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 -شكةشة بة:ثيَ

 

 هةمو ئةو بةرِيَزانةي كة خةخموَر  و سةرقالَي بة دواداضوون و  ليَكؤلَينةوةن بؤ دوزينةوة و دةرخستين تةالرسازي كوردةواري رِةسةن و -
 ضؤنيَيت بةكارهيَناني كةرةستةكاني بينا .

 رِتووكة بة تايبةتي مامؤستا بة رِيَزةكاني فةكةليَت هةمو ئةو مامؤستا بة ريَزانةي كة هةميشة هاندةرم بوون بؤ بةرهةمهيَناني ئةم ثة-

 . ئةندازياري بةشي تةالرسازي زانكؤي سليَماني

 بةهاو سةرةكةم و شواني كورِم كة هةميشة بة دةنطمةوةبون و ثشتطرييان كردووم تاكؤتايي بةرهةمهيَناني ئةم ثةرتووكة . -
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 -سوثاس و ثيَزانني :

 

ثايامن بؤ ثةروةردطاري بونيادنةري هةموو بونةوةر و سالَو بؤ طياني ثاكي ثيَغةمبةر )حممد ( د.خ  سوثاس و ستايشي بيَ
 .لةسةر بيَت .

كة ،بؤ هةمو ئةو بةرِيَزانةي كة لة سةرؤكايةتي زانكؤي سليماني و رِاطرايةتيي فاكةلَيت ئةندازياري و بةشي تةالرسازي   -
 انست و هونةري تةالرسازي دةدةن . هةولَي بةرةو ثيَشضووني ز بةدلَسؤزانة

بةتايبةتي بةرِيَز  ،بةرِيَزان سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ليَكؤلَينةوة و داناني كتيَب و وةرطيَرِان لة زانكؤي سليَماني   -
 محيد جميد . ثرؤفيسؤر دكتؤر 

ماني و ث.ي.د. أديب نور اجلاري لة بةرِيَزان هةردوو هةلَسةنطيَنةري زانسيت ث.ي. د. أجند حممد علي لة زانكؤي سليَ  -
 لة زانكؤي سليَماني . ظاهر سعيد م. سازانزانكؤي صالح الدين و هةلَسةنطيَنةري زمانةوةاني  

بةرِيوةبةري كتيبخانةي بةشي تةالرسازي زانكؤي سليَماني و مامؤستا لة  بةريَز مامؤستا ئارام عةبدولواحد حةمةرةشيد  -
 ثيَداضوونةوةي بة اليةني زمانةواني و هةَلةضين كردووة . كةدووبارة بةشي شارستاني 

 كة بة سةرنج و بؤضوون و تيَبينيةكانيان يارمةتييانداوم . ،هةموو ئةو هاورِيَ و دلسؤزة بةرِيَزانةي -
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 ثيَشةكى

ئةوروثيية ء لة  –زمانى شريينى كوردى يةكيَكة لة زمانة جيهانييةكان ء سةر بة خيَزانى زمانى هيندؤ                
بةآلم ئةوةندةى من زانياريم هةبيَت كتيَبيَكى تةواوى زانستى ئةندازياريى بة  ،زؤربةى بوارةكاندا دةولَةمةندة

بؤية لة سؤنطةى هةستكردمن  ،يان زؤر كةمة ييةتةرالسازى ن بيناكاري هةموو بةشةكانييةوة ء بةتايبةتى زانستى
 بة ليَثرسراويَتى ء خةخمؤري ء ثسثؤرِيشم بؤ بابةتةكة ئةم ئةركةم طرتةئةستؤ.

ديارة وةك ماموَستايةكى ثسثوَر لة بوارى ئةندازياريى تةالرسازيدا ئاواتةخوازبووم دةرفةتيَكم بؤ برةخسيَت و 
لة سالَى  بة يارمةتى خواى طةورة ء ميهرةبان ،متةالسازيدا كتيَبيَك بنووس بيناكاري بتوامن بة كوردى لة بوارى

ريزي ة ينئةم بةرهةمة خبة انتوانيمقادر بة هاوبةشى لةطةأل هاورِيَى خؤشةويستم مامؤستا شيَركؤ كةريم  1020
ء  بةردةست خويَنةراني كوردى ئازيز. ئةم كتيَبة بةطشتى بؤ هةموو ئةندازياريَكدييةوة و كتيَبةكاني كتيَبخانةي كور

ةكةن ء بة تايبةتيش ئةوانةى ئةندازيارى تةالرسازين. طرفتى لة بوارى بينادروستكردندا كاردكة هةموو ئةوانةش 
بؤية هةنديَكجار ناضار لةطةأل وشة ء زاراوة  ،سةرةكى لة نووسينى ئةم كتيَبةدا نةبوونى زاراوةى ئةندازياريى بوو

 كوردييةكةدا وشة ء زاراوة بة زمانى ئينطليزى يان عةرةبيش نووسراوةتةوة.

 

لة ثيَشةكي ء دةستثيَك ء بيستءيةك بةش ء ليستى سةرضاوةكان ثيَكهاتووة. لة بةشى شايانى باسة ئةم كتيَبة  
لة  ،لة بةشى دووةمدا ماددة سةرةكييةكانى بينا ،يةكةمدا باس لة بنةما طشتييةكانى تةكنؤلؤجياى بينا كراوة

لة  ،نى خشت لة بينا دالة بةشى ضوارةمدا بةكارهيَنا ،بةشى سيَيةمدا كارةكانى ئامادةكردنى زةوى بؤ بيناكردن
لة بةشى  ،لة بةشى شةشةمدا بةكارهيَنانى بلؤك لة بينا دا ،بةشى ثيَنجةمدا بةكارهيَنانى بةرد لة بينا دا
لة بةشى نؤيةمدا  ،لة بةشى هةشتةمدا دروستكراوةكانزاييةكان ،حةوتةمدا بةكارهيَنانى دار ء تةختة لة بينا دا

لة بةشى يازدةيةمدا بيناى سةر ثةجنةرة ء ذيَر ثةجنةرة  ،دا دةرطا ء ثةجنةرةلة بةشى دةيةم ،زةمينة ء ميض ء بان
لة بةشى سيازدةيةمدا قالَبكاريى ء  ،لة بةشى دوازدةيةمداثليكانة ء هؤيةكانى طةياندن ،ء سةر دةروازة ء دةرطاكان

لة بةشى  ،اوة لكيَنةرةكانلة بةشى ثازدةيةمدا جؤرةكانى طري ،لة بةشى ضواردةيةمدا كؤنكريَتكاريى ،ثةيكةرة رِآ
لة بةشى  ،لة بةشى حةظدةيةمدا بينا ثيَشكات ئامادةكراوةكان ،شازدةيةمدا تةواوكاريى بينا ء كةرةستةكانى
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لة بةشى  ،لة بةشى نؤزدةيةمدا جؤرةكانى كةوانة ء كةرةستةكانى دروستكردنيان ،هةذدةيةمدا جومطةكانى بينا
 لة بةشى بيستءيةكةمدا كةرةستةى بةربةستكردنى شآ. ،يَش لة بينا دابيستةمدا جؤرةكانى كوورة ء دووكةلَك

كة لة نووسينى ئةم كتيَبةدا يارمةتيدةربوون ء بة سةرنج ء  ،لة كؤتاييدا سوثاسى زؤرمان بؤ هةموو ئةوانة هةية
د علي ث.ي. د أجمد حمم"زانسيت تيَبينييةكانيان كتيَبةكةيان دةولَةمةند كرد, هةروةها هةلَسةنطنيَنةرى

ء بةتايبةتى " ظاهر سعيد سازان  زانةواني " م. هةروةها هةلَسةنطنيَنةرى "ث.ي. د أديب نور اجلابريقةرةداغي و 
كة لة  ،بةرِيَز مامؤستا ئارام عةبدولواحيد حةمةرِةشيد لة بةشى شارستانى فاكةلَتى ئةندازياريى زانكؤى سليَمانى

 ،ئةمة ويَرِاى كارى هةلَةضنى كتيَبةكةشى كردووة ،ى بة كتيَبةكةدا كردووةرِووى زمانةوانييةوة دووبارة ثيَداضوونةوة
 كة ثشتطريى تةواويان لة نووسينى ئةم كتيَبةدا ليَكردم. ،هةروةها زوَر سوثاسى هاوسةر و كورِ و كضةكامنان دةكةم

  ةك بيَت.يةزدان يارمةتيدةري طشت الي                                                      

    

 ئةندازيارى تةالرساز                                                                                                                         

 . د. حمةمةد حةسةن يونس.يث

 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

6 

 

 

 ناوةرِؤك

  دةستثيَك 7

 بةشي يةكةم بنةماطشتييةكاني تيَكنؤلَؤجياي بينا 24

 بةشي دووةم ة سةرةكييةكاني بينامادد 17

 يةمبةشي سيَ كارةكاني ئامادةكردني زةوي بؤ بيناكردن 44

 بةشي ضوارةم )خشتكاريي( بةكارهيَناني خشت لة بينادا 75

 بةشي ثيَنجةم بةكارهيَناني بةرد لة بيناد ا 205

 بةشي شةشةم بةكارهيَناني بلؤك لة بينادا 211

 بةشي حةوتةم لة بيناداختة و تةبةكارهيَناني دار  234

 بةشي هةشتةم كانزاييةكاندروستكراوةبةشي هةشتةم/  كدروستكراوة 252

 بةشي نؤهةم زةمينة و ميض و بان 271

 بةشي دةهةم  دةرطا و ثةجنةرة  102

 بةشي يانزةهةم دةالقةكان -نبيناي سةر ثةجنةرة و ذيَر ثةجنةرة و سةردةروازة و دةرطاكا 132

 مبةشى دوازدةهة نة و هؤيةكاني طةياندن )طواستنةوة(ثليكا 145

 بةشي سيازدةهةم قالَبكاري و ثةيكةرةرآ )تةختةبةندكردن( 123

 بةشي ضواردةهةم كؤنكريتكاريي 321

 بةشي ثازدةهةم كاني طرياوة لكيَنةرةكانةجؤر 317

 بةشي شازدةهةم تةواوكاري بينا و كةرةستةكاني 333

 مبةشي هةظدةهة دةكراوةكانبيناثيَشكات ئاما 352

 دةهةمهةذبةشي  جومطةكاني بينا 367

 نؤزدةهةمبةشي  جؤرةكاني كةوانة و كةرةستةكاني دروستكردنيان 325

 بةشي بيستهةم جؤرةكاني كوورة و دووكةلَكيَش لة بينادا 342

 ةكةمبيست ويبةشي  كةرةستةي بةربةستكردني  شآ 404

 سةرضاوةكاني ئةم ثةرتووكة  414

   
   
   
   
   

 

 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

7 

 

 

 

 

 تةالرسازي ييبيناكار

 

 دةستثيَك
 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

2 

 

 [ دةستثيَك] 

  ،ذيانى خؤى وابطوجنيَنيَت ،يدا حبةويَتةوةتيَ كة،بووةشويَنك  بة ويستىثيَ ،ةذىووى زةوى دكة مرؤظــ لةسةر رِ ،لةوكاتةوة
 مةلةرزة ووبو و باران و الفاو و و با و بةفربروسكةهةورة خؤى لة يداية وتيَ كة ئةو ،تابيَرِ و ذينطةية بةردةورو لةطةلَ ئةو كة بتوانيَت

 و  زيَتبثاريَ ةندةكانلَة درِةسةرما و طةرما و ئاذ هةروةها خؤى لة ،زىبثاريَ ني زةوى وخزاني ضينةكاني بةرزايي و شاخةكانوؤضورِ
لةبةرئةوة  ،هةية سةر ذيانى مرؤظيان لةيكاريطةر كة ،بدؤزيَتةوة بؤ ئةو فاكتةرانةسةر ذة ثيَبدا و ضارةبتوانى ذيانى خؤى دريَ

شويَن ان بة كة مرؤظ بؤ طةرِ ،وةوئةمةش وايكرد ،دارستانةكان ناو بةردةطةورةكان وبن  و ة بةر ئةشكةوتةكانثةنايربدوو
بدةن كة شويَن حةوانةوةى لَدةذين و هةو كة تيَيدا ،هةوايةىو ئةو كةشء بطوجنيَن كة بةثَيى ئةو شويَنانة ،بريبكاتةوة ئةوكةرةستانةدا

 ،يَذةى جياجيارِ كاندا بةطانان و ثيَشكةوتن لةناو هةموو كؤمةلَيَو داه هؤى بريكردنةوة تةئةوة بؤ ،و بسازيَننبكةن دروستخؤيان 
   .(2ويَنةي ) برِوانة

 

 

 

 

 

 

 

 )هةوليَر(شانةدةر  ئةشكةوتي  (2) ىويَنة

 
هةموو  ،نراونهيَبةكاركة زؤرتر لة بينادا  ،ةكان ئةو كةرةستانةىية ئةسكةندةنافينة لة كيشوةرى ئةوروثا و دةولََةتوبؤ منو 

-عزل حراري-وةك جياكةرةوةي طةرما و سةرمابةرة و ماددةيةكى باشة ووة بؤ خانوشيَوةيةكى طشتى بةكارهاتو بة كة ،دارة رةكانيجؤ
Insulter ناوضانة  ئةو ئةوةي كةلةبةر (1ويَنةي ) برِوانة ،دنيشى ئاسانةو كارثيَكر و بةئاساني دةستدةكةويَت و ماددةيةكى هةرزانة

و  طريَتةوة و مؤرانةانيالفاو نةبؤئةوةى  ،تةوةةيةوة بةرزكردووووى زةويسةر ئاستى رِوةكانيان كةميَك لةبةفرى زؤرة خانوو  باران
يان شكاوةيى  ،شيَوةى الر نةكانيان بةهةروةها سةربا ،ثيَنةطةيةنيَت زيانيان .Insect termite -ارضة –ؤرة ى دارخوميَرو

ثيَضةوانةي ئارِاستةى باوة ذوورةوة  بؤ ناو بيناكان بةهةروةها ضونة ،نابن و زؤر ناميَننةوةدبةنو باران ثيَوةى  كة بةفر ،وةوكرددروست
كة لةسةر هيَلى  ،و ناوضانةىتايبةتي ئة كيشوةرى ئةفريقا بة م لةبةآل .ةكانةوةوئةوةي با و باران نةضنة ناو خانوبؤ ،دروستكراوة

 و   ةكةنآلى دارةكان دروستدلق و طة دار و ان لةينوةكاخانو Equator  -خط االستواء -يةكسانن 
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 ةكانيفيتة ئةسكةندناتةختة لة وآل نةيةكي بيناي دار وومنو (1) ىنةويَ

سم(  40 -سم 60بة ئةندازةي )ةوة يووى زةويسةر ئاستى رِةلكانيان وةخانوةكةن و دووثؤشيرِ آلطة و زةل و بةديوارةكانى لة قاميش  
بانةكانيان بةزؤرى شيؤةى سةر ،يَتةوةبمالَةكانيان فيَنك ب ني باوة وهؤى جؤآلبة ببيَت بؤئةوةى هةوا طؤركآ دروست دةكةنةوةبةرز

ا طةرم لةشاييةكانى بيناكة بؤ ثيَكهاتةىضارةسةرى طةرما دةكات ء تارِادةيةك كة ئةمةش  ،دةثؤشندايان آلبة طورزة زةل و طةقووضن و 
 (3ويَنةي )برِوانة  .ةكاتةوةجياد Insulation- العزل الحراري -تيشكى خؤرو 

 

 

 

 

 

 لة كيشوةري ئةفريقا و طةآل و لقي دار لة دار بينا دوو نةيومنو ( 3)ى ويَنة  

  North & South pole  - قطب الجنوبي قطب الشمالي و -جةمسةرى باشوور( و ناوضةكاني هةردوو )جةمسةرى باكوور 
لةو ناوضانة ى يكة بةدرَيذايى سالَ بةئاسان ،دةكةنرة سيَجا دروستباقة بةفرى بة كلَؤ ةكانيان لةوخانو بةتايبةتي لة ئاالسكا

ى  يى بةرطربةتةواو كة ،دةكةندروست Half sphere  -نصف كرة-ثيَك()نيوة تؤ كانيش لةسةر شيَوةى نيوةطؤوةنوخا ،ةكةوىَدةستد
استةى تةوذمى ذوورةوةى ئةم بينايانة بةثيَضةوانةى ئارِةميشة ضونةو ه دةكاتةوةهيَزى با كةم ،يى ناهيَليَتكاريطةر باى سارد دةكات و

 (5،  4) ىويَنة برِوانة باوةية.

  Tropic - جديمدار ال -و خولطةى كارذؤلَة  Tropic  of Cancer -مدار السرطان -وآلتانى ئاسيا و خولطةى قرذاأل

of Capricorn  وة سروشتى  ،تى ئاسياورى خؤرهةآلباشوةكةويَتة د راقيشعيَ ،يةكى مامناوةنديان هةيةئاووهةوا و ذينطة
 .است و باشوور بيابان و زؤنطاو و زةلكاوةلة ناوةرِ يةكةىيزةو
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 ئاالسكا مؤكانيبةفرين)ئيطلو( لة الي ئةسكيي شيَوازي دروستكردني بيناي كلَؤ  (4) ىويَنة

 

 

 

 

 

 ئيطلو() بةفريني رِووكةرتي بينايةكي كلَؤ ( 5ى )ويَنة

 

 زؤر ر لةوو خشيت سو و خشيت كاأل تردا قورِشويَنةكانى  لة،ةوبةكارهاتو بةرةوخانو بؤ كاندا بةزؤرىزةلكاوة قاميش لة شويَنة زةل و
 ( 7، 6) ىويَنة برِوانة .ةوبةكارهاتو هةمان مةبةست كؤنةوة بؤ

 

 داكانكاوةزةل و و شويَنة زؤنطا ي دروستكراو لةونةيةكي خانوومنو (6 ى )ويَنة

 ري عيَراقولة باشو 
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 ري عيَراقوقاميش لة باشو لة زةل و وشيَوازي دروستكردني خانو (7ى )ويَنة

 

و خشي  كةبةرد و خشيت كاألخرِبةزؤري ،ةتةثؤلَكةي طرد و شاخاوي و  ةكةييكة سروشيت زةوي ،ئةوةىهةريَمي كوردستان لةبةر لةم آلبة
، طؤيَز بةن،و، وبةرِوةكو داري" ،دار قةدي جؤرةكاني وةرطرياوة لة  هةروةها كةلَك .ةوبةكارهاتو خانوبةرةكاندا دروستكردني لة روسو

ي دةوةن و ضأل و طةآلد، زؤرجاريش قاميش و كةبةركةلَةك و خرِوشكة كاني ةي ديوارييزبةندبؤ بانةكان و رِ "ثيدارس ،كةوت، توو
 (2)  ىويَنةبرِوانة  بةكارهيَناوة. بانةكان ي زةمينة و اكانداثؤشيين سةر دارةرِ بؤان رةختيد

 

 

 

 

 

 

 

  و رِايةلَةدار بةردلة خرِكة يةكوخانوشيَوةي  (2ى )ويَنة

 عيَراق كوردستانيهةريَمي لة 
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 -النسانيةالحاجات والمتطلبات ا-ية مرؤييةكان يثيَداويسيت و داواكار

 Humanitarian Needs & Requirements 

وةكو  ،بةدةستهيَناني دةدات و بريي ليَدةكاتةوة بوَ داوة و هةولَي بؤهةميشة هةولَي ــكة مرؤظ ،زؤر ثيداويسيت و داواكاري هةية -
خؤي  نيشي بؤوؤيةوة نيشتةجيَبو، كة بةو هوبةرةي طوجناو و لةبار بؤيانو دابينكردني خانو ية هةمةجؤرةكاني كشتوكاألثيَداويستي
 .ووبارةكانبةتايبةتى لة كةناري سةرضاوةي ئاوةكان و رِ ،ووةمسؤطةركرد

كةضارةسةري  ،اتدروستبك بدؤزيَتةوة و بيناي بؤ سةري بؤهةولَيداوة ضارة ـــكة مرؤظ ،كانيةة تةندروستييثيَداويستي -2
 .يةكان و نةخؤشخانةكانوةكو بنكة تةندروستي يَيدا جيَبةجيَبكريَتية ثزيشكييةكاني تبكريَ و يارمةتي ةكاني تيَداينةخؤشي

 .وةوكردهيَرشي دوذمن  ي لةيكة بةرهةلَست ،كان و ثةرذينة طةورةكانيةكان و قةآلةكان و بةرطرييئاسايشية يثيَداويستي -1

 .ييذينةوةى زانستؤشنبريى و تويَي بيناى رِيثيَداويست -3

 .كانو فابريكة شويَنكارو  ن وةكو بيناى كارطةةكاية ثيشةسازييثيَداويستي -4

 .وةكو بيناي كارطةكان ،وةبةرهيَنانى بيناكانى يثيَداويست  -5

 .كو مزطةوت و كةنيسة و ثةرستطاكانوة ،ةكانيي بينا ئاينييثيَداويست   -6

 .كردننطوزةرا بؤ حةوانةوة وطوزار بيناكاني طةشتء وخانة لَةو با بةرةيةكاني خانووثيَداويستي -7

 .ي تري وةرزشيجياجياكان و مةلةوانطة و هؤلَة ياريطاوةكو بيناى  ،ةكانية وةرزشييثيَداويستي -2

 .(ةكانيحكومي) ةواييةكانرِو دامةزراوة فةرمان ئؤفيسوةكو بيناى  ،يةكانيرة كارطيَيثيَداويستي -4

تطةى ئوتومبيَل سويَ ء ؤكةخانةفرِةندةفةر و بيناي ويَستطةي شةم وةكو ،و طةياندنةكان ثيَداويستيي طواستنةوة و هاتوضؤ -20
 .( بؤ طواستنةوةى تايبةتي و طَشيت)تيَرمينالَ

ون و كة بةثيَي بؤضو ،هةولَيداوة ــهةميشة مرؤظ ذيان زؤرن و بؤ ــةكاني مرؤظيثيَداويستي،كراسةرةوة باس وةكو لة
وبةرة و و تويَذينةوةي كةرةستة هةمةجؤرةكاني خانو وانةكردن و نوشتةجيَبويشوييَن ذيان و ن برةو بة ،تاقيكردنةوةكاني ذيان

كة كةرةستةكاني بينا  ريكبةجؤ ،بكات انةي تيكنؤلؤجياي سةردةميضارةيةكي زانستييَطةكارسازي بؤ دؤزينةوةي رِ وة ،بدات ييبيناساز
ندنطاكان و زانكؤكان و خويَ هةروةها لة ،هةية اادكردني جؤرةها بينبةجيَو جيَ بواري ديزاين يكي طرنطيان لةؤلَرِ كة ،يش بباتثَبةرةو 

 .نمايي دةكريَتيَو رِ زؤر طرنطي ثيَدراوة لةم  سةردةمةداكة  ،نداندذينةوةى زانسيت و خويَبواري تويَ ةةكاندا ليناوةندة زانستي
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بواري  يان لةيشتا ثسثؤرِيَه كة ،ئةندازيارانى و يي و بيناسازيكاراني تةالرسازندخويَسةبارةت بة ،طرنطي ئةم باسة لةبةر
 كةئةوانةش  ،و تةالرسازيدا كاردةكةن نابوارى بي كة لة ،ئةو كةسانةش وو هةمو ا كةمةدكردنبةجيَثراكتيكي و سةرثةرشتياري جيَ

يةكةم  ئةمة. طرنبوةرلَكيَكي زؤري ليَكة هيوادارين ،ةهةي ةةكانةويبةرة و بينا طشتيوخانو دروستكردني يان بةيخؤ ثةيوةندواستةرِ
طاكان و كاني خويَندنييةدامةزراوة نةاكتيَبيَكي زانسيت وا دةكةويَتة ناو كتيَبخ ء رِةوان شريين ييانى كوردزم بة كة،هةولَدانة

ة ثشت بة هيوادارين ك ،كة ئيَمة ئةم كارةمان ئةجنامداوة ،يةيجيَي شاناز بةطشيت. يةكانةوةبخانة كورديتي و كتيَبةتايبة فيَركردنةوة
ندكاراني بةتايبةتي خويَ،ثةيوةنديدارةكانهةموو اليةنة  بؤ وةربطرييَتوةكو زانستيَك كةلَكي ليَء ت ؤلَى خؤي ببينيَمةزن رِخواي 

  .يةكي زؤريان ثيَيدةبيَتكة ثيَويستي ،سازياي بةشي تةالرسازي و بةشي بينيئةندازيار ييكةلَتفا
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 تةالرسازي بيناكاريي
 

 بةشي يةكةم

 بينا تيَكنؤلَؤجياي ماطشتييةكانيبنة

 البناء لتقنيات العامة المبادئ

 Principles of Building 

Technology 
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 -المبادئ العامة لتقنيات البناء   -بةشي يةكةم/ بنةماطشتييةكاني تيَكنؤلَؤجياي بينا 

 Principles of Building Technology 

لةطةلَي ذيان  تين ئةو كةسانةي كةك بؤ حةوانةوة و ثاراسشويَنيَ كة ةولَيداوةه ،ةومرؤظـــ لةسةر زةوي دروستبو تةوةلةوكا
بكات و رِيَكيبخات هةر كة ثيَداويستى ذياني رِؤذانةن، لةبةرئةوة هةولَيداوة شويَنيَك ضاك ،نةيثةالةو كةلوو ئ دابني بكات بةسةر دةبةن

 .ةش بووبيَتدئةطةر زؤر سا ةدهةرضةن ،بكاتكة جيَي ببيَتةوة و طوزةراني تيَيدا  ،ئةوةندة

 :?What is Buildingما املبنى؟  بينا ضيية؟ -

 ،ضوار الوة نيا ،الوةآ ضةند كةرةستةيةك لة س نستةيةك ياكةرة بة نيا ،ضةند بةرطيَك نيا ،كة بة بةرطيَك ،دروستكراويَكة
بؤ مرؤظــ  ي لةباريي و فيزيكيي و طيانيةيةكي دةرونذينط بةمةرجيَك كة ،داوة ضةند بؤشاييةكيان نيا ،ثرت ئابلَوقةي بؤشاييةكيان 

 .و كردارة مرؤييةكاني خؤي بة سةربةسيت تيَدا ئةجنامبدات بةريَتبةسةر حبةويًتةوة و ذياني تيَداتا بتوانيَت تيَيدا ،دابينبكات
وةكو بيناي  ،يةكان ثؤلينكرانيويستبيناكان بةثيَي ثيَ ،سةندييةكان زياديانكرد و طةشةيانثيَشكةوتين مرؤظايةتيدا ثيَويستلةطةلَ 
 كانى هةر بينايةك نيشانكردني بؤشاييةدةست ةبيَت بؤ..هتد، كةواتة دجيَبون و ثةرستطاكان و نةخؤشخانةكان و بازارِةكان.نيشتة

 ئةو شءهةوايو كة ذينطة ةضاويرِء بؤ بكريَت  قةبارةكةي  بكريَت و نةخشةسازياني و شيَوة و يي و دريَذيي و ثانيةضاوي بةرزرِ

  ،دروستكردني بيناي بؤ بكريَت كةرةستةكانيتايبةت دةستنيشاني  كة بيناكةي ليَدروست دةكريَت و بةثيَي ليَكؤلينةوةى ،بكريَتشويَنة
 طو دةن ةرماو س اطةرم ( و جياكردنةوةىذيَرزةوي )ناخاو يي و شآ و دزةكردني ئاويشوي تةرِ و تويي و بةرطريمةرجي خؤرِاطر ةبيَتكة د

لَ ةبيَت جوان و توند و تؤي تيَدابيَت، هةروةها د - Heat، Cold & sound Insulation الحرارة و البرودة و الصوت لعز-
 .بابطرن و تةوذمي ئاطر و بومةلةرزةو بةرطةي  و ثتةوبن

  : - Building Processing ة البناءعملي –بينادروستكردن  ثرِؤسةي

 . ئةم كارة لةيكةري بينا و بؤشاييةكاني بةثيَي نةخشةي بؤدانراو بةرهةمدةهيَنريَتقةبارة و ثةكاريَكة كة شيَوة و 
بةطشتى كاري  .دةبيَت ذياني مرؤظــييةكي يةكجار زؤري بؤ لة داهاتوشدا طرنط ابوردوةوةو و تا ئيَستا هةبووة وسةردةمةكاني رِ

ى و ذيرانة يبةشيَوةيةكى هونةر كة ،و و سروشتى و دروستكراوكةرةستةى خا لة كؤكردنةوة و ليَكداني هةنديَك ةيبيناكردن  بريتي
 :وةكو ،كة ثيَكةوة بةند و ثةيوة سنت ،ي سةرةكي هةنكردار ، بؤ ئةم كارةش دوويَكدةخريَت و ثيَكدةهيَنريَترِ

 ثرِؤسةي نةخشةسازدان:  -2

ى كارةكـان و ئةركـةكاني نيَوانيـان و    يوةنـد ةدات وثةيد يَكخسـتنى بؤشـاييةكانى نـاو بيناكـة    رِ بـة ثرِؤسةي نةخشةسازدان طرنطـى  
 .  ييةكانطوازرةرةكانيان و قةبارةكانيان و دةستنيشانكردنى كارة خزمةتووبرِ
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 هيَنان:  جيَبةجيَكردن و بةرهةم -1

كردنى ؤ دروستكردنى بيناكة و دةستنيشانهيَنان طرنطى بةدابينكردنى برِي ثارةي سةرماية بكردارى جيَبةجيَكردن و بةرهةم
ةندازياري سةرثةرشتكار و وة ستا و كريَكار و ئامادةكردنى ئاميَرةكانى  بينا دروستكردن  و كةرةستةكانى بينا و دانانى خشتةي كار بؤ ئ

 ةدات.دماوةى  تةواوكردنى  بيناكة  رؤذي دةستثيَكردن و قؤناغةكانى كار كردن و

 How do we Understand Building Process؟ ية البناءكيف ينبغي ان نفهم عملبطةين؟ تيَبينا كرداري  ةبيَت لةضؤن د

?: 

ن ينةدةثةرِتيَ رةستةكانى لة ضةند بابةتيَكي باودةكرا، كةروستدا د ابوردودا لةشيَواز و جؤريَكى تايبةتى و سنوورداربينا لة رِ
ؤرة مايةوة تا بةهؤي ، ماوةيةكى زؤر بةجمبوونشيَوةوة لةيةك نزيكو  نةخشةسازي و قةبارة لة ن رِادةيةكى زؤرتا ،لةبةرئةوة زؤربةيان

انى بينا و جؤرةها هةروةها ئاميَرةك ،ة طةشةيانسةندتةالرسازى و بيناسازييةووويةكي ثيَشكةوتنى تيكنؤلَؤجياوة لة هةموو رِ
ان ثيَوانةيي كراون زؤربةى زؤريشي و بةرةوثيَشضوون،تياكراوة ةى طةرمي و ساردي و دةنط و شيَ ةضاوى جياكردنةورِة ككةرةستةى نوآ 

لة بةتايبةتى ئةوةيةكة ثيَوانةييانة جيَطةى خؤيانطرتوة و كاريانثيَدةكريَت  ،تانى جيهاندازؤربةي وآل لة Standard -قياسي–
 ةت و تايبةمتةنديَتى  و توند و تؤلَى و بةرطةطرتن و ئاسانكةرةستةكان جياوازيةكى زؤريان هةية لة رِووي خةسلَ والَتانى ئةوروثا،

نةخشةى  كة ،ئةو هؤيانةش بوو هةر، نهيَنراوبةكار لة بينادا كؤندا لة بةكارهيَنان و كيَش سووكيةوة لةضاو ئةو كةرةستانةدا كة
 تواناتر لة بة كة كةرةستة كؤنةكانيش كاراتر و ،و لةهةمانكاتدا توانرا قةبارةيان طؤرِانكارييان بةسةردابيَت بيناكان و شيَوة و

سةر طؤرِدرا بؤ تيكنوَلَؤجيايةكى سةردةم و لة  Handcraft -حرفي–ي ثيشةيي يبيناكارهةروةها  ،بةكاربهيَنريَن بيناكاريي نويَدا
 .طةشةي سةند اكتيكى()ثر بنةمايةكي زانستى و كرداري

 اجمالي في المباني انشاءْ   مواد دور -رِؤلَي كةرةستةكانى بينا بؤ سةرجةم كردارةكانى بينا دروستكردن  -

 :البنائية يةالعمل

The role of the building construction materials in the total construction process 

بة زانياريةكاني  كة بة ثيَكهاتةكانيان جةستةي بيناثيَكديَنن و ثشت ،بينا ئةو بةشانةنماددةكاني ليَكدان و دروستكردني 
دةستنيشاندةكريَت و  لة بينادا ، هةر بؤشاييةك كةدةبةسنتو ئابووريي بينا  نيارييةكاني ذينطةكةرةستةي بينا و دروستكردني و زا

ئةوةش ئاماجني   ،دةردةكةويَت كة ئةو بؤشايية بؤ ض مةبةستيَك بةكاردةهيَنريَت و كةلَكي ليَوةردةطرييَت ،تبؤ دةكريَ تيَروانيين
كة طرفتيَكي ئالَؤز   ،هةر بؤ ئةو مةبةستةش ةالرسازبةتايبةتي ئةندازياري ت ،بيناكةية سةرةكي نةخشةسازيى بةرجةستةكردني

قةبارةي بؤشاييةكان و كارة جياجياكانيان شيَوة و  ورد برِياريلةسةرةتاوة تا ثاش ليَكؤلَينةوةي  ،بةرةنطاري نةخشةساز دةبيَتةوة
و خةمآلندي تيَضوون و  كة هةلَبذيَريَتسيستةمي طوجناو بؤ دروستكردني بيناكةرةستةي  لةبار و  شيَوازي ثيَكهاتةكاني بيناكة بدات و

 كة بةباشي لة ،دةبيَتئةم بؤضوون و زانيارييانة كاتيَك لة الي نةخشةساز دروست. ةستنيشانبكاتبيناكة د ماوةي تةواوبووني
ي نةخشةسازي  هةمانكاتدا ئاماجن لة ي دروستكردني بينا تيَطةيشتبيَت،كةرةستةكان و شيَواز كنؤلؤجياي بينا و جؤر و ضؤنيَتييتيَ
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هةست و سةليقةوة   و هةولَيشبدات لة رِوويبهيَنريَت ةي كة بؤي دروستكراوة بةكاربؤ ئةو كار كة بيناكة بةباشي ،ئةوةية تةالرسازي
دا بة ةبيَت لة بيناكةدةبيَت توندوتؤلَي و ثتةويي د ،بيناكةوة ووي بةرجةستةكردنيلة رِ ،مةبةست و بايةخي تةالرسازيش بثيَكيَت

يَطاي و تواناي داهيَنان و رِ كاني ذينطة بةباشي جيَبةجيَبكات. سةليقة و هةسيت لةيةكدان  و دروستكردنكارة كة بتوانيَت ،يَك بيَتجؤر
تيَطةيشنت و ناسيين كةرةستةكاني بينا و تيَطةيشتين بنةماكاني دروستكردن  بة دروستكردني بينا و طةشةسةندن و ثيَشكةوتين بؤنوآ 

كة جةستةيةكة لة ضةند   ،تة ثيَش ضاومانبينا وابيَ دةبيَت ،اجنانةئاموريي بينا دةبيَت. بؤئةوةي كة بطةينة ئةم ئابو بة و طرنطيدان
زؤر ثيَويستة اليةنة  ، كةر و ئةرك و خةسلَةتي تايبةتيي خؤي هةيةكاوة و هةر سيستةمةش جياجيا ثيَكهاتوسيستةميَكي 

ةلَ يةك لةطلةيةكدراون ثةيوةندي ثتةويان  زجنريةيةك وةكو ،ئةو سيستةمانةش .بيزانني بيناكاري زؤر بةباشي دارةكانثةيوةندي
تايبةتي )هونةري ثةيوةندييةكاني نيَوان كةرةستة و بةرة بةوطشيت و خانو بينا بة هةية و ثيَكةوةبةسرتاون، كةواتة دروستكردني

 .بةشةكاني بيناية(

 :Building  Materials  -مواد البنا ْ  -كةرةستةي بينا  -

 بينا دا لة دروستكردني دةستكاريكردن بآ يانخؤوةكو هةر ،بةدةطمةن زؤر ،ئةوكةرةستة خاوانةي كة لة سروشتدا هةن
وةكو خاك و بةرد و  هةند يَكيان  ،بطوجنيَن بيناكاري بؤ بكريَن وئامادة تاكو ،هةميشة بريازدةكريَن  و ضاكدةكريَن بةلَكو ،بةكارديَن

)ئاسن و  كانزاكانوةكو  تريان هةنديَكي  و بةكاردةهيَنريَن،  دةكريَتتيَدا  انييضاكساز ...هتد بةبرِيَك ثارةي كةم  دار و طةض و مل
خةرجدةكريَت بؤ  ئةو ثارةيةي كة برِي جارزؤر ،دةكريَنزؤر دروستدةكريَن و ضاكثؤآل و ئةلةمنيؤم( ...هتد  بة برِيَك ثارةي 

  ،نهةلَبذيَردريَ ي هةموو بيناكة زؤرترة، لةبةرئةوة دةبيَت زؤر بةوردي و ورياييةوة كةرةستةكاننضوولة نيوةي ثارةي تيَكةرةستةكرِين 
لة بينادا بةكارديَن و بةشةكاني بينا كة  ئةو  كةرةستانةي ،يَوةربطرييَت و كةمرتين ثارةى  تيَبضيَتزؤرترين كةلَكيان ل بتوانريَت كة

 -يان يةكة ليَكدراوةكان  ، Section - المقطع –برِطة( ووكةرت )رِ نيا ، Unit -وحدة  - نوةي يةكة داشيَ لة نيا ،ثيَكدةهيَنن
 . Composite units -وحدات مركبة

 : Building Units - البنائية الوحدات - يةكةكاني بينا   -

 تةكؤنكريَثارضة خشت و بلؤك و وةكو  ،هةيةييان ي و دريَذيو بةرز ييكة ثان ،وةكو كةرةستةي بينا بةكاردةهيَنريَن ئةمانة
 ( 2 - 2برِوانة ويَنةى ) كان. ئامادةكراوة

 

 يةكةكاني بينا(  2 - 2ويَنةى ) 

 

 

 سم10 سم40

 سم10

 كراوةرخشيت خؤمالَي                                 بلؤكي كؤنكرييَت                   بلؤكي قورِي سوو
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 :Sections  -المقاطع –رِووكةرتةكان ) برِطةكان(  -

 دةكريَتؤ دةستنيشانيان بي و دريَذييي و بةرزيثان دروستكردنيان ثيَش كة ،كريَنةدووكةرتي تايبةت دروستكة بة رِ ،ئةو ثارضانةن
كانزاييةكان  جؤرةكاني  لوولة وهةموو شيَلمان  كراو لةطةلَثيَوانةيي Angle line  - حديد زاوية - وةكو ثارضةي ئاسين طؤشةيي ،

 ( 1 - 2.  برِوانة ويَنةى )شيَوانةي خوارةوةوةك ئةم  ،ديَننبةكاريان ثاية و ثرد و جةمةلؤنكة بؤ  ،...هتد

 

 

 

 كانزايية ثيَوانةييكراوةكان ووكةرتةرِ  (1 - 2ويَنةى )

 :Composite Units - الوحدات المركبة -يةكة لةيةكدراوةكان  -

بةشيَكى تةواو لة  ثارضةيةك يان وةك ،بؤدانراوة ثانيي و بةرزيي و دريَذيان ثيَشكات كة لة يةكدراون ،ئةمانة ضةند يةكةيةكن
، هةروةها رِووكةرتة كانزا و دارة لةيةكدراوةكاني ضوارضيَوةكانيان و ةجنةرةكانوةكو  دةرطا و ث ،دةهيَنريَنبيناكةدا بةكار

 (3 - 2ويَنةى )دروستكردني جةمالؤن و ثاية و ثرد. برِوانة 

 

 

 

 يةكة لةيةكدراوةكاني جةمالؤني تةختة و دار و جةمالؤني كانزا( 3 - 2)ى ويَنة

 Necessary Function :الوظيفية الجزاء المباني المتطلبات -ثيَداويستيية كردارةكاني بةشةكاني بينا 

Of Building Components  

ثيَش دةستكردن بة جيَبةجيَكردني هةر بينايةك ثيَويستة كةرةستة سةرةكيةكاني بهيَنريَتة سةر زةمينةي شويَنكارةكة و لةويَش 
رِيَكخستين ئةم  كارانةش لة  ، ن بؤ بةكارهيَنان لة بيناكةدا ثؤلني بكريَن و هةند يَكيان ئةبيَت ضاك بكريَن و ليَكبدريَن و ئامادة بكريَ

 :وةكو ،هةية ةروةكو جؤري بيناكانيش جياوازييانهةية  ه جياوازي  يََكي  ترسةردةميَكةوة  بؤ  سةردةموالَتيَكةوة  بؤ  والَتيكي تر  و لة

 وة ئيَلَ     شيَوة ثلوسك    شيَوة دةبلَ تي       شيَوة ئيَضشيَوة  تي     شيَوة زيَد              طؤشةي شيَ
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 :Traditional Building - التقليدي  البناء- بينا باوةكان -1

ؤري كارةكان ز كة بةشيَكي ،بةست بةخاوةن ثيشةكان ثشيتخؤي نةمايةوة و ثيَشكةوت وة ئةم شيَوازةي بينا وةكو وردوردة 
 دارتاش و وةستاي طةضكاري ...هتد.وةستاي خشتكاري و بةردكاري و  وةكو ،ئةوان ئةجناميان دةدات

كان . كؤمةلَآ كةساني تر كةرةستة جياجياجيانشةسازي و كارةكاني جيَبةجيَكردن لةيةكؤرة بينايانةدا كارةكاني نةخلةجم
ثارضةي وةكو دةرطا و هةرضةندة هةنديَك  ،كارةكانيش هةر لةوآ جيَبةجيَدةكريَن ةيزؤرب Site  -موقع العمل -دةهيَننة شوييَن كار 

. لةم نة سةركارةكةي دةهيَنريَيكراوتة ئامادةكراوةكان بة ئامادةثةجنةرة و ضوارضيَوةكان و داري دارةرِا و شيَلمان و ثارضة كؤنكريَ
 ،لَ يةك ضيية و ضؤن دةرِواتي كارةكان يةك لةطةيةزانن كة ثةيوةندبةآلم د ،ةكي باشيان نييةيشيَوازةي بينادا خاوةن ثيشةكان زانياري

 ،زؤر لةبارة ضووكةكانب . ئةم كارةش بؤ بةلَيَندةرةدةكاريي لة كارةكاندا تةواودةبيَتوريي ئةوة كاري بيناكة بة كةمرتين زانيارلةبةر
 .ذة بضووكةكان دةطرنةدةستزؤربةي ثرؤئةوان جيَبةجيَكردني بؤية  .كة سةرمايةيةكي كةميان هةية

 :Building  Post Traditional  - بناء ما بعد التقليدي -بيناي ثاش بينا باوةكان  -2

دا و انكان تيَييةةتية بنةرِيطؤرِانكارييَكان و ؤكةرةستة نثاش ثيَشكةوتين هونةري دروستكردني بينا بةهؤي هاتنةكايةي 
ستكردن  و ثةيدابوون و دةركةوتين بيناي طةورة هؤي  كورتكردنةوةي  ماوةي دروكة بوونة ،ناني ثارضة و قةبارة  جياجياكان بةكارهيَ

يت شيشضن و ثيَشكةوتنةي كة كؤنكريَ. ئةو  طةشةكردن كة دةتوانريَت بةشيَوازي دروستكردني نوآ بةرهةمبهيَنريَت ،بةرز و باالَخانةي
. هةروةها ثيَشكةوتين بيناسازيي و بيناكاريي وةرضةرخانيَك بو بؤ ة بؤ يةكةجمار شيَوازي تازةي ليَكةوتةوة وكايةوهيَناية

بؤ و  روست دةكريَتشيَوازيان ليَد دةهيَنريَن و جؤرةهالة كارطة طةورةكاندا بةرهةم ( كةآلبةكارهيَناني كانزاكان  بةتايبةتي  ئاسن )ثؤ
اى ليَهاتو و ثسثؤر و . بؤ ئةم كارانةش تةنها وةستاميَري ثيَشكةوتوو لةيةكدةدريَنئةم ثارضانة بةئ ،بينا بةكاردةهيَنريَن ثةيكةري

بووني تاكةكاني كؤمةلَ بة فرة،دةكارييةكاني بؤ ويَنة بكيَشن و سةرثةرشيت بكةنوربةئةزموون دةتوانن كاريان تيَدابكةن و 
اميَرة ثيَشكةوتووةكانةوة ي ئيفرةجؤررة و هةموو جؤرةكاني تري بينا. بةهؤي بةبةتايبةتي خانوو ،ان كردةكاني  ذيان زيادييويستيثيَ

 .طةورةكان ؤذةكايةوة بؤجيَبةجيَكردني ثرِبوةوة و خاوةن سةرماية طةورةكان هاتنةكةم ردة خاوةن ثيشة بضووكةكان كاريانووردة 

 : Rationalized  Building - البناء العقالني -ةر( بيناي ذير )رِيَب -3

يَكخستين دانان و رِيَطةي نويَسازي و نةخشةلة رِئةم شيَوازة طرنطي زؤري دا بة بةرهةمة ثيشةسازية ثيَشكةوتوةكان 
 ،و قؤناغةكاني كاركردنموبؤ هةبآ كةموكوورِي و بةرهةمهيَناني بةردةوام  ديهيَناني ديزاينيَكيكارةكانةوة. بة مةبةسيت طةيشنت بؤ بة

خاالَنةي بةو مةبةستة ثيَويستة ئةم  طةيشنت بؤكة ثيَويستة كارةكاني بينا بةثيَي نةخشةيةكي ثرؤطرامكراوي كارا بةردةوام بيَت. 
 -: خوارةوة رِةضاوبكريَت
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 Standardizationالتقييس   - كردنثيَوانةيي -2

 . كريَنلة كارطة دروستبثيَشكات  ثيَكهاتةكاني بينا -1

  ئاميَرةكاني بينا دروستكردن. بةكارهيَناني -3

 . جيابكريَتةوة Montage - جتميع –كردن كاري دروستكردني ثارضةكان لة كاري لةيةكدان و كؤبةند -4

 .بة مةرجيَك كة لةطةلَ كارةكاني تردا تيَكةآلو نةبيَت،بدريَت بؤ هةر كاريَك نةخشةيةكي تايبةت بةخؤي ساز  -5

 The risen behind – سباب ظهور هذا النوع من البناءا -ةركةوتين ئةم شيَوازة بيناية هؤكاني د

Appearing this kind of Building : 

 . دني بيناي دروستكريضؤنيَت وة هؤي ئالَؤزبوونيكة بو ،ني قةبارةي بيناكانوطةورةبو -أ

 ا.نجؤرةكاني بي وي لةسةر هةمويداخوازبووني زياد -ب

 .وني كارة جياجياكانوةي خةرجي و تيَضونةبووكةم -ج

 Building Systems  -المنظومات البنائية -بينا ةكاني سيستةم -4

ةرهةمبهيَنريَن و لة شويَنكاري ثيَكهاتةي بينا لة كارطةكان بو ثارضة طةورة و بضوكةكاني كة هةمو،مةبةست لةم شيَوازة ئةوةية
وةكو  ،بؤ بينايةكي دةستنيشانكراو بةتايبةتي دروستدةكريَن وو ثارضةكانهةم ةمةدالةم سيست .بيناكة لة يةكبدريَن و ضةسثبكريَن

بةم يةكجياوازن و بؤ يةكرت نابن، كة ثارضةكانيان لة  ،...هتد(خانووةكاني كؤمةلَطةيةكي نيشتةجيَبوون نيا ،خويَندنطا)بيناي 
 :سيستةمة دةلَيَن

يةكةكان و يةكة : دروستكردن و بةرهةمهيَناني Closed Building System -نظام بناء المغلق -داخراو  سيستةمي بيناي 4.2
ة دةكريَت ئةويش  كارةكلةيةكدان و ثيَكةوةبةسنت و ضةسثكردن لة شويَن كاريتةنها  ،ةكان ئةجنامدةدريَنليَكدراوةكان هةر لة كارط

ة ثارةي دةدريَتة كريكاراني كارطةكان جطة ل ثارةيةكي زؤربةآلم ،كة خةرجيةكي كةمي تيَدةضيَت ،كانةئاساييةكاري كريَكارة 
ان و بةستين يةكدهةرضةندة ثاشةكةوتيَكي باشدةكريَت لة ماوةي لة ،بؤ سةر شوييَن بيناكة طواستنةوةي ثارضة بةرهةمهيَنراوةكان

و  نيَوان كاري نةخشةدانانيةكي باش هةبيَت لة يئةطةر هاوكار ،ئةم شيَوازي كاركردنة هةرزان دةكةويَت ،كارةكةثارضةكاندا لة شويَن
  ئةطةر كارةكان بةشارةزايي و ،يَتكردةريةوة لةم سيستةمةداثاشةكةوتيَكي ضاكوي ئابووولة رِندا هيَناكارةكاني دروستكردن و بةرهةم

 .باش و بة توانا بةرِيَوةبربيَن
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  Open System Buildings -البناء  نظام المفتوحال -سيستةمي بيناي كراوة   4.1

 :سلَةتةكاني سيستةمي بيناي كراوةخة

 . جياوة بةرهةمبهيَنريَتهيَنةريَكي ضةند بةرهةم اليةناني لةثيَكهاتةكدةتوانريَت هةر ثيَكهاتةيةك لة  -أ

 . جياوازي بينادا بةكاربهيَنريَت ةتوانريَت بةرهةمةكان لة زؤر جؤريد -ب

 هةية. لة نةخشةسازكردن و هةلَبذاردن يةكي زؤريسةربةست   -ج

 دووريية ةبيَت ئةم سيستةمة كاربكات لة ضوارضيَوةيد ،زريَنلة سنووريَكي لةباردا بثاريَ وةي كة جؤرة جياجياكاني بةرهةمبؤئة
ني ثةيوةست بكات لةطةلَ كة بتوانريَت ثيَكهاتةكا بؤئةوةي ،Ordered Dimensions – المنسقةاالبعاد  -اندا كراوةيَكخرِ

ا كارةكاني نةخشةسازدان و بةرهةمهيَنان لةم شيَوازي بينايةد .بآ بةفريِؤضوون و ن طؤرِانكاريمرتيثةيكةري دروستكردني بيناكةدا بة كة
 . دةدريَنلة يةك كاتداثيَكةوة ئةجنام

 

 : Structural Concepts -مفاهيم انشائية   -بنيادنان ضةمكةكاني 

 -:Construction Concepts      - ءمفاهيم البنا - ضةمكةكاني بينا -

ي ذينطةي ناوةوةي بيناكة بكةن و بةباشي يثاريَزطارام كاربكةن و كةوة وةكو يةك ئةنديَويستة هةموو بةشةكاني بينا ثثيَ
كة دةكةونة سةريان هةلَيبطرن و بةرطرييان ليَبكةن لةكاتي بةكارهيَناني  ،ئةو ئةرك و بارستايي و قورساييانةي وبتوانن هةمو

هةردةم لة ثيَشكةوتن و ة و ويان جياوازبوووكةش و قةبارةسةردةمةكاندا شيَوة و رِ وهةمو جؤري بيناكان لة وهةمو .بيناكةدا
 -وة:هاتوبة طشيت سآ سيستةمي سةرةكي بةكار ،طةشةكردندابوون

 

 : Solid Structure System or Bearing wall system-نظام المنشا المصمت - سيستةمي دروستكردني بيناي ثتةو -2

وةكو  ،وةوتداثاراسثةلةكاني تيَلوةوة خؤي و كةيهةر لةسةرةتاي دروستبووني ـــكة مرؤظ ،ةيةجؤرة بينايانئةو
تواناي  كة ،كايةوةدي و ديوارة ثتةوة هةلَطرةكان هاتنةجيا ثيَشكةوتين بةخؤوةن وردة وردة و بةشيَوازي جيالةثاشائةشكةوتةكان. 

  - قبة –طومةز  تايبةتي ئةو ديوارانةي كة سةريان بةكة كةوتونةتة  ،ةوهةلَطرتن و بةرطةطرتين ئةو قورسايي و ئةركانةيان هةبو
Dome قوس -و كةوانة-Arch تةوة و  طةياندويانةتة طواستوو هةلَدةطرن و هيَزة ئارِاستة الرةكانيان بةستووني بةناو ديوارةكاندا
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ئةمةش كاردةكاتة سةر  ،يانيلةبةر ئةستوورداطريدةكةن زةوي لة  ووبةريَكي زؤرئةم ديوارانة رِ ،اغةكان و لةوانيشةوة بؤناخي زةويبن
 ي كؤنكرييَتلة بلؤك نيا ،لة بةرد نيا ،لة خشت . ئةم ديوارانةبيناكة بةطشيت و لةوان كةمدةكاتةوة ووبةري  بؤشاييةكاني رِ

 (4 - 2) ىويَنةبرِوانة  .دةكريَندروست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سيستةمي بيناي ثتةو4 - 2ويَنةى )                        

 

 :.Building Frame System  - نظام المنشا الهيكلي- سيستةمي بيناي ثةيكةري -1

ك ةبةكارهيَنران و ثاش ضةند ماوةي يةكةجمار تاويَرة بةردةكان ،ثيَكردسةرةتاوة زؤر بة ساكاري دةستي ئةم جؤرة سيستةمة لة
 ،سةريَكيان دووثةلة تا ثاش ماوةيةكي زؤر دةركةوت كة ،بةتايبةتي ئةو دارانةي ،ديرةط و كؤلَةكة ري ووةكو ثشت ،قةدي دار بةكارهات

ووي ثراكتيك و بةكارهيَنانانةوة توانا و ليَهاتوييةكي باشيان لة رِ Steel - فوالذ – (ثؤآلكة  ماددة كانزاييةكان بةتايبةتي ئاسن )
لة بينادا  طةكاني ئةم ماددةيةةكان وةك تةوذمي با و لةرينةوة هةية. برِيين هيَزة الوةكيبؤ هةلَطرتين بار و قورسايي و بةرطةطرت

 ديوارة ئةستورةكان

هيَزيَكي ئاسايي ناكاريطةر 
 هيَزي ليَكةوتي كاريطةر  لةسةر ليَكةوتةكة

 قورسايية سةرةكييةكاني  سةر كةوانة 

 هيَزي ستووني

 ديوارة ئةستوورةكان
دابةشبووني هيَزي ستووني 

 الرةكان بؤ ئارِاستة 

 دابةشبووني قورساييةكان و ئارِاستةكانيان

 قورسايي ستوني

 هيَزي ثالَناني الوةكي

 قورسايي دابةشبوو بؤ سةر ديوار

قورسايي 
 ستووني

 هيَزي الوةكي
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 ثاية و رِايةلَ

 ضادر و خيَوةت

تةنها ناتوانن  م ئةم ثارضانة بةبةآل ،شيَوةي ثةيكةردا بؤ  خيَوةت و ضادر ليَكدةدران لة كة ،ايةلَ و الثالَوةكو ثاية و رِ ،هيَنرابةكار
 ،سةردا بربيَتةكة ذياني تيَ ،ميَزي بطرنلة ئادروستكردني ذينطةيةكي طوجناو  بؤك بدةن و يَك دةوري بؤشاييةيان تويَكلَ ،وةكو بةرطيَك
 (5 - 2) ىنةويَبرِوانة   .ضةند كةرةستةيةكي تري تةواوكةر و طوجناو بؤ ئةو مةبةستة لةطةلَياندا بةكاربهيَنريَتةبيَت لةبةرئةوة د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 ( سيستةمي بيناي ثةيكةري5-2ويَنةى )

 Properties of Building-خصائص نظام البناء  الهيكلي -خةسلَةتةكاني سيستةمي بيناي ثةيكةري -

Frame  System:- 

و وووبةرِكاتيَدا دةستكاري و طؤرِانكاري بةثيَي ثيَويست لة رِ ولة هةموسازي بؤدةكريَت، هةروةها ني كاري نةخشةبةئاسا -أ
 .يةكاني نيَوان بؤشاييةكانيدا دةكريَتثةيوةندي

 دابةشكردني قورساييةكان و ئارِاستةكانيان

 ثةيكةري تيَكسمرِاو

 كؤنكرييَت شيشضن

 قورسايي ستووني

 هيَزي ثالَناني الوةكي

 دابةشبووني هيَزي ستوني بؤ ئاسؤيي 
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ووي كريَت لةسةر رِيان ضةسثب ،دروستكردن لة شيَوةي ديوار و تيغةدا ثرِبكريَتةوةنيَوان دوو ثاية بة كةرةستةي ماوةي  دةتوانريَت -ب
ثايةكان ئةم كةرةستانة تةنكرت و سووكرتن و تواناي جياكردنةوةي طةرمي ووي ناوةوةي لةسةر رِ نيا ،تةنيشتيان نيا،دةرةوةي ثايةكان

 (6 -2ويَنةى ) . برِوانةو ساردي و دةنطيان هةية

 

 

 

 ( ثةيوةندي نيَوان ثاية و ديوارةكان 6 - 2ويَنةى )

.  سيستةمي بيناي ديوارةكان لةم سيستةمةدا كةمرتة بؤ جيَي ثايةكان و وهاتوووبةري بةكاراي ثتةودا رِبةراوردكردن لةطةلَ بين بة -ج
زؤر   Long span -البحور الطويلة -دريَذة  ماوةكة نيَوان ثايةكانيان  ،خانة(تكردني بيناي طةورة و بةرز )باآلبؤ دروس ،ييثةيكةر

 هةروةها بؤ بينا نزمةكانيش. ،لةبارترة

 : . Shell Structure System-نظام المنشا القشري -سيستةمي دروستكردني بةرطدار )تويََكلََدار(  -3

ة نتوانرا ضةند كةرةستةيةكي نويَ بهيَنريَ ،يةكانيرة )ثراكتيكة( زانستدنةوة و كرداثاش ليَكؤلَينةوةي زانسيت و تاقيكر
 ةقشر - (ةم سيستةمةدا ديوارةكان و ميضةكان ثيَكةوة وةكو بةرطيَك)تويَكلَيَك. لنو بةكاربهيَنريَ نئةم سيستةمة بطوجنيَ كة بؤ ،كايةوة

- shell تةنك  و  ،ندةكريَكة ميضةكان و ديوارةكاني ليَدروستئةو كةرةستانةي ،ن و بؤشاييةك دادةثؤشن و دةيطرنةئاميَزكاردةكة
 .كيَش سووكن تارِاددةيةك

 ةكريَت:دار بة دوو جؤر جيَبةجيَدسيستةمي بيناي بةرط

شيَوازة   لة ايانو توان و وزة تةنكن بةرطانة مئة ،دةكريَندروست ةق و ثتةو وةكو ضيمةنتؤرِ كةرةستةي لةجمؤرانة ئة -ا
 ييةكانةوة وةردةطرن.الوشيَوة  شةثؤ كةوانةيي و طومةزي و

هةلَطرتين و   كة بؤ رِاطرتن ،يَنةدرانةدا دثةيكةرئةو بةسةر  شيَوةي تويَكلَيَكي تةنكدان و لة انثارضةكانيجمؤرانة ئة -ب
 ووبةري كة رِ ،ندةكريَةندةها كةرةستةي جياجيا جيَبةجيَؤرة سيستةمة بةضئةم ثارضانة دروستكراون. بيناكاني  ئةجم

 طرفيت زؤرة و  داةم سيستةمةلدروستكردن  بةآلم كاري ،ان رِيزيَك بؤشايي طةورة دادةثؤشني ،بؤشاييةكي بةرين و فراوان

 (7 - 2برِوانة ويَنةى ). ية و برِيَكي زؤريش ثارةي تيَدةضيَتكردني ئاسان نيجيَبةجيَ

 

 رِووي دةرةوة رِووي دةرةوة
 يت شيشضنثايةي كؤنكريَ

 ناوةوة ديواري تيغة لة ديوي لة ناوةرِاسيت  ثايةداديواري تيغة لةديوي  دةرةوةديواري تيغة 
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 ( سيستمي دروستكردني بانة بةرطدارةكان7 - 2ويَنةى )

 سيستةمي  ديوارة كؤنكريَتييةكان

 سيستةمي  بانة طومةزييةكان

 نيوبازنةيي

 سيستةمي خيَوةتي

 سيستةمي بانة هةلَواسراوةكان سيستةمي  بانة قةدكراوةكان

 رةبانةكانسيستةمي ضةت
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  Main Building Materials 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

12 

 

 Main Building  Materials  مواد البناء الرئيسة - بةشي دووةم/  ماددة سةرةكييةكاني بينا

- 

 -: - Building Materials مواد البنا ْ  - كةرةستةي بينا 

و ووي ضؤنيةتي و تواناوة هةموةبيَت لة رِد ،يَنو بةزؤري بةكاردةهيَنر هةية دروستكردن كة طرنطييان بؤ  بينا ،ئةو ماددانةي
. ئةو ماددانةي كة كة شارةزاياني طريَبةستةكاني دروستكردني بينا دايانناوة و برِياريان لةسةر داوة ،ئةو مةرجانةيان تيَدابيَت

ووي لة رِ ريَنةوة، ثاش سةملاندنيانثيَويستيش بوو لة تاقيطةكانيشدا تاقيبك و ئةطةر بؤ بكريَت  ثيَويستة ثشكنينيان ،هةلَدةبذردريَن
 :كة بةزؤري بةكارهاتوون و هةتا ئيَستاش بةكارديَن ئةمانةن ،ي و توانا و ليَهاتوييةوة بةكاربهيَنريَن. ئةو ماددانةيضؤنيةت

 Soil : - الرتاب-  ،خؤلَ ، خاكطلَ -1

ؤري لة طوند و .  بةزناويَت ي و تواناي زؤرييؤرهيَنانيشي وةستايي و ثسثرة و ئاسان دةستدةكةويَت و بةكارئةم ماددةية زؤ
ةطي طذوطيا و طةآل و وردة بةرد و بكريَت و رِبذار ةبيَت د ،قورِ ئةوةي بطرييَتةوة و بكريَت بةثيَش  ،ديَت ديَهاتةكاندا بةكارهاتووة و بةكار

. زيين تؤوةكاني طذوطيا و ...هتدو دةكةن بؤ رِكةآلضيلكة و ثووشءثةآلشي تيَدانةميَنيَت. طلَ لةطةلَ ئاو و كا و هةنديَكجار خويَي تيَ
بكات و ببيَتة  ثةيداجوان برتشيَت وثيَز تا ،كاتذميَر( 14دةهيََلَن بؤ ماوةي) ئينجا بةجيَي ،بةثآ ثاش شيَالنيَكي باش بةدةست و

 لةطةلَ نيا ،جار طرياوةي قورِ بة تةنيازؤر ي كةرةستةكاني بينا بةكاريديَنن،كردن و لكاندنوةكو طرياوةيةك بؤبةند ،قورِيَكي بةهيَز
ن بةثيَي ثيَويست قاليَب بؤ دروستدةكةن و خشيت كالَ يا ،دةهيَننبةكاري لةبينادان بة تؤثةلَكاري يا ،ريَتدةكطةض تيَكةآلو

ناوةوةي ثيَدروست  . ديوارةكان و تيغةكانيتا بة هؤي هاتوضؤي باوة وشكدةبيَتةوة ،دادةنريَتديَنن و  لة شويَنيَكي نسيَدا بةرهةم
ارةكاني ناوةوة و ووكاري ديورِ  rendering  -لبخ -دةهيَنن بؤ سواغداني بةكارclay mortar  - مونة الطين- طرياوةي قورِ .دةكةن

 (2 - 1برِوانة ويَنةى ) .يي و شآ ناطريَت. هةرضةندة بةرطةي ئاو و تةرِرِثةسيت سةربانةكانيشي ثيَدةكةنو قو دةرةوةي بيناكة

 

 

 

 

 

 

 يان خاك  ،( طل2َ-1ويَنةى )
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 -:Sand  - الرمل –مل  -2

و تيَكةلَ . لةطةلَ ضيمةنتؤ و ئابةكارديَت لةدروستكردني بينادا كة بةزؤري و فرةضةشين ،مل يةكيَكة لة كةرةستة سةرةكيةكاني بينا
 دةهيَنريَت بؤكة بةكار ،ويَتدةستدةكة Mortar - مونة –يةكمان تنيشانكراو كة لة ئةجنامدا طرياوةدةسدةكريَت بةرِيَذةيةكي 

 كة يةكطرتين ضينةكانيان و ثرِكردنةوةي ناوكارةكانيان  و .واري خشت و بةرد و بلؤك...هتدثةيوةستكردن و ليَكداني كةرةستةكاني دي
ة بيابانةكاندا زؤرة لة ناوضمل  .نثاريَزيَت لة درزبردن و رِووخانكردنةوةي ضوونةيةك و الربوونةوةي ديوارةكان و دةيادةبيَتة هؤي كةم

بضووك و قةبارةي ملي ئةم كةنارانة قةراغةكانيان تيذ و زبرة و بة  .ووبارةكانيشدا هةنروةها لة كةناري دةرياكان و طؤماوةكان و رِهة
كارهيَناني ش بةثيَ كة ،باشرتة بيابانيةكانملي  لةبةرئةوة لة ،نزؤركاري جياجياي بينا بةكاردةهيَنريَ بؤ ،هةن مامناوةند و درشت

هيَلَةك بدريَت ةبيَت لة بيَذنط  و ئةم  كارةش  د بؤ  ،ميَنيَتا نةوةك و ماددة نامؤكاني تيَدوطلَ و ثامشاوةي رِ ثيَويستة باش ثاكبكريَتةوة
ووكاري رِ جاريش لةيَكو هةندووكاري دةرةوةي بينا بةكارديَت مل لةطةلَ ضيمةنتؤ و ئاو تيَكةالَو دةكريَت و بؤ سواغي رِو بشؤردريَتةوة. 

كؤنكريَيت و بلؤكي ةوة خشيت يكريَتة قالَيب تايبةتيدةكريَت و دةوناوةوةي بينا بةكاردةهيَنريَت. مل لةطةلَ زيخ و ضيمةنتؤ و ئاو تيَكةآل
 (1 - 1) برِوانة ويَنةى .ت ثيَكديَتكؤنكريَء لةطةلَ ضيمةنتؤ و ضةو و ئاو  مل وكردنيهةروةها بةتيَكةآل ،دةكريَتليَدروست

 

 

 

 

 

 

 ( مل1 - 1ويَنةى )

 :Gravel - احلصو – ضةو -3

و لوس و  ضةوي ئةم شويَنانة خركةلة ،دةستدةكةويَت كانةناري دةرياكان و طؤماو و رِووبارةضةو لة زؤر شويَن بةتايبةتي لة ك
. ئةو ضةوانةي كة ةية و ناسك و بيَهيَزنكهاتةي مل دروستبوون ء شيَوةي جياجيايان هم ضةوي بيابانةكان بةزؤري لة ثيَبةآل ،ثتةون

يت طرياوةي كؤنكريَ ة و لةـ سم(3 – سم 2تريةكانيان لة) م ئةوانةي كةبةآل ،بحص – ثيَيدةليَن زيخ ،سم( كةمرتة2) تريةكانيان لة
وة سم( طةورةترة و تيَكةآل3) هةنديَك لةم ضة وانة تريةكانيان لة .وثيَيان دةلَيَن ضة ،كاردةهيَنريَندا بةيت شيشضنئاسايي و كؤنكريَ

  .نيَةهيَنربةكارد ةكانيَطاوبانرِثتةوكردني ضيين ذيَر قريتاوكردني زؤرجار بؤ  ،دةلَيَن تيَكةلَةضةو و ضةوي طةورة ثيَيان لة مل و زيخ و
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ثيَش هةموو جؤرةكاني ضةو . دةبيَت بكريَنةوةقةبارةكانيان ثؤلينبكريَن و جيا و بةثيَي نبيَذنطي تايبةت بدريَ لةان ثيَويستة ضةوةك
    ويَنةىبرِوانة . يان ليَ جيابكريَتةوة و بذاربكريَنوردة ضيلكةو  قورِ و رِةطي رِووةك و طةآل ،نةوةبكريَنةوة وثاكبشؤريَ انبةكارهيَناني

(1 - 3) 

 

 

 

 

 
 

 ( ضةو3 - 1ويَنةى )

 -:2Ca(OH) -Crushed Aggregate -الحصو المكسر -اوضةوي بةردي شكيَنر -4

 نثاشابة مةكينةي بةردشكيَن ورددةكريَت و كة ،جؤرة جياوازةكاني خرِكةبةرد ةوة لةئةجنامي شكاندنضئةجمؤرة 
رن و باشرت بةرطة دةط ،يَكنقةراغةكانيان تيذ و نارِ ئةجمؤرة ضةوة ،نةوة و بةكارديَنجيادةكريَ ييقةبارةكانيان بةثيَي طةورة و بضووك

ان ثيَوة خؤلَيبؤئةوةي تؤز و،نةوةةبيَت باش بشؤريَو لووسةكة،ثيَش بةكارهيَنان د رِضةوة خ لة وةك ،لة كؤنكريَتدا ضةسثرت دةبن
.  Sand Stone  -الحجر الرملي - )شينكة بةرد( كانبةردة ملينة ئةمانةن ،بؤ ئةم مةبةستة بةكارديَن كة ،نةميَنيَت ئةو بةردانةي

 أ(       4 - 1برِوانة ويَنةى )

 .كون و بؤشاييةكي تيَداية..هتد( ضةند كة ،بةردة ئةسفةنجةشة، بةردي مةرِمةرِ، طرانيت،هةسان( مةيلةو رِة)بةرد شوشةبةردة
اجيا خرِي هةلَئةدةن و لة كوورةدا قةبارةي جي شيَوةي هةلَماتدا بة لةهةندآ وآلت طلَةسوورة لةطةلَ ئاودا دةطرنةوة و دةيكةنة قورِ 

 ب(  4 -1برِوانة ويَنةى ) سووري دةكةنةوة.

 

 

 

 

 ب( ضةوي طلَني                                                                                 4-1ويَنةى )                                            أ( ضةوي بةردي شكيَنراو   4  -1ويَنةى )
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 و بةهيَزن.  سووك و بةرطةطر clay aggregate  – لحصو الطينيا -دةلَيَن ضةوي طلََني ثيَيان ئةجمؤرة ضةوانة

 :  Lime CaO -النورة او الجير - قسلَ-5

تا  ،سوتاندني كاربؤناتي كاليسؤم بة كة ،بةكارهاتووةا لة دروستكردني بيناد جياجيام ماددةية لةميَذةوة بؤ زؤر كارى ئة
قسلَي طةرم  دةلَيَنيَيثو  (Cao)دةميَنيَتةوة اربؤناتي كاليسيؤم دووةم ئؤكسيدي كاربؤنةكةي ليَجيادةبيَتةوة  و ك( ثلةي سةدي2000)
ؤذ  رِ بةجيَبهيَلَدريَت بؤماوةي سآ قةبارةكةي و ¼ئةطةر خبريَتة ناو ئاوةوة بة رِيَذةي  ،بؤري هةية نيا ،كة رِةنطيَكي سثي ،جير الحي-

و  ي خشت و بةردثةيوةستكردني ضينةكاني ديواربؤ ةيةك كة دةتوانريَت وةكو طرياو ،جير المطفئ - ةقسلَي كوذاودريَت بؤ دةطؤرِ
هةر بة  داكؤن لة كاني ناوشارة طةورةكان. ديواري زيَراب و ئاوةرِؤبهيَنريَتبةكار ناووي ديوارةكاني ناوةوة و دةرةوةي بيي رِيسثيكار

 (5 - 1وانة ويَنةى )برِ .بةهؤي توانا و بةرطةطرتنييةوة دذي شآ و تةرِيي ،كراونطرياوةي ئةم ماددةية دروست

 

 

 

 

 

 

 

 ألقس  (5 - 1ويَنةى )

 :  O2·2H4CaSO Gypsum  - جص –طةض -6

 كارةكاني طةضكاري و سثيكاري و بةتي لةيدروستكردني بينا بةتا بؤ وةكؤنةوة كةرةستةيةكي سةرةكي بو ئةم ماددةية لة
ثةيوةستكردني  وةكو ماددةيةكي لكيَنةريش بؤهةر،وةوةي بينادادةرةوة و نا رِازاندنةوة و بةرجةستةكردني ثةيكةرتاشي و نيطارسازي لة

هةروةها  ،ئةم ماددةية بةخاوي لة زؤرناوضةي عرياقدا دةستدةكةويَت .بةكارهيَنراوة ...هتدي ضينةكاني ديواري خشت و بةرد وثيَكهاتة
 O2·2H4CaSOة لة كربيتاتي كاليسؤمي شيَدار ووثيَكهاتكةثيَي دةلَيَن )بةردةطةض(  ،ةرد داكةبلة هةريَمي كوردستان لة شيَوةي خرِ

وةكو تا ،رد دةهاردريَتن وثلةي سةدي( دا دةسوتيَنريَت لةثاشا 2300) كوورةوة لة ذيَرطةرمايي ثاش شكاندن و كةرتكردني دةخريَتة
  .دةهيَنريَتتؤزي ليَديَت و لةطةلَ ئاو تيَكةلَدةكريَت و بةكار

زي كيميايي لة كاتي ي سوتاندنةكةي و ضارةساي ماددة خاوةكةيةوة و ثلةي طةرمخةسلَةتي طةضي باش ثةيوةستة بةثوخيت
اوة بؤئةوةي لةكاتي وةكو طلَي ثاك و قسلَي كوذ ،دةكريَتآ ماددةي تيَكةلَزؤرجار بةثيَي بةكارهيَناني هةند .دروستكردنيدا
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درةنطرت  ،بكريَتبرِشيت تةختةي تيَكةلَوردة ئاذةلَ و نييةكاني وةكو مووي ماددة ئؤرطا ئةطةر ،ئاسان بةدةستةوةبيَتبةكارهيَناني 
ةبيَت طؤطردي د ،بكريَتةوةماوةي خؤطرتنةكةي زؤركةم بوَ  ثيَويست يدةطريَت و كة وشكبوةوة درز نابات و ناشكيَت بؤئةوةى كاتيخؤ

و  ناوةرِاسيت  ئاواخؤرت و آلهةخؤرئةم ماددةية لة ناوضةكاني ، بكريَتتيَكةلَ  SO2Al)4(3 و ئةلةمنيؤمي 4SO2K،ثؤتاسيؤم
 وةآلجيا ماددةكاني وةكو طلَ و خؤلَ و مل و ضةو و كلسي تيَكةيَذةي جيارِ ةوة و بةيزةوي وويكة زؤر نزيكة لة رِ،ي هةيةيخاوعرياقيشدا بة

ؤرة راق ئةجملة عيَ( 2464( سالَي )12راق ذمارة )ثيَوانةييةكاني عيَ بةثيَي خةسلَةتة  (5 -1(. برِوانة ويَنةى )نيية ثاك)
  .دةهيَنريَتبةرهةم ةطةضانةي الي خوارةو

 

 

 

 

 

 

 

 ( طةض5 -1ويَنةى )

  :Local Gypsum -الجص المحلي - طةضي خؤمالَي -أ

ن دةردةهيَنريَت و باش ثلةي طةرمي لة ثاشا (2300تا ) ،تايبةتدا دةسوتيَنريَتكوورةي  لة ،ثاش شكاندني بةردة طةضةكة
كة بؤ  ،دةبيَتيَت و طرياوةيةكي خةسيت ليَدروستدةكروي تيَكةلَبة رِيَذةيةكي تايبةت ئا .يَت بؤ بةكارهيَناندةكردةكريَت و ئامادةورد

 .ناهيَنريَتثاش ئةوة بةكارةقدةبيَت،رِ و ( خولةك خؤيدةطريَت و دةمةيةت 25 - 5ثاش ) .شت  )عقادة( و طةضكاري بةكارديَتتاقي خ
دةبيَتةوة و يي )طلَطةض( بةكاريدةهيَنن، ئةجمؤرة طرياوةية درةنطرت خةستبؤ ضيين يةكةمي طةضكار دةكريَتآلوملي تيَكةن يا ،زؤرجار طلَ

 .دةبيَتةقرِ

 :Gypsum Plaster -جص البياض  - طةضي سثيكاريي -ب

رِيَذةي  بةجار هةنديَك ،يي بةكاردةهيَنريَتدوا تويَذي سثيكار ة بؤيؤرة طةضة زؤرثاكة و هيض ماددةيةكي نامؤي تيَكةلَ نيئةجم
 .بطريَت و بةرطةبطريَت خؤيزياتر بؤئةوةي ،دةكريَتآلوي قةبارةكةي قسلَي تيَكة %15لة 
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 : Mechanical Gypsum- جص الميكانيكي -طةضي مةكينة  -ج

لةطةلَ ئاو دا  .ي دةستكردي خؤمالَيش دةهارِدريَتمةكينة و بة كوورةي ساكاري خؤمالَيدا دةسوتيَنريَت ؤرة طةضة لةئةجم
ردن و كتةواو ناهيَنريَت بؤ ضينةكانيآلم بةكاربة ،ي بةكارديَتيتايي طةضكارةطرياوةيةك بؤ ضينةكاني سةر وةكوتيَكةلَدةكريَت و 

يَتةهؤي درةنط مةين و درةنط دةب ،وةآلتيَكة  ماددة خاوةكاني طةضييَذةيةكي زؤر طلَ ومل و ئةوةي كة رِكؤتايي سثيكاريي،لةبةر
 درزبردن. يشزؤرجار وة ني وبورِةق

 :Technical  Plaster - الجص الفني -تايبةتي  طةضي -د

يدا رةي تايبةتوكو لة كراوؤرة طةضة لة ماددة خاوةكاني طةض دروستدةكريَت و بةثلةيةكي طةرمايي دةستنيشانئةجم
 ت ورة و خؤي زووتر دةطريَبةهيَزت ةم طةضة لة طةضي مةكينةي خؤمالَي. ئدةسووتيَنريَت لة ثاشان بةمةكينة زؤرباش ورددةكريَت

طةضة بؤ دروستكردني بينا و كارةكاني  ؤرةبؤئةوةي درةنطرتخؤي بطريَت. طرياوةي ئةجم،، هةنديَكجار ملي تيَكةلَدةكريَت بةرطةي زياترة
 .واوكردن و ضينةكاني سةرةتايي طلَطةض و سثيكاري بةكاريدةهيَنريَتتة

 : Maudling gypsum- الجص التشكيلي -طةضي هونةركاري  -ه

و  بؤ ئةو ثةيكةرانةي كةلة مةرِمةرِ ،دةهيَننريَتبةكار بؤ ثةيكةرة طةض و منونةي ثةيكةرت و ئةجمؤرة طةضة لةسةرخؤ دةمةييَ
 .ان و ميضةكان و كاري ديكؤر بةكاردةهيَنريَتووي ديوارةكسازي رِطرانيت و برؤنز دروستدةكريَن. هةروةها بؤ كارةكاني نيطار

  Gypsum Properties :  -خواص اجلص -طةض خةسلَةتةكاني  -

خشت و بةرد و بلؤك دن و ثةيوةستكردني ثيَكهاتةكاني ديواري بة تايبةتي بؤ لكانطةض ماددةيةكة لةدروستكردني بينادا 
بةردةوام ي نوبوو ئاو و تةرِ . هةروةها بؤ ميضة كةوانةييةكان  وةكو طرياوةيةكي لكيَنةر بةكارديَت. بةرطةي شآديَتبةكار ...هتد
 ،طةض بةرطري كةمة يانطريَتةوة. بةشيَوةيةكي طشيتشي و باران دةوو تو كة تةرِ ،ناهيَنريَتلةبةرئةوة لةو شويَنانةدا بةكار ،ناطريَت

ي باش تارِادةيةك ،و ماددة نامؤكاني ليَجيابكريَتةوة و ثاش بةرهةمهيَناني باش بثاريَزريَت و هةلَبطرييَت بكريَت بةآلم ئةطةر باش ورد
 بةرطة ثةيدادةكات .

 وةكو طرياوةيةك بؤ بينا دروستكردن: ،تيَبينيي لةبارةي بةكارهيَناني طةضةوة هةنديَ

 ،ي هةية لة هةواداتواناي مذيين شيَ ضونكة ،و ئاطاداري بكريَت  هةلَبطرييَت شويَنيَكي وشكدا و بؤ ماوةيةكي كةم ثيَويستة لة -2
 .مدةكاتةوةكة ثيَزي طةضةكةئةمةش لة توانا و

 .ضةور نةبيَت، بآ ليتة و ثاكبيَتدةكريَت ليخن نةبيَت كة لةطةلَي تيَكةلَ ،ثيَويستة ئةو ئاوةي -1

 .ئةطةر ملي لةطةلَ بةكارهات ثيَويستة ملةكة ثاك و وشكبيَت -3
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و ثامشاوةي طرياوةي ت ثاكنب ةبيَد ،تاس و مالَةوةكو خاكةناز و  ،نئةو كةرةستانةي كة بؤ ئامادةكردن و طرتنةوةي طةض بةكارديَ -4
 ،طرتنةوةي طةض هيَنريَت بؤانبةهيض جؤريَك بةكار (  Mixer الخالطة (  )كردن )لَطةضي  كؤنيان ثيَوة نةبيَت.  مةكينةي  تيَكة

 .يَوةرناطرييَتكارنايةت و كةلَكي لةدةبيَت و بةقدةمةيةت و بة ديواري ناوةوةي سةتلَ و دةبةي مةكينةكةوة رِ ضونكة زوو

 .دةبيَت و دةمريَت  و بةكارنايةتةقضونكة زوو رِ ،يَتهيَنربةكسةر ثاش طرتنةوةي دةبيَت بةكارطرياوةي طةض ي -5

ت و ثيَزي ناميَنيَت و خؤي ضونكة دةبزركيَ ،بكريَتةوةن طةضي تري تيَكةلَيا ،مةيي نابيَت ئاوي  تيَبكريَتةوة طةضة طرياوةكة كة -6
 .ناطريَت

العوامل.المؤثرة  -ر( انةى كة كاريطةريان لةسةر هةلَبذاردني جؤرةكاني كةرةستةي بينا هةية ئةو فاكتةر )هؤكا -

 The Influential factors in choosing the kinds of  -في اختيار انواع مواد البناء

building materials :-  

خؤي لة بؤ خؤي دروستبكات و توانيويةتي ثةنايةك ــظوة مرؤكة بةو هؤية ،ستة لةبارةكان و جياجياكاني بينادةستكةوتين كةرة -2
 .زيَتبثاريَ ةكاني دةرةوةي بينايمةترسي وهةمو

 ةوة.دةطريَت رانةكة ئةم فاكتة ،يةكان )دةرةوةى بينا(ى ذينطة دةرةكييكاريطةر -1

 بؤةهيَنريَن و بةكارد جياكاندالة ناوضة جيا كة ،جوَرى ئةو كةرةستانةىلة سةر طةرما رادةى ثلةكانىكاريطةرى تيشكى خؤر و ِ -أ
 ، كاردةكةنة سةر جؤر و شيَوازي بيناكان.ةطوجنيَند بينادروستكردني 

بةهؤى هيَزى ثالَنانى باوة و بةرزيي و نزميى بيناكة،  ى دروستكردنى بينايةكى سةرةكى هةية لةسةر ضؤنيتيكايطةري استةى بائارِ -ب
 .يَتبكربؤ  ةبيَت كارى تايبةتىدو  كةكة كاردةكاتة سةر بناغةي بينا ،ووكاري دةرةوةى ديوارةكاني بينابؤ سةر رِ

كة  ،هةميشة هةولَى داوة ـ بؤية مرؤظ ،كةرةستةكاني بينا و سةر ذيانى مرؤظـــ دةكةنة سةراستةوخؤ كاررِ  ةرماو سا طةرم -ج
بةكارهيَناني  ىوورِ لةي جيهاندا جياجياكان كة بيناكان لة ناوضة ،وةويكردهةر ئةوةشة وا ،بؤ خؤى بسازيَنيَت طوجناوذينطةيةكى 

 بيَت. جياوازيان هة بةرةوةكةرةستةكاني بينا و دروستكردنى خانوو

 يةكان دةكات وييَي هةناسةدانةوة مرؤظ توشي زؤر لة نةخؤشرِ كة لة ،خؤلَ وتةثوتؤز زيانيَكى زؤريان لةسةر تةندروستى مرؤظ هةية -د
 .يَتدةبيَت ضاربكر

 و دةرياضة كة دةكةونة سةر دةريا ،لةو ناوضانةدا تايبةتىسةر زؤربةى  زؤرى  كةرةستةكانى بينا بة وشى كاردةكةنةوت و تةرِ و شآ -ه
 دةطرن.آ ش كة بةرطةى ،يَنبهيَنركةرةستانة بةكار ئةو آ لةو ناوضانةدازؤرة. دةب آيَذةى شرِ كة ،كانةوةو طؤماوة
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 دةكات. يةكانيية دةرونييتوشى نةخؤش  دةمارطرذى و مرؤظ سةر بارى دةروونى وئةم فاكتةرة كاردةكاتة  ،ذاوةذاو دةنط و -و

خؤى  بوَزراو يَلَيشيداوة ثةنايةكى شياو و ثارهةو ت وزيَيَبثار ى لةم زيندةوةرانةؤداوة خهةر لة كؤنةوة مرؤظ هةولَي ،ووميَرء  ألئاذة -ز
 .دروستبكات

 . ي و نزميي رِووي زةوييةكةو بةرزي كانىضؤنيَتيي ضينةكانى زةوى  و جؤرة -

هةلَبذاردنى كةرةستة سةرةكيية تايبةتييةكانى  لة تةثؤلَكة ملةكان طرد و و ناوضة بيابانةكانازن لة يةكان جياويشاخاو ناوضة - 
 .بينا

 :Building Components - مكونات البناء -ثيَكهاتةكاني بينا ْ-ْ

الفضاءات  - كة  بؤشايية كاردارةكاني ،يةكانو ستووني ووبةرة ئاسؤيي وةكو رِ ،ة بينا ثيَكديَتتومخ كؤمةلَيَك  لةBuilding ْ -البناءْ–بينا  

. ركردن و كاركردن و بةرهةمهيَنانو طردبونةوة و فيَ ، بؤ مةبةسيت  ذيان و حةوانةوة بينا بةرجةستة دةكةن Functional Space - لوظيفيةا
 (6 - 1)ى ويَنةبرِوانة 

 

 

 

 

 

 

 

 ةشةكاني بينا و ثيَكهاتةكاني ( ب6 -1) ىويَنة                                         

  -:Buildings  -المنشاء- بنيادنراو( (دروستكراو -  

كة مرؤظـ بؤ بةرجةستةكردنيان هةموو جؤرة  ،دةلَني – functional Buildings الوظيفية  املنشات- بةو دروستكراوة كاردارانة   
 .نيَتبةثيَي ثيَويست بةكاردةهيَ اددة سرووشتييةكان و دةستكردةييةكان تيَياندام

 بان

 بةشةكاني سةرةوةي بينا 

 لةسةر زةوي

 نهؤمي خزمةتطوزاريي

 ذيَرزةمني بةشةكاني ذيَرزةوي

 نهؤمي سةرزةمني

 بناغة
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 Functional Space or Structure parts of the -ظيفيةالو اجزاء البناء- بةشة كاردارةكاني بينا  -

building:- 

 بة شيَوةيةكي طشيت بينا لة زؤربةي ئةم بةشانةي خوارةوة ثيَكديَت:  

 زةوي و نهؤمةكاني سةر نهؤمي و  Half basement-القبو النصفي  -ذيَرخانو   basement -القبو  -ذيَر زةمني  بؤشاييةكاني -
 Loft–البيتونة  - هةروةها هةورةبان  Ground floor and upper– الطابق االرضي و الطوابق التي فوقها –ئةو  سةر

 lift  -املصعد -سةرخةر  دةرطا و ثةجنةرة و زةمينة و ثليكانة و و ثرد و ثردؤكة وثاية  ديوار و تيغة و لة بناغة و . ئةمانةشدةطريَتةوة
 ثيَكديَن. و ميض وبان...هتد

بينا  لةسةر ئةوةوة زةوييةكةوة و ووي رِئاسيت  دةكةويَتة ذيَركة بةتةواوي  ،: ئةو نهؤمةية  -Basementالقبو –ذيَرزةمني  -2
 (7 - 1ى )يَنةو برِوانة.  دروستدةكريَتةكة يرةكيسة

بينا   .ووي زةويةكةوةيةرِ زياتر لةذيَر ئاسيت نيا ،كة نيوةي ،ئةو نهؤمةية: Half Basement - قبو نصفي - ذيَرخان -1
 (7 - 1ى )ويَنة سةرةكييةكة لة سةر ئةوةوة دروستدةكريَت. برِوانة

:  Ground Floor  and Upper Floors -ها وابق اليت فوقالطابق االرضي و الط - سةرئةونهؤمي سةرزةوي و نهؤمةكاني  -3
نهؤمي يةكةم ،وةكو نهؤمي سةرزةوي  ،سم(  بةرزترن60 -سم 30كة بة ئةندازةي ) ،ئاسيت زةويدةكةونة سةر  كة ،نهؤمانةنئةو هةموو 

 (7 - 1ى )ويَنة برِوانةنهؤمي دووةم ...هتد. ،

ييةكاني م نهؤمة تايبةتة بةئاميَرة ئةندازياري وخزمةتطوزارئة:  Service Floor-الطابق الخدمي - ييطوزارنهؤمي خزمةت -4
 لةذيَر نيا ،ناوةرِاسيت بيناكة لة نيا ،لةسةر دوانهؤمي بيناكة نيا ،شوييَن ئةم نهؤمة ...هتد.كارةبا و نؤشداري و تةندروسيت

 240) ي ئةم نهؤمة نابيَت لةيبةرز ،هيَنريَتاوةتي بؤ ئةو مةبةستة بةكاردةتةوةزؤرجار نهؤهي ذيَرزةمينةكة ب ،بيناكةدا دروستدةكريَت
 (6 - 1ى )ويَنة برِوانة.  سم( كةمرت بيَت

ثيَديَت دوانهؤمي بيناكة دروستدةكريَت كؤتايي ثليكانةكاني لةسةرباني  كة ،ئةو بؤشاييةية:  Loft - البيتونة- هةورةبان  -5
 (7 - 1ى )ويَنةبرِوانة  كةمرتبيَت.  سم(110) يةكةي نابيَت لةيبةرز

 

 ئةو بؤشاييانة لة ووقةي بؤشاييةكاني داوة ئابلَ كة ،وةثيَكهاتوةو توخم و ثارضة سةرةكييانة بةشيَوةيةكي طشيت بينا ل
. طرنطرتيين ئةو كةنةوةجيادة لة ذينطةي دةرةوةي بيناكةبيناكة و ذينطةي ناوةوةي  طةرما و سةرما دةثاريَزن  وةك  ،ذينطةكارليَكردني 

 -ئةمانةن: انةيسةرةكيثارضة  توخم و
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 ( ثيَكهاتةكاني بينا7 - 1ى )ويَنة

 : Foundation -االساس –بناغة  -2

مةلس بووة   ةوة نوساوة وييزةو دةكةويَتة ذيَر ديوارة هةلَطرةكان و ثايةكاني بيناوة و بةرِاستةوخؤ  كة ،يةيةئةو تومخة سةرةكي
ةكو خودي بناغةكة و ثاية و ثرد و ديوار و زةمينة و و Dead Loads   -احلمل امليت  - طرباري جيَ ئةو بار و قورساييانةي وهةموو 

و  ةكو كيَشي مروظ و كيَشي ئاميَرةكان و موبيلة و بةفر وباران و ثالَنانو   Live Load -الحمل الحي- باري جيَطؤر بان و...هتد و 
هتد. هةلَدةطريَت و دةيطويَزيَتةوة و .. Impact Load -ات االرضيةحمل الريح و الهز - زةمينةلةرزة تةوذمي با و كاريطةريي

دةكةونة ذيَر ئاسيت رِووي زةوييةوة و ئةم كارانةي الي خوارةوة ئةجنامدةدةن. برِوانة بناغةكان  بةطشيت .ئارِاستةي ناخي زةوي دةكات
 ( 2-1ويَنةى )

 ة دةكةويَتة سةريان بؤ ناخي زةوي.ك ،دابةشكردن و طواستنةوةي هةموو ئةو بار و قورساييانةي -أ

 يان ضةند بةشيَكي بيناكة. ،رِيَطريكردن لة داضوون و رِؤضووني بةشَيك -ب

 بة دةستهيَناني خؤرِاطريي دذي كارتيَكردني با و باران و بةفر و بوومةلةرزة )زةمينةلةرزة( . -ج
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 ملي باتةوذ

 بان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة كاردةكةنة سةر بيناك ،( ئةو بار و قورساييانةي2 - 1ى )ويَنة

يان  ،ئايا ضينةكاني لة بةرد ثيَكهاتووة و بةهيَزة ،دةستنيشاندةكريَت جؤري بناغةكة ثاش ئةوةي كة سروشيت زةوييةكة زانرا
 - :يان بيَهيَزة. ثيَويستة وانةكاريي و شيكاريي بؤ هةموو ئةم كارليَكةرانةي خوارةوة بكريَت ،يان مامناوةند ،زةوييةكي ئاسايي

 Dead Loads  (او امليت )احلمل الدائم باري جيَطر  -أ

 Live Load  (او الحي)احلمل  املتغري     باري جيَطؤرِ -ب

  Wind Pressure  (.  ضغط الرياح)  با  ثالَةثةستؤي -ج

 Solid Bearing Capacity  ( قوة تحمل التربة) ةكة  يزةويز و تواناي هيَ -د

 Foundation Depth ق االساس ( . )عم  بناغةكة  قوولَيي -ه

 Friction of  Soil  (  قوة احتكاك التربة مع االساس)  بناغةكة  ييةكة لةطةلَخشاني زةوهيَزي لةيةك -و

صغط المياه الجوفية على )  بؤ سةر بيناكة  هيَزي ثالَةثةستؤي ناخاو -ز

 (البناء

. Pressure Groundwater 

 بةفر

 كيَشي مرؤظــ

 كيَشي ئاميَرةكان

 كيَشي مؤبيَلةكان

 لةرزةلةرينةوة و زةمني 

 

هيَزي 
ثالَةثةستؤي 

 ناخاو

 جوولَةي ئؤتؤمؤبيَل

 بناغة

 تةوذمي با
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 رسيي بيناكة دةبيَتةهؤي يةكيَك لةم دوو رِووداوانةي خوارةوة:زؤرجار زيادبووني كيَش و قو

 -اخفاق -كة دةبيَتة هؤي رِووخان و كةوتين هةموو بيناكة  ،  Differential Settlement - هبوط متفاوت -رِؤضووني جياجيا  -أ

  .Structural Failure - فشل البناء

 ،  Uniform Settlement - هبوط منتظم -سةرتاسةر(  –ووني يةك ثارضة رِؤضووني هةموو قةبارةي بيناكة بةيةكةوة )رِؤض -ب
  ( 4 -1ئةطةر لة ضةند سةنتيمةتريَك تيَثةرنةكات. برِوانة ويَنةى ) ،كة زيانيَكي ئةوتؤي نيية

 

 

                                                                                              

 رِؤضووني جيا جيا                 

 

 

     

   )سةرتاسةر ( رِؤضووني يةك ثارضة             

 

 ( جؤرةكاني رِؤضووني بينا4-1ويَنةى )

 

  ئةويش هةلَطرتن و طواستنةوةي،دةبينيَتسةرةكي ي ؤلَرِا دوو كاتدلةيةك كة ،بينادا بةشيَكي طرنطة ديوار لة: Wall - جدار -ديوار -2
كاتدا ثاريَزطاري بؤشاييةكاني لةهةمان ،بناغةكان و لةويَشةوة بؤ ناخي زةوي بؤكة دةكةونة سةري  ،انةيةو قورسايي ئةو بارهةموو 

  دةكاتةوة. بةشيَوةيةكي طشيتجيا بيناكة ي دةرةوةيذينطة ليَكةرةكانيكار تومخة لةبيناكة دةكات و  ثةيكةرةكةي و ناوةوةي بيناكة
 (20 - 1نةى )برِوانة ويَ جؤر ديوار هةن.دوو 
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ميض و  زةمينة وكيَشي خؤيان كيَشي  كة جطة لة ،: ئةو جؤرة ديوارانةن ) ( Load Bearing Wall  الحامل()جدار  ديواري هةلَطر -2
 ( 20 - 1ى )ويَنة برِوانة.  زةويبؤ ناخي  لةوانيشةوة دةيانطويَزنةوة و بؤ بناغةكان وهةلَدةطرن  بانةكان و ثرد و ثردؤكةكان

و بؤشاييةكانيش دابةشدةكةن و  هةلَدةطرنيان : ئةم ديوارانة تةنها كيَشي خودي خؤ Partition)) القاطع()جدار  ديواري تيغة -1
 ( 20 - 1ى )ويَنةبرِوانة       -جياياندةكةنةوة. ئةمانة دووجؤرن:

 .ض كيَشيَكي تردا ننيهةلَدةطرن و لةذيَر هيخودي خؤيان  تةنها كيَشي كة ،ديوارانةنئةو  جؤري يةكةم: -أ

  Sandwich panel-جدران حمشوة  - ئاخنراوةديَن،ناوةكانيان ال تةنيشت ثيَك تويَذي ديوارانة لة دووم ئة :جؤري دووةم -ب

Wall بينا  لةئةجمؤرة ديوارانة هةلَدةطرن، خؤيان كيَشي ثيَكهاتةكاني تةنها ماددةيةكي دةستنيشانكراو، ئةمانيش  بة
ى ويَنةبرِوانة . و كاري جياكردنةوةي طةرما و سةرماش دةكةننيَوان ثايةكاني دةرةوة و ناوةوةي بيناكةدا دادةنريَن ييةكاندا لة ثةيكةر

(1- 22 ) 

 

 

            

 

 

 سةر ثةجنةرة
 دةالقةي ثةجنةرة

 ذيَرثةجنةرة

 ثردي كؤنكريَت
 زةمينة

 ميض ثؤش

 ديواري هةلَطر

 تيغة

 بان

 ماددةي بةرطري با                

 بةندكةر

 رِووكار

 ئاوثةرِ

 ثاية

 رِاطري ماددةي جياكةرةوة

 ماددةي جياكةرةوة

 رِاطري دةثةكاني دةرةوة

 دةثي رِووثؤشكردن  

 بةند كةر

 ( ديواري هةلَطر و تيغة20-1ويَنةى )

 

ديواري ئاخنراوي ثيَشكات  (22 - 1) ىويَنة
 كراوئامادة
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ةي جياجيا ماددزؤر  لة ثاية ،ي ثةيكةريدابةشةكاني بينا طرنطة لةستوونيي بةشيَكي  Column : - العمود -ثاية -3
يبةت بةثيَي نةخشةي كارطةي تا هةروةها دةتوانريَت لة ،بةرد و دار يت شيشضن،خشت،ئاسن،وةكو كؤنكريَ ،دةكريَتدروست

ان و بو  ميض بار و قورساييةكان لة . برِيكي زؤر لةثايةي ثيَشكات ئامادةكراو دةلَيَنكةثيَي ،بكريَتثيَشكات بؤ سازدراو دروست
-1ى )نةويَ، برِوانة بؤ بناغة و لةويشةوة بؤ ناخي زةوي دةطويَزيَتةوةزةمينة وثرد و ثردؤكةكان و ثالَناني تةوذمي باوة 

21 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (  جؤرةكاني ثاية21 - 1) ىويَنة

 ديرةطي دار

 رِووثؤشكراو ثايةي ئاسين
 بة ماددةي جياكةرةوة

 ثايةي بةرد ثايةي خشت

 ثايةي كؤنكريَت
 ثايةي دار
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ئةو قورساييانةي  و. هةمون دوو ديوار بةيةك دةطةيةنيَتيا ،كة ماوةي دوو ثاية ،لة بينادا بةشيَكي ئاسؤيية :Beam -جسر - ثرد -4
دةيان  ثةيوةسنت ثيَوةي كة ،ن ديوارةكاني ذيَرخؤييا،ثايةكان سةري بؤسةر دةكةونةديوار و ميض و تةوذمي باوة  بةهؤي ثرد و ثاية و كة

وةكو  ،دةكريَتروستكةرةستة دةند جؤريَك ضثرد لة  ...هتد.يان شكاوةن ،كةوانةينييان  ،يَكنرِ زؤرجار ئةم ثردانة، طويَزيَتةوة
 (23 - 1ى )ويَنةبرِوانة ..هتد. ئاسن و تةختةدار و. يت شيشضن وكؤنكريَ

كة بيناكة دابةشدةكات بة ضةند  ،ئةو رِووبةرة ئاسؤييةية:  Floor and Roof - سقوفالضيات واالر - زةمينة و ميض  -5
 دةطويَزيَتةوة. ذيَرخؤيكاني ةيَشي جيَطر و كيَشة جيَطؤرةكان بؤسةر ثاية و ثرد و ديواركاتدا كيَشي خودي خؤي و كنهؤميَكةوة لة هةمان

 ئةجنامدةدريَت. لةسةرؤذانةي كاري رِ و نهؤمةكاندازةمينة لة هةمو

جار ردةكتةكاني طةرمي و ساردي و زؤ وووناكي رِوةكو  ،يةكانيكارة خزمةتطوزاري كة ،ئةو رِووبةرةيةCeiling  -السقف  -ميض  -
جؤر بة جؤرةها كةرةستةي جواني جؤراو يانة و ميضةكةيلةثاشا ئةم كارة خزمةتطوزارؤش دةطريَتةخؤي،لوولةكاني ئاو و ئاوةرِ

 ( 20 - 1ى )ويَنةبرِوانة  ،ثيَدةوتريَت  False ceiling- السقف الثانوي - كة ميض ثؤش ،دةكريَنووثؤشرِ

 كة ،و ميض بةوةي جياوازة لة زةمينةكؤتايي بيناكةي داثؤشيوة و بؤشاييةكاني نهؤمي  كة ،ووبةرة دةلَيَنبةو رRoofِ  - السطح - بان

ريَزيَت لة باران و زستاندا دةيثا لة و جيادةكاتةوة ثشيتذينطةي دةورو لةنهؤمي كؤتايية و نهؤمي تري لةسةر دروستناكريَت و بيناكة 
. لةو ووشيو ت و تةرِ و شآ سةرما طةرما وجياكةرةوةي ةي بة كةرةستيَن دةكرووثؤش. بانةكان رِطةرما لةبةفر و تةرزة و هاوينيش 

 (23 - 1الري دروستدةكريَن. برِوانة ويَنةي )بةذةي باران و بةفربارين زؤرة بانةكان يَشويَنانةدا كة رِ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثارضة سةرةكييةكاني بينا توخم و(  23 - 1) نةويَ

 خةنةك
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 ،ؤذانة لةو ناوضانةدارِكاري  بؤلةم بانانة وةردةطرييَت كةلَك  ن تةخنت  زؤرجاريشيا ،الرن ضةناوضة مامناوةندةكاندا بانةكان نيم لة
 ذينطةيةكي مامناوةنديان هةية. كة

ستيَكةوة دةضنة ئاستيَكي بةرز ئا بةهؤيانةوة بةكارهيَنةراني لة كة ،تومخيَكي خزمةتطوزاريية  Stairs -الدرج )السلم - ثليكانة -6
. شويَنةطشتيكان ناو بيناكان و ووةك ذيَرزةمني  ،يَنةكانيان دةطؤرِدريَنثيَي شوثانيي )جيَثآ( ثليكانةكان بة ي ويبةرز ،ن نزمرتيا ،تر

لة هةر  يان ،دةطةيةنن. ثليكانةكان لة يةك الي رِيَرةوةكانيانةوةووبةر و ئاستة جياوازةكان بةيةك دةرةوةي بيناكانيش رِ زؤرجار لة
 (24 - 1ى )ويَنةثيَدا ضةسثكراوة. برِوانة  ؤ دةستثيَوةطرتن و ثاراستين بةكارهيَنةرانياندووالوة ثةرذينيان ب

 

 

 

 

 

 ( ثليكانة24 - 1ى )ويَنة

بيناي بةتايبةتي و بيناكاندا ناوةوة و دةرةوةي دةدةن لة : كاري ثليكانة ئةجنام Ramps - املنحدرات –الرةكان  يَطارِ -7
   (25 - 1ى )ويَنةبة هةمان شيَوةي ثليكانة ثةرذينيان بؤ دروستدةكريَت. برِوانة  هتد...شتييةكان.كان و باخة طئةندامان و كارطةكةم

 

 

 

 

 

 

 ( رِيَطا الرةكان25 - 1ى )ويَنة

 

 ثليكانة

 ثةرذين

 ثةرذين

 رِيَطاي الر
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 :  Elevators / Lifts  -المصاعد - سةرخةر -2

بينا  اني سةرةوة و خوارةوةيشتومةك بؤ نهؤمةك دةكةن و كةسان وو زؤرجار بة الري كاركة بة ستووني  ،ئةو ئاميَرانةن
كارةبا  و ميكانيككة بؤيان دةستنيشاندةكريَت ئةندازياراني  ،كارانةيضؤيان بةثيَي ئةو ارةكانيان  و خيَرايي هاتوبقة ،دةطويَزنةوة

 (26 - 1)ى ويَنةبرِوانة  دةكةن.ياننيشاندةدةن و دةستسازنةخشةيان بؤ 

 

 

 

 
 

 رخةر( سة26 - 1)ى ويَنة

 

 نيا ،خشت نشيشضن ياكؤنكرييَت  هةلَطري ضوار الوة ديواريَكي لة نيا ،الوة سآلة Stair Case  -بيت السلم -خانةي ثليكانة  -4
 (27 -1)ىويَنةبرِوانة  سةرخةرةكان دةدات و لةخؤيدةطريَت. ئابلَوقةي ثليكانةكان و ن بةرديا ،بلؤك

 

 

 خانةي ثليكانة  

 

 

 

 

 ( خانةي ثليكانة27 -1)ى ويَنة

 ثليكانة

 سةرخةر

 ديواري خانةي ثليكانة
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. كي تةواوكةري ديوار و تيغةكاننبةشيDoors and Widowsَ  -الشبابيك و االبواب -دةرطا و ثةجنةرة  -20
 ووناكي و هةواطؤركآ بؤ بؤشاييةكاني بينارِ ،ي بينا دةدةنناوةوةووكارةكاني دةرةوة و دميةنيَكي جوان و دلَفريَن بة رِ

دةذمريدريَن. كاني دروستكردني بينا يةكان لة بةشة طرنطةيو شةناشيل و شويَنة خزمةتطوزار هةروةها بالَكؤن ، دابيندةكةن
   (أ 22 – 1برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 

 ذوورةوة دةرطاي ضوونة أ( 22 – 1ويَنةى )

 )باطر(                

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثةجنةرة ب( 22 – 1ويَنةى )
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 : Plastic  -البالستيك– ثالستيك  

كة تواناي بة قةبارةبوونيان هةية بة ضةندةها شيَوةي  ،يان نيمضة ئؤرطانييةكان ،ستيك جؤريَكة لة ماددة ئؤرطانييةكانثال
ت. جياواز جياواز و دةتوانن وةكو خؤيان مبيَننةوة و ثاريَزراوبن، ثاش ئةوةي كة لة قالَبةكانيان دةرهيَنران  و فشاريان لةسةر ناميَنيَ

 يان هارِدراوةي كربييت باريؤم  ،ة ماددة ثالستيكيية جريِةكانيان سةرباردةكريَن بؤ ضاككردني خةسلَةتةكانيانزؤرجار كؤمةلَيَك ل

4BaSO ، يان تيَكةلَدةكريَت بؤئةوةي بةرطري: طةرما ، ماددةي ترشةلَؤك، تيَثةرِبووني تيشكي ،يان كوارتز(x)  هةروةها   .ثيَبكةن
بؤئةوةي لة كاتي بةكارهيَنانياندا بؤ  ،ي رِيشالَييان سةرباردةكريَت  filling material-مالئةمواد  -هةنديَك ماددةي ثرِكةرةوة 

 دروستكردني بيناي ديوار و تيغة و...هتد خةسلَةتة ميكانيكييةكانيان بةهيَزبكات.

 :  plastic classification-  تصنيف البالستيك- ثؤلَيَنكردني ثالستيك 

 -:Thermoplastics - بالستيك قابلة العادة التشكيل -يَذراوة ثالستيكي دووبارة دارِ -أ

لةبةرئةوةي لة ثيَكهاتةكانياندا زجنريةيةكي  ،سنوور بةطةرمي نةرمدةبنةوة و بة ساردي رِةقدةبنشيَوةيةكي بيَرة ثالستيكانة بةئةم جؤ
 يَكثضرِان و شكاندن تيَياندا رِووبدات.كة ناهيَلَيَت بة هيض جؤريَك نة بةطةرمي و نة بةساردي ل ،كيمياويي دريَذ هةية

 ئةجمؤرة ثالستيكانة بةئاساني فوودةدريَن و شيَوةي هةمةجؤرةيان ليَدروستدةكريَت، جؤرةكانيان بريتني لة:

PVC  .ثؤلي ظينول كلؤريد ، ثؤلي ئةسيلني، ثؤليسرتين 

 Duroplastics -البالستك الغير قابلة لالعادة  - ثالستيكي دووبارة بةكارنةهيَنراوة –ب 

كة تواناي دووبارة توانةوة و دارِشتنةوةيان نيية و نةرم نابنةوة  ،دروستدةكريَن Polymers ئةجمؤرةثالستيكانة لة ماددةي ثؤليمةرز
 و دةسووتيَن، بةرطةي ثلة بةرزةكاني طةرما دةطرن و قايم و رِةقن.

 ثؤليَنكردني ثالستيك بةثيَي رِةقي و كؤلكي نةرمييةوة:

           Hard Plasti             بالستيك قاس ستيكي رِةق    ثال -2

      Semi hard Plastic  بالستيك نصف قاس ثالستيكي نيو رِةق   -1

           Soft Plastic   بالستيك طري ثالستيكي ناسك -3

     Flexible Plastic        بالستيك مرن ثالستيكي نةرم  -4
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 Classification of Plasticتصنيف البالستيك وفقا لمكوناته  -ستيك بةثيَي ثيَكهاتةكاني ثؤليَنكردني ثال

Component: 

 كةثيَكهاتةكاني لة يةك ماددةي ثؤليمةريية. ،ئةو ثالستيكانةي -أ

 ة جريِةكان ثيَكهاتوون.كة ثيَكهاتةيةكي ئالَؤزيان هةية و لة ماددةكاني ثؤليمةر و ماددة ثرِكةرةوةكان و مادد ،ئةو ثالستيكانةي -ب

 بة كارهيَناني ثالستيك لة بينادا:

كة خةسلَةتةكاني ثالستيك وةكو رِووني و بةرطةطرتين كارليَكةكاني كةشءهةوا، رِةقي و نةرمي و تواناي لكاندن و كيَش  ،لةبةرئةوةي
وةكو كةرةستةي دروستكردني بينا،  ،نريَتكة بةزؤري لة دروستكردن و بةكارهيَناني جياجيادا بةكاربهيَ ،سووكي...هتد وايكردووة

 كةرةستةكان و ئاميَرةكاني كشتوكالَ، كةرةستةكاني كارةبا و كةرةستةكاني جياكردنةوةي طةرمي و ساردي و شآ.
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 بؤ بيناكردن كارةكاني ئامادةكردني زةوييةم/ بةشي سيَ
 

 : Site Preparation -أعمال إعداد الموقع للبناء -ئامادةكردني شويَنكاري بينا  -

 لةسةري كة جيَبةجيَدةكريَن و ،دةكريَتتةرخان ضةند ثرؤذةيةك يان ،بؤ ثرؤذةيةك كة ،ية دةلَيَنزةوي رِووبةرةشويَنكار بةو 
شويَنكاريَكي بينا  هةر ،دةكريَتدةستنيشان دياريدةكريَت و سنووريوبةرةكةي وةكة رِيي زةوييي و دريَذيثيَي ثانبة .ئةجنامدةدريَن

 بيناكان و ييبةرز وةك ،دةكريَتدةستنيشانضؤنييَت بةكارهيَناني ني شارةواني و وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان جؤر ويَساكابةثيَي ياسا و رِ
 .ن...هتدونيشتةجيَبو كانيبينا يان ،انيةكيَوةبةرايةتيبةرِ يان ،ةكانيوةكو بينا بازرطاني كانيانجؤرة

 

 :دةكريَت ادةكردني شويَنكاري بينا بة سآ قؤناغئام

 - :قؤناغي يةكةم 

 :بةشةوة سآ بة دةبن بار و قورساييةوةجؤرةكاني زةوي بةشيَوةيةكي طشيت سةبارةت بة تواناي بةرطةطرتن و هةلَطرتين 

 : Unpressable Soil -نضغاط تربة غير قابلة لال - ثةستيَوراو و ثتةوزةوي  -2

كة  ،دا نةبيَتد سار زؤر ناوضةي هةندآ تةنها لة ،ةيني و ثتةون ثيَويستيان بةهةلَكةندنني كة بةردةآل ،زةوييانةن ئةو 
زي وةر لةبناغةكة لة زوقم و بةسنت  بؤئةوةي كة ،سم( هةلَدةكةندريَت60 -سم  10)  قوولَي بة زةوييةكة بةثيَي كةشوهةواي شويَنةكة

 .زستاندا بثاريَزريَت
 

 :Pressable Soil - قابلة لالنضغاطتربة   -زةوي نةثةستيَوراو خاو -1

وسا بيناي بناغةكةي ئة ،بؤبكريَت و ئامادةبكريَن دةبيَت ضاكسازييان ،رة زةوييانة لة مل و قورِ و زخيي ورد ثيَكهاتوونئةجمؤ 
 .لةسةر دروستبكريَت

 

 :  Dynamic Soil-تربة متحركة -  (زةوي خز و فشةلَ )نائارام -3

بؤبكريَت و  ةبيَت ضاكسازي باشيخؤي لةذيَر قورساييدا ناطريَت، د كة ي زبر و قورِ و ليتة ثيَكهاتوون،يانة لة مليؤرة زةوئةجم
ناويدا  دةكريَتةوة ناوي و لةشيشضن شؤرِ قةفةسيَكي نلة ثاشا ،تا قووآليي دياريكراو ،هةلَبكةندريَت بة ئاميَري  تايبةتي

يان سنطي دار )الركائز(   ،تسنطي ئاسين تايبة نيا ،يت  ئامادةكراوسنطي كؤنكريَ نيا ،تيَدةكريَت يتكؤنكريَ ئينجا ،ضةسثدةكريَت
(Piles)  بؤ دروستكردني بناغة لةسةري  تا ،كارة ثارةيةكي زؤري تيَدةضيَت(، ئةم  شيَوة2 - 3ويَنةي )دادةكوتريَت.  برِوانة

 .تئامادةدةكريَ
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 ( جؤرةكاني سنط بةثيَي مادةكاني دروستكردنيان2 - 3ويَنةى )

 -:  Soil Exploration- فحص التربة -ثشكنيين ضينةكاني زةوي 

  :ئةجنامدةدريَتجؤر  نةيةك بؤ ثشكنني و تاقيكردنةوة لة تاقيطةكاندا بة دوووةكة و وةرطرتين منويهةلَكةندني زةوي

  Auger Boring-التثقيب باستعمال المثاقب  -كونكةرةكانةوة بةهؤي ئاميَرة  و كونكردني زةوي ؤلَنيهةلَك -2

يية ية ثتةوةكان و زةويزةوتي بةتايبة ،جؤرةكاني زةوي بةكارديَت وكي طشيت بؤ كونكردني هةموةئاميَرانة بةشيَوةيئةم 
 (1 - 3ويَنةى ) برِوانة  Diamond Drilling - مثقب الماسي -اس لةوانة ئاميَري كونكردن بة ئةلَم ،بةردةآلنييةكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tube Boringsلة   وني بة بةكارهيَناني لو(  هةلَكؤل1َ - 3)ى ويَنة

 سنطي لةيةكدراوي كؤنكريَت و دار سنطي ئاسن سنطي ئاسن سنطي دار

 بازنةي ئاسن ئاسيت زةوي سروشيت

 القيَك لة شيَوةي ميخدا

نوكيَكي تيذي 
 ئاسنني

 
قةفةزيَكي ئاسن 

 كريَتثرِكراو لة كؤن

نوكيَكي تيذي 
 ئاسنني

 ئاسيت ناخاو سنطي كؤنكريَيت

 سنطي دار

 الق

 دةمي بةرينةي ثؤآليني

 خلؤكة

 طوريس

 لولةيةكي ثؤآليني

 بازني برِين

 هةلَكؤلَي دةسيت

 آللَكؤلَي ثةرِةكةداري ثؤهة

 طويَزان
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 -عتلة صلب  -و نويَلَ  -القزمة -وةكو )ثاض( ،دةهيَننر بةكاريانكة كريَكا ،كانةوةهؤي كةرةستة و ئاميَرة سةرةتاييةبةهةلَكةندن  -1
سةر بؤ ثشكنيين ضينةكاني بازنةيي يان  ،الكيَشة نيا ،لة شيَوةي ضوارطؤشةضالَيَك  ضةندكريَكارةكان   .المجرفة - و بيَلَ و خاكةناز

  (3 - 3ليَدةدةن.  برِوانة ويَنةي ) ئاسيت ناخاوةكان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

بة طشيت ني زةويشوييَن ضالَةكان بؤ ثشكنيين ثيَكهاتةي ضينةكا(  3 - 3ةى )ويَن   

   -:  Wash Boring- التثقيب بالماء   -بة ئاو  ئاميَري كونكردن

وةي خوارة فاكتةرانةي اليةضاوي ئةم رِ كة دةبيَت ،دةستدةكةويَتضينة جياجياكاني زةوييةكة  وهةموونةي منو ئاميَرانةوةئةم  بةهؤي
 . تيَدابكريَت

  Subsoil Strata     - طبقات التربة تحت المبنى طبيعة -ي ذيَر بناغةكة يزةوسروشيت ضينةكاني  -2

 كانيان .دةور و ثشيت بيناكة و ئةستوورية كة دةكةويَتة ذيَر بيناكة و   ،ضينةكاني ئةو زةويةى كردنيوانة -أ

  و بزانريَت. شيبكريَتةوة  ةكانيانيسرووشتي ئةوةي خةسلَةتةبؤ ،بةجيا ضةند منونةيةك وةربطرييَت لة هةر ضينيَك -ب

.  ةكانيانيكيمياوي و شيكردنةوةي ثيَكهاتةكاني ئاوي ناخاوةكان و ئاسيت ناخاوةكان بؤ هةلَسةنطاندني خةسلَةتة ليَكؤلَينةوة -ج
  (4 -3برِوانة ويَنةى ) 

 

يةكي زؤر طةورةدا بؤ يضالَيَك لة زةو ضةند
يان  ,يان طةرِةكي شاريَك ,دروستكردني طونديَك

كوبيناي شاريَكي بضو  

 م 200-300

كة بةكاردةهيَنريَن بؤ  ,نةدااييضالَيَك لةو زةو ضةند
يان كؤطاكان  ضالَي سةرةكي بؤ  ,دروستكردني كارطة

ي بيناكة لة ناوةرِاستدا وةردةطرييَت و يضةقي قورسا
 شةكانداةكانيش لة طؤيالوةكي

ضةند ضالَيَك لة زةويةكي طةورة  بؤ دروستكردني 
 اآل خانةي نيشتةجيَبووني طةورةب

  بيناي بضووكيةكي بضوكدا بؤ دروستكردني يضالَيَك لة زةو

 ضةقي قورسايي

 ضالَي سةرةكي        
ي لة نيَوان يني جياوازوكاتي بو+  ضالَي الوةكي لة 

 ي يةك لة دواي يةكيدوو ضالَي سةرةك
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 ( ضينةكاني زةوي4 - 3ويَنةى )

 

 -: Structure Size -حجم املنشا  - بينا قةبارةي -2

دروستكردني بيناكةدا ضاوةرِواندةكريَت  كة لة ،جؤري ئةو ماددة و كةرةستانةية و بضووكيي بيناكة وبريتيية لة طةور
 ...هتد.،شيَلمان ،بلؤك ،كؤنكريَت ،خشت ،وةكو: بةرد ،بهيَنريَنبةكار

 قؤناغي دووةم: 

و بآ طريوطرفت بتوانريَت   بكريَت  بؤ ئةوةي بةئاسانيةبيَت ئامادةد ،ييةكة دةستنيشاندةكريَتثاش ئةوةي كة ثارضة زةو
ويَنكارةكة  بة ش  ييةكة و بةتايبةتيزةو ووبةريرِ كارةكاني دروستكردني بيناي لةسةر ئةجنامبدريَت. ئةوةش بةثاككردنةوةي هةموو

كة لة  ،يوةكو ثووش و ثةآلش  و لقي دار و دةوةن و بةرد و هةموو ئةو شتانة ،يةكةنكة لةسةر زةوي ،و خاشاكانةيالبردني ئةو خؤلَ 
سنووري بؤ دةكيَشريَت  دةكريَت ورِيَطرن. ئينجا شوييَن بيناكة دياري ئاميَرةكاندا وبةردةم كريَكاران و وةستاكان و ئةندازياران 

ةنطدةكريَن و رِ ،مبيَننةوةووةكانةي كة ثيَويستة . ئةو درةخت و رِوزةكانيش دةستنيشاندةكريَتووبةرة سةكاتدا شوييَن باخ و رِلةهةمان
 .كاتي جيَبةجيَكردني كارةكاني دروستكردني بيناكةدا دةثاريَزريَن لة ئاطاداريدةكريَن و

 

 ضيين طلنَي

 قورِيضيين 

 قورِي ملنيضيين 

 بةرديضيين 

 ضةو ء مل تيَكةلَضيين 

 ناخاو
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 :  Bench Mark- نقطة الدالةال -كراو ضةسث آخالَ -1

 Level -الميزان المساحي -ووثيَو رِ ن و بة ئاميَري تةرازويدةكريَدةستنيشانئاسن  سنطي يان ،بة سنطي داركة ئةو خاآلنةن  
برِي  هةلَكةندن كة بةو هؤيةشةوة  ،دياريدةكريَتدةوروثشيت بيناكة  ووبةرةكانييَرةوةكان و رِيَطاكان و رِرِ ي نهؤمي زةميين وئاستةكان

 ب( 5 - 3أ(  و )  5 – 3برِوانة ويَنةى ) . ي ثرِؤذةكة ئاشكرا دةبيَتيَكخستين شويَنكاركردنةوة و رِو ثرِ

 

 

 

 

 

 

 

 : Excavating and Compacting Equipments -حفر و ردم ورص التربة -و كوتانةوة هةلَكةندن و ثرِكردنةوة  -2

 ةيتايبةتي  بة ئاميَرةيان  ، Spade –الكرك  - و خاكةناز pickaxe -املعول  - بة ثاضن بة كريَكار )يا،شويَنكاري ثرؤذةكة
ت  و ثرِدةكريَتةوة و دةكوتريَتةوة و رِيَكدةخريَت بةثيَي نةخشةي هةلَدةكةندريَ و طريَدةر و بولَدؤزةر و ...هتد  شؤظلَ وةكو:   ،طةورةكان

  ب ( 6 - 3ا( و ) 6 - 3ى )نةويَبرِوانة . ثيَشكات بؤدانراو و جؤري كارةكة

 

 

 

 

  

 

 أ( و ئاميَرةكاني هةلَكةندن و رِيَكخستين زةوي 6 - 3ويَنةي ) 

 

 بولدؤزةري ثَضطةالستيك

 شؤظلَي زجنريدار

 تةختةي  طؤنياكردن

 سنوري هةلَكةندن

 بزماري سنوري بيناكة 

 يا تةناف ثةت   

 سنط
 ضالَي بناغة

 تةناف يا  ثةت

 كراوخالَي ضةسث 

ييةكان و دةستنيشانكردني ثاني ثا أ(  5 -3ويَنةي )
 كردنديوارةكان و خالَي ضةسث

 

ب( دةستنيشانكردني ضةقي بناغةي ديوار و  5 - 3ويَنةي )
 ثايةكان لة سةر زةوي
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 ئاميَرةكاني هةلَكةندن و رِيَكخستين زةوي  ب( 6-3ويَنة ي )                         

دةكريَت  -ييةكة دياريسةر زةوثاش ئةوةي كة كارةكاني هةلَكةندن و ثرِكردنةوة و كوتانةوة جيَبةجيَدةكريَن شوييَن بيناكة لة
 ناوةرِاسيت تةوةرةكاني لة كة ،دةستنيشانكردني شوييَن داكوتاني ئةو سنطانةي ار بةيةكةجم ،دةريَذريَت لةسةري بناغةكانو نةخشةي 

بؤئةوةي  ،م( بةباشي ضةسثدةكريَن1ضوار دةوري بيناكةدا بة دووريي دوو مةتر) هةر ديوارةكان و ثايةكاندا بةو هةمو
بكريَن و نيشانةبة بزمار كاركردنياندا كاتي  لة نةطرنء ئاميَرةكانيان  كاركردني كريَكاران و كارمةندانيَطاي و رِ هةلَنةكةندريَنةوة

كة دةبنة ضةقي  ،ثةتانة ن شوييَن يةكرتبرِيين ئةمثاشا ،ينجا نيَوان بزمارةكان  بة ثةتيَكي قايم  بةيةك  بطةيةنريَن و توندبكريَنئ
 ،يان ثايةكان بة طةض ،ي ضالَي  بناغةي ديوارةكانيلةم ضةقانةوة دريَذي و ثان زةوي. شاولَ داببةزريَنة سةر ديوارةكان و ثايةكان بة

 (7 - 3برِوانة ويَنةى ). دياريدةكريَت كة دياربيَت ،تر اددةيةكيهةر م نيا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رِةنط رِشنت و دياريكردني شويَين بينا وضةقي ثايةكان7 - 3ويَنةى )

 

 رِووتاش طريَدةر

 سنوري بيناكة

 سنط بةند

 ثةت, يان تةناف  كةناري خةنةك

 

 هيَلَي شاولَكراو

 خالَي يةكرتبرِي تةنافةكان

 هيَلَي بينا

 ضةقي ضالَي بناغة

 تةرازووي ئاو

 كةناري ضالَي بناغة
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    (8 - 3ى )ويَنةبرِوانة تةرازو بكريَن.  - Theodolite سيؤدؤاليت  ئاميَري بةثيَويستة سةري سنطةكان 

 

 

  

 

 

                  

  قؤناغي سيَهةم:    

 Foundation Excavation : -حفر االسس  - بناغةليَدان

كة   ،كة لة ضةندةها تةني ورديلة و قةبارةي هةمةجؤر ،داثؤشراوة ثيَكهاتة جيؤلؤجيية جياجياكان بة ضينيَك لة زةوي
 يي  يةكطرتنضؤنيَت رِادةي بة جؤرةكانيان،يان كةميَك ئاويان تيَداية ،ن لة ئاوتريان ثرِ يَكيَان تيَكةلَن لة بلَقي هةوا و هةنديَكي هةند

 .طرتنيان لةذيَر كارليَكردني بار و قورسايدا دةردةكةويَتو بةرطة

 بة ت و توندوتؤلَ مةآلس بيَتةبيَت جيَطري بكريَد بناغةش ،بناغة هةية ثيَويسيت بة،طةورة نيا ،بيَتوك بينايةك  بضووو هةم 
يةكة ةبيَت بناغةكان لةطةلَ جؤري زةويزةمينةكان بةبآ بناغة كارناكةن و دثاية و ديوارةكان و ذيَر كانيو جؤرةيةكةوة هةمويوزة

يي وةبيَت جؤر و توانا و ليَهاتود لةبةرئةوة ،ثيَكةوة كاردةكةن و سيستةمي بيناكة ثيَكدةهيَنن نثاشا لة ضونكة ،بيَتطوجناو
كة زانيارييةكي  ،ئةوةيبكريَت بؤ و شيكاريان بؤ  باش ليَكؤلَينةوة ،بار و قورسايي غةكة بؤ هةلَطرتينثيَكهاتةكاني زةمينةي بنا

نةخشةسازي بؤ جؤري دروستكردن و  بة ئامادةكردن و سازداني ريَتبكلةو بارةيةوة ثَيش ئةوةي دةست ،هةبيَتتةواو انةي يزانستي
 . بناغةكة و قةبارةي  ئةندازة 

 : - Foundation Excavationاعمال حفر االساس-  ندني بناغةكارةكاني هةلَكة

 : - Excavationاحلفر-  هةلَكةندن

بانةكان و يَطاوووتةختكردن و رِيَكخسنت وبرِين وضاككردني زةمينةي رِجؤرةكاني رِ وهةلَكةندن هةمو ،بةشيَوةيةكي طشتى
 .ئةم هةلَكةندنانة بةمشيَوةيةي خوارةوة جيَبةجيَدةكريَت ،يَتةوةدةطر و ذيَرخانةكانيان جؤرة بيناكان و ذيَرزةمني وبناغةي هةمو

س
يَ
ث
 ا

 ( سيؤدؤاليت2 - 3ويَنةى )
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ةي ثاية و ديوار و وةكو بناغ ،بةكاردةهيَنن خاكةناز و بيَلَ نويَلَ بؤ كارة بضوكةكانكة ثاض و  ،كريَكار بة هةلَكةندني ئاسايي: -2
ئاميَر و بة  كة ،ضالَي ئةو بناغانةي ان و زةمينةكانيخستين التةنيشتةككردن و برِين و رِيَكتةواو ،زيَراب و ئاوةرِؤ كورتةكان

 (4 - 3) ىويَنةبرِوانة . مةكينةكان هةلَكةندراون

 

 

 

 

 هةلَكةندن ئامرازة دةستييةكانيهةنديَك لة  (  4 - 3) ىويَنة

بة دريَذيي بناغةكان  مي ضالَةكانةوةدة سم( لة 250ي زياتر لة)يدوور طلَة هةلَكةندراوةكةي ضالَي بناغةكان هةلَدةدريَنة دةرةوة و بة
كؤنكريَت و كةرةستة ثيَويستةكاني جيَبةجيَكردني كاري   ئةو ئاميَرانةي كة بؤ ئاسانكردني هاتوضؤي،رِؤدةكريَن ء كؤدةكريَنةوة

 ( 20 - 3) ىويَنة.  برِوانة دةكةندروستكردني بناغةكة ئامادة

 

 

 

 

 

 ي بناغةو ئامادةكردن ( شيَوازي هةلَكةندن 20 - 3) ىويَنة

 

زيانيَكي زؤر بة  ،ةدةكةونة سةر زةمينةي ضالَي بناغةك ةوةالتةنشتةكاني ضالَي بناغةكان كة لة ،وةيوخا دارئةو طلَة 
دةبيَت قاليَب تايبةت لة قةدثالَي  .ئةطةر باش ثاكنةكريَنةوة و فريَنةدريَنةدةرةوةي ضالَةكان ،يت ذيَر بناغةكة دةطةيةننكؤنكريَ

اغةكان بةثانايي بناغةكة و ضالَي بن ةكاني بناغةكة ببةسرتيَت، بؤئةوةي بةرطري داروخاني قةدثالَةكان بكات. بؤ زةويي ثتةوضالَ
 يت بناغةكة.تين كؤنكريَشؤرة بناغانة نابةسرتيَت بؤ كاري دارِقووآلييةكي دةستنيشانكراو هةلَدةكةندريَت، قالَب بؤ ئةجم

 

   

 

 ماوةي  هاتووضؤكردن طلَي هةلَكةندراو

 ضالَي بناغة

 خاكةناز

 ثاض

150cm 
+                 + 

 بةرد يا خشت يا ضةورِيَذكردن زةوي ساغ و ثتةو
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وة و طلَةزيادةكةشي فريَدةدريَتةدةرةوةي طلَة ثاكةكةي خؤي تةنيشتةكاني ثرِدةكريَتة ني بناغةكة بةوثاش تةواوبو 
دريَذايي و ثانيي  بة دةبَيت ،نيان لة كاتي بناغةليَدان دا هةيةؤضوون و دارِماكة زؤر ثتةو نني ترسي رِ ،انةيي. بؤ ئةو زةويشويَنكارةكة

بؤئةوةي  ،ن ئاسن دابكوتريَتيا ،ميَخي الثانى دار نيا ،ةثؤلداردةثي ئاسين ش نيا،ضالَةكة ثالَثشيت كاتيي تةختةدار
يةكي تايبةتي بة ثالَثشتةكان و يةبيَت طرنطئةوا د ،ضالَةكان زؤر قوولَنب وبوئةطةر ثيَويست وخيَن. دانةرِ ؤنةضن والتةنيشتةكاني رِ

 (22 - 3)ي ويَنةبرِوانة   .شتةكانيي التةنمانرِون و داؤضوبؤ رِاطرتن و بةرطةطرتن و بةرطريكردن لة رِ ،بدريَت سنطةكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تةنيشتةكاني ضالَي بناغةكان الةكاني ي( ثالَثشتة كاتي22 - 3نةي )ويَ

 

 هةلَكةندن بة ئاميَر و مةكينةطةورةكان:   -2

و  يَطاياريطةكان و رِ خانةكان و ويَستةطةي شةمةندةفةر و مةلةوانطةكان وةوةك فرِؤك طةورةكان ؤذةهةلَكةندنى شوييَن ثرِ بؤ
كاري هةلَكةندن و  كة  دةتوانن ،نريَةكان بةكاردةهيَنيمةكينة طةورة تايبةتيكانيان و ذيَرزةمينةكانيان...هتد. بناغة بانةكان ء

زريَتةوة دةطوي جوانكاريي ئةجنامبدةن و طلَةزيادةكةش ووتةختكردن و ثةستانةوة و كوتانةوة وووتاشني و رِباركردن و ثرِكردنةوة و رِ
 ئةو ئاميَرانةي كةةكينانةوة بة كاتيَكي كةم ئةجنامدةدريَت، هؤي ئةو مةم كارانة لة ضاو طةورةيياندا بةدةرةوةي شويَنكارةكة. ئ

 ئةمانةن. ،بةكارديَن نةي كة لةسةرةوة باسكرانتي ئيَمةدا بؤ ئةو كاراآلو بةزؤري لة
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 :Shovel -أل شؤظ -أ

كةيةوة هةية و دةفريَكي طةورة بة ثيَشة ،ديَتو ثرِكردنةوة و باركردن بةكار  لَة بؤ هةلَكةندنمةكينةيةكي بةكار و طورجو طؤ
ن و هةلَدرِي توانايةكي باشي بؤ ،واتيز زجنري دةرِرِ دوو نيا ،ضةند دانيَكي ثؤآلييين ثيَوة ضةسثكراوة لةسةر ضوارثيَضكةي الستيك

ةتي ئةطةر رِيَذةي ئاوي بةتايب ،بةكارنايةت لَكةندني ضالَي قوولَ و طةورةهة م بؤ، بةآلهةية هةلَكةندني زةوي رِةق و ثتةو
شويَنة  ةكانيان زؤرباشن بؤ هةلَكةندن لةي. جؤري زجنريلييةوة طران دةكةويَتووي ئابووريرِ لة ،ذيَرزةوي)ناخاو( لةوشويَنةدا بةرزبيَت

 (21 - 3ويَنةي )برِوانة  ت و بةئاساني ناخزيَت.لةبةرئةوةي مةآلس دةبيَ ،يةكانداشاخاويني و بةرزةكان و بةردةآل

                                                                

 

 

 

 Shovel ألظؤ( ش  21 - 3ويَنة )

 :Motor Grader  Grader or  - الة التسوية -ووتةختكردن رِ ئاميَري  -ب   

ودةكاتةوة و بةسةر كةلَة و وردةبةرد و طلَ بآلكاتدا تيَزةوي بةكارديَت و لة هةمان وويئةم ئاميَرانة بؤ قاشكردن و داتاشيين رِ
وان ثيَضكةكاني نيَ ييين بةهيَز لةلةسةر تةوةريَكي ثؤآل كة ،ييين هةية. دةميَكي طةورةي ثؤآليَكيدةخاتايدةخات و رِرِ يةكةدايووي زةورِ

وي زةوي نةرم قاش بكات و ودةتوانيَت رِ ء ستووني و ئاسؤيي دةجولَيَنريَت يَويست  بةرةكةدا دامةزراوة و بةثيَي ثثيَشةوة و دواوةي ئاميَ
 (23 - 3ويَنةى ) برِوانة.  ةهيَنريَتبةكارد كة مةودايةكي كةميان هةية ،ء لةو شويَنانةشدا بتاشيَت

 

 

 

 
 

 ووتةختكردن( ئاميَري ر23ِ - 3) ىويَنة

 

 ينيضةقؤي كةوانةيي ثؤآل

ييين بازويي ثؤآل
 نوكتيذ 
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     - Bulldozer : ئاميَري بولدؤزةر -ج

كة بة  ، Steel Blade- نصل فوالذي  -كةوانةيي ؤيةكي قورسيضةق ،طةورة  و زةبةلالحةبولدؤزةر ئاميَريَكي بة قةبارة 
خوارةوة  و بؤ سةرةوة بؤئةم قؤآلنة بة ئاساني ضةقؤكة  ،درؤليكي بةهيَز بة ثيَشةكةيةوة هةلَواسراوةهيَ ضةند  قؤلَيَكي ثؤآلييين

 (24 - 3) ىويَنةبرِوانة  .ووةكردبولدؤزةرةكةي زؤر ئاسان ئةمةش كاري ،بةرزدةكةنةوة

 

 

 

 

 ( بولَدؤزةر24 - 3) ىويَنة

و   كردنةوة  و رِاخسنت و دابةشكردنو ثالَنان و ثرِوةكو هةلَكةندن  ،ئةم ئاميَرة بؤ زؤر كاري طةورة و هةمةضةشنة بةكارديَت
و  ن و كؤكردنةوةي ثامشاوةكةيكؤني بيناي ووخاندرِ وتاشني و قاشكردن ووو رِ يَكخسنت و تةختكردن و ثةستانةوة و كوتانةوةرِ

بةكاردةهيَنريَت. يةكان يكات يَطارِ هةروةها بؤ هةلَكةندني درةخت و كردنةوةي،يَطاوبان و...هتدرِ ووبارو كردنةوةيرِ بةربةستكردني
 القالبات -يَذةكانهةلَرِسيارات احلمل و بار -بةرةكانلة بارمبيَ( ئةجمؤرة ئاميَرانة بؤ باركردني ئؤتؤ24 - 3) ويَنةي بروانة

هايدرؤليكي   ضةقؤكةي كةوانةيية و بة ضةند قؤلَيَكي Angle Dozer-دةليَنان كة ثيَي ،نهةبةكارنايةن. جؤريَكي تر بولدؤزةر 
يَطاوبان بةكاريدةهيَنن، طلَ و رِي ربؤكادةسورِيَتةوة بةزؤري  يبةت بةمالو بةوالي خؤيداتااوة بة طؤشةيةكي ثةيوةستكربةمةكينةكةوة 

و نووكتيذ بة  بةهيَزويةكي ئةستوور و بازو ت و رِيَكيدةخات، لة كاتي ثيَويستدا ضةندرِايدةخاو تيَكةلَة بآلودةكاتةوة و  بةردة  وردة
ييةكةي و زةوطريدةكريَن  ةيةكيزةو وويرِ لة بةهؤي جووآلندنيانةوة .(Rippers)  دةلَيَنكة ثيَي ،بةنددةكريَت بولدؤزةرةكةوة ثشيت

بؤ دةرةوةي شويَنكارةكة دوور  وادةمالَدريَت رِ ثيَدةرِنريَت و بةردةكاني ورددةكات و شيدةكاتةوة و لةثاشان طلَ و وردة بةرد وثامشاوةكةي
 (25 - 3نةي )ويَبرِوانة  .دةخريَتةوة

 

 

 

 Rippersنووك  تيذ   و بةهيَز ييينثؤآل ( بازوي25 - 3)ى ويَنة

 

 ييين نوكتيذ بازويي ثؤآل

 بزويَنةري بولدؤزةر

 طويَزاني برِين و كؤكردنةوة

 ييين نوكتيذ بازويي ثؤآل
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  Scraper-القاشطة –برِ تويَذ -ووتاش ئاميَري رِ -د

شيَوةي سندوقيكي طةورةدا لةسةر ثةيكةريَكى  لة Bowel - وعاء- و دةفريَكى ئةم ئاميَرة قةبارةيةكي طةورةى هةية
 كراو بةةيةكي دياريطؤش كة بة ،تيذي ثيَوةية بنةكةي  ذيَرةوةي ضةقؤيةكي ،كة بةضوار ثيَضكةي الستيكيي بةهيَز هةلَطرياوة ،ثؤآليني

ئينجا بنةكة  دادةخريَتةوة   ،خودي خؤيدا كؤيدةكاتةوة تا ثرِدةبيَت لةسم( دادةتاشيَت و  25ييةكة بة قوولَي )زةوئاسؤيي دةكريَتةوة، 
 (26 - 3)  ويَنةيبرِوانة   دةيطويَزيَتةوة. كةثيَويستة ثرِبكريَتةوة و طلَةكة بؤ ئةو شويَنةي

 

 

 

 

 ( رِووتاش26 - 3ويَنةى )  

دريَذةكان و بؤ ضالَة كة ،هةنة ثرِكردنةو تر ئاميَري هةلَكةندنء ضةند جؤريَكي،وةلة سةرةوة ناويان هاتو جطة لةو ئاميَرانةي كة -ه
– الدلو الواحد او عدة الدالء - دواي يةكيان ثيَوةية يةك لةيزيَك سةتلَي رِ نيا ،كة سةتلَيَك ،بةكارديَنكةنالَي زيَرابةكان 

Trenchers،  يةكان زجنريلي لةالستيكةكان  ثيَضكة .و هةنديَكيان لةسةر زجنري دةرؤن ثيَضكةي الستيكنكة هةنديَكيان لةسةر
 (     27 - 3نةي )ويَبرِوانة  .سدةبن و خؤدةطرنيةكان باشرت لةسةر زةوي مةآلليء كارةكان زووتر رِادةثةريَنن،بةآلم زجنريطؤلَرتن طورجو

 

 

 

 

 

 

 

 هايدرؤليكيي ( ئاميَري خةنةك ليَدان27 - 3) ىويَنة

 

دةفري 
 ثؤلَايني

 

تةني 
 ثالَنةر

 ي سةتلَيرِيزبةند
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 :ي طشيتيتيَبين كهةنديَ

كارةكان  تا ىئةوةو تيَضوونيَكي زؤري دةويَت لةبةرخةرجي  ،و دةهيَنريَنةوة دةبريَن سةركارةكان كة بؤ ،جؤرة ئاميَرةكان وهةمو -أ
 .طرانرت دةكةون و بةثيَضةوانةشةوةبضووكرتبن 

 ضونكة شةقامةكان تيَكدةدةن و ،ضؤ بكةنيَنادريَت بةسةر شةقامةكاندا هاتويَيان ثدارةكان رِتي زجنريتايبة ئةم ئاميَرانة بة -ب
 .لي تايبةت بطويَزريَنةوةمبيَلةسةر ئؤتؤ ةبيَت هةردةشيَويَنن لةبةرئةوة د

سم(  15ئةندازةي ) نةكة بةي هةلَكةنديةبيَت قوولَهةميشة د ،لة كاتي بةكارهيَناني ئةم ئاميَرانةدا بؤ هةلَكةندني بناغة -ج
نةوة زةمينةكان شي دةكةنةوة ، ضونكة ئاميَرةكان بةهؤي ضةقؤ  و دةمةكانيايةي كة بةثيَي نةخشة بؤي دانراوةكةمرتبيَت لةو قوولَ

  تةخت نةكريَن.يَكنةخريَن و نةكريَنةوة و رِتا باش ثاك بناغة بةكاربهيَنريَت، بةو جؤرة بؤ تناشيَ كة ،ضالَءضؤلَي زؤر بةجيَدةهيَلَن

 

 :Rock Excavation -حفريات الصخور -ةكان ينيآلهةلَكةندني شويَنة بةردة -3

ةناز و بيَلَ و نويَلَ و ئاميَرة كريَكار و ثاض و خاك ئةطةر بة ،ني هةلَناكةندريَن و ضاك ناكريَنئةم شويَنانةزؤر سةخنت و بةئاسا
ةكان وةكو يةبيَت ئاميَرة تايبةتيتيَدةضيَت،لةبةر ئةوة دثارةيةكي زؤري يَت ء زؤر درةنط بةدةستةوةد ،سةرةتاييةكان ئةجنامبدريَن

كردنيان و ن مينرِيَذكردني بةردةكان و لةثاشابةكاربهيَنريَت بؤ كونكون  Jack Hammers - المطارق الهوائية - ضةكوشي هةوايي
 .يةكان بةكاردةهيَنريَنباني شويَنة شاخاويطاويَبؤ رِ بةطشي ؤرة كارانةدنةوةيان و هةلَتةكاندنيان . ئةجمئينجا تةقان

 

  -قعوتصريف مياة الجوفية و حفريات  الم -هةلَكةندني شويَنكار و دوورخستنةوةي ئاوي ناخاوةكان 

 Drainage of underground water in working site & excavation. :- 

بكريَتةوة كريَتة دةرةوة و ضالَي بناغةكة وشكو ب يَتةوةخبرئاوةكة دوور ئةوا دةبيَت ،بوويةكة بةهؤي ئاوي ناخاوةوة ثاراوئةطةر زةوي
 :خوارةوة بةيةكيَك لةم شيَوازانةي الي

ئةجمؤرة كارة ئاسانة  ،دوورخستنةوةي رِاستةخؤDirect  Drainage  -التصريف املباشر -رِاستةوخؤ  ئاو دوورخستنةوةي -2
ؤطةالنةي كة ئاوةكة جينةي بناغةكة بةرزتربيَت لة ئاسيت ئةو رتين زةمكة ئاسيت نزم كم بةمةرجيَبةآل ،كةمةو تيَضووني 

 .دةطمةنة يَكةوتةش زؤر،ئةم رِدةبةنة دةرةوة
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 Water Pumping Drainage -بالضخ التصريف  -رِيَذ ترومثا و ثةمثي ئاو دوورخستنةوة بة -1

 ،دةكريَتا، قوولَرتين ضالَ دةستنيشانكة هةلَكةندرضالَي بناغة كة ،ثاش ئةوةي يَذرِورخستنةوة بة ترومثا و ثةمثي ئاودو
 بؤزةمينةي ئةو ضالَةي كة  ئاسيت لة بةمةرجيَك كة ،ضالَي بناغةكةوة هةلَدةكةندريَت نزيك لة ،pool – حوض -ئةوسا كؤئاويَك 

 نزمرت بيَت. كراوةدةستنيشان و ضالَةكاني بناغةكةكؤكردنةوةي ئاوي ناو هةمو

 ئةوةي قورِ و ليتة دةمي ترومثا و ثةمثةكان لةسم( ضةو و زيخ رِيَذدةكريَت، بؤ20) ئاوة بة ئةندازةيسةر زةمينةكةي ئةم كؤ 
ضةند  ئةوا بة ،وووبةري هةلَكةندني بناغةكة فراوانبونةطرن،ئةطةر رِ داني ئاوةكة بؤ دةرةوةي كؤئاوةكةكاتي مذين و هةلَ

  تة كؤئاوةكةوة.يَتةوة و دةكريَدةكرئاوةكة كؤ ،كة زيخ و ضةورِيَذدةكريَن ،جؤطةلةيةك

لة  دةكريَت وووثؤشبة كاشي رِ نيا ،رِيَذن بةرديا ،يَذئةوا ناو جؤطةلةكان خشرتِ ،وئةطةر ثالَةثةستؤي ئاوي ناخاوةكان زؤربو
ي ضالَي بناغةكان ،هةرضةندة ئةم كارةش بةتةواوي بنربِي ئاوي زةمينةتايبةتي بناغةي ذيَر زةمينةكان ،بةذيَر بناغةكةدا دةميَنيَتةوة

 (22 - 3ويَنةي )برِوانة  باشة. م بؤ دوورخستنةوة و كردنةدةرةوةي بةشيَكي زؤري ئاوي ناوضالَي بناغةكانآلناكات ،بة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي )ناخاو(ي( نزمكرنةوةي ئاسيت ئاوي ذيَرزةو22 - 3)  ىويَنة

ين بةستين شويَ - 3ي يةدةك     ثةمث -1      ثةمثي بة زيخ دةور طرياو -2
ضالَي بري                  -6سؤندة      -5لوولةي هةلَمذ      -4     لةي ثةمثولو
 زةمينةي كؤئاو -4سنووري شويَنكاري  بينا       -2شويَين بينا       -7

 لوولةي هةلَمذ  -4لوولةي ثاراسنت    -3    لةي ثةمثوين بةستين لوشويَ -1  سؤندة   -2

 دةمي كانزاي كون ورد  -7ضالَي بري         -6ثرِكردنةوة بة زيخ                       -5 
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  Well point System :-نظام نقاط البئرالتصريف باستعمال  -دوورخستنةوة بة بةكارهيَناني سيستةمي بريليَدان -3

ة دةميَكي بؤ ةويلة سةريَكي م( 4.5ييةكانيان )سم( و دريَذ 4كة تريةكانيان ) ،ةومة لة كؤمةلَيَك لوولةي كانزايي ثيَكهاتوئةم سيستة  
 (24 -3) ىويَنةبرِوانة  بريازكراوة. وردرِيَكخراوة و بة تؤرِيَكي كانزايي كون 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كراوة(  ئاودةرداني شويَنكاري 24 - 3ى )ويَنة

 و ئةويشةوة لةناو لوولةكةدا هةلَماتيَكي سووكةلَةي طةورة ،لةسةرنةطريَت ئةوةي قورِ و ليتة دةمي لوولةكةكراوة بؤووثؤشرِ
ورد تؤرِيَكي كون  كراوة بةوةي ئاوي ناو لوولةكة بؤ دةرةوة. ئةم لووالنة تةنيشتةكانيان كونكونهةية بؤ بةربةستكردني طةرِانة

ةكة يتا زةوي ،هةر ضوار دةوري خؤياندا ثرذاندن و هةلَداني ئاوة بةكاريان ثالَنان و  ،نةيانطريَت تةي قورِ و ليةئةوووثؤشكراون بؤرِ
 . ييةي كة ثيَويستةتا ئةندازةى ئةو قووآل،بنكةند بكةن و لوولةكان بة ستووني بةزةويةكةدا دابكوتن

 

 

            ضاآلوي ثةمث -2

   دةرداني ئاو لة ضالَةكان             -1 

 شويَنكاري بينا -3 

 كةناري الركراو  -4

 شويَين دةستثيَكردني بينا  -5 
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 :كة ،سوودةكاني ئةم سيستةمة لةوةداية

 اوةكة بكةن و فرِيَي بدةنةدةرةوة.ي ئاوة كؤكركاندا دابنريَن و كؤنرتؤلَئاستة جياجيا لة لةيزيَك لووةتوانريَت ضةند رِد -أ

 .كة ثيَويستة فرِآ بدريَتة دةرةوة ،ثيَي برِي ئةو ئاوةيةيَوانيان و قوولَيي داكوتانيان بةشويَين لوولةكان و ماوةي ن -ب

 بكريَنةوة.ر ئاسيت زةمينةي ضالَي بناغةكان نزمبؤ ذيَ نلة شويَنكارة فراوانةكاندا دةتوانريَت ئاسيت ناخاوةكا -ج

 ،يةكةيليَكؤلَينةوةي ثيَكهاتةكاني زةو و دةويَت ثشكننيرجي ء تيَضوونيَكي زؤري بؤ خةكة  ،اريي ئةم سيستةمة لةوةدايةنالةب
شويَنة كةظري و  ستةمة لةهةروةها ئةم سي .ت ثيَش كاري هةلَكةندن تةواوببيَتةبيَتاقيطةكاندا ئةجنامدةدريَت و د كة لة

 .يَنة ملاوي و نةرمةكان دةستدةدات،تةنها بؤشويةكاندا كةلَكي ليَوةرناطرييَتنيبةردةآل

 

 : Foundation-االساس  - بناغة

ئةو  وسدةبيَت و هةمويةوة مةآلزةوي و بة ذيَر ثيَكهاتةكاني جةستةي بيناوةدةكةويَتة  كة ،ية طرنطةيةيبةشة سةرةك بناغة ئةو
 ( بؤ سةرزةمينةي بناغةكةري جيَطؤرِ و باري كارليَكردني بابةهؤي بيناكةوة دروستدةبن وةكو )باري جيَطر و با كة ،و قورساييانةيبار 

 هةر .او كاردةكةنوةك يةك جةستةي تيَكسمرِ و. زةوي و بناغة و ثيَكهاتةكاني بيناكة هةموولةويَشةوة بؤناخي زةوي دةطويَزيَتةوة
 بةشةكان و توخم و ئةندامةكاني بيناكة وترسناكي لةسةر هةمو كاريطةريي ،تبهيَنيَ ميَك لةم جةستةية شكستن ئةندايا ،بةشيَك
ثشكنيين  بؤ ،كاري دروستكردني بناغة ثيَش دةستكردن بةلةبةرئةوة ثيَويستة  ،يَكضوون و رِمان و كةوتين بيناكةهؤي تو دةبيَة دةبيَت

ووبةري ئةو ثيَي رِن ضةند ضالَيَك بةيا ،يةكة بضووك بوويئةطةر زةو ،هةلَكةندني ضالَيَك بةئةويش  ،بكريَتكار ييةكةضينةكاني زةو
 32الثةرِة وانة برِ ك لة ثيَكهاتةى ضينةكاني زةوييةكة.نةيةو،بؤ وةرطرتين ضةند منوبيناكةي لةسةر دروستدةكريَت كة ،زةويةي

 (3 - 3ويَنةى )

 

 : Foundation Types -نوع االسس  - بناغة ةكانيجؤر -3

ين بؤ بار و ةكة و تواناي هةلَطرتيي زةويييةكةيان بةثيَي ضؤنيَتهةر ،ةند جؤريَكي جياواز بناغة بةكاردةهيَنرت بؤ بينابة ض
 كانيثيَكهاتة نةيةك لةوضةند منوكة كاري بؤ دةكريَت. ثاش ئةوةي كة  ،ت بؤ ئةو جؤري بينايةةطوجنيَقورساييةكان و ضةند د

و تاقيطةى تايبةت بؤ هةلَسةنطاندني تواناي بةرطري و هةلَطرتين بار و قورسايي و خةسلَةتةكاني فيزيايي  ت بؤدةبريَيةكة زةوي
تا بتوانريَت دةستنيشاني جؤري بناغة و قةبارةكةي و ئةو ماددة و  .كيميايي و ميكانيكي )مجوجوولَي( ضينةكاني زةويةكة

 .ؤذدا هيض طريوطرفتيَك رِووناداتدوا رِ لة كة ،روستكردني بناغةكة بؤ دلَنيابوون لةوةيد كارهيَنان وةطوجنيَن بؤ بةكة د ،كةرةستانةي
 خوارةوة بزانني: ثيَويستة ئةم زانياريانةي الي
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    Soil Bearing Capacity - قوة تحمل التربة -يةكة يتواناي بةرطةطرتين زةو -2

   Foundation Type Used  - املستخدمنوع االساس  -بةكاردةهيَنريَت  جؤري ئةو بناغةيةى كة -1

  Foundation Depth -عمق االساس -قوولَي بناغةكة  -3

بةمةرجيَك  ي دياريكراويقوولَ دةستدةكريَت بة هةلَكةندني بناغةكة بة ،و ئةو زانيارييانةي سةرةوةهةموثاش وةرطرتين 
 لةو ئاستةدا نةالتةنيشيةكاني ناوةوةي ئةم ضاآل ئينجا لةسةر ،و ئامادةكرانكة ضالَي بناغةكان هةمو ،ثتةوبطاتة سةر زةوي ساغ و 

ةبيَتة تة دئةم كؤنكريَ ( ضونكة 10 - 3ويَنةي ) برِوانة ،بيَتو يت بناغةكة تةرازوكؤنكريَووي سةرةوةي كة رِ ،سنط دادةكوتريَت
ثشيت كاني دةوروسنطة .ي و شاقوولَي بنو ستوونةبيَت هةموكة ئةمانيش د ،بنكةيةك بؤ هةلَطرتين ديوارةكان و ثايةكاني بيناكة

 . بؤئةوةي شويَن ضةقةكان تيَكنةضندةبن زةوي تةواو تاكو ديوارةكان و ثايةكاني نهؤمي سةر ،بيناكة النابريَن

 

 

 

 

 

 

 

 لة سةر زةويي نارِيَككةرتي بناغةو( رِو10 - 3) ىويَنة

 Filling and Compaction -التربة  امالئيات الترابية و رص -ثرِكردنةوة و ثةستانةوة 

يـةكان و  ئـاو و ئـاوةرِؤ و خزمةتطوزاري  ثيَويستة التةنيشتةكانيان و سـةر لوولـةكاني    ،تةواوكردني بناغةكان دروستكردن و ثاش -2
و دةوةن و خاشاك و  رةطي درةخت و طةآل و داثووش و ثةالَش  و رِ زةوي بيناكان ثرِبكريَنةوة بة طلَي ثاك و بآ سةر ئاسيت زةمينةي نهؤمي

خودي  بناغة و ذيَر زةمينةكاني بيناكة هةلَكةنـدراون، يـان بـة     كة لة ،بةكاربهيَنني باش بثةسرتيَنةوة. باشرتة ئةو طلَة بؤ ثرِكردنةوة
ةشـيَت. باشـرتة   ثرِكردنةوة دكة بؤ  سم( بؤ طةيشنت  بةو طلَةي25يي )بة ئةستوور كة لة ئةجنامي برِيين تويَذيَك لة زةوي ،طلَيَكي ثاك

يَدابيَت بـة تايبـةتي بـؤ ضـالَةكاني ئـاو و      ت لة قورِ و مل و زيخ تيَكةلَبيَت و رِيَذةيةكيش شيَي ،كة بؤ ثرِكردنةوة بةكارديَت ،ئةو طلَةي
 بـة يَتـةوة  ثرِكردنةوةكـةدا و بـاش بكوتر  شـوييَن   يةكان، طلَةكة دةبيَت بة يةكساني بآلوبكريَتةوة بةناوو شويَنة خزمةتطوزاري ئاوةرِؤ

                                   ئاسيت زةوي  -2
       بنةثايةي كؤنكرييَت ئاسايي, يان شيشضن -1
بنكةي كؤنكرييَت ئاسايي تةرازووكراو بؤ  -3

                         بنةثايةكان, يان ديوارةكان.                
ثارضة بةرد, يان ثارضة خشت                        -4
زةويي ساغ  و ثتةو                                       -5
            ثاية, يان ديوار  -6

3 

1 

1 

4 
5 

6 
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ويَنـةي  برِوانـة    .ن داري ثيَوةيـة يا ،دةسكيَكي ئاسن كة ،وةثيَكهاتو سافكراوثارضة ئاسنيَكي قورسي  كة لة ،ئاميَري كوتانةوةي دةسيت
(3 - 12   ) 

 

 

 دار يان  ،كانزادةسكي دروستكراو لة                                          

 

 كانزايةكي قورسي سافكراو دةثي كوتاندنةوة لة            

 

 كوتاندنةوةي دةسيتى (  ئاميَر 12 - 3ى )ويَنة

ن  بة يا ،بة ثالَةثةستؤي هةوا كاردةكات كة  Compactors or rammers - المدقات االلية -كوتانةوة  ن بة مةكينةييا 
باطردييَن تايبةت  ثيَضكة ئاسين شيَوة ينةيمةك بة نيا ،ةستانةوةيةباشي ث كة ئةويش ئاميَريَكي ،يةكئاميَري ليَداني يةك لةسةر

 (11 - 3ويَنةي )برِوانة   Roller – الحادلة -مةكينةي كوتانةوة 

 

 

 

 

 

 

 كوتانةوة (  مةكينةي11 - 3) ىويَنة
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ثاش   طلََةت ئةو ضينة ةبيَد Rubber tired rollers – الحادلة ذات االطارات المطاطية -يان مةكينةي ثيَضكة الستيك 
ؤ كارة  ب نريَت مةكينة طةورةكاني كوتانةوةةتوابؤئةوةي باش خؤي بطريَت. د  ،سم( ثرت نةبيَت 15يةكةي لة )يئةستوور تانةوةثةس

وةك  و توانايان  ...هتد. ئةم مةكينانة قةبارة،يَطا طةورةكانرِوةكو طؤرِةثاني فرِؤكةخانةكان و ياريطةكان و  ،طةورةكان بةكاربهيَنريَت
ء  دةرؤن (Steel Wheel Roller) (الحادلة ذات العجالت الفوالذية المستوية)يني ديَكيان لةسةر زجنريي ثؤآلهةن ،ةيني يةك

كة قورس و  ،ؤندةرِ  Rubber tired roller – الحادلة ذات العجالت المطاطية -هةنديَكي تريان لةسةر ثيَضكةي الستيك 
برِوانة  .تايبةت بةكاردةهيَنريَت (Vibration)لةرةداري مةكينةي  ،ةهيَز نييةييةكة ثتةو و بكة زةو ،اشويَند بةهيَزن. لة هةنديَك

 ( 13 - 3ويَنةي )

 

 

 

 

 

 ييكوتاندنةوةي لةرةدار ى(  ئاميَر13 - 3) ى ويَنة

بؤئةوةي   ،تتيَكةلَبكريَ ردي  شكيَنراو  و زيخبة ت ماددةي ثرِكردنةوةكة لة ضةو و مل  وةبيَد ،كة رِيَذةي شآ بةرزة ،لةوشويَنانةدا
ة ضينةكاني سةرةوةي ثرِكردنةوةكة. ئامانج لة ثرِكردنةوة و ثةستانةوةي دزةنةكةن و نةطةنيي بةهؤي موولوولةكاني ئاوةوة تةرِشآ و 

كاتي  كة لة ،و قورساييانة بطريَتبار  و ئةوهةموبؤ ئةوةي كة بةرطةي  ،زةمينةكة توانا و هيَزيَكي باش ثةيدابكات كة ،ئةوةية طلَ
 .ء بةرزي و نزمي و ضالَي تيَنةكةويَت ةدا دةكةويَتةسةري  و رِؤنةضيَتواوبوون و بةكارهيَناني بيناكتة

 

 :Back Filling  Work  -ردم الاعمال  -كارةكاني ثرِكردنةوة 

اني ووبةرةكرِ  Finish Gradeبةري بيناكة و يَكخستين دةورورِبة  ،ثيَدةكاتئةم قؤناغة ثاش تةواوبووني بيناكة دةست
و رِيَكخسنت و ثوختةكردني كردن ييةكة و نةخشةكاني دةستكاريووي زةوي رِيي و نزميكاني كؤنتوور و بةرزسةوزايي و ئاو بةثيَي هيَلة

  -وةكو الي خوارةوة: ، Landscape زةوييةكة
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 طلَي ثاكي بيناكة

2
5 

سم
 

 Filling  Back- الردم –ثرِكردنةوة  -2

وةكو هةنديَك  ،ةكاني بينا ثيَويستة ثرِبكريَنةوةبووني كارتةواو كة ثاش جيَبةجيَكردن و ،كردنةوةي ئةو شويَنانةيثرِ بؤ
ةكاني بيناكةدا ةبيَت ئةو طلَةي كة لة ئةجنامي هةلَكةندني بناغة و ذيَر زةمينبؤ ئةم كارةش د ،بيناكة و دةرةوةي بيناكةشوييَن ناو 
سم(  15 - سم 25) لة ييئةستوور بة ضني ضني ثرِبكرَيتةوةطلَي ثاكي بآ رِةط و طرتكة بةرد  يان  بة ،بةكاربهيَنريَتةوة ،كؤبونةتةوة

ؤنةضيَت ء درز ء رِ نبؤئةوةى لة ثاشا ،باش بكوتريَتةوةن مةكينةي كوتانةوة زؤريا ،دةبيَت باش ئاوثرذيَن بكريَت و بة ئاميَري دةسيت
يَذةى ضرِي ةبيَت رِد ،رِارِةوةكان و ثيادةرِؤكانان و يَطاكضالَ نةكةويَتة زةمينةكةوة بةتايبةتي زةمينةكاني وةستانى ئؤتؤمبيَل و رِ

كة  ،دةنيَردريَت بؤ تاقيطةكان كة ،ي ئةو طلَةبيَتي( ي ضر95ِ% -%40شوييَن كارةكة لة) لة -Soil Compaction- كوتانةوةكة
كردنةوةي سةر ثرِ. بؤ(BS 2377ثيَي خةسلَةتةكاني كؤدي بةريتاني كة )طرام/سم سيَجا( كةمرت نةبيَت  بة 2،4) ةبيَت لةئةويش د

دةبيَت هةمان طلَ بةكاربيَتةوة  كة لة سةرةوة باسكرا  Storm and Sanitary Systems-لوولةي زيَرابةكان و ئاوةرؤكان 
 (14 - 3ويَنةي )برِوانة  .و نةشكيَن زيان بة لوولةكان نةطات ئةوةيبؤ

 

 

 

 

 

                   

            

 لةي ئاوةرِؤوداثؤشيين لو( 14 - 3)ى ويَنة

      Site Drainage  - تصريف املياة يف املوقع - ئاوةرِؤي شويَنكارةكة- 1

ةبيَت هةر لةطةلَ دروستكردني لةبةرئةوة د ،خراثيان لةسةر بيناكان هةيةيةكي زؤر كاريطةريئاوي باران و بةفر و سةهؤأل 
باران و بةفر و  انياريي ضاك كؤبكريَتةوة لةبارةي رِيَذةي باريين ساالَنةيز بيَتئةم طرفتة بكريَت. دة بيناكاندا كار بؤ ضارةسةركردني

ووي تةالرسازيشةوة وردةكاريي . لة رِيي طلَ و ثيَكهاتةكاني تري زةوييةكةجؤر و ضؤنيَتء زةوي ئارِاستةي با و ئاسيت ئاوي ذيَر تةوذم و
 .كة ئاو دةيانطريَتةوة ،و شويَنانة بكريَتؤكاني ئةئاوةرِ وطوجناو بؤ هةموي Details   -التفاصيل -

 طلَ و زيخ و مل

 مل و زخيي ورد

 

 لوولةي ئاوةرِؤ
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 Drainage-ؤي ئاوةرِيلوولةي تايبةتبةهؤي تؤرِيَك  squares -احلدائق و الساحات  -باخ و بانةكان ؤي حةوشة و رِئاوة 

System، لَكيَش بكريَن بآ ةمسةرةكانيان تيَهةيةكي دياريكراو دابنريَن و جيسم( كةمرت نةبيَت و بةالر 25ةبيَت لة )كة تريةكانيان د
  نة لة جؤطةلةيةكدا رِادةكيَشريَن بةمةرجيَكئةم لووال    (15 - 3) نةىويَ برِوانة  .Open Joint Tiles -بدون حلام -لكاندن 

و ضؤ بطرن سايي و هاتوقورسم( بكةونة ذيَر طلَةوة و بةتيَكةلَةي زيخ و ضةو ومل ثرِبكريَتةوة بؤئةوةي بةرطةي 10لةكان )سةرثشيت لوو
 ىويَنة برِوانة .وخيَننةخوريَن و نةرِدةبيَت ضارةسةربكريَن بة داناني بةربةست بؤئةوةي دا ،ييانةي كة بة سروشت الرنزةو نةشكيَن. ئةو

(3 - 16) 

 

 

 

 

 

 ئاوةرِؤتايبةت بة يت لةي كؤنكريَو( لو15 - 3)ى ويَنة

 

 

 

 

 

 

 
 

 و داخوراندنالثالَةكان دذي رِؤضوون  ردنيضارةسةرك (16 - 3)ى ويَنة

 

 ةي تيَهةلَكيَش كردنجةمس
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 -ئاوكؤكان  دةكريَت و ئارِاستةي زةمينةكانيان كاريان بؤ وويرِ ئاوةرِؤي شةقامةكان و كؤآلنةكان بةثيَي الري و بةرز و نزميي
و بؤ ئة كة لة شويَنى طوجناودا ثيَشكات دةستنيشانكراون و دروستكراون ،دةكريَن Inspection basins -احواض التفتيش

كة  ، Underground Storm Drainage المجاري الرئيسية - زةويي سةرةكيي ئاوةرِؤي طشتيي ذيَربؤ تؤرِمةبةستة لةويَشةوة 
ن يا ،يَذ دةكريَترِت يان بةردكؤنكريَ دةكريَت بةكة بة جؤطةلةي تايبةت دروست ،دواقؤناغي ئاوةرِؤكانة. لة زؤر شويَندا ئاوةرِؤي كراوة

 ةوة.و دةرياكان و طؤماوة طةورةكانوبارةكانةوة ورِناو  تة. ئاوةكة دةرذيَنريَدةكريَت يَذخشرتِ

دني شويَنكاري كارةكاني ئامادةكر وةي بينا لةةثليكانةكاني دةرل و طؤرِةثانةكان و يَطا و شويَن وةستاني ئوتؤموبيَكردني رِئامادة -3
يَذ ن خشرتِيا ،يَذرِن بةرديا ،يَذ دةكريَترِمةنتؤ ن ضييا ،يَكخستين شويَنةكةكةثاش ثرِكردنةوة و كوتاندنةوة و رِ ،بينا دةذميَردريَت

 .كة بؤيان دانراوة دروستدةكريَن ،ثيَي ئةو نةخشانةيدةكريَت. ثليكانةكاني دةرةوةش لةسةر سةكؤيةكي تايبةت بة

  Site Beautification      -جتميل املوقع  - ازاندنةوةي شويَنكارو رِ جوانكردن -4

و  ازاندنةوةرِيَكبخرين و ثوختةبكرين و جوانكاريي و رِ ووبةر و شويَنةكراوةكانرِ ة هةمووك ،مةبةست لةم كارة ئةوةية
ووي رِ هةروةها لة ،بؤبكريت Landscape Architecture - التنسيق المعماري - ووي تةالرسازيةوةرِ لة رِيَكخستنيان

ووبةر رِ يَكخسنت و جوانكردني هةموورِ ييةوةتةالرساز وويلة رِ  . Landscape Gardening - التنسيق الحدائقي -ييةوة باخضةساز
 يَطاكان وي بؤ شويين هةموو باخضةكان و رِيسازوةك نةخشة ،تايبةمتةندن كة بؤ بيناكان ،يةكانييو شويَنة طشت و شويَنةكراوةكان

 .اوةكان و ثةيوةستكردني نيَوانيانكرثيادةرؤكان و تراسةكان و شويَنة

 - مةلةوانطة ء  Recreation Areas-اماكن الرتفية  -شويَنةكاني كات بردنةسةر و حةوانةوة  كردنيدةستنيشان هةروةها
دكة او  -)سةكؤكان(  راسةكانيَت Play Grounds -مالعب  -و جؤالنة و شوييَن ياري  Swimming pool- السباحة احواض

ئاوي ء كؤ Seats -املقاعد  -دانيشنت  شوييَنء    Flower beds - احواض الزهور - ئينجانةي طولَء  Terraces - سطيحة
شوييَن تاظطةكان و ء  Barbecue Pits -اماكن الشوايات  -شوييَن برذاندن و خواردن ء  Fountains  -النافورات  -فيضقةكان 

ئةو  دميةني طشتيي بة بؤئةوةى دميةنيَكي دلَفرِيَن و جوان ،لة باخضةكاندا Statues - اماكن الشالالت و التماثيل -ثةيكةرةكان 
 كة بيناكاني تيَداية.  ،تبدا يان ئةو طةرِةكة ،شويَنة

 Roads-املماشيو املمرات -و ثيادةرؤكان يَطاكانرِ يَكخشنت و جوانكردني ضوونة ذوورةوةي طةراجةكان و شيَوةيهةروةها رِ

and walks  مواقف السيارات  -لةكانشوييَن وةستاني ئوتؤمبيَء- Parking  االسيجة - ووبةرةكانرِ  جياكردنةوةيثةرذيينء- 
Fences  االضاءات الخارجية - بيناكانو شويَنةكاني دةرةوةي كردنةوةي هةموووناكرِء - Outdoor Lighting ، ةكي كة طرنطي

 (17 - 3)ى ويَنةبرِوانة  يةوة هةية.يتةالرساز وويلة رِ زؤريان
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 ازاندنةوةي شويَنكاري بينارِ وانكردن وجي ي( نةخشةكار17 - 3)ى ويَنة

 

 

 :Landscaping - Landscape Gardening – التنسيق احلدائق -رِيَكخستين باخضةكان  -5

 بؤ بكريَت بؤ يةكي باشييان لةاليةن ثسثؤراني تايبةتةوةليَكؤلَينةوةثيَويستة  بكريَت لة باخضةكاندا هةر كاريَكي رِيَكخسنت
نيشانكردني شوييَن ووةكي رِازاندنةوة و جؤري طولَةكان و ناوةكانيان و دةسترِ ةكان  و دةوةنةكان  وو درةخت هةلَبذاردني جؤري دار

بةو ئاماجنانةي كة بؤ طةيشنت  ةخساندني ذينطةيةكي طوجناو بؤ طةشةكردن و ثةرةسةندنيان بةشيَوةيةكي سروشيتطوجناو بؤيان و رِ
اكيَش وهةوايةكي ثاك و سيَبةريَكي فيَنك و بؤن و رِدنةوة و دروستكردني دميةنيَكي سةرجندن و رِازانجوانكرئةويش  ،كاري بؤكراوة

 (12 - 3) ىويَنةبرِوانة  .بةرامةيةكي خؤشة

 

 

 

 

 

 ضيمةن

 شةقام خالَي ضةسثكردن

ري وسنو
 شويَنكار

 باخضة
 ياريطة

 مةلةوانطة

 خانوو
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  Stadhouderkade، Amsterdam باخضةكان يَكخستينرِ (12 - 3) ىويَنة
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 تةالرسازي ييبيناكار
 

 بةشي ضوارةم

 ي( ي)خشتكار بةكارهيَناني خشت لة بينادا

 أعمال الطابوق 
Brickwork 
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 Brickwork -أعمال الطابوق -)خشتكاريي(  بةكارهيَناني خشت لة بينادا ارةم /بةشي ضو

يان لةضاو كةرةستةكاني تري بينادا وم هةموبةآل ،ئةندازةي جؤراوجؤر دروستدةكريَن بةكة  ،خشت بةو تةنة الرِيَكانة دةلَيَن
يةكان طشتي بةرة و بيناكؤنةوة ئةم كةرةستةيةيان لة خانوو ؤرز مرؤظ لةكاريانثيَدةكريَت،  بةئاسانيدةست هةلَدةطرييَن و  بة سوكرتن و

دةست تؤثةلَيان  بة لةثاشان ،ثيَكهاتووةئاو  كة طرياوةكةي لة طلَي بيَخاشاك و ،بةكارهيَناوةقورِيان  لةسةرةتاوةدا بةكارهيَناوة، 
تنب  -يان كا  ،ثووش زؤرجاريش، وةويَدروستكردثواريان ديء وة ويان كردييزبةندضنيوة و رِووة و لةسةريةك بة ئاسؤيي هةلَيانكرد

Hay-  وستكردني ديوار بؤ در انثاش وشككردنةوةيلة كردؤتةوةو ثانيان ووةكردتيَكةلَ ئةو تؤثةلَة قورِانةلةطةلَ هةويري
اجيا قةبارةي جي دا بة الكيَشة نيا ،شيَوةي ضوارطؤشة دار لةتةختة لة كة ،كايةوةبةكاريانهيَناوة، هةتا هزري قالَبكاريي هاتة

دةبوةوة لة ةوةي كة قورِةكة خؤي دةطرت و كزرثاش ئ ى تيَدةكرا، Clay Mortar   -مونة الطين -ةكة دةكرا و طرياوةي قورِدروست
تا كوورةي  ،وضوئةم كارة بةرةو ثيَش يز دادةنران تاكو وشكدةبوونةوة،رِ ثاك بة ةكي تةخت ويلةسةر زةوي وان دةرياندةهيَنا كةقالَب

و  ووشي و شآتةرِوت بةو كارةش خشت تواناي بةرطةطرتين كة ،سووركردنةوةي خشتةكان بؤ ،ةتايي  دروستكراشيَوةيةكي سةر بة  خشت
كوورةي تايبةتدا دروستدةكريَت و لة هةريَمي  ةوة لةيةنطةكانيجؤرةكان و رِ وهةمو ستا خشت بةئيَ .ةلَطرتين قورسايي زؤر زياديكرده

  (2 - 4ى )ويَنةبرِوانة  .ةرانسةري جيهاندا بةكاردةهيَنريَتراق و سكوردستان و عيَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لة كوردستان و وآلتةكاني تري خؤرهةآلتي ناوةرِاست. خشيت كالَدروستكردني  (1 - 4)ى ويَنة

 قاليَب تةختة

 داناني خشيت كالَ ثاش وشكبوونةوة
 داناني خشيت كالَ بؤ وشكبوونةوة

 و كا طرياوةي قورِ

 طرياوةي قورِ لة قالَبدا
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و جؤطة و و مل و قورِي نيشتوي ناو رِووبار  ي ئاساييكة خشيت ليَدروستدةكريَت طلَ ،بةشيَوةيةكي طشيت ئةو ماددانةي
كة بة شيَوةي ضةند ضينيَكي لةسةر يةك نيشتو لة سروشتدا هةية، لة كوردستان و عيَراقدا زؤرة و بةئاساني دةستدةكةويَت.  ،دؤلَةكانة

 ،ئةم ماددانة بةثيَي قوآليي شويَنةكانيان رِيَذةي ثيَكهاتة كيمياوييةكانيان وةكو خويَ و ثيَكهاتة كانزاييةكاني تر جياوازيان هةية
و ماددة ئؤرطانيكةكان   or CaO 3 CaCOو قسلَ   4CaSOزؤربةيان بةئاساني لة ئاودا دةتويَنةوة،هةندآ ماددةي وةكو طةض 

 ،ئةطةر بة رِيَذةيةكي زؤر لة طرياوةي هةويري خشتةكةدا هةبيَت،ضونكة ثاش سوتاندني لةكوورةدا ،زيانيَكي زؤر بةخشتةكة دةطةيةنن
يان  ،بةتايبةتي ئةطةر ئاوي بةسةردا بكريَت ،شتةكةدا دروستدةبيَت و دةبيَتة هؤي درزبردن و وردبوونيوردة بؤشايي و درزةموو لةخ

بؤئةوةي  ،ملي تيَكةلَبكريَت يةكاويةكخبريَتة ئاوةوة، لةبةر ئةوة دةبيَت هةموو ئةوماددانةي ليَجيابكريَتةوة ثيَش دروستكردني و 
 . ةك لة خوارةوة باسكراوةورِيَذةي ثيَكهاتةكاني طلَةكة يةكسان بن 

   Bricks    Sundried  -اللنب  – دروستكردني خشيت كالَ -

 10)مل و (3م2)دةكريَت و لةطةلَ يةك مةتر سيَجا ئامادة ( جيا دةكريَتةوة و3م2) ثاش ئةوةي كة طلَة ثاكةكة يةك مةتر سيَجا
هةندآ خويَشي تيَكةآلو زؤرجار  ،ودةكريَتيَكهاتانة ئاوي تيَكةآلي ئةم ثقةبارة %30 و لة Hay  -التنب –يان ثووش  ،كا( كيلوطرام 

(  ان دةباتلةناوي ،ونتيَكالَو بةطلَةكةبو كة ،طيايانةيستيَتةوة و خويَكةش ئةو تؤوي طذو)كا ثيَكهاتةي خشتةكة ثيَكةوة دةبةدةكريَت،
بة ئةندازةي كة ثيَشكات  ،دةكريَتة ئةو قالَبانةوة clay mortar – مونة الطين –طرياوةي قورِ  هةويري ئةم ثيَكهاتةيةطرياوةي 

 دةردةهيَنريَن و لةةكان لةقالَب ( كاتذميَر، كة خشتةكان كزربوونةوة14دةستنيشانكراو خشيت كالَيان ثيَدروستدةكريَت. ثاش )
خشتة  ئةو ديوارانةي كة بةجمؤرة .يةك و درز دةبةن( ةوةنضونكة لةبةر هةتاودا دةض) ةوةندةكريَشويَنيَكي كراوةدا لةبةر سيَبةردا وشك

برِوانة ويَنةى  ن.بناغة بةكارناية ئةم خشتانة بةهيض جؤريَك بؤكةمرت نةبيَت، خشت لة دوو  انيانيةكيةبيَت ئةستورد ،ندةكريَدروست
(4-1 )  

 

 

 ئامادةكردني خشيت كالَ ( 1 - 4ويَنةى )

 

 

 

بؤئةوةي بةرطةي قورسايي و  ،بكريَتكؤنكريَت دروست بلؤكي نيا ،بة خشيت سوور نيا ،بةرد بة نيا ،ةبيَت بناغةكةيديواري خشيت كالَ د
بةآلم بةرطةي  ،جياكةرةوةيةكي باشة هاويندا لة وةرزةكاني زستان وةرما و س اطةرم . ديواري خشيت كالَ بؤشآ بطريَت و تووشي و تةرِ
 . نةخؤشيي ةهاجؤركة دةبنة هؤي  ،و بةكرتيا ميَر يشتين جانةوةر وجيَطايةكي زؤر لةبارة بؤ طةشةكردن و ثيَطة و باراناو ناطريَت و شآ
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،لةبةرئةوة تةمةني بةكارهيَنان و كةش و هةواوةكاني جياجياهؤي كارليَكة  تيَدةكةويَت بة اني درز و دةالقةييئةم ديوارانة بةئاسان
 .بةبلؤك دروستدةكريَن نيا ،بةخشيت سوور نيا ،كة بة بةرد ،زؤركةمرتة لةضاو ئةو ديوارانةدا Durability -دوام  –مانةوةيان 

 .أ ب( 3 - 4برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 

 كالَ بة بناغةي بةرد خشيت ديواري  أ( 3-4ويَنةى )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ميَخي دار
 ألي خشيت كارِيزبةندي

 بةردي طؤشة بؤ بةهيَزكردن ثةت

 ديواري خشيت كالَ

 بناغةي بةرد بؤ بةرطريي شيَ

 طرياوةي لكيَنةر

 كةمضة

 تةناف تةرازوي ئاو
ثارضةبةردي تةنك بؤ 
 رِاستكردنةوةي رِيزبةند

ي بةرد بؤ بةرطري يرِيزبةند
 شيَ

 تاس

 قورِ شاولَ

ئامرِازي ثيًَوانةكردن 
 ثيَوانةكردن

 قالَيب تةختة

 تةناف

 قورِ

 بناغةي بةرد

 ديواري خشيت كالَ

~ 40 -60 cm 

 كاأل و ئاميَرةكاني دروستكردني خشيت ديواري  ثيَكهاتةكاني  ب( 3 - 4ويَنةى )
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  Red clay  Brick  -الطابوق أالحمر - خشيت سوور

خشيت ثيَيدةليَِن  كريَتةوةدةيةوة و سوورخؤمالَي هةويري ئةم جؤرة خشتة هةمان هةويري خشتى كالَة و دةخريَتة كوورةي
خيَض دةردةضن و قةبارةكانيشيان الكاني ئةم خشتانة خوارو ،ؤرة كوورانةدا كؤنرتؤلَ ناكريَتلةبةرئةوةي كة ثلةي طةرما لةجم،ييخؤمالَ

 بةرطةي قورسايي دةطرن. و اتن تيَناكيي و شآ كارياا ناتويَنةوة و تةرِدلة ئاو بةآلم. ةنطةكانيشيان لةيةك ناضنرِ ،وةك يةك نابن
لة رِووي قةبارة و ثيَوانة و  كاني خشت جياجيا جؤرة ئةوةش بووة هؤي دروستكردني ،ة ديخشيت سوور ثيَشكةوتنيَكي طةورةي بة خؤو

 .رِةنط و تواناي بةرطةطرتنيانةوة بؤ بار و قورسايي و هؤكارةكاني كةشءهةوا

ن هةردووكيان بة يا ،مةطنيسيؤم نيا ،يَذةي خويَي طؤطردي سؤديؤمكة رِ ،هؤي ئةوةوةبة Efflorescence -التزهر -شؤرة 
 لة ءئةو خويَيانة ديَنة دةرةوة  ،بووني ئاوي ناو خشتةكانةوةيان بةهةلَم ،ةي هةويري خشتةكةدا هةية و بةهؤي شآوي لة طرياوتيَكةآل
ةوة يتةرِي و بةهؤي شآ ئةم خويَيانة ثيَيدةلَيَن شؤرة،دةردةكةويَت  شتةكاني خرووكازةرد لةسةر رِ نيا ،ثؤدرةيةكي سثين يا تؤز،شيَوةي 
ووكاري ديوارةكان و رِ اندةخوريَنن و كةضةلَةيان دةكةنو داي ةوةووثؤشكردني ديوارةكانرِ ماددةي ي وية ناو ضينةكاني سثيكارةندزة دةك

ى ويَنةبرِوانة    ت.يَربدخوارةوة ئةجنام ةبيَت ئةم كارانةي اليخويَية ددن و لةناو بردني ئةجمؤرة بؤ ضاركر و ةنةنط و ناشريين دةكرِبةد
( 4-4) : 

 

 

 
 

 شــؤرة (4 - 4ويَنةى )

  .ةدةرةوةان بتويَنةوة و بيَنئةوةي خويَكخشتةكان خبريَنة ناو ئاوةوة بؤ -أ

كة  ،نديوارةكةدا ئاوي طرياوة لكيَنةرةكة نةمذ ضيين ئةوةي لةبؤ ،ةكارهيَنانيان لة ديوارةكانداش ب ثيَبنبدةبيَت خشتةكان ثاراو -ب
  .ةكانيانةوةيزبةندبة رِ بوون و لكاندني طرياوةكةةقثيَويستة بؤ رِ

 .ةي تةل باش ديوارةكان بكرِيَنريَن و ثاكبكريَنةوةةبيَت بة فلَضد ،شؤرةكة دةردةكةويَت ثاش ئةوةي كة ديوارةكان دروستدةكريَن و -ج

 .بشؤردريَن ي تيذ ديوارةكانةبيَت بة فيضقةي ئاود -د

( ئاوي تيَكةلَبكريَت و 1002بة رِيَذةي )HCl   Muriatic acid -حامض مورياتك -ةبيَت ديوارةكان بة ترشةلَؤكي مؤرياتيكد -ه
 .بشؤردريَت

 شــؤرة
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 Red brick manufacture -صناعة الطابوق االحمر -دروستكردني خشيت سوور 

 -:ستدةكريَتخوارةوة درو ؤرانةي اليخشيت سوور بةجم

 :Half Mechanical type -نصف الميكانيكي الطابوق -جؤري نيمضةميكانيكي  -2

دةكريَت و كةرتثيَويست كةرت ئةندازةي دةكريَت و لة ئاميَري تايبةتدا بةثيَيهةويرةكةي وةكو هةويري خشيت كاأل بؤ ئامادة 
دةكريَتةوة و الكانيان ضاوديَريكراودا )كؤنرتؤلَكراودا( سوورةكي يطةرماذيَر ثلةي ئينجا لة ،دةكريَتةوةيَك وشكيةكي ساف و رِيلةسةر زةو

 دةردةضن. يةك قةبارة خشتةكانيش يَك ورِ

 : Mechanical Type -الميكانيكي طابوقال - جؤري ميكانيكي -2 

يَت، بةآلم بؤ ئةندازةي ثيَويست كةرتكةرتدةكرئاميَري تايبةت بةثيَي هةويرةكةي ئامادةدةكريَت و بة ثاش ئةوةي كة
ليَكدا و بةتونيَ   conveyer belt- عجلة او حزام –ةوةيةكي تايبةت رِوركردنةوةيان دةخريَنة سةر رِةوسو و وشككردنةوة
ئةم  ستانة،وة ؤذ بآئةم كارة  شةو و رِدريَن، جؤرة خشتةكان جؤشدةو هةلَمي  طةرمي ثيَدا دةرِوات  بةو و طاز كة هةوا  ،رِةتدةكريَن
 يةكن.ةنطةكانيشيان وةكتوانان و رِ بة ةق ويَكة و رِكانيان  رِخشتانة ال

 : Dry- Pressed Process -الطابوق الجاف  -خشيت وشك  -3

تيَكةلَدةكريَت و   ( %20كة لةطةلَ برِيَكي كةم ئاو بة جؤريَك رِيَذةكةي بطاتة ) ،خاوي كةمثيَز ئةم خشتانة لة طلَيَكي  
لةذيَر ثالَثةستؤيةكي ( ميَطا ثاكسال 20،3تا  3،4)  Psi( 2500تا  500يينةوة و لةذيَر فشاري )لةثاشان دةكريَتة قاليَب ثؤالَ

بةهيَزن و قةبارةكانيان  يَك وخشتانة زؤر رِيان ثةستاني هةواوة دةثةسرتيَتةوة، ئةجمؤرة  ،، بةهؤي فشاري هيَدرؤليكةوةبةرزدا
 ضوونيةكن.

 خشيت نويَي بيناكاري: 

هةرضةندة  ،تةوةبةرهةمهيَناني خشت كةمبووة ، ماددةكان و كةرةستة هةمةجؤرة نويَكاني بيناوةتن و داهاتينبةهؤي ثيَشكةو 
هةتا  كة ،( هاتةكايةوةسم 2 × سم 21 × سم14ي بة ئةندازةي )يجيهان كراويثيَوانةييلةسةرةتاكاني سةدةي بيستةوة خشيت 

  (5 - 4ى )نةويَبرِوانة  .ئيَستاش هةر بةكارديَت

 

 كراوي جيهانيثيَوانةيي( خشيت 5 - 4) ىنةيَو

 سم  21 

 سم 2

 سم14
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 جؤرة كاني خشت بة طشيت: 

 : Fired Brick -الطابوق المشوي -كراوة خشيت سوور -2

ناطاتة  pours   -املسامات  -ان وردةكانيةي كونؤكةيَذئةجمؤرة خشتانة رِ:     Solid brick   - صلدالطابوق ال - خشيت ثتةو -أ
ةي قورسايي دةطرن، لةبةرئةوة لة بناغة و ديوارة هةلَطرةكاندا بةرط و لة جؤرةكاني تري خشت زياتر انيانقةبارةك ى %15 لة

  أ  (6  - 4ويَنةى ) برِوانة  .نبةكاردةهيَنريَ

ماددةي  بؤئةوةى سوكةلَةبنبء،دةكريَنخشتانة كونكون ئةم :Perforated brick-الطابوق المثقب -خشيت كوناودةر -ب
قةبارةكةي تواناي هةلَطرتن و  %15يَذةي قةبارةي كونةكاني زؤرترة لة ئةوةي رِ، لةبةربيَتكةمرت داثتةو و خشيت لة ضارِةكةشي قو

تيغةكاني ناوةوةي بينا و ثةرذينةكاني  م بؤ، بةآلبةرطةطرتين بؤ قورسايي كةمة و بؤ ديواري هةلَطر زؤركةم بةكاردةهيَنريَت
 ( ب 6 - 4ويَنةى ) برِوانة .ننريَسةربانةكان و باخةكان بةكاردةهيَ

ئينجا  ،قالَبةوة ثاش ئةوةي كة هةويرة قورِةكة دةكريَتة : Frog or indent brick-الطابوق  ذو الطمغة -ألخشيت ناوضا -ج 
 طرياوة كردندا ئةو ضالَة بةكاتي دروست ئةوةي لةبؤ ،زياتر لة ديويَكي خشتةكةدا دروستدةكريَت نيا ،ضالَيَك ثةستانةوةبةهؤي 

تواناي هةلَطرتين  وونةدات، ئةجمؤرة خشتةببةستيَتةوة و خزان رِيزبةندي ديوارةكة ثيَكةوةببيَتةوة و ضينةكاني رِلكيَنةرةكة ثرِ
 ( ج6 - 4)ويَنةى  ةبرِوان .يوارةهةلَطرةكان بةكاردةهيَنريَتقورسايي زؤرباشة و بؤ بناغة و د

يَذةى قةبارةي رِ ء ةيني دةربةآلم كوناو،م خشتانة ناوةكانيان ضالَةئة :Cellular brick -الطابوق الخلوي  -ناوبؤشخشيت  -د
 ( د6 - 4. برِوانة ويَنةى )بةكاردةهيَنريَت اودةروة هةروةكو خشيت كون ى قةبارةكةي، %15بؤشاييةكاني زؤرترة لة 

و  لة خشيت كوناودةر كونةكاني طةورةترن ؤرة خشتةئةجم :Hollow brick  -الطابوق المجوف -خشيت دةالقةدار  -ه
 (Partition) القاطع() بؤ تيغة تةنها ،ديواري هةلَطردا بةكارناهيَنريَن ناطرن و لة بةرطةي قورساييةكي زؤر  ،سوكةلَةترن

 ( ه6 - 4ويَنةى ) برِوانة .دةهيَنريَنكاربة

 

 

 

 

 ب،ج،د،ه ( ،جؤرةكاني خشيت سوور )أ (6 - 4ويَنةى )

 

 

 ناو بؤشخشيت  -د خشيت  دةالقةدار -ه 

 ثتةو خشيت-أ

 خشيت ناوضالَ -ج

 ةركوناود خشيت-ب
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 :تكاني تري خشجياوازة  جؤرة -1

  Sand-lime Brick :     - الطابوق الرملي والجيري - ألقس مل و ةيخشيت تيََكةلَ -أ

ثاش ئةوة لةطةأل ملدا ،تيَد بةسةردا ياييةكي كيميكاريطؤرِانء  دةكريَتة ئاوةوة ماددةي قسلَ .ئةمة جؤريَكة لة خشتة نويَيةكان
ثرِةكان دةخريَنة ناو كة دروستدةكريَت، قالَبةثيَي ويسيت خاوةن كارةبة كة ،ء هةويرةكةي دةكريَتة ئةو قالَبانةوة تيَكةلَدةكريَت

لة شيَوةي و رِةق و بةهيَزدةبن، خشتةكان خشتةكان جؤشدةدات  ،دةبيَتكة هةلَميَكي طةرمي ثيَدا تيَثةرِ  ،ةكي طةورةوةلوولةيتونيَلة 
 رِووكارةكاني ناوةوة و  دةرةوةي بينا ووثؤشكردنيدني ديوار و رِكرن بةثيَي ثيَويست دروستدةكريَن ء بؤ دروستيا ،كونن كونيا ،ئاسايي

برِوانة لةبةرئةوةي كة بةرطرييةكي باشي دذي شآ هةية و لة هةمانكاتدا بؤ جوانكاريي رِووكاري ديوارةكان بةكاريَت.  ،بةكاردةهيَنريَن
 أ (7 - 4) ىنةويَ

 

 

 

 

   ألمل وقس ةيخشيت تيََكةلَأ    (7 - 4ويَنةى )

 

  Concrete Brick : - خرسانيالطابوق ال -خشيت كؤنكرييَت  -ب

ن هةنديَك  يا ،دةكريَتةآلوجار بؤيةي تيَكهةنديَك دروستدةكريَت.مل و زيخ و ئاو خشيت كؤنكرييَت لة تيَكةآلوكردني ضيمةنتؤ و
بة ئةندازةي جياجيا  يَت.ةوشي خشتةكة بطؤرِرِلة  كبؤئةوةي هةنديَ ،تةكة دةكريَتطرياوةي كؤنكريَ لة ماددة سةرباركراوةكان تيَكةأل بة

 ب (7 - 4) ىنةويَبرِوانة  .خشيت ئاسايي هةيةي ئةندازةي يم بةزؤربةآل ،دةكريَتدروست

 

 

 

 يتخشيت كؤنكريَب   (7 - 4ويَنةى )                      

 سم 14 سم  21

2   
 سم
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 Some Advantages of Concrete -بعض مميزات الطابوق الخرساني -هةنديَك تايبةمتةنديَتيي خشيت كؤنكرييَت

Masonry Units:  

بة جؤرةها رِةنط  ،ديواريَكي رِيَك وةستاو كة دةبيَتة هؤي دروستبووني ،ثيَكي هةية و الكاني رِاست و رِيَكنيَكوشيَوةيةكي ثيَوانةيي رِ -1
  بةرهةمدةهيَنريَن بة تيَكةلَكردني ضةند جؤريَكي جياواز لة ضيمةنتؤ رِةنطاو رِةنطةكان.

 تةنيَكي طةيةنةري طةرماية. -1

 زوو كاري تيَدةكات. كربيتةخوآ -3

 

  Light Brick :   - الطابوق الخفيف -خشيت سووك  -ج

قورِي طرياوةي هةويرةكةي لة جؤريَكي  ،يان لة شيَوةي بلؤكي ناوبؤشداية ،ئةجمؤرة خشتة لة شيَوةي خشيت سووري ئاساييدا
لةثاشان  ،وةك هةويري خشيت سوورة و دةكريَتة قاليَب تايبةتةوة  Good Quality clay– مادة صلصالية جيدة –زؤر باشة 

بةكاردةهيَنريَت، زؤر كيَشي سووكة و ئاسانكاري ثيَدةكريَت و بةباشي بةرطةي ئاطر  سوور دةكريَتةوة، بةطشيت بؤ دروستكردني تيغة
 (  ج7 - 4) دةطريَت و ئاو و ماددة كيمياوييةكان كاري تيَناكةن.  برِوانة ويَنةي

 

 

 سووكخشيت   ج ( 7 - 4ويَنةى )                                       

  

 

 

 : Glazed Brick  - الطابوق المزجج -خشيت رِوو شووشة  -د

وشووشة ئةجمؤرة خشتانة هةر لة ماددةي طلَ وةكو خشيت سوور دروستدةكريَن و دةخريَنة كوورةوة، ئةو رِووانةي كة ثيَويستة رِو
 Salt-glazed Brick) -مادة الملح  –بكريَن رِووبةرِووي ئاطرةكة دادةنريَن وثاش سووربوونةوةيان برِيَك لة ماددةي خويَي تايبةت 

كة بةثيَي  ،رِووثؤشياندةكات و دةبيَت بة طاز و بة رِووي خشتةكاندا هةلَدةضيَت و بة ماددةي خوآ شووشة دةكريَتة ناو ئاطري كوورةكةوة
لةوانة رِةنطي خؤلَةميَشي، قاوةيي، سةوز، دةتوانريَت  ،كهاتةكاني خويَكة ضةند رِةنطيَكي شووشةيي ساف و لووس و دروستدةبيَتثيَ

خشتة ناو بؤشةكانيش بة هةمانشيَوة رِووشووشة بكريَن. ئةجمؤرة خشتانة ئاسان ثاكدةكريَنةوة و بةرطةي ماددة كيمياوييةكان دةطرن و 

 سم 10

s 

 سم 10

s 

 سم 30

s 
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 يطاركاريي تةالرسازيي و رِووثؤشكردني رِووكاري ناوةوةي ديوارةكاني مةلةوانطة و موبةق و...هتد بةكاردةهيَنريَن.بؤ مةبةستةكاني ن
 د (7 - 4ي )نةويَبرِوانة 

  

 د خشيت رِوو شووشة (7 - 4ى )نةويَ

 : Rubber Brick - الطابوق المطاطي -خشيت الستيك  -ه

شيَوةي هةمةجؤر و ئةندازةي جياجيا ئةجمؤرة خشتة دروستدةكريَت، بؤ  بة rubber -المطاط -لة ماددةي الستيك 
 هةروةها بؤ رِووثؤشكردني زةمينة و رِيَطا الرةكاني طةراجةكان ،رِووثؤشكردني ديوارةكاني ناوةوةي نةخؤشخانةكاني ذيركؤلََي )شيَيت(

 ه  (7 - 4ي )نةويَبرِوانة  هةية.  بةكاردةهيَنريَت. توانايةكي باشي بؤ جياكردنةوةي دةنط و ذاوةذاو

 

 

 

 خشيت الستيك هـ  (7 - 4ى )نةويَ

 : Glass  Brick  - الطابوق  الزجاجي -خشيت شووشة  -و

دروستدةكريَت، بة ئةندازة و قةبارةي بؤشدا شووشة لة دووثارضة شووشةي ناوضالَي ثيَكةوةلكيَنراو لة شيَوةي بلؤكي ناوخشيت 
 ،الثالَةكانيان زبردةكريَن( ملم210-20يي و بة ئةستوور ملم45 × 247 ملم 247 × 247 ،ملم  246 × 246وةكو ) ،جياجيا

 ةدارن،و ساف و لووسن و هةنديَكيان زبر و ضوكلَ ووةكانيان بريسكةداررِ لكيَنةرةكاندا باش ثةيوةستبنب، ئةوةي كة لةطةلَ طرياوةبؤ
ووناكييان ثيَدا تيشك و رِ يَذةيةكي كةمجؤرةكان رِ هةمووبةرهةمدةهيَنريَن، يان لوولةييدا  ،ثيَي ثيَوست لة شيَوةي شةشثالَوزؤرجار بة

ئةوةي كة ناوةكانيان لةبةر ،بةآلم ئةم خشتة شووشانة ،طةرمي دةطويَزيَتةوةوونن. خودي ماددةي شووشة بةرئةوةي نيوة رِلةدةرِوات 
ي ينيطاركار بةتايبةتي بؤ مةبةسيت جؤرةكانيانو هةمو شيتطةرمي ثيَياندا تيَثةرِدةبيَت، بةشيَوةيةكي ط يَذةيةكي كةمرِ ،بؤشة
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ةكاني بان وةكو ،نةثةجنةركة بآ ،بةكاردةهيَنريَن بان و ديوارانةدا لةو تؤزسازي و رِووناكي سروشيت و بةربةستكردني تةثوتةالر
 و (7-4ي )نةويَبرِوانة   .يةكان ...هتدسازدان و ئاميَرة ئةلةكرتؤنيكارطة و فابريكةي ئاميَرة ورديلةكان و دةرمان

 

 

 

 

 خشيت شووشة و  (7 - 4ى )نةويَ

 : Fire refractory  brick - الطابوق الناري -( تواندنةوة )دذة ئاطر خشيت دذة -ز

كلينكةر( و كوورةي جؤشداني )ثيَدةكريَت وةكو جؤشداني ماددةي ضيمةنتؤ ي ووثؤشكردني ديوارةكاني ناوةوةي كوورةكانرِ
ؤرة خشتة بةرطةي ناطريَت و تيَياندا جطة لةجم ،كة ثلةي طةرما تيَياندا زؤر بةرزة و هيض ماددةيةكي تر ،...هتدشةكاني شووماددة

بةت لة ذيَر يكة بة شيَوةيةكي تا ،ةهةويري قورِي كاولينايت ،ارديَتكة بؤ هةويري خشيت دذةتواندنةوة بةك ،ئةو ماددانةي ةوة،دةتويَت
وردستان و لة ؤرة خشتة لة كــمة، ئةجمةكةي ليكة ماددة سةرةكي ،هةويري سليكؤن نيا ،سوور دةكريَتةوة ثلةي طةرماييةكي زؤر بةرزدا

 ز (7-4)ي نةويَبرِوانة  .ي هةيةةشهةرضةندة ماددة خاوةك ،ناكريَتعيَراق دروست

 

 خشيت دذة تواندنةوة   ز   (7 - 4ى )نةويَ                           

 

 Brick Terming - صطالحات و تسميات الطابوقإ -زاراوةكاني خشت 

 ال...هتد.ن لةسةريا ،ووي ذيَرةوةرِ نيا ،باري دريَذي نيا ،وةكو باري ثاني،بارةكاني بةكاردةهيَنريَت بينادا لةسةر باريَك لة خشت لة 

 × سم14ئةندازةكاني ) ووي زةوي،رِ نبةر بةكة لة داناندا دةكةويَتة ذيَرةوة بةرا ،وةيةوئةو رِ Bed -الوجه السفلي  -ووي ذيَرةوة رِ -أ
 ( أ 2 - 4ويَنةي  ) . برِوانةسم( 21

 ( أ2 - 4ويَنةي )                                                       

 خشيت شوشة هةويري شىَ برِ

 طرياوةي لكيَنةر ثردؤكة
 بلؤكي شوشةي ناوبؤش

 ديواري هةلَطر 
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ري ثاني با لةسةرووكاري ديوارةكاندا سم( لة رِ 2 × سم 21كة ئةندازةكاني ) ،ووةئةم رِ  Header -على الرأس - ييباري ثان -ب
 ( ب             2 - 4ويَنةي )برِوانة  .دةردةكةويَت

 ( ب2 - 4ويَنةي )                                                                

. تسم( دةردةكةويَ 2 × سم 14ووكاري ديوارةكةدا بة ئةندازةي )كة لة رِ ،ووةيةئةو رِ Stretcher -على الطول -ي يباري دريَذ -ج
 ( ج                                                                                                      2 - 4ويَنةي ) برِوانة

 ( ج2-4ويَنةي ) 

م( و س 21 ×سم  2كة ئةندازةكاني ) ،ةرشان دادةنريَتخشتةكة لة ضينةكاني ديوارةكةدا لةس Bull Header -سكة –لةسةر شان  -د
 ( د 2 - 4برِوانة ويَنةي )  دةردةكةويَت. اووكاري ديوارةكةدا لةسةرشان لة رِووكاري ديواري تيغةدرِ لة

 ( د2 - 4ويَنةي )                                                              

 ،ووكاري بيناكةدادادةنريَت لة رِ باريكةكةي سةر الخشتةكة بةباري دريَذي لة  Bull Stretcher  -الطازعلى  -لةسةر الي دريَذي  -ه
    ( هـ                                     2 - 4ويَنةي ) برِوانة .سم( 21 × سم 14) ئةندازةكاني كة

 ( ه2-4ويَنةي )              

 

 

 ماوةي نيَوان ،نريَتهيَدةبةكار واري تيغةدادي لةدانانة تةنها  ؤرةئةجم  (Bed Joint)مفصل فرشة(  درزبةندكردني ذيَرةوة )أ  -3
دوو  ةي ئةوئةوبؤ ،ادةخريَتضيمةنتؤي بةسةردا رِ نيا ،طرياوةي طةضوة )دوو ضيين لةسةريةك( ن لةسةر يةككة  ،ةيبةنديزدوو رِ ئةو

 أ(  4 - 4) ىويَنةبرِوانة   .كيَنيَتبلثيَكةوة  سم(2يزة نزيكةي )رِ

خشيت  كة بة ستووني دةكةونة نيَوان دوو ،ئةو جؤرة درزانةية (Perpend Joint) دة ( )مفصل بندرزبةندي تةنيشت ب   -3
ستووني تاكءلؤيي دابنريَن و بة خؤي بةيزبةندةكاني ذيَرخؤي و سةرةبيَت لةطةلَ درزي رِتةنيشت يةكةوة لةيةك ضيندا، ئةم درزانة د

 ب  دا ديارة.( 4 - 4) وةك لة ويَنةى ،نةكةونة سةريةك

كة دةكةويَتة نيَوان دوو درزي ستووني لة دوو ضيين لةسةر  ،بةو ماوةية دةلَيَن (Lap) )مسافة الحل( وةي تيَهةلَكيَشكردن ماج  -3
ويَنة برِوانة   .ي درزبةندي تةنيشتيي خشتيَك  تا نيوةي ثانينيوةي ثان ووكاري ديوارةكةدا دةردةكةويَت وة يةكسانة بةكة لة رِ ،يةكدا

 ج(  4 - 4)
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 زاراوةكاني خشت لة رِيزبةندةكاني ديواردا   ج،بأ،(  4-4ويَنة )

 Closers  -الخاتمة -االجزاء المتممة -ثارضة تةواوكةرةكان 

خشتةكاني بؤ دةبرِن  ارةكةهةر لةسةر ك نيا ،دةكريَنبريكةكان دروستكراو لة فاكة بةثيَي ئةندازةي دةستنيشان ،ئةو ثارضة خشتانةن 
  (   20 - 4) ىويَنةبرِوانة  .ؤرة ثارضة خشتانة بةكارديَنئةجم زؤريو ضاكيدةكةن، بة

 ئةويش بة ن،ريَهيَندةرِيزبةندي ضيين ديوارةكان بةكاركة بؤ تةواوكردني  ،انةنئةو ثارضة خشت  Bat -شظية  - ثارضة - سةرزة -أ
 زؤرجارخشتةكان  بةالري بة طؤشة و ثارضةي جياجيا دةبردريَن. برِوانة بةثيَي ثيَويست نةاكردني ثارضة خشتيَك بؤ ئةو شويَنضاك

 أ،ب،ج  (20 - 4) ىويَنة

 

 

 ئةندازةي الكاني كة ،خشتيَك بة دريَذي كراوة بة دووبةشةوة  Queen Closer-دوالة أو الغالق -)نيو خشت بةدريَذي( دوانة -د
 (  د20 - 4برِوانة ويَنةي ) دةلَيَن دوانة.يسم( ـة و ثيَ 14 × سم 2 × سم6)

 

 

 كة ئةندازةي الكاني ،خشتيَك بة ثاني كراوة بة دووكةرتةوة  Half Bat or Half length - شكفة  نصف -نيوخشت بة ثاني  -ه
 (  ه20 - 4ويَنةي )برِوانة  .سم( ـة 21 ×سم  21 × سم 2)

 

 خوار برِدراو -أ

 نيوة خشت-ه

 دووانة -د

 ثوازي خشت -ج طؤشة برِدراو -ب

 شانبةستةكان

باري زبةندي در
 دريَذي

 باري ثانيرِيزبةندي 

درزبةندي 
 ذيَرةوة

 دووانة

نيوة 
 خشت

ماوةي  طرياوةي لكيَنةر
 تيَهةلَكيَشكردن

 درزبةندي تةنيشت

ضني لةسةر 
 باري ثاني

درزبةندي 
 ذيَرضني

 شان بةستةكان

ضني لةسةر باري 
 دريَذي 

درزبةندي 
 تةنيشت

 دوانة
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 × سم 22) كة ئةندازةي الكاني  ،ضارةكي خشتيَك بةدريَذيسيَ  Three Quarter Bat-ثالثة ارباعشكفة  -ضارةك ثارضةي سيَ -و
 (  و20 - 4) ويَنةيبرِوانة  .ثارضةكةي تري ضارةكي ثيَدةلَيَن ة وـسم(  2 × سم 21

 

 

يزبةندي كردني ضيين رِتةواو ة بؤـسم(21 × سم2 × سم6كة ئةندازةي الكاني )  Quarter Bat-ربع خاتمة -ضارةكة خشت  -ز
 ( ز11 - 4) ويَنةيبرِوانة  .كارديَتةديوار ب

 

يان ثانييةكةي ثةخدةكريَتةوة و لة ذيَر ضيَوةي  ،ئةجمؤرة خشتة لة ديواردا بة دريَذيي خشتةكة  Splayed -مفلطحة -ثةخكراو -ح
 (  ح20 - 4ويَنةي )خوارةوةي ثةجنةرةكاندا دادةنريَت. برِوانة 

 

كة طؤشةكانيان  ،ئةجمؤرة خشتة لة طؤشةكاني سةرسووضي ئةو ديوارة خشتانةدا بةكارديَت  Dogleg- بساق الكل -طؤشةكراوة  -ط
 ط(  20 - 4) ويَنةيبرِوانة  ثل طةورةترة.  405لة 

 

 

  

 :General Principles of Bonding -المباديء العامة لربط  -بنةما طشتييةكاني تيَهةلَكيَشكركردن و ثةيوةستكردن  -

ةكي يلَكيَشكردن و ثةيوةستكردني يةكةكاني ديوار و تيغة و ثايةي خشت و بةرد و بلؤك لة بينادا زؤرطرنطة و ثةيوةنديتيَهة
ثةيوةست و تيَهةلَكيَش ديواريَك باش  هةية. ئةطةر يةكةكاني هةر وندوتؤلَي و خؤرِاطريي بيناكةوةزؤريان بة توانا و ضوسيت و ت

دابةش نابن و  دايةكةكاني ئةو ديوارة وهةموبةسةر شيَوةيةكي يةكسان  بة يانة سةرندةكةو كة ،ئةوا ئةو قورساييانةي ،نةكرابن
كة  ،ؤرة ديوارانةدا قورسايي دةكةويَتةسةر ئةو يةكانةيلةجم ،ووخان و كةوتين ئةو ديوارةلةيةكجيابونةوة و رِ ةبيَتة هؤي درز بردن ود

ئةوا  ،انثيَوةبنيَتهةر هيَزيَكي الوةكي لةالوة ثالَي نيا ،انرةوة بكةويَتة سةريهةر هيَزيَكي ستووني لةسة بةستووني لةسةر يةكن،
طةلَ يةكةكاني ئةمالو ئةوالياندا.           برِوانةى ويَنةي كة تيَهةلَكيَش نةكراوة لة ،وودةداتنةوة لةو ستوونةدا رِوالر بو نيا ،داضوون

ئةوا كارليَكردني  ،نوتيَهةلَكيَشكرابو يزبةندةكاني ديوارةكةداضينةكان و رِ ولة هةمو م ئةطةر ئةو يةكانةبةآل  ،ب-( أ22 - 4)
دةطويَزريَتةوة بؤ سةر دوو  ،كة دةكةويَتةسةر يةكةكةي ضيين سةرةوة يضونكة ئةو قورسايية دةبيَتةوة،كةم قورسايي و ثالَنان زؤر

 سيَ ضارةك -و

 ضارةك -ز

 ( ثارضة تةواوكةرةكانط( أ،ب، ج، د، ه، و، ز،ح، 20 - 4ويَنةى )

 

 ثةخ كراو -ح

 ةطؤشة كراو -ط
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هةروةها ئةو قورسايية  ،دابةشدةبيَت يزبةندي سيَيةمدارِ يةكةي ضيينلةوانيشةوة بةسةر سآ  ،ضينةكةي ذيَريدا يةكةي ذيَر خؤي لة
ئةم كارة بؤ هةر ( د ، 22 - 4. برِوانةى ويَنةي )ةطاتة سةر بناغةتا د ،دةبيَتدابةش يزبةندةكاني ذيَرةودابةسةر يةكةكان و رِ

بةيةكطرتويي و هةماهةنطي ضينةكان  ودةبن وودةدات و قورساييةكان دابةشمي سةرةوةي ديوارةكة رِيزي يةكةيةكةيةك لة يةكةكاني رِ
دةبيَتة هؤي  كة -Bond-كردنةثيَي دةلَيَن تيَهةلَكيَشكردن(ج . ئةم ليَكدان و ثةيوةست22-4. برِوانة ويَنةي )دةطةنة سةربناغة

   د( ،ج ،ب ،أ  22 - 4. برِوانة ويَنةي )كردني ديوارةكةبةهيَزكردن و تيَكسمراوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 هيَزي ستوني

 هيَزي ثالَنةري ئاسؤيي

هيَزي دابةشبووي 
 ستوني

 هيَزي ستوني بة يةكساني

 د( تيهةلَكيَشكردن و بةندكردن لة ديوارةكاندا ج، ب، ( أ،22 - 4) ىويَنة

 

 داضوون رِوودةداتبةهؤي هيَزي ستوونييةوة -ب

 

 ري تيَهةلَكيَشكردن لةسةر دابةشبووني ستوونيكاريطة

 كةوتن  رِوودةداتبةهؤي هيزي ثالَنةري ئاسؤييةوة  بةالدا-أ

 

كاريطةريي تيَهةلَكيَشكردن لةسةر  –د 
 دابةشبووني ستووني

كاريطةريي تيَهةلَكيَشكردن لةسةر  -ج
 دابةشبووني هيَز بةيةكساني
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 : stretcher and header Bond  -الربط على الطول و الراس -ثةيوةستكردن و تيَهةلَكيَشكردن لةسةر باري دريَذي و باري ثاني 

ئةم دوو  ، وردة وردةخراية سةريان تيَهةلَكيَشكردن هةلَضنران و قورساييةك بةتةنيشت يةكةوة بآ ئةطةر ديواريَك بة دوو رِيز
م أ، بةآل  (21 - 4ويَنة )برِوانة  .ووخان و كةوتن دةضنةبنةوة و بؤشاييةك دةكةويَتة نيَوانيانةوة و بةرةو رِديزة ديوارة لةيةك جيارِ

ئةو  وئةوسا وةك يةك ديواري ثتةو كاردةكةن و بةرطةي هةمو ،بكريَنو تيَهةلَكيَش ثةيوةستبكريَنيزة ديوارة ثيَكةوةئةطةر ئةو دوو رِ
 ،. ئةو ديوارانةيكهاتةي ديوارةكةدايَدةبن بةسةر يةكةكاني ثةكي يةكسان دابةشسةريان و بةشيَوةي كة دةخريَنة ،قورساييانة دةطرن

ن بة ثاني بةرةو رِؤضوون و لةيةكجيابوونةوة  يا ،تيَهةلَكيَشكردن بة دريَذي بيَت ةر يةك بة ستووني هةلَبضنريَن بآكة يةكةكانيان لةس
 (  ب، ج21 - 4ى )ويَنةدةضن. برِوانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاني تيَهةلَكيَشكركردنةيطشتي ثرينسيثةأ،ب،ج  ( 21 - 4) ىويَنة

 ثةيوةستكردن بة دريَذي و بةثاني و 

 

 زي ستونييهيَ

 يةكةكان لة باري دريَذي

 ديواري بيَ تيَهةلَكيَشكردن

جومطةي ستووني 
 سةرانسةر

لةيةكجيابوونةوة بة هؤي 
 هيَزي ستوونييةوة

ي يةكةكان لةسة باري ثاني
 سةرتاخوار

 شان بةستةكان

 يةكةكان لةسة باري ثاني

 شان بةستةكان

لةيةك جيابوونةوة بة هؤي 
 تيَهةلَكيَش نةكردنةوة

يةكةكان لة سةرباري 
 دريَذي

رِيزبةندي لةسةر باري  
 دريَذي

 رِيزبةندةكاني ثاني و دريَذي

 أ
 ب

 ج
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 Bond -الربط  -تيَهةلَكيَشكردن  

 ،بة بةرد نيا ،بلؤك نيا ،بة خشت ئةطةر ،يَكي و لةسةر هيَليَكي ئاسؤيي دادةنريَنرِ كة لة ديوارةكاندا بة ،يزبةندانةيئةو رِ 
ثارضة و تيَكسمراو  ديوارةكة يةك كة ،ئةوةيينانة لةسةريةك هةلَدةضنريَن بؤئةم ض ،ضني(رِيزبةند) دةلَيَناددةيةكي تر ثيَيهةر م نيا

بة هيض  ا )دوو ضني(يزبةندي سةريةكدرِ لة دوو دانيَوان ئةم يةكانة درزبةندي تةنيشتةكان )ستوونيةكان( لة كة يَكمةرجبيَت، بة 
 (    23 - 4.  برِوانة ويَنةي )دةبيَتبةلَكو دةبيَت تاكولؤبن بةوجؤرة تيَهةلَكيَشكردن دروست ،جؤريَك نةكةونةسةريةك

 :Types of Bond s  -)الربط أنواع- جؤرةكاني تيَهةلَكيَشكردن  -  

 يزبةندرِ وؤرة تيَهةلَكيَشكردنة خشتةكان لة هةموةجمبؤ ئ  Header Bond -الربط على الراس -تيَهةلَكيَشكردن بة ثاني  -1
ةكاني دوو ضيين يمةرجيَك كة درزبةندة ستوونيبة ،دادةنريَن( سم2سم *  21) ئةو ديوارةدا لةسةر باري ثاني)ضني( ـةكاني 

 .دادةنريَت Queen Closer -دوالة أو غالق -يزبةندة كورتةكان ثارضةي دوانة كردني رِسةريةك نةكةونة سةريةك، بؤ تةواولة
 (23 - 4) ىنةويَبرِوانة 

 

 

 

 

               

 

 ثاني اريب لةسةر تيَهةلَكيَشكردن( 23 - 4) ىنةويَ

 (يزبةند )ضنيرِ وهةمو خشتةكان لة Stretcher Bond  -الربط على الطول -ي خشتةكة يتيَهةلَكيَشكردن بة باري دريَذ -2
ةكاني دوو ضيين لةسةر يةك يبةمةرجيَك كة درزبةندة ستووني ،دادةنريَن سم( X 2سم 14)باري دريَذي  رديوارةكةدا لةسة ـةكانى

 Half Bat or -سمX 2 سم21شكفة نصف -نيو خشت بةثاني  ،بةندة كورتةكانيزكردني رِتةواو نةكةونة سةريةك. بؤ تاكولؤ بن ء

Half length لةبةر نةكةوتنة سةريةكي  ،غةكاني ثايةي خشت بةكاردةهيَنريَتبةكاردةهيَنريَت، ئةجمؤرة تيَهةلَكيَشكردنة زؤرتر بؤ بنا
    (24 - 4برِوانة ويَنةى  ) .درزبةندة ستوونييةكان و دوورييان لة يةكةوة

 

 تاك ولؤ ستووني بةنديدرز

 دووانة
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دا ؤرة تيَهةلَكيَشكردنةلةجم length side Bond -الربط على الجانب  الطولي -دريَذي الي تيَهةلَكيَشكردن لةسةر  -3
ئةم ديوارانة ،دةبيَتسم( لة رِووكاري ديوارةكةدا ديار21 × سم14ئةندازةي ) ووي خشتةكة بةرِسم( دةبيَت و  2ي ديوارةكة)يئةستوور

لة دةستثيَكي هةر رِيزبةند نا رِيزبةنديَك ثارضةيةكي ضارةكة  ،بةكارديَت ووبةري كةم لةناو بيناداو رِماوة كورت تيغةي  تةنكن و بؤ
 (25 - 4برِوانة ويَنةى ) .دادةنريَت Quarter Bat-ربع ة شكف -خشت 

 

 

 

 

 

 

 ال بة دريَذي كردن لةسةرنةي تيَهةلَكيَِشومنو (25 - 4ويَنةى )

يةكانيان يكة ئةستوور ،بؤشانة دةلَيَن: بةو ديوارة ناو Hollow Bond  -ربط جدار مجوف - تيَهةلَكيَشكردني ديواري بؤش -4
 .لة تةنيشتيةوة خشتيَك لةسةر ال ذيَرةوة دا خشتيَك لةسةرشان دادةنريَت و يزبةنديلة رِ كة ،م(س14) يةك خشيت تةواوة

جياكةرةوةيةكي باشن ارانة سووكةلَةن و هةرزاندةكةون،ئةم ديوبةآلم تاكولؤ.  ،ؤر دادةنريَتاجنبةهةم يزبةندةكةي سةر ئةويش هةررِ
و دةكات  ا دزةدئاو بةناويو ضونكة تةنكة  ،ةبيَت سواغي ضيمةنتؤ بكريَتد ،كارهيَنراةديوارةكاني دةرةوة ب ئةطةر بؤدي، بؤ طةرمي و سار

 (  26 - 4برِوانة ويَنةى  ) .تيَدةثةرِيَت

 طؤشة ديوار

 ضينةكان لةسةر   باري دريَذي لةسةر باري دريَذي  بةيةك طةيشتين دوو  ديوارخشتةكاني 

 خشيت تةواو

 نيوخشت           

 ضينةكان لةسةر   باري دريَذي ي تيغة ديوار          

 ضارةكة خشت لةسةر ال بةدريَذي

 خشت لةسةر ال بة دريَذي

(   جؤرةكاني تيَهةلَكيَش كردن لةسةر 24 - 4) ويَنةى
 باري دريَذي
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 (  تيَهةلَكيَشكردني ديواري بؤش26- 4ويَنةى  )

 بة يةك خشت لةسةرشان و خشتيَك لة سةرالي دريَذي 

 

 

 :English Bond  -ربط االنكليزيال -تيَهةلَكيَشكردني ئينطليزي  -5

ووكاري ديوارةكةدا لةسةر باري كة لة رِ ،يَك( خشتكديَت بة داناني رِيزبةنديَكي سةرتاسةر )ضنيثيَئةجمؤرة تيَهةلَكيَشكردنة 
 ثشت بةسةري خشتةكاني لةووكاري ديوارةوكةدا سةرتاسةررِ يزبةندةكةي سةر ئةو لةرِوة  دادةنريَتسم( 2×سم14ئةندازةي ) دريَذي بة

ضونكة درزة  ،خؤراطرنئةجمؤرة ديوارانة زؤر بةهيَز و ،دةكريَتبةثارضةي ضارةك تةواو كة ،ندادةنريَ سم(2×سم21)ئةندازةي 
 ( 27 - 4برِوانة ويَنةى )  .ان ناكةونة سةريةككانييةستووني

 

 

 

 

 

   

 

 

 ( تيَهةلَكيَشيكردني ئينطليزي27 - 4)  ىويَنة

 ثةيوةستكردني دوو ديوار بة خشتيَك لةسةر باري  ثاني

 خشيت ثةيوةستكردن

 ةكيسةرديواري 

 رِيزبةندي سةرةوة

 دووانة

 رِيزبةندي ذيَرةوة

 ديواري ناوةوة

 ديواري ناوةوة

ي يروطؤشةنيطاي بةيةك طةيشتين دوو ديوار بة ئةستو
 خشتيَك بؤ هةريةكةيان

 دووانة

 دووانة

 شانخشت لةسةر 

 دريَذي باريخشت لةسةر 
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  Typical Flemish Bond   -لماني النموذجيالربط اال -منوونةيي  تيَهةلَكيَشكردني ئةلَماني  -6

يةوة خشتيَك لة سةر باري يسم ( و لة تةنيشت2× سم 14ثيَكديَت بةداناني خشتيَك لةسةر باري دريَذي ) ؤرة تيَهةلَكيَشةئةجم
بة  ،نجؤرة دادةنريَيزبةندةكة بةهةمانشيَوة خشتةكاني بةوةوة رِثيَكدا و لةسةر ئةويشسم( لة رِيزبةندي دةست2× سم 21ي )ثان

كة لة سةر باري  ،يان بكةونة ناوةرِاسيت ئةو خشتانةيوهةمو ،يزبةندةدا دادةنريَنسةر باري ثاني لةم رِكة لة ،مةرجيَك ئةو خشتانةي
يزبةندةكاني سةر رِ . بةو جؤرة هةموويزبةندة دادةنريَتكردني ئةم رِدووانة بؤ تةواوو ثارضةي  يزبةندي دةستثيَكدا دانراونرِ دريَذي لة

 (22 - 4. برِوانة ويَنةى )يزبةندي كؤتاييتا دوا رِ ،ئةوانيش يةك لةدواي يةك وا دادةنريَن

 

 

 

 

 

 

   

 
 هةلكيَشكردني ئةلَماني دوو جؤرن:تيَ

 

 :Single Flemish Bond-الماني منفرد ربط -تاك  ئةلَماني تيَهةلَكيَشكردني -2

 ،ووكاري ثشتةوةي بة تيَهةلَكيَشكردني ئينطليزي دةبيَتي دةبيَت و رِيبة تيَهةلَكيَشكردني ئةلَمان ووكاري ثيَشةوةي ديوارةكةرِ  
  .يَتدةرازيَتةوة و كةمرتيشي تيَدةض تيَهةلَكيَشكردني ئةلَمانيي يجوانووي ديوارةكة بة ؤرة رِيزبةندي ضينةكاندا. بةجمرِ ولة هةمو

 ،دةيةك الوازنتارِا ،م ئةم ديوارانةدةبيَت لة خشتءنيويَك كةمرتنةبيَت، بةآلؤرة ديوارانة بةاليةني كةمةوة ووري ئةجمئةست
لة يةك نزيكن. برِوانة  ثارضةي دووانةوة ا بةهؤي بةكارهيَنانيدسةريةك ةكانيـ ضني(بةند)يزرِ ستووني لة لةبةرئةوةي درزبةندي

 ( 22 - 4ى )نةويَ

 

 

 رِيزبةندي يةكةم

 خشتيَك لة باري ثاني

 ذيخشتيَك لة باري دريَ

 دووانة

 رِيزبةندي دووةم

 منوونةيي ييتيَهةلَكيَشكردني ئةلَمان (22 - 4)ى ويَنة



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تيَهةلَكيَشكردني ئةلَمانيي تاك22 - 4ى )نةويَ

 

ووكارةكاني ثيَشةوة و دواوةي رِ  Double Flemish Bond -مزدوجالربط الماني ال -جووت ئةلَماني  تيَهةلَكيَشكردني -1
استةوخؤ دةكةونة سةر سم (  ر2ِ×سم21لةسةر باري ثانيني ) كة ،نةيئةو خشتايَهةلَكيَشكردني ئةلَماني دةبيَت، لة جؤري ت ديوارةكة

ديوارةكة.  طؤشةكانيلة  دا جطةةيز بةندةكرِ سم( دةكةونة ذيَريانةوة لة2 × سم14كة لةسةر باري دريَذي ) ،ناوةرِاسيت ئةو خشتانةوة
وةي كة درزبةندي ستوني لة ضينةكاني سةريةكدا ئةلةبةر ،ئةم ديوارانة وةكو ديوارةكاني تيَهةلَكيَشكردني ئينطليزي بةهيَزنني

بة  ووكاري ناوةوةرِ
تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي  

 ئينطليزي

 

 دووانة

 رِووكاري ثيَشةوة رِيزبةندي ئةلَماني رِووكاري ثيَشةوة رِيزبةندي ئةلَماني

 دووانة

 ضيين يةكةم

 ضيين يةكةم

 ضيين دووةم

 دووانة ضيين دووةم

 ووانةد

 طؤشةنيطاي بةيةكطةيشتين دوو ديوار

بة  ووكاري ناوةوةرِ
تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي  

 ئينطليزي

 

 دووانة
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لةسةر باري ثاني  كة ،دادةنريَت لة تةنيشت ئةو خشتةوة  دوالةئةوةي كةثارضةي لةبةر،، بةآلم لةوان جوانرتنلةيةكةوة نزيكن
 (24 - 4برِوانة ويَنةى ) .بؤ ثيَكهيَناني تيَهةلَكيَشكردندانراوة نزيك سةر سوضي ديوارةكة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي جووتيتيَهةلَكيَشكردني ئةلَمان (24 - 4ويَنةى )

 

 

بة  وكاري ناوةوةورِ
تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي  

 ئةلَماني

 

بة  ووكاري ناوةوةرِ
تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي  

 ئةلَماني

 

بة دةرةوة ووكاري رِ
تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي  

 ئةلَماني

 

بة دةرةوة ووكاري رِ
تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي  

 ئةلَماني

 

 دووانة

 دووانة

 ضيين دووةم ضيين يةكةم

 ضيين دووةم ضيين يةكةم

 دووانة دووانة

طؤشةنيطاي بةيةكطةيشتين 
 دوو ديوار
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 :Ornaments and Decorations -النقوش الطابوقية -نيطارسازيي و ديكؤركردن بة خشت 

بوونةوةي و دووبارة بةدووربن لة بيَزاربوونو  ريَتبد ووكاري دةرةوة و ناوةوةي ديوارةكانرِبة ئةوةي دميةنيَكي جوان و دلَفريَن بؤ
بؤ ثيَكهيَناني ةن دةدنيطاركيَش و ديكؤركردن هةولَي يسازووكارةكاني ديوار بةتايبةتي ديواري خشت، نةخشةيةكةكاني ثيَكهاتةي رِ

دا وارةكانووكارةكاني دةرةوة و ناوةوةي دييَكخستين خشتةكانةوة لة رِرِ يَي تيَهةلَكيَشكردن و ليَكدان ورِ ي لةيهةنديَك كاري نيطارساز
كردن و جيَبةجيَ ردةكاري دةويَت بؤيي باش و وردبيين و وةنطيين و ليَزانني و ثسثؤربةتايبةتي ديوارة خشتةكان، ئةم كارةش دةسرتِ

 ،ووثؤشكردنيانني ديوارةكان بة رِوجار ثاش تةواوبوزؤر ،ةوةيكارييي تةالرساز و وةستاي نيطاراليةن ئةندازيار ئةجنامداني لة
التغليف  -تر ووثؤشكردنةكانيرِو   rendering-اللبخ  -ؤرة كارة جيَطاي سواغ و ديكؤركارييان بؤ ئةجنامدةدريَت، ئةجم زيينيطارسا

-dressing (10 - 4ويَنةى ). برِوانة دةطريَتةوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشت ( نيطارسازيي و ديكؤركردن بة 10 - 4ويَنةى )

 طومةز

 

 ة كةواتنة  طومةز و نيو

 

 نيطارسازيي

 

 نيطارسازيي
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   :Pointing -درز -بنكةشي  -ي بينادايووكاررِ لةسؤيي و ستووني بة ئا خشت يي ثرِكردنةوةي درزبةند

 -ن:ي دةكريَيبنكةش نةوة ودةكريَةيةك لةمشيَوانةي خوارةوة ثرِشيَو جؤرة درزبةندةكاني ديوارة خشتةكان بة وهةمو

ي ديوارةكة بة طرياوةيةك ووكارني و ئاسؤيي رِودرزبةندةكاني ستو: Flat or Flush Pointing -درز مسح  -سافكراوبنكةشيي -أ
 ئةم كارة لة هةر ثارضة ثةرِؤيةكي زبر دةسرِريَت، زيادةكةي ليَدةكريَتةوة و بة و دةكريَت مالَةيةكي تايبةت ساف بنكةشي دةكريَت و بة

ورةوةي ئاوي باراناو توندوتؤلَ و جوان دةكات و بةربةسيت ضوونةذو رِاددةيةك ديوارةكةريَت، بةو جؤرة  تاجنامدةدئة ووي ديوارةكةدوو رِ
برِوانة ويَنةي  .جواني ثيَدةدات ن و دميةنيَكيدةثاريَزريَ يشلة خؤلَ و تؤز دةكات و ناهيَلَيَت دزة بكاتة ناو رِيزبةندةكاني ديوارةكةوة و 

 ( أ 12 - 4)

 

 

 

 خرِشيشيَكي سةر دةكريَت و بةطرياوةي تايبةت ثرِ لةناو درزبةندةكة   Keyed Pointing -درز مدور -بازنةيينيو ي يبنكةش -ب
بةوةش دميةنيَكي  يزبةندةكة،ي درزبةندةكة هيَليَك دةكيَشريَت بة دريَذايي رِيبيَت لة ثانيةكةي نةختيَك كةمرتريوكة ئةستو ،)كؤلَ(

 (  ب12 - 4ويَنةى ) . برِوانةدةدات ووكاري ديوارةكةرِ جوان بة

 

 

 

بؤ تةنيشيت  دةكريَتةوةبةمالَة لةناو درز بةندةكةدا الرية يئةم شيَوة بنكةش  Struck Pointing  -درز مائل -ي الريبنكةش -د -ج
 د ،( ج 12 - 4برِوانة ويَنةى ) .دةبةخشيَت بة رِيزبةندةكةو شيَوةيةكي جوان سةرةوةو و بؤ تةنيشيت خوارةوة 

 

 

 

 

 بؤ تةنيشيت سةرةوة  ي الريبنكةش -ج

 

 سافكراوي يبنكةش -أ

 

 ي ضالَي نيوبازنةييبنكةش -ب

 

 بؤ تةنيشيت خوارةوة  ي الريبنكةش -د
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م ئةم لة بةآل ،ي سافكراو دةضيَتيبنكةشئةم بنكةشية لة  Vie Joint  Pointing  -درز مكوي - طؤشة تيذي يبنكةش -ه
 ( ه12 - 4برِوانة ويَنةى ). يَوةي خشتةكان بةجواني دةردةكةونؤرة شبةجم ،طؤشةتيذي بؤ دةكريَتسةرانسةري درزبةندةكاندا ضالَيَكي 

 

 

 

 

رِاستةيةك لة  كةداية لةطةلَ دروستكردني ديوارةؤرة بنكةشيئةجم Recessed  Pointing -درز جفقيم - ضةفقيم ييبنكةش -و
ةردةهيَنريَت و دميةنيَكي رِاستةكة د ،كردني ضيين ديوارةكةبةندي ضيين ديوارةكةدا دادةنريَت،ثاش تةواودا لةناو درز(T) شيَوةي 

 (  و12 - 4ويَنةى ) برِوانة .رِيزبةندي ديوارةكة دةطريَتةوة سيَبةرةي كةناواكيشي جوان دروستدةبيَت بةو سةرجنرِ

 

 

 

 

 لة رِووكاري بينادا ييبنكةش( أ، ب، ج، د، ه، و  جؤرةكاني 12 - 4نةى )ويَ

 

 :The purpose of building a Wall -من بناء الجدران الغرض -دروستكردني ديوارلة  مةبةست

 بؤ ئةم مةبةستانةي خوارةوة دروستدةكريَت:بةطشيت ديوار 

 .ؤشاييةك لة بينادااو يان ضةند بكربلَوقةداني رِووبةريَكي دةستنيشانئا -2

 .كة دةكةونة سةريان ،بانةكاني بؤ هةلَطرتين بار و قورساييةكاني زةمينة و ميض و -1

 .وو ئاذةلَ و ميَرو لة شآ و باراناو يييَطربؤ جياكردنةوةي دةنط و طةرما و سةرما و رِ -3

  .ةوتنةوة و نةهيَشتين تةشةنةكردنيكبةرطريي لة ئاطر -4

 ضةفقيمي يبنكةش -و

 

 طؤشةتيذي يبنكةش -ه

 

    Tرِاستةي شيَوة 
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 Construction of the wall with bricks - بناء الجدار بالطابوق-خشت  ةب دروستكردني ديوار -

ئينجا دةستنيشاني جؤري  ريَت،دةكشويَنكارةكة ئامادة دروستكردني ديوارةكة لة بؤ ريَتجؤرة خشتةي كة بةكاريدةهيَنئةو 
شيَوةي  ن لةريَدةكيزبةنداشا خشتةكان رِلةثريَت،دةك (Bonds) -لربطا -كيشكردنةكانيانو تيَهةلَ   Course-افس –يزبةندةكان رِ

بؤئةوةي  ،كة بة شيَوةيةكي يةكسان دةكريَت بةسةر خشتةكاندا ،(Mortar) - المونة-طرياوةيةكي لكيَنةر ضينيَكي ئاسؤييدا بة
بيَت لة كارليَكةكاني  يَطريةكي ترةوة رِبة يةكساني بةسةرياندا دابةشببيَت، لةال دةكةويَتة سةر ديوارةكة كة ،ئةو قورساييانةي وهةمو

 . دةبيَت بؤ طةرما و سةرما هةوا و جياكةرةوةشكةشء

 :Types of Masonry Walls  -أنواع الجدران الطابوقية -جؤرةكاني ديواري خشت 

ئةم ديوارانة  Load-Bearing Walls -الجدران الحاملة الداخلية و الخارجية -ديوارة هةلَطرةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا -2
طةرما و سةرما و ئةوةي بؤ ،اشرتةب سم( كةمرت نةبيَت36لة ) سم( بيَت و ديوارةكاني دةرةوة36 -سم14) لةيةكانيان ةبيَت ئةستوريد

  -( ئةم ديوارانةش دووجؤرن:11 - 4برِوانة ويَنةى ) دةنط جيابكاتةوة.

يي روبة ئةستواودةر كون نيا ،لة خشيت ئاسايي ثرِ ئةم ديوارانة:   Solid Walls  -جدران مصممتة - (ةكان)ثتةو ةكانثرِةديوار -أ
ي يبـؤ جـوان   ،سـواغنادريَن  ووكاري دةرةوةي ئـةم ديوارانـة  زؤرجار رِ ،دةكريَنسم( يةك خشت دروست14سم( )خشت ونيويَك( يان )36)

ن بـة ضـيمةنتؤ   يـا  ،دةكريَنوثؤشورِ ي طوجناوئةوا بة ماددةيةك ،نوثيَك نةبويَكءرِ ئةطةر خشتةكاني، بنكةشي دةكريَن و دةهيَلَريَنةوة
 (11 - 4برِوانة ويَنةى ) .يان سواغي ضيمةنتؤ دةكريَن ،ثيكاريووكارةكاني ناوةوةش سرِ، دةدريَنسواغ

  

 

 

 

 

 

 

 ( ديواري ثتةو11 - 4ويَنةى )
 ثتةو بة يةك خشتدروستكردني ديواري 

 ضالَكراو 

 

 و نيويَك   دروستكردني ديواري ثتةو بة خشت

 

 سم 14

 

 سم 30

 

 ضيين يةكةم

 ضيين دووةم 

 

 خشت لةسةر باري ثانيي

 
 ذييخشت لةسةر باري دريَ
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 ،ةر باري دريَذي دادةنريَتة خشتةكة لةسـسم( 21ة )اني ئةم ديوارة تيغيروئةستو Partition -القاطع –ديواري تيغة  -ب
بة مةرجيَك بؤ  ،بكة( بؤ تيغةكان دادةنريَن 25 - 4لةسةر الي دريَذي )سةيري ويَنةي سم( 2ي )يروبة ئةستو خشتةكان جاركهةنديَ

ية كردن و جياكردنةوةي بؤشاين تةنها كيَشي خؤيان هةلَدةطرن، بؤ دابةشديوارة تيغةكاماوةيةكي كةم و رِووبةريَكي كةم بيَت. 
 (13 - 4)برِوانة ويَنةى  .ورةكاني بينا بةكارديَنذو  بضووكةكان و  طةورةكان و

 

 

 

 

 

 

 ( ديواري تيغة13 - 4) ىويَنة

 Hollow or Cavity Walls - الجدران المجوفة - ةكانناو بؤش ةديوار -1

يي هةنديَك ي طشتيروئةستو ،ييةك جيايان دةكاتةوةكة بؤشا ،ئةم ديوارانة لة دوو ديواري تةرييب بةرامبةر بةيةك ثيَكدين             
ـة،  سم(21ة و بؤشاييةكةي نيَوانيشيان )ـسم(  21) يانةيي هةر ديواريَك لةو ديوارة تةريبروئةستو ،ةـسم( 36)لةم ديوارانة 

و بؤشاييةكةي  ،ةـ (سم21ةكانيان )يي هةر ديوراريَك لة ديوارة تةريبروئةستو ،ةـ سم(30يةكانيان )يروهةنديَكي تريان ئةستو
 ،ةـسم( 2ةكاني )يي هةر ديواريَك لة ديوارة تةريبروئةستو ،ةـ سم(14يةكةي )يروئةستو كة ديواري واش هةية ،ةـ سم(6نيَوانيان )

 ييوروئةست ،ةـ سم(14طشيت ) ةكةيان بةيريوبة هةمان شيَوة ئةستو كة ،ئةو ديوارانةش ،ةـ سم(2ان )شيبؤشاييةكةي نيَواني
ئةم دوو  ،ةـ سم(4بؤشاييةكةي نيَوانيان ) ،ةـسم( 2ي ديوارةكةي بةرامبةري )يروئةستو ة وـ سم(21ةكاني )لة ديوارة تةريب ديواريَك

ضد -يان ذةنطنةطر ،طةلظةنايزكراوGalvanized Steel bars  -اسالك معدنية-يان كانزا ،قوالثيَكي تةلديوارة بة هؤي ضةند 

ئةم ، بةيةك دةطةيةنريَن دةكريَن وي جياجيا ثةيوةستشيَوةبة plastice-البالستك -يكياثالست Stainless Steel  -داءالص
شةش ثاش ن،بكريَيزبةندةكة دابةشسم( بيَت و بة دريَذي ر40ِةبيَت  ماوةكاني نيَوانيان )د ،دابنريَنيَكدا قوالثانة لة هةر رِيزبةند

قوالثةكاني دابنريَن و نةكةونة سةرئاسيت  لؤقوالثةكان تاكءبةمةرجيَك  ،ةبيَت دووبارة بكريَتةوةيزبةندي لةسةر يةك ئةم كارة درِ
آلم هةر بؤ بة ،بة خشت دةكريَت كردنةتةوة زؤرجار ئةم ثةيوةستلةيةك جيانابيَ ؤرة ديوارةكة خؤي دةطريَت وبةجم .خوار خؤيانةوة

 (16 - 4( ، )15 - 4( و )14 - 4برِوانة ويَنةي ) .ديواري هةلَطر نابيَت

 

 

 دوو ديواري  تيغةي لة يةكدراو

 يةكةكان لةسةر باري دريَذيي 
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 منوونةكاني ديواري ناوبؤش (14-4ويَنةي )

 

 

 

 

 

 

 

 بؤشناو تيَهةلَكيَشكردني ديواري (  جؤرةكاني 30-4ويَنة ) 

 

 منوونةكاني ديواري ناوبؤش (15 - 4ويَنةي )

 

 سم 30 بة قوالث( ديواري بؤش )ثةيوةستكردن سم 30ضارةك  وخشت 

 قوالثي تةل

 خشيت ثةيوةستكردن

 

خشيت ثةيوةستكردن 
 لةسةر شان

 سم 14يةك خشت  بؤشاييةكاني نيَوانيان

 

 لةسةر الي دريَذي
 لةسةر الي دريَذي
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 بؤشداديواري ناو( ماوةي نيَوان قوالثةكان لة رِيزبةندةكاني 16 - 4ى )ويَنة

 

 .  :بؤشوودة كاني ديواري ناوس -

 .جياكردنةوةي طةرما و سةرما وشآ و دةنط و ذاوةذاو -2

 .وونةوةيبآلوبةرطريكردن لة ئاطر و نةهيَشتين ب -1

 .ارةيةك خشت و طرياوة لكيَنةرةكانكردني ذمثاشةكةوت-3

 .ضاو ديوارة ئةستوور و ثتةوةكاندا بارسووك بووني بيناكة لة -4

 قوالثي رِاستة ئاسين بادراو قوالثي تةلي بادراو

 قوالثي تةلي بادراو قوالثي رِاستة ئاسين لةيةكدراو

 سم 42

 سم 42

 سم 45 سم 40
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 Masonry Work -أعمال الحجارة   -بةكارهيَناني بةرد لة بيناد ا  / ثيَنجةم بةشي

 :بةردكاريي

يـان نيمضـة    ،بةشيَوةي سروشيت ،بؤ بينا دروستكردن بةكارهاتووة بةرد لة سروشتدا بةخاوي زؤرة ،ئةم ماددةية لة زؤر كؤنةوة
يان ضةكوشكاريكراو )ضاككراو( . خانووبةرةي زؤربةي طوند و ديَهاتةكان و شارةكاني كوردسـتان و عيَـراق و    ،يان بريازكراو ،بريازكراو

بـةرديان بـؤ بينـاي قـةالَكان و      ،و رِؤمةكان ...هتـد والَتةكاني دةور و ثشت و جيهان بةم ماددةية دروستكراون . مادةكان و فارسةكان 
 مزطةوتةطةورةكان و شويَنة طرنطةكاني  فةرمانرِةوايي...هتد بةكارهيَناوة.  كؤشكي شاكان و ثةرستطاكان و

، بـةرد و كةرةسـتةيةكي زؤريـان    نيان ضوار نهؤم ثيَكهاتوو ،كة لة سآ ،دروستكردني بينا بة بةرد بةتايبةتي ئةو بينايانةي
لةوةش بةشيَكي زؤري لة كاتي دروستكردني بيناكةدا بة فريؤدةضيَت، لـة هةمانكاتـدا ذمارةيـةكي زؤر وةسـتا و      ،دةويَت بؤ دروستكردن

ديوارةكان ثـانن ء رِووبـةريَكي زؤر لـة     .كاري تيَدادةكةن  و خةرجييةكي زؤري دةويَت و بؤ دروستكردن ماوةيةكي زؤري ثيَدةضيَت كريَكار
ناوضةكاني  سـليَماني و كفـري و   لة ري دةكةن، لة رِووي ئابوورييةوة لةبارنيية. بةشيَوةيةكي طشيت لة هةريَمي كوردستان زةوييةكة داط

زؤربةي جؤري  ،دهؤك ء ناوضة شاخاوييةكاني تر و باكووري موسلَ  و لة عيَراقيش ناوضةكاني فورِاتي ناوةرِاست و هةنديَك ناوضةي تر
 اش دةبيَت ئةم خةسلَةتانةي تيَدابيَت:بةردةكاني ليَية. بةردي ب

   Resistance  -المقاومة -بةرطةطرتن -Stiff  1                                               -القوة  - بةهيَزي -2

  Cost Low -الكلفة قليلة -تيَضووني كةم -Appearance                4 -المظهرالمالئم  -رِووكةشي لةبار -3

 Classification -لصخورلتصنيف الجيولوجي  -نكردني جؤري كةظرةكان لة رِووي جيؤلؤجييةوة ثؤلي 

 كةظرةكان لة رِووي جيؤلؤجيةوة دابةشدةكريَن بة سآ بةشةوة:

:   ئةم بةردانة لةناخي زةوييةوة بة تواوةيي هةلَقوآلون و لة ثاشان Igneous Rocks -الصخور النارية  -بةردة ئاطرينةكان -2
 -اردبوونةتةوة و رِةقبون. ئةمانيش دوو بةشن:س

-الصخور البركانية  -ثيَياندةلَيَن بةردة طرِكانةكان ،كة لةسةر رِِووي زةوي ساردبوونةتةوة و مةيون و رِةقبون ،ئةو بةردانةن -أ

Volcanic Rocks . 

ثيَياندةلَيَن بةردة داخةكان  ،اردبوونةتةوة و رِةقبونكة لة ذيَر يةكةم ضيين سةر زةوي )تويَكلَي زةمينةي زةوي( دا س،ئةو بةردانةن -ب
 .Plutonic Rocks -الصخور الحرارية  -)كةظرة داخةكان( 

:  ئةم كةظرانة ثيَكديَن لة ئةجنامي  Sedimentary Rocks- الصخور الرسوبية -بةردة نيشتووةكان )كةظرة نيشتووةكان(  -1
و  وردبوون و طواستنةوةيان بة  بة هؤكاري دامالَنيكةظرةكان بة طشيت   Disintegration -حتلل الصخور  -شيبوونةوة و ثةرتبوون
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  ،يان ضةند ضينيَكدان ء دةنيشن. لةثاشدا رِةقدةبن و ئةجمؤرة  كةظرانةيان ليَدروستدةبيَت ،يان هةواوة لة شيَوةي ضينيَك ،هؤي ئاو
 .وةك  كةظرة طةض  و كةظرة ملينةكان

 ،:  ئةو بةردة ئاطرين و كةظرة نيشتووانةنMetamorphic Rocks -الصخور المتحولة أو المتغيرة  - كةظرة طؤرِدراوةكان -3
 كة بةهؤي فشار و طةرمييةكي زؤرةوة ثيَكهاتوون.

 ثؤلينكردني كةظرةكان بةثيَي خةسلَةتة فيزياوي و كيمياوييةكانيانةوة:

 :Crystalline Siliceous Rocks - كرستاليةالصخور السليكونية و ال -كةظرة سليكؤنيية كريستالَييةكان -2

و ماددة كانزايية  (Quarts)بةزؤري كوارتس  (Granite)وةكو طرانيت  ،ئةو كةظرة كريستالَيية بنةما ئاطرينانةن
، ئةم لة كانةبةردةكاندا بةشيَوةي ثارضةي رِيَكخراو دةردةهيَنريَن ،(Mica)جياجياكاني بة رِيَذةيةكي كةم تيَداية لةطةلَ مايكا

 كةظرانة بة رِةقرتين و بة ئةرك هةلَطر و طرانرتين  بةردي دروستكردني بينا ناسراوة، هةنديَكجار  بؤ هةنديَك بناغة و بنةثاية و ثاية
 بةكاريان دةهيَنن، رِةنطةكانيان بة زؤري سوور و خؤلَةميَشي وخةنةيي و رِةشن.  

 : 4CaSO  us Rocks)(Calcareo - الصخور الكلسية -بةردة طةض  -1

كة لة كةظرة نيشتةنييةكانن و برِيَكي كةم كاربؤناتي كاليسيؤم و ماددةي  ،دةطريَتةوة CaO كةظرة قسلَ  و مةرِمةرِييةكانيش 
وةكو بةردة طةضةكاني باكووري موسأل  ،مل و قورِ و ئؤكسيدي ئاسنيان تيَداية،ئةم بةردانة هةنديَكيان نةرمن و ئاسان بةكاردةهيَنريَن

كة لة ضياكاني رِؤذهةآلتي باكووري شاري سليَماني هةن. ئةم بةردانة بؤ دروستكردني بينا و  ،يَكيشيان زؤر رِةق و ثتةونهةند
ةش و وةكو سثي و رِ ،نيطارسازي و رِازاندنةوةي رِووكارةكاني دةرةوة و ناوةوةي خانووبةرةكان بةكاردةهيَنريَن، ضةند رِةنطيَكيان هةية

 . سوور و زةرد و سةوز

 : Fragment Rocks- الصخور الرملية -كةظرة ملينةكان  -3

كةظرة ملينة و ئؤردوازةكان دةطريَتةوة. كةظرة ملينةكان لة ثارضة كوارتسي يةكطرتوو و بةيةكدالكاو و هةنديَك ماددة نامؤكاني  
ة لكيَنةرةكاني ناويان دةطؤردريَت، تا ماددة وةكو ئؤكسيدي ئاسن و سيليكؤن و قسلَ و قورِ ثيَكديَن. خةسلَةتةكانيان بةطؤرِاني مادد

بةردةكان رِةقرت و ثتةوتر دةبن ء تا ئةو ماددة لكيَنةرانة كةمرتبن بةردةكان ناسكرت و نةرمرت دةبن،  ،لكيَنةرةكاني ناويان زؤرتربن
دةبيَت، بةآلم ئؤكسيدي ئاسن وةكو  ئةوا بةردةكة رِةق دةبيَت و رِةنطةكةشي بؤر ،ئةطةر ماددة لكيَنةرةكة كاربؤناتي كاليسيؤم بيَت

ن ماددةيةكي لكيَنةر بةردةكة نةرم و الواز دةكات و رِةنطيشيان سوور و قاوةيي دةردةضيَت و بة ئاسانيي كاري ثيَدةكريَت. كةظرة ملينةكا
 بةزؤري لة هةريَمي كوردستان دةستدةكةون. 
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 : Extract stone from quarries -الع أستخراج الحجر من المق -دةرهيَناني بةرد لة كانةبةردةكان 

كة زؤر  ،ئةو كانة بةردانةينني.  كة هةنديَكيان قوولَن و هةنديَكيان زؤر قوولَ ،بةطشيت سةرضاوةي بةردةكان كانة بةردةكانة
وا دةبيَت بة ماددة ئة ،ئاسانرت بةردةكانيان دةشكيَنريَن و دةردةهيَنريَن،بةآلم ئةطةر ضينة بةردةكان لة قووالَييدابن ،قوولَ نني

 تةقيَنةرةوةكان هةلَبتةكيَنريَن و ثارضة ثارضة دةربهيَنريَن.

 :  Prepare stones for building -لبناءلأعداد الحجارة  -ئامادةكردني بةرد بؤ بينا  -

اربةر دةطويَزريَنةوة بؤ شويَن بةردةكان لة كانةبةردةكاندا بة قةبارةي جياجيا بةئاميَري تايبةت كةرتكةرتدةكريَن و بة ئؤتؤموبيَلي ب
 كارةكةكان. لةويَش بةثيَي ثيَوست دةبرِدريَن و بريازدةكريَن و بةكاردةهيَنريَن.

 :Banker Work -  أعداد و تعديل الحجارة  للبناء  -دةكردن  و ضاككردني بةردي بينا ائام

ردةكانةوة بؤ شويَنكارةكان، ئةوسا يةكة يةكة بةردةكان ثاش دةرهيَناني بةردةكان وثارضةثارضةكردن و طواستنةوةيان لة كانةبة
 بةثيَي قةبارةكانيان بة قةلَةم و مسؤ و ضةكوش و تةشوآ الكانيان رِيَكدةخريَن و ئامادةدةكريَن بؤ بةكارهيَنان لة بينادا. برِوانة 

 (2 - 5ويَنةى )

 

 

 ( كةرةستةكاني ضاككردني بةرد1 - 5ويَنةى )
 

 ي بةرد بة دوو جؤر دةبيَت: ضاككردن و ئامادةكردن

: بةرد بة ضةند جؤريَك ئامادةدةكريَت و بةثيَي manual prepration  -التحضير اليدوي -ئامادةكردن بة دةست  -2
 ئامادةكردنةكةي لة بينادا بةكاردةهيَنريَت.  وةكو الي خوارةوة:

كة بةبآ دةستكاريكردن لة بينادا  ، و ثارضة بةردانةنئةو بةردة سروشيت   Self-faced :  -االحجار المتروكة  - خرِكةبةرد -أ
و بآ بارن، بؤ بةكارهيَنانيان لة بينادا برِيَكي زؤري طرياوةي لكيَنةريان دةويَت بؤ  بةكاردةهيَنريَن، لةبةرئةوةي كة ئةم بةردانة ناقؤآل

يي كةشءهةواوة ثووكانةوة و داخورِاني تووشدةبيَت ثةيوةستكردن  و ثرِكردنةوةي  بؤشاييةكاني نيَوانيان، طرياوةكةش بةهؤي كاريطةر
لةبةرئةوة دةبيَت  ،و دةبيَتةهؤي الوازكردني ديوارةكان و كةمكردنةوةي تواناي هةلَطرتين ئةو بار و قورساييانةي كة دةكةونة سةريان

 أ  (1 - 5بةردةكان زؤر لةبار دابنريَن لةاليةن وةستاي شارةزا و ليَهاتوةوة. برِوانة ويَنةى )
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    ( أ  خرِكة بةرد2 - 5ويَنةى )

 : Scalping or Scabbing - االحجار المعدلة - بةردي رِيَكخراو -ب

 Scabbing Hammer-املنقار-ئةجمؤرة بةردانة هةر لة كانةبةردةكان ئةطةر طؤشةكانيان الروخوار بوو بة تةشوآ و ضةكوشي نووكتيذ

 ( ج 1 - 5ويَنةى ) ،( ب 1 - 5طويَزريَنةوة.  برِوانة ويَنةى )رِاستدةكريَنةوة و بؤ شويَنكارةكة دة

 

 

 

 (  ج   تةشويَي نووكتيذ     2-5ويَنةى )                                          بةردي رِيَكخراو        ب (2-5ويَنةى )                                    
 

 Carved Edge -نحوتة الحواشي احجار م -بةردي كةنار هةلَكؤلَراو  -ج 

 -سم( و بة ئةستوورييةكي كةم بة قةلَةم )القلم 3-سم1هةنديَكجار رِووي بةردةكة بة زبري دةهيَلَدريَتةوة و كةنارةكاني بة ثانيي )
Punch( و مسؤ )ازميل-Pointةهيَنريَن. ( هةلَدةكؤلَدريَت، ئةجمؤرة بةردانة بؤ رِووكارةكاني بيناي فةرمي و كؤشكةكان بةكارد

 (  د1 - 5برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 ( د   بةردي كةنار هةلَكؤلَراو 1 - 5ويَنةى )

  -Half Sawingاالحجار المنشورة- بةردي مشاركراو  -د

ان  دةبرِدريَنةوة و رِووي بةردةكان رِيَكن و شويَن دةمي مشارةكة بةتةرييب لةسةر رِووي بةردةكSaw  -املنشار -ئةم بةردانة بة مشار
 (  ه 1 - 5دةردةكةويَت. برِوانة ويَنةى )
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 (  ه  بةردي مشاركراو1 - 5ويَنةى )

   Plain Work  -االحجار المستوية-بةردة رِووسافكراوةكان  و رِيَكخراوةكان   -ه

يان بة  ،ةخريَت و لةثاشانيان مشار رِووةكانيان رِيَكد ،و مسؤ مئةجمؤرة بةردانة لة رِووي ئابوورييةوة زؤريان تيَدةضيَت، بة قةلَة
 يان بة ئاميَرة كارةباييةكان، ئةم بةردانة لة رِووكارةكاني بينادا بةكاردةهيَنريَن. ،مسارتة و دةست سافدةكريَت

  Hammer Dressing - االحجار المنقور ة -بةردي ضةكوشكاريكراو   -و

و كةرةستةكاني  (Waller's  Hammer)وشيَكي دةمباريكي تيذ ئةجمؤرة بةردانة هةموو ضوكلَة و زبرييةكاني سةر رِووةكةي بة ضةك
 ( و1 - 5برِوانة ويَنةى ) رِيَكخسنت و ضاككردن ليَدةكريَتةوة و رِووي بةردةكة كوجنكوجندةكريَت و رِيَكدةخريَت.

        

 

 

 بةردي ضةكوشكاريكراو( و    2 - 5ويَنةى )
 

  stones - Combed االحجار الممشطة  -شانةكراوةكان ة بةرد -ز

 Iron Combed – المشط الحديدي –رِووةكانيان بة شانةي ئاسن   ،لة سروشتدا ئةم بةردانة نةرم و  ضوكلَةدار و زبرن

تا زبرييةكانيان  ،كة بةتايبةتي بؤ ئةم كارة دروستكراوة  لةسةر رِووي بةردةكة دةدريَت ،رِيَكدةخريَن و بة ضةكوش و بةشانةي ئاسن
 (  ز1 - 5يَدةمي شانةكة برِبرِ دةردةكةويَت و دةرِنريَت و ئاستيَكي رِيَك ثيَكديَنيَت. برِوانة ويَنةى )ج ،الدةبريَن
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     (  ز  بةردي شانةكراو1 - 5ويَنةى ) 

  Tooled Work-الحجر المعد -بةردي ئامادةكراو  -ح

ئينجا بة قةلَةم و مسؤ ضةند هيَلَيَكي تةرييب هةلَدةكؤلَريَت   ،ثارضة زبرةكاني رِووي بةردةكة بةتةشووآ ليَدةكريَتةوة و سافدةكريَت
 ( ح1 - 5يان بةثاني بة مةرجيَك ماوةكاني نيَوانيان يةكساننب. برِوانة ويَنةى ) ،يان بةدريَذي ،لةسةر رِووي بةردةكة

 

    بةردي ئامادةكراو   ( ح1 - 5ويَنةى )

  Smooth Axed Work  -فأسالحجر المصقول بال -بةردي بة تةشوآ سافكراو -ط

بة تةشوآ ضاكدةكريَن  و لة ثاشان بة دةست سافدةكريَن،   ،(Granite)و طرانيت  (Marble)وةكو مةرِمةرِ  ،ئةو بةردانةي كة رِةقن
 ط (1 - 5ئةو كارانة جيَبةجيَدةكريَن. برِوانة ويَنةى )  (Jenny lind Polisher Planer)بةآلم ئيَستا بة ئاميَري كارةبايي 

 

  

 

   بةردي بة تةشوآ سافكراو  ط( 1 - 5ويَنةى )
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 Stone preparation Stages with-مراحل أعداد الحجر بالماكنة-قؤناغةكاني ئامادةكردني بةردي مةكينةكراو -1

Machines  

 -بةشيَوةيةكي طشيت بةرد بة مةكينة بة ضةند قؤناغيَك ئامادةدةكريَت:

   Sawing Machines - ماكنة مستطيلة المنشار -مةكينةي مشاري الكيَشةيي  -أ

 (3 - 5برِوانة ويَنةى )    Diamond Saw - ماكنة ماسية دائرية  المنشار -مةكينةي مشاري بازنةيي ئةلَماس  -ب

   

 

 

 

 

 

 ( مةكينةي مشاري  بازنةيي ئةلَماس3 - 5ويَنةى  )

دةتوانريَت كاري هةلَكؤلَني و   Saw Carborandom - كاربوراندوميماكنة المنشار ال -مةكينةي مشاري كاربؤراندؤم -ج
 ،بةردةكان سازبدريَن رِووي يان لةسةر ،نيطارسازي و هيَلَكاري و ديكؤركردن و كارةكاني تري تةالرسازي و ثةيكةرتاشي لة بةردي طةورة

 ةكراون. كارانة ئاماد ئةم ئاميَرة تايبةتييةكانةوة كة بؤ يان بة هؤي ،دةست بةكاري 

 

 -: - Stone Wallsالجدران الحجرية -ديوارة بةردةكان 

يان  ،Self – Faced -الش -يان بة بةردي سروشتيي دةستكاري نةكراو ءخرِكةبةرد ،ديواري بةرد بة دوو جؤر ئةجنامدةدريَت
 :( دروستدةكريَنBanker Work) – منظم والمعد -بة بةردي رِيَكخراو و ئامادةكراو

 :Uncut stone or Random Rubble -جدران باالحجار الطبيعية -رِكة بةرد و بةردة ضاكنةكراوةكانديواري خ -2

يان بةردي ضاكنةكراو دروستدةكريَن، بةردة  ،ئةو ديوارانةن، كة بةبةردي سروشيت بة قةبارة و شيَوةي جياجيا لة خرِكةبةرد
هةروةها دابةشدةكريَن بةسةر ضينةكاني تري ديوارةكةدا بة  ،دةهيَنريَنطةورةكان بةزؤري لة ضينةكاني ذيَرةوةي ديوارةكاندا بةكار

ؤ دريَذي و بة ثانيي ديوارةكان بؤئةوةي بةباشي لةطةلَ بةردةكاني تري ديوارةكةدا تيَهةلَكيَش بنب، طرياوةي ضيمةنتؤ بةكاردةهيَنريَت ب

 مشاري ددان ئةلَماس لولةي ئاو

 دةستطا

 بةردي ئامادةكراو بؤ برِين  بةردي ئامادةكراو بؤ برِين
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 بةكارهاتووة بؤثةيوةستكردني يان طةض،ت،لة كؤندا طرياوةي قورِثةيوةستكردني بةردةكان بؤئةوةي ديواريَكي تؤكمةء بةهيَز دروستببيَ

 و سةرجنرِاكيَشي تةالرساز دميةني جوان  نةبوون، ئةندازياري  و بةهيَز  تؤكمة  ئةم ديوارانة بةثيَي ثيَويست  لةبةرئةوة  ،بةردةكان 

بةشيَوةيةكي رِيَكوثيَكي  بؤئةوةي  هةلَبذيَردراون  ايبةتي بةت بةردةكان  زؤرجاريش  ئةجنامداوة، بةم بةردانة لة رِووكاري ديوارةكاندا
سم( 45-سم40لة) يان بةردة دةستكاري نةكراوةكان  ،ئةندازياري لة رِووكاري ديوارةكاندا بةكاربهيَنرييَن. ثاني ديواري خرِكةبةرد

ةنديَكجار بةردةطةورةكان بؤ دروستكردني (، ه4-5سم( بيَت. برِوانة ويَنةى )11-سم25لة ) بةرديَك ئةندازةي هةر بةمةرجيَك ،ـة
ضونكة هيض بؤشاييةك  لة بةيين بةردةكاندا نيية و ئةطةر  ،كة طرياوةي لكيَنةري تيَدا بةكارناهيَنريَت ،ئةو ديوارانة بةكاردةهيَنن

 بة ثواز و تةآلشةبةرد ثرِي دةكةنةوة. ،ضةند بؤشاييةكيش لة نيَوان بةردةكاندا دروستببيَت

 

 

 

 

 ( ديواري خرِكةبةرد بة بةكارهيَناني طرياوةي لكيَنةر 4 - 5ةى )ويَن

 Kind of Uncut Stone or  -أنواع الجدران الالش و غير المعدل -جؤرةكاني ديواري خرِكةبةرد و بةردة ضاكنةكراوةكان

Random Rubble Walls : 

بؤ دروستكردني ئةجمؤرة    Random  Rubble Walls-بدون سوف جدار من حجر متروك -ديواري خرِكةبةردي بآ رِيزبةند  -أ 
بةآلم دةبيَت لةيةكبدريَن و  ،بةردةكان بة هةموو جؤرة قةبارةكانيانةوة بةشيَوةيةكي هةرِةمةكي و نارِيَك بةكاردةهيَنريَن ،ديوارانة

 (  أ  5 - 5يَت.  برِوانة ويَنةى )سم(  دروستدةكر 45 -سم  40تيَهةلَكيَشكردنيان بؤ دابينبكريَت، ئةم ديوارانة بة ئةستووريي )

 

 

 

 

 

 أ

 ديواري خرِكةبةرد بآ رِيزبةند وة منوونةي بةهيَزكردني طؤشةكاني ديواري خرِكةبةرد بآ رِيزبةند و بآ طرياوةي لكيَنةر -( أ 5 -5ويَنةى )

 بةردي ضاككراو بؤ طؤشةكان
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 Uncorced Random -جدار من حجر الش بسوف  غير منتظم - ديواري  بةردة ضاكنةكراوةكان  بة رِيزبةندي نارِيَك -ب 

Rubble Walls: 

ةكة، وةستاي بيناساز  لة كة رِاستةخؤ لة كانةبةردةكانةوة دةهيَنريَن بؤ شويَنكار ،ئةم ديوارانة بةو بةردانة دروستدةكريَن
كاتي دروستكردني بيناكةدا بةردي لةبار و بة ئةندازةي  طوجناو هةلَدةبذيَريَت  و لة ضيين ديوارةكةدا دايدةنيَت ، ئةطةر ثيَويست 

دي طةورة و ئةوا كةميَك الكاني بةردةكة بة تةشوآ رِيَكدةخات ، ثيَويستة بة دريَذيي ديوارةكة و ثانيي ديوارةكة ثارضة بةر ،بكات
كة  ،(Quoins)طوجناو بؤ بةستنةوة و تيَهةلَكيَشكردن دابينبكريَت .لة هةمانكاتدا دةبيَت بةردي رِيَكخراو و ضاككراو لة طؤشةكانةدا 

بؤ ئةوةي كة ئةو دوو ديوارة بةباشي بةيةكةوة ببةستيَتةوة، ئةم كارة ثيَويستة هةميشة   ،دوو ديوار بةيةك دةطةيةنيَت دابنريَت
     ب( 5-5كة بة بةردي ضاكنةكراو و نارِيَك دروستدةكريَن. برِوانةى ويَنة ) ،جنامبدريَت بؤ ئةو جؤرة ديوارانةيئة

 

 

 

     

 ب( ديواري  بةردة ضاكنةكراوةكان بة رِيزبةندي نارِيَك 5 - 5ويَنةى )

 :Brought to Courses  -جدار الش منظم بسوف  -ديواري بةردة  نيمضة ضاككراوةكاني بة نيمضة رِيزبةند -ج 

كة ديواري بآ رِيزبةندي ثيَدروستدةكريَت ، بةآلم  ئةم ديوارانة رِيزبةنديان  ،ئةجمؤرة ديوارانة هةر بةو بةردانة دروستدةكريَن
تثيَكي  بؤ ئةوةي كة لة يةكةم  ضيين  دةس ،كة بةردة قةبارة طةورةكان  بةتايبةتي جيا بكريَنةوة  ،بؤ ئةجنامدةدريَت بة مةرجيَك

ؤرة ديوارةكةدا  ئةو بةردانة  بةكار بهيَنريَن  و ضيين  سةر  ئةو )دووةم ضني ( بةردي لةوان بة قةبارة  بضووكرت بةكار بهيَنريَت  و بةجم
بةثةلة دروستكراو.   (Shoddy Work)تا ضينةكان  بةرزترببنةوة  قةبارةي بةردةكان بضوو كرت دةبنةوة بةمشيَوة دانانة دةلَيَن 

 ج( 5 - 5رِوانة ويَنةى )ب

 

 

 

 

 ج( ديواري بةردة ضاكنةكراوةكاني بةنيمضة رِيزبةند 5 - 5ويَنةى )
  

 بةردي تيَثةرِ

 بةردي ثيَكبةست
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 -:Coursed Wall -جدار الش بشكل سوف  -ديواري بةردة نيمضة ضاككراوةكاني  رِيزبةند بؤكراو  -د

رِيزبةندا لة يةكةوة نزيكن،بةآلم بةرزي ضينةكان كة طةورةيي قةبارةكانيان لة يةك ،ئةم ديوارانة بةو  بةردانة دروستدةكريَن
وةك يةكنب زؤرجار هةنديَك لة بةردةكان كةميَك دةستكاريدةكريَن و رِيَكدةخريَن و لة ضينةكاندا   ،لة هةمو و رِيزبةندةكاندا مةرج نيية

بشكل )رِيَكخراوةكان بةشيَوةي رِيزبةند بةمانة دةلَيَن  ديواري رِيزبةندي  بةردة  ،يان لةيةكةوة نزيكن ،قةبارةكانيان وةك يةكن

 د  ( 5 - 5برِوانة ويَنةى )  (سوف

 

 

 
 

 د( ديواري بةردة نيمضة ضاككراوةكاني رِيزبةند بؤكراو 5 - 5ويَنةى )

 

 Un coursed Squared  -بدون سوف  جدار أعتيادي بحجحر منظم - ديواري ئاسايي بة بةردي رِيَكخراو  بآ رِيزبةند

Rubble 

 Uncoursed Squared Wall -جدار حجري بدون سوف   -يواري بةردي طؤشةكراو بآ ريزبةند د -أ 

وةك طؤشةي وةستاو ضاكدةكريَت  و الكانيشيان  رِاست ريَكدةخريَن،مةرج نيية  ،ئةم ديوارانة ثيَش بةكارهيَنانيان طؤشةكانيان
دةبيَت بةرزييةكانيان لة Riser  -المنتصبة–اندةلَيَن وةستاو ثيَي،هةموو بةردةكان بة قةبارة وةكيةكنب، ئةو بةردانةي كة بةرزن

كة نابيَت  بةرزييةكانيان  ،Stretcher  -الممدودة-سم( زؤرتر نةبيَت، ِبةردة دريَذكؤلةكان ثيَياندةلَيَن بةردي رِاخراو15)
نريَن،هةنديَكجار بةرديَكي رِيَكخراوي بضووك كاتيَك كة لةتةنشت  بةردة  وةستاوةكانةوة لة يةك رِيزبةندا دادة ،سم( زياتربيَت 26لة)

 ( أ6 - 5ويَنةى ). برِوانة  Sneck-المزالج -كةثيَيدةوتريَت بةردي ناوئاخن ،بؤ مسؤطةركردني تيَهةلَكيَشكردني ضينةكان دادةنريَت

 

 :Uncoursed Snacked Wall  - جدار حجري بالمزالج -ديواري بةردي ناوئاخنكراو -ب

( قةراغي بةردةكاني رِاست و رِيَكن Uncausedديوارانة وةكو دروستكردني ديواري بةردي بآ رِيزبةندة )دروستكردني ئةم 
بةآلم برِيَكي زؤر بةردة ناوئاخنةكان لة ضينةكانيدا بةكاردةهيَنريَت بؤئةوةي  ،طؤشةكانيان طؤشةي وةستاون و قةبارةكانيان هةمةجؤرة

 ( ب6 - 5برِوانة ويَنةي ) ،لة ضةند ضينيَكي رِاستةوخؤ لةسةريةكدارِيزبةندة ستوونييةكاني نةكةونة سةريةك 
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 ( ديواري بةردي بيَ ريزبةند      22-5ويَنة )

 

 

 

 ديواري بةردي ئاسايي بآ رِيزبةند(  أ ، ب  6-5ويَنةى )

 

 :  Coursed Wall-الش بشكل السوف  -ديواري بةردي رِيَكخراو بة رِيزبةند  -ج

كةلة كانةبةردةكانةوة بة دةستكارييةكي كةمةوة دةهيَنريَنة سةر شويَنكارةكة.  ،بةو بةردانة دروستدةكريَنئةم ديوارانة 
وةستاي شارةزا بةثيَي قةبارةي طةورة و بضوكي بةردةكة بةردةكان جيادةكاتةوة. بةرِيز لة رِيزبةندي دةستثيَكدا لة ذيَرةوة بة بةردة 

كة  ،كة لة ضةند رِيزبةنديَكي ديوارةكةدا بة ئةستوريي ديوارةكة دايدةنيَت ،رد هةلَدةبذيَريَتطةورةكان دةستثيَدةكات. هةنديَك بة
 ( ج6-5ثيَيان دةلَيَن تيَثةرِ هةنديَك ديواري بةرد لة هةموو رِيزبةندةكانيدا بةردي رِيَك و بة قةبارة طةورة دادةنريَت. برِوانة ويَنةى )

  

 

 

 

 

 

 واري بةردي رِيَكخراو بة رِيزبةند(  ج   دي 6 - 5ويَنةى )

 

 بةردي وةستاو

 بةردي رِاكشاو

 بةردي ناواخن

 ديواري بةردي ناوئاخنكراو -ب  ديواري بةردي طؤشةكراو بآ رِيزبةند     -أ

 

 بةردي تيَثةرِ

 ثيَكبةست بةردي
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 هةنديَك جؤري تري ديواري خرِكةبةرد:  -د

كة بةثيَي شيَوة و قةبارةي بةردةكان و شوييَن جوطرافيي ء شيَوازي دروستكردني بينا لةو  ،زؤرجؤري تري ديوارى بةرد هةن
 ( د6 - 5رةال. برِوانة ويَنةى )وةكو ديواري بةردي فرةطؤشة و ف ،شويَنانةدا، تةالرساز نةخشةي بؤ دادةنيَت

 

 

 

 

 

( د   ديواري بةردي فرةطؤشة و فرةال6 - 5ويَنةى )  

ئةم ديوارانة هةنديَكجار لةطةلَ خشتدا لةيةكدةدريَن  و تيَهةلَكيَش   Flint -حجر صوان -يان ديواري بةردة رِقةخرِةكان  بةردة ئةستآ
بؤئةوةي دميةنيَكي جواني سروشيت خرِكةبةردةكة دياربيَت  و  ،وكاري ديوارةكةدا دادةنيَنكة خرِكة بةردةكة لة رِو ،دةكريَن بة شيَوةيةك

 (7 - 5ديوارةكةش خؤطر و بةهيَز بيَت. برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 ( ديواري خشت و خرِكةبةردي تيَهةلَكيَش7 - 5ويَنةى )

 رِووي ثيَشةوةي ديوارةكة

 رِووكةرتي ديوارةكة
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  Joints & Pointing  -درز الجدران - درز و بنكةشي

 :بينيي لةبارةي  درز و بنكةشيي ديواري بةردةوةهةنديَك تيَ

كة بة بةردي ساف  ،بؤ بنكةشيي ئةو ديوارانة بةكاربهيَنريَت Flat or Flush Joint -درز مسح-باشرتة بنكةشيي سافكراو
نكةشيي ب Stretch Joint -درز مائل-و رِيَكخراو دروستكراون. بؤ هةموو جؤرة ديوارةكاني تر بنكةشيي وةكو بنكةشيي الر 

-بنكةشيي دةرثةرِيو ، Recessed Joint -ضفقيمدرز -ضةفقيم بنكةشيي  ،Keyed Joint -درز نصف دائري- نيوبازنةيي
....هتد بةكاربهيَنريَت. بنكةشي دةرثةرِيو  بة تايبةتي بؤ ديواري بةرد بةكاردةهيَنريَت لة  ، outstanding Joint  -درز بارز

بةآلم تؤز و  ،يان نيوة بازنةي دةرثةرِيو دميةنيَكي جوان و سةرجنرِاكيَش دةدات بة رِووكاري ديوارةكة ،يان الكيَشة ،شيَوةي ضوار طؤشة
كة دةبيَتةهؤي داخوران و رِزيين ليَواري بةردةكان و شكاندني خودي بنكةشيةكة و شيَواندني رِووكاري  ،ئاوي باراني لةسةر كؤدةبيَتةوة

اري دةرةوةي قةآل و كؤشكةكان و بينائاينيةكان و ثةرستطاكان درزةكانيان بةتايبةتي و بة ديوارةكان. ديوارة بةردةكاني رِووك
 (  2 - 5شيَوةيةكي هونةري و ديكؤر بؤكراو ئةجنامدةدريَن، لةبةرئةوة شيَوةكانيان جوانرت و بةرطةطرترن. برِوانة ويَنةى )

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ( منوونةي بنكةشيي ديواري بةرد2-5ويَنةى )

 منوونةي رِووكةرتةكان
 ةي رِووكارةكانمنوون
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 Some observations when - بعض المالحظات عند أستعمال ألحجارة  -هةنديَك تيَبيين لة بةكارهيَناني بةرددا

using stones : 

هةنديَك بةرد لة ضةند ضينيَك ثيَكهاتووة،دةبيَت ئةو بةردانة لةبةكارهيَناندا بةثيَي  -اتجاه الطبقات -ئارِاستةي ضينةكاني بةرد  -2
كة دةخريَتة سةريان لة ديوار و تاقةكةوانةييةكاندا بة  ،ضينةكانيان  بة ئاسؤيي بةكاربهيَنريَن و ئةو بار و قورساييانةي ئارِاستةي

 (4 - 5ستووني دابنريَن و كار بكةنة سةر ضينةكانيان. برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 

كاريطةرييةكي زؤرخراث  ،كة تواناي تواندنةوةيان هةية ،ئةو خويَيانةي Effect  of Salts  -تأثير االمالح -كاريطةري خوآ -1
 ،وةكو: ثووكاندنةوة و داخوران و هةلَتةكاندن و ناشريينكردني. سةرضاوةي ئةو خوييانة زؤرن ،دةكةنة سةر زؤربةي جؤرة كاني بةرد

 لةوانةش:

وةكو لة كةناري دةرياكان، لةو ناوضانةدا  Airborne salts -االمالح المحمولة بالهواء -ئةو خويَيانةي كة با هةلَياندةطريَت -أ
كة بةرطةي كاريطةريي خوآ دةطرن، يان ثيَوستة ضارةسةري رِووكاري بةردةكان بكريَت بة  ،ثيَويستة ئةو جؤرة  بةردانة بةكاربهيَنريَن

رِووكاري بةردةكان ثرِدةكاتةوة  و  كة تويَذيَكي تةنك ثيَكديَنيَت وناتويَتةوة و هةموو كونيلةكاني ،تواوةيي فلؤسيليكاتي مةطنيسيؤم
بؤ ئةوةي بةرطةي دووةم ئؤكسيدي كاربؤني تواوة و ماددة  ،دادةثؤشيَت، زؤرجار رِووكاري بةردةكان ضةوردةكريَت بة رِؤني تؤو كةتان

 طؤطردةكان بطرن .

 Salts -ح المتواجدة في مونة البناءاالمال -وةكو ئةو خويَيانةي كة لة طرياوةلكيَنةرةكاني بينادا هةن  ،هةندآ سةرضاوةي تر -ب

present in the mortar construction 

االمالح المتسربة من ظهر  - وةكو سواغ و ماددة رِووثؤشةكاني تر ،ئةو خويَيانةي كة لة رِووثؤشي ديوارةكانةوة دزة دةكةن -ج

 Salts leaking from the surface  of the finishing -االكساء

امالح ناتجة عن تفاعل الغازات  -انةي كة لة ئةجنامي كارليَككردني طازة طؤطردييةكان لة هةوادا دروستدةبن ئةو خويَي -د

 Salts resulting from the interaction of sulfur gases in the atmosphere -الكبريتية في الجو

 داناني هةلَة

 داناني رِاست

 داناني هةلَة

 داناني رِاست

 ( داناني بةرد بةثيَي ئارِاستةي ضينةكان )لة كةوانة و ديواردا(   4 - 5ويَنةى )
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تيَدا  ،كة خويَي لة رِيَذةي رِيَثيَدراوي زياتر ،ة بةكاربهيَنريَتبةثيَي خةسلَةتةكاني ماددةي طرياوة لكيَنةرةكان،ثيَويستة ئةو ملان -ه
 نةبيَت . 

كة دزةدةكةنة ناو ديوارة بةردةكانةوة بةهؤي رِووثؤشكردني ديوي ناوةوةي ئةو ديوارانة لة بيناكاندا، ثيَويستة  ،ئةو خويَيانةي -و
 ،ئينجا رِووثؤش بكريَن بة خشت ،ديوارةكان لة ناوةوة قريكاري بكريَنثشكنني بؤ ئةو ماددانة بكريَت ثيَش بةكارهيَنانيان و رِووكاري 

 ....هتد.،يان كؤنكريت 

 Salts leaked from the -االمالح المتسربة من التربة -ئةو خويَيانةي لة زةوييةوة  دزة دةكةنة ناو ديوارة بةردةكانةوة -ز

soil   

بةتايبةتي لة بناغةكاندا  ،كة تواناي مذينيان كةمة و بةرطةي كاريطةريي خويَيان زؤرة ،دةبيَت بؤ ئةم ديوارانة بةردي زؤر ثتةو و رِةق 
 بؤئةوةي كة خوآ تواوةكان دزة نةكةنة ناو ضينةكاني سةرةوةي ديوارةكة.   ،بةكاربهيَنريَن لةطةلَ ماددةي شآ جياكةرةوة
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 بةشي شةشةم 

  لة بينادا بةكارهيَناني بلؤك 

  -ييكاربلؤك-

 بناء بالكتل الخرسانية

Block Work 
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 ةم/ بةكارهيَناني بلؤك لة بيناداشةشبةشي 

  Block Work  -بناء بالكتل الخرسانية-بلؤككاري  

كاني خشت و بلؤكي جياجيا جؤرة) وةكو ،دياريكرابيَت  كة ثاني و دريَذي و بةرزي ،و ثارضةيةكي بةرجةستةكراوهةمو -
-ئيطلَؤ  –كراوةكان و كلَؤ بةفرة ئامادةكراوةكاني كووخةكاني ئاالسكا ةدار و تةختة بةرجةستبةردي طؤنياكراو و ثارضة يت وكؤنكريَ
 بة طشيت ثيَياندةلَيَن  بلؤك. ( ...هتد

و ثاية و كردني ديواري هةلَطر ي جياجيا بؤ دروستبةشيَوة و قةبارة تبلؤكي كؤنكريَ Block Work - البناء بالكتل – كاريبلؤك
كة بؤ داثؤشيين  ،هةروةها جؤري تايبةتي هةية ،ريَتكة بؤشاييةكاني ناوةوة و دةرةوةي بيناي ثيَدابةشدةك ،بةكاردةهيَنرَيت تيغةكان

 .زةمينة و بانةكان بةكاردةهيَنريَت

 Types of concrete blocks and-الكتل الخرسانية و استعماالتهاأنواع   - لؤكي كؤنكريَيت و بةكارهيَنانيانجؤرةكاني ب  -

their uses 

كرييَت بةثيَي بلؤكي كؤنوةكو ثاية و ديوار و تيغة و زةمينة و بان و سةر دةرطا و ثةجنةرةكان جؤرةكاني  ،كاني بينادالة بةشة جياجيا
 طرنطرتينيان ئةمانةن:ياوازن. قةبارة و شيَوةدا لة يةك ج كة لة ،ندةهيَنريَشويَنةكانيان بةكار

سم( 40×   10×  10بة ئةندازةي) solid concrete Blocks  -كتل خرسانية مصمتة -ةكان ثتةوكؤنكريَتيية ةبلؤك1-
خؤنةطرتين لةطةلَ يي ء قورسلةبةر ،بؤ ديوارة هةلَطرةكان بةكاردةهيَنريَتزؤركةم دروستدةكريَت، بةزؤري لة بناغةي ديوارةكانداو 

 ( 2 -6برِوانة ويَنةى )ةوة. يي درزبةندةكانييهؤي ماوةكةم بة ،لكيَنةرةكاندا طرياوة

  

 

 

 

 ( بلؤكي ثتةو2-6ويَنةى )

سووكرتن لةضاو ؤرة بلؤكانة ئةجم Hollow concrete Blocks – كتل خرسانية مجوفة -ةكان بؤشكؤنكريَتيية ناو ةبلؤك - 1
 ،ةوة كة لة شيَوةي ضوارطؤشة و الكيَشة و بازنةيي و هيَلكةييدانيوة بة هؤي ضالَةكاني، دةهيَنريَنزؤر بةكارو لة بينادا كي ثتةودا بلؤ

رِاددةيةك تا لةوةي  كةجطة ،باش يةكدةطرن ددةي دروستكردنةكةيداثاشةكةوتدةكريَت لةطةلَ طرياوة لكيَنةرةكاندابرِيَكي باش لة ما

 سم 10

 سم 10

 سم 40
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سم( و 40*10*21بلؤكي ثتةودا. بة ئةندازةكاني ) ةطةلَبة بةراوردكردن ل ،دةنط سةرما وبؤ طةرما و  جياكةرةوةية
كردني ديواريَك بة بلؤك نيوةي ئةو ماوةيةي ( دروستدةكريَت،ماوةي دروست 30*30*10سم ( و)40*10*10سم( و )40*10*20)

 يَذةيةك لة ئاوو رِ زيخ وكردني ضيمةنتؤ و مل ودروستبكريَت، بلؤك لة تيَكةآلبة خشت  ئةطةر ،يةويَتكة هةمان ديوار دة ،دةويَت
نة كةودة كة ،يَذةية بة ثيَي ئةو قورساييانةيئةم رِ كريَت،( تيَكةلَدة260202)يان  ،(2-4-2) ن( يا40102يَذةي )كة بة رِثيَكديَت، 

ن لة قالَبة خراية سةريا كة فشار ،ئةوةييمضة وشك بيَت و كةم ئاو بيَت بؤةبيَت ئةم تيَكةلَةية ندةدريَت، د سةر جؤري بلؤكةكة برِيار
 بؤ ،لة قالَبةكان دةرهيَنران ثاش ئةوةي كةن،بطر انخؤيو  نببضرِو  نهؤي ئاميَرة لةريَنةرةوةكانةوة باش تيَكبسمريَئاسنةكاندا بة

خؤيان  تا تةواو ،انثرذيَن كردنيةوة بؤ شوييَن تايبةت بؤ ئاوشويَنيَكي شيَداردا دادةنريَن لة ثاشا دةطويَزريَن ( كاتذميَر لة14ماوةي )
   (1 - 6برِوانة ويَنةي ) .ة ئامادة دةبيَت بؤ بةكار هيَنانةق دةبن دواي ضوار هةفتدةطريَن و رِ

 

 

 

 

 

 ( جؤرةكاني بلؤكي ناوبؤش1-6ويَنةى )

لة دوو تويَكلَ ثيَكديَت و ناوةكةي بة S tuffed Concrete blocks –كتل خرسانية محشوة -بلؤكي كؤنكرييَت ئاخنراو -3
بؤ ديوارةكاني دةرةوةي بينا بةكاردةهيَنريَت، زؤر باشة بؤ جياكردنةوةي  ،ؤري سثي )ستايرؤ ثؤر( ثرِدةكريَتةوة ء دةئاخنريَتتةثةد

 (3 -6لة جؤرةكاني تر سووكرتة و قةبارةكةي وةكو قةبارةي بلؤكي ئاسايية. برِوانة ويَنةي ) ،طةرمي و ساردي و دةنط

 

 

 

 

 

 او( بلؤكي ئاخنر3 - 6) ىويَنة
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 Concrete blocks  -الكتل الخرسانيةالخاصة لبناء االعمدة - كانبلؤكي كؤنكرييَت  تايبةتي  بؤ دروستكردني ثاية -4

for the construction of special columns 

بلؤكة  ،دةبةخشن بة ثايةكة يَكن و دميةنيَكي جوانووةكانيان ساف و رِرِ كة ،دةكريَنهةردوو جؤري ثتةو و ناوبؤش دروست بة 
ئةو بار و  وتواناي هةلَطرتين هةمو كردني وبةرطري لة خواربوونةوة و بةهيَزبؤ  دةكريَن شيشضنناوبؤشةكان بة بةرزيي ثايةكان 

 x40 40ن )يا ،سم(10× 30× 30) نيا ،سم(10× 10× 40ئةندازةي )ان. ئةجمؤرة بلؤكانة بة دةخريَتة سةري كة ،قورساييانةي
 ( 4-6ةى )برِوانة ويَن   .سم(10×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثايةكان( بلؤكي كؤنكرييت تايبةتيي 4-6ةى )ويَن

 

 درزبةندي ستووني

 جومطةي كشان

 بلؤكي رِاستةديوار

 جومطةي ثةيوةستكردن

 ةطةلَ سةنتةري ثايةكةدايةسةنتةري ديوار ل رِووي ديوار رِيَكة لةطةلَ ثايةكةدا

 سم 10

 سم 30 سم 30

 سم 10

 سم 40 سم 10
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 The reasons for the -أسباب استعمال الكتل الخرسانية المجوفة-هؤكارةكاني بةكارهيَناني بلؤكي كؤنكريَيت ناو بؤش  -

use of hollow concrete blocks 

 .يةوة زوو كارةكة بةدةستةوة دةداتكة بةو هؤ ،طةورةيي قةبارةكةي -1

 .سووكة و ئاسان هةلَدةطرييَت ،دايةتيَي بةهؤي ئةو بؤشاييانةي كة -1

 .ةلَكيَشكردني بةشيَوةيةكي طوجناوهؤي ثةيوةستكردن و تيَهو ئةوةش دةبيَتة  ني كةمنوئاسؤيي و بة ستو درزبةندةكاني بة -3

ماددةي سثيكاري و سواغي ضيمةنتؤي برِي هةروةها  .ن و لكاندني رِيزبةند و ضينةكانيثةيوةستكرد طرياوةي لكيَنةري كةم دةويَت بؤ -4
 .ي ديوارةكان لة ضاو ديواري خشتداووكارةكاني دةرةوة و ناوةوة رِرِووثؤشكردني كةمرت دةويَت بؤ 

لمستعملة في  بناء انواع الكتل الخرسانية ا -ةكانداجؤرةكاني  بلؤكي كؤنكرييت بةثيَي بةكارهيَنانيان لة د يوار -

 Types of concrete blocks used in the construction of Walls  -الجداران

بةتايبةتي هةموو جؤرةكاني ديوار.  ،بلؤكي كؤنكرييَت بةشيَوةيةكي فراوان و بةربآلو لة دروستكردني بينادا بةكاردةهيَنريَت 
 وةكو: ،يان لة شويَنيَكي تايبةتي دةستنيشانكراودا بةكاردةهيَنريَتشيَوة  و قةبارة و ثيَوانةي جياوازيان هةية ء هةر جؤرة

زؤرجار  Concrete blocks with flat-faceted - كتل خرسانية ذات االوجة المستوية -ةكان سافة كؤنكريَتيية البلؤك-ا  
 ناطرن.باش يةك لةطةلَ طرياوة لكيَنةرةكان و لةطةلَ يةك الوازة نكردنياهةرضةندة ثةيوةست ،بؤ رِاستة ديوارةكان بةكاردةهيًَنريَن

 (5-6برِوانة ويَنةى )

 

 

  سافي البلؤك( 5-6ويَنةى )                         

 

بؤ ديوارة هةلَطرةكان Concrete blocks with a bum -كتل خرسانية ذات نتؤات-ةكان ضوكلَةداربلؤكة كؤنكريتيية  -ب
 لكيَنةرةكة يةكدةطرن و ديوارةكي لةطةلَ طرياوة و )تيَهةلَكيَشدةكريَن( طريدةكريَنةكانيان لةيةكبةكارديَن، لة كاتي دانانياندا ضوكلَ

  (6-6)ى ويَنةبرِوانة . دروست دةكةن بةهيَز

 

 ضوكلَةدار  ( بلؤكي6 -6)ى ويَنة                                   

 سم 10

 سم 10

 سم 40
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-Concrete blocks with three flat  وجة الثالثة المستويةكتل خرسانية ذات اال -ةكان سافبلؤكة كؤنكريَتيية سآ ال -ج

faceted بةتايبةتي لة  ،تواناي ثةيوةستكردن و تيَهةلَكيَشكردني ديوارةكة زياددةكةن ،ندةهيَنريَلة طؤشةي ديوارةكاندا بةكار
  (7 -6بةيةكطةيشتين دوو رِاستة ديواردا. برِوانة ويَنةى )

 

 

 ساف ( بلؤكي سآ ال7-6)ى ويَنة                                 

 Precast -الجاهزة للعتبات العلوية كتل خرسانية  -ثارضة كؤنكريتيية ئامادةكراوة كاني سةر دةرطا و ثةجنةرةكان-د

Concrete blocks for upper thresholds  ئةم ثارضة كؤنكريتانةثيَشكات ئامادةدةكريَن بة قةبارةو شيَوازي جياجيا لةسةر
 (2 - 6شاييةكاني  دةالقةي دةرطا و ثةجنةرةكان  دادةنريَن. برِوانة ويَنةي )بؤ

 

 

 

 

 

 سةر دةرطا و ثةجنةرة( بلؤكي 2 - 6)ى ويَنة

الكتل الخرسانية الجاهزة لتغطية  - ثةرذينةكان و سةر ديواري  ديواررِووثؤشكردني  بؤ ثارضة كؤنكرييَت ئامادة كراوةكان -ه

 :     Concrete blocks ready to cover walls and fences and curtainwalls -لستائر الجدران و االسيجة و ا

 شوييَن وقةيكة وةك ثةرذينيَك ئابلَ ،بؤ داثؤشيين سةر ئةو ديوارانةي ندةدريَثارضة كؤنكريتانة بة تايبةتي سازئةم 
اليةكي ن، دةكريَسم( دروست20×سم10×سم17ندازةي )ئةبة  ،يان كةناري سةربانةكان دةدةن ،ريَكووبةرِ نيا ،يان باخ ،كانبينا

يان سآ توولَةضالَ بةدريَذيي لة ديوي  ،د نةبيَت و دووباران و بةفراوي لةسةر بةنالربيَت و ئاوي  بؤئةوةي ،بةرزترة لة الكةي تري
برِوانة  .و نةخزيَن زيَننةترا رن ء لةيةكبطئةوةي طرياوة لكيَنةرةكة بضيَتة ناوي و باش لةطةلَ ديوارةكة يةكت بؤدةكريَذيَرةوةيدا دروست

 (4-6ويَنةى )

 

 ناوكاري كؤنكرييت

 شيشي ثؤلَا
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 ثةرذينةكان و سةرديواري ديواررِووثؤشكردني  بؤ ثارضة كؤنكريَيت ئامادةكراو (4 - 6)ى ويَنة

 Concrete blocks used in -لقواطعاالكتل الخرسانية المستعملة في -كارهيَناني بلؤكي كؤنكرييَت بؤ تيغةكانبة -و     

Partitions 

بؤ  ،ـة سم( 40 × 10 × 21يان ) ،سم( 40 × 10 × 20ئةم بلؤكانة ئةندازةي الكانيان ) كان.ة ديواري تيغيتبلؤكي كؤنكريَ
جياكردنةوةي بؤشايية جياجياكاني بينا بةكاردةهيَنريَن، تةنها كيَشي خودي خؤيان هةلَدةطرن و بؤشاييةكاني بينا بةثيَي نةخشةي 

ةنةوة. بلؤكي ثتةو لة ديواري تيغةدا يةكي باش جيادةكو طةرما و سةرما و دةنط تارِادةسووكرتن  لةبةرئةوةي ،بةشدةكةنبؤدانراو دا

 ب(-أ -20-6برِوانة ويَنةى ). دةنطلةبةر قورسي و طةياندني طةرما و سةرما و  ،هيَنريَتبةكارنا

 

 

 

 

 

 (                                بلؤكي بؤش  بلؤ كي ثتةو                             )    أ 

  أ( منوونةي بلؤكي كؤنكرييَت ديواري تيغة-20-6ويَنةى )                                                     

 

 

 سم 40

 سم 10

 سم 20

 سم 40

 سم 10

 سم 21
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 ) ب  (                                              

 تيغةي بلؤكي كؤنكرييَتب( منوونةي ديواري -20-6يَنةى ) و

 Decorative -القواطع الكتل الخرسانية المزخرفة لبناء -ي دروستكردني  تيغة ديكؤركراوةكان بؤشة تةثارضة كؤنكريَ

concrete blocks to build Partitions 

تيغةكاني ناوةوة و  بؤن، يَذراوةنط دارِرِةنطاوبة ضةند قةبارة و شيَوةي ئةندازياري هونةري و رِ تانةئةم ثارضة كؤنكريَ 
بةردةم ثةجنةرةكاني لة  وةكو ديواريَكي بةرطر،بةر و بؤشايي باخضةكان بةكاردةهيَنريَنووكردني رِدةرةوةي بينا و جياكردنةوة و دابةش

سيت تةواوي  بةربة،لة هةمانكاتدا لة ضوونة ذوورةوةي رِاستةوخؤي تيشكي خؤريَطربن ئةوةي رِبؤ ،نووكاري بيناكاندا دروستدةكريَرِ
ئاوا و ؤذرِ باشوور و لة رِووكارةكاني هةية، دايانكة تيَ ،هؤي ئةو بؤشاييانةوةبة ،ةنشاييدا ناكنيَوان دوو بؤ و بينني لة هةواطؤركآ
   ( 22 -6برِوانة ويَنةى ) .بيناكاندا وةكو ديواريَكي بةرطر بةكاردةهيَنريَن يئاواؤذباشووري رِ

 

 

 

 

 

 

 

 

آل بؤ شيشي ثؤ
 بةهيَزكردني  ديوار

 بلؤكي كؤنكرييَت  تيغة

 

رييَت رِاستة بلؤكي كؤنك
 ديوار

 

 كانزايي تؤرِي

 

منوونةي  (22-6ي )ويَنة
   بؤشة  ثارضة كؤنكريَتة

ديكؤركراوةكاني دروستكردن 
 تيغة
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 Concrete blocks -الكتل الخرسانية المستعملة لتبليط االرضيات-شتايطةر –كردن ثؤشاني زةمينةيةككؤنكريتي ثارضة-ز

used for tiling floors 

 ةش وي و خةنةيي و قاوةيي و رِةنطةكاني زةرد و ثرتةقالَرِ بة  طؤشةداؤشة و الكيَشة و شةشطؤشة و هةشتطشيَوةي ضوار ئةم بلؤكانة لة  
 ( 21-6برِوانة ويَنة ) .بؤ رِووثؤشكردني رِيَطاكان و زةمينة و بانةكان ندةهيَنريَئةندازةي جياجيا بةرهةم بة ضيمةنتؤيي و...هتد.

 

 

 

 

41 X 41 X 4 40 سم X 40 X 5 سم 

41 X 21 X 4 40 سم X 20 X 5 سم 

50 X 50 X 4 50  50 سم X 5 سم 

50 X 25 X 4 25  50 سم X 5 سم 

 

 يان و ئةندازةكان شتايطةر جؤرةكاني –ثؤش يت زةمينة( بلؤكي كؤنكري21َ-6)ى ويَنة

 

الكتل الخرسانية الجاهزة المستعملة لتغليف الجدران  -ووثؤشكردني ديوارةكاني دةرةوة رِبؤ  تة ئامادةكراوةكانكؤنكريَ ثارضة-ح

 Prefabricated concrete blocks used for external walls facing -الخارجية

 × سم24،5ئةندازةي )وبةرةكان. بة خانو و يةكانجار ناوةوةي بينا طشتيكديوارةكاني دةرةوة و هةنديَووثؤشكردني بؤ رِ
ي تةلة كردني ئةم ثارضانة تؤرِبؤ ثةيوةستكردن و بةند ،ندةهيَنريَبةرهةم ...هتد.سم( بة رِةنطةكاني سثي و زةرد و سوور و6× سم 4،5
 ئةم كارةديوارةكةوة دةريدةكةن، وويرِ سم( لة6بةئةندازةي ) ةكردندا دادةنيَن وروستضيين ديوارةكاندا لة كاتي د نةطرةكان لةذةنط

وارةكة هةر يزبةندي ديي رِييوة بة دريَذماوةيةكيان بةسةردا تيَثةرِ هةر ضوار ضني جاريَك دووبارة دةبيَتةوة. بؤ ئةو ديوارانةش كة
  كجاريَلةسةر يةك  هةر ضوار ضني ، ئةم كارةدادةكوتريَت و سةري ديوارةكةئة تا ،نةطرذةنط رِاستةيةكي كانزايي نيا ،سم( سنطيَك250)

 (  23-6برِوانة ويَنةى ) .بةنددةبن و ليَي جيانابنةوة ديوارةكةداتةكان لةطةلَ ؤرة ثارضة كؤنكريَتةوة، بةجمدةبيَ دووبارة
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 Concrete blocks used in -لكتل الخرسانية المستعملة في السقوف و السطوحا -   تةكاني ميض و بانةكانثارضة كؤنكريَ-

the ceilings and surfaces 

 

و سةرما و دةنط   كة جياكةرةوةيةكي ضاكن بؤ  طةرما ،بانةكان ثؤشيين ميض ودا دةكريَت بؤارضةكؤنكرييت بؤشي تايبةتي دروستث    
او بة ئةندازة و يت شيشضين ثيَشكات ئامادةكرؤشايي ذوورةكان بة ثردؤكةي كؤنكريَب انداية، سةرتيَي هؤي ئةو بؤشاييانةي كةبة

ثارضة يز رِ ئينجا بة ،دةكريَنايةلَرِ بؤ سةر شاني ديوارةكانبؤ ئةم مةبةستة و بة باري ثانيي ذووركان  ،شيَوةي جياجيا دروستدةكريَت
 × سم60تانة )ئةندازةكاني ئةو ثارضة كؤنكريَي ثيَدادةثؤشنريَن. و سةر بؤشاييةكانتةكان لة تةنيشت يةكةوة دادةنريَن كؤنكريَ

 (  24-6. برِوانة ويَنةى )سم(10 × سم10 × سم 50سم( و )10 × سم10 × سم60سم( و )24 × سم10

  

 

 

تة ئامادةكراوةكاني ( ثارضةكؤنكري23َ-6)ى ويَنة
 ووثؤشكردني ديوارةكاني دةرةوةرِ

رِووثؤشكردن بةثارضة 
 كؤنكريَتة ئامادةكراوةكان 

 سثيكاريي بة طةض

 ديواري خشت

 تؤرِي كانزايي

 لؤثاد

 هةزارة
 خشيت كاشي

 طرياوةي لكيًَنةر

 بةردي شكيَنراو

 زةوي ثتةو

 كؤنكرييَت ئاسايي

 بناغة
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 ئامادةكراوةكاني   تة ثيَِشكاتثارضة كؤنكريَ                  

 بانزةمينة و                                             

             

 

 

 

 زةمينة و بان بة ثارضة سيستةمي دروستكردني 

 ية ثيشكات ئامادةكراوةكان         يتكؤنكريَ 

 

 

 

 

 ميض و بانةكان ئامادةكراوةكاني دروستكردني تة( ثارضة كؤنكري24َ-6)ى ويَنة

 

 Bonding in  -عمليات الربط في الجدران الكتل الخرسانية -ا يةكانديتكؤنكريَ كردارةكاني تيَهةلَكيَشكردن لة ديوارة بلؤكة-

Concert block walls  

كة ماوةي  ،طرنط ئةوةية ي خشتة،تيَهةلَكيَشكردني ديوار سيستةمي وةكو كاري تيَهةلَكيَشكردن بؤ ديواري بلؤكي كؤنكريَتى 
سةر يةك  يزبةنديرِ ةكاني دوويستووني ؤرة درزبةندةبةجم ،م(ـةس10واتة) ،يي بلؤكيَكتيَهةلَكيَشكردنةكة يةكسان بيَت بة نيوةي دريَذ

 (  25-6برِوانة ويَنةى ) .)دوو ضيين سةريةك( ناكةونة سةر يةك

 

 شيشضن كؤنكرييت

 

ثردؤكةي شيشضين 
 ثيَشكات ئامادةكراو
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 تيَهةلَكيَشكردن لة ديوارة بلؤكةكانداجومطةي كشان و ( 25-6)ى ويَنة

 -ثيرمستون -بناء بالقطع الخرسانية الخفيفة -  سيَرمستؤن -تة سووكةكان ي  بة ثارضة كؤنكريَيبيناكار

Light Weight Concrete or AAC    : 

،لة قةبارة و بةكاردةهيَنريَنبينابةرزةكاندا و  لة بينائاساييةكان (AAC –Autoclaved Aerated Concert)بلؤكي 
تؤزي   قسلَ وملي كريستالَي و ضيمةنتؤ و ماددةكاني  ،بلؤكانةكردني ئةم ثيَكهاتةكانياندا لةطةلَ بلؤكي ئاساييدا جياوازن، بؤ دروست

( سةدي )سينتيطريَت( 0240) ( فشاري هةوادا و بة ثلةي طةرمي bars-8 12لة ذيَر)ئةلةمنيؤم تيَكةلَدةكريَت لةطةلَ ئاو 
سم 10× سم 60( و )سم 50 –  44× )سم ( 30 – 7.5 – 5× )سم ( 15 – 14و قةبارةيان ) كةم كيَشنن. ئةم ثارضانة ثيَكدةهيَنريَ

( لة هةوا ثيَكديَت وة   AAC( ى قةبارةي بلؤكي  ) %20بةثيَي ضرِييةكةي لة ) ،سم (ـة و لة بلؤكي ئاسايي طةورةترن20-30× 
ا و سةرما و دةنط خةسلَةتةكاني وةكو جياكردنةوةي طةرم وهةمو ، MPa)سكالاميَطاث- 2تواناي هةلَطرتين بار و قورسايي ثرتة لة )

وةكو )كوردستان و عيَراق  ،. لة هةموو ئةوروثاي خؤرهةآلت و ضني و هيندستان و زؤر وآلتاني تريشدادةطرنلَطرتن...هتد لةخؤو بارهة
 و توركيا...هتد( بايةخيَكي زؤريان ثيَداوة و  بؤ دروستكردني بينا بةكاريانهيَناوة.

 Light Weight Concrete Blocks   -الكتل الخرسانية الخفيفة-  بلؤكي كؤنكرييت سووك-

بؤ ديوارة ريان هةية، م تواناي هةلَطرتين بار و قورساييةكي زؤآلبة ،يت سووك دروستكراونئةم بلؤكانة هةرضةندة لة كؤنكريَ
ئةم بلؤكانة بة دوو ئةندازةي جيا ت. ثةيكةري كؤنكريَا ضوار نهؤم بةكاردةهيَنريَن بآ ت ،هةلَطرةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا

 × سم 15× سم50جؤري دووةميان بةئةندازةي ) ـة ءسم(50-سم30×)سم14×سم44ئةندازةي )جؤري يةكةميان بة ،ريَندروستدةك
ي ئةم بلؤكانة لةطةلَ يةك لة رِيزبةندي ضينةكاني ديواردا بةزؤري بةطرياوةي لكيَنةري ضيمةنتؤ كردنيوةستثة،ـةسم(30-سم7،5)

 نيو بلؤك

 

 

 ي تةواوبلؤك

 

 

 جومطةي كشان

 جومطةي كسشان

لة سةر  تيَهةلَكيَشكردن
 باري دريَذيي
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وةي لة كارليَكةكاني كةشءهةوا ئةبؤ ،طرياوةي مل و ضيمةنتؤ سواغي نيا ،دةكريَنسثيكاري ن يا ،ووكارةكانرِ نثاشاثيَكديَت، لة
 (6 -6ويَنة ) برِوانة .بثاريَزريَن

 

 

 

 

 

 

 سريمستوني ( بلؤك26-6)ى ويَنة

المبادئ العامة لربط الكتل الخرسانية الخفيفة في -  ثرينسيثي تيَهةلَكيَشكردني بلؤكي سيَرمستؤن لة ديواردا

  General principal of light weight concrete Block bonding - الجدار

، رِيزبةند و درزبةندةكانيانةوةهؤي بة ،سمرِاني ثارضة بلؤكةكانة لة ديوارداكيةكطرتن و تيَ،ئامانج لة تيَهةلَكيَشكردن
بةهيَزدةبيَت بةرامبةر هيَزة ء  وطرتوبةمةش ديوارةكة يةك ،لة سةريةكدا تاكولؤبنرزبةندي ستووني لة دوورِيزبةندي بةمةرجيَك كة د

 (22-6) و (27-6ويَنة )برِوانة . ووني و ئاسؤييةكاني سةر ديوارةكةثالَنةرةكان و فشارة ست

 

 

 

 

 

( طؤشة نيطاي تيَهةلَكيَشكردني دوو 22-6) ىنةيت سووك)سريمستؤن(              ويَ( تيَهةلَكيَشكردني بلؤكي كؤنكري27َ-6)ى ويَنة
    دراوسريمستووني لةيةك ديواري 

 ي تةواوكؤبل

 كؤنيو بل
 ي تيغةكؤبل

 سم 15 – 14

 سم 30 – 7.5 – 5

 سم 50 – 44
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 -  خواص القطع الخرسانية الخفيفة - بلؤكي سيَرميستؤن -ية سووكةكان يخةسلَةتةكاني ثارضة كؤنكريَت

Properties of Light Weight Concrete or AAC  

ي  اكردنةوةي طةرما: تواناي ئةم ثارضة ضيمونتؤ سووكانة بؤ جيThermal Insulation  -العزل احلراري-جياكردنةوةي طةرما -2
 . ( ئةوةندةي تواناي خشتة6-4لة )

ئةوا بؤمان  ،دا بكةينطةلَ خشتسيَرمستؤن لة بلؤكيئةطةر بةراوردي Sound Insulation   -العزل الصوتي-ي دةنط ةكردنةوجيا-1
كة  ،يواريَكي خشتد هيَندةي تةوة بةسم( لة بلؤكي سيَرمستؤن دةنط جيادةكا14ي )يدةردةكةويَت كة ديواريَك بة ئةستوور

 .جياكردنةوةي دةنطي زياتر دةبيَت ئةوا تواناي ،بدريَتن سواغيا ،، ئةطةر سثيكاريسم( بيَت64يةكةي )ئةستووري

دةويَت بؤ  ىئةوةي كة قةبارةي بلؤكي سيَرمستؤن طةورةية، برِيَكي كةم طرياوةي لكيَنةر: لةبةMortar -المونة-طرياوةي لكيَنةر   -3
 كردني  ديوار  و تيغةكاندا.لة دروستكاني  بلؤكي  سيَرمستؤن  يةكةيَهةلَكيَشكردني  ثةيوةستكردن و ت

 ،ثتةو و بؤشزؤر سووكرتن لةو بناغانةي كة بة يةكةكاني بلؤكي ضيمةنتؤى  ،دةكريَننةي كة بة بلؤكي سيَرمستؤن دروستئةو بناغا-4
 دةكريَن.يان بةرد دروست ،يان خشت

 ،ةيكةري كؤنكرييَت بؤ دروستبكريَتئةوةي كة ث بآ ،يَنريَت بؤ ديوارة هةلَطرةكاني بينايةكى ضوار نهؤميدةهبلؤكي سيَرمستؤن بةكار-5
ثالَيان ثيَوة  نيا ،كة دةكةونة سةريان ،ارانةيان هةيةئةوةي كة ئةم ديوارانة تواناي هةلَطرتن و بةرطةطرتين ئةو هيَز و فشلةبةر

 دةنيَن.

ماددة نامؤكاني ليَي  ثيَش دروستكردني لة تاقيطةكاندا هةموو جؤرة خويَكان وةبةرئةوةي كةل ،تيَدا سفرة رِيَذةي خويَي -6
 .جيادةكريَتةوة

 .زؤر كةم كشاني تيَدةكةويَت لةضاو بلؤكى كؤنكريَت و خشتدا ،رماداكاتي بةرز بوونةوة و نزم بوونةوةى طة لة – 7

-سم5يَذةي )رِ ،خبريَتة ئاوةوة( كاتذميَر 71سيَرمستؤن بؤ ماوةي )ر ة، ئةطةطريَتة خؤيئاو زؤر كةم د لةضاو خشيت ئاساييدا -2
 .سم( ئاو دةمذيَت12يَذةي )(  كاتذميَر بة ر5،5ِ -5لةكاتيَكدا ئةطةر خشت خبريَتة ئاوةوة بؤ ماوةي ) سم( ئاو دةمذيَت،20

و ئاسان ة كاتيَكي كةمرتي دةويَت ئةولةبةر ،ارةي بلؤكي ضيمةنتؤ و خشتطةورةترة لة قةبقةبارةي بلؤكي سيَرمستؤن   -4
 دةرةوةي ووكارةكاني رِ ةوة و سواغدانيناو ووكارةكانيرِ وارةكان و ئاسانكاريية بؤ سثيكارييدروستكردني دي بؤبةكاردةهيَنريَت 

كي باش لة بةوةش ثاشةكةوتيَ بةكاردةهيَنريَت كةمدةكاتةوة،ئةو ماددانةي كة بؤ كاري بينا يَذةى سيَيةكى . و بة رِديوارةكان
 .دةكريَتندا  كةرةستةي بينا و تيَضووني ثارة و ماوةي  كاركرد
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 Light Weight Concrete  -أستعمال القطع الخرسانية الخفيفة -ة سووكةكان يثارضة كؤنكريتيبةكارهيَناني 

Using 

خرسانية جاهزة لسقوف و السطوح و الواح -يت ثيَشكات ئامادةكراو دا بؤ ميض و زةمينة و بانةكان لة شيَوةي دةثي كؤنكريَ -

ئةوةي لةبةر .كة بؤ داثؤشيين زةمينة و ميض و بانةكان بةكاردةهيَنريَن و ثيَياندةلَيَن بيناي نيوة ئامادةكراو ،يَذريَندادةرِ– االرضيات
و  انهيَنانيئاساني بةكاري قةبارةكةي( و ي كيَش و طةورةييووي فيزياوى )سووكةتةكاني ئةم ثارضة كؤنكريتة سووكانة لة رِكة خةسلَ

 :نريَن بؤ ئةم مةبةستانةي خوارةوةيةوة زؤر لةبارة كة بةكار بهيَيووي ئابوررِ لة ان و بةرطةطرتنيان،ئاساني طواستنةوةي

يت شيشضين ئةم بانانة دادةثؤشريَن بة دةسطاي كؤنكريPitched Roofsَ     -السطوح المائلة-)ليَذةكان (   بانة الرةكان -1
دةكريَن و بانة الرةكاني كارطةكان و يي( دروستسم ئةستوور15-سم7،5×سم ثاني60×سم دريَذي 600بة بةئةندازةي ) كة  ،سووك

 (24-6برِوانة ويَنةى ). نريَبةرةكاني ثيَدادةثؤشوفابريكةكان و خانو

  Flat Roofs   -السطوح المستوية - )تةختةكان(  يَكةكانرِبانة  -1

باشيان  دةكريَن و توانايةكي دروستطاكاني بانة الرةكانة و بة هةمان ئةندازةش دةثة( دةسطاكان هةر وةكو دةز)بة هةمان  ئةم بانانة 
 ( 24-6برِوانة ويَنةى ) هةية. و قورسايي جيَطر و جيَطؤرِ بار هةلَطرتين  بؤ 

 وبانة الرةكان  -دةكراو بؤ ايت ئام( دةثي كؤنكري24َ-6ويَنةى )                

 بانة رِيَكةكان                                                       

 

  Bearing Wall Board Load  -واح الجدران الحاملةال-  طاي ديوارة بار هةلَطرةكاندةز-(5

-سم20و سم ثاني 250-سم60سم بةرزي و 350سووك بؤ ديواري هةلَطر بة ئةندازةي )كؤنكرييَت لة ئةم دةزطايانة دادةريَذريَن  
 ( 10-6برِوانة ويَنة ) .يز دادةنريَن و ديواريَكي هةلَطري ثتةو دروستدةكةنبةرِ تةنيشت يةكةوة طايانة بةسم ئةستووري( ئةم دةز15

 

 

 كؤنكرييت ئامادةكراو دةزتطا( 10-6ويَنة)                

 هةلَطرةكانبؤ ديوارة بار                          
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  Non –load Bearing Wall Boards    -الواح الجدران غير الحاملة -  هةلَنةطرةكانباردةزطاكانى ديوارة -4

 ،سم600 )بة ئةندازةي دروستدةكريَن، partitionsٍ  -القواطع – تيغةكان هةلَنةطرةكانئةم دةزطايانة بةتايبةتي بؤ ديوارة بار
 ،دةهيَنريَنلةسةر يةك هةلَدةضنريَن و بةكار وان دوو ثايةداال لة نيَ سةركة لة ،(ييسم ئةستوور15-سم7،5سم ثاني و 60دريَذي و 

دةرةوةي ئةم بينايانة، ئةم ووكاري ةكان و ديوارةكاني رِيهةلَنةطر بؤ دابةشكردني بؤشاييةكاني ناوةوةي بينا ثةيكةريوةكو ديواري بار
  (12-6) برِوانة ويَنةى .هةية بةرطرييةكي باشيان دذي كارليَكةكاني كةشوهةوا طايانةدةز

 

 

 ( دةثي كؤنكرييت ئامادةكراو 12-6)ى ويَنة

 هةنةلَطرةكانبؤ ديوارة بار

 

 

 

 :ةنة باشةكاني ئةم دةزطايانة ئةمانةي الي خوارةوةنيال

 و تووشي هةية. و تةرِ دذي شآ ي باشييو بةرطر كيَشي سووكة-ا

 . باشة بؤ طةرما و جياكةرةوةيةكي طريَت دة ئاطر ةيبةرط-ب

   .لَناهيَنيَتهة  ووكةرِ-ج
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 تةالرسازي ييبيناكار
 

 بةشي حةوتةم 

 دا   بينا ة لةبةكارهيَناني دار و تةخت  

 أستعمال الخشب في البناء

 Timber 
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  Timber  -أستعمال الخشب في البناء -لة بينادا و تةختة حةوتةم / بةكارهيَناني دار  بةشي

دار و تةختة لة كةرةستة سةرةكييةكاني دروستكردني بينا دةذميَردريَت، كة لة كؤنةوة و تائيَستاش مرؤظــ لة ناوضة 
هةر لة ميَذةوة ئةم ماددةية بؤ دروستكردني خانووبةرة و كارة  كوردستانيشداطؤي زةمني بةكاريدةهيَنن، لة جياجياكاني سةر 

وةكو كؤنكريت و ئاسن و... هتد،  ،هةن و لة ماددةكاني تري بينا خزمةتطوزارييةكاني بةكارهيَنراوة، دار بة برِيَكي زؤر لةسروشتدا
تةواوكردني بينا دارةرِا و كاريثيَدةكريَت، دار و تةختة لة سةر ئاستيَكي فراوان بؤ كاري هةرزانرتة و كيَشي سوكرتة و بةئاساني 

وةكو دروستكردني كورسيء موبيَلة و كةنتؤر و ،وةك دروستكردني دةرطا و ثةجنةرة و كاري دارتاشي تر ،بةكاردةهيَنريَت
بارةي جؤراوجؤري هونةري ثيَدروستدةكريَت و لةيةكدةدريَت، ثيَداويستييةكاني تري ناومالَ. بةئاساني دادةتاشريَت و شيَوة و قة

بةآلم ثيَويستة وةستاي ليَزان و دارتاشي ليَهاتوو و شارةزا كاري تيَدابكات، ئةطةر نا لة  ،هةرضةندة كاري دارتاشي كاريَكي ئاسانة
 . و بةفريِؤدةضيَت بةشيَكي زؤري ليَدةفةوتيَتتاشيندا كاتي برِين و 

 وةكو:  ،ةي سةرةكي دار و تةختة بةكاردةهيَنريَتبة دوو شيَو -

بةشيَوةيةكي كاتيي دار و  تةختة بـؤ هـةموو جؤرةكـاني قالَـب لـة بينـادا         Carpentry - النجاريمة المؤقتمة- دارتاشيي كاتي  -2
 ةكاني تري بينا.وةكو قاليَب دروستكردني ثاية و ثرد و تاقةكان و كةوانةكان و زةمينةكان و هةموو جؤر ،بةكاردةهيَنريَت

كـة هةميشـة بـؤ تـةواوكردني      ،ئةجمؤرة دارتاشيية ئةو كارانة دةطريَتـةوة Joinery  -النجاريمة المسمتمرة -دارتاشيي بةردةوام -1
وةكو دةرطا و ثةجنةرة و دؤآلب و زؤركاري خزمةتطوزاريي و جوانكاري نـاوةوة و دةرةوةي بينـا. بـؤ ثيشةسـازي و      ،بةكارديَن خانووبةرة

دارتاشي بةشيَوةيةكي سةرةكي قةدي دار بةكاردةهيَنريَت، زؤرجار كةلَك لة لقة طةورةكانيشي وةردةطرييَت. لة سروشتدا درةخت بة  كاري
كـة   ،ستووني بةرزدةبيَتةوة ء قةديَكي شيَوة لوولةيي هةية، ئةطةر  بةئاسؤيي قةدةكةي بربِدريَتةوة رِووكةرتيَكي بازنةيي دةردةكـةويَت 

  (2 -7)ى ويَنةبرِوانة   ثيَكهاتووة. ةكييانةي خوارةوةلةم بةشة سةر

 

 

 

 

 

 ( رِووكةرتي ئاسؤيي قةدي دار2-7ويَنةى )

 تويَكلَي دةرةوة –كامبيؤم 

 خانةكاني طةشةكردن

 بازنةي ساآلنة

 ناوك

 كرؤك

 تيشكي كرؤكي سةرةكيي

 تيشكي كرؤكي الوةكيي

 تويَكلَي ناوةوة

 تويَكلَي دةرةوة

 دةرةوةتويَكلَي 

 ؤككرِ

 درزة تيشكييةكان

تويَكلَي 
 ناوةوة

 بازنةي ساآلنة

 تويَكلَي ناوةوة
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    -االشمعاع –درزة تيشـك   -Annual Ring3   -الحلقمات السمنوية -بازنـةي سـالَانة   -Pith1  -لمب الشمجرة -ناوك )كرؤك -2

Medullar Ray  4- َالقشرة –تويَكل-  Bark. 

ناوةكانيان ثتةو و بةهيَزن، دارة ثري و كؤنةكان لة ناوةوة كلؤر دةبن و كةلَكي بةكارهيَنانيان نيية بـؤ   ،ي كةثري ننيئةو دارانة
كارةكـان دارتاشـي و بينـا و تـةواوكردنيان، بؤئـةوةي بةشـيَوةيةكي زانسـيت كـةلَك لـة دار و تةختـة وةربطريَـت لـة بينـا و كـارة               

كة ثيَويستة لةسةر بـاري   ،ربهيَنريَت، دةبيَت  بة شيَوازيكي  زانسيت و هونةري بةو ئةستورييانةيخزمةتطوزارييةكاندا و  بةباشي بةكا
 دريَذي بةثيَي ثالنيَكي دةستنيشانكراو  بربِدريَتةوة، يا رِووكةرتة بازنةييةكةي دةكريَت بة ضوار ضـارةكة  بازنـةوة و بـةثيَي ثيَويسـت    

بـةآلم هةنـديَك لـة دارةكـة      ،تةختةكاني زوو وشكدة بنةوة و كةم ضةمانةوةيان تيَدةكـةويَت  دةبرِدريَنةوة ئةجمؤرة برِينةوةية باشة و
كة بةهؤي وشككردنةوةوة يان خـراث دانانيانـةوة دةضـةميَنةوة ضارةسـةربكريَن. برِوانـة       ،بةفريِؤ دةضيَت. دةبيَت ئةو دار و تةختانةي

 ( 3 - 7)و  (1 - 7ويَنةى )

 

 

 

 

 تويَكردني طؤشةيي

 

 ( جؤرةكاني برِينةوةي قةدي دار لةسةر باري دريَذي بؤ دةستخستين دةثي تةختة  1 - 7ويَنةى )

 

 

 

 

 

 طؤشةنيطاي شيَوازي برِين و ثارضةكردني قةدي دار( 3-7ويَنةى )

 تويَكردني بازنةي كة برِينةوةةضار

 برِينةوةي ئاسؤيي قةدي دار
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  Seasoning  or Maturing  -تجفيف االخشاب-وشككردنةوةي دار و تةختة  -

ثيَويستة رِيَـذةي   ،ى كيَشي تةختةكةكة ( 40%)كة دةطاتة  ،رِيَذةيةكي زؤر شيَيان تيَداية ،ةوةو تةختانةي كة تازة  برِدراونةت ئةو دار
 ( ثرت نةبيَت.  (12%شآ لةتةختةدا لة

 : Reasons for Drying Wood -اسباب تجفيف االخشاب  -هؤكاني وشككردنةوةي  دار و تةختة 

 نايان.كةمكردنةوةي كيَشي دار و تةختةكان و ضاككردني توا -2

كة  ،كة دةبيَتة هؤي قلَيشربدن و لةيةكجيابوونةوةي ئةو ثارضانةي ،كةمكردنةوةي رِيَذةي كرذبوونةوة و لووخلواردن و ثيَضخواردنيان -1
 بؤ دروستكردني دةرطا و ثةجنةرة و جومطة بةكاردةهيَنريَن.

تةوة، ضـاككردن و ئامادةكردنيـان و ثاراسـتنيان لـة     كـة لـةناو رِيشـوةكانيانداماونة    ،البردني خويَي ئؤرطاني و كةتريةييـةكان  -3
هــةروةها بؤئــةوةي بةباشــي بةرطــةي بــارودؤخي ذينطــةي دةرةوةي بينــا بطــرن لــة كــاتي    ،جريِبوونــةوة و ثووكانــةوة و فــةوتان

 بةكارهيَنانياندا.

 بة دوو جؤر دار و تةختة وشكدةكريَتةوة:

 Natural drying -التجفيف الطبيعي -وشككردنةوةي سروشيت  -2

شيَكةي وندةكات. لةثاشـان   (75%)كة لة  ،م (ِ بةرِيز لةتةنيشت يةكةوة2،5-م2داناني تةختةكان لةسةر يةك بة بةرزي  )
لة طةجنينة و كؤطا طةجنينةكان و شوييَن هةلَطرتين تايبةتدا دادةنريَن و دةثاريَزريَن. بةمةرجيَك كـة هةواكـةي ناويـان وشـكبيَت و     

هةبيَت، لةم شويَنانةدا زؤرجار دار و تةختةكان  بةثيَي ثلةي طةرما و رِيَـذةي  شـآ و هاتوضـؤي هـةوا لـة ضـةند        هةواطؤركيَي باشيان
سم( لة ئةستووريي هةنديَك جؤري تةختة تيَكرِا ماوةي يةك  2تا وشك دةبنةوة، بؤ وشككردنةوةي ) ،مانطيَكةوة تا دوو سالَي ثيَدةضيَت

  (4 -7) ىنةويَ برِوانة سالَي دةويَت.

 

 

 

 

 وشككردنةوةي سروشتيي( جؤرةكاني 4 -7ويَنةى )

 

 م 1.00 – 1.50

 كةرتكردن و وشككردنةوةي سروشتيي كةرتكردن و هةلَطرتن
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   Artificial  drying  -التجفيف الصناعي -وشككردنةوةي دةستكرد  -1

 خيَراترة، و بةمشيَوةيةي الي خوارةوة دةكريَت: وشككردنةوةي دة ستكرد لة وشككردنةوةي سرووشيت

يان ئـاويًَكي طـةرم     ،دار و تةختة برِدراوةكان  بةرةو رِووي هةلَم   -drying by steamالتجفيف بالبخار -وشككردنةوة بة هةلَم   -أ
 دةويَت. سم( لة ئةستووريي  تةختةكة ماوةي كاتذميَريَكي  بؤ وشككردنةوة6.5لةثاشان  لةبةر هةوا هةلَدةخريَن، بؤ هةر ) ،دةكريَنةوة

( ي سةدي 21 0هةوا طةرم دةكريَت تا ثلةي )  Hot air drying - حار-التجفيف بالهواء الساخن -وشككردنةوة بة هةواي طةرم  -ب  
بةآلم  رِةنطي تةختةكـة دةطؤرييَـت و تةختـةكان بيَهيَـز      ،لةثاشان بةرةو رِووي  تةختةكان دةكريَتةوة، ئةجمؤرة وشككردنةوةية خيَراية

 دةكات. 

بةثيَي جؤري تةختـةكان و   Drying with chemicals --ية التجفيف بالمواد الكيمياو -وشككردنةوة  بة ماددة كيمياوييةكان  -ج
لـة ئـاو دا    ،رِادةي ثيَويست بؤ وشككردنةوةيان ماددة كيمياوييةكان بةكاردةهيَنريَن، تةختـةكان ثـاش برِينـةوةيان و ئامادةكردنيـان    

ةبيَـت لـة ئـاوي  وةسـتاودا وةكـو طؤمـاو و       ئةطةر ئاوةكة خورِ بيَت وةكو ئاوي رِووبـار، بـةآلم د    ،( رِؤذ10-25نقومدةكريَن بؤ ماوةي )
يـان طؤماوةكـان )ئـاوة وةسـتاوةكان( جيََطـةي كـةترية و ئـاوي         ،( رِؤذ مبيَنيَتةوة، بةو جؤرة ئاوي رِووبارةكان60كؤئاوةطةورةكان دا )

و تةختـةكان  بـة هـؤي    ناوخانةكاني تةختةكة دةطرن و ماوةي وشكبوونةوةي  تةختةكان  زؤر كةمدةكةنةوة، هةروةها طواستنةوةي دار 
 وةكو لة زؤر وآلتاني جيهاندا ئةجنامدةدريَت دةبيَتة هؤي وشكبونةوةي خيَرا.  ،ئاوي رِووبارةكانةوة

 Qualities of wood and -صمممفات الخشمممب و عيوبممه -تايبةمتةندييـــةكاني داروتةختـــة و كةموكوورِييـــةكاني  -

disadvantages: 

ثيَكهاتةكاني دار و تةختة، باشي و تؤكمةيي تةختة و نرخةكانيمان بـؤ ئاشـكرادةكات و   رِةنط و بؤن و جؤري لةرينةوة و ضرِي 
 -الشمقوق-درز و قليشـان   Knots  -العقمد-ضؤنيَتيي بةكارهيَنانيان برِياردةدات. ناتةواوي و كةموكوورِييةكاني تةختة لة بووني طرآ

Cracking  الشقوق الشعاعية-و درزة تيشكييةكان- Heart shakes ، .كة لةثاش وشكبوونةوة دةردةكةون 

 Cup-Shakes    -الشمقوق الدائريمة-يان لة ئةجنامي خيَرا طةورةبوون و ثيَطةيشتين دارةكة رِوودةدات، درز و قلَيشة بازنةييـةكان  

or ring Shakes  ( 5-7نةي ) برِوانة ويَ ،و كة لة ئةجنامي لةيةكثضرِان و لةيةكجيابوونةوةي ئةلَقة بازنةييةكان دةردةكةون 

 

 

 

 درزبردني تويَكأل

 درزة تيشكييةكان

 درزي بازنةي

 ؤرةكاني درزبردن و تةقيين قةدي دار( ج5-7ويَنةى )
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   Collision  with a Hard Object   -  ،و بةركةوتين تةنيَكي رِةق بـة قةدةكـةي  Tear -الرضموض-يان  بة هؤي كوتران  ،
   - تفطمر –لةو شويَنةدا رِوودةدات و دةبيَتـةهؤي هـةلَهيَناني كـةرِوو لةثاشـان دةطـةنيَت       يان برينداربوون ،خواربوونةوة و كرذبوون

Fungi   ،  ،يان دةبيَتةهؤي  طةشةكردني هةنديَك جؤري ميَرو لة ناو تةختةكةدا و دايدةخوريَنيَت و ورديدةكات و رِةنطةكةشي دةطؤرِيَت
 (6-7برِوانة ويَنةى ) كة لة ئةجنامي وشكبوونةوةدا درزدةبةن و دةقلَيشيَن. ،هةنديَك جؤري دار هةن

 

 ختةدار( جؤرةكاني كةمءكورِي تة6-7ويَنةى )

دةتـوانني بلَـيَني    ،(  2.14-0.22تةختةكان بةثيَي جؤرةكانيان دةطؤرِدريَن لة )Specific weight -الوزن النوعي-كيَشي جؤري 
 (.0.55كة تيَكرِا يةكسانة بة )

 كة دةشيَن بؤ كاري دارتاشي بةكاربهيَنريَن: ،ئةو تةختةو دارانةي- 

و يةك رِةنط بيَت لة هةموو بةشةكاني تةختةكةدا، جياوازيي رِةنطةكان لة يةك رِووي تةختةكةثاك ء رِيَك و تةخت بيَت  -2
 نيشانةي بيَهيَزي و ناتةواويي و ضروكي تةختةكةية.  ،تةختةدا

 سم(ثرتنةبيَت. 2دةبيَت تريةكةي لة ) ،ئةطةر تيَيدابوو ،ماددة شلةكاني وةك كةتريةي تيَدانةبيَت، بيَ طريَبيَت -1

 ثرتنةبيَت.  (8%-12%)ثيَداكيَشاندا دةنطيَكي لةرينةوة بداتةوة و رِيَذةي شيَي لة  لة كاتي ليَدان و-3

 كة قةدةكةي بةدريَذيي كراوة بة ضوار كةرتةوة.  ،يان لةو دارانة بيَت ،كة نزيكة لة ناوكي دارةكةوة ،لةو تةختانة بيَت-4

 رِيشوو و هيَلةكاني رِيَكنب و بادراو و خواروخيَض نةبن. -5

 Timber engineering Characteristics  -الخواص الهندسية للخشب-دارو تةختة ةمتةنديية ئةندازيارييةكاني تايب-

 طرنطرتينيان ئةمانةن:

 سوكيي كيَش و توانايةكي لةبار بؤ هةلَطرتن. -2

 ئاسانيي بةكارهيَنان و برِين و ثةيوةستكردن و لةيةكدان. -1

 طريَ

 كوتران

 خواربوونةوة
درزي ئةجنامي 

 وشكبوونةوة
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 جياكردنةوةي دةنط و طةرما. -3

 بةتايبةتي ئةطةر ثاراستين بؤ دةستةبةر كرابيَت. ،دوتؤلَي و مانةوة بؤ كاتيَكي زؤرتون -4

 ( سةدي.0350تا ثلةي طةرمي ) ،بةرطري لة سووتان -5

 هةرزانرتة. لة ضاو ماددةكاني تري بينادا -6

 :       kinds of timber  -أنواع الخشب-جؤرةكاني تةختة   -

 -يةوة:يرةكجؤري سةتةختةثؤليندةكريَت بة دوو 

 .Natural Timber   -الخشب الطبيعي -تةختةي سرووشيت   -2

 دوو جوَر تةختة لة سروشتدا هةن:

كـة   ،تةختة نةرمةكان لةو دارانة بةرهةمـدةهيَنريَن  -أ   Soft Wood   -االخشاب اللينمة او الرخموة -جؤري تةختة نةرمةكان  -ا
ئةو جؤرة دارانة لة شـويَنة سـاردةكاندا دةرِويَـن و طةشـةدةكةن و      ،و داري ضام conifer trees -نةرمن،وةكو داري سةروو و سنةوبةر

 (   7-7م.  برِوانة ويَنةي ) 221- 10طةورة دةبن ء بةرزاييةكانيان دةطاتة 

 

 (  جؤرةكاني  درةختة سنةوبةرييةكان7-7ويَنةى )

 لة ناوضة ساردةكاندا                      

 

 

 

 

 

 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

246 

 

يَشيان سووكة و لة ماوةي دوو تا سآ سالَداثيَدةطةن و بـةرز دةبنـةوة، بـةزؤري بـةكاردةهيَنريَن بـؤ كـاري       هةميشة سةوزن و ك
 -سـةروو و سـنةوبةر   وةكو مؤبيلة و كاونتةر و ثيَويسـتيةكاني تـر... هتـد.    ،دروستكردني دةرطا و ثةجنةرة و ثيَويستييةكاني ناومالَ

Pine Wood  ( 0.5-0.4بةآلم يةكطرتوو نني، تيَكرِاي كيَشي جؤرييـان لـة نيَـوان )    ،كانيان بةهيَزنداريَكي بة رِةنط سثني و رِيشوة
ن تيَدةكات، لة زستاندا بةهؤي شآ وة دةكشيَن و لة هاويندا اكطم ( شآ و طةرمي زؤر كاري430داية و قورساييان لة يةك مةتر سيَجادا )

وةكـو    ،ةرئـةوة دةبيَـت ثـَيش بـةكارهيَنانيان ضاكسـازييان بـؤ بكريَـت       لةب ،ئةمةش دةبيَتةهؤي  درز بـردن و قلََيشـان   ،دةضنةوةيةك
 بةو بؤياخانةي كة بؤ ثاراستين ئةجمؤرة دارانة تةرخانكراوة.  -وشككردنةوة و بؤياخكردنيان بةالك

ـ     ،هةموو جؤرةكاني ئةم دارانة هةرزانن. بة هةموو جؤرة ئةندازةي جياجيا كورت  ،دةهيَنريَنيـان دريَـذ دةبرِدريَنـةوة و بةرهةم
كـة بيَطريَيـة و    ،بةتايبةتي داري ضامي جؤري ظؤلَطا ،كارثيََكردنيان ئاسانة. زؤربةيان لة دةرةوةي وآلتةوة بؤ كوردستان هاوردةدةكريَن

يَـي زؤرة،  كة رِةنطةكةي زةردباوة. داري ضامي توركي درز و قلَيشي زؤر تيَداية و طر ،رِةنطي سثية ء رِووسية، هةروةها داري ضامي رِؤماني
 . داري ضامي نةمسايي سثية و بةسةر زةرد دا دةروانيَت

وةكو داري  ،كة رِةق و ثتةو و بةهيَزن ،لةو دارانة بةرهةمدةهيَنريَن  Hard  Wood -االخشماب الصملدة-جؤري تةختة رِةقةكان  -ب
ـ   Blue beach -زان   و  (Oak)  -بلموط-و بـةرِوو  walnut-جـوز  -طـويَز   Teak  -سـاج  و  Red wood-ةوت و جـاوي و ك

تا بةرز دةبنةوة و ثيَدةطـةن، تةختـةكانيان     ،ئةم دارانة هةميشة سةوز نني و ماوةي دةيان سالَيان دةويَت ،Mahogany -ماهؤطاني
 (2-7تارِاددةيةك قورس و ثتةون، بؤ كارةكاني دارتاشي ناوماأل و دةرةوةي مالَيش بةكاردةهيَنريَن. برِوانة ويَنةي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  منوونةي جؤرةكاني هةنديَك لة درةختة رِةقةكان2-7ويَنةى )

 درةخيت بةرِوو درةخيت زان درةخيت ماهؤطاني



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

247 

 

ئةجمؤرة دارانة بةزؤري لةهيند ستان و بؤرما و جاوا و وآلتةكاني ترةوة هاوردةدةكريَت  بؤ Teak Wood   -الساج  -داري ساج -2ب 
 ،كطم( ـة650تيَكرِاي كيَشي لة يةك مةتر سيَجادا ) ( داية و0.7-0.6كوردستان، داريَكي رِةق و ثتةوة كيَشي جؤرييةكةي لةنيَوان  )

رِةنطي قاوةيي و سوورباوة بةطويَرةي جؤري دارةكة، بة يةكيَك لة دارة بةهيَز و بةرطةطرةكان ناسراوة رِيشوةكاني قايم و يةكطرتوون ء 
ي و مؤرانة و دارةخؤرة زؤر كةم كاريانتيَدةكةن.  كةمرتين كةترية و خويَي تيَداية، شآ و طةرم بة بةراوردكردن لةطةلَ جؤرة دارةكاني تردا

تا رِيشووةكاني  ،لةبةرئةوة بة يةكيَك لة هةرة دارةباشةكان دةذميَردريَت بؤ كاري بةردةوام، ثاراودةكريَت بة دةمةلؤكي تواوة لة كحولدا
بؤئةوةي مات و بآ بريسكةبيَت. د اري ساج   بةجواني دةربكةون و بريسكة ثةيدابكةن، هةروةها دةتوانريَت بة مؤمي تايبةت ضةوربكريَت

ئةوانةن  كة  بيَطريَن و رِيشوةكانيان دميةنيَكي جوانيان هةية، جؤرةكاني تريشيان  ،جؤرة هةرة باشةكانيان  طرانن ،زؤر جؤري هةية
 ئةمانة هةرزانرتن. ،هةرضةندة هةنديَك طريَيان تيَداية و يةك رِةنط نني ،باشن

ئةجمؤرة دارانة لة ناوةرِاسيت ئةمةريكا و باشووري ئةفريقا ء ئؤ سـرتاليا و كوبـا و      Mahogany  Wood-داري ماهؤطاني -1ب 
( داية و تيَكرِاي كيَشانةي لة يةك مـةتر سـيَجادا دةطاتـة    0.65-0.45هيندؤراسةوة هاوردة دةكريَن، كيَشي جؤرييةكانيان لة نيَوان )

 ريَت بة دةمةلؤكي تواوة لة كحولدا بؤئةوةي بريسكة ثةيدابكات. كطم( رِةنطي سوورباو و بؤرة، ثاراودةك420)

ئةجمؤرة دارة لة دارة ثتةو و رِةقةكان دةذميَردريَت، تيَكرِاي كيَشي لة يـةك مـةتر سـيَجادا دةطاتـة      Red wood  -داري جاوي -3ب 
نة و ميَروة دارةخؤرة كاري تيَدةكةن، لةبةرئـةوة  كطم( شآ زؤركاري تيَدةكات و  بةو هؤيةشةوة لوولدةخات و خواردةبيَتةوة و مؤرا650)

زؤر كةم بةكاردةهيَنريَت، رِةنطةكةي زةرديَكي كالَة و هةنـديَكيان سـووري تـؤخن، بـؤ ثاراسـتين ئـةم دارة        بؤ كاري دارتاشيي بةردةوام
 ارانة لة سؤمةترا و بؤرماوة هاوردةدةكريَن.يان  بة بؤيةي رِؤن بؤية بكريَت. ئةم د ،ثاراوبكريَت ثيَويستة  بة دةمةلؤكي تواوة لة كحولدا

  Artificial  Wood  -الخشب الصناعي -تةختةي دةستكرد  -1

تةختةي دةستكرد بةثيَي دةستنيشانكردني شيَوةي دروستكردنيان و شوييَن بـةكارهيَنانيان و خوازيارييـةكاني تر،ثيَشـكات نةخشـةي     
 دروستدةكريَن و ئامادةدةكريَن بؤ بةكارهيَنان. تايبةتيان بؤ سازدةدريَت و لة كارطةي تايبةتدا

 تةختةي دةستكرد:  جؤرةكاني -

ئــةم تةختانــة لــة ضــةند تويَــذيكي تــةنكي تةختــة   Play Wood-المعكماساو  الخشممب المطمموي - تةختــة تويًَذييــةكان -أ
كـةترية لـة ذيَـر ثةسـتانيَكي زؤردا بةيةكـةوة      كة لةسةر يةك بةثيَضةوانةي ئارِاستةي هيَلَةكانيانةوة دادةنريَن و بـة    ،دروستدةكريَن

ملم(ــة  15-ملـم 3دةلكيَنريَن. ئةم تةختانة بة ئةستووريي سآ تويَذ تةختة تـا نـؤ تويَـذ دروسـتدةكريَن، ئةسـتوورييةكانيان لـة )      
شكراون بة تويَكلَيَكي تةنك يان رِووثؤ ،يا هةر دوو رِووةكانيان سافكراون ،ثارضةكانيان  ئةندازةكراون بة رِووبةري جياجيا، رِوويةكيان

يـان طـويَز زؤرجـار بـة تويَـذيَكي كـانزايي يـا ثالسـتيكي          ،يـان بـةرِوو   ،يـان ماهؤطـاني   ،وةك ساج ،لةثةرِة تةختةي جؤري ناياب
 (  4-7رِووثؤشدةكريَن. برِوانة ويَنةى )
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 (  منوونةي جؤرةكاني تةختة تويَذييةكان4 - 7ويَنةى )

 

كة  بة هؤي ماددة كيمياويية   ،ئةم  تةختانة لة ثارضة تةختةي برِدراو  Fibrous Wood  -الخشب الليفمي-يشوويي تةختةي رِ -ب
و لـةذيَر ثةسـتانيَكي زؤردا ثـاني دةكةنـةوة و ضـةند        Wood Putty  -عجني اخلشب -تايبةتةكانةوة دةكريَت بة هةويري تةختة

ملم( ئةم دةثانة بةرطةطر و بةهيَزن، رِوويـةكي سـاف و   4-ملم4نريَت بة ئةستووريي لة )جؤريَك  دةثي بةئةندازةكراوي  ليَبةرهةمدةهيَ
بؤئـةوةي توانـاي لكانـدني      ،لووس دةكريَت بؤئةوةي كة لة كاتي بةكارهيَناندا بكةويَتة رِووكاري دةرةوة، رِووةكةي تريشي زبردةكريَت

ئةجمؤرة دةثانة كةم دةضيَتةوةيةك و طرذدةبيَتةوة، هةرزانن و بؤ دروستكردني باش هةبيَت لةطةلَ ئةو رِووانةي كةلةسةريان دادةنريَت. 
 (  20 - 7دةرطا و ثةجنةرة بةكاردةهيَنريَن. برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 (  منوونةي جؤرةكاني  تةختةي رِيشوويي20 - 7ويَنةى )

 

داناني تويَذةكان بةثيَضةوانةي 
 ئارِاستةي هيَلَةكانيانةوة

 ةكراووكانتةختة تويَذية ئاماد

 جيثسم بوردي دروستكراو لة ماددةي رِيشوويي ماددةي خاوي تةختةي رِيشوويي  
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تةختانة لةو برشت و ئاردةدارانة ئةم دةثة  Compressed  Wood -الخشب المضغوط -تةختةي ثةستيَوراو  -ج
يان لة وردكردني قةد و لقي رِووةكي كةتان و قاميش و دةوةن و تويَكلَي  ،كة ثامشاوةي كاري دارتاشيية لة كارطةكاندا  ،دروستدةكريَن

كة بةئاساني لة  ،هةويرداتا دةبيَتة ماددةيةكي شل لة شيَوةي ،تيَكةلَدةكريَن دارةكان، ئةمانة لةطةلَ كةترية و ماددة  كيمياوييةكان
ملم( بةرهةمديَت،ئةم دةثانة لةسةرةوة و لة ذيَرةوة بة 36-ملم6ذيَرثةستاندا دةثي ثةستيَوراوي ئةندازةكراو بة ئةستووريي )

 ،نتةنها لة بؤشاييةكاني ناوةوةي بينادا بةكاردةهيَنريَ ،رِووثؤشدةكريَن يان فؤرِمايكا ،يان ثالستيك تويَذيَكي تةنك لة تةختة
 (22 - 7) ويَنةي. برِوانة لةبةرئةوةي بةرطةي ئاو و تةرِيي و شآ ناطرن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( منوونةي تةختةي ثةستيَوراو22 - 7ويَنةى )

 برِشتةدار,يان ئاردةدار

تويَذيَكي تةنك لة تةختة, 
 يان ثالستيك, يان فؤرمايكا
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 تةالرسازي بيناكاريي
 

 بةشي هةشتةم

 زاييةكان دروستكراوة كان 

 األنشاءات المعدنية 

Metal Constructions 
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 Metal -األنشاءات المعدنية -كانزاييةكان دروستكراوة/ هةشتةمبةشي  كدروستكراوة/ مبةشي هةشتة

Constructions 

ووي كارةبـا و  وةكو رِةقيـي و توانـاي هـةلَطرتن و طةيانـدني طـةرميي و تـةز       ،كانزاكان بةتايبةتي ئاسن بة هؤي خةسلَةتةكانييةوة 
 لة كؤنةوة بؤ دروستكردن و تةواو كردني بينا بةكارهيَنراوة.  ،بةرطةطرتين ليَدان و بةركةوتن

 بةطشيت خةسلََةتة ئةندازياريية سةرةكييةكاني كانزاكان ئةمانةن:

    نقطة االنصهار    خالَي تواندنةوة    -1

  

    Melting Point 

       Tensile strength   قوة الشد      توانا و هيَزي رِاكيَشان    -2

   Coefficient of expansion  معامل التمدد   كؤلكي كشان    -3

    Corrosion resistance   مقاومة الصدأ   ي ذةنط   يبةرطر -4 

  workability     سهولة التشغيل   ثيَكردن    ئاسان كار - 5

 

ئاو و هةنديَ كارليَكي كيمياوييـةوة دةثوكيَنـةوة دادةخـوريَن و دةرِزن. بـةوةش  هيَـز و توانـا و       زؤربةي كانزاكان بةهؤي هةواو خاك و 
 رِةنطيان دةطؤرِدريَت و توانايان بؤ كاركردن و بةكارهيَنان كةمدةبيَتةوة يان ناميَنيَت.

كة ثيَياندةلَيَن  ،ثيَويست بةكاردةهيَنريَنلة زؤربةي وآلتاني جيهاندا كانزاكان بؤ بينادروستكردن ثاش ئامادةكردنيان بةثيَي كاري 
بةثيَي ئةو خةسلَةتانةي  ،كة لة كؤنكرييَت شيشضن دروستدةكريَن وةثيَياندةوتريَت بيناقورسةكان،بيناسوكةكان لةضاو ئةو بينايانةدا

 International Standard - ة لتوحيد القياسالهيئة الدولي-دايانناوة(  كة )ئةجنومةني وآلتاني جيهان بؤ يةكخستين ثيَوانة

Organization   (كةمرت بيَت2000( لة قةبارةي هةر بينايةك لة ) 3م2. ئةطةر كيَشي )ئةو بيناية ثيَيدةلَيَن بيناكيَش  ،كطم
( لة هةر بينايةكدا لة 3م2بةآلم ئةطةر كيَشي ) ، Light weight constructions  -منشأة خفيفة الوزن -سوكةكان 

هةروةها  ،  Heavy  weight constructions  -منشأة ثقيلة الوزن-ئةوا ثيَيدةلَيَن بيناكيَش قورسةكان ،كطم( ثرتبوو2000)
ئةطةر لة نيَوان  ، Short span-قصيرالبحر–ثيَيدةلَيَن بةريين كورت  ،م( كةمرت بوو7.5ماوةي بةريين ميضةكان ئةطةر لة )

-ثيَيدةلَيَن ماوةي دريَذ  ،ئةطةر لةوةش ثرتبوو ،Medium span  -وسط البحرمت-م ( بيَت ثيَيدةلَيَن بةريين مامناوند 15-م7.5)
بةوةش  ،كة ماوةيةكي بةرينيي فراوان دادةثؤشيَت ،. يةكيَك لة خةسلَةتةكاني بيناي كانزايي ئةوةية Long span  -طويل البحر

جطةلةوةي كة تواناييةكي  ،ة بيناي سووك دةذميَردريَتلة ضاو بيناي كؤنكريَتيدا ب زؤر لة ذمارةي ثايةكان كةمدةبيَتةوة ء بيناكةش
ي باشي بؤ هةلَطرتن و هيَزي رِاكيَشان و ثةيوةستكردني لةطةلَ ديوارةكانيدا هةية، زؤرجاريش بةكارهيَناني كانزاكان لة بينادا رِووةكان



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

253 

 

-جلي–سافكردن و سوونةوة  و grinding -سحق–ئةوةش بة هارِين  ،دةرةوةيان ضاكسازي ميكانيكي تيَدائةجنامدةدريَت
Polishing،  حرق–يان سووتاندن-Burnishing  ، تشعري–يان فلَضةكاريكردن-Brush finish ،  صنفرة–يان مسارتةكردني- 

Sand blasting  ،  طرق–يان بة ليَدان- Hammered ،  يان ضاكسازيي تايبةتي. هةروةها دةتوانريَت بةربةسيت ذةنط بكريَت
وةكو تيَكةلَةي  ،  Alloyingكةثيَيدةلَني ئةلَوين ، -سبيكة خاصة-اكاندا بة هؤي دارِشتنيَكي تايبةتييةوة لة ناو خودي كانز

كة باشرتين بةربةستكةري ذةنطة. هةروةها بؤ بةربةستكردني ذةنط لةسةر رِووكارةكاني دةرةوةي   Stainless Steelستانليس ستيل
)بة نيشتاندني تويَذيَكي تةنك لة ئؤكسيدةكان( بةتايبةتي بؤ  Galvanizing -( دةبيَت طةلظةنايز )ئةنؤدة بكريَن ،كانزاكان

 ثاراستين ماددةي ئةلؤمنيؤم لة دذي  كارليَكةكاني كةشءهةوا و ذةنط، هةروةها تويَذة رِةنطةكان دةثاريَزيَت و ناهيَلَيَت تيَكبضن.

 

 Galvanizing -لجلفنةا - كردنظةنايزطةلَ

بةهؤي كاري كارؤكيمياوييةوة خبريَتـة سـةر     Zinc -الزنك -دذي كانزاي ئاسن دةبيَت تويَذيّك زينك بؤ بةربةستكردني ذةنط 
( دةستنيشـاندةكريَت، زؤربـةي   1سـم \كـة وةك تويَـذيَك  دةنيشـيَنريَتة سـةر ِرووةكـان بـة )ملـم        ،كانزاكة. كيَشي ئـةو بـرِة زينكـةي   

 -كانزاكة لة ماددةي طةلَظةنايز Hot dip Process -الغطس الساخن-ي طةلَظةنايزكردنةكاني كانزاكان بة طةرمكردن و نقومكردن
 ،كة لة بينـادا بـةكارديَن   ،بكريَت هةروةها دةتوانريَت كاري طةلَظةنايزكردن بؤ هةموو ثليتة ئاسنينةكاني ،كردنةكةدا ئةجنامدةدريَت

 وةكو:

ثليَتجؤرةكاني   

      Plain flat Steel sheets لمسطحةااللواح الحديدية ا ثليتة ئاسنينة رِووتةختةكان -2

  Corrugated Steel sheets االلواح الحديدية المموجة دارةكانئاسنينة شةثؤل ثليتة -1

االلمممممممواح المعدنيمممممممة لتكسمممممممية الجمممممممدران)  ثليتة كانزاييةكاني رِووثؤشكردني ديوارةكان -3

 الحوائط(

Metal siding                 

               Metal decking االلواح المعدنية لالسطح ي رِووثؤشكردني سةربانةكانثليتة كانزاييةكان  -4

               Metal flashing االلواح المعدنية للتغطية رِِووثؤشكردن() ثليتة كانزاييةكاني داثؤشني  -5

 ،ةيةك كة بة بنةمايةكي ضيمةنتؤي ثؤرتالند طريابيَتـةوة يان بة تيَكةلَ ،دةتوانريَت رِووةكاني ئةم كانزايانة بة بؤيةي رِؤن بؤية بكريَن
 بؤئةوةي لة هةنديَك بارودؤخي تايبةتدا لة ذةنط ثاريَزراو بيَت. 
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 Anodizing -الكلفنة –عملية االنودة -ئةنوةدةكردن )طةلَظةنايزكردن( 

ـ   ريَن و ثاكدةكريَنـةوة لـة ضـةوري و ثةلَـة و     ثاش ئةوةي كة هةموو ثارضة ئةلةمنيؤمةكان لة كارطة دادةرِيَذريَن و ئامـادة دةك
لةثاشـان ئـةم ثارضـانة دةخريَنـة مـووذة كـارؤ        ،تةلَةزم و ...هتد. كارى ئةنوةدةكردن بؤ ئةو ثارضة ئةلةمنيؤمانـة ئةجنامـدةدريَت  

ـ   ة سـةر رِووي ثارضـة و   كيمياوييةكانةوة بؤ ئؤكسيدةكردنيان بة رِيَطاي نيشتاندني ضينيَك لة ئؤكسيدةكان بة كارؤكيميايي كردنيـان ل
ثليتة ئةلةمنيؤمةكان بؤ ثاراستنيان لة كارليَكةكاني كةشوهةوا و ذةنط. لة هةمانكاتدا رِةنطكردني ئةو ضينة نيشتووة كارؤكيمياويانة 

 كة بةزؤري باون وةكو رِةنطةكاني زيَرِي و زيوي و قاوةيي تؤخ.    ،بةو رِةنطانةي

  Metal Construction-معادن البناء  -كانزاكاني بيناكاري 

 دةبن بة دوو بةشةوة: ،كة بؤ دروستكردني بينا بةكاردةهيَنريَن ئةو كانزايانةي

 Non-ferrous Metal -المعادن الغير حديدية-كانزا نا ئاسنينةكان -2

ـ -بينـا   تومخة تةواوكـةرةكاني  ووثؤشكردنيو  رِ Details -التفاصيل – وردةكارييةكانئةم كانزايانة بؤ    -ر املكملـة العناص
integration Elements  وةكو )دةرطا و ثةجنةرة و رِووكارةكاني بينا و كاري ديكؤر و نيطارسازي و لولةي ئاوي طةرم و ئاوي سارد و

بـةكاردةهيَنريَن، وةكـو    كة لة زؤربةي وآلتاني جيهـان ثـاش ضاكسـازي بـؤ كردنيـان دذي ذةنـط       ،جؤرةها كيَبلَ و تةلي كارةبا..هتد(
–قورقوشم   Brass-النحاس االصفر-وة مسي زةرد   Copper-النحاس االمحر -و مسي سوور    Aluminumئةلؤمنيؤم  يماددةكان

 (2- 2برِوانة ويَنةى ) هتد. Lead  -الرصاص

 

 

 

 

 

 

 

 ( رِووكةرتي ثارضة ئةلؤمينيؤمةكان2- 2ويَنةى )
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 Ferro metals -المعادن الحديدية-كانزا ئاسنينةكان  -1

سالَ لةمةوثيَشةوة بؤ جؤرةها مةبةسيت جياجيا بةكارهيَنراوة، ئةم  كانزايانة رِةقـن و ئاسـان دةتويَنـةوة و     5000ئاسن لة 
 موطناتيسني زؤر زوو ذةنط دةطرن. ئاسين ثاك و بيَطةرد بة ئاساني  دةستناكةويَت. زؤربةي ئاسنة بازرطانييةكان تيَكةلَن بـة رِيَذةيـةك   

كـة بةشـيَوةيةكي    ،ئةو ئاسنانةي  Smeltingو ئامادةكردني ئاسن لة ماددة خاوةكةي ثيَيدةلَيَن مسيَلتينط  لة طةلَ كاربؤن. دةرهيَنان
 طشيت بة كاردةهيَنريَن ئةمانةن:

  Wrought Iron-الحديد المطاوع -ئاسنة نةرمة -2

بـةهيَزة و ئاسـانة بـؤ لكانـدن و     كـةمرتة، ئاسـنيَكي    .%1.5كة رِيَذةكةي  ،ئةم جؤرة ئاسنة ثاكة و زؤر كةم كاربؤني تيَكةآلوة
كارثيَكردن، بةرطةي قرتاندن و شكان دةطريَت و بةئاساني بةثيَي ثيَويست لولدةدريَت و ثيَضدةدريَت و بادةدريَت. ئـةجمؤرة ئاسـنة بـؤ    

دني و دروسـتكر    Hygienic Services-خمدمات الصمحية-لولةي ئاووئاوةرِؤ و خزمةتطوزارييةكاني ثاكءتةميزي )تةندروسيت( 
 بةكاردةهيَنريَت. تؤرِة ئاسنينةكاني نيطاركاري ئاسن ...هتد

   Cast Iron -احلديد الزهر -ئاسنى حةوجتؤش )دارِيَذراو(  -1

يان ثرت  ،لة كيَشي جؤريي   %   3–1 يان    %    4–2.1ئةجمؤرة ئاسنة لة تيَكةلَكردني ماددةي ئاسن و كاربؤن و سليكؤن بة رِيَذةي  
 (1- 2الي خوارةوة:       برِوانة ويَنة ) وةكو ،كة خةسلَةتةكانيان لة يةك ناضن ،مانةش ضةند جؤريَكندارِيَذراوة. ئة

 

 

 

 

 

 

 

 دروستكراو ( كةلءثةلي لة ئاسين دارِيَذراو1- 2ويَنةى )
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 Wight cast Iron    الحديد الزهر االبيض ئاسين دارِيَذراوي سثي  -أ 

   Ash gray Cast Iron  الحديد الزهر الرمادي  يئاسين دارِيَذراوي خؤلَةميَش -ب 

    Malleable Iron الحديد الميالبل  ئاسين ماليةبلَ  -ج 

 

ئاسـاندادةرِيَذريَن و   ،بـةآلم توانـاي كشـانيان زؤر كةمـة     ،يَذراوةكان تواناي بةرطةطرتين فشـاريان هةيـة  زؤربةي ئاسنة دارِ
ة ثارضة دةبن، بؤ لولةي ئاوةرِؤ و هةنديَك ئاميَري ثـاك و تـةميزي )تةندروسـيت( و قـالَيب     بةآلم زؤر رِةقن و زوو ثارض ،رِيَكدةخريَن

 (.3 - 2...هتد بةكاردةهيَنريَن. برِوانة ويَنةى ) كؤنكريت

 

 

 

 

 

 

 

 ( كةرةستةي لة ئاسين دارِيَذراوي ماليةبأل دروستكراو3- 2ويَنةى )

 

 Steel-حديد الصلب  -ئاسين ثؤآل  -3

 Bessemerيان كةمرت. ئةجمؤرة كاربؤنة بة رِيَطاضارةي بيسـمةر   ،%1ي ئاسن بة تيَكةآلوكردني لةطةلَ كاربؤن بة رِيَذةي لة دارِيَذراو
 كة ثتةو و بةهيَزة. جؤرة باوةكاني بؤ بةكارهيَنان ئةمانةن: ،دروستدةكريَت
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 Carbon Steel -حديد كاربون -ئاسين كاربؤن  -أ

      Mg   وةك مةنطـةنيز  ،ماددةي تـر  كو هةنديَ  % C  0.21 – 1.0  وة لة كاربؤنذةي جياجيا تيَكةآلرِيَ كة بة ،ئةو جؤرة ئاسنةية
 .Si % 0.60      و  سليكؤن  ،Cu %0.60      و مس   % 1.65  

  Alloyed Steel -سبيكة الحديد -ئاسين دارِذتة -ب

كة هةنديَك خةسلَةتي ئاسـنيان ثيَـدةدات و     ،%50 - %2 كة ضةند ماددةيةكيان سةرباردةكريَت بة رِيَذةي ،ئةو ئاسنانةن
ئاسين دارِشـتةي كـةمهيَز(    -دةبيَتةهؤي طؤرِيين خةسلَةتة ميكانيكييةكانيان، وة دةكريَن بة دوو بةشةوة: )ئاسين دارِشتةي بةهيَز 

(  %2 - %0.2كـة ئاسـنة نةرمةيـة )    ،بةزؤري بة ئاسين تيَكةلَي كةمهيَز دةوتريَت ئاسين تيَكةأل، بةآلم ئاسـنى تيَكـةلَي بـةهيَز   
وةك )مس ، ئةلةمينيؤم ، مةطنيسيؤم ، نيكيل ، قورِقوشـم ،   ،جطة لة كاربؤن، ماددة سةرباركراوةكان ،ماددةي تري سةرباردةكريَت

  كؤبالَت( ..هتد.

       Stainless Steel -حديد ضد الصدأ -ئاسين ذةنط نةطر     –ج  

 كة زؤر  بةرهةلَسيت ذةنط دةكةن. ،لةطةلَة  & Nickel   Chromium ئةجمؤرة ئاسنة كرؤم و نيكيلي

   Heat traded Steel -حديد معاجل بالتسخني -ئاسنة ثؤآليي بةطةرمي ضارةكراو  –د 

 ،كارثيَكردن و بةكارهيَنانيان ئاسان دةبيَت ،كة بة طةرمكردن ،ئةو ئاسنانةن

   Cast hardened  Steel   -لب جداطح صفوالذ ذات س -ثؤآلي رِوو سةخيت زؤر رِةق -ه

 بةوةش دةبنة ثؤآل و رِوويةكي كاربؤنيي زؤر بةهيَز ثةيدادةكةن. ،كة زؤر طةرمدةكريَن و لة ثرِ سارد دةكريَنةوة ،ئةو ئاسنانةن

   Structural Steel -حديد المنشأت-ئاسين بيناكاري) بيناسازي(  -4

سنانة بؤ بينا ثةيكةريية ئاسنينةكان بةكاردةهيَنريَن. ئةم ئاسـنانة لـة ئاسـنى    ئةجمؤرة ئا ،بةشيَوةيةكي بنةرِةتي و سةرةكي
 -لف بالتسـخني -دروستدةكريَن و بة طةرميي لولدةدريَن   %0.5تا  %0.15كة دةطاتة  ،خاو كة رِيَذةيةكي مامناوةند كاربؤنيان تيَداية

Hot rolled  يـان   ،ملم( ـة، هةنـديَكجار دوو ثارضـة    3بةرهةمدةهيَنريَن )كة  ،ئامادةدةكريَن، كةمرتين ئةستووريي ئةوثارضانةي
-ئاسنينة سوكةكان  بةآلم ضيَوة ،زياتر لة طةلَ يةك ثةيوةستدةكريَن، كة يةكدطري دةكريَن بؤ ثيَكهيَناني ثةيكةري بينا بةهيَزتر دةبن

البحمور ذات -كـة ماوةكانيـان كـورتن     ،نبؤ ئةو بينايانة بةكاردةهيَنريَ Light gauge framing -ية الخفيفمةحديداالطارات ال

 (4 - 2.  برِوانة ويَنةى ) short spans -القصيرة 
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 ( ثارضة ثؤآليينة ثيَوانةييكراوةكان4 - 2ويَنةى )

    Cor-Ten Steel  -فوالذ كورتن -ثؤآلي كؤرتن  -4

، ئةجمؤرة ئاسنة بةرطةي كارليَكـةكاني كةشءهـةوا دةطريَـت    كة بؤ ثةيكةري بينا بةكاردةهيَنريَت ،جؤريَك ئاسين تايبةتيية
 ،.لةبةرئـةوةي   Whether factors resistance- Anti corrosion -الصـدأ  ضمد الجويمةمقاومـة العوامـل   -دذي ذةنـط  

 بةكاردةهيَنريَت. كةئةجمؤرة ثؤآلية  زؤرطرانة تةنها لة رِووكاري بينابةرزةكان و ثردةكاندا بيَرِووثؤشكردنيان

 Fixing &   Joining Steel Constructions  -تثبيت القطع الحديديةللبناء-بينا ةكاني ضةسثكردن و ليَكداني ثارضة ئاسنين-

ثارضة ئاسنةكاني دروستكردني بينا بة شيَوازي تايبةت و ئةندازةكراو دروستدةكريَن و كؤمثانيا بةرهةم هيَنةرةكان كةتةلؤطي 
 وةكو:  ،سآ رِيَطةضارة هةية ،كدةخةن. بؤ ضةسثكردن و ليَكداني ئةم ثارضة ئاسنانةتايبةتي بؤ ئةم مةبةستة رِيَ

 Rivets -مسمار البرشيم -بزماري ثةرض  -2

بزماري ثةرض بؤ ثةيوةستكردن و ضةسثكردني دوو ثارضة ئاسن ثيَكةوة بةكاردةهيَنريَت. ئةجمؤرة بزمارة ثيَكهاتووة لة قةديَكي 
ثاش ئةوةي كة سةري بزمـاري ثةرضـةكة بـة ضـةكوش      ، Snap Head -القصبة و المرأس-طؤي ثانكراوة دريَذكؤلة و سةريَكي نيوة

 بةباشي ليَدةدريَت و جيَطاي خؤي دةطريَت كةرمدةكريَت و ثاندةكريَتةوة، ثارضةكان توند يةكدةطرن و ثةيوةسـتدةبن. برِوانـة ويَنـةى   

(2-5 ) 

 

 رِووكةرتي رِايةلَ رِووكةرتي ثردؤكة رِووكةرتي شيَوة ثلووسك Lطؤشةي شيَوة  ي ئاسنو شيش لوولةووكةرتي رِ

 Tرِووكةرتي شيَوة  Zوكةرتي شيَوة رِو ثلييت ئاسن ثردؤكةي لكيَندراو ثردؤكةي لةيةكدراو
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 و ليَكداني ثليَتة ئاسنينةكان بة بزماري ثةرضي سةرثان و سةرخرِ ضةسثكردن  (5-2) ويَنةى

   Bolts & Nuts -براغي الربط و صواميلها -برغوي ثةيوةستكردن و هاوسةرةكانيان   -1

دروســتدةكريَت و بــؤ  Bolts  Mild Steel black -الحديممد االسممود المطماوع-ئــةجمؤرة برغــوة لــة ئاســنة نةرمــة رِةشــةكان 
بةآلم ئةم جؤرة ثةيوةستكردنة وةك ثةيوةستكردني ثةرض بةهيَز و  ،بةكاردةهيَنريَت ني ثارضة ئاسنةكان لة شوييَن كارةكةثةيوةستكرد

   (6-2) ضونكة شلبوونةوة و لةقيين تيَدةكةويَت. برِوانة ويَنةى ،توندوتؤلَ نيية

 

 

 

 

 برغوي ثةيوةستكردن ء ضةسثكردن، وة هاوسةرة برغو   (6-2) ويَنة

 

 

 

 

 
 كوني شويَنثةرض

 سةري بزماري ثةرض

 دوو ثلييَت ئاسنني

 قةدي بزماري ثةرض
سةري بزماري ثةرضي 
 طةرمكراو و ثانكراوة

 بزماري ثةرضي سةرثان

 قةدي برغو

 سةري برغوي شةشطؤشة

 ةرة برغوهاوس    

 ددانةكاني برغو
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 welding -اللحيم–لكاندن -3

بةلكاندن جيَبةجيَدةكريَت و ثيَكـديَت. بـةثيَي ريَسـا و مةرجـة      ،ثةيوةستكردن و لةيةكداني ثارضة ئاسنةكاني ثةيكةري بينا
يـان طرانولـةر فلـؤكس     ،(Bar electrodesتايبةتييةكاني كة بؤ ئةم كارة دانراوة، دةبيَـت تـةنها لكيَنـةري بـارِ ئـةليَكرتؤديز )     

(Granular flax.بة كاربهيَنريَت و بةهيض جؤريَك لكيَنةري ئؤكسجني لةم جؤرة كارانةدا بةكارنةهيَنريَت ) (7-2) برِوانة ويَنةى   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

لكاندني رِيزبةند  لكاندني دووثارضةي سةريةك
 كردن

 Tلكاندني شيَوة  لكاندني كةناربةند لكاندني طؤشةيي

 شيشي ئةليَكرتؤد

 كانزا كةوانةي طرِ

 ئارِاستةي كةوانة

 سورِي كارةباي لكاندن كيَندراوكانزاي ل

 ثلة 060

 رِووي لكيَندراو 

ئةستووري ماددةي 
 لكاندن

 بيَخي لكاندن

 وردةكاريي جؤرةكاني ضةسثكردن و ليَكداني ثارضة ئاسنينةكان   (7-2) ويَنةى

1 

 سم 2.1

 لكاندني بة سآ قؤناغ

 رِووي لكيَندراو

 ئةستووري ماددةي لكاندن

2 

3 

1 
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   Type of Steel Building -أشكال المنشاءات الحديدية-جؤرةكاني دروستكراوة ثؤآليينةكان -

 وةكو: ،هةية بؤ بينا ثةيكةرة ئاسنينةكان  Details -تفاصيل -كاريي ضةند جؤريَك شيَوة و وردة

  Multi story Steel Building -منشاءات حديدية متعددة الطوابق -بينا ئاسنينة بةرزة  فرة نهؤمييةكان -أ

  (2-2) ة ويَنةىبيَت. برِوان Grid System-شبكي  نظام -باشرتة ثةيكةرةكانيان سيستةمي تؤرِي  ،بؤ ئةجمؤرة بينايانة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سيستةمي تؤرِي2-2) ويَنةى

 بؤ دروستكراوة ئاسنينةكاني بينا فرةنهؤمييةكان

 

 م 4.5
 م 4.5

 كؤنكرييَت شيشضن

 زةمينةكان
 ثايةكان

 رِيَرِوي ناوةوة

 ثايةكاني دةرةوة

 يةكاني ناوةوةثا

 م 6م      2.2م     6

 م 4.5
 م 4.5

 ثردة سةرةكييةكان

 أ -رِووكةرتي أ 

 ثايةكان

 ثردؤكة

بانةكان لةسةر دووثردي 
 سةرةكي

 ثةيكةري بينايةكي ئاسنيين فرة نهؤمي

ثردي سةرةكي ذيَر 
 ديوارةكان

6 
 م

6 
 م

4

.

5 
 م

4

.

5 
 م

4

.

5 
 م

 ثردي سةرةكي
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 رؤ

 

 

 

 

 ووردةكاري لكاندن و حليمكردن لة كارطةو شويَنكاري بينا (2-4) ويَنة

 

 

 شويَنكار( ضةسثكردن بة لكاندن و ثةرض لة كارطة و لة 4-2) ويَنةى  

 

 

بة ثةرض و طؤشةي ضةسثكراو 
 لكاندن

 

 ثردي سةرةكيي

 ثايةي سةرةكيي

طؤشةلكيَندراوةكان بة 
 ثايةكانةوة

طؤشةلكيَندراوةكان بة 
 ثايةكانةوة

 ثايةي  سةرةكيي

طؤشةي ضةسثكراو بة ثةرض و 
 لكاندن

 ثردي سةرةكيي

 

 ثاية

دوو سةرة ثاية بة 
 لكاندن وثةرض

 ثةرض بزماري

 ثلييَت ئاسن

 ثاية
 ثردي سةرةكيي

طؤشةي ضةسثكراو بة 
 ولكاندنثةرض 

 ثردؤكة



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وردةكارييةكاني بنكةي ثاية ئاسنينةكان (20 - 2) ويَنةى

 

 شيَلمانةكاني ذيَرةوة رِايةلَة

 كؤنكرييَت ذيَر بناغة

طؤشةيةكي ئاسنني بؤ ثةيوةستكردني 
 رِايةلَة شيَلمانةكاني ذيَرةوة

 سنوري كؤنكريَتة دارِيَذراوةكة 

ثايةي ثيَكهاتوولة شيَلمان و 
 فليَنجة

ثةيوةستكردني شيَلمانةكاني 
 سةرةوة

 بناغةيةك لة تؤرِي شيَلمان  –ب 

 بؤشايي طري نيَوان شيَلمانةكان

 قؤلَةبرغوي بنكةي كؤنكرييت

 ثاية
 طؤشةي ضةسثكردني ثاية و بنةثاية

 بنكةي كؤنكرييت

ثوازي ئاسن بؤ 
 بةرزكردنةوةي ثاية

ثركردنةوة بةطرياوةيةكي 
 لكيَنةر

بنكةيةك لةثلييَت 
 ئاسنة نةرمة

 ةستكردني ثاية و بناغةي ثايةبةكارهيَناني قؤلَةبرغو بؤ ثةيو –أ 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وردةكارييةكاني بنكةي ثاية بؤ ثايةيةكي لوولةي كانزايي (22 - 2) ويَنةى

  Steel  truss -ي المسنم الفوالذ-ضةرداخي ثؤآليني -ب

وةكـو رِايةلَـةكاني سـةرةوة )تريةكـاني      ،ثيَكديَت ةكي ثيَشكات ثيَوانةكراو و  ئامادةكراوضةرداخ لة ضةند ثارضة ئاسنةثؤآلي
و  Lower Members -أعضاء السمفلى-و تريةكاني تةنيشت و تريةكاني خوارةوة  Top Members -أعضاء العليا-سةرةوة( 

رِايةلَـةكاني   Joints -املفاصـل –ومطةكانـةوة  كـة بـةهؤي ج    ،Web members -أعضماء الموتر-رِايةلَ و رِايةلَي قؤلَةالرةكان 
 قؤلَةالرةكان و رِايةلَة ستوونييةكان و رِايةلَةكاني سةرةوةو خوارةوة بةيةكةوة دةبةستيَتةوة و ثةيوةستياندةكات، بة تـةواوبووني ئـةم  

كة ثيَيدةلَيَن ضةرداخ. برِوانـة   ،ةبيَتكة شيَوةيةكي تايبةتيان ليَدروستد ،كارة ضةند سيَطؤشةيةكي بة تةنيشت يةكةوة بة رِيز ثيَكديَن
 ب-( أ 12 -2) ويَنة

 

  

 

 

 

 

 

 بناغةي كؤنكرييَت

 سم 30

 سم 60
 سم 60

 ييثايةي لوولةي كانزابناغةيةك بؤ

 فليَنجةي ثةيوةستكردني ثاية و بناغة

 كانزاي ثايةي لوولةي

 

 تريةي التةنيشت
 رِايةلَي قؤلَةالرةكان

 رِايةلَي ستوونيي رةكانجومطةي قؤلَةال

 تريةي ذيَرةوة

 رِايةلَي قؤلَةالرةكان

 ثلييَت ثةيوةستكردن
 رِايةلَي ستووني

 ترية

 جومطةي بةستنةوةي رِايةلَةكان

 ضةرداخي ئاسنني ثيَوانةييكراوةكاني كراوةثيَكهاتةكان و رِايةلَة ئامادةأ  (21– 2) ىويَنة

 

 زةمينةي كؤكرييت
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  Steel truss building -منشاءات جملونات حديدية فوالذية-دروستكراوة ضةرداخيية ثارضة ثؤآلييةكان  -

بؤئةوةي لـة ناوةرِاسـيت بؤشـايي     ،كة ماوةي زةمينة و باني بيناكة فراوان و بةرين بن ،ئةجمؤرة ضةرداخانة كاتيَك بةكارديَن
 نيشاندراوة. (  ب23-2)و ( أ 23-2) وةكو لة ويَنة ،ئةجمؤرة بينايانة زؤر جؤريان هةية ،بيناكةدا ثاية دروستنةكريَت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ جؤرة جياجياكاني ضةرداخي ئاسنني   (23-2) ويَنةى

  (WEB)ي ثردؤكةيي كراوة ب دروستكردني تؤرِ (21– 2) ىويَنة

 

 تريةي سةرةوة
 دوو طؤشةي ئاسن

 سم 6

 تريةي خوارةوة

 م 21

 م 6

 تؤرِي ئاسنني قؤلَةالرةكان قؤلَي ستوونيي

 ضةرداخي مقةسيت نيوة ضةرداخ ضةرداخي ثضووك

 ضةرداخي فينك ضةرداخي هاو ضةرداخي ثرات

 ضةرداخي نيو تةخت ضةرداخي ثليكةدار

 اكيروون

 ضةرداخي نيمضة الر ضةرداخي مشاري

 ضةرداخي ؤرن

 رِاطر رِاطر

 رِاطر رِاطر رِاطر رِاطر

 رِاطر رِاطر رِاطر رِاطر

 رِاطر رِاطر رِاطر رِاطر

 رِاطر
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 جومطةي ثةرضكراوي ضةرداخي فيَنك  منوونةي(  ب 23-2) ويَنةى

 

 Open Frame building -منشاءات االطارية الفراغية-بيناي بؤشايية ضيَوةدارةكان  -ج

وةكـو بينـا طشـتييةكان، برِوانـة      ،كة رِووبةريَكي طـةورة دادةثؤشـن   ،زؤر بةكاردةهيَنريَن ئةم بينايانة لة شيَوةي ضةتريَكي طةورةدان
 أ ب(.-24-2) ويَنةكاني

 

 رووثؤشكردني بان تريةي سةرةوة

 Zرووكةرتي شيَوة 

 بزماري ثةرض

طؤشةي ئاسين 

 L  شيَوة

 ثلييَت ئاسن

شة ئاسين طؤ
 قؤلَي الر

 طؤشة ئاسين قؤلَي ستووني

 ضةرداخي فينك
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 جؤريَك بيناي بؤشايية تؤرِيية ضيَوةدارةكاني زةمينة و بان    أ( منوونةي ضةند-24-2) ويَنةى

 ضةسثكردن بة فشار
 ضةسثكردن بة ثةرض

 ييدوو تؤرِي ئاسين لةسةريةك بة تاكولؤيي كةوانة ضةسثكردني برغووي
طومةزي الميَالي هاوتةريب لة دوو تؤرِي ئاسين 

 لةسةريةك بة تاكولؤيي طؤيي
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 يةنماذج لهياكل فضائ -جؤريَك بيناي بؤشايية تؤرِيية ضيَوةدارةكاني زةمينةوبان  منوونةي ضةند  ب(-24-2) ويَنةى

                                     Types of Space Frame 

 دوو تؤرِي ئاسين لةسةريةك بة تاكولؤي شكاوة دوو تؤرِي ئاسين لةسةريةك بة تاكولؤ

دوو تؤرِي ئاسين رِاستةوخؤ لةسةر 
 يةكضنراو 

 لةسةريةكضنراو بؤ ماوة فراوانةكان دوو تؤرِي ئاسين رِاستةوخؤ
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 Fire protection for Steelمـن احلريـق  حمايمة االبنيمة الحديديمة - ثاراستين بينا ئاسنينةكان لة سـووتان -   

Building-: 

زطـاري بكـريَن دذي سـوتان بـة     لةبةرئةوة ثيَويستة كة ثاريَ ،بينا ئاسنينةكان بةرطةي ئاطر و سووتان بؤ ماوةيةكي زؤر ناطرن
رِووثؤشكردنيان بة ماددةي دذة سووتاننةكان، بؤ ئةم مةبةستةش ضةند شيَوازيَك و رِيَطايةكي جياواز لة ثاراسنت هةية. برِوانـة ويَنـةى   

 ( 24-2( و )2-23)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ثرد و ثاية شيَلمانةكان( رِووثؤشكردن بة ماددةي بةرطةطري ئاطر بؤ 25-2) ويَنةى

 

 رِووثؤشكردن بة ماددةي بةرطةطري ئاطر, وةك بة ضيمةنتؤي فيَرميكوليدي ثرذيَنراو

 ثايةي شيَلمان

 ثايةي ناوةوة

 ثايةي دةرةوة

 ثايةي شيَلمان

 ثردي شيَلمان

 ةوةثردي ديواري ناو

 ثردي ديواري دةرةوة

 سم 20

 سم 5
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 ( ثاراستين تومخةكاني بينا ئاسنينةكان دذي ئاطر26-2) ويَنةى

 زةمينةي كؤنكرييَت

 ثردي شيَلمان

 ثايةي شيَلمان

سم كؤنكرييَت  5رِووثؤشكردن بة  ثايةي رِووثؤشكراو
 رِيشالَة سرياميكيةثرذيَنراوةكانكان 

تؤرِي كانزايي يا 
 ستيكيثال

سثيكاري بة طةضي 
 فيَرميكوليت

 ثايةي شيَلمان

سم  30قةفيزي ئاسن هةر 
 دانةيةك

 زةمينةي كؤنكرييَت

 ثردي شيَلمان
 طؤشةطريي سوضةكان

  



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

272 

 

 

  سةرضاوةكاني بةشي هةشتةم 

   
 -  .2423كلية الهندسة المعمارية ،\جامعة بغداد ،، الطبعة االولىأنشاء مباني + أرتين ليفون، زهير ساكو 
 -  .1006االسكندرية، -وزيع منشأة المعارفاالجلد االول ،ت -، الطبعة التاسعةد المبانيفاروق عباس حيدر، تشي 
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 تةالرسازي ييبيناكار
 

 بةشي نؤهةم 

 و ميض و بان زةمينة 

 قوفرضيات والساأل

Floors and Roof 
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  Floors and Roofs -والسقوف ضياتاالر-و ميض و بان نؤهةم / زةمينة بةشي

– وةكو نهؤمي زةميين ،لَني نهؤمكةثيَيدة ،كة بينا بة ضةند ئاستيَكةوة دابةشدةكات ،سؤييةية لة بينادابةشة ئا زةمينة ئةو

وة لةسةر ئةوةوة  ،دةلَني بانهؤمى سةرميضةكةي ثيَي. دوا ن...هتد،ووةمنهؤمي د، نهؤمي يةكةم وة Ground Floor-االرضي الطابق
بينا و ذينطة لةيةك ، ةوةيسروشتيووي سةرزةوي ئاسيت رِ نزيكة لة كة ،بينادا ئاسؤيية كي لةةطةزيَرِية. زةمينة تر ني بيناي

 Floor-مستوى االرضية–ئاسيت زةمينةي نيشانكردني  ،هةر بينايةك كارة طرنطةكاني ديزايين سةرةتايي بؤ . لةجيادةكاتةوة

level  ووى سيت رِيان لة ئا ،ةكةوة بةرزترةيووي زةويرِ لة يان ،. زةمينةي بيناكةتكريَزةوييةكة دروستدة لةسةر كة ،ئةو بينايةية
يان  ، Half Basemen -نصف قبو-(ذيَرخان)ذيَرزةمني وةك نيو  ،كةوة نزمرتةيةووي زةويياخود لة ئاسيت رِ ،داية ةكةيزةوي

   -سرداب- زةمنيكةثيَيدةلََيَن ذيَر ،بة قةبارةي بؤشايي  ذيَرزةمينةكة ت لةذيَر ئاسيت رِووي زةوييةكةوةريَهةلَدةكةند

Basement (2-4) ىويَنةبرِوانة 

 

 

 

 

  

  نهؤمةكاني بينا (2-4) ىويَنة

-عمود–ثاية مينةي بيناكة بةرزبكريَتةوة و لةسةر كة زة ،نةخشة دادةنريَثالنسازي هؤي  هةنديَكجار لةبةر هةندآ  

Column، لةوشويَنةدا بةهؤي كاريطةريي باوةية. زؤرجار  ي طوجناوي تري دروستكردن دادةنريَت، ئةمةشيان لةسةر هةر سيستةميَك
-المخازن –و كؤطا طةجنينة نيا ،Car park-موقف السيارات -مبيلوةكو شوييَن وةستاني ئؤتؤ ،تذيَرة وةردةطرييَ ك لةولَكة

Stores التهويئة و التدفئة و التبريد - ئاميَرةكاني هةواطؤركآ و طةرمكردنةوة و ساردكردنةوة و شوييَن-Ventilation .  

 Factors that -العوامل التي تحدد مستوى أرضية البناء - تكة دةستنيشاني ئاسيت زةمينةي بيناي ثيَدةكريَ ،ئةو هؤكارانةي  

determine the level of the floor construction  :ئةمانةن 

 .مينةي شويَنةكةووي زةبةرزونزمي رِ   topography -مسح مناسييب  - ي شويَنةكةيتؤثؤطراف-2

 . تدةكريَثرؤذةكةي لةسةرجيَبةجيَ كة ،ةييزةوي ئةورِووي  و شؤستةكان لة ئاسيتو شةقام  يَطاي رِيئاسيت بةرزي و نزم-1 

 بةرة و بينا لةو ناوضةيةدا.وداركردني  ئاسيت خانوبؤ سنوور ياساكاني بينا-3 

 بان

 نهؤمي يةكةم
 نهؤمي زةميين

 ذيَرخان

 ذيَرزةمني
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 .ؤ بيناكة و لة بيناكةوة بؤدةرةوةؤ و ئؤتؤمبيل برِرِةضاوكردني ئاساني هاتوضؤي ثيادة-4

 لةيان  ،بيَت لةناو شاردائةطةر ةكة يزةوي ثارضةطراني و هةرزانيي يةوة يلةبارةي ئابوورCost - الكلفة – ةضاوكردني تيَضونرِ-5
يلةو ابؤبيَت و ئاميَرةكان و م هاتوضؤي لةسةرئاسان ــبؤ مرؤظ كة ،طرنطرتين كاري زةمينة بةدةستهيَناني ئاستيَكي ريَكة دةرةوةي شار.

  ةهيَن.ديانردن لة بيناكاندابةكارــدانيشنت و كارك ئةو كةنةفانةي كة بؤ

 وةكو: ،تزؤر كةرةستةي جياواز دروستدةكريَ زةمينةي بينا لة

      Timber floors  - ارضيات الخشبية -تةختةدار  و ةمينةي دارز-2

   Jack arching- طابوق او حجر و الشلمانارضيات العقادة  -زةمينةي تاقي شيَلمان وخشت و بةرد -1

  Reinforced  Concrete Floor -ضيات الخرسانية المسلحةاالر-يت شيشضن زةمينةي كؤنكريَ-3

 :Factors that determine the ground -العوامل التي تحدد االرضية - تتنيشاني زةمينةي ثيَدةكريَكةدةس ،فاكتةرانةي ئةو

 Loads   Kind of-انواع االمحال -ةكاني بار و قورساييةكان جؤر-2

      -  Fire proofingاحلريق  مةمقاو-ي ئاطر يبةرطر-1

 Durability -و الدوام المقاومة- مانةوة بةرطةطرتن و-3

  Isolate the Heat & Cold & Sound -و الصوت  ةوالربود  ةعزل احلرار- و دةنط يطةرمدي و راس جياكردنةوةي-4

      ووى ئابوورى و بةرطةكرتن و مانةوةوة بةكاردةهيَنريَن. رِ بؤ دروستكردني بينا لة كة ،كةرةستانةي ضؤنييَت ئةو-5

 : Loads located on the ground -على االرضية االحمال الواقعة-بار و قورساييةكاني سةرزةمينة

 .ئةم بار و قورساييانةي خوارةوة هةلَدةطريَت يان هةموو ،زةمينة هةنديَك

اكة مابيَت ئةو كيَش و كة هةتا بين ،بارةية ئةو ييهةميشةي ربا نيا ،بارى جيَطر Dead load-مل امليت احل -باري جيَطر-1
 -سقف ثانوي-ض ثؤشيان مي ،ى ثيَتةواو دةكريَت كاشيزةمينة كةوة كو ئةو كةرةستانةى  ،نيَتةوةبارستايية لةسةر زةمينةكةى دةميَ

false Ceiling، بارى هةميشةيني و ضةقبةسنت سثيكارى بنميضةكان ئةمانة هةموو يان. 

طؤركيَدان لةجيَطاكانياندا  و كةنةفانةى كة لةجيَ يلةابو مؤ و كةسان و ئاميَرئة Live Load-حمل الحيال-باري جيَطؤر )كاتي(  -1
 .تى دادةنريَنكاتةوذمي با بة باري ء  و باران بةفرهةروةها قورسايي  ،ةقنابةسنتو ض ناميَننةوة
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و   Lifts  -املصاعد – ن و هاتوضؤي سةرخةرةكانئنجامى جوآل لة Impacting  Load  - الصدمياحلمل  -ككةوتنيَباري بةرِ -3
 .           وودةداترِرةكان و ئؤتؤمبيلةكان رينةوة و كاردانةوةي ئاميَلة

 ،يَك ء الرةكانيش()بانة رِ ووى بيناكان و  بانةكانىتةوذمي با و ثالَنانى كاردةكاتة سةر رِ  Wind load-محل الريح -باري با -4
ني دروستكراوة كؤنكريتييةكان بةثيَي كؤدي عةرةبي بؤ ديزاين و جيَبةجيَكرد.1م2 \( كطم   250-21ئةندازةى) دةكريَت بةكة مةزةندة

 (  .2-4-5بةشي ثيَنجةم برِطةي )

 -:Kinds of Floors-انواع ارضيات المباني -جؤرةكاني زةمينةى بينا

 . نكريَةستة سةرةكييانةى خوارةوة دروستدةلةم  كةر بينازةمينةى  

شيَوةيةي بةم يان ثتةو ،دار و تةختةى نةرم ؤرة زةمينانة لةئةجم Timber Floor -االرضيات الخشبية-زةمينةى دارو تةختة -2
      : ندروستدةكريَالي خوارةوة 

 .  single floors-العوارض االحادية  أرضيات من-(ةكان )يةك ثردؤكةيييايةلَيرِزةمينةيةك -أ

طة طرتنى جؤرى ةركة توانا و ب ،ثاش ئةوةىن،ثيَكديَ تةختةدارةكانهةلَطرة ي  Bridging Joists - العوارض-كانايةلَةلة رِ
دابةشدةكريَن.  ى بؤشاييةكة يئةو الى ثانةكيَشريَت لةسةر ديوارةكانى ئةمالود ديزاين و نةخشةى بؤ ،زانرادارةكان دارةكان و تةختة

–تة داريَذراوةكةي سةر ديوارةكان ضةسث و لةسةر كؤنكريَ ندةكريَسم( دةستنيشان40-سم30ماوةى نيَوان رِايةلَةكان بةثيَوانةي )

يةكى بةئةستووريFloor-Boards  -الواح خشبية–دادةثؤشريَن ةكانبةتةختةدارن، سةر ئةم رِايةآلنة دةكريَ Fixed -يتتثب
 طوجناو. برِوانة 

 (1-4) ىنةويَ

 

 

 

 زةمينةي يةك رِايةلَيي  (1-4) ىنةيَو

دةكريَن بؤئةوةى  Cross-Bracing or Strutting -التكتيف  -شانبةستبؤشايية طةورةكان رِاست و ضةث ايةلَة هةلَطرةكانى سةر رِ
   (3-4)ى نةويَبرِوانة  الو ئةوالدا.الرنةبنةوة  بةم

 رِايةلَي تةختةدار
 سم 40- 30

 كؤنكرييَت ئاسايي

 دةثي تةختة

 رِايةلَي قةدي دار سم 40- 30
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  طةورةكان بؤشاييةايةلَة هةلَطرةكانى سةر رِ  (3-4)ى نةويَ

دروستدةكريَن بؤ هةواطؤركآ  Air Inlet - اهلوْاةفتح–)هةوا كيَش(  بايةكةند كونةض ،زةمينانةبؤ ديوارةكانى ذيَر ئةجمؤرة 
نى ناوةوة ثةنط نةخواتةوة و ببيَتة هؤى ديوارةكا كة ئةو هةوا شيَدارةى ثاش طةضكاريكردنى ،ئةوةىنزيك ميضةكةى ذيَريدا بؤ لة

 -تعاجل االخشاب – ندةكريَضارةسةر كةدارة هةلَطرةكانى ذيَر ميضةرايةلَةزينى رايةلَةكان، رِ نوهيَنان و لةثاشاوكةرِو شيَداركردن 
Treated Timberبةهةمانشيَوةىنهؤمى سةرزةميندا   يان لة ئاستى ،ؤنبؤيةى رِوةكو بؤيةكردنيان بة  ،ثيَش بةكارهيَنانيان 

 بكاتةوة و تؤيَذيَك لةايةلَةدارةكان جيارِ ةكة لةيكة زةوي ،م لةسةر كؤنكريتيَكى داريَذراوبةآل ،يَنزاينى سةرةوة كة باسكرا دروستدةكردي
سةرباركردني لةطةلَ Insulating Board  - ضد الحشرات–و مؤرانة و ميَروثاراوبكريَن بة ماددةيةكى دذة كةرةوةكانماددة جيا

ذيَر تةختةدارةكاندا و لةسةر لة Damp Proof Membrane  -وبةتضاف طبقة مانع الرط –ضينيَك لة ماددة شيَربةكان 
 ( 4-4)ى نةويَبرِوانة . يَنادةخرايلَةكان رِرِ

                     

 

 

 

 رِووكةرتي زةمينة لةطةأل هةواكيَشي كونةبا (4-4)ى نةويَ

 ئةو ت كونكريَتة داريَذراوةكة بةكارنةهيَنريَت ءيَرةتوانة ديةوئاستى سةرزةوي ئةطةر زةمينةى نهؤمي سةرزةوى كةميَك بةرزتربيَت لة
 (5 -4)ويَنةى  برِوانة  نابيَت. كردنةوةبؤشايية ثيَويستى بةثرِ

 

 رِايةلَي تةختةداري سةرةكيي

 شانبةست

 شانبةست
 رِايةلَ

  رِاطري رِايةلَةكان

 هةواكيَش

 كونةبا هةواكيَش

 رِايةلَي تةختة

 زةمينةي كؤنكريت

 خشيت دةمةوانة

 كونةكان

 خشت دةمةوانةي

 خوري شوشةي طةرما و سةرمابرِ
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 ( رِووكةرتي زةمينةي تةختةدار بةرزتر لة ئاسيت زةوي سروشتييةوة 5 -4) ويَنةى

 

 .Double Floors-أرضيات المزدوجة العوارض- ييثردؤكة دوور -ايةلَيزةمينةى دوو رِ -ب

ةيةكي لَةايكة ئةمانة ضةند رِ ،نةبيَت تةنها ئةوة ييةةكان نيايةلَييةك رِلةطةلَ زةمينة يةكى ئةوتؤيانيئةم زةمينانةجياواز
 ،ةكان(ي)ثردة سةرةكي ةوةةكانيايةلَةدارة سةرةكية ذيَر رِندةخريَكة  ، Binders – كبيرة محاالت-(نؤكةى طةورةن )ثردورةترداري طة

نيَوانيان و تةختةكان دةستنيشاندةكريَن و ماوةكانى  جؤرى داري فاكتةرةكاني ديزاين بارستايي و طةورانةش بةثيَايةلَة ئةو رِ
 (6 -4ويَنةى  )برِوانة  يان دةستنيشاندةكريَن. ،ريَنيَنهةلَدةسةنط

 

 

 

 ستووني تةختةدار

 هةلَطرةكان

 رِايةلَ

 ةداردةثي تةخت

 بنكةي كانزا

 رِاطري كؤنكرييَت برغو

 بناغة

 ئاسيت زةوي سروشيت

 رِايةلَي سةرةكيي دةثي تةختة



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

272 

 

               

 ( زةمينةى دوو رايةلَي6 -4) ويَنةى

  Triple Framed Floors - العوارض او اطارية الثالثيةأرضيات -( ثردؤكةي ضيَوةدار آايةلَي ضيَوةدار )سيرِ آزةمينة سي -ج
   

–ةكانتةختةبةندو الَثشتةكان هةلَطري رِايةلَة سةرةكييةكان و رِايةلَة سةرةكييةكان و رِايةلَة ثلة كؤمةليَك انة ئةم زةمين

و ضوارضيَوةيةكى  ثتةوى  نو ليَكدةدريَ نثيَكديَ Joists and girders    - Beams -العوارضمحاالت و  االعتاب و 
ثيَويستة كارى  Big Spaces - الفضاءات الكبيرة–دةبيَتة زةمينةيةكى بةهيَز بؤ بؤشايية طةورةكان  كة   ،بيَتليَدروستدة

ئةجنامبدريَت و تةواوبكريَت. ئةم زةمينانة كيَشيان كةمة و ئةم زةمينانة بةثلةيةكى ناياب   Finishing -النهاءا-كردنىتةواو
برِوانة  كارةكانيان ئاسان  جيَبةجيَيدةكريَت و بةتوانان، بةآلم بةرطةي ئاطر ناطرن و ميَروةكاني دارةخؤرة و دذةدار كاريانتيَدةكةن.

 (7 -2ويَنةى  )

 

 

    

 

 

 

 ايةلَيرِ سآزةمينةى أ     (7 -4نةى  )ويَ

 

 

 

 رِايةلَي سةرةكي

 هةلَطري رِايةلَة سةرةكييةكان

هةلَطري   -شيَلمان 
 رِايةلَة سةرةكييةكان

 ةكان هةلَكري رِايةلَة سةرةكيي  رِايةلَة سةرةكييةكان 

 رِايةلَي ثالَثشت

 دةثي تةختةدار
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 رايةلَي سيَزةمينةى ب  روكةرتي   (  7 -4ويَنةى  )

 Arching  Jack-ارضيات العقادة بالطابوق و الحجر و الشيلمان-زةمينةى تاق و  شيَلمان و خشت و بةرد   -1

ندازةى  بة ئة ،دا )I( شيَوةى  ثيتى لة كى )رايةلَى سةرةكى ئاسن( دةبينيَتةؤلي ثردى  سةررِ كة ،ثيَكديَن ئةم جؤرة زةمينانة لة شيَلمان 
ديوارى  و ئةو سةرةوة  دةخريَنة سةر . ئةم رايةلَة ئاسنانة لةم سةرن  بؤ ئةو بؤشاييانةى، كة ديزاينيان بؤ دةكريَتجياواز بةكارديَ

ئةم ،مةترييةكةى دادةنريَتبارى ضوار لةسةر ئةوا ،بيَتم(6×م4) ئةطةر  بؤشاييةكة ،بؤشاييةكة يان ثاية بة ثانايي ،هةلَطر
سم( كؤنكريت دةكريَت سةرى 10-سم25يى )ى ديوارةكان و بةبةرزييان بةقةدةر ثان ،يان يةكسةر لةسةر ديوارةكان دادةنريَن،نةرِايةآل

 (2 -4ويَنةى  ) برِوانة ة.( ى ثاني ديوارةك 1/  3ةبيَت لةسةر  ديوارةكان  دابنريَن  بةئةندازةى ) شيَلمانةكان  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زةمينةى تاق و  شيَلمان و خشت و بةرد( 2 -4ويَنةى  )

 دةثي تةختةدار

 رِايةلَي تةختةدار

 سم   25  20   20   20  20

 ييباري ثان

 شيَلمان

 ديواري هةلَطر

 ييباري ثان

 دريَذييباري 

 بةندكردني كانزايي

رِايةلًَة هةلَطري  رِايةلًَة سةرةكييةكانهةلَطري 
 سةرةكييةكان
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ى  يسم( ئةندازةى بةرز45 -سم40). لة ،ت  بؤ ضةقى شيَلمانةكةى  تةنشتىدادةنريَ ضةقى شيَلمانيَكةوة  كة لةسةر ال باشرتين ماوة لة 
تر. برِوانة ى ماوةى بؤشاييةكان دةطؤريَن لةماوةى كورتةوة بؤ ماوةى دريَذيلمانةكان  بةثيَي دوورشيَ section  - المقطع –ووكةرتى رِ

 (4 -4ويَنةى  )

 

 

 

 

 

 

 زةمينةى تاق و  شيَلمان و خشت و بةرد( 4 -4ويَنةى  )

 

  R. c. Floors– االرضيات الخرسانية المسلحة–ةكان شيشضن ييةتزةمينة كؤنكريَ – 3

 :راوةكانكة شيشضنيتيرةكاني  زةمينة كؤنكريَجؤ

 Cast in Situ   صب موقعيذ  نت  لةجيَدا  دارِش   -أ

 Precast   مسبقة الصب   ثيَشكات دارِيَذراو   -ب

  Pre stressed مسبقة الجهد  )شةكةت دراو ( طرى ثيَشكاتئةرك هةلَ   -ج

  Site Casting Flooring ٍ  -موقعيارضيات الصب ال-يَذراو زةمينةى لةجيَدا دارِ  -أ 

تواناى هةلَطرتن و   ،ي بيناكة  ثيَكةوة دةبةستنةوةةكانيديوارة سةرةكيكة   ،دروست دةكريَن  ضنشيش كؤنكرييتئةم زةمينانة لة  ،
ةية دذي سوتان و يان هى باشيبةرطربة تواناترن و  بةرد شيَلمان و خشت و زؤرترة   لةزةمينةى داروتةختة و زةمينةى  بةرطةطرتنيان 

 (20 -4ويَنةى  )برِوانة  .يَندةكردروست تدةكيَشريَ بؤ ياننةخشة ى  كةانةثيَي  ئةو ديزاينبة ،و شآ  كردنةوةى دةنطجيا

 

      2\3 

 1\3 

 رسةري شيَلمانكؤنكرييت ذيَ

 شيَلمان

 خشيت ضنراو

 سم 20
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  يَذراو تى شيشضن لةجيَدا دارِزةمينةى كؤنكريَ( 20 -4ويَنةى  )

   :ثيَكديَترِشنت لةجيَدا لةمانةي الى خوارةوة شيشضن بة داتى طرنطرتين جؤرةكانى زةمينةى كؤنكريَ- 

 One Way  -ذات تسليح رئيسي باتجاه واحد ارضية–استةيي ضنينى شيشى سةرةكى يةك ئارِ . يت شيشضننكريَؤزةمينةي ك  2أ 

Slab   

كةى دوو ئةوةندةى درَيذية كة ،كلةسةر بؤشايية ،يةك ئارِاستةي سةرةكيدا دةبةسرتيَن ئةم زةمينانة شيشة سةرةكيةكاني بة
دريَذةكةشى ئةو شيشانةى لةسةر  بارة ،ى بؤشاييةكةيثانيةكةى بيَت  ئةم شيشانة دةضنريَن و دةبةسرتيَن بةئاراستةى باري ثان

ى ئةم زةمينانة لةكاتى ئاساييدا يروستوئة ،دةكةنThermal expansion -متدد حراري-ى كشانى طةرماكة بةرطة ،دةبةسرتىَ
  (22 -4ويَنةى  )برِوانة   م(س10-سم21) ةطاتةد

 

 

 

 

 

 بة يةك ئارِاستةدازةمينةى كؤنكريتى شيشضن ( 22 -4ويَنةى  )

 Two  Way -ارضية ذات تسليح رئيسي باتجاهين-ى دووئاراستةيي يضنينى شيشي سةرةك . زةمينةى كؤنكريتى شيشضن  1أ 

Slab كةميَك  يان ،لةيةكةوة نزيكنب يى بؤشاييةكةي و دريَذييَذةى ثانرِ كة ،نبةكاردةهيَنريَ  بؤشا ييةك  بؤ  ئةم زةمينانة

 ديوار
 كؤنكرييَت لةجيَدا دارِيَذراو

 شيشي سةرةكيي

 شيشي ثالَدراو

 قالَب

 باري ثانيي

 باري دريَذيي

 سم 10نيَوان شيشةكان 

 سم 25نيَوان شيشةكان 
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بؤ هةلَطرتنى  ئةو   استةى ثانيى و دريَذيى بؤشاييةكةدائارِ دوو هةر شيشةكان دةضنريَن و دةبةسرتيَن  بة ،لة ضوارطؤشة دريَذتربن
 (21-4ويَنةى  )برِوانة  داية. سم15-سم21يَوان ن ى ئةم زةمينانة لةيستووردة ،سةرزةمينةكةكة دةكةونة   ،و قورساييانةى بار

 

 

 

 

 

 

 

 

 بةدوو ئارِاستةدازةمينةى كؤنكريتى شيشضن ( 12 -4ويَنةى  )

 (Flat Slab—flat plate-ارضية خرسانية مسطحة- تى تةختزةمينةى كؤنكريَ  3أ

– لةسةر ثايةكان cap- قبعة-تةثلَةك يان ،آلو. كةكريَندروستد و جيَطؤر و قورساييةكى زؤربؤ هةلَطرتنى بار  ئةم زةمينانة
  بة هةر دوو ئارِاستةي ثايةكاندا  ايةخى شيشضنرِ يان ،دةكرىَ ثرت ةموو زةمينةكةى هيورويان ئةست ،دادةنريَن   Columns-اعمدة

 ئاستى ثايةكاندا  لة ندةبرِيةك كة ،Column Strip- الحزام العمودي–وةكو ثشتييَن ثايةكة  ،يَنادةخررِ رييةكى ثرتوئةستو بة

- الحزام الوسطي -ىيناوةند كة ثيَيدةليَن ثشتيَنى ،نيَوةندى ناوةوة زةمينةكانىبؤ  دةبينن طرهةلَشيشضين  تىكؤنكريَ ِرؤىل ثردى  و
Strip  Middleان و و دابةشكردني زؤرترة. ضةند و ضؤنيي شيشةكان لة ئةستوورى  زةمينةكة خؤىكةميَك ى ةةكيئةستوري كة

ي  يئةستوور ن،دادةنريَ و بةندةكاني ثةيوةنديدار Specification-مواصفات– خةسلَةتنةكان بةطوَيرةى ثشتيَيت نكريَيي كؤئةستوور
ديزايين بةطؤيرةي ثَيويسيت  ،تدةكريَ  Determineحتديد  -سم( دةستنيشان 15-سم25لة نيَوان ) لة كاتي ئاساييدا زةمينةكة

 ،ووةكةي سافةئةوةى  رِشيَوةيةكي  دلَطريى دةبيَت. لةبةر ةوةيووي تةالرسازيرِ رةوةي  زةمنيةكة  )بنميضةكة( لةيَذ دميةني . ئةندازياري
لةبةرئةوةي كة ثردة كؤنكريَتةكاني   ،بة نهؤمةكان دةدات ثرتضونكة بةقاليَب ساف و شيَوة رَيكخراو دروستدةكريَت و بةرزييةكي 

و لةهةمانكاتدا     ةرةستةى كةمرتدةويَت و خيَراتر جيَبةجيَدةكريَتككةمرتدةبيتةوة ء وني بيناكة وضيَت يةوةريوابوووي ئرِ لة ،ديارنني
  ( 23-4ويَنةى  )برِوانة دةكريَت. هةموو  الكاندا بةئاساني  كاري تيَدا ةكان  بةيخزمةتطوزاري

 

 باري ثانيي

 باري دريَذيي

 سم 15نيَوان شيشةكان 

 شيشضنكردني طؤشةكان

 مس 15نيَوان شيشةكان 
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 جؤرةكاني زةمينةي كؤنكرييَت شيشضن ( 23-4ويَنةى  )

 

 Precast Ribbed Concrete  -ارضية خرسانية مضلعة باتجاه واحد -استةدايةك ئارِ بةثردؤكةيي يت نكريَزةمينةي كؤ  4أ  

Floor unit in  one Direction      

كانى ثردؤكة. نبةكارديَ جيَطؤرى طةورةيان دةكةويَتةسةر بار و قورساييةكىكة  ،يطةورانةسةر ئةو بؤشايية ؤب ئةم زةمينانة               
ماوةى  و  ادةخريَنرِ استةى ثانيى بؤشاييةكةئارِايلَةكان( بضوكن و بةرزيى هةر ثردؤكةيةك سآ ئةوةندةى ثانييةكةيةتى و بة )رِ

 دادةنريَت  بةـة. زةمينةكةى لةسةر  (سم40-سم40ناوةرِاسيت ثردؤكةكةي تةنيشتى ) بؤيان لة ناوةرِاسيت ثردؤكةيةك نيَوان
   -مواصفات–خةسلَةتةكاني بةثيَى Details -تفاصيل–نىةكان و شيش ضنني و وردةكاريةكاماو سم(20-سم5) ىيروئةستو

Specifications ووى رِ لةضونكة  ،زةمينةكة )ميضةكةى( رِووثؤشي ناويَت ذيَرةوةى .يَندادةنر يى و ديزاينى تايبةتئةندازيار
ووى رِ لةثردؤكةكان وةردةطرين نيَوان كةلَكيَكي زؤر لةو بؤشاييانةى  ئةطةر مبانةوىَ هةية. دميةنيَكى شياوي تةالرسازييةوة

ا ئةو ،ووثؤشبكريَترِ ئةطةر ويسرتا ،اوى  ثيس  و كيَبلى كارةبا  و...هتدئاوى  ثاك و ئ ولةكانىوةكو  تيَثةراندنى لو ،ييةوةخزمةتطوزار
 ،يَنبنميضةكةوة  دادةثؤشر بة ،خزمةتطوزاريانةي كة هةلَواسراونئةو كةرةستة بةمةش هةموو ، دةبذيَردرىَهةلَ بؤووثؤشيَك لةبارى رِ

وةكو  تةنة   ،ثرِدةكريَتةوة وكى  بيناكة ثيَشكات ئامادةدةكريَنسوتكردن  بةهةنديَك كةرةستةى ثيَش  كؤنكريَيان نيَوان ثردؤكةكان 
 . clay blocks burned –المفخورة الكتل الطينية -كانسووركراوة ينةتةنة طلَ يان ،بؤشةكان تييةكؤنكريَ

 

 زةمينةي تةخت

 ثايةي بآ تةثلَةك
 ثايةي تةثلَةكدار تةثلَةك

 Flat Plate  زةمينةي تةخيت بآ تةثلَةك   Flat Slab  زةمينةي تةخيت تةثلَةكدار

 ثشتييَن ستوونيي
 ثشتييَن ناوةرِاست

   Flat Slab  تةخت  لةطةلَ ثشتيَن و تةثلَةكزةمينةى 
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 ، Disperse -رثن-ثرذاندن  يان ،ميضةكةية  بة طةضكارى كة ووى ذيَرةوةىرِ ،ئةم  مةبةستة ثاش  تةواوكردنى كارى  زةمينةكة بؤ
  ( 24-4ويَنةى  ) ت.  برِوانةترى  طوجناو  تةواودةكريَ يان  هةر شيَوةيةكى

 

 

 

 

 

 

 

 استةدايةك ئارِ بة لداريت ثةنكريَؤك   زةمينةي ( 24-4ويَنةى  )

 

 waffle Slab- خرسانية مضلعة باتجاهين ارضية -زةمينةى كؤنكريتى ثردؤكةيي بة دووئاراستةدا  5ا 
Two –Way Ribbed Concrete Floor 

زؤر   رسايي جيَطؤرىطةورة  دادةثؤشن  بار و قو بؤشاييةكى  كة ،نبةكارديَ ووبةرة ضوارطؤشانةئةو رِ بؤ  ئةجمؤرة  زةمينانة
 المتعامد() ي  يةكرتبرِينوستواستةى دوو ئارِ دةطرن  بةايةلَةكان  هةلَيانة رِ( ـسم 20-سم5زةمينةكة لة ) ييئةستوور هةلَدةطرن

(Orthogonal) وبؤشى  سةرةوخوار  دياردةكةون. برِوانة نا )ذيَربآلو(سنوقيَكى الكراوةى  كة بؤشاييةكانيان  وةك ،لةسةر يةك
  (أ- 25-4نةى  )ويَ

تين شدارِبؤئةوةى ثاش   ،رنسنوقانة الالكانى ئةم  ،بةئةندازةى  تايبةت ن بة هؤى قالَبى سنوقى ثالستيكةوةدةكريَدروست كة
و فى دةميَنيَتةوة  تةكةش بةساكؤنكريَووى رِ يةوة  زؤرباشةى  و كارئاسانييروئابوووى رِ ئةمةش لة ،بةئاسانى ليَبكريَنةوة تةكةكؤنكريَ

بؤ  و  وردةكاريكردن ان  شيشةكان  و جومطةدةستنيشانكردنى  نيَو ،ميضثؤشي  تايبةتى ناوىَو شياوة  تةالرسازيشةوة ثةسةند ووىرِ لة
  (ب- 25-4ويَنةى  )برِوانة  ة بةثيَي نةخشةى تايبةت دةكريَت.ئةم زةمينان

 

  

 تةني كؤنكرييَت تايبةت ثردؤكةي كؤنكرييَت لة جيَدا دارِيَذراو

40 -90 cm 

 كؤنكرييَت شيشضن

 شيش

 تةنة كؤنكريَتييةكان
 ثردؤكةي كؤنكرييَت شيشضن
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 استةدائارِ دوو بة ثردؤكةدارتى زةمينةى كؤنكريَ   (ب- 25-4ويَنةى  )                   منوونةي قاليَب سندوقي       (أ-25-4ويَنةى  )

 

 Concrete  Joists    -أرضية خرسانية بأ عتاب معدنية-  كان(كانزا ةرِايةلَ بة بة رِايةلَة كانزاكان )ت زةمينةى كؤنكريَ  6أ

Floor   

 كة بة ضةند  رِايةلَيَكى  ،تيَدةكريَت(  سم  25-سم 21ئة ستوورى لة )  بةتى  شيشضن  لةجيَدا  ئةم  زةمينانة لة كؤنكريَ
سم 40-سم70ةكةى تةنيشتى  لة )ايةلَاستى  رِكةوة  بؤ ناوةرِةيةايةلَاسيت رِناوةرِكة ماوة لة نيَوان   ،لَدةطريىهةنةطر  ذةنط  كانزايي

كة يارمةتى   ،  Shear Connector -دةوتريَتكة ثيَيان ،نيةآلنة لةطةلَ ضةند شيشيَكى  تايبةتدا ليَكدةدريَائةم  رِ ،ة(ـ
 كة لة ئةجنامى  هةلَطرتنى ،ى )تةنيشتةكانى(و جوولَةى الكانبؤ نةهيَشتنى خزان  دةدات ايةلَةكانزةمينةكة و رِيةكطرتنى 

  ( 26-4)ويَنةى  ن. برِوانةدةبكانزاكاندا دروست ايةلَةرِونةوة و ضةمانةوةى ئةركةكانى الربو

 

 

 

 

 

 ثردؤكةي تؤرِي و ثردؤكةي ذةنط نةطرشيشضن لةطةلَ تى زةمينةى كؤنكريَ ( 26-4ويَنةى  )

 

 قاليَب ثالستيكي ذيَر بآلو

 منوونةي قاليَب سندوقي

 باري دريَذيي

 باري ثانيي

 

 طريةي ضةسثكردن
 تؤرِيثردؤكةي  ثردي ذةنط نةطر

 ثردؤكةي تؤرِي

 يت شيشضنزةمينةي كؤنكريَ

 ثردؤكةي تؤرِيشيشضن لةطةلَ تى زةمينةى كؤنكريَ ثردؤكةي ذةنط نةطرشيشضن لةطةلَ تى زةمينةى كؤنكريَ
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  Cellular Steel Floor-أرضيات خلوية- ن ناوضالَةكازةمينة   7 أ

يان جووتيَك ضينكؤي كانزايي  ،( 27-4)ثيَكديَن. برِوانة ويَنةى  زةمينة بؤشةكان )ناو ضالَةكان( لة تاكيَك ضينكؤي كانزايي شكاوة
 (22-4)رِووبةرِووكراو )جووتكراو( 

 

 

 

 

 

 

  ي ناوبؤش بة ضينكؤي شةثؤلداري تاكزةمينة( 17 -4)ويَنةى 

 

 

 ي ناوبؤش زةمينة( 18 -4)

 بة ضينكؤي شةثؤلداري جووتكراو

دادةنريَن، سةر ئةم ضينكؤيانة شيشضن  يان لةسةر ديواري تايبةتيي هةلَطر ،كة لة سةر ضةند رِايةلَيَكي كانزايي ذةنط نةطر
ثيَويست ناكات هيض جؤرة  لةثاشان كؤنكرييَت لةسةر دادةرِيَذريَت، ،ثيَيانةوة بةند دةكريَن  Welding -يمحل– دةكريَن و بة لكاندن

-وي خشتةي كؤدة عةرةبيةكان دةبيَت لة كاتي ديزايني  و نةخشةسازدان بؤ ئةم  زةمينانة رِةضا قالَبيَك بؤ ئةم زةمينانة دروستبكريَت.
بؤ دروستكردني ئةجمؤرة  Details   -تفاصيل -تايبةت بة وردةكارييةكاني Code Table    Arabic-جدول الكود العربي

جيَطاي متمانة بيَت.  دةتوانريَت بة  زةمينانة بكريَت، بؤ ئةوةي لة رِووي هةلَطرتين ئةو بار و قورسايية جيَطؤرِانةي دةكةونة سةري
اساني هيَلَةكاني كارةبا و لوولةي ئاوي ثاك و ئاوي ثيس ثَييدا تيَثةرِ بكريَت، ئةطةر ثيَويست بكات لة ذيَرةوة بة يةكيَك لة ئ

 بةكاردةهيَنريَن. كةرةستةكاني ميض ثؤشكردن رِووثؤشدةكريَت. ئةجمؤرة زةمينانة بؤ تةالرةكاني بازرطاني و بيناي بةرِيَوبةرايةتييةكان
 (24-4)نةى برِوانة ويَ

 بؤشايي

 ثاني ضينكؤي ثيَوانةكراو

 شيَوةي ضينكؤكان
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 ي ناوبؤش بة ضينكؤي شةثؤلداري  تاك وجووتزةمينة( 24-4)ويَنةى 

 -أرضية خرسانية مسلحة مسبقة الصب-دارِيَذراوةكان  ثيَشكاتة شيشضن ةتزةمينةكانى كؤنكريَ -ب

Reinforced Concrete Precast flooring  

 ثيتى شيَوةى يان لة الكيَشة وةكو ،هةية تايبةتييان شيَوةيةكى ضةند كة ،ديَنشيشضن ثيَك ايةلَى كؤنكريتىرِ لة زةمينانة ئةم

)  I ( ماوةى بة هةريةكةيان يان ،كريَنيزدةرِ يةكةوة و بةتةنيشت ريَنيَنثيَكةوة دةنوس يان ئةمانة تر  شيَوةيةكي  ئينطليزى و ضةند 
 بؤ يَتيَذرةرِدسةرى داسم( لة 5يى )شضين تةنك بة ئةستووريتى شنكريَكؤ  جار ضينيَككهةنديَ ،لةيةكةوة دوور دادةنريَن )سم60-سم40(

تؤريَكى كة  ،وة )ميضةكةى( بة ضينيَك  طةضكارىديوى خوارةووى م رِآلبة ،ايةلَةكان لة ديوى سةرةوةرِ كردنةوةى  بؤشايي شانةكانىثرِ
رز و ديةوة نةهيَلَى طةرمي كشة بةهؤى بؤئةوةى،دةخريَتارِ يان تؤِريَكى ثالستيكى تةنك لة ذيَريدا ،نةطر)هايريث( كانزايي  ذةنط

 ،ئامادةكراوثيَشكاتثارضة كؤنكريتيَكى  شيشضين دةكريَتةوة بةثرِآلنةى كة لةيةكةوة دوورن نيَوانيان ايةئةو رِ ،ببيَتتيَبادرزى 
 تانة  لةسةرثارضة كؤنكريَ ئةم ئاسانى بة كة ،هةمان شيَوة بةجؤريَكى تايبةت دروستدةكريَنديوى  ذيَرةوة )ميضةكة( بة لة هةروةها

تة  بؤشةكان كؤنكريَكرد، زؤرجاريش تةنة بامسانلةسةرةوة  كة ن بةو جؤرةىدةكريَلةثاشان طةضكاري ،آ كيَشةوطرفتنريَن  بةببدا  نشا
دةريَذن و لةذيَرةوة  ميضةكةى دا لةسةرى شيشضن تىضينيَك  كؤنكريَ لةسةرةوة ،بةكاردةهيَنريَن ايةلَة هةلَطرةكانرِ كردنةوةى نيَوانثرِ بؤ

 (10-4)برِوانة ويَنة ،ووثؤشدةكةنبةطةضكارى رِ

 

 

 كؤنكرييَت  شيشضن

رووثؤشي كانزايي بؤ داثؤشيين 
 ثردؤكةكان

 ي ناوبؤش بة رِووثؤشكردني ضينكؤي شةثؤلداري جووتزةمينة

 شةثؤلداري تاكي ناوبؤش بة رِووثؤشكردني ضينكؤي زةمينة
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 دارِيَذراو ثيَشكات كؤنكريتى شيشضن يزةمينة جؤرةكاني (10-4)ويَنةى 

 

أرضيات خرسانية مسلحة مسبقة الجهد  -وةكان( تدراوةكان )ئةرك باركراكةيَرِذراوة شةيَشكاتدارشيشضنة ثتة زةمينة كؤنكريَ -ج  

 Precast & Reinforced Concrete Floor Effort   -و مسبقة الصب

 ئينطليزى )   (Tشيَوةى ثيتى  لة كة ،شيشضنى تايبةتى كؤنكريتىبةثارضة بةكارديَن، طةورةكانبؤشايية  داثؤشيين بؤ زةمينانة ئةم 

 ييةكى و قورسا و تواناى هةلَطرتنى بار ندابثؤش فراوان و ماوةيةكى دريَذ نبتوان كة ،يَندروستدةكر تايبةتداية بةثيَي نةخشةى 

 :جؤرن ئةمانة دوو .هةبيَت يانباش

 ثارضةكؤنكرييَت ئامادةكراو

 ثردؤكةي كؤنكرييَت شيشضن

بة هةلَطري ثيَشكات دارِيَذراو ئاخنراو بة تةنة بلؤكة  زةمينةي هةلَطرياو -ب بة هةلَطري ثيَشكات دارِيَذراو دوور لة يةك زةمينةي هةلَطرياو -ا
 تايبةتةكان

 رِووثؤشكردن بة كؤنكرييَت شيشضن

 تةنة بلؤكة تايبةتةكان

 ري لة طةلَ تؤرِي كانزاسثيكا ثردؤكةي كؤنكرييَت شيشضن

 وي سةرةروةثارضة كؤنكرييَت دارِيَذراو بؤ رِو

 ثارضة كؤنكرييت دارِيَذراو بؤ رِووي ذيَرةوة

 بؤشايي

 ثردؤكةي كؤنكرييَت شيشضن

بة ثردؤكة هةلَطرةكان ثيَشكات دارِيَذراو لةطةلَ زةمينةي  -ج
 راوةكان بؤ رِووي سةرةوة و خوارةوةثارضة ئامادةك

 ثردؤكةي هةلَطري ثيَشكات دارِيَذراو بة تةنيشت يةكةوة دانراو -د

 رِووثؤشكردن بة كؤنكرييَت شيشضن
 ثردؤكةي هةلَطري كؤنكرييَت شيشضن

 سثيكاري لة طةلَ تؤرِي كانزا
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مقطع  – توجو ووكةرتىرِ و هةنديََكيان   T Single - مقطع فردي– تاكرِووكةرتي  شيشضين يتثارضة كؤنكريَ زةمينةى -2ج  

نكريَتى شيشضن رِووثؤشدةكريَن و كؤثاش دانانيان  لةسةر ديوارةكان بة ضينيَك  ،ةهةييان  ( TT - Double Tee مزدوج 
 (12 -4)دادةثؤشريَن  برِوانة ويَنةى 

 

 

 

 

 

 

 شةكةتةدراو ثيَشكاتدارِيَذراو   ثيَشكات كؤنكريتى شيشضن يزةمينة رِووكةرتة ثيَوانةيي كراوةكان بؤ (21 -4)ويَنةى 

 section(Π) - (Π )  و مقطمع حمرفارضمية بقطمع ذ –( Πشيَوة ثيتى  ) بة برِطةي يَذراو دارِ تىضة كؤنكريَثار زةمينةى  1ج  
  لةهـةردوو الوة  طؤشـةى  ثـؤالَيينى  ثيًـوة  ضةسـث دةكريَـت          ياندةكريَن  و جةمسةرةكانكؤنكريتانة  لةكارطة ئامادة ئةم  ثارضة  

  يـان  ثـرت   ،(سـم 20يان  ثايـة بـة ئةنـدازةى )    ،ة  سةر ديوارى  هةلَطرةكانيان  دةخريَنة بةرطةى درز و شكاندن بطرن شانبؤئةوةى  ك
برِوانـة   .و ثايةكانـدا  ن بةباشى دابةش بنب  بةسةر ديوارة هةلَطرةكانئةطر هةلَى كة قور ساييانةى وبؤئةوةى  كة  قورسايي خؤي و ئة

 (11-4)ويَنة

 

 

 

 

 

 

 بة هيَزكردني جةمسةرةكان (11-4)ويَنةى 

 رِووثؤشكردن بة كؤنكرييَت شيشضن بة تؤرِي ثؤآل
 سم 25

 ثرِكردنةوة بة ماستيك 

زةمينةي ثارضة كؤنكريَتة شيشضنةكان ثيَشكات   -أ

 Π دارِيَذراو بة رِِووكةرتي

زةمينةي ثارضة كؤنكريَتة شيشضنةكان ثيَشكات   -ب

 TTدارِيَذراو بة رِِووكةرتي 

 010درز بة الري 

 ثارضة زةمينة ئامادةكراوةكان

 شيشضين بةرطري درزو شكاندن

 سم20

 رِاطري كؤنكرييَت شيشضن

 ذيَرسةري جووآلندن

 طؤشةي ئاسنني
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وودةدات  كة رِ ،يان الكيَشة دابنريَن بؤ ئاسانكاريى هاتءضؤى ئاسؤيي ،انداثارضة ئاسنى ضوارطؤشةذيَر شانةكانيثيَويستة لة
درزبردن  و شكاندن   ئةوا ،ةضاونةكريَترِئةطةر ئةم كارة  ،ون و الربونةوةى زةمينةكةوةؤضوبةهؤى رِكاتى كشاندا بةهؤى طةرماوة يان  لة

تانة  ئةم ثارضة كؤنكريَ كردنىزؤر ئةستةمة.ثاش ئةوةى كة كارى دانان و ضةسث ضاككردنةوةيانكة  ،نداويَنى جةمسةرةكاش وودةدات لةرِ
    .تيَدةكريَت تى  بةسةرداو ضينيَك كؤنكريَ ادةخريَترِ تانةثارضة كؤنكريَ يَكى شيشضن لةسةر ئةمتؤرِ وتةواوبو

 :وةكو ،نداواكاريةكثيَي ن  بةدةكريَدروست  special details -تفاصيل خاصة- بةتتاي ردةكاريةكيو بة م  زةمينانةئةثارضةكانى 

  .بكريَن ذمارةيان ثرت ناوى  بطرن دةبآ شيشةكانىلَبار و قورساييةكى زؤرتر هة بؤئةوةى  ئةو ثارضانة  -2

 هةلَطرتنى   بؤن بكريَةند قوالثيَك دروستيان ض ،ة لةميضةكةوةشيشيَك  شؤربكريَتةو بؤ  هةلَواسينى ميض ثؤش دةبيَت ضةند ثارضة -1
 .ثؤشانة ئةو ميض 

 دياريكراو.  شيشضن بة ئةستوورييةكىيتبة ضينيَك كؤنكريَ رِووثؤشكردنى ئةم ثارضانة لةسةرةوة -3

ة يان ب،Steel Angles  - زوايا فوالذية – طؤشة ثؤآليينةكان بة ةهيَزكردنى جةمسةرةكانى ئةمسةر و ئةوسةرى ثارضةكانب-4
 .شيش  ثاساودانةوةى

           .ادةخريَن رِي طةرما و سةرما و دةنط  لةسةر بانةكان و ماددة جياكةرةوةكان ضينةكانى شآ برِ-5

ثايةكان  .   لة ذيَر شانةكانياندا  كاتى  دانانيان  لةسةر  ديوارة  هةلَطرةكان  يان  يان الكيَشةى ثؤيني ،دانانى ثليَتيَكى ضوارطؤشة -6 
ييةوة   ئابورووى رِو زؤر قورسن طواستنةوةيان ئةركة و زؤريش طرانة لة طةورة  دروستدةكريَن  قةبارةى كؤنكريتانة بةار ئةم ثارضة زؤرج

بؤبكريَت  انة هةر لةويَش تاقيكردنةوة و ثشكنينيان هيَنانى ئةو ثارضبةرهةم بؤ كة كارطةيةكى كاتى لة جيَكاردا دروستبكريَت ،باشرتة
 و تواناى بار هةلَطرتنياوة. بردنو درز يو كوورِةم ووى كلة رِ

 :  Lifted Precast Floors -ات رفع مسبقة التجهيز أرضي -ئامادةكراوةكان ينة بةرزكراوة ثيَشكات زةم  -د 

 نهؤمةكاني هةموو ثايةكان و بنةثايةكاني  ةكانيثيَويستة كار. زةمينة ثيَشكات ئامادةكراوةكان بةكارى دةستكردن ثيَش
لة ئينجا هةريةك  ،كة تواناى هةلَطرتنى هةموو نهؤمةكانى سةر خؤيانيان هةبيَت ،ن  بة شيَوةيةكبكريَبيناكة ئامادة بكريَن و تةواو

و ويَنة  (13-4)ويَنةى  . برِوانةدروستدةكريَنكانزا  لة يان ،تى شيشضنلة كؤنكريَ يان ،ةكانثايى خؤيدا دادةنريَت ،ثايةكان لة جيَ
ةمينةي نهؤمةكان لة كؤنكرييَت شيشضن دادةرِيَذريَن و ئامادةدةكريَن  بة هةموو وردةكاريية ثيَويستةكانيانةوة بؤ ز  (14 -4)

بةرزكردنةوةيان و دانانيان و ضةسثكردنيان لةطةلَ ثايةكان يةك لةدواي يةك، لةبةرئةوة هةموويان لةسةر يةك هةلَدةضنن لة ئاسيت 
 (14-4( و )13-4لة نيَوانةكانياندا رِادةخةن. برِوانة ويَنةى ) يان نايلؤن ،يان تويَذيَك تةختة ،نهؤمي زةمينيدا، كاغةزي ئةستوور
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 ةكاني بةرزكردنةوةي زةمينة ثيَشكات ئامادةكراوةكان ثرِؤسةي قؤناغ (13 -4)ويَنةى 

 قؤناغةكاني بةرزكردنةوةي زةمينة ثيَشكات ئامادةكراوةكان وة ضةسثكردنيان بة ثايةكانةوة (14-4) ويَنةى

 

ثايةي هةلَطري 
 ئامادةكراو

 زةمينة ضةسثكراوةكان
 ثلييَت بنكةي ثاية

 زةمينةي نهؤمي زةمينى

 زةمينة

طؤشةي ئاسن بؤ 
 ضةسثكردن

 لكاندن

بنة ثايةي كؤنكرييَت 
 شيشضن

 

 وردةكارييةكاني ضةسثكردني ثاية و زةمينةكان

 

     

 ةمينةئامادةكراوةكاني نهؤمةكانز

 ثايةي هةلَطري ئامادةكراو

زةمينةي نهؤمي 
 يةكةم
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لةسةرخؤ  بةهؤى  طوريسي  ان  يةك  لة  دواى  يةك  زؤر  بةوردى  ودةستدةكريَ  بةهةلَكيَشانى  ثارضة  زةمينةك  نلة ثاشا
 دا بةرز دةكاتةوة. دةبيَت ئةم ثارضة زةمينانة بةتةختى و بآ( لة كاتذميَريَكسم210ان كرييَن تايبةتى  كة )ي  ،يةوةكانزاي
 .وونةدارِ تيَياندا دبونبؤئةوةى درز و تةقني و شكان و  ور ،ونةوة بةرز بكريَنةوةخواربو

 

ة ثليَتى ئاسن ب ووى ثايةكانكة لةسةر رِ ،لةو شويَنانةدا ضةسثدةكريَن Welding -حليم -لكاندنةوة بةهؤىزةمينةكان  
 .(م بيَت2-6نيَوانيان لة )و ماوةى زةمينةيةكدا  لة ثاية ثرت نةبيَت (21) لة و ذمارةيان  باشرتة ثايةكان كانزايني .بؤيان ئامادةكراوة

 .كردنيان قالَيب ناويَتييةوة  هةرزان دةكةون و دروستروووى ئابورِ لة ئةجمؤرة بينايانة خيَرا تةواو دةبن  و زؤرباشن و

 

 :Kinds of Roofs-أنواع السقوف-  جؤرةكانى ميض و بان 

 كة نهؤمى  ،هةية ئةوةندة ،ديَنبةكار جؤرانة هةر ئةو،و بانةكانيش ميض بؤ زةمينةكان بؤ بامسانكرد كة جؤرانةى ئةو وهةمو 

رِووثؤشدةكريَت  ،باندةلَيَن  ثيَي، كةووى سةرةوةىو رِ يَتسةريدةطري و ثارضانة كةرةستة بةو هةر ترى لةسةرناكريَت كة نهؤمي كؤتايي
 سقف-ثؤشي و زؤرجار ميض ميض ثيَي دةلَيَن  رووي ذيَرةوةى  ة و  بة كةرةستةي رِووثؤشكردن و جياكةرةوةي طةرما و سةرما و دةنط

تةخت نني  و يَك  زةمينة  يان  بان  كة هةند .يان هةلَدةواسريَت بة ميضة سةرةكييةكةدا ،بؤ دةكريَت  False ceiling    -ثانوي
  -: وةكو. .. هتدو كةلوثةل لةسةر دانان . شيَوةكانيان جياية بةكارنايةن بؤ دانيشنت و كارلةسةركردن

 

 :Trusses    -السقوف المائلة-  )ضةرداخ ( شكاوةييةكان بانة-2

ئةم جؤرة بانانة لةدوو ختة دروستدةكريَن و تة لةدار pitched Roofs-  المائلةسطوح ال– شكاوةييانةئةوبانانة 
دا دادةنريَن  بةئاسؤيي لةسةر ( ثلة060-015) نيَوان لةبة طؤشةيةكى  دياريكراو  كة ،ثيَكديَنثالَدراو  ةوةبةيةك التةنشتى  تةختى

 -مدادات- داريَكتةختة لةضةند Truss  -جملون – ضةرداخ. ئةم بانانة وةكو   دةكريَنيان ضةسثذيَر ديوارةكان و ثايةكانى
Purlins ايةلَيان كة رِ )تولَ( باريكرت تةختةدارىدةضنريَت بة كو قةفةس لة شيَوةى سيَطؤشةدا نيَوانةكانيان  دروستدةكريَن  وة

 Glassed Tiles-لةثاشان بانةكةى بة قرميد .يز دادةنريَت تةختة بةرِ استةىرِ آلنةشايةرِئةم  سةرلة Rafters-ثيَدةوتريَت
 ،سم(7-سم5بة ماوةي )ئةويرتةوة  شانى ذيَر كة شانى هةر يةكيَكيان دةضيَتة ،دةكريَتسوتيَنراو  دروستقورِي سووري   كة لة)ماددةية

بةرطةى باوباران  كة،ن تةختةى ثتةويا ،ن ثالستيكيا ،زبيَستئة نيا ،يان ئةلةمنيؤم  ،يان ساف ،يان بة ثليَتى ضينكؤى شةثؤالوى
 (15-4)انة ويَنةى برِو .بطريَت دادةثؤشريَن
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  Folded Plates   -السقوف المطوية-كان   قةدكراوةبانة    -1

( ى 25/2تا  21/2ذةى )يَرِ بة ،ةـسم( 25-سم2ةكةى لة)يئةستوري كة ،تويَكلَىنيمضة شيشضنى   تىبانانة لة كؤنكريَ ئةم
تةنشت يةكةوة دادةريَذريَن  بةشان لةسةر يان كةمرت ،( ثلة045بة طؤشةى ) تانةئةم ثارضة كؤنكريَ)ال كورتةكةى( الثانكةى     دريَذى 

ثرتة. ئةم  م(30كة دريَذييةكانيان  لة ) ،ندادةثؤشئةو بؤشايية طةورانة  ،قةدكراوتى  كؤنكريَبانى  .ئةمانة ضةند جؤريَكيان هةية،
 دووالكةى ثيَكةوة هةر زؤرجار لةذيَرةوة ،ن ثايةكان دادةنريَنيا ،طرةكانهةلَ لةسةرشان لةسةر ديوارة كة ،ى ثرد دةبيننؤلَثارضانة رِ

 (16-4)برِوانة ويَنة .تن بشكيَيا ،وبيَتةوةت بآلناهيَلَيَ كة ، End Diaphragm-رباط افقي-دةبةسرتيَتةوة 

 

 

 

 

 

 

 

 منوونةي جؤرةكاني بانة قةدكراوةكان(16 -4)ويَنةى 

 رِاطر

 دريَذي التةنيشيت بان ثاني التةنيشيت بان

 

0< 45 
 ذبؤشايي دريَ

 بؤشايي كورت

 و رِووناكي ثةجنةرة بؤ هةواطؤرِكآ

3 

1 

2 

 الكان

 رِاطر

 باني قةدكراوي سيَطؤشةيي باني قةدكراوي سآ ال

 رِايةلَة تةختةكاني ميضي دووةم

 بؤشايي نيَوان دوو ديوار

 ديوار

-تةختةداري سةر ديوار
 ذيَر رِايةلَةكان

 رِايةلَي رِاطري هةردووالي بان

 رِايةلَي تةنيشتةكاني بانة الرةكان

 رِايةلَي رِاطري هةرددو الي  بان

 توولَةتةختةي هةلَطري قرميد

 قرميد

 رِايةلَي داثؤشيين سةري توولَةكان

 ي بانة شكاوةييةكانرِايةلَي تةنيشتةكان

 ثيَكهاتةكاني بانة شكاوةيةكان(25 -4)ويَنة
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  :Curved Roofs   -السقوف المنحنية-بانة ضةماوةكان   -3

 ضةندئةمانةش ،وةكو تويَذالَة بان )قشرة( تويَكأل ،ن ثةيكةرى داريا يان كانزا، ،كؤنكريَتى شيشضن لة ئةجمؤرة بانانة
 ج،دب،( أ،17 -4)ويَنةى  :وةكو ،جؤريَكن

 

    Arch Roofs  -السقوف القوسية-ةييةكان بانة كةوان -أ

 بةيةك الدا ضةماوةتةوة  كة

  Hyperbolic Parabolic -لولية أو السرجيةذالسقوف اله-شيَوة زين  باني-ب 

لة شيَوةي   ضةماونةتةوة خوارةوة كة بؤ ،نوثيَكهاتو Doubly Curved- قوسان متقاطعان-يةكرتبرِ كةوانةى لة جوتيَك ئةجمؤرة 
 دا.زين

  

 

 

 

 

  Vaults  -االسطوانية النصف السقوف -لولةييةكان نيوبانة -ج

   .ثيَكديَنئةمانة بةاليةكدا ضةماونةتةوة و لةضةند كةوانةيةكى نيو بازنةيي 

 

 

  Domed Roofs -السقوف القببية-ةكان يبانة طومةزي -د

 ةكان  بةيبانة طومةزيو هةمون. ةكاناطؤيي بانة وSpherical Domes -القبب الكروية -ية طؤييةكان( طومةزي) لةمانةش بانة وة
كة  ،جؤريَك  طومةز هةن ضةند ،ةوانةوةى ثالَنةر يةكدطري بكاتةوةكة هيَزي رِ ،هةية يان بةثشتيَنو ثيَويست يان هةيةضةمانةوة سآ الدا

 ذمارةيانكة   ،ايةلَى داررِ بةيان  ،ايةلَى كانزايي رِ يان  بةيَكيرتايةلَى كؤنكريَتى دروستدةكريَت و هةندرِ بة هةنديَكيان ثةيكةرةكانيان

باني بةيةك -أ
 الداضةماوة

 باني بةدووالدا ضةماوةي شيَوة زيين  -ب

 باني بةيةك الدا ضةماوةي نيو لوولةيي -ج

 رِاطرةكان

 رِاطرةكان
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 لةيان وهةمو  نةايةآلرِ ئةم ،تتريةكانيان ذمارةيان دةستنيشاندةكريَ دريَذى و دروستكردنيانبةثيَي شيَوةى  ايةلَةرِ ) 42-4( لة نيَوان 
  دةكريَن. يةكدطري هةر وةكو لةسةريشةوة ،ة دةبةسرتيَنةوةثيََكةوشيَوةى بازنةدا  لةخوارةوةى طومةزةكةدا بة ثشتيَنيك   داميَنى

 

 

 

 

 

 د   هةنديَك لة جؤرةكاني بانة طومةزييةكان  (17 -4)ويَنةى 

نةيي ثيَكةوة  بة ئةلَقةى باز ايةآلنةرِ ئةم  Compression Ring- حزام دائري مشدود–بةسرتاو بةثشتيَنيكى بازنةيي 
وةكو هةلَطرى   ،و ثيَكةوةهةمو ئةمانةادةكيَشريَن يةكرت  رِ بؤ Diagonal Bracing - مشدات قطرية - ة تريةذآدةبةسرتيَنةوة  و ب

   .كاردةكةن  كالَوةى ميضةكة

  Horse Shoe -السقوف الهيكلية الحدوية و المائلة-بانة  ثةيكةرية  شيَوة نالَى و الرةكان  -4

داثؤشينى بؤ ن . زؤرجاردروستدةكريَـ يان لةدار ،يان لة ميتاأل ،دارِيَذراوثيَشكات تى ؤرة بانانة لةثةيكةرى  كؤنكريَئةجم 
. ئةم ثةيكةرانة  و كارطة و كؤطا طةورةكان بةكارياندةهيَنن م (  بؤ بيناى ثيشةسازى 60ماوةكةى  بطاتة ) كة ،بؤشاييةكى  بةرفراوان

ثةيكةرة   . )دةالقةي نيَوان دوو ثايية يان دوو ديوار(دادةنريَن  Bays-فتحة بين دعامتين -بؤدانراو  ماوةي يةكةوة  بة تةنيشت لة
 نستيةبةثيَي خشتة زا ،ى شويَنةكةيدروستدةكريَن  بةثيَي طةورة و بضوك يَوانةى  جياجيا و بؤشايي جياوازبة ث تييةكانكؤنكريَ
. جؤرةكانى ئةم ثةيكةرة هةلَطرانة زؤرن  يَندةكر ديزاين  Special Scientific Tables – جداول علمية خاصة-ييةكان تايبةت

 (12 -4)برِوانة ويَنةى . يان سآ بؤشايي داثؤش ،وو بؤشاييوةكو ثةيكةرى يةك بؤشايي يان د

 

 

 

 

 

 باني طومةزي ناطؤيي ضةمانةوة بة سآ الدا -د

 طومةزي طؤيي  رِووكاري -و

 

 نةخشةي باني طومةزي طؤيي

شيَوة   يثةيكةري يبان -أ
 ؤشاييبؤ يةك بنالَى 

 بؤ دوو بؤشاييشيَوة نالَى   يثةيكةري يبان -ب

 

شيَوة   يثةيكةري يبان -ج
 بؤسيَ بؤشايينالَى 

 

 ترية ذيَ

 ثشتييَن بةستنةوةي دامييَن خوارةوةي طومةزةكة

 ثشتييَن بةستنةوةي سةرةوةي طومةزةكة

 ثلوسكي ئاوةرِؤ كةرةستةي رِووثؤشكردني بان

 باني ثةيكةري شيَوةنالَي بؤ  بؤشايية جيا جياكان (12 -4)ويَنةى 
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كةثةجنةرةى رؤشنايي و هةواطؤركيَى  ،شكاوةيي دوثاتبوةوةوةكو شةثؤىل و  ،تايبةت دروستدةكريَنبانةالرةكان بةشيَوازى 
ضينكؤى  دةكريَت بةووثؤشئينجا بانةكانيان رِ،ابةستنيان بةثيَي ديزاينى تايبةتئةم ثةيكةرانة ثاش دانان و د ن.ى لةخؤدةطرسروشت

ةنطى كة ئةويش هةر لةثالستيك ثيَكديَت  بة ضةندةها رِ ،كالبتؤس نيا ،ثالستيك نيا ،ئةلةمنيؤم نيا،و ذةنطنةطر شةثؤلدار
 شل يانتيَنةكات و برغوةكانان ى كارييو لةرينةوةى سروشتتةوذمى با . بؤئةوةى كةندروستدةكريَ ى جياجيايروسةرجنراكيَش و ئةستو
 Hooks  - عكفاتالبراغي وال-باش برغو و قنجةكاندةبيَت  ت،بةهيَز دابنريَ ايةلَى ثتةو وذيَرةوة رِ نةكاتةوة ثيَويستة لة

و نيويَك وة بةثانى لة شةثؤل  سم (25ريَنة ذيَر يةك  بةماوةى  )و ضينكؤكان الشانةكانيان لةسةر بارى دريَذى خب بكريَنضةسث
 نيا ،واشةريَكى الستيك بة.  (14 -4)ويَنةى  بيَت. كةمرتنةبيَت وة قنجةكان  لة لوتكةى  قةمضانةوةى  سةرةوةى  شةثؤلةكاندا

 كونى جآ دزةى ئاو لةيَطرتن لة رِ بؤ  Rubber or Plastic Washer-حلقة غطاء مطاطي اؤ بالستيكي–ثالستيك 
يان  ،( Z) دزيَ شيَوةى ثيتى يان ،ن طؤشةيييا ،(  سةرةوخوارU) ووكةرتى شيَوةرِ بة نيا ،ةبيَتدايةلَة ئاسنةكان م رِآلبة ،برغوةكانةوة

 يى ضنراو كةنارةكانايةلَيَكرِ بة ريَتةتواندئةوسا  ،وهةلَطر زؤربووان  دوو ثةيكةرى نيَئةطةر  ماوةى  ،(... هتد  ببةسرتيَنةوة I)ئاي 
  .ماوةكاني نيَوانيان ثيَكةوة ببةستنةوة

 

 

 

 

 

 

 ضؤنيَيت ضةسثكردني ضينكؤ شةثؤلدارةكان لة طةلَ هةلَطرةكانيان (14 -4)ويَنةى 

 Bracing   Struttingالتكتيف -)شانبةست(استءضةث هةية رِشكاوةييةكان ثيَويستيان بة بةستنةوةى بانة ثةيكةرةكاني

between joists  امليالن–الداكةوتن و الربوونةوة لة بة يَطرتن رِ بؤ- Side twist  بةتايبةتى ثةيكةرةكانى ئةمالو ئةوالى 

نانة ديوي ذيَرةوةى . ئةم بااستةوخؤ رِووبةرِووى تةوذمى با دةبنةوةرِ ضونكة ئةم شويَنانة ،يان شويَنى جومطةكانى كشان بيناكة
ئةم  .بكريَت بؤ Ceiling   False- السقف الثانوي-نثؤشيا ميض جار ثيَويستةكهةنديَبةآلم  ،يَندةهيَلَرجيَ دةستكارى )ميضةكةى(  بآ

ئةمانة  ،ةوةنةكان بشاريبؤئةوةى كة ثيَكهاتة خزمةتطوزاري ،هةلَدةواسريَن ثةيكةرةكاندا هةندىَ بارودؤخى تايبةتيدا بة ميضانة لة
و لة ناوةوة  ا و سةرمالة دةنط و طةرم نيََطررِ جطةلةوةش ،طةرما دةطرن ينةوة و كشةبةرطةى لةركة  ،دةكريَنستودر ماددةيةك لة

بارى قورس شكاوةييةكان بةكاردةهيَنريَن بؤ هةلَطرتن و طواستنةوةى ة نالَى و يثةيكةرى بانة كؤنكريتي ،دميةنيَكى جوان دةبةخشن

 ضينكؤي شةثؤلدار
 قنجة

 واشةري الستيك

 طؤشة ئاسنة هةلَطرةكان
 شانةكاني ضينكؤكان ذيَريةكخستين

طؤشة قنجةي ضةسثكردن لةطةلَ 
 هةلَطرةكانئاسنة
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ثاش  كة ،نستة ديزاينى تايبةتى بؤ ئةم ثةيكةرانة بةجؤريَك بكريَوة ثيَوي،و كارطةكان و كؤطاكاندا -الورش-شويَنكاربةكريَن لة 
 (30 -4)و ثتةو بن. ويَنةى  توانا دروستكردن بة

 

 

 

 

 

 

 بةستنةوةي ميض ثؤش بةذيَر ثردة كؤنكريتيية شيشضنةكانةوة (30 -4)ويَنةى 

   Space Frame roofs -السقوف ذات الهيكل الفضائي - ييةكان ي بؤشايية ثةيكةرةكانبان-5

ى ئاسنينى كة بؤشاييةكى  بةرفراوانى  طةورة  دادةثؤشيَت  ئةم ثةيكةرة لة دوو تؤرِ ،بةرفراوان وةكو بانيَك بةكارديَت ثةيكةرى
نيَوان  بةرزىوةى ضوارطؤشةيي بة لكاندن و برغو لةيةكدةدريَن و ضةسثدةكريَن كة بةشيَ ،ي خوارةوةي سةرةوة و تؤرِتؤرِ ،ضنراو ثيَكديَت

سةرى  .كة الدريَذةكةى ثةيكةرة هةيةتى )ماوةيةية( ( ئةو  دووريةية21/2كة بةرزيي خودى ثةيكةرةكةية بة ) ،ةئةم دوو تؤرِ
 -4)ويَنةى  (ثلة ثرت بيَت. 045لة ) دةبةسرتيَتةوة  و نابىَ طؤشةكةى رى ثةيكةرةكة بة قؤلَيَكى ئاسنني بةالرىطؤشةكانى هةردوو تؤ

. دروستكردن و ى  شارةزاوةاليةن ثسثؤرِبؤ ديزاينبكريَت لةبةتى دةبيَت  جومطةى  تاين و ضةسثكردنى سةري طؤشةكان كردندبة بؤ (32
 -ثةيكةرِآ-تايبةتىزةمينةى  دانى ثارضةكانى ثةيكةرة ئاسنةكة دةتوانريَت لة جيَى كارةكةدا جيَبةجيَبكريَت لةسةر زةوى يانليَك

يان  ،استةخؤدريَن رِبيةك ثارضةكان لة نثاشالة ،ى بانةكةدايئاستى بةرز لة يَتتدةكردروس بؤ  Scaffoldings -السقاالت
دوو تؤرى  طؤشةكانى هةر ثيَكهيَنانى ضوار لةيةكدان و بؤكراوة كة بؤى دةستنيشان ،طؤشانةى يان  بة الرى بةثيَى ئةو ،بةستوونى

 (31 -4)برِوانة ويَنةى  ،سةرةوة و خوارةوة

 

 

 

 

 ثردي كؤنكرييت شيشضن

 رِايةلَي كانزايي بة ثانيي بؤشاييةكة

 رِايةلَي كانزايي بة دريَذي بؤشاييةكة

 تؤرِي كانزايي,يان ثالستيكي

بةستنةوةي ميض ثؤش بة 
 ثردةكانةوة
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 هةنديَك لة جؤرةكاني بانة بؤشايية ثةيكةريةكان (32 -4)ويَنةى 

  ،ى سةرةوة. تريةى  ضوارطؤشةكانى تؤرِي تريان وةكيةك ننييَكديَكيان الكانيان يةكسانة و هةندضةند شيَوةيةك هةية هةن  
اش تةواوبونى ئةم كارة ثةيكةرةكة لةسةر ث نيةكرت دةبرِيان ئةم تريانة  ،ن  لةسةر يةكرت دةبن لةطةلَ تريةى طؤشةكانى خوارةوةيا

ضةند تويَذيَك لة ماددة شيَربِ و جياكةرةوةي طةرما و سةرما  سةربانى ئةم ثةيكةرانة بة ،تدادةنريَ يان ثايةى تايبةت ،ديوارى هةلَطر
 . بةفر بةباشي بكريَتباران و  ؤىئاوةرِ دادةثؤشريَن. ثيَويستة ضارةسةرى بةرطيَكى ضينكؤى شةثؤلدار و بة يَندةكرووثؤشرِ

 -:ييةكاني ئةجمؤرة بانانة ئةمانةى الى خوارةوةيةةندةمتتايب

وةى خؤى ثارضة شيَوة بةهةمان،ن ضةنداليةكدا بةثيَي ثيَويستيا ،دةتوانريَت فراوانكارى لةثةيكةرةكةدا بكريَت بةاليةكدا-2
 .يَنةوة دةدرةيةكثةيكةرة سةرةكيةكة ل ئاسنةكان  لةطةلَ

تؤرِي سةرةوة ستونيية لةسةر تؤرِي 
 خوارةوة

 اك ولؤ ية لةطةلَ خوارةوةتؤرِي سةرةوة ت

تؤرِي سةرةوة ستونيية لةسةر تؤرِي  تؤرِي سةرةوة تاكءلؤية لةطةلَ خوارةوة
 خوارةوة

 قؤلَي ستوونيي قؤلَي الر بؤ دةرةوة

 رِاطر
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 .ةكدانى ثارضةكانى خيَرا جيَبةجيَدةكرىَةيدانان و ل-1

 .يان لةطةلَ دةكرىَئاسانى كارسةر كارةكة و بة بؤ نةوةو دةطويَزريَ كى  كةم ثارضةكانى  ئامادةدةكريَنبة ماوةية -3

دازيارى  ى و ئةنيزكة ئةندازيارى تةالرسا ،تواناى داثؤشينى بؤشاييةكى طةورة و بةرفراوانى هةية بةشيَوازيَكى ئةندازيارى و جوان -4
 . ييانة و هونةريي خؤيانى  تيَدابةكاربهيَننبؤضوونى زانستاورِ بيناكاريى  بةسةربةستى دةتوانن

 .ثؤشينى بؤشاييةكى واطةورةئةم  بانانة بؤ داترى  ضاو جؤرةكانيهةرزانرت دةكةويَت  لةيةوة يوروووى ئابلة رِ -5

ةتكردنى دةكتةكانى طةرمى و ساردى و هةواكؤركىَ و كيَبلَةكانى  كارةبا   بؤ دانان و رِيَت دةتوانريَت كارى خزمةتطوزارى بكر بةئاسانى -6
 .هةراليةكدا كة ثيَويستبيَت بة

بؤشايية طةورة   سةر شانكردنى جؤرى بانة ثةيكةرييةكانىةضاوبكريَت لة كاتى هةلَبذاردن و  دةستنيرِدةبيَت كة  ،طرنطرتين ئةو خاالَنةى
 .ن:و بةرفراوانةكا

لةسةر ثايةكان و بةدةستهيَنانى كايةيةكى )جمال(  - Points backing االسناد نقاط-اطرتن دةستنيشانكردنى جومطةى خالَى رِ -2
ْ  اال-و ضةمانةوة Thermal  Expanstion  -متدد احلراري- كشة طةرمى ئةطةر  بةآلم ،لةهةنديَكياندا  Buckling -نحننا 

 ،ئةو كارانةىثيَويست ناكات ئةوا ،ثايةكانسةر Continues-مستمر–سةرتاسةرى  يان ثردى،ةلَطرثةيكةرةكةخبريَتة سةرديوارى ه
  بؤيبكريَت. ،باسكران كة لة سةرةوة

 داثؤشيوة  بة كة بؤشاييةكةى ،ئةو ثةيكةرةي سةركة دةكةونة  ،انةيبار و قورساييو ئةو هةمودقيق(  ئاشكراكردنى )بيانبة وردي  -1
ْ  -ضةمانةوة  زةبريزةكانى و هيَبا  تايبةتى هيَزى سةر ثايةكان و  -االمحال–و بارةكانى  -bending momentعزم االنحننا 

 .ثارضةكانى سةر بؤشاييةكة

بةكار هيَنانى ئاميَرو تؤرى طةرمكردنةوة لةبنميضى تؤرة ئاسنينةكةدا  بؤ   -The needمدى الحاجة-ةبيَت ضةند ثيَويست  د تا  -3
سنورة  . تا قورساييةكةى لةولة وةرزي زستاندائاسنينةكة كؤدةبيَتةوة  لةسةربانى ثةيكةرة كةفر و سةهؤلَانةى  ةوةى  ئةو بةتواندن

( كيلؤ نيوتن داية 1،5-2،5لة نيَوان ) بطرنيهةلَييانةى كة ئةم ثةيكةرة  ئاسنانة دةتوانن قورسا . ئةوبؤيدانراوة كة ،تيَثةرنةكات
 .ة تيَثةريكرد  دروستكردنى ئةجمؤرة بانانة طرانرت دةكةونلةسةر يةك مةتر دووجا. ئةطةر لةو

 .ؤ بكريَتبةالريةكى  طوجناو  ديزاينى  تايبةتى  ب ةفر و ئاوى  باراناو  لةسةربانى ئةم ثةيكةرانة دةبيَتامالَني و البردنى  برِ بؤ -4

    Insulation -قات عازلةبط -ينة دابرِةكان جؤرى ضينكؤكان و ثيَوانةكانيان و ميضة هةلَواسراوةكان و ضدةستنيشانكردني  -5

Layers  انة.ثةيكةرةك ةبان  يهيَناني كؤتايي كانلة كارة تةواوكةرة 
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  Doors & Windows -األبواب و الشبابيك  - دةرطا و ثةجنةرة /  دةهةم بةشي

  Doors -األبواب -اكاندةرط

ئةو كارةش بة رِيَذةيةكي زؤر دةرطاكان  ،كارَيكي بنةرِةتيي و طرنطي نةخشةسازيي تةالرسازييةضؤ آلن و هاتوجوو
بةهؤي ئةويشةوة دةرةوة و ناوةوةي بينا ثيَكةوة   ،دةدةن. دةرطا هةموو بؤشاييةكاني ناوةوةي بينا بةيةكةوة دةبةستيَتةوةيئةجنام

يان لة  ،يةك تاك لةيَن، ئةمانةش هةموو لةطةلَ ذينطة و سروشيت دةوروثشت تيَكةلَ بة يةك دةبن. زؤربةي دةرطاكان ثةيوةستدةكر
بؤئةوةي رِووناكي   ،ضةند تاكيَك ثيَكديَن، لة كاتي داخستنياندا رِؤلي ديوار دةبينن، هةنديَكجار بةثيَي ثيَويست شووشة بةنددةكريَن

دةرطا بةثيَي شوييَن   وة و لة هةمانكاتدا بةشيَك لة دميةني دةرةوةي بيناكة لة ناوةوة ببينريَت.بطاتة بؤشاييةكاني ثشتيانة
 بةكارهيَناني دةبيَت بة دوو  بةشةوة:

 . Exterior Doors -االبواب الخارجية–دةرطاكاني دةرةوة  -2

كة لة هةر ضوارالوة شويَن زةوييةكة بة . ثاش ئةوةي Garage  Doors -الكراجاتاالبواب –دةرطاي حةوشة و طةراجةكان -أ
يان دوو دةالقة بةثيَي ثيَويست دةستنيشاندةكريَن  بؤ هاتوضؤي  ،ثةرذينة ديوار ئابلَوقةدةدريَت، شوييَن دةرطاكان بة دةالقةيةك

يناكة بةطشيت كة شويَن زةويي ب ،يان ضةند تاكيَك دروستدةكريَن ،بةكارهيَنةران ء ئؤتؤمبيلةكانيان، دةرطاكان لة تاكيَك
بة وزةي يان  ،ايانة بة دةست دةجوولَيَنريَنطهاتوضؤ دةستنيشاندةكةن. ئةم دةر ثةيوةستدةكةن لةطةلَ دةوروثشتةكانياندا و سنووري

 ( 2-20لةسةر  ئاسنةرِيَ هاتوضؤيان ثيَدةكريَت. برِوانة ويَنةى ) كارةبا

 

 

 

 

 

 

 

 دةرطاي حةوشة و طةراج  ( 2-20ويَنةى )
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 Entrance Door  -المدخل-باطر  دةرطاي -ب

رِؤلَيكي سةرةكي دةبينيَت بؤ هاتوضؤ  بؤ ناوةوةو و بؤ درةوةي بيناكة، لة هةمانكاتدا بؤشاييةكاني ناوةوة  لة كارليَكةكاني  
ئةم دةرطايانةوة  كة لة ماددةيةكي ثتةو و خؤرِاطر و بةهيَز دروستبكريَت، بةهؤي ،لةبةرئةوة ثيَويستة،دةثاريَزيَت كةشءهةوا و ذينطة

، لة هةمانكاتدا زنةوةدةتوانريَت كةسان هاتووضؤ بكةن و كةلءثةل و شتومةك و ئاميَرةكان بؤ دةرةوة و ناوةوةي بيناكة بطويَ
 (1-20بةربةستيَكة بؤ رِيَطرتن لة كةساني نامؤ و ئاذةلَ و تةوذمي با و ذاوةذاو  تةثءتؤز.  برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 ةرطاي باطرد (1-20ويَنةى )

لة رِووي ديوارةكاني نيَوان  or Interior Doors   Communicating  Doors -األبواب الداخلية -دةرطاكاني ناوةوة   -1
   (3-20)  ىنةويَبرِوانة  ذوورةكاني  ناوةوةدا دادة نريَن و بؤشاييةكانيان بةيةك دةطةيةنن.

 

 

 

 

 

 

 دةرطاي ناوةوة  (3-20) ىنةويَ
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 ئةم خةسلَةتانةي الي خوارةوةيان  تيَدابيَت:دةرطا  دةبيَت  

  Strength -القوة-بةهيَزي  -2

بؤئةوةي كة بةرطةي طؤرِانكارييةكاني  كةشءهةوا بطريَت و تواناي  ،كةثتةو و بةهيَزن ،دةبيَت  دةرطا لةو كةرةستانة دروستبكريَت
 رِةقةكان بطريَت. هةلَطرتين قورسايي خؤي  و بةرهةلَسيت تةوذمي  با و بةركةوتين ماددة

 

  Shape stability  -الشكل الثابت -شيَوةي  نةطؤرِ  -1

ثيَويستة شيَوةي دةرطا بة هؤي  بةكارهيَنانةوة نةطؤرِدريَت،ثارضةكاني باش ثيَكةوة ليَكدرابن  و ضةسث و ثةيوةستكرابن  تاكةكاني 
 ثلةي طةرما ض لة ناوةوة و ض لة دةرةوةي بيناكة كاري تيَنةكةن.جووت  بنب  باران و شآ و جياوازي  تةواو لةطةلَ ضوارضيَوةكانياندا

   Privacy   -الخصوصية –تايبةمتةنديَيت  -3

لةطةلَ ضوارضيَوةكةيدا باش بةندكرابيَت  ،دةبيَت  دةرطا تواناي ثاراستين  تايبةمتةنديَتيي ناو  بيناكةي هةبيَت لة كاتي  داخستنيدا
 كةرةستةكاني  تواناي  جياكردنةوةي  دةنط و طةرما و سةرمايان  هةبيَت. و لةطةلَ ديوارة هةلَطرةكةيدا،

          Security   -مناأل –ثاراسنت  -4

 كة متمانةي ثيَبكريَت و  تواناي بةرطةطرتين شكاندن و ليَدان و ثالَناني بةباشي  ببيَت.  ،دةرطا لة ماددةيةك دروستبكريَت دةبيَت

  Fire Resistant  -ومة الحريقمقا -بةرطةي  ئاطرطرتن  -5

وةكو  بانكةكان بيناي شانؤكان و شويَنةطشتييةكان و طةجنينة تايبةتييةكانء ئةو شويَنانةي   ،هةنديَك شويَين تايبةت هةن
ي كةمةوة لة كة بةرطةي ئاطر بطريَت بؤماوةيةكي زؤر  بة ال ،دةبيَت لة ماددةيةك دروستبكريَت ،كة ماأل و  ساماني تيَدا دةثاريَزريَت

   (4-20ى )نةويَبرِوانة  بؤ ئةوةي ئاطرةكة تةشةنة نةكات و  بآلو نةبيَتةوة.  ،( كاتذميَر3-،.5)

  

 دةرطاي بةرطةطري  ئاطر  (4-20) ىنةويَ
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   Easy Configuration  -سهولة التشكيل -ئاسان دامةزراندن --6

 -قاطع –وةكو  تيغة  ،ي تايبةت دةرطا  بةكاردةهيَنريَت بةشيَوةيةكي كاتييان شويَنيَك ،زؤرجار بؤ دابةشكردني رِووبةري هؤلَيَك
Partition .ثيَويستة ئةو دةرطايانة بةئاساني دامبةزريَن و  بةئاسانيش البربيَنةوة، 

  Doors Component  Parts  -ابوباألجزاء المكونة لال -ثارضةكاني ثيَكهاتةي دةرطا 

لة ضوار ثارضة  بةثيَي شويَن و ضؤنيَتيي بةكارهيَنانيانيان كانزاكان، يان ثالستيك  ،لة دار Frame  -ر االطا-ضوار ضيَوة -2
العتبة  -تري ثيَيدةلَيَن  باهوي سةرةوة  و   دووالكةيPost    -البازي –دوو ثارضةي التةنشتةكاني ثيَيدةلَيَن الشيثان  ،دروستدةكريَن

ضوار ضيَوةي تةواو  تةنها بؤ دةرطاكاني دةرةوةي بينا بةكارديَت. برِوانة ويَنة   Sill -سفليةالعتبة ال-باهوي  خوارةوة  Lintel -العلوية
(20-5 ) 

 

 

 

 ثارضةكاني ثيَكهاتةي دةرطا (5-20) ىنةويَ

 

 

 

دوو  بةآلم دةرطاكاني ناوةوة رِاستةيةكي ئاسن لةجياتي باهوةكةي خوارةوةي دةبةسرتيَت بة جةمسةري خوارةوةي هةر 
الشيثانةكانةوة بؤئةوةي لة كاتي تةواوبووني بيناكةدا رِاستةكة بكةويَتة ذيَر خشيت كاشي رِووثؤشكردني زةمينةي بيناكةوة و  نةبيَتة 

كة لةسةر قةدةكانيان ضةسثدةكريَن و سةرةكانيان  ،تةنطةشة و كؤسث بؤ هاتوضؤ. الشيثاني تةنيشتةكان بةهؤي دوو قؤلَي ئاسنةوة
هةروةها  باهوةكاني سةرةوةي  ،كريَت و رِةتدةكريَن بؤناو ديوارةكاني تةنيشتيان بؤ بةستنةوةي ضوارضيَوةكة بة ديوارةكةوةدووفاق  دة

-Ends of Headيان قؤلَ    -ذناأل –سم( لةشانةكانيانةوة دةردةضن ثيَاندةلَيَن طوآ20-سم7ضوارضيَوةكان  بة ئةندازةي )

Horns.- ني  تةنشت رِةتدةبن بؤ ثةيوةستكردني ضوارضيَوةكة بة ديوارةكاني  تةنيشتيانةوة. برِوانة ويَنة ئةمانيش بؤ  ناو ديوارةكا
(20-6) 

 باهوي سةرةوة كانة و زمانة 

 باهوي خوارةوة

 الشيثان

 قؤلَي ئاسين دووفاق

 طويَي ثةيوةستكردن
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 دةرطاكاني ناوةوة ( ضوارضيَوةي6-20ويَنةى )

 

، وةكو لة تةنيشيت  ئةم  ضوارضيَوانة بةثيَي ئةستووريي ديوارةكان و كردنةوة و  داخستين  تاكةكاني دةرطاكان دادةنريَن  
يان  ،يان تةنيشيت دةرةوةي  ديوارةكة زؤرجار  سثيكاريكردني  ديوارةكة لة ديوي ناوةوة  ،يان ناوةرِاسيت  ديوارةكة ،ناوةوةي ديوارةكة

رِيَكخراو و   يان  لة هةردوو ديوةوة دةكريَت و لةثاشان درزي نيَوان ديوارةكة و ضوارضيَوةكة بة رِاستة تةختةيةكي ،لة ديوي دةرةروة
دادةثؤشريَت. هةنديَكجار ضوارضيَوةكان لة كاتي دروستكردني ديوارةكاندا دادةنريَن،  Architrave   -حاشية مزخرفة –نةخشيَنراو 

ك لة بةآلم باشرتة ثاش دروستكردني بيناكة دابنريَن بؤئةوةي لة رِووشان و شكان و تيَكضوون بثاريَزريَن، ثيَويستة شويَن دةرطاكان كةميَ
بؤئةوةي لة كاتي داناندا بةئاساني كاريان تيَدابكريَت و بة شاولَي  و رِيَك وةستا و  بةند   ،ئةندازةي خؤيان طةورةتر دروستبكريَن

 يان ماددةيةكي دذة شآ و  ،بؤية بكريَت ،بكريَن لةطةلَ ديوارةكاندا ثيَويستة ديوي دةرةوةي ضوارضيَوةكة كة رِووي لة ديوارةكةية بةباشي
تا طؤشةكانيان بةوةستاوي  و  رِيَك  ،ميَرووي  ليَبدريَت ،هةروةها شانبةست بدريَت لة شانةكاني سةرةوةي  ضوارضيَوةكان ثيَش دانانيان

 (7-20ئةم شانانة ليَدةكريَنةوة. برِوانة ويَنةى ) ،مبيَننةوة و  تيَك نةضن،ثاش دانان و ضةسثكردنيان

 

 

 

 

 

 طويَي ثةيوةستكردن

 باهوي سةرةوة

 كاشي زةمينة

 شان بةست

 الشيثان

 قؤلَي ئاسين دووفاق

 قؤلَي ئاسين دووفاق

 رِاستةي ئاسن 

 سيت زةمينةئا

 رِاستةي تةختةي نةخشيَنراو 

 ضوارضيَوة

(  ضوارضيَوة رِاستة تةختة  7-4ويَنةى )
 نةخشيَنراوةكان
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 Door Leaf  -دة البابفر -تاكي دةرطا    -2

يا ن ضةند تاكيك ثيَكد يَت، هةنديَكيان بؤ ناوةوة و هةنديَكيان بؤ دةرةوة و هةنديَكيان بؤ هةر دوو ديو    ،دةرطا بةطشيت لة تاكيَك
و ساردي و بةربةسيت  يان دادةخريَت رِؤلَي ديوار دةبينيَت و كاري جياكردنةوةي دةنط و طةرمي ،دةكريَنةوة، كاتيَك كة دةرطا ثيَوة دةدريَت

دةبيَت بةهيَز و   ،تةوذمي با ئةجنامدةدات و تايبةمتةندي بؤشاييةكةش دةثاريَزيَت، ئةو  كةرةستانةي كة تاكةكاني دةرطاي ليَثيَكديَت
 ( 2-20تؤكمة و بةرطةطربن. برِوانة ويَنةى )

 

                 

 

 

 

 

 تاكي  دةرطا بةثيَي كردنةوة (2-20ويَنةى )

 

 Supplementary materials for doors   -املواد املتممة لالبواب -كةرةستة تةواوكةرةكاني  دةرطا 

 وةكو: ،نادةنكارةكانيان ئةجنام كة بةبآ ئةوان دةرطاكان بةثيَي ثيَويست ،تةواوكةر هةن هةند يَك  كةرةستةي

 Hinges -املفاصل أو النرمادة -طريَذنة و ئينجامةكان -ا

، ئيَستاش هيَنراوةبةكار يَذةوةكردن و سوورِاني تاكي دةرطا لة مبؤ ثةيوةست ،يان كانزا دروستدةكريَت ،ة داري ثتةوذنة لطريَ 
، بؤ بةنددةكةن ضوارضيَوةي دةرطاكانةوةبة  كة تاكةكان ،جامة ئةو كةرةستانةنئين ،دةهيَنريَتكاندا بةكارالديَ لة هةنديَك طوند و

( و 4-20)ى ويَنة برِوانةبؤ هةردوو ديو بةثيَي ثيَويست.  نيا ،يان بؤ ناوةوة ،ةوةي تاكةكان بؤ دةرةوةثةيوةستكردن و داخسنت و كردن
(20- 20 ) 

 

 بؤ هةر دوو ال

 بؤ ناوةوة
 بؤ دةرةوة
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 ( طريَذنة4-20ويَنةى )

  

 

 

 

 

 

 

 جؤرةكاني ئينجامة  (20 -20ويَنةى )

 

 Locks & Latches & Bolts -  السراكي و االقفال -لون و قفلَةكان كلَؤم و كيَ -ب

ثارضةيةكي سةرةكيية بؤ داخستين دةرطاكان بةتايبةتي دةرطاكاني دةرةوة لة دار و كانزا بةتايبةتي لة ئاسن  دروستدةكريَت لة 
 كؤنةوة بةكارهاتووة لة طوندةكان و شارةكاني كوردستاندا. 

 

 طريَذنة

 ريَذنةطضالَة
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 كلَؤم و قفلَ و كيَلون –( 22-20)ويَنة 

   Door-Closer -عتلة غلق الباب - ثيَوةدةرةوة قؤلَي دةرطا -ج

 ، Hydraulic closer - غالقة هيدروليكية–ي هيَدرؤليكي دةرةوةئاميَري ثيَوة وةكو ،ئاميَرانة ضةند جؤريَكيان هةية ئةم
لةسةرةوةي تاكةكة ضةسثدةكريَت لةطةلَ ضوارضيَوةي   تريان  هةية كة، جؤريَكي دةرةوةي دةرطاكةدا  ديوي  ضةسثدةكريَت  لة كة

كة  ،ثيَوةدةرةوة هةيةترهةنديَكي Inside hydraulic Closer   - غالقة هيدروليكية من الداخل–لة ديوي ناوةوة دةرطاكة
وازة بة دةر تايبةتن  closer Electrical  Hydraulic- Doors - غالقة هيدروليكية كهربائية -هيَدرؤلَيكي كارةبايني

ئاميَرانة بةثيَي ثَيويست  دةتوانريَت كؤنرتؤلَي خيَرايي و سستيي ثيَوةداني تاكي دةرطاكةي  ذوورةوة )باطر(. ئةمطةورةكاني ضوونة
 (21-4) ىويَنةبرِوانة . ثيَبكريَت

 

 

 

 

 ( منوونةكاني  قؤلَي دةرطا داخةرةوة21-20ويَنةى )

دامييَن خوارةوةي تاكةكاني دةرطاي دار و تةختةكان دادةثؤَشريَن بةثليَتكي Kick Plate   -حة الركللو -ثلييَت نووكةثآ   -د
سم( بؤ ثارازتين دامييَن خوارةوةي 15بةثاني دةرطاكة و بةرزي )-Metal or Formica Kick plate يان كانزا  ،فؤرميكا

م( لة ناو 2،1-م2بة بةرزي )  Push Plate  -لوحة الدفع - ثالَنانتاكةكان لة نووكي ثآ و رِووشاندن و شآ، لةهةمانكاتدا ثلييَت
بؤئةوةي بةرطريي بةركةوتين دةسكي ضةرثا و  ،قةدي  تاكةكاندا دادةنريَن بؤ ثالَناني دةرطاكاني نةخؤشخانةكان و رِيَستؤرانةكان

 (23-4رِةورِةوي طواستنةوة بكات لة كاتي هاتوضؤ ياندا. برِوانة ويَنةى )

 كيَلون قفلَ كلَؤم

 قؤلَي دةرطا داخةرةوة لة ديوي ناوةوة

 قؤلَي دةرطا داخةرةوة لة ديوي دةرةوة
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  و ثليَيت ثالَنان  ( ثليَيت نووكة ثآ23-20ويَنةى )                                                              

 Door openings   -فتحات االبواب-دةالقةكاني دةرطا  

كاني دار و تةختةدار و كانزاكان  شويَنةكانيان  بؤ ئامادةدةكريَت. دةرطا لة ماددة ،دةرطاكان بةثيَي قةبارة و  بةكارهيَنانيان
زؤربةي  دةرطاكاني  ،دروستدةكريَت. بة شيَوةيةكي  طشيت يان دوو  كةرةستةي  ليَكدراو  ،وةكو  ) ئاسن  و ئةلةمنيؤم (  وثالستيك

بؤ دروستكردني   كة ،سم(ـة بةثيَي ئةو ماددة بيناييانةي110-سم120بةرزييةكانيان  بة ئةندازةي ) ،خانووبةرة و شويَنة طشتييةكان
بةآلم بةالي كةمةوة دةبيَت ثانيي  هيض  دةرطايةكي   ،بيناكة بةكاردةهيَنريَن، ثانيي دةرطاكان بةثيَي بةكارهيَنانيان دةطؤردريَن

نة بؤ ئةوةي كة مرؤظيَكي ئاسايي بة باشي هاتوضؤي ثيَدابكات.      برِوانة ويَ ،سم( كةمرت نةبيَت بةبآ ضوارضيَوة70يةكتاكي لة )
(20-24 ) 

 

 

 

 

 ( منوونةكاني جؤري دةرطا بةثيَي ماددةي دروستكردن24-20ويَنةى )

 

 ثلَيَيت نوكةثيَ

 ثليَي بةركةوتن

 درةطاي ئاسن درةطاي ئةلؤمينيؤم درةطاي تةختة

1
20 -

1
10 

سم
 

 سم 70
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  :دةرطاكان بةكارهيَنان و كردنةوةي

  Regular Doors -االبواب االعتيادية-دةرطا ئاساييةكان -2

كة بة طؤشةي وةستاو  ،ئةجمؤرة  دةرطايانة لة يةك  تاك ثيَكهاتووة
 وار جؤرن:ئةمانةش ض ،وةثلة( دةكريَتة040)

 -باب يميني خارجي-كردنةوةي تاكي دةرطا بة الي رِاستدا بؤ دةرةوة    -أ
Right hand Open  

  -ساري خارجيباب ي- كردنةوةي تاكي دةرطا بة الي ضةثدا بؤ دةرةوة . -ب
Left hand Open Out  

  -يميني داخليباب -كردنةوةي تاكي دةرطا بة الي رِاستدا بؤ ناوةوة   -ج

Right-hand Open In 

 )( اري داخليسباب ي)كردنةوةي تاكي دةرطا بة الي ضةثدا بؤ ناوةوة.  -د

Left Hand Open In)) 

 دةرطاكان  (  بةكارهيَنان و كردنةوةي25-20) ىويَنة                                                                                                                        

 

  Special  Doors   -االبواب الخاصة- دةرطا تايبةتةكان-1

 وةكو: ،ئةم دةرطايانة زؤرجؤريان هةية و بؤ مةبةسيت تايبةت دروستدةكريَن

و ثتةون لة دوو تويَي  ئةم دةرطايانة كيَشيان قورسة و ئةستوورShielded  Door  -االبواب المحصنة-دةرطاي بةهيَز و ثتةو  -أ
، تايبةتن  بة دةرطاكاني  ملم( و بة ئةندازةي رِووبةري تاكةكة ناوئاخن دةكريَت5تاكةكانياندا تويَذيَك قورِقوشم بة ئةستووريي )
 ،نكة ئةو تيشكة و سةرضاوةكاني تري تيشكة جياجياكانيان تيَدا بةكاردةهيَنريَ ،بةربةستكردني تيشكي ئيَكس بؤ ئةو بؤشاييانةي

 (26-20) وةكو  نةخؤشخانةكان و كارطةكاني تيشكي ئةتؤمي ...هتد.  برِوانة ويَنةى

 

 

 

 ب أ

 د ج
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 دةرطا بةهيَز و ثتةوةكان )بةكارهيَناني تايبةت(منوونةي  (26-20) ىويَنة

 

 Doors for  - حفظ المجوهرات والنقودماكن االبواب الخاصة ال-دةرطا تايبةتييةكاني شوييَن ثاراستين خشأل و دراو  -ب

special places to save money and jewelry   ئةم دةرطايانة لة بانكةكان و طةجنينة و كؤطا تايبةتييةكاندا
بةكاردةهيَنريَن، لة ماددة كانزاييةكان و ئةسبيَست دروستدةكريَن، دةبيَت زؤر ثتةو بن و  بةرطريي شكاندن و ليَدان و ئاطر بطرن و 

 (27-20) ىويَنة..هتد. برِوانة اشيش بن  بؤ طةرمي و شآ .جياكةرةوةيةكي زؤر ب

 

 

 

 

 دةرطا تايبةتييةكاني ثاراستين خشأل و دراو (27-20) ىويَنة                               

  Wooden  Doors  -االبواب الخشبية-دةرطاي دار و تةختةدار  -3

كة تايبةتن لة دار و  ،نديَكيان لة دار و تةختةي نةرم و هةنديَكيشيانئةم دةرطايانة لة دوو جؤر دار و تةختة دروستدةكريَن هة
 وةكو:،تةختةي رِةق و ثتةو  بة شيَواز ي جياجيا دروستدةكريَن

ئةم دةرطايانة لة ضةند رِاستة تةختةيةكي ضاككراو بة  Match boarded  Doors  -أبواب السمر-دةرطاي رِاستة تةختةكان -ا
سم( ثانيي و بة دريَذيي ثيَويست ئامادةدةكريَن. هةموو  ئةم رِاستة تةختانة 20-سم7،5ووريي و بةثيَوانةي )سم( ئةست1،5ثيَوانةي )

 تويَذيَك قورِقوشم
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يان برغو  ،بة ستووني بة تةنيشت يةكةوة دادةنريَن و بة رِاستةي تةختة لةثشتةوة رِاست و ضةث ثشت بةنددةكريَن و بة بسمار
باخ  و   بؤ ثةرذيين   Gate-بوابة-كة ثيَيان دةلَيَن ضةثةر  ،م( دروستدةكريَن2،1ةرزي )بةنددةكريَن. زؤرجار لةجمؤرة دةرطايانة بة ب

 (22-20) ىويَنةبرِوانة  طةجنينةي ناو باخةكان بةكاردةهيَنريَن.

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 منوونةي دةرطاي رِاستة  تةختةكان (22-20) ىويَنة

 

 ناوةرِاسترِاستة تةختةي ثشتبةندي 

رِاستة تةختةي 
 شةفتوليثشتبةندي 

رِاستة تةختةي 
 تةنيشت ضيَوةي

  رِاستة تةختة
توونييةكاني  س

 تاكي دةرطا

 سةرةوة ضيَوةيرِاستة تةختةي 

 تةنيشت ضيَوةيرِاستة تةختةي 

 تةنيشت ضيَوةيرِاستة تةختةي 

 خوارةوة ضيَوةيرِاستة تةختةي 

 درطاتوونييةكاني  تاكي رِاستة تةختة س

 ئينجامة

   رِاستة تةختةي     
 شةفتوليثشتبةندي 

 خوارةوةرِاستة تةختةي ثشتبةندي 

 ناوةرِاسترِاستة تةختةي ثشتبةندي 

 سةرةوةرِاستة تةختةي ثشتبةندي 

 باهووي سةرةوة تاكي دةرطا  ستوونيةكانيرِاستة تةختة 

 ثردؤكةي سةردةرطا

 ئينجامة

 ضةثةردةرطاي 

ئينجامةي دةرطا 
 و الشيثان

ضيَوةي 
دةرطاي 
 ضةثةر

رِاستة تةختةي 
ثشتبةندي 

 شةفتولي

 سم 210

جةمسةري 
ثةيوةستكردني 

 ضيَوةي 

ضيَوةي 
سةرةوةي 

 ضةثةر
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ثاش ئةوةي ،دروستدةكريَت تاكي ئةم دةرطايانة لة ضيَوةي تةختةدارPaneled-Filler Doors  -باب حشو- دةرطاي ئاخنراو -ب
دةكريَت و لة ساز بؤ  Mortise and tongue   -نقر ولسان -و زمانةيريَت و كانة دةكةندة دةكريَت و سافدارةكة باش رِكة تةختة

 .بةكاردةهيَنريَتئةم دةر طايانة بؤ ذوورة تايبةتيةكاني ناومالَ ،ثرِدةكريَتةوة ناو ضيَوةكة بةثليَتكي تةختةي نةخشكراو ،يةكدةدريَت
 ( 24-20) ىويَنةبرِوانة 

 

 

 

 

 

 دةرطاي ئاخنراوثيَكهاتةكاني ( 24-20) ىويَنة

 جؤرةكاني دةرطا ئاخنراوةكان:  

ضيَوةي تةختةداري ثتةو دروستدةكريَن، تاكي ئةم دةرطايانة لة  Hardcover Doors - ابواب مجلدة-دةرطا بةرط بؤكراوةكان-أ
رِووثؤشدةكريَن و  Play wood -املعاكس –بة تةختة تويَذييةكان  ،ناو ضيَوةكة بة تؤرِيَكي ثالستيكي شيَوة شانةي هةنط دادةنريَت

ووثؤشدةكريَن، يان ئةلةمنيؤم  رِ ،يان لةسةر يةك دادةنريَت،لةثاشان بةثالستيك،بة رِاستةي تةختة بةرِيز بة تةنيشت يةكةوة
كة تا رِادةيةكي باش بةرطةي  طةرما دةطرن ، ئةم دةرطايانة لة بازارِةكاني  ،يان ئةلةمنيؤم رِووثؤشدةكريَن،هةنديَكي تريان بة برونز

  ( 10-20) ىويَنةجيهاندا بة )كاالمني( بةناوبانطة. برِوانة 

 

 

 

                                                   

 دةرطا بةرط بؤكراوةكان    (10-20) ىويَنة                                                                       

 

 زمانة

 كانة

 دةثي  تةختة

 رِاستة تةختةي ستووني تةنيشتةكان

 رِاستة تةختةي ضيَوةي سةرةوة

 تةختةي تويَذي

 كيتؤري ثالستي

 ضوارضيَوة
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ئةم دةرطايانة بةشيَكن لة دةرطا  Doors with glass vents -أبواب ذات الفتحات الزجاجية-دةرطاي  شووشةبةند  -ب
 (12-20) ىويَنةبرِوانة  و تاكةكةي لة شووشةثيَكهاتووة.بةآلم بةشيَكي تاكةكةي يان هةمو ،ئاخنراوةكان

                         

 

 

 

 

 

 

 

 دةرطاي شووشةبةندكراو (12-20) ىويَنة

تاكةكاني ئةم دةرطايانة  ضيَوةيMetal & Glass  Doors  -االبواب المعدنية و الزجاجية -دةرطا كانزايي و شووشةييةكان -ج
ن و ناو تاكةكانيان شووشة بةنددةكريَن،ثيَكهاتةي تاكةكاني ئةم دةرطايانة ذةنط نةطرن و بةرطةي ليَدان و لة كانزاكان دروستدةكريَ

  (11-20) ىويَنةيان برغو و ثةرض بة جؤريَكي ثتةو ضةسثدةكريَن. برِوانة  ،ثالَثيَوةنان دةطرن و  بة لكاندني كارةبايي

 

 

 

 

 

 شووشةمنوونةي دةرطاي كانزا و  (11-20) ىويَنة 

 تاكي دةرطا

 شووشةبةند

 ضوارضيَوةي كانزايي

 شووشةبةند

 ضيَوةي كانزايي

 تاكي شووشة

 ضيَوةي كانزايي
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 ،تاكي دةرطاكة لةيةك ثارضة شووشةي تايبةت درووستدةكريَت Glass Doors -االبواب الزجاجية - كاندةرطا شووشة-
كةثيَيدا تيَثةرِ دةبيَت، ضوارضيَوةي كانزايي بؤ  ،تارِاددةيةكي باش بةرطةي ليَدان دةطريَت و رِيَطريشة لة بةشيَك لة تيشكي خؤر

طا شووشةكة بة طريةي كانزا طريَذةنةي بؤ دةكريَت و لةطةلَ ضوارضيَوةكةدا ثةيوةستدةكريَت. ئةم  دادةنريَت تةنيشيت تاكة دةر
دةرطايانة بؤشاييةكاني ناوةوةي بينا لةطةلَ دةرةوةداثةيوةستدةكات و هةموو مجوجوولَ و هاتوضوَيةك لة هةر دوو ديوةوة  بةئاساني  

يان ،لةبةرئةوة دةبيَت نيشانةيةك ،يان ئاذةلَ خؤياني ثيَدادةكيَشن ،جار مرؤظــدةبينريَت،لةبةر رِوونيي و ثاكيي شووشةكة زؤر
 ( 13-20هيَمايةكي ليَبدريَت، دةسكي دةرطاكة دةبيَت لة ماددةيةكي سةرجنرِاكيَش دروستبكريَت. برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دةرطاي شوشة (13-20) ىويَنة

ئةم دةرطايانة لة شيَوة و  نةخشي جؤ راو جؤر و رِةنطا و رِةنطدا لة   Plastic  Doors -تيكية االبواب  البالس-دةرطا ثالستيكةكان -
   (14-20) ىويَنةثالستيك دروستدةكريَن و ثةيكةريَكي كانزاييان تيَهةلَكيَشدةكريَت و ثتةو دةكريَن. برِوانة 

 رِووكاري دةرطا

 طريَذنةي طريةي كانزايي سةرةوة

 طريَذنةي طريةي كانزايي ذيَرةوة

 وةستيَنةري تاكي دةرطا

 دةسكي دةرطا

ثلييَت 
 ثالَنان

 سؤييرِووكةرتي ئا
 دةسكي دةرطا

 تاكي دةرطاي شووشة

 ضوارضيَوة
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 دةرطاي ثالستيك (14-20) ىويَنة

  Door  types -بواب انواع اال-جؤرةكاني دةرطا 

هةموو جؤرة دةرطاكان بؤ كاري كؤنرتؤلكردني هاتوضؤ كردن بؤ ناوةوة و دةرةوةي بؤشييةكان و ثاراستنيان بةكاردةهيَنريَن، 
كة شيَوة و رِووبةر و كةرةستةي دروستكردنيان جياوازن  ،لةبةرئةوةشة،بةآلم هةر جؤرةيان بؤ مةبستيَكي تايبةت بةكاردةهيَنريَت

كاني طةجنينةكان ء كارطةكان و بةندخيانةكان و خةستةخانةكان و بازارِة طةورةكان هةموويان لة رِووي بةكارهيَنان و رِووبةري دةرطا
تاكةكانيانةوة و كةرةستةي دروستكردنيان و ثتةوي و بةهيَزييانةوة جياوازييةكي زؤريان لة نيَواندا هةية، هةنديَك  شوييَن تايبةتي 

وةكو ميواخنانةكان و رِيَستؤرانةكان و بازارِة طةوركان بؤ كؤنرتؤلَي هاتوضؤكردني  ،ايبةتييان بؤ دروستدةكريَتكة دةرطاي ت ،هةن
بيناكة و رِيَطرتن لة ضوونةذوورةوةي ميَرو و ئاذةلَ و و ثاراستين  بةكارهيَنةران و بةربةستكردني طةرما و سةرما و هةواي دةرةوة

 ن لة هةر ضوار الوة ثتةو ء بةهيَز بن.تةثءتؤز. دةبيَت ضوارضيَوةكانيا

 منوونةي جؤري ئةم دةرطايانة بة ثيَي كردنةوة و بةكارهيَنانيان: -

  Revolving Doors -االبواب دوارة-دةرطا ثةروانةييةكان -أ

نريَن، زؤرجار دوو ئةم دةرطايانة بؤ كؤنرتؤلَي هاتوضؤي هةوا و  بؤ هيَواشكردنةوةي جوولَةي هاتوضؤي بةكارهيَنةران بةكاردةهيَ
ت تاكي قةددةكريَت بؤئةوةي  ئارِاستةي رِؤيشنت  بؤ ناوةوة و دةرةوة رِاستةوخؤ بيَت، دةرطاكة بةهؤي تةوةريَكي ناوةندييةوة  بةنددةكريَ

 (16-20) ىويَنةو  (15-20) ىويَنةبرِوانة  ،لةسةرةوة و لة خوارةوةش لةسةر زةمينةي ذيَردةرطاكة بةنددةكريَت

 

 

 

ضوارضيَوةي 
ثالستيكي 

تيَهةلَكيَشكراو بة 
 كانزا
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 جؤرةكاني دةرطا ثةروانةييةكان (15-20) ىويَنة 

                                                    

 

 

 

 

 

                     

 

 

 ثيَكهاتةكاني دةرطا ثةروانةييةكان (16-20) ىويَنة      

 دةثي تةختة

 زجنريي كانزايي

 A-Aرِووكةرتي ئاسؤيي  

دةسكي 
 دةرطا

 ئاميَري جوآلندن

A A 

دةسكي 
 دةرطا

 شووشة

تةوةري 
 تاكبةندةكان

فلَضةي 
 نةرم

 سم 220

  

 سم 70
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  Folding Doors -االبواب المنطبقة -دةرطا  قةدكراوةكان -1

لةو شويَنانةدا بةكاردةهيَنريَن   يان ثرت ثيَكديَت و لة كاتي داخستنياندا لةسةر يةك قةد دةبن، ،لة دوو تاك ئةم  دةرطايانة
هةنديَكيان لةسةر تةوةريَكي ئاسؤيي بةرِيز  ،وةكو دووكانة بازرطانييةكان و طةراجةكان ،كة بؤشاييةكي سنوورداريان  هةبيَت

كة  ،هةنديَكي تريان لةسةر تةوةريَك بة ئاسؤيي لوولدةدريَن. جؤريَكي تريان هةيةبةستووني لة تةنيشت  يةكةوة قةد دةبن و 
بةندكراون و Wheels  -عجالت-تاكةكاني بة تةنيشت يةكةوة بةستووني لةسةر يةك قةد دةبن،ئةم تاكانة بة ضةند رِةورةوةيةكةوة

هووةكةي سةر دةرطاكةوة لة سةرةوة و هةروةها لة كة بةندة بة ذيَر با ،دةرؤن (Tracks)  -سكة -ئةوانيش لةسةر ريَضكةيةك
 (17-20) ىويَنةذيَريشةوة بة هةمان جؤري سةرةوة  لةسةر زةمينةي ذيَر دةطاكةوة هةمان كار ئةجنامدةدريَت. برِوانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوونةي دةرطا قةدكراوةكان (20-17)                                       

 Side Hanged Doors -االبواب المعلقة من الجوانب -واسراوةكان  دةرطا بةال دا هةلَ-3

ئارِاستةي كردنةوةي دةرطاكان بةثيَي جوولَة و هاتوضؤي بةكارهيَنةران و قةبارةي بةكارهيَنان و ضؤنيَتيي كارثيَكردنيان  
كة بؤ  ناوةوة  دةكريَنةوة زؤرتر  ،رطايانةيدةستنيشاندةكريَت، هةنديَكيَان بؤ ناوةوة و هةنديَكيان بؤ دةرةوة  دةكريَنةوة، ئةو دة

زؤرتر بةرطةي ثالَثيَوةنان و ثالَةثةستؤدةطرن، هةنديَكي  ،كة بؤ دةرةوة دةكريَنةوة ،بةرطةي كارليَكةكاني كةشءهةوا دةطرن و ئةوانةي
و تاكةكةي بة يةك  ئارِاستةدا تريان بؤ ناويشةوة و دةريريشةوة دةكريَنةوة. زؤر دةرطا هةية كة لة دوو تاك ثيَكهاتووة هةر دو

 ،هةن لة دوو تاك  ثيَكهاتوون ،بؤئةوةي برِيَكي زؤرتر بةكارهيَنةران لةيةككاتدا بةكاريبهيَنن، هةنديَك دةرطاي تر ،دةكريَنةوة
دةرةوة  و  ناوةوةدا  ئةم  دةرطايانة بؤ  سنووردار كردني جوولَة لة نيَوان  ،يةكيَكيان بؤ  دةرةوة ء ئةويرتيان بؤ ناوةوة  دةكريَتةوة

وةكو رِيستؤرانةكان و شويَنةطشتييةكان...هتد. دةبيَت تاكةكان  بةباشي  ،بةتايبةتي لة شويَنة خزمةتطوزارييةكاندا ،بةكاردةهيَنريَن

 رِاستةي جووآلندنئا

 Xجؤري  

جومطةي 
 جوولَاندن

 Vجؤري  

 جومطةييجؤري  

 لوولدراوجؤري 

 زةمينةي بؤشاييةكان
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باشيان بؤ ئةجنامبدريَت. بؤئةوةي تاكةكاني ئةم دةرطايانة دائةكةون و   Details-تفاصيل-ضةسثبكريَن و وردةكارييةكي  
 (12-20يَوةكانيان  تيَك نةضن. برِوانة ويَنةى )ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جؤري هةلَواسني و ئارِاستةي كردنةوةي جؤرةكاني دةرطا   (12-20) ىويَنة

  Sliding Doors    -االبواب المنزلقة  -خليسكةكان  -دةرطا خزةكان -4

كة بة تةرييب بة بةر دةرطاكةدا   ،ات بؤ ئةو كةسانةيئةم  دةرطايانة دروستدةكريَن  بؤ ئةوةي جوولَةو  هاتوضؤ ئاسان  بك
لة هاتوضؤياندا نةبنة رِيَطر، لة هةمانكاتدا رِيَطريي داناني مؤبيلة و ئاميَرةكان نةكةن. تاكةكاني  دةرؤن و تاكةكاني ئةم دةرطايانة

لةسةريشةوة بةهؤي ضةند قؤلَيَكةوة بةندكراون  ئةم دةرطايانة لةسةر رِيَضكةيةكي كانزايي ديَن و دةضن لةسةر زةمينةي ذيَر دةرطاكة، 
كة ئةوانيش لةسةر رِيَضكةيةكي كانزايي  ،Ball-Bearing -بولربينك-بة ضةند رِةورِةوةيةكي هةلَمات ئاميَزةوة )بؤلَربينيةوة (

 ( 14-20برِوانة ويَنةى ) هاتوضؤ  دةكةن. ئةجمؤرة دةرطايانة بؤ كارطةكان و طةراجةكان بةكاردةهيَنريَن.

 

 

 دةرطاي دوو تاك بؤ دةرةوة دةكريَتةوة

 دةرطاي يةك تاك بؤ هةردوو ديو دةكريَتةوة

 دةرطاي دوو تاك، تاكيَك بؤ دةرةوة و تاكيَك بؤ ناوةوة دةكريَتةوة

 دةرطاي يةك تاك بؤ دةرةوة دةكريَتةوة

 تاك بؤ ناوةوة دةكريَتةوة دةرطاي يةك

 تاكةكان بؤ هةردوو ديو دةكريَنةوة

دةرطاي دوو تاك، تاكيَكي بضووك و 
 تاكيَكي طةورة
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 ( ئاميَرة بة كارهيَنراوةكان لةطةلَ دةرطا خزةكاندا30-4ويَنة )

 خزاني تاكةكان بؤ ناو خودي ديوارةكة

 خزاني تاكةكان بؤ اليةكي دةالقةكة لة دةرةوة

 يي دةالقةي دةرطاكةخزاني تاكةكان لة ناو خودي  بؤشا

 خزاني تاكةكان بؤ هةردوو الي دةالقةكة لة دةرةوة

 رِيَضكةي كانزايي

 دةرطاي خزي يةك تاك دةرطاي خزي دوو تاك دةرطاي خزي ضوار تاك

 رِيَضكةي كانزايي ئاميَري خزاندن

 خولؤكةي خزاندني كانزايي

(  منوونةي دةرطا خزةكان و  14-20ويَنةى )
 يانئاميَرةكان
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 .Windows  -الشبابيك -ثةجنةرةكان 

وةك  دةالقةيةك لة ديوارةكاندا بةثيَي وانةكردن و وردةكارييةكي  تايبةت نةخشةي   ،ثةجنةرة لة بينادا تومخيَكي طرنطة
وةكو رِازاند نةوةي رِووكارةكاني دةرةوة  و ناوةوةي  بينا و دابينكردني رِووناكيي و  ،ضةندةها كاري طرنط ئةجنامدةدات بؤساز دةدريَت.

كة بطوجنيَت   ،هةواطؤركآ و رِوانني و بينيين دميةنةكاني دةوروبةري بينا. ثيَويستة جؤري كةرةستةي لةباروشياوي  بؤ بةكاربهيَنريَت
  رِةضاوي ئةم خاآلنةي خوارةوة  بكريَت: ،ئةركانةي كة بامسانكرد، ثيَويستة لة كاتي نةخشةسازداني ثةجنةرةدا  بؤ بةجيَهيَناني ئةو

ثاش دةستنيشانكردني شوييَن طوجناو بؤ ثةجنةرةكان ء ئةندازةي ثيَكهاتةكان و رِووبةرةكانيان لةاليةن ئةندازياري  -2
 بؤ ئةجنامبدريَـت.تةالرسازةوة، ئةوسا نةخشةسازي و وردةكارييان 

ثاش وانةكردني ثيَويستييةكاني برِي هةواطؤركآ و رِووناكي بؤ  ،ضةسثكراوةكان )جيَطريةكان( و تاكةكراوةكان دياريكردني تاكة -1
 هةر بؤشاييةك لة بؤشاييةكاني بيناكة. 

 -وحدة قياسية-ثيَي يةكةيةكي ثيَوانةييبةتةواوي دةستنيشاني ئةندازةكاني تاكة ضةسثكراوةكان و تاكةكاني كردنةوة بكريَت و بة-3
  Unit Scaleكة اليةنةكاني هونةري و جوانكاريي ثةجنةرةكان دابينبكات. ،طوجناو نةخشةيان بؤ سازبدريَت 

 كة تيَياندا بةكاردةهيَنريَن. ،هةلَبذاردني كةرةستةي لةبار و بةرطةطر بؤ دروستكردني ثةجنةرةكان بةثيَي ئةو شويَنانةي-4

 يان لة بةردةم ثةجنةرةكاندا ،كة لة بؤشاييةكاندا ،كة رِيطرنةبن لة بةردةم ئةو كارانةدا  ،تيي كردنةوةي تاكةكان وابيَتضؤنيَ -5
  ئةجنامدةدريَن.

 

 -:  Main windows Functions– الوظائف الرئيسة لشبابيك -سةرةكييةكاني ثةجنةرة كارة

 :Preparation of natural light - الطبيعي ين الضوءتام -دابينكردني  رووناكي  سرووشيت  -2

رِووناككردنةوةي بؤشاييةكاني بينا بةثيَي رِيَذةيةكي تايبةتي لة رِووبةري بؤشاييةكة و ئارِاستةي ئةو بؤشايية بةرامبةر بة 
 ةثيَي ثيَوةريَكي تايبةتدابيندةكريَت، رِووبةري ثةجنةرةكةش هةر بة هةمانشيَوة ب تيشكي خؤر و ئارِاستةي تةوذمي با بؤ بؤشاييةكة

دانراوة، لةسةر  ئةو بنةمايةش طةورة و بضووكيي تاكةكان و كردنةوةيان   كة بؤ هةر مرت دووجايةك لة رِووبةري بؤشاييةكة ،دادةنريَت
ووناكيي يان بؤ كةمكردنةوةي رِ ،دةستنيشاندةكريَن. زؤرجار ثةردة و شووشةي مات بؤ ثاراستين تايبةمتةنديَتيي ناو بؤشاييةكان

 بةكاردةهيَنريَت.   ناويان
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 :provide natural ventilation - ين التهوية الطبيعيةتام -دابينكردني هةواطؤركيَي سرووشيت --1

كة دةكريَنةوة و  ،ئةويش بةثيَي طةورة و بضووكي ئةو تاكانةوة،هةية هةواطؤركآ رِؤلَيَكي سةرةكى بؤ سةر ذينطةي ناوةوةي  بينا
ن سةبارةت  بة ئارِاستةي تةوذمي با و برِي ئةو هةوايةي كة بؤناو  بؤشاييةكان دةضيَت، ئةو شويَنانةي كةثةستاني هةوا  شويَنةكانيا

كة كاريطةرييةكي زؤري هةية لةسةر  ،تيَياندا نزمة هةميشة تةوذمي هةوا رِوويان تيَدةكةن ء بةو كارةش جووالَني با دروستدةبيَت
 ( 30-4ويَنةى )برِوانة  هةية. كةكاني ناو بؤ بؤشاييةكانتةندروسيت دانيشتوان و مشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( منوونةي هةوا طؤرِكيَي سروشتيي لة بؤشاييةكاندا 30-20ويَنةى )

 -  اتالفضاءتامين  المناظر الطبيعية من داخل  -دابينكردني دميةنيَكي سرووشيت و بينني لة ناوةوةي  بؤشاييةكاني بيناكةوة  -3
provide landscape Views from  inside spaces 

لةسةر  under windows sill -العتبات التحتية لنوافذ -ئاسيت ضيَوةي ذيَرةوةي بين ثةجنةرةكان )باهووةكاني ذيَرةوة (
ن، وةكو كة بؤيان دانراوة دةطؤرِدريَ ،رِووي زةمينةي بؤشاييةكانةوة وةك يةك نني، بةثيَي طةورة و بضووكيي بؤشاييةكان و ئةو كارانةي

ئةميش لة  ،طةورةترن كة رِووبةري ثةجنةرةكانيان تارِاددةيةك لةثةجنةرةكاني ذووري نوسنت ،يان دانيشنت ،ذووري ميوان
فراوانرتة. بؤئةوةي  برِي رِووناكي زؤرتري  تيَبكةويَت و باشرت  ثةجنةرةكاني ذووري  ضيَشتليَنان )موبةق ( و طةجنينة و طةرماو...هتد

سم ( لةسةر   40 -سم30ةكاني دةرةوةدابرِوانيَت. ئاسيت باهووي ذيَرةوةي ثةجنةرةكاني ذووري  ميوان و دانيشنت و هؤلَ )بةسةر  دميةن
لة كاتيَكدا ئاسيت  بةرزيي باهووةكاني ذيَرةوةي ثةجنةرةكاني ذووري  نوسنت لةسةر ئاسيت  ،ئاسيت زةمينةكانيانةوة بةرزترة

سم (ـة. باهووةكاني سةرةوةي تيَكراي ثةجنةرةكان لةطةلَ طةجنينةكان و طةرماوةكان لةطةلَ  200 –سم 20زةمينةكانيانةوة لة )
 ( 32-20ويَنةى  )باهووي سةرةوةي دةرطاكاندا دةبيَت بةطشيت لةيةك ئاستدابن. برِوانة 

 تاكي هةوا طؤرِكآ
 هةواي طةرم بؤ دةرةوة

 هةواي سارد بؤ ناوةوة

 سوورِي هةوا طؤرِكآ
 هةواي سارد بؤ ناوةوة

 هةواي طةرم بؤ دةرةوة
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 ( منوونةي دابينكردني دميةني سروشيت 32-20ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثةجنةرةوة ابينكردني دميةني سروشتيي بة هؤي( منوونةي د 31-20ويَنة )

 

 

لةو خانووبةرة و خانةي 
نيشتةجيَبوونانةدا, كة 

 دةرِواننة سةر دةرةوة

لةو خانووبةرة و خانووي 
نيشتةجيَبوونانةدا, كة 

 بالكؤني هةية

ثةجنةرةكان بة بةرزيي ميَزي 
دانيشتنن لة خانووبةرة و 

 خانةي نيشتةجيَبووندا 

بةرزي ثةجنةرةكان لة 
 موبةقةكاندا
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 Component parts Windows  -األجزاء المكونة لشبابيك-ثارضةكاني ثيَكهاتةي ثةجنةرة  

 يان هةنديَك لةم ثارضانةي خوارةوة ثيَكديَن: ،بةشيَوةيةكي طشيت ثةجنةرةكان لة هةموو

ضةند قؤلَة ئاسنيَكي  ،شتةكان و باهووةكاني سةرةوة  و خوارةوة ثيَكد يَتلة  دوو الشيثاني  تةني Frame  -االطار – ضوارضيَوة-2
بؤ بةندكردني  ،و رِةتدةكريَن بؤ ناو ديوارةكة دادةكوتريَن بة الشيثانةكانداBuilding in –lug  -اذان التثبيت -دووفاق

ةمنيؤمةكان لةسةر ال تةنيشيت ئةمالوئةوالي ضوارضيَوةكة لةطةلَ الديوارةكاني  تةنيشتيدا، ضيَوةي ثةجنةرةي ثالستيكي و  ئةل
 دةالقةكاني بة ضةوي و برغو ضةسثدةكريَن.  

يان   ،هةنديَكيان دةكريَنةوة ،هةنديَكيان جيَطرين ،ثيَكديَت يان  ضةند تاكيَك ،ثةجنةرة لة تاكيَك leave -فردة -تاك-1
 ن بةثيَي نةخشةسازي و وردةكاريي تايبةت بؤ دروستدةكريَت.دةجوولَيَنريَن ، هةموو جؤرة  تاكةكان ضوارضيَوةي  تايبةتي خؤيا

 Handle & Butt hinges & Slide Stoppers  -اليدات و النرمادات و الموقفات -دةسك و ئينجامة و تاكرِاطر -3

وة. ضورارضيَوةي  كة بة ضوارضيَوةي  تاكةكانةوة بةندكرا ،هةموو كردنةوة و  داخستين تاكيَك بة هؤي دةسكةوة  ئةجنامدةدريَت 
تاكةكان بة ضوارضيَوةي  ثةجنةرةكانةوة  بة ئينجامة ثةيوةستدةكريَت. ئةو  تاكانةي كة بةئاسؤيي دةكريَنةوة بة قؤلَيَكي كانزايي  

خريَنةوة. لةطةلَ تاكةكاندا قةددةبنةوة و دادةذاتي اوتماتيكي( جوولَةدار رِادةطرييَن و لة كاتي داخستنةوةياندا ئةم قؤآلنة خؤ بةخؤ )
 (  33-20ويَنةى  )برِوانة  

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثارضةكاني ثيَكهاتةي ثةجنةرة 33-20ويَنةى )

 

 دةالقة

 دةسك

 شووشة

 ضوارضيَوة

 تاكي ثةجنةرة

ذيَر 
 ثةجنةرة

 سةرثةجنةرة 
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 Glass    -الزجاج -شووشة  -4

يان تاكةكاني شووشةكان   ،شووشة رِؤليَكي  طةورة لةثيَكهيَناني ثةجنةرةدا دةبينيَت، بةثيَي قةبارة و رِووبةري ثةجنةرةكة
وةكو )دار و تةختة، كانزاكان ئاسن و  ،ريَن و  لةثاشان  بةثيَي جؤري كةرةستةي دروستكردني ثةجنةرةكةدةبرِدريَن و ئامادةدةك

يان لة ضوارضيَوةي  تاكةكاندا لة شويَين خؤياندا     ،ئةلةمنيؤم و ثالستيك...هتد( هةر ثارضة شوشةيةك لة ضوارضيَوةي ثةجنةرةكةدا
يان كانزا..هتد، ضةسثدةكريَت. شووشة رِيَطري  ،يان بةثالَداني توولَيَكي  دار ،ي الستيكيان بة ريس،بة طرياوةيةكي هةويري  تايبةت

لة هاتنة ذوورةوةي  ميَرو  و ميَش و  مةطز و تةثوتؤز و  تةوذمي هةوا دةكات و  هةند يَك لة شةثؤلة زيان  بةخشةكاني تيشكي خؤر و  
و رِووبةري ثارضة شووشةكان بةثيَي رِووبةري ثةجنةرةكان و تاكةكانيان   طةرما و سةرما و دةنط طلدةداتةوة. ئةستووري و تةنكي

  ي بؤشاييةكان برياريان بؤدةدريَت.دةستنيشاندةكريَن، رِووني و ماتي و رِةنطي شووشةكان  بةثيَي بةكارهيَنيان بؤ جؤري كار

 Types  of Glass:  -انواع الزجاج -جؤرةكاني شووشة   

ئةجمؤرة شووشةية لة هةموو  جؤرة  شووشةكانيرت   -Clear Normal Glass الزجاج االعتيادي الشفاف -نشووشةي  ئاسايي  روو-أ
هةنديَكيان كة بؤ دةرطاي  طةورة  و جاخمانةي ثيشانطاكان  و  ،ملم( ـة 6-ملم3زياتر بةكاردةهيَنريَت لة بينادا، ئةستوورييان لة )

 ملم ( زياترة .كةتةلؤط 21انيان  زؤر جار لة )ثةجنةة طةورةكان بةكاردةهيَنريَن ئةستووريةك

   

 Half transparent glass -الزجاج نصف الشفاف -شووشةي مات -ب

وةكو شويَين  ،كة ناخوازريَت ناوةوةي  بؤشاييةكة لة دةرةوة ببينريَت ،لةو شويَنانةدا  بةكاردةهيَنريَن ،ئةجمؤرة  شووشانة نيوة رِوونن   
 هةنديَك كارطةي بضووك و طةرماو و تواليَتةكان و هةنديَك مةلةوانطةي تايبةت. جوانكاريي ئافرةتان و 

يان هةردوو رِووةكةي زبرة و نيوة   ،ئةجمؤرة شووشةية رِوويةكيRough or Harsh Glass  -الزجاج الخشن -شووشةي زبر -ج
كة بؤشاييةكانيان دابةشبكريَن بؤ ضةند  ،هيَنريَنرِوونة و لةسةر رِوويةكي نيطاركاري كراوة،وةكو  تيغة لةو شويَنانةدا بةكاردة

 بؤشاييةكي بضووكرت. 

كة لة تويَي ناوةكةيدا تؤريَكي تةلي  ،جؤرة شووشةيةكي تايبةتييةReinforced Glass  -الزجاج المسلح -شووشةي شيشضن -د
تةوة، بةرطةي ثالَةثةستؤي با و طةرمي و  بؤئةوةي لة كاتي شكاندا شووشةكةثةرتء بآلو نةبيَ ،يان ثالستيكي رِادةخريَت ،كانزايي

لة شويَنة بازرطانييةكان و كارطةكان و كؤطا طةورةكاندا  ،ملم(ـة 14-ملم  6ساردي بطريَت، ئةستووري ئةم شووشانة لة نيَوان )
 بةكاردةهيَنريَن. كةتةلؤط 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

117 

 

تي بة طةرمكردنيَكي زؤر بةرز ئةم شووشةية بةتايبة Anti break glass -الزجاج ضد الكسر -شووشةي دذةشكان  -ه
ملم ( داية، بة رِووبةري طةورة و  14 –ملم  21ئامادةدةكريَت و بةرطةي ليَدان و تةن بةركةوتن دةطريَت،ئةستوورييةكةي لة نيَوان )

 ئةندازةي جياجيا لة رِووكاري كؤطاكان و ثيشانطا طةورةكاندا بةكاردةهيَنريَت. 

كة دةبيَت لة تيشكة  ،ئةجمؤرة شووشانة تايبةتني بةو شويَنانةThermo glass   -ص للحرارةالزجاج الما -شووشةي  طةرميمذ -و
 وةكو هةنديَك لة بؤشاييةكاني نةخؤشخانةكان و هؤلَة وةرزشييةكان. ،ثاريَزراوبن بنةوشييةكاني خؤر

 : Anti reflected Glass -الزجاج العاكس لضوء -شووشةي  تيشكدةرةوة -ز

كةدا بؤ ناو  كة رِيَطريي لة برِيَك لة شةثؤلةكاني تيشكي خؤردةكات و دةيداتةوة، بةشيَكيشي تيَثةرِ دةبيَت بةناو شوشة ،ئةو شووشانةية
  بؤشاييةكةي ثشت خؤي.

رِوويةكي شووشةكة ئاويَنةيية و بةو هؤيةوة لة دةرةوةي بؤشاييةكان    Mirror Glass -الزجاج المرءاة -شووشة ئاويَنةييةكان -ح
 بةآلم لة ناوةوة  دةرةوة  دةبينريَت ء بة ئةستووريي جؤراوجؤر دروستدةكريَت. ،وة نابينريَتناوة

 ،ئةم شووشانة بة هةر رِةنطيَك كةخبوازريَت Colored Galss -الزجاج الملون الشفاف -شووشةي رِةنطاو  رِةنطي رِوون -ت
دةبينريَن. بةزؤري لة ثةرستطاكان و   ،ئاساني ئةو شتانةي كة دانراون دروستدةكريَت و بة رِوونيش دةميَنيَتةوة، لة هةردوو ديوةوة بة

 شويَنة طشتييةكاندا بؤ ديكؤركاري وةكو ظيرتين بةكارديَت.  

 wired mesh  -مانع الذباب- تةلي ميَش -5

ؤي ضوارضيَوةيةكي  يان ثالستيكيي كون بضووكي نةرم بةثيَي رِووبةريَكي ثيَويست بةه ،تةلي مَيش لة تؤريَكي  كانزايي 
كة دةكريَنةوة، بؤئةوةي رِيَطري لةضوونةذوورةوةي  ميَش و مةطةز و  ميَرو و بؤ  ،تايبتييةوة رِووثؤشي ئةو ثةجنةرة و تاكانةي ثيَدةكريَت

 ( 34-20ناطريَت. برِوانة ويَنةى ) ناو بؤشاييةكان بكات. رِيَطاش لة هاتوضؤي هةوا

 

 

 

 

 

 رهيَناني تةلي ميَش لةثةجنةرةدا( منوونةي بةكا34-20ويَنة )
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 Louvers -الواقيات أو املصراع  الشبابيك-تاكي ثةجنةرةثاريَز  -6

ئةم تاكانة لة ضيَوةي تةختة دروستدةكرين رِووبةرةكةي بة تولَي تةختة لةشيَوةي رِاستةدا بة ئاسؤيي دةضنريَن و رِيَطري  لة طةرمي و 
وةك جياكةرةوةيةك )العازل( بةكاردةهيَنريَن. برِوانة ويَنةى  ،طلدةدةنةوة ةفر و بارانساردي دةكةن و تيشكي خؤرو تةوذمي با و ب

(20-35 ) 

 

 

 

 

 

 ( منوونةي بةكارهيَناني تاكي ثةجنةرة ثاريَز35-20ويَنةى )

  window bars ً-   الحمايةكتائب  مشبكات ال- يان ثةرذيين ثاراستين ثةجنةرة  ،تؤرِ  -7

بة ضوارضيَوةيةكي تايبةت يان بآ ضوارضيَوة لةسةر ثةجنةرةكة ضةسثدةكريَن و بةشيَوةكي هونةريي نةخشةيان بؤ يان  ،ئةم ثةرذينانة
 ساز دةدريَت، ئةم ثةرذينانة ثاريَزطاريي بؤشاييةكاني ناوةوة دةكةن لة دذي كةساني نامؤ و ناحةز. 

 -فتح الفرداتاع الشبابك حسب طريقة انو -جؤرةكاني ثةجنةرة بةطويَرةي ضؤنيَتيي كردنةوةي  تاكةكاني  -

Windows types according to opening stile       : 

 -شبابيك ذات محاور افقية او عموديةال -يان ئاسؤيي دةسووريَنةوة  ،ئةوثةجنةرانةي كة تاكةكانيان لةسةر تةوةريَكي ستووني-أ

 Horizontally or Vertically Piroted sash Windows 

 Dead Light  Glass Fixed to -الفردات الثابتةشبابيك ذات ال -كة تاكةكاني ضةسثن و ناكريَنةوة  ،جنةرانةيئةو ثة-ب

Frame 

 فتح داخلي او خارجيشبابيك ذات اليان دةرةوة دةكريَنةوة.  ،كة تاكيَك يان ضةند تاكيَكي بؤ ناوةوة ،ئةو ثةجنةرانةي-ج
Casement Windows 
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 شبابيكال -يان بؤ ناوةوة دةكريَنةوة ،يان لة خوارةوة  بؤ دةرةوة ،ةند تاكيَكي هةلَواسراويان هةية لةسةرةوةكة ض ،ئةو ثةجنةرانةي-د

 Outstanding windows with internal or external openings -  خارجياو  فتح داخلي ذات  المعلقة 

او  اافقي فردات المنطبقة شبابيك ذات ال -ان ستووني ي ،كة تاكةكاني لةسةر يةك قةد دةبن بةئاسؤيي ،ئةو  ثةجنةرانةي-ه

       (36-20برِوانة ويَنةى )   - Windows with applicable horizontally or vertically leaves اعمودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ضةندمنوونةيةكي ثةرذيين ثاراستين ثةجنةرة   36-20ويَنة )

 Windows arts According to -حسب مواد التصنيعشبابيك ال -كردنيانجؤرةكاني ثةجنةرة بةطويَرةي كةرةستةي دروست

building material: 

 wooden windows  -الخشبيةشبابيك ال -ثةجنةرةي دار و تةختة -2

 -Metal windowsشبابيك المعدنيةال - ثةجنةرة كانزاييةكان-1

 windows from different components -المركبةك شبابيال -يان ثالستيك( ،ثةجنةرة ليَكدراوةكان )كانزا + تةختة-3

 PVC. Or GRP Windows  -البالستيكيةشبابيك ال -ثةجنةرة ثالستيكييةكان -4
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 -  Openings الفتحات–دةالقةكان -ندةروازة و دةرطاكا/ بيناي سةر ثةجنةرة و ذيَر ثةجنةرة و سةر يانزةهةم بةشي

 

وةكو )ضوونةذوورةوة بؤ بيناكة و  ،بؤ تةواوكردني كاري بؤشاييةكاني بينا )دةرطا وثةجنةرة( بةشيَكي هةرة طرنطن يدةالقةكان
تيََكردني فاكتةرةكاني ذينطةي   رِؤيشتنةدةرةوة لة بيناكة بةهؤي دةرطاكانةوة و ثاراستين ذينطةي ناو بؤشاييةكاني بيناكة لة كار

دةرةوةي بيناكة و مسؤطةركردني رِووناكيي و هةوا طؤركآ بةهؤي ثةجنةرةكانةوة، جطةلةوةي كة ئةم دةالقانة لة رِووي دةرووني و  
ووي دةرةوةدا و فيزياوييةوة كاريَكي طةورة دةكةنة سةر مرؤظ،هةرةوةها لة رِووي تةالرسازييةوة بؤشاييةكاني بيناكة دةكةنةوة بة رِ

ثةيوةسيت لةطةلَ سرووشيت دةوروبةري بيناكة دةكةن و لة هةمانكاتدا دميةنيَكي جوان بة رِووكارةكاني بيناكة دةبةخشن،ئاسيت  
دةالقةكان و طةورة و بضووكي و بةرزيي وثانيي و رِووبةرةكانيان لةسةر ديوار و ميضةكان بةثيَي شوييَن جوطرايف و كةشءهةواي سارد و 

رم و كاريطةري برِي تيشكي خؤر لة ناوضة جياجياكاني طؤي زةوي دةطؤردريَت. ئةندازياري تةالرساز مةزةندةي دةكات بةثيَي قةبارة و طة
 طةورة و بضووكيي بؤشاييةكاني بيناكة و شويَنةكانيان بؤ دةستنيشاندةكات. 

 
ةرطا و ثةجنةرةكان دةهيَلَدريَنةوة لة رِووكاري ديوارةكاني كة بةثيَي قةبارة و رِووبةري جؤرةكاني د ،دةالقةكان ئةو بؤشاييانةن

   Jambs -البازي -االكتاف-دةرةوة و ناوةوةي بيناكاندا بةثيَي نةخشةي ثيَشكات بؤدانراو.دةالقةكان ثيََكديَن لة شانةكاني الشيثان
 (Cills)  يَردةرطاي خوارةوة )العتبات السفلى(  ذباهوي    tops -Heads -العتبات العليا -ئةمالو ئةوالو باهوي سةردةرطاي سةرةوة 

-22)ةى قورساييةكاني سةرخؤيان هةلَدةطرن. برِوانة ويَن ،كة لة سةرثةجنةرة و دةرطاكان دادةنريَن ،ئةم سةردةرطا و ذيَردةرطايانة
2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( ثيَكهاتةي دةالقة2 -22ويَنةى ) 

 
ئةم اييةكاني سةرخؤيان و بةشيَك لة قورساييةكاني زةمينة هةلَدةطرن بؤ داثؤشيين سةر دةرطاكان قورسسةرسةرثةجنةرة و 

يان كؤنكريَيت  ،يان ثرديَك دروستدةكريَت لة كانزاكان،كة لة رِايةلَيَك head  top--عتب علوي -دةالقانة. باهوي سةردةرطا
كة هةر دوو شانةكاني  ،يان دارو تةختة ،ن بلؤكي كؤنكرييتيا ،يان خشيت كؤنكرييَت ،يان بةرد،يان جؤرةكاني خشيت سوور ،شيشضن

 سةر ثةجنةرة

 شاني دةالقة

 ذيَرثةجنةرة, يان ذيَردةرطا

 ةرةرِووي ذيَرةوةي سةر ثةجن

 سةر ثةجنةرة
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دةالقةكان دةطةيةنن بةيةك و كيَش و قورسايي كةرةستةكاني بيناي سةرخؤيان بة ئاسؤيي هةلَدةطرن، بةثيَي رِووبةري ئةو 
 ( 1-22ن. برِوانة ويَنةى )( دروستدةكري060َ-045كة دةكةويَتة سةر شانةكاني ئةمالوئةو الي دةالقةكة و بةطؤشةي ) ،سيَطؤشةيةي

ديوارةكاني دةالقةكاني دةرطا و  -jambكتف -التةنشتةكانيهةردوو ئةم سةر دةرطا و سةرثةجنةرانة سةرةكانيان لةسةر شانةكاني 
نا  ، لةثاشان كاري بيرِةتبنب سم( بؤ سةر شاني ثةجنةرة و دةرطاكان15-سم25كة بة ئةندازةي ) ،ثةجنةرةكان دادةنريَن بة مةرجيَك

 (3-22بةردةوام دةبيَت. برِوانة ويَنةى )

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( هيَزة كاريطةرةكاني سةر سةرثةجنةرة و سةر دةرطاكان 1-22ويَنةى )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثاني دةالقة

 قورساييةكان

 ئةستووريي

 كؤتايي قورسايي هةلَطر

 بةرطري ستووني

سيَطؤشةي قورساييةكاني  زةمينة
 سةر سةرثةجنةرة

 سةر ثةجنةرة

ماوةي بةشة قورسايي زةمينةلة 
 سةر   سةرثةجنةرة

 كاني  سةر ثةجنةرةماوةي نيَوان شانة
 سم 15 - 25

060- 045 

060- 045 060- 045 

060- 045 

 ماوةي نيَوان شانةكاني  سةر ثةجنةرة
 سم 15 - 25

سةر ثةجنةرة و سةردةرطا قورسايي ديواري 
 سيَطؤشةكة هةلَدةطريَت

سةرثةجنةرة و سةردةرطا قورسايي ديواري 
 سيَطؤشةكة و بةشيَك لة زةمينة هةلَدةطريَت

 سم 15-25

 سم -3025

رساييةكاني زةمينة و ديوار (  قو3-22ويَنةى )
 لة سةر سةرثةجنةرة و سةر دةرطاكان 
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بؤئةوةي ثةجنةرة و   groove -حز نصف دائري صغري –زؤرجار لة رِووي دةرةوة ليَواريَكي دةرضووي بؤ دةكةن لةطةلَ ئاوثةرِيَك 
 ( 4-22بةفر وباران ثاريَزراوبن.  برِوانة ويَنةى )ئاوي دةرطاكان لة تيشكي خؤر و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (5-22يان لة بةرد دروستدةكريَن.برِوانة ويَنةى )،يان بازنةي تةواودا لةخشت ،هةنديَكجار سةر ئةم دةالقانة لة شيَوةي نيو بازنةدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يان لة بةرد ،ثةجنةرةي بازنةيي لة خشت( 5-22ويَنةى )
 
  Lintels- العتبات-سةر ثةجنةرة و سةر دةرطاكان  

لة  Wood   -اخلشب  -وةكو  دار و تةختةدار ،ئةم سةردةرطا و ثةجنةرانة لة ضةند جؤريَك  كةرةستةي جياجيا دروستدةكريَن
كة ثيَيدةلَني )نيَلَة  ،لة بيارة و تةويَلَة بةكارهيَنراونكة كة بة وشكةكةلَةك دروستكراون ) ،ةدابينا دار و تةختةدارةكاندا و لةو بينايان

  Stone -عتب حجري-و بةرد  ’Brick  Lintels -عتب طابوقي-مل(، هةرةروةها ئةم سةردةرطا و سةرثةجنةرانة لة خشت 

lintels  عتب حديدي  -و ئاسن-Steel Lintels عتب من خرسانة مسلحة-ضنو كؤنكريَيت  شيش- R. Concrete Lintels، 

 ديوار

 زةمينة

 سةر ثةجنةرة

 ليَواري دةرضوو

 سةر ثةجنةرة 

 ليَواري دةرضوو ئاوثةرِ

 

 ئاوثةرِ

 سةرثةجنةرة و ليَوارة دةرضووةكاني لة كؤنكرييَت شيشضن(  4-22ويَنةى )
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يان بلؤكي كؤنكرييَت دروستدةكريَن . زؤرجار سةرضةند ثةجنةرة و سةر ضةند دةرطايةك سةرتاسةر بة تةنيشت يةكةوة بةرِيز لة 
 (6-22رِووكاري بينايةكدا دادةثؤشن. برِوانة ويَنةى )

  
 
 
 
 
 
 
 

 ثةجنةرة و دةرطااي رِيزيَك ( سةر ثةجنةرة و سةردةرط6-22ويَنةى )
 

 جؤرةكاني سةر دةرطا و سةر ثةجنةرةكان بةشيَوةيةكي طشيت ئةمانةن:  -
  Steel Lintels  -االعتاب الفوالذية -سةردةرطا و سةرثةجنةرة ئاسنةكان )ثؤالَكان(-1

  Angel iron L- shaped -حديد زاوية -يان لة ثارضة ئاسنة طؤشةييةكان  ،ئةم سةردةرطا و ثةجنةرانة لة شيَلمان
 دروستدةكريَن ، ئةستووريي و دريَذييان بةثيَي ماوةي نيَوان هةردوو شاني دةالقةكان دةستنيشاندةكريَن لة طةلَ تيَثةرِ بووني هةر دوو

ةرطا و سم(،بؤ سةر شانةكاني ئةمالو ئةوالي دةالقةكان ئةجمؤرة سةردةرطا و ثةجنةرانة بؤ سةر د30-سم15سةرةكانيان بة ماوةي )
 (7-22سةرثةجنةرةي خانووة بضكؤلة و مامناوةندةكان بةكاردةهيَنريَن . برِوانة ويَنةى )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . R. Concrete Lintels   -االعتاب الخرسانة المسلحة -سةردةرطا و سةرثةجنةرة   كؤنكريتة  شيشضنةكان   -2
يب تةختة و دار يان كانزا و ثالستيكةكانيان بؤ دةبةسرتيَت لة نيَوان شانةكاني قالَ سةردةرطاو سةرثةجنةرة كؤنكريتة شيشضنةكان 

سم( كةمرت نةبيَت ، ثاش دامةزراندن و 30سةرةوةي ثةجنةرة و دةرطاكاندا بة ثانيي ديوارةكان و بة بةرزيي بةالي كةمةوة لة)

 رِووةكاني دةرةوة

سةرثةجنةرة لة 
 كؤنكرييَت شيشضن

رِووكةرتي سةرثةجنةرةي 
رِووكةرتي سةرثةجنةرةي  كانزاي لة يةكدراو

 يةكطؤشة و دووطؤشةي ئاسن

 رِووكةرتي سةرثةجنةرةي كانزايي لة يةكدراو

 Iرتي رِووكة

 ثلييَت كانزا

رِووثؤشكردني 
 سةرثةجنةرة

 رِووكةرتي كانزايي ثلوسكي

 ديوار رِووي دةرةوة

 ثةجنةرة

 ضيَوةي ذيَرتاكي دةرطا

 دةرطا

 سةردةرطا و سةرثةجنةرة

 ثليكانةي كؤنكرييَت

 ( جؤرةكاني رِووثؤشكردني سةرثةجنةرة كانزاييةكان بة خشت7-22ويَنةى )
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 -صب موقعي -، ئةوسا كؤنكريَتةكةي لة جيَدا تيَدةكريَت توندكردني  قالَبةكان، شيشةكان لة قالَبةكاندا رِادةخريَن و دةضنريَن 

Cast in – situ lintel قالَب دروستدةكريَت و هةر لة شويَنكار جيَطةيةك  ،. زؤرجار بةثيَي قةبارةي سةر ثةجنةرة و سةر دةرطاكان
.  precast concrete lintel -صب سابق ال -( ثيَشكات دادةرِيَذريَت  40102تةرخاندةكريَت و لةويَ كؤنكريتةكة بةرِيَذةي )

 (   أ  ب2-22برِوانة ويَنةى )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( سةرثةجنةرةي كؤنكرييَت شيشضين ثيَشكات يا لة جيَدا دارِيَذراو2-22ويَنة )
 

اوي خؤيدا ضةسث ثاش ئةوةي  كة ماوةي خؤطرتن و رِةقبوون تةواودةبيَت دةطويَزريَنةوة بؤسةر كارةكة و هةريةكةيان لةشوييَن دياريكر
 دةكريَت دةشكريَت سةرثةجنةرة و سةر دةرطاكان لةجيَدا )لةسةرديوارةكان( قالَيب بؤ ببةسرتيَت  ء شيشةكاني سةرتاسةر ببةسرتيَت 

Longitudinal ات ةر لة شويَنكار جيَطةيةك تةرخانبكريَت و كؤنكريَتةكة ثيَشكدةتوانريَت هلةهةمانكاتدا  ،و كؤنكريتةكة دابرِيَذريَت
 (20-22(  أ  ب  ويَنة )4-22برِوانة ويَنةى ) ئامادةدةكريَت و دادةرِيَذريَت.

 
 
 
 

 أ                                                            ب
 
 

 شكات نيمضة ئامادةكراو سةرثةجنةرةي كؤنكرييَت شيشضين ثيَ -سةرثةجنةرةي كؤنكرييَت شيشضين لة جيَدا دارِيَذراو        ب -(  أ4-22ويَنةى )
 
 
 
 

 لة جيَدا دارِيَذراو سةر ثةجنةرةي كؤنكريَيت شيشضن

 سم 25

 ديواري خشت

 قةفيزي ئاسن

 قةفيزي ئاسن سثيكاري

 بةرزكردنةوةقوالثي 

 طوريسي بةرزكردنةوة

سةرثةجنةرةي 
كؤنكرييت ثيَشكات 

 دارِيَذراو
 )أ( قوالثي ضةسثكردن

 )ب(
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 Longitudinal section ( بةستنةوةي سةردةرطا و سةرثةجنةرةكان بة دريَذيي بة كؤنكرييَت شيشضن )سةرتاسةر(  20-22ويَنةى )
 
 

 Stone- ريةاعتاب حج-و سةردةرطا و ثةجنةرةي بةرد Brick  Lintels  -اعتاب طابوقية–سةردةرطا و ثةجنةرةي خشت  -3

Lintels  سم(  كةمرتة لة بينا  خشتةكاندا بةخشت  و لةبينا بةردةكاندا   200كة ماوةكانيان لة ) ،سةر ثةجنةرة و دةرطا بضووكةكان
 - المركبة المقاطع  الحديدية –ثارضةكانزا لةيةكدراوةكان  ،سم( فراوانرت بوو 200ئةطةر ماوةكة لة ) ،بة بةرد دروستدةكريَن

Composed steel lintel ،  ساقية –ئاسين شيَوةثلوسك يان -Channel ثاش ئةوةي  كة بة باشي  بة بؤيةي   ،بةكاردةهيَنريَت
 (  أ  ب  ج12-11و )  أ ب  (11-11ويَنةى ) دذة ذةنط بؤيةدةكريَن. برِوانة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كؤنكرييَت شيشضن  قةفيزي ئاسن

 سةر دةرطا سةر ثةجنةرة

 تؤرِي كانزايي

سثيكاري يان سواغي 
 ضيمةنتؤ

 طؤشةي ئاسن

( أ سةردةالقة بة بةكارهيَناني 22-22ويَنةى )
 زا لةيةكدراوةكان  ثارضةكان

 شيَلمان

 ثليَيت ئاسن

( ب   سةردةالقة بة بةكارهيَناني 22-22ويَنةى )
 ئاسين شيَوةثلوسك  

سةردةالقة لة ئاسين 
 شيَوة ثلوسك 

 ديوار

 رِووكاري دةالقة



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

132 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلؤكةكان   Concrete block lintels -كات الخرسانيةاعتاب  من البلو -و سةر ثةجنةرة بلؤكة كؤنكريتيةكان  سةر دةرطا -4

لةويَش  ،ثاش وشككردنةوةيان دةطويَزريَنةوة بؤ شويَنكارةكة ،نةخشةي ثيَشكات ئامادةكراو لة قالَيب تايبةتدا دروستدةكريَن بةثيَي
بة داناني ئاسين طؤشةيي  ،سةر ثةجنةرةكان بةرِيز لةطةلَ ضيين ديوارةكةدا دادةنريَنبةثيَي شويَنةكانيان لة سةر دةرطا و 

 Steel lintels Composed- المقاطع الحديدية المركبة الفردية اومزدوجة-يان جووت لة ذيَرياندا ،ثالَيةكدراوي تاك

section- Single or Double angle( 23-22. برِوانة ويَنةى) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 (  وردةكاري سةرثةجنةرة لة طؤشةي ئاسنيين ثالَيةكدراو23-22ويَنةى )  ’Timber Lintels-أعتاب خشبية-سةر دةرطا و سةر ثةجنةرةي دارو تةختة  -5

 ديوي دةرةوة

 ديوي ناوةوة

 بلؤكي سةرثةجنةرة

 ديواري بلؤك

ئاسين طؤشةي  
 ثالَ يةكدراو

 ماددةي جياكةرةوة

شيشي بةستنةوةي دوو  ديواري خشت
 تويَي ديوار

 ديواري خشت

سةردةالقةي ديواري أ ( 21-22ويَنة )

بةرد, يان خشت بة بةكارهيَناني 
 سين ثالَ يةكخراو طؤشةي ئا

سةردةالقةي ج  ( 21-22ويَنة )

ديواري بةرد, يان خشت  بة 
 ماني كانزاييبةكارهيَناني شيَل

 سواغي طرياوةي ضيمةنتؤ

 ديواري بةرد

سةرثةجنةرةي بةرد 
 بةرد

 ديواري خشت
 ديواري خشت

 شيَلمان

 دوو  طؤشةئاسين ثالَيةكدراو

ب  ( 21-22ويَنةى )
سةرثةجنةرةي بةردي 

 رِيَكخراو



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

134 

 

يان طويَز وةك خؤي )بةسروشيت بآ ضاككردن( بةكاردةهيَنريَن  ،وةكو توو ،سةر دةرطا و سةر ثةجنةرانة لة داري ثتةوئةم 
زؤرجاريش  او و هةنديَكجاريش لة خانووي بةرد و خشتيشدا بةكارديَن.لةسةر دةرطا و ثةجنةرةكاني خانووي بة وشكةكةلَةك دروستكر

بكات لة هةر ضوارالوة رِيَكدةخريَن و ضاكدةكريَن و دةبرِدريَنةوة بةثيَي فراواني و ماوةي دةالقةكة، بة مةرجيَك بة ماوةي  طةر ثيَويست
ةرانة زؤر ناميَننةوة و بةرطةناطرن لةضاو سةردةرطا و ئةجمؤرة سةر دةرطاو سةرثةجن ،رِةتبنبسم( لةسةر شانةكانةوة  30-سم 15)

نني بةهؤي بةرطة نةطرتنيانةوة دذي تةرِي و شآ.  Practically-عملي –ئةمانة كردةيي ،سةرثةجنةرة كؤنكرييَت و بةردةكاندا
 ( 24-22برِوانة ويَنةى )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ةرطا و ثةجنةرةي دارو تةختة لة ديواري بةرد و خشتدا( سةر د24-22ويَنةى )
 
 Thresholds   - االبوابعتبات  –ذيَردةرطاكان و    Cills - االعتاب تحت الشبابيك-ذيَرثةجنةرة  - 

 سةر دةرطا لة داري ضاككراو لة ديواري بةرددا -أ 

 سةرثةجنةرة لة داري ضاككراو لة ديواري خشتدا – ب

 ماددةي جياكةرةوة

 ديوي ناوةوة ديوي دةرةروة

 داري ضارةسةركراو بؤ ذيَرماددةي جياكةرةوة

 ثالَثشت

 ئاوثةرِي كانزايي

 تةختةي سةر ثةجنةرة

 شاني ثةجنةرة

 شوشةي ثةجنةرة

 ديوي ناوةوة -ذيَر  ثةجنةرة

 ديوي دةرةوة -ذيَر  ثةجنةرة

 ضينيَك شيَ برِ

 ثالَثشت

 داري ضارةسةركراو  بؤ سةر ماددةي جياكةرةوة

 سةرثةجنةرة و ذيَر ثةجنةرةي دار و تةختة - ج
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زؤر   ،ذيَر ثةجنةرةكان رِاستةوخؤ ديوارةكاني ذيَر خؤيان دادةثؤشن لة دةرةوة و ناوةوةي بيناكان بةتايبةتي  رِووي دةرةوةيان
بةرةو رِووي شآ و تةرِ و تووشي دةبنةوة بةهؤي بةفر و بارانةوة، كة دةبيَتة هؤي درزبردن و شكاندن و هةلَوةرين و دزةكردني تةرِي و 

ئةطةر لة خشت و بةردبوو دةبيَت   ،شآ، لةبةرئةوة دةبيَت وردةكاري و ضاكسازي بكريَت بؤ ئةو ماددانةي كة بؤي بةكاردةهيَنريَت
بةالري دابنريَن  بؤئةوةي ئاوي باراناوةكةيان لةسةر نةميَنيَتةوة ،نيَوان ضيَوةي ثةجنةرةكة و ذيَرثةجنةرةكة بة ماددةيةكي   الكانيان

دةبيَت  ،يان بة ماددةيةكي كانزايي دروستكرابوون ،وةكو ماستيك ثرِ بكريَتةوة. ئةطةر ذيَر ثةجنةرةكان بة كؤنكريَت ،ئاوبرِي
( أ ، ب ، ج ،  26-22( و )25-22سم( دوور لة رِووي ديواري ذيَرثةجنةرةكةوة. ويَنة)20-سم5بة ئةندازةي ) ئاوثةرِيان بؤ بكريَت

 د،  ه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( ضةندمنوونةيةكي رِووكةرتي ذيَرثةجنةرةكان  25-22ويَنةى )
 
 
 
 
 

 ديوي دةرةوة

 ذيَرثةجنةرةي بةرد

 ديوي ناوةوة ديوي ناوةوة

 ئاوثةرِ

 ثلييَت شآ برِ

 ثةجنةرةي دارو تةختةذيَر طرياوةي لكيَنةر

 ديوي ناوةوة ديوي دةرةوة

 ديوي ناوةوة

 ئاوثةرِ

 ثلييَت شآ برِ

 طرياوةي لكيَنةر
 ذيَرثةجنةرةي خشت

 ذيَرثةجنةرةي كؤنكرييَت شيشضن

 ماستيك

 طرياوةي لكيَنةر
 يكماست

شاني ناوةوةي 
شاني ناوةوةي  ذيَرثةجنةرة

 ذيَرثةجنةرة

  ديوي ناوةوة
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 خشت

 شيَ برِ

ذي خشت بةليَ
020 

خشت بةليَذي يةكي 
 كةم

 خشت

ئاوثةر         
 سم20 – 5

 خشيت ضاككراو

 شيَ برِ

 

 بةكارهيَناني ئاوثةرِ لة خشيت ضاككراو بؤ ذيَرثةجنةرة  –د (   26 -22ويَنةى )

 بةكارهيَناني ئاوثةرِ لة خشيت ضاككراو بؤ ذيَر ثةجنةرة  –ه (   26 -22ويَنةى ) 

 ديوي دةرةوة

 ديوي دةرةوة

 ديوي ناوةوة ديوي ناوةوة

 ديوي دةرةوة

 ديوي دةرةوة

 ديوي ناوةوة
 ديوي ناوةوة
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  Thresholds  -العتبة–المعابر -ذيَردةرطاكان   -
كة ضيَوةي خوارةوةي دةرطاكاني لةسةر دادةنريَت دروستبكريَت، بة   ،باشرتة سةكؤيةك لة ذيَرةوةي  دةالقةي دةرطاكاني دةرةوة

 ،يان بةردي مةرِمةرِ ،تا ئاسيت  زةمينةي  ذيَر دةالقةي دةرطاكان بة ماددةيةكي بةرطةطري ثتةو لة خشت ،يان دوو ثليكة ،ليكةيةكث
يان داري ثتةوي و ضاككراو ضةسثبكريَت لة ئاسيت ذيَر تاكي  ،يان لة تةختةداري سةخت و ثتةو و بةربةستيَكي  كانزايي ،يان كؤنكريت

كة رؤليَكي طةورة بؤ ثاراستين تاكي دةرطاكان دةبينن و جياكردنةوةي ذينطةي دةرةوةي بيناكة لةطةلَ  ذينطةي  ،ةدادةرطاكاني دةرةو
هتد. ناوةوةيدا و بؤ رِيَطريكردن لة هةواي طةرم  و ساردي دةرةوةي بيناكة و لة هاتووضؤي ئاذةلَ و ميَر و تةثوتؤز و ئاوي بةفر و باران...

 ( 27 -22برِوانة ويَنةى )

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 سةكؤي ثليكانةي خشت

ضيَوةي كانزايي ذيَر تاكي 
 ديواري خشت دةرطا

 ذيَردةرطا لة خشت

( جؤرةكاني ذيَردةرطا بةثيَي ماددةي 27-22ويَنةي )
 بةكارهاتوولة دروستكردنياندا

 و ذيَردةرطاي بةرد سةكؤ

 سةكؤ و ذيَردةرطاي تةختة

 

 سةكؤي بةرد و ذيَردةرطاي كانزا

 

 سةكؤي خشت  و ذيَردةرطاي تةختة
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 تةالرسازي ييبيناكار
 

 دوازدةهةمبةشى 

 ثليكانة و هؤيةكاني طةياندن )طواستنةوة( 
 يَطا الرةكانثليكانة و سةرخةر و ثليكانةي كارةبا و رِ

 دراتالدرج و املصاعد و الدرج الكهربائي و املنح 

     Stairs lift Electric Stairs 
(Escalators) and Ramps 
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 ثليكانة و هؤيةكاني طةياندن )طواستنةوة(/بةشى دوازدةهةم

 Stairs lift-الدرج و المصاعد و الدرج الكهربائي و المنحدرات -الرةكانيَطا ي كارةبا و رِسةرخةر و ثليكانةثليكانة و 

Electric Stairs( Escalators) and Ramps  

بةشيَوةيةكى ستوونيي نيَوان ئاستةبةرز و نزمةكان و نهؤمةكاني بينا  كة،ثليكانةكان هؤكارَيكى طواستنةوةي سةرةكني لةبينادا
 -القائم-ييبةرز و Tread -النائم-جيَثآ -ييثاننةخشةي بؤ سازدةدات شويَنةكانيان ء  ئةندازياري تةالرسازثيَكةوة دةبةستنةوة. 

ٌRise كةوتنةوة و كاتي ئاسايي و كاتي ئاطر هيَنانيان لةي ثليكانةكان دةستنيشاندةكات بةثيَي ضرِيي بةكارثانكان ء ةيكثل
 باخضة و ةكان ويذوورةوةى شويَنةطشتييان بؤ ضوونة ،ة ذيَرزةمني و سةربانةكانةوةهةروةها بؤ بةستنةوةى نهؤمةكان ب ،داليَقةومان
 . زةكانن و بينا نزمةكان و بينا بةرثاركةكا

 ،كة لة سآ ،تتايبةتى بؤدةكريَي   Staircase-بيت الدرج-ثليكانة و خانةي  تضةند جؤري جياواز دروستدةكريَ ثليكانة لةبينادا بة
و نهؤمةكان دا بةكاردةهيَنريَن و هةمولة بينا بةرزةكان )باالَخانةكان( ئةجمؤرة ثليكانانة ،ثليكانةكة دةداتوقةى الوة ئابلَن لة ضواريا

 (  2-21برِوانة ويَنةى ) ثيَكةوة دةبةستيَتةوة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دا (آلخانةكانلة بينا بةرزةكان )بانة ثليكا( خانةي 2-21ويَنةى )

 

 خانةي ثليكانة

 ديواري خانةي ثليكانة

 ثليكانةويَستكةي  

 خانةي ثليكانة

 ريَرِةو
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 :ثليكانة بةطشتى لةم بةشانةي خوارةوة ثيَكديَت

ن يا ،استةيةكةسةر  بة ئارِندةكةوsteps -الدرجات -ةكانييكثل،ةوانة بةطشيت الرنئةم رِيَرِ Flight -القلبة –ةوة الرةرةكان رِيَرِ -2
يَرةوةكة ي رِيثانيكةكان ءثانييةكانيان دةستنيشاندةكريَت.ي ثليبةرزالري رِيَرةوي ثليكانةكان بةطؤشةى ضةند ئارِاستةيةك كاردةكةن.

 يةرذينةكاني هةردوو الى رِيَرةوةكةثن يا ،كة رِيَرةوي ثليكانةكة ،ئةوالي الوي نيَوان ديوارةكاني تةنيشيت ئةمماوةية لة بريتي
سم( نيَوانيان بؤ دابينبكريَت 10 -سم 20) ةبيَت بة ثيَوانةيد ،ن ثرت ثيَكديَنيا ،كة لة دوو رِيَرةو ،ئةوثليكانانةي .ةوهةلَطرتو

 (12-21وانة ويَنة ). برِشوييَن ئاطرةكة  ئاطركوذانةوة بةئاساني بطةيةنريَتةكةوتنةوةدا لولةي ئاوثرذييَنكاتي ئاطر ئةوةى لةبؤ
 (1-21ويَنة )

 

 

 

 

 

 Landing -الصحن –ويَستطة -1

كة ئةندازياري تةالرساز  ،دةكريَت بةثيَي نةخشةي تايبةتئاسيت نهؤمةكاندا دروست لة نيا ،دةكةويَتة نيَوان دوو نهؤمةوة
 تةي جيا. ئةجمؤرة ويَستطانة لةضوار ئارِاس نيا ،ن سآاي ،بةهؤي ئةم ويَستطانةوة رِيَرةوةكة دةطؤريَت بؤ دوو زؤرجار ،تبؤيدادةنيَ

 (1-21برِوانة ويَنةى ) ثليكانةكاني  بينا بةرزةكان و كؤطاطةورةكاندا بةكاردةهيَنريَن.

 بة تةداوقةى دلَت ء ئابدةطريَو بةشةكاني ثليكانةكة لةخؤكة هةمو ،ئةو بؤشاييةية Staircase -بيت السلم -خانةي ثليكانة -3
لة بينا بةرزةكاندا بةكاردةهيَنريَت بؤ بةستنةوةي هةموو نهؤمةكان و بةهيَزكردني بيناكة  ،ضوارالوة نيا ،ي هةلَطر لة لةسآ الوةديوار

 (3-21ويَنة ) .دذي ثالَناني تةوذمي با و لةرينةوة جؤراو جؤرةكان

 

 

 

 ( خانةي ثليكانة3-21ويَنةى )                       

 ويَستطة

 رِيَرِةوي الر

 سةرخةر

 ديواري خانةي ثليكانة

 خانةي ثليكانة

 ثليكانة

 ثانيي رِيَرِةو

 

 ويَستطة

 ثانيي رِيَرِةو

 بةرزيي رِيَرِةوي ثليكانة

 دريَذيي ثليكانة
 الر يرِيَرةو( 1-21ويَنةى )
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 Tread -النائم–وة جيَثيَ   Rise -القائم -ةيكي ثلكةثيََكهاتووة لة بةرزي ،ييةثيَوانةيةكةيةكي   Step -الدرجة –ة يكثل-4

وةكو شانؤ و سينةماو ....  ،يكةية لةشويَنة طشتيةكانداؤرة ثليكةكة دروستدةكريَ. ئةجمى ثلي. بؤ بةرزNose -انف– زؤرجار لوتيَك  
 .(4-21ويَنةى )برِوانة  .ووناككردنةوةى بةرثيَي ميوانة كانتانةدا طلَؤث دادةنريَ بؤ رِبةكارديَت.  لة ذيَر ئةم لو هتد

                                

 

 

 

 ( ثليكة4-21ويَنةى )

آ + دووجار ي سةر يةكةوة بة )جيَثةيكسوضةكاني دووثلسةر كةدةكةويَتة نيَوان  ،ماوةية دةوترآ بةو  Step-وةطالخ-هةنطاو-5
 (4-21ويَنةى ). برِوانة سم( 65-سم60كةدةكاتة ) ،تثيَوانةدةكريَ (بةرزي

بةثيَي شويَنةكة بةرد ن يا ،خشتن يا ،ضيمةنتؤ نيا ،كانزا نيا ،تؤرِيَكي تةختةدار لةBalustrade -احملجر -ثةرذين -6
كةوتن و هةلَنوتان لة  تنيان لةئاسان سةركةوتن و ثاراس ـ دةدات بؤدةوري بةشةكاني ثليكانةكةي داوة يارمةتي مرؤظ ،تدروستدةكريَ

 بةرزة.  سم(40 -سم25)بة ئةندازةي ووي دةستطرةكة سةر رِ تا ،ةكةوةيكووي ثلةكاني لةسةر رِيكاتي بةكارهيَناني ثليكانةكةدا بةرزي
 (5-21ويَنة )

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                                                      

 سم40-سم25

 سم40-سم25

 سم10-سم25

 لووت

 ثاني )جيَثيَ( هةنطاو

 ي ثليكةبةرز

 سم10-سم25

 رِووناككردنةوة

 ( منوونةي ثةرذيين ئاسن5-21ويَنةى )
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ين خشت دروستدةكريَن بةثيَي ماددة و شويَ يان ،يان بةرد و مةرِمةرِ ،ياكانزاكانثالستيك يالة دار  Handrail – ممسك–دةستطر -7
 .دةكرَيتضةسث لةسةرثشيت ثةرذيين ثليكانةكةدةستطر  ،ت ثيَوةطرتن ئاساننب و خؤشنبدةسةبيَت بؤدروستكردني ثليكانةكة ئةمانة د

 (7-21( و ويَنةى )6-21برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 ( دةستطري دار6-21ويَنةى )

 

                      

 

 

 

 ( منوونةي دةستطري كانزا و ثالستيك7-21ويَنةى )

 بةشةكاني ثليكانةي ليَثيكديَت: كةرةستانةي كةئةو ماددة و 

  Timber Stairs    -الخشبيالسلم  -ثليكانةي  دار و تةختة  -2

 Stone   Stairs -ياحلجر السلم -ثليكانةي بةرد -1

 Stairs Brick  -الطابوقالسلم من  -ثليكانةي خشت -3

 Concrete -الخرسانة العادية او الخرسانة المسلحة درج من -شيشضن كؤنكرييَت نيا ،ئاسايي كؤنكرييَتثليكانةي  -4

Stairs or reinforced  Concrete . 

 .Stairs Metal - نية السالمل املعد -كانزاييةكان  ثليكانة -5

 . Brick and Stone  Stairs -و احلجر الطابوقالسلم من  -ثليكانةي خشت و بةرد  -6

 دةستطري دار

 الستيكي ضةسثكردن

 القي ثةرذين برغوي ضةسثكردني تةختة

 دةستطري دار, يان ثالستيك دةستطري كانزايي

 قؤلَى رِاطر  قؤلَى رِاطر  قؤلَى رِاطر 
 برغوي ضةسثكردن 

 برغوي ضةسثكردني كانزا رغوي ضةسثكردني كانزاب

 القي ثةرذين
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 .  Glass stairs –الدرج الزجاجي -ثليكانةي شوشة   -7

 ladder  -السلم النقال -ثةيذة -2

 

  . Timber Stairs  -درج من  اخلشب   -ثليكانةي دار و تةختة -2

بةزؤري لةو بينايانةدا  .بةرِوو...هتد -كةوت-كو تةختةي داري توووة ،ي ثتةو و بةرطةطر دروستدةكريَنتةختة ؤرة ثليكانانة لةئةجم
ةنيَكي جوانيان هةية و ئةم ثليكانانة دمي ،دةكريَنيناكانيشيان لةدار و تةختة دروستو نهؤمن و بدو نيا ،كة يةك نهؤمن ،بةكارديَن
و لة شويَنكارةكة  ،كارطةي دارتاشني دروستدةكريَن ثارضةكاني ئةم ثليكانانة لةهةموو  دةهيَنريَنوةكو ديكؤر بةكار،سوكةلَةن

-21ويَنةى )ون لة:  برِوانة بةشةكاني ئةم ثليكانانة ثيَكهاتو .ي ئاطر ناطرنرة ثليكانانة بةرطةئةجمؤ .ليَكدةدريَن و ضةسثدةكريَن
2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثليكانةي دار و تةختة2-21ويَنةى )

   Flight -القلبة– ي الربةمةش رِيَرةو ،ثلةكان هةلَدةطرن يةك لة دواي يةك كة – Strings  اتذالفخ -قؤلَةكاني ئةمالو ئةوال -أ
 (20-21(  و )4-21ويَنةي )ةى هاتوضؤ دةستنيشاندةكريَت.  برِوانة استئارِ ودةبيَت  دروست

 

  

 دةستطر

 ثةرذين
 ثليكة

 ةكانيكقؤلَي هةلَطري ثل



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

152 

 

                                  

  

 

 

 

 

 ( قؤلَةكاني هةر دووالي ثليكانةي دار و تةختة4-21ويَنةى )

 ،ستدةبآ لةسةر رِيَرِةو دادةنريَت و ضةسثدةكريَترود يكة و جيَثآى ثليبةرز لة كة ،ةثيَوانةيييةكةيةكي Step  -الدرجة–ة يكثل-ب
 (24-21( و )  23-21ويَنةى ) برِوانة .يان لة كانزا دروستدةكريَت ،ةختةداريش بةزؤري لة تئةم

ي تين بةكارهيَنةرانبؤثاراس ،دةكريَتت و ضةسثكةنارى رِيَرةوةكة دائةكوتريَلةسةر – Balustrade  احملجر-ثةرذينى ثليكانة -ج
 (20-21ويَنةى )ةهيَنريَت. برِوانة بةكارد ليكانةكةث

 

 

 

 

 

 

 ( ثليكانةي دار و تةختة20-21ويَنةى )

 .- Stone Stairيالسلم احلجر-ثليكانةى بةرد -1

ة يَطا و بانةكان و شويَنةكان و رِيباخة طشتي بةتايبةتي لة .وة و بةكارديَتهاتودةرةوةى بينا بةكار ثليكانانة بةزؤري لةئةجمؤرة
ناوةوةى هةنديَ خانوبةرةي   جار لةكهةنديَ ،هيَناوةريانةكان .هةر لة كؤنةوة لة ديَهات و طوندةكان و قةدثالَي ضياكان بة كايطةشتياري

و بةئاساني دةستدةكةون ثاش ،كةرةستةكاني ئةم ثليكانانة بةردن. دوو نهؤمن كة ،كوردةواريدا دروستكراوة بةتايبةتي ئةوخانوانةى

 قؤلَي هةلَطري ثليكةكان

 ستوني رِاطري ثةرذين 

 ثليكة

 ثةرذين

 كانيكةقؤلَي هةلَطري ثل

 ثليكانة

 ثليكة
 ستوني رِاطري ثةرذين 

 دةستطر
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-21برِوانة ويَنةى) .دروستدةكريَت كةلَةكبة وشكة ضيمةنتؤ يان هةر نيا،طةض وةكو قسلَء،ريازكردنيان لةطةلَ طرياوةىب ضاككردنء
22) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 ( ثليكانةي بةرد22-21ويَنةى )

 .-  Brick Stairs  ابوقيطلم الالس-ثليكانةي خشت -3

كةرةستةكاني بةئاساني  ،ةوكاندا بةكارهاتوو باخضةطشتيية حةوشة لة ووبةرةي كوردةواريداخانو كؤنةوة لة لةئةجمؤرة ثليكانانة 
 (21-21ويَنةى )برِوانة  .نةخشةى بؤكيَشراوة ،دميةنى جوانى تةالرسازى جؤرةها شيَوةي هونةرى و بة دةستدةكةون

                          

 

 

 

 

 

 ( ثليكانةي خشت21-21ويَنةى )

 ثليكانةي  خشت

 ديواري  خشت

ليكةي بةردي ث
 رِيَكخراو
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 ئةمانةش دوو جؤرن.  Concrete Stairs -يالخرسانج در-ت ثليكانةى كؤنكريَ-4

  -Concreteالخرسانة العادية- ئاسايي يتكؤنكريَثليكانةى -أ

ةنطى تايبةتيى جار رِهةنديَك ،دةبةسرتيَت ثيَشكات بؤدانراو قاليَب بؤبةثيَي نةخشةى  ،مةنتؤ و ضةو و مل و ئاو ثيَكديَتطرياوةى ضي لة
برِوانة ويَنة  يَطاوبانةكان بةكارديَت.يَذريَت بةزؤري بؤ ناو باخةكان و رِلة قالَبةكةدا دادةرِ نيَت لةثاشاكة دةكر ضيمةنتؤتيَكةآلو ء 

(21-23( 

 

 

 

 

 ( ثليكانةي  كؤنكريَيت ئاسايي23-21ويَنةى )

  Concrete Stairs  -  Reinforcedدرج خرساني مسلح-يت شيشضن ثليكانةى كؤنكريَ-ب

  ) الموقع(كارداشويَن لة نيا ،ضيمةنتؤي شيشضن نةخشةسازي بؤدةكريَت و ئةوسا جؤرةكانى ثليكانة بةو شيَوةكان ء وهةم
(Site)  يةكان كةيكان و خشتة تايبةتيةكاني شيشضن بةثيَي خةسلَةتةثيَويستيشة وردةكاري،ئامادةدةكريَتثيَشكات ن يا ،دادةرِيَذريَت 

ةرطةي طةرما و بةباشي ب ،ي قالَب بؤ هةموو شيَوةكاني دروستدةكريَتئاساندريَن. ئةجمؤرة ثليكانانة بةبؤ ئةم كارة دانراون ئةجنامب
 .نهيَنريَييةكان بةكاردةبان و شويَنةطشتيةكان و رِيَطاووبةرةكان و بيناطشتيوجؤرة خان وبؤ هةمو دةطرن،ي و ئاطر رِليَدان و شآ و تة

 (24-21برِوانة ويَنةى )

          

 

 

 

 ( ثليكانةي  كؤنكرييَت شيشضن24-21ويَنةى )

 لوت ثؤش

 بةرزي ثليكة

 جيَثآ

 بةرزي ثليكة

 ثانيي ثليكة

 شيشي ضنراو لووتي ثليكة

 كؤنكريَيت ئاسايي

 جيَثآ ثاني ثليكة

 ثليكانةي دارِيَذراو لة جيَدا قاليَب ثليكانة

 قالَيب تةختة
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 Pre-cast Reinforced concrete-الساللم الخرسانية مسبقة الصب -ثيَشكات دارِيَذراوثليكانةي كؤنكرييت شيشضين -ج

stairs 

ثليكانةكانيان  .تدبيناي تةندروسيت...ه ،ندنطاكانخويَ ،ي نيشتةجيَبونووةكو خانو ،دةكريَتكاتيَك كة ثرؤذةي طةورة دروست
 ،يةوةيةكانيكثل وهةمو بة كارطةي تايبةت ثيَشكات لة،دووبارة دةبنةوة ن ءدةكريَو نهؤمةكان دروستيةك قالَب و يةك شيَوة بؤ هةمو بة

ريَت و دةك ة قاليَب بؤيكة ثليكثلن . يا(25-21برِوانة ويَنةي ) .دادةرِذريَت و ئامادةدةكريَت Flight -قلبة–ي الر ووةكو رِيَرِة
درج  -برِبرِةيةك نيا ،تدةكريَةوةكةوة دروستهةر دووالي رِيَرِ دوو قؤلَي الر لة نيا ،ؤرة ثليكانانةش ثردؤكةي الرئةجم يَذريَت بؤدادةرِ

يكةكاني لةسةر ثلء دةكريَت ةذيَر ثشيت رِيَرِةوةكةدا دروستل Stairs Supported by Central beam -ذو جسر وسطي
 (13-21ويَنةي )نة برِوادةكريَت ضةسث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثليكانةي كؤنكرييَت شيشضن ثيَشكات ئامادةكراو25-21ويَنةى )

 

 ئامادةكراوثليكانةي 

 ويَستطةي حةوانةوة



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

155 

 

 Metal Stairs-الساللم المعدنية - ةكانثليكانة كانزايي-5

ليكانةي مانة سوكرتن لةضاو ثليكانةي بةردو ضيمةنتؤ و ثئة ،وةوشيشضن بةكارهات ئةجمؤرةثليكانانةثيَشثليكانةي كؤنكرييَت
دةكريَت ان بؤ دروستئةم ثليكانانة ثةيكةريَكي ئاسنيني ،بةكاردةهيَنريَنيةكان...هتد كارطةكان و شويَنةطشتيو  بةرةو. لة خانوخشت دا

 ملم( و6ةكان كة لةثلييَت )يكثل ت.يَنيَرِيَرِةوةكة ثيَكد ةك ،Channel  -الساقية–لة ثارضة ئاسين شيَوة ثلوسك  نيا ،لةشيَلمان
ملم( يان ثارضة كؤنكرييت 60ةدار بة ئةستووريي )تةختن يا Angles -حديد زاوية -ثلييَت بة طؤشةكراو - ئاسين طؤشةيي ةثارض

ويان لةسةر ثةيكةرةكة وئةمانة هةم كة ،طرياوةي طةض و Jack arching - عقادة -لةتاقي خشتضن  نيا ،ئامادةكراوشيشضين 
ي ةيةكي طةرمدماد بة ثيَويستة ،ئةم ثليكانانة زوو طةرم دةبنكاتي ئاطر كةوتنةوةدا  ن. لةدةكريَدواي يةك ضةسث دادةنريَن و يةك لة

-21برِوانة ويَنةى)بةرطة بطرن.كاتي ليَقةوماندا  لةبؤئةوةي  نكريَرِووثؤش ب-Thermal Insulation عزل حراري-جياكةرةوة 
26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثليكانةي كانزايي26-21ويَنةى )

 طؤشةي ئاسن

 ئاسن ثليكةي

 شيَلمان

 ئاسن ثليكةي
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ةبيَت دروستكردني ئةجمؤرةثليكانانة د بؤStone And Brick Stairs  -ابوقطدرج الحجر وال-ثليكانةي خشت و بةرد -6
 ئينجا لةسةر ،بكريَتن طةض ثةيوةستيا،طرياوةي ضيمةنتؤ بة ت ءكراو باش هةلَببةسرتيَيَكخراو و بريازبةردي رِ ةكان بةيكذيَرثل

 ،طةض بةكاردةهيَنريَت نيا ،كردني ئةمانيش طرياوةي ضيمةنتؤبةندكردن ء تيَهةلَكيَش بؤ نبكريَيكةكان بةخشت دروستثلئةويشةوة 
 اوبيَت.ثاريَزرةوةي لة بةفر و باران و تيشكي خؤر بؤئ،تدةكريَ زؤرجار ضةتري بؤدا بوو شوييَن ثليكانةكة لة دةرةوةي بيناكة ئةطةر

 (27-21برِوانة ويَنةى )

 

  

 

 

 

 

 

 

 ( ثليكانةي خشت و بةرد27-21ويَنةى )

 
  -Plastic and Glass Stairs زجاجية والبالستيكيةال ملالسال-ثليكانةى شوشةو ثالستيك -7

 دروستبكريَت و شوشةكاني جيَثآ بؤ انبكريَ و ثةيكةريَكي تؤكمةي بؤ انيةكي تايبةتييةبيَت نةخشةسازئةجمؤرةثليكانانة د
دةكريَن بؤئةوةي ووثؤشليَدان بطرن مات و ليَلنَب ثةيكةري ئةم ثليكانانة زؤرجار بةثالستيك رِضؤ و بن و بةرطةي هاتو رو)النائم( ئةستو

 -ر الصدمةتأثي-كةمكردنةوةي كارليَكردني ليَدان  ي شوشةكان دةدات بؤيهةروةها يارمةت ،ننةرم و نيان و سوك و جوان ديارب
collision  impact  م لةآلبة ،شوييَن تايبةتدا بةكارديَت كهةنديَ ي لةيجوان نانة بؤؤرة ثليكائةجم .و بةرطةطرتنيَكي زياتر 

اتدا بةرطةي ئاطر و كتر و لة هةمان نهؤميَكي نهؤميَكةوة بؤ كاتي بةكارهيَناندا لة يةوة مرؤظ دةخاتة دلَةراوكيَوة لةيووي دةرونرِ
 (22-21برِوانة ويَنةى ) .طةرميي ناطرن

 

 بةرد ثليكةي

 خشت ثليكةي
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 انةى شوشةثليك( 22-21ويَنةى )

 Ladder -سلم النقالال - ثةيذة-2

كراو( و ئاسن وئةلؤمنيؤم ةلَظةنايزكراو )طدار و تةختة و ثالستيك و كانزاكاني ذةنط نةطر ؤرة ثةيذانة لةبةشيَوةيةكى طشيت ئةجم 
 . :ئةم ثةيذانة دوو جؤرن ،دةكريَندروست

ئةطةر دار و  ،نة بةثيَي ماددةكان و كةرةستةكاني دةطؤردريَنآلئةم قؤ ،كة لة دووقؤلَي سةرةكي ثيَكديَت ،ةباريكيكجؤري ثلثةيذةي -أ
باريكةكانيان يةك لةدواي يةك  ةيكثللةسةر ئةمانةش  ثيَكديَنن و ةويَرِيانة رِسةرةكي . ئةم قؤلَةن كانزاكانيا ،تةختة بن

ماوةي نيَوان ت ةبيَد ،سم( بيَت35-سم30) ةلن ذيَرخؤي يا ،ةكةي سةرخؤييكةيةك بؤ ثليكمةرجيَك كة نيَواني ثل دةكريَن بةضةسث
 .ويَنة خزمةتطوزارييةكاندا بةكارديَنكارطةكان و ش ؤرة ثةيذانة لةناو مالَةكان وئةجم .وةكو يةكنب ،يكةكان لة يةك ثةيذةداثل وهةمو

 (24-21برِوانة ويَنةى )
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 باريك ةيكجؤري ثل يثةيذة( 24-21ويَنةى )

 

ةكان و ثاثؤرِ سةر و كؤطاكان و بؤ جار لةناو طةجنينةكسةركةوتنى سةربانةكان و هةنديَ ةثان ئةمانة بؤيكثلثةيذةي جؤري  -ب
. برِوانة ويَنةى . بةكاردةهيَنريَنو هتد رِؤ و كارةبائاوة ئاو وكةنالَةكاني  ةكاني يزاريوخزمةتط شويَنة هةنديَكيان لة ؤكةكان وفرِ
(21-10) 

             

 ةثانيكجؤري ثلي ثةيذة( 10-21ويَنةى )

 سم 30-35
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  Stair structure Design -السلم انشائياانواع  تصميم -دروستكردني ثليكانة  جؤرةكاني   -

 جمؤرانةي خوارةوة دروستدةكريَت:يةكيَك لة ثليكانة بة

الدرج الجاهز معلق من جانب واحد و حر  -الكةي تريةوة لة آلبةرةو ئامادةكراو و هةلَطرياو لةاليةكةوة  ة بؤيكثلثليكانةي  -2

-22برِوانة ويَنةى )Pre-Cast Stairs Supported from one Side & free from other Side .-من الجانب االخر
12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثليكانةي لة يةكالوة هةلَطرياو( 12-21ويَنةى )

 

 ثليكةي ئامادةكراو

 ديواري هةلَطر

 ثليكةي كؤنكرييَت ئامادةكراو

 قاليَب لةنطةرطر
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 -Stairs Supported from two sidesالدرج المحمول من جانبين -طرياوثليكانةي لة دووالوة هةلَ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هةلَطرياو دووالوةثليكانةي لة ( 11-21ويَنةى )

 ثليكانةي ئاسين لة دووالوة هةلَطرياو

ثليكةي كؤنكرييَت شيشضن 
 لة دووالوة هةلَطرياو

 قؤلَي هةلَطري ثليكانة
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  Stair Supported by central beam  -الدرج  ذو جسر وسطي -هةلَطرياو بة برِبرِاطةليكانةى ث-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بة برِبرِاطة هةلَطرياوثليكانةي ( 13-21ويَنةى )

 

 ثردي برِبرِةي ثليكانة

 برِبرِةي كؤنكرييَتثردي 

 ثليكة
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 & Dimension -قياسات و حدود االرتفاع و العرض الدرج -ةكان يكي ثليي و نزميثيَوانة و سنووري بةرز-

Limit of Rise &Tread of Steps   

بةكارهيَنان  خوارةوة طوجناون بؤ يَوانانةى اليكة ئةم ث ،وةوةكانى ثليكانة دةركةوتيكثلثيَي بةكارهيَنان و تاقيكردنةوةى بة          
 (14 -21برِوانة ويَنةى ) .بةثيَي شويَنةكانيان

 

  

 

 

 

 

 

 ةكانيكي ثليي و نزميثيَوانة و سنووري بةرز( 14-21ويَنةى )

 بةرزيي ثليكةكان بةثيَي شوييَن ثليكانةكان لة بينادا: 

وةكو بيناي سينةماكان و مةلةوانطةكان و  ،بةكارهيَناني طشيت بةكارديَن ى ويرخزمةتطوزابؤ كارطوزارى و  كة ،بةرانةداوخانولةو -2
 .سم( ثرت نةبيَت26يكةكان لة )ثل بةرزيى  بازارةكان ...هتد . باشرتة

 دةستنيشانكراوة. م(س27.5) بة يكةيةكثلبةرزيي  ،وبةرةى  نيشتةجيَبوونبؤ ثليكانةكانى خانو-1

 .سم( دانراوة24بة ) ةيةكيكى ثليبةرز ن دوونهؤميا ،زانى يةك نهؤمخيَ بةرةي يةكوبؤ ثليكانةكانى خانو-3

 .     يكةيةك دانراوةي ثليسم( بؤ بةرز10سةربانةكان ) ثليكانةى ذيَرزةمينةكان و  بؤ-4

 ةبيَت لةيَبون دووبةرةى نيشتةجبؤ خان -Headroom االرتفاع بني قلبتني-ؤيشتوى لة نيَوان دوو رِيَرِةوى بةسةريةكدا رِيبةرزكةمرتين 
 ذيَرزةمينةكان و ضونةسةر بانةكان لة هةورةبانةكانةوة. سم( بؤ240ةتوانريَت بكريَت بة )ئةم ثيَوانةية د ،نةبيَتسم( كةمرت100)

  (15-21برِوانة ويَنةى )

 ثليكانةي ذيَرزةمني

 ثليكانةي ئاسايي

 ثةيذةي ثليكةثان

 ثةيذةي ثليكة باريك

 الرةرِيَي ثليكةدار

 الرةرِيَي  بآ ثليكة
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 لةسةر يةك( ثيَوانةكاني  نيَوان دوو رِيَرِةوي 15-21ويَنةى )

 Stairs Types according to -أنواع الدرج حسب القلبات و االتجاهات -رِيَرِةو و ئارِاستةكانيان يبةثيَثليكانة جؤرةكانى -

Flights and trends . 

 :ثؤليندةكريَن خوارةوة شيَوةيةي الية و رِيَرِةو و ئارِاستةكانيان بةمثيَي جؤر و شيَوثليكانةكان بة

 Straight  Flight Stairs: -سلم مستقيم بدون صحن - يَستطةةك رِيَرِةو و يةك ئارِاستةي  بآ وي ثليكانةى -2

( ثليكةية و بةرزيي 21كة لة سةرتاسةري رِيَرِةوةكانياندا ويَستطةيان نيية، لةبةرئةوةي ذمارةي ثليكةكانيان لة ) ،ئةو ثليكانانةن
 (16-21ويَنةى ) سم(، يان كةمرتة. برِوانة 150نيَوان هةر دوو ئاسيت نهؤمةكة )

 

 

 

 

 

 

 

 سم  بةرزي100

 سم  بةرزي 260

 سم  كةمرتين بةرزي100

 

 ثةرذين

 سم  بةرزي ثةرذين 45 -25

 ويَستطة

 ثليكانة

 سم بةرزي150

 سم  بةرزي ثةرذين 45 -25

 ئاسيت نهؤمي يةكةم

 ئاسيت نهؤمي يةكةم
 ئاسيت زةمينة

 رِيَرِةو

 دريَذيي ثليكانة

ثليكانةى  ( 16-21ويَنةى )
يةك رِيَرِةو و يةك ئارِاستةي  

 بيَ ويَستطة
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 :- Stairs with one Flight & one Landingصحن معسلم مستقيم -ويَستطةدار يةك  رِيَرِةو و يةك  ئارِاستةى ثليكانةى -1

نيَوان دوونهؤم  ىيئةطةر بةرز ،بكريَت ويَستطةيان بؤ بؤ كةميَك حةوانةوةةبيَت د ،كة رِيَرِةوةكانيان دريَذة ،ئةو ثليكانانةى
 برِوانة .ثيَويستة ويَستطةي بؤ بكريَت،سم( بةرزتر بوو150ئةو نيَوانة لة ) طةرئة ،ريَتكابؤ ن يسم ( ويَستطة150لة ) وبو كةمرت

 (17-21ويَنةى )

 

 

 

 ويَستطةدار ثليكانةى يةك رِيَرِةو و يةك ئارِاستةى( 17-21ويَنةى )

 ،: ئةو ثليكانانةنHalf turn stairs  -سلم مستقيم نصفي- ويَستطةي الكيَشيةوة بةئارِاستةي طةرِانةوة  دووثليكانةي يةك رِيَرِةوي  -3
كة لةسةر رِيَرِةوةكانيان بؤ حةوانةوة ويَستطة هةية و طؤرِيين ئارِاستةى رِيَرِةو زؤرجار ويَسطةكة دةكريَت بةضةند ثليكةيةكةوة. 

سم( ماوةيةك دادةنريَت بؤ  10-20ةر دوو ئارِاستةكةدا بة ئةندازةي )يان نيوبازنة دةبن و لة نيَوان ه ،يان الكيَشةيني ،ويَستطةكان
 (12-21ويَنة ) رِةتكردني لوولة كةتانةكاني ئاوثرذيَين ئاطركوذيَنةوة. برِوانة

 

 

 

 

 يةوةةيبةويَستطةي الكيَشئارِاستةي طةرِانةوة  دووثليكانةي يةك رِيَرِةوي ( 12-21ويَنةى )

 Half turn  -سلم مستقيم نصفي مع صحن نصف دائري-ئارِاستةي طةرِانةوة بة ويَستطةي نيو بازنةيي  دووثليكانةي يةك رِيَرِةوي  - 4

stairs With Half turn Circle  :  

بؤ ويَستطة بؤ طؤرِيين ئارِاستةي رِيَرِةو و  دروستدةكريَت و شويَنيَكتر  ؤرة ثليكانانة لة نيَوان ئاسيت نهؤميَك بؤ نهؤميَكيئةجم
لة كةتانةكاني ئاوي ئاطر وبؤ لو بيَتدةكةيدا دروستدووال نيَوان هةر هةروةها بؤشاييةك لة دةستنيشاندةكريَت، ك حةوانةوةكةميَ
وةي لةو بؤئة ،دةكريَندابةشيةك يكةضةند ثل بؤ يَنةوة و هةواطؤركآ و ضةسثكردني ثةرذيين ثليكانةكة. زؤرجار ئةم ويَستطانةشكوذ

 سم300 

 تطةي الكيَشةييويَس

 ئارِاستةي دووةم

 ئارِاستةي يةكةم

 

 شوييَن لوولةكةتاني ئاطركوذيَنةوة

 

 سم 150

 ويَستطة
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 .لةسةر نةكريَت كة ثليكةي ،هةرضةندة واباشرتة،داطرييدةكات Stair Case  -بيت السلم-نةي ثليكانةكةخاكة ،كةمبكةنةوةووبةرة رِ
 ( 14-21برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 

 و ويَستطةدار ويَستطة بآ ئارِاستةي طةرِانةوة دوويةك رِيَرِةوي  نيو بازنةييثليكانةي (14-21ويَنةى )

 

  :Open well stairs - ثالثيسلم مستقيم -ئارِاستةيي  سآثليكانةي يةك رِيَرِةوي -5

دروستدةبيَت بؤ شوييَن  ئةو بؤشاييةي كة ،تةيةك دروستدةكريَيكنيوانياندا ضةندثل لة ،ئةم ثليكانانة دوو ويَستطةيان هةية
هؤمةكاني ن بوَسةردةخةن و  يانثةلةكانوكة ئةويش بةكارهيَنةران و شتومةك و كةل ،تكةلَكي ليَوةردةطرييَ Lift -املصعد -سةرخةر
 (30-21ويَنةى )برِوانة  بآ سةرخةر جيَدةهيَلَريَت.  بؤشايية  ئةو جارهةنديَك ةوة.دةطويَزن خوارةوة نيا ،سةرةوة

 

 

                                       

 

 

 

 ئارِاستةيي آثليكانةي يةك رِيَرِةوي س( 30-21ويَنةى )

 ويَستطةي نيوبازنةيي

 

 ئارِاستةي يةكةم

 

 ئارِاستةي دووةم

 

 سيَةمئارِاستةي 

 

 ئارِاستةي دووةم

 

 ئارِاستةي يةكةم

 شويَين سةرخةر 

 

 بآ ويَستطة ثليكانةي نيوبازنةيي
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ي ثةليَكي سةرةكئةجمؤرة ثليكانانة بة : Bifurcated stairs-سلم مستقيم متشعب-ثةلدارسآ ئارِاستةيي  ثليكانةي دوورِيَرِةوي-6
تري بة ئارِاستةيةكي  كةهةريةك لة دوو ثةلةكةي ،ثانرتة و بة ويَستطةيةكةوة بةسرتاوةلة دوو ثةلةكةي تري  كة ،ةكاتدةستثيَد

ةكان و يشويَنة طشتي ئةم ثليكانانة لة .نيوي ثانيي هةريةك لة ثةلةكاني ترة ة ئةوةندة ويةكيكثاني ثةلة سةرة .دا دةباتدذةيةك
ي )قةرةبالَغي( و ئارِاستةي كردنةوةي جةجنالَدةبيَتة هؤي كةم كة ،ةهيَنريَنبةكارد لَة طةورةكان... هتدبيناي شانؤ و سينةما و هؤ

             (32-21برِوانة ويَنةى ) .ت و ئاسانيدةكاتضؤ دةطؤريَهاتو

 

 

 

 

 

 ثةلدار ئارِاستةييثليكانةي يةك رِيَرِةوي سآ ( 32-21ويَنةى )

  : (Quarter turn stairs)(سلم زاويةثليكانةي طؤشةيي )-7

( 040طؤشةيةكي ) كة ستوونني لةسةر يةكرت و يةكدةبرِن بة ،دوو ئارِاستةي هةية وئةم ثليكانانة دووجؤرن يةكيَكيان يةك رِيَرِةو 
ةي ( لةسةر ضيَويكةكاني)جيَثآي ثليويَستطةية و ثان لة ضارةكة بازنةيةك ثيَكديَت و بآئةويرتيان  ،ثلةيي و ويَستطةيةك دروستدةكةن
آ ئةم ثليكانانة يةك ئارِاستةيان هةية و ب .و بة ئارِاستةي ضةقةكةي ثةيوةستدةكريَن ندةكريَئةو ضارةكة بازنةية دةستنيشان

 (31-21ويَنةى )انة ويَستطةن. برِو

 

 

 

 

 

 ةكانثليكانة طؤشةيي( ضةند منوونةيةكي 31-21ويَنةى )

 ئارِاستةي يةكةم

 

 ئارِاستةي دووةم

 

 سيَةمئارِاستةي 

 

 ويَستطة

 س 

 

 س 1\2+  س

 

 ثةلي سةرةكي

 

040 

 ويَستطة

 

 ي ويَستطةدارئارِاستةيةك رِيَرِةوي دوو  ي ضارةكة بازنة بآ ويَستطةئارِاستةيةك رِيَرِةوي يةك 

 استةي يةكةمئارِِ

 

 ئارِاستةي دووةم
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 :((Circular Stairs (سلم دائريثليكانةي بازنةيي ) -2

 لة كة ،دان بةدةوري كؤلَةكةيةكي ئةستووريا ،يزبةند دةكريَنلة نيَوان دووبازنةى لةناو يةكدا رِ نيا،ؤرة ثليكانانةيكةكاني ئةجمثل
 (33-21برِوانة ويَنةى )  .دةكريَنبةندسةرةوة  خوارةوة تا لة ،تضةقي بازنةكةدا دادةنريَ

 

 

 

 

 

 

 بازنةييثليكانةي ( جؤرةكاني 33-21ويَنة )

دةوري كؤلَةكةيةكدا  بةيكةكاني ئةجمؤرة ثليكانانة ثل: Spiral Stairs -سلم لولبي -)بادراو( دراولوولثليكانةي  -4
كة دةبيَت زؤر  ،ضؤي يةك كةس بةكارديَتبةزؤري بؤ هاتو .اوةرِاسيت ضةقي ثليكانةكةوة بةرزبووةتةوةن ة لةك ،دةكريَنضةسث

. ئةم ثليكانانة ةطرن و الى كؤلَةكةكةوة زؤر تةسكدةبنةوةطؤشةيي وةرديكةكان شيَوةى سيَثلضونكة  ،ريَتبهيَنكاريبةبةورياييةوة 
 كؤطا بضوكةكان و . لةلةطةلَ كؤلَةكةكة لةيةكدةدريَن كارشويَن دةكريَن لةيَشكات ئامادةيكةكاني ثثل ،ووبةريَكي كةم داطريدةكةنرِ

 (34-21ويَنةى)برِوانة  .وةك ثليكانةي يةدةك بةكاردةهيَنريَن ،نفابريكةكا

 

 

 

 

 

 )بادراو( دراولوولثليكانةي ( 34 -21ويَنةى )

 

 كؤلَةكة

 ثليكةي هةلَواسراو

 كؤلَةكة

 ثليكةي ئامادةكراو

 ثتةو ناوثرِ و  كؤلَةكةداري  ثليكانةي بازنةي

 لولةي بازنةي ناوبؤش
 ي بازنةي ثرِكراوة بة كؤنكريَتلولة

 ثليكانةي دوو بازنةي  لةناويةكدا ناوبؤش
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   :  Twisted Stairs-سلم مفتول -ثليكانةي ثيَضدراو-20

دةكريَت و تدروس ي بؤيتيةكي كؤنكريَلة شويَنكار دادةرِيَذريَن برِبرِةدةكريَن و زؤري لة كؤنكريَيت شيشضن دروستم ثليكانانة بةئة
لة  .يَرةوةكة ثيَكةوة دادةرِيَذريَتةكان و رِيكو ثل تبرِبرِةش قاليَب بؤ دةبةسرتيَ آجار بهةنديَك ،ةكاني لةسةر ضةسثدةكريَتيكثل

و  ةكانيطشتي طةورةكان و شويَنةن بة كانزاي جياجيا دروستدةكريَت. ئةجمؤرة ثليكانانة لة هؤلَة يا ،ئاسن هةر بة داشويَن كهةنديَ
 (35-21برِوانة ويَنةى )  .جوانكاريي بؤشايية طةورةكان دروستدةكريَن بؤ رِيَستؤرانتةكان

 

 

 

 

 

 

 

 ثيَضدراوثليكانةي ( 35-21ويَنةى )

 

 ن:لة ثليكانةكاندا هةب ثيَويستةكة  ،مةرجانةىو ئة -

 لةت و بؤي بةكاردةهيَنريَ كة ،طوجناوبن مةبةستة ئةو بؤدةبيَت ،نهةلَدةبذيَردريَستكردني ثليكانةكان بؤ درو ئةوماددانةى كة -أ
كاتي ليَقةومان و  لةيبةتي بة تازطاركردني بةكارهيَنةراني ئةو بيناية رِ شوييَن وانةكراودا دابنريَت ثليكانةكان تةنها هؤكاريَكن بؤ

 وتؤلَ بن ريَت و توندوبط لةرينةوة و شكاندن ةضاوي بةرطة طرتين ئاطر و ِراوةشاندن وةبيَت رِلةبةرئةوة د ،ئاطركةوتنةوة و بومةلةرزةدا
سةرزةوي  دةرةوةي نهؤميزةمينةي  تةنها لةسةر Fire escape -سلم الطواريء -زطاركردندةرةوةي ثليكانةى رِ ثيَويستة ضوونة

 ( 36-21برِوانة ويَنةى ) .كؤتايي بيَت بيناكة

 

 

 ئاسيت سةرةوة

 برِبرِة

 ئاسيت خوارةوة

 زةمينةي ثلةكان
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 زطاركردنثليكانةى رِ(  منوونةي 36-21) ويَنةى

 .هةلَنوتان و خزان و كةوتن لةو هاتنةخوارةوة و ثاريَزراوبن  سةركةوتن بهيَنن بؤنةران بةكاريةبيَت زؤر بةئاساني بةكارهيَد -ب

ةكان يكلةبةرئةوةي كة زؤري ثل ،ة ثرت نةبيَتيكثل (21بيَت و دريَذيي رِيَرِةويَك لة )ة كةمرتنةيك( ثل3و لة)ثيَويستة يةك رِيَرِة-ت
 (37-21برِوانة ويَنةى ) .آلن و بة ساآلضوان و كةمئةندامانو هةلَنوتاني منداماندووبوون دةبيَتة هؤي 

 

   

 يةك رِيَرِةوي سآثليكة ثليكانةي( 37-21ويَنةى )

 خانةي ثليكانة

 ثليكة  3
 ثليكة 24ثرت نةبيَت لة 

 آ ثليكةي يةك رِيَرِةوي س
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هؤي  لةوانةية ببيَتة ،هةلَةيةئةطةر نا  ،ةكان لةيةك رِيَرِةودا وةكو يةكنبيكو ثلوبؤ هةم ثآي جيَيي و ثانيةبيَت ثيَوانةي بةرزد-ث
 (32-21) برِوانة ويَنةى بةكارهيَنةران. طةياندن بةكةوتن و زيان

 

 

 

 

 ليكانة( شيَوازي هةلَة و رِاسيت ديزاني ث32-21ويَنةى )

 سم( كةمرت 210لة) ةكاندايكةمرت نةبيَت و لةشويَنة طشتي سم(20) مالَي يةك خيَزانيدا لةيي رِيَرِةوةكان لةناوكةثان باشة وا -ح
بيَت زؤرتربيَت ةباسكرا بةثيَي ئةو ذمارةية د ئةوا رِيَذةي ئةوثانيةي كة ،هيَناةكي زؤركةس لةيةك كاتدا بةكاريانئةطةر ذمارةي ،نةبيَت

كةس( دةبيَت ثاني  100سم( كةمرت نةبيَت و بؤ ) 40دةبيَت ثانيي ثليكانةكة لة ) ،كةس بةكاريانهيَنالةوةى  ئةطةر ثةجنا 
 ،هةروةها تا ذمارةي بةكارهيَنةران زؤرتر بن ،سم( بيَت 220كةس( دةبيَت ثاني ثليكانةكة ) 300سم( بيَت و بؤ )210ثليكانةكة )

ييةكاندا و ياريطةكان شويَنةطشت لةوني ئةندازياري تةالرساز دةستنيشاندةكريَت،ثاني ثليكانةكان زياتر دةبيَت ئةمةش بةثيَي بؤضو
 ي رِيَرِةوي ثليكانةكةيةكةي لة ثانيثاني  Landing-صحن-هيض جؤريَك نابيَت ويَستطة بة ،ةكان ...هتدييشانؤ و هؤلَةطشتء 

 (34-21برِوانة ويَنةى ) .كةمرتبيَت

 

 

 

 

 

 اني ثليكانةكان بةثيَي ذمارةي بةكارهيَنةران( ئةندازةي ث34-21ويَنةى )

 

 

 ى هةلَةليكانةث

 تى دروسليكانةث

 

سم بؤ  20
 ناومالَ

سم شويَنة  40
 طشتييةكان

سم شويَنة   220
 طشتيية جةجنالَةكان

سم شويَنة 210
 طشتييةكان
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هةروةها هةمان ويَستطةش  ،بيَت ي ثليكانةكةيهاوتاي ثان كة ،ةي دةستثيَكدا ويَستطةيةك هةبيَتيكيةكةم ثل دةبيَت لةبةردةم-خ
 ( 40-21) برِوانة ويَنةى يكةي كؤتاييدا.دواثل ثاشهةبيَت لة

 

 

 

 نة( ويَستطة و ثليكا40-21ويَنةى )

  Design of Stair -تصميم الدرج-نةخشةسازكردني  ثليكانة -

 ،نةبيَت ثلة( زؤرتر035) طؤشةي كةمرت نةبيَت و لة ثلة(010طةلَ ئاسيت زةمينةي نهؤمةكة لة طؤشةي)لة ي ريَرِةوي ثليكانةكةيالر -أ
 .ثلةكان نةكةويَتثيَي بةر لووتى نةبيَت و ثاذنةي  بؤئةوةى مرؤظ بةئاساني بةكاريبهيَنيَت و ماندوو

ة يبريتي ئةو بةرزيةش ،ةكةي نيَوانيان ثيَشكات دانرابيَتيبةرزي كة ،نهؤمدا نيَوان دوو سازدان و دروستكردني ثليكانة لةنةخشة بؤ -ب
يكة لث ي يةكيةبيَت بةرزلة هةمانكاتدا د وة ،يت سةرزةمينةي نهؤمةكةي سةرخؤيئاس لة ماوةي ئاسيت سةر زةمينةي نهؤمي خوارةوة تا

ةيةك بة يكي ثلي( دابنيَن و بةرزل) كة بةةي نهؤميئةوسا ئةطةر بةرز ،كرابيَتبةثيَي ثيَويست دةستنيشان ثيَشكاتو ثاني جيَثيَكةي 
ئةجنامي ئةم كارة  ،دابةشبكةين ( يةبةكةدا كة)يكثلـة بة سةر بةرزي ( ل)كة  ،بةئاساني دةتوانني بةرزي نهؤمةكة ،ب( دابنيَن)

 جؤرة ثليكانةيةكو ةكاني هةمويكة بؤ زانيين ذمارةي ثليكارة بريكاري ة ئةمـدةكةويَت كة )ذ ( اني ثليكانةكةمان دةستيكةكذمارةي ثل
 (41-21( و )42-21)برِوانة ويَنةى   .ةداتدةستد

 

          

 

 

 
 

 ( دةستنيشانكردني بةرزيي ثلةكان42-21ويَنةى )

 ويَستطةي كؤتايي

 
 ويَستطةي دةستثيَك

 

 

 ب ل
 ب

 ئاسيت سةر زةمينةي نهؤمي خوارةوة

 سةرةوةئاسيت زةمينةي نهؤمي 

 ثرت نةبيَت  035- 010طؤشةي ثليكانة لة 

 = ذ ب ÷ ل
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 ( نةخشةسازكردني ثليكانة41-21ويَنةى )

 :هةن لة رِووي بةكارهيَنانةوةدوو جؤر ثليكانة -

خؤ تا سةر نهؤمةكةى سةر نهؤميَكةوة رِاستةو ةو لةئةم ثليكانانة بة يةك رِيَرِ :ويَستطة آثليكانةي يةك رِيَرِةوي يةك ئارِاستةي ب -أ
 .انئةندامان و كةمضوبة تايبةتي بؤ مندالَ و بةساآل ،خؤشنني نانبةكارهيَ بؤةجمؤرة ثليكانانة ئ ،دةبيَتن ذيَرخؤي ثةيوةستيا ،خؤي

 (16-21برِوانة ويَنةى )

بةرزيي نهؤمةكةدا بةثيَى نيَوان  دةكريَت لةدةستنيشان ستطةكةشؤييَن ويَ ي دوو ئارِاستةي ويَستطةهةلَطر:ثليكانةي يةك رِيَرِةو-ب 
 ( 43-21برِوانة ويَنةى ) .ثيَويست

 

 

 

 

 

 دوو ئارِاستةي ويَستطة هةلَطر  ثليكانةي يةك رِيَرِةوي (43-21ى )نةويَ

 ويَستطة

 ئارِاستةي يةكةم

 ئارِاستةي دووةم

 سم30 سم30 سم30 سم30 سم30 سم30 سم30 سم30

 سم 27.5
 سم 27.5
 سم 27.5

 سم 27.5
 سم 27.5
 سم 27.5

 سم 27.5
 سم 27.5

 ويَستطة

 ئاسيت نهؤمي يةكةم

 هةنطاو

 ئاسيت زةمينة

 دريَذي ثليكانةكة

ةكة
كان

ثلي
يي 

ةرز
ب
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  Escalator -الدرج املتحرك  -ثليكانةى كارةبايي 

استة يةك ئارِ دةكات و هةر بؤشويَنيَكى طةورة داطري .تايبةتى ثؤآل بة ،ن دروستدةكريَتثليكانةى كارةبايي تةنها لة كانزاكا
كة ئةو جؤرة  ،نهؤمةكانى ئةو بينايةى وهةمو خوارةوة بؤ كاربهيَنريَت بؤ سةركةوتن و هاتنةةةبيَت هةميشة دوو رِيَرِةو بد وات ودةرِ

شويَنة  لةبةزؤري . ران دةطةنة ئةو نهؤمةي كة بؤيدةضنةكارهيَنةماندوبوون ببةبآ ئةرك و  .ثليكانانةى تيَدابةكارديَت
 م/خ(50( و مامناوةندى خيَراييةكةى )%50- %40برِى ) ضؤ دةكةن بةيَنريَت. ثاشةكةوتى كاتى هاتودةهجةجنالَييةكاندا بةكار

 (44-21ويَنةى )برِوانة   سم(.200 - سم60) خؤى لة ى ثليكانةكةيثان ء ةـسم( 40ةيةك )يكثل)جيَثآ( ي يثان

 

 

 

 

 

 

 

 

 كارةباييثليكانةي ( 44-21ويَنةى )

 

  Elevators -sُLift -املصاعد-ةكان سةرخةر

  Elevator-ُLift  -املصعد -سةرخةر -

  كة ،ـةوة وةك داهيَنانيَك دروستكرا(Elisha Graves Otis)لة ئةمريكا ئةم ئاميَرة لةاليةن ئةندازيار  2250لة سالَةكاني 
كاريطةرييةكي زؤري بؤ دروستكردني بينا بةرزةكان )باالَخانةكان( ء طواستنةوةي نيشتةجيَبوان و كةلوثةلةكانيان لةو وآلتة و وآلتاني 

 :هةبوو. تري جيهاندا

 

 سم 40

 سم 10

 ثةرذين ثليكة كانزاكان

 ثليكانة

 بزويَنةري ثليكانة 
 

 سم60-200
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 Elevator- ُLift   -املصعد االعتيادي  -سةرخةري ئاسايي  -2

ئةوة ثيَويستة لةاليةن ئةندازياري لةبةر ،بينادا ى لةينوستو و طةياندني بؤ طواستنةوة سةرخةر هؤكاريَكى طرنطة 
ةو بينايةداثيَكةوة ضؤ لبتوانيَت زؤربةى رِارِةوةكانى هاتو كة ،ةكانسةرخةرةضاوى شويَنيَكى طوجناو بكريَت بؤ دانانى تةالرسازةوة رِ

 .ببةستيَتةوة

بيناى  لة كة ،بةكاردةهيَنريَن كةسانة وةى ئةو، هةنديَكيان بؤ طواستنةرِووى بةكارهيَنانةوة جياوازن ةكان لةسةرخةر
 يان ،ييةكانيان لة ضوار نهؤم ثرتةبةرز كة ،و بينا بازرطانييةكاندا كاردةكةن طشتيةكان بينالة  نيا ،دا دةذيننيشتةجيبونةكان

قةبارةشةوة ةكان لةبارةى سةرخةرة. ونهؤم ثيَكهاتو ن سآيا ،دووكة لة  ،دادةنريَت ئةندام و ثريانبيناي كةمبؤ ي تايبةت سةرخةر
لة كتيَبخانةكان  كة ،انةىسةرخةرئةو  نةكان و رِيَستؤرِانةكان لةطةلََلة نةخؤشخانةكان و ميواخنا كة ،انةىوةكو ئةو سةرخةر ،جياوازن

 بةكاردةهيَنريَن. ؤ طواستنةوةى كتيَب و كةلوثةلب و زانكؤكان

ئةوانيش بؤ  ،بةهيَدرؤليك كاردةكةنبة وزةي كارةبا و  كة هةنتر هةنديَكي ،وزةى كارةبا كاردةكةن بةو ئةمانة هةمو
 لةبار لةثانتاييةكى  . ثيَويستة بؤشاييةك بةبةكاردةهيَنريَنوثةىل قورس ئاميَر و كةل طواستنةوةى مةكينةى طةورة و و بةرزكردنةوة

 ( 45-21برِوانة ويَنةى )  .هاتنةدةرةوة ليَيانن و ضوونة ناو سةرخةرةكان و ةدا دابينبكريَت بؤ ضاوةروِانكردبةردةم ئةم سةرخةران

 

 

 

 

 

 ( ثانتايي ضاوةرٍِِوانكردني بةردةم سةرخةرةكان45-21ويَنةى )

 . بةطشيت دوو جؤري سةرةكي سةرخةر  بةكاردةهيَنريَت :

  kind of Traction Elevators   -انواع مصاعد اجلر -سةرخةري  طوريسي ثؤآليني و جؤرةكاني  -أ

  Hydraulic Elevators -المصاعد الهيدروليكية  -سةرخةري هيَدرؤليكي -ب

 

 

ثانتايي بةردةم  
 سةرخةرةكان

 كيَشي لةنطةرطر خانةي سةرخةر

 ذووري سةرخةر
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      Lift Component - نات املصعد مكو  -سةرخةري طوريسي ثؤآليني ثيَكهاتةكاني 

 -ن لةم بةشانةي خوارةوة ثيَكديَن:بةشيَوةيةكي طشتى سةرخةرةكا

ء جؤري بةكارهاتين هيَنةران ةبارةكةى بةثيَي ذمارةي بةكارقذوورة  : ئةمCabinet -المقصورة –ذووري طواستنةوة  -أ 
 دةكريَنةوة. يشتةكانىتةن ساليد بؤ يان بة ،تةوةبؤ ناوةوة دةكريَ كة ،دةرطايةكى هةية ،كريَتدروستدة

ضةند  كة ،لةناو ذوورى سةرخةرةكةدا تابلؤيةك هةية: Control Equipment -جهاز السيطرة-ي كؤنرتؤلَتابلؤ -ب
ة و كارثيَكردنى زةنطى ئاطاداركردنةو كاتى ليَقةوماندا بؤ لة نيا ،ي سةرخةرةكةكؤنرتؤلَ كى لةسةرة بؤكارثيَكردن وقؤثضةية

ثةيوةنديكردن. زؤرجار ناو ذوورةكة ئاويَنة بةنديش  لة كاتي ثيَويستدا بؤ هةروةها تةلةفؤنيَكيش ،بةكارخستنى ثانكةى هةواطؤركآ
كيان يةكة دوو دةرطاى بةرامبةر بة ،سةرخةر هةن كهةنديَ .دةستثيَوةطرتن دةكريَت بؤانيةوة ضةسثديوارةك دةكريَت و دةستطريش بة
 .نبةكارديَ اك كؤطاي طةورةدنةخؤشخانةكان و هةنديَ هةية ئةم سةرخةرانة لة

لةسةرةوة كان ةسةرخةر وهةموسةرباني ذووري طواستنةوةي بةطشيت  :(Steel  Rope) /Cable(نيكيبل معد) طوريسى ثؤآليني -ت
كيَشيَكي  و سةرةكةي ترى ضةسثدةكريَت بة ثيَضيخواردووةبة دةوري ضةند خوخللؤكةيةكدا  كة ،ةتةوةنبةسرتاو وريسيَكي ثؤآليينةوةبة ط

 بؤ هاوكيَشكردني ذووري طواستنةوةكة.  طرةوة.لةنطةر

ن ئاسن يا ،تكؤنكريَثارضةيةك بارستايي  ضةندطر لة كيَشي لةنطةر :Counter Weight -الثقل الموازن -كيَشي لةنطةرطر -ث
 .لة كاتي سةروخواركردني ذووري طواستنةوةي سةرخةرةكةدا دانراوةكيَشةى ذوورى طواستنةوة بؤ هاو كة ،دةكريَتدروست

بؤ تا خوارةوة ،سةرةوة لةسةر ديواري خانةى سةرخةرةكة ضةسثدةكريَت لة: Rails -سكة الحركة- )ئاسنةرِيَ( يَطةى ئاسننيرِ -ج
 .ةكة لةسةر ئاسنة رِيَكةسةرخةر ؤيشتنى ذوورىيَك رِطرتن و رِ

 ،سم( قوولَة 250ى ذوورى سةرخةرةكة طةورة ترة و بةثيَوانةى)قةبارة ئةم ضالَة كةميَك لة: Pit -الحفرة–ضالَي جيَي سةرخةر  -ح
كةمكردنةوةى ليَدان و  تواناي مذينةوة و ،كة زؤر بةهيَزن ،)سثرينط( هةن لثيَضيَكي ثؤالَينيلةسةر سةر زةمينةكةى ضةند لوو

 كاتي هاتنةخوارةوةدا هةية. خؤثيادانى ذووري سةرخةرةكةيان لة

بؤ  كةرةستانةى كة ئاميَر و ئةو وهةمو ئةم ذوورة بزويَنةر و:  Machine Room -غرفة المكائن-ذووري مةكينةكان  -خ
خانةى ن لة ذيَريا ،ةكة لة سةربانلة كؤتايي خانةى سةرخةر نيا ،ةئةم ذوور .دةطريَتة خؤي ،يسنتةكة ثيَوكارثيَكردني سةرخةر

هاوكات  ،رةى هةبيَتووناك بيَت و دةرطايةكى طةوةبيَت هةواطؤركيَيةكى باشي هةبيَت و رِئةم ذوورة د ،دةكريَتدروست ةكةداسةرخةر
  .دابيَتشى تيَئاميَرى ئاطركوذانةوة
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 Shaft or lift well: -بئر املصعد-خانةي سةرخةر  -د

ثارضة ن يا ،تى شيشضنكؤنكريَ ةطريَتةخؤي، ديوارةكانى لةسةرةوة باسكراون د لة ئةو بةشانةى كة وخانةي سةرخةر هةمو
بينا بةرزةكاندا دذي تةوذمى با و  ي وةستاو لةيئةم خانةية وةكو هيَزيكي بةرطر .ن خشت دروستدةكريَنيا ،يت ئامادةكراوكؤنكريَ

 Shaft -بئر املصعد -دةوري سةرخةرةكةيان داوة خانةى سةرخةر  بلوقةى ضوارئةو ديوارانةى كة ئا ت،بةكارديَ ةمةلةرزولةرينةوة و بو

or Lift Well َلة  سم( 250قوولَي ) . ثيَويستة ضالَيَك بةتى شيشضن دروستدةكريَنثيَكدةهيَنن و ديواري هةلَطرن و لة كؤنكري
ةلَطرةكاني ئةوةي هبؤ ،طةورةتربيَت ووكةرتي ئاسؤيي ذووري سةرخةرةكانلة ضيَوةي رِ كة ،بكريَتةمينةي  خانةي سةرخةرةكةدا دروستز

 ،كؤتايي خانةي سةرخةرةكةدا دروستدةكريَت سةرةوة لة . ذووري بزويَنةر و ميكانزمي سةرخةرةكة لةذووري سةرخةرةكةي تيَدادابنريَت
 ( 46-21)برِوانة ويَنةى  .تدةكريَتخانةي سةرخةرةكةدا دروس جار ئةم ذوورةش هةر لةذيَركهةنديَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذووري بزويَنةر

 ذووري سةرخةر

 خلؤكةي بزويَنةر

 أ

 طوريسي لةنطةر رِاطر

 ئاسنة رِيَ

 كيَشي لةنطةر طر

 ئاسنة رِيَي ذووري سةرخةر

 ذووري سةرخةر

 ةر طركيَشي لةنط ذووري سةرخةر

 ئاسنة رِيَ

 ضالَي سةرخةر
 لولثيَضي ثؤآليني

   ي كارةبايي( سةرخةر 46-21)ى ويَنة   

 نةخشةي بةرجةستةكردني ذووري سةرخةر و كيَشي لةنطةر طر

 أ -رِووكةرتي أ

 أ

 خانةي سةرخةر

 خلؤكةي بزويَنةر

 سم 250
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لة تاوةرة  :  لة شويَنة تايبةتييةكان و Slanted tracks Elevator - المائلة مصعد المسارات -سةرخةري الرة رِيَ  -1
 ( 47-21) برِوانة ويَنةىتاقي سان لويس لة ئةمريكا.  يان  ،وةكو تاوةري ئيفأل لةثاريس ،بةكاردةهيَنريَتالخوارةكاندا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سةرخةري الرةرِآ47-21ويَنةى )

 

 

 ماوةي جولَةي سةرخةر

 كؤنرتؤلَي دةرطا

 زةمينةي ذووري سةرخةر

 دةرطاي ساليد

 

 ثاريَزةري ذووري سةرخةر

 دةرطاي ساليد

 

 طوريسي ثؤآليني   رِاطري رِؤلَةكان

 ئاسنة رِيَ

 كيَشي لةنطةرطر
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  Hydraulic Elevators -المصاعد الهيدروليكية-سةرخةرة هايدرؤليكيةكان  -3

( ينينة و كيَشي لةنطةرطر و طوريسى ثؤآلمةكيبزويَنةر و )جياتى  م لةبةآل ،ئةم سةرخةرانةش بة وزةي كارةبا كاردةكةن وهةمو
 ،و بارة قورسةكان سةردةخاتبة رِؤنى شل دةجولَيَت لةناو لوولةيةكي ثؤآليين تايبةتدا  كة ،رؤليكي ثؤآليينةوةبةهؤي قؤلَيَكى هيَد

ئةمانيش  .كي كةم بةكاردةهيَنريَنييةةجولَيَن و بؤ بةرزهاتوضؤ دةكةن و دخؤ انة زؤر لةسةرؤرة سةرخةريان دةيانهيَنيتةخوارةوة. ئةجم
ؤرة . ئةجمو بضن بيَالدان بيَن رِيَك و ى ويستوون يَطاى ئاسنيش بؤئةوةى بةبكريَت و رِ بؤ Pit  -الحفرة –سةرخةريان  دةبيَت ضالَي جآ

 (44-21و)  (42-21ى )برِوانة ويَنة .بةكاردةهيَنريَنةي شةمةندةفةر و  فرِؤكةخانةكان...هتد كارطةكان و  ويَستط سةرخةرانة لة

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( منوونةي سةرخةري هايدرؤليكي44-21ويَنةى ) 

 

 لوولةي ثؤآل

 ثؤآل لوولةي

قؤلَي ثؤآل 
 ثؤلَا

 وري طواستنةوةذو

قؤلَي ثؤآل 
 ثؤلَا

ثؤآل  قؤلَي ث
 ثؤلَا

 ذووري طواستنةوة

 ئاسنة رِيَ

 ضالَي جيَي سةرخةر

 لولثيَضي ئاسين )سثرنط(

 بةرزكةرةوةي هايدرؤليكي

 ( سةرخةري هايدرؤليكي42-21ويَنةى )
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  Wheelchair Lift -مصعد للمعوقني -سةرخةري كةمئةندامان  -4

ديَت  سييةكي تايبةتدالة شيَوةي كور ،كة لة جياتي ثةرذيين ثليكانةكة ضةسثكراوة ،ئةم سةرخةرانة لةسةر رِيَطايةكي ئاسنني
و دةضيَت. لةناو مالَ و هةنديَك شوييَن طشيت و شوييَن طةشتياريي و باخة طةورةكاندا لةاليةن كةمئةندامانةوة بةكاردةهيَنريَت. 

 (51-21( و )52-21)(  و 50-21)برِوانة ويَنةى 

 

 

 

 

 

 

 ثريان ( سةرخةري سةر ثليكانة بؤ كةمئةندامان و50-21ويَنةى )

 

 ( سةرخةري سةر ثليكانة بؤ كةمئةندامان و ثريان52-21ويَنةى )

 

 دةستطر

 سويض

 ئاسنةرِيَ

 ويَستطةي هاتوضؤ

 رِيَئاسنة

 بزويَنةري ويَستطة 

 كورسيي كارةبايي

 رِةوةي كةمئةندامرِةو
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 ( سةرخةري سةر ثليكانة بؤ كةمئةندامان و ثريان51-21ويَنةى )

 بة طشيت سةرخةرةكان بؤ ضوار جؤر مةبةسيت سةرةكي ثؤليندةكريَن: 

    - General Purposes or Commercialsتجاريةلاالغراض العامة او  -يان بازرطانيي  ،بؤ مةبةسيت طشتيي -1

 Residential - سكنيةالباني الم  -بؤ بيناكاني نيشتةجيَبوون  -1

 Institutional -املؤسسات  -دامةزراوةكان  -3

  Stores     -املخازن -طةجنينة و كؤطاكان  -4

 

   Ramps- الطرق المنحدرة -يَطا الرةكان رِ

  :نيَبةكارد خوارةوةدا دةطةيةنن و لةم شويَنانةى الىكة دوو ئاستى جيا بةيةك ،وانةىني لةو رِيَرِةييَطايانة بريتئةم رِ

شةقامةكانةوة بؤ  زةمينةى ة باربةرة قورسةكان لة ئاسيت سةرخوارةوةى ئاميَرسةرةوة و هيَنانة ثيشةييةكاندا بؤ بردنةلة كارطة -2
 .ئاستى نهؤمةكان

 .ثاركي ئؤتؤمبيَل ثيَكديَنؤميَك بؤ ضةند نه لة كة ،لةو طةراجانةدا-1
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 .ستة جياجيا كانطةيشنت بة ئا ةكاندا بؤيطشتي باخة لة-3

 ندا.منداآل ئةندامان و ثريان و ثةككةوتوان ولة بيناي كةم -4

 .لة بيناي ثيَشانطا و مؤزةخانةكاندا-5

 ون.هاتوبةكار بؤ ثاركى ئؤتؤمبيَل ةك ،بةرِيَوةبةرايةتيى و نووسينطةكان و بينابةرزةكانلة ذيَرزةمينى زؤربةي بيناكانى  -6

. دةستنيشانكراوة ،لةم بوارةدا كاردةكةن و ئةوانةى كةؤري لةاليةن ئةندازياري تةالرسازو الريانةى الي خوارةوة بةز بةطشتى ئةم طؤشة
 (54-21( و )53-21برِوانة ويَنةى )

 .ـة م(2020ئةميش دةتوانني بلَيَن ) كة ،ثلة( 06) ةكى كةم بةطؤشةييالري-أ

 . م( ـة20:2 - 206) انني بلَيَنيتوكة ئةميش دة ،ثلة(020 -ثلة06) طؤشةي ناوةند بةييةكى مامالر-ب

 م( ـة.2: 6 - 2: 5.1كة دةتوانني بلَيَني ) ،ثلة(014-ثلة 020طؤشةي ) بةالرييةكي زؤر كوورِ -ج

 

 ( رِيَطا الرةكان53-21ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويَستطة

 رِيَطاي الر
 ثليكانة لة الرةرِيَدا

 دةستطر

 سم 30

 سم 250

 رِووثؤشكردن بةماددةيةكي دذة خليسكان

 سم 75-20

ماوةي طةرِانةوة و 
 ثيَضكردنةوةي كورسي

 دةستطر

 سم 200-210

 سم 75-20

 ( منوونةي رِيَطا الرةكان )الرةرِآ(54 -21ويَنةى )
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  رضاوةكاني بةشي دوازدةهةمسة 

   
 - تكنولوجيا البناء، مكتبة االنجلو المصرية.، ، انشاء المبانيمحمد عبدهللا 
 -  .2423كلية الهندسة المعمارية ،\، الطبعة االولى، جامعة بغداد أنشاء مباني  + أرتين ليفون، زهير ساكو 
 - .2442–بغداد  الطبعة االولى جامعة عاطف السهيري، أنشاء المباني، 
 - .1006االسكندرية،  -منشأة المعارفاالجلد االول ،توزيع  -، الطبعة التاسعةفارق عباس حيدر، تشيد المباني 
 - .:  حممد حسن يونس، شيَركؤ كريم قادردانةران 

   
- The Construction of Building for Architects، Prof.Dr. Ing. Vouadiswav Boriseevich، Arkadi، - 

Warszawa،1978. 
 

- The Construction of Building، Barry، Third Edition، metric Crosby Lockwood staples ، 1971 
London 

 

- The Elements of Architectural Design، Sigmund meshkovisky،1975، Arkady، - Warszawa  
- Time – Server Standards for Architectural Design Data، Sixth Edition، John Hancock Calendar 

1982. 
 

- Ustroinje Budowlane، Jozef Sieczkowski and Tadeusz Nejman Warszawa- Poland ، 1989.   
- Internet.  
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 بةشي سيازدةهةم 

 آرِةرةي و  ثةيكيقالَبكار 

  -تةختةبةندكردن- 

 والب و السقاالت الق

  Forms and scaffolding 
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 Forms and Scaffolding   - القوالب و السقاالت-سيازدةهةم / قالَبكاري و ثةيكةرةرآ )تةختةبةندكردن(  بةشي

زيارى ة ئةنداك ،يةىيبريى ليَبكريَتةوة و بةثيَي ئةو نةخشةساز ثيَش دةستكردن بةكاري بينايستة قالَبكارى كاريَكى طرنطة ثيَو
دةبيَت قالَبةكان توندوتؤلَ  ،ت تيَيداتنى كؤنكريَشبكريَت و ئامادةبكريَت بؤ دارِدروست ،وةوكردتةالرساز دايناوة و و شيَوةكانى دةستنيشان

ترسي لة مةهةبيَت و و مجوجوولَي كريَكاران و ئاميَرةكانيان  تةكةثيَكهاتةكانى كؤنكريَ وو هةمو يانيي خؤو تواناى هةلَطرتنى بارستا
لة ماوةي تةكة ثاش ئةوةى كة كؤنكريَ ،ةوةنبكريَنةوة و ليَكجياشيَنريَن و ليَكبدريَن و بةئاسانيش هةلَبوةئاسانى دابنريَبة ،بة دووربن

ى ثرؤذةكة ى ئةندازيارى سةرثةرشتياريئاطادار بة،تواناى بارهةلَطرتن ثةيدادةكات و بةهيَز دةبيَت و دةطرآخؤي سروشيت خؤيدا 
طةورة و  دروستكردنى تاق و كةوانةى لة قالَبكارى كردووة و بةكاريهيَناوة ليَدةكريَنةوة. لة ميَذةوة مرؤظـ ن هةلَدةوةشريَنةوة وقاَلبةكا
كة و...هتد ثيَش بةكارهيَنانى كؤنكريَت. و ثرد  بةرةوخانو لة archs  Big & Small – بناء اقواس كبيرة وصغيرة–بضووك 
بة جؤريَك كة بطوجنيَن لةطةلَ   ،يَنبخربكرآ و ثيَشقالَبةكاندا لة طؤرِانكاري  دةبيَت ريكرايةوة لةوةى كةب ،هاتةكايةوةتيش كؤنكريَ

ماددة  تا كةوتنة بةكارهيَنانى ،دةهيَنرابةكار الَبكارى هةر دار و تةختةدارقمةبةستى  بؤلة سةرةتادا  سةردةم دا. شيَوازى تةالرسازيى
  -القياسي–كراو كراو قالَبى ئةندازةجؤرة بةرةبةرة ضاكسازى تيَدابةو Plastic -بالستك - ستيكثال Metals-دنااملع -ييةكان كانزا

Standard، تنى كؤنكريت بؤ كارى دارِش ئةمةش ،ةوةنجار بةكاردةهيَنريَنةوة بؤ ضةندةهاو لةيةكدةكريَ كة بةئاسانى لةيةكدةدريَن 
  بكريَت.Cost -الكلفة -ةضاوى تيَضونكردن و دانانى قالَبةكاندا رِستودركاتى  لة زؤرطرنطة كة هةرزان دةكةوآ. هةروةها

كة بة شيَواز و نةخشةي تايبةت هةموو ثيَكهاتةكاني لة دار و تةختةدار و  ،ئةو قةبارة ئامادةكراوةية  Form-القالب -قالَب 
ا. ثاش خؤطرتن و مةيني و رِةقبووني كؤنكريَتةكة ئةم كانزاكان و ثالستيك بة شيَوةيةكي كاتي دروستدةكريَن بؤ دارِشتين كؤنكريَت تيَيد

 قالَبانة هةلَدةوةشيَنريَنةوة و بؤ كاريَكيرت ئامادة دةكريَنةوة.

 

  -:اهم االمور اليت ختص دراسة القوالب هى() -ئةمانةن ،دالة وانةكردنى قالَبكاريةبيَت رِةضاو بكريَن دكة  ،نةيخاآلطرنطرتين ئةو 

The most important concern is the study of Templates 

تصميم القوالب وفق اسس و عوامل  -كراوةكانةوةية دةستنيشانديزاينى قالَبةكان بةثيَي بنةماكان و فاكتةرة ئةندازياري-2

 Design Templates in Accordance with Criteria & Factors Specific Engineeringهندسية معينة

 Building Templates & Made  -بناء القوالب و تهيئتها لالستعمال -هيَنان مادةكردنى بؤ بةكاردنى قالَب و ئادروستكر-1

ready for use 

 & The use of Templates -استعمال القوالب و تركيبها موقعيا -بةكارهيَنانى قالَب و لةيةكدانى لة جيَكاردا -3

Installed on Site  
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 :هةبن  كارى قالَبكاريدا ةوة لةثيَويستة ئةم مةرجانةى الى خوار

ى شيَوة و يبؤئةوةى ثاريَزطار ة سةرىدةخريَن كة ،ييانةىةطرتنى ئةو قورساى و بةرطيو تواناى هةلَطرتن و قامي جؤري قالَبةكة -2
 .يَتتةكة بكات و نةهيَلَيَت تيَكبضيَت و بشيَوقةبارةى كؤنكريَ

 .بيناكةدا كارةكانياندا لة جيَبةجيَكردني كاتى ةكان نةبيَت لةمةترسي لة سةر ذيانى كريَكارتوندوتؤلَبيَت و  -1

 دةبيَتةوة بةكةم نةوبةكاربهيَنريَتةوة  ئةو تيَضوبةآلم ئةطةر بؤ ضةند جاريَك  ،وورييةوة قالَبكارى زؤري تيَدةضيَتووى ئابرِ لة -3
 تايبةتى قالَبة كانزاييةكان .

لةدةرةوةى  نيا ،ئامادةدةكريَن و دةبةسرتيَن و ليَكدةدريَن Job Built Form-لعمل يف موقع ا –لة شويَنكارةكان   نيا قالَبةكان
 نراودا Style  -نمط– بةشيَوازى نيا ،بؤي نو دةهيَنريَ  نئامادةدةكريَ Shop Built Forms  -خارج موقع العمل  –شويَنكارةكة 
 بؤ ئةو كارةى  كة كة دةطوجنيَت  ،بكريَتلَبة دةستنيشانجؤرة  قا ثيَويستة ئةو ،Made Forms) (Ready-جاهزة  –ئامادةكراوة 

  هةروةها بةئاساني لة يةكبدريَن و ببةسرتيَن  و لةثاشان هةلَبوةشريَنةوة  و ليَبكريَنةوة . ،بدرآئةجنام بيَتدة

 Materials used in the Work of - المواد المستعملة في اعمال القوالب-بةكاردةهيَنريَن ئةو ماددانةى كة لة قالَبكاريدا  

the Templates  طرنطرتينيان ئةما نةن: 

 -املعاكس–تةختةي لكيَنراو  ثةرِة  Iron and Steel-احلديد و احلديد الصلب-ئاسن و ثؤآل Timber -اخلشب –تةختةدار 
Plywood  االلومينيوم–ئةلةمنيؤم- Aluminum   رباط  –بةندكةر– Connecter  بسمار -بزمار- Nail  و وبرغ 

وة هةنديَ ئاميَري  Clamps-الكالب احلديدي -طريةى ئاسن  Bolts and Nuts -و الصاموالتالرباغي -سةمونة –هاوسةرةبرغو 
   Appliances - بعض االجزة االخرى -تر 

  -   Types of Templatesصنعهاانواع القوالب حسب مواد -  دروستدةكريَت ماددانةى كة ليَي ئةو ثيَيقالَب بة جؤرةكاني
according to the Articles of Manufacture 

 هاوبةش دروستدةكريَت. دوو ماددة لةم ماددانةى خوارةوة بة ثرت لة نيا ،يةكيَك قالَب لة

 .-Timberاخلشب–و تةختةدار  دار-1

 .Steel -الفوالذو  احلديد-ئاسن و ثؤآل-1

 .  Light weight  Metals as Aluminum  -كااللومينيوم  معادن خفيفةالوزن -كانزا سووكةلَةكان  وةكو  ئةلةمنيؤم -3

 -Reinforced plastic  Fiberالزجاجيةالبالستك او البالستك المسلح بالياف  - رِيشوى شوشة ثالستيك و ثالستيكى ضنراو بة-4

Glass  
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 .يقالَبكار سةرةوة باسكران بؤ كة لة ،ماددانةى ى ئةويةنديَترِاظةكردني طرنطرتين تايبةمت

 Timber Forms -القوالب الخشبية -قاليَب دار و تةختةدار  -1

ئةندازيارييانةى  details -تفاصيل-ىيوردةكارشيَواز و  بة تنى ئةو كؤنكريتانةى كةدارِشؤرة قالَبانة بةكاردةهيَنريَن بؤ ئةجم
ئةطةر  ،كةويَتدة قالَبى تةختة هةرزانرتكريَن. بت جيَبةجيَنريَبةجؤرة قالَبةكاني تر ناتوابةئاسانى  كة ،تايبةت بةرهةمدةهيَنريَن

كة هةنديَكيان  ،و تةختةدار دروستدةكريَنئةم قالَبانة لة ضةند جؤريَك دار . ضةند جاريَك دووبارة بةكاربهيَنريَتةوة بؤبتوانريَت 
 يانبةكارهيَنان ن و ثيَشبهيَنريَبةكاريى هةر بةتةرِ كة ،وايةباشرت وة هةرزانرتين جؤري داريشة. ،ضاموةكو دارى ،Soft -ناعم –نةرمن 

ثيَويستة . يانهؤي خواربونةوة و ضةمانةوةو ببيَتة هةلَنةمذىَيى كؤنكريَتةكةوة ئاو بؤئةوةى بةهؤى تةرِ ،نةوةنةكريَوشك قالَبكاريدا لة
   -يسوى  –ن بكريَكينة سافمة بةبن و  و بيَطرآ يَكبكريَن و رِباش الكانيان ضاكى يقالَبكار تةختةدارةكان ثيَش بةكارهيَنانيان بؤ

Dressing يةكةوة دانةبيَتء كاتيَك كة بة تةنيشتدرزيان تيَ سم( كةمرت نةبيَت و قلَيشء2،5-سم2ييةكانيان لة )و ئةستوور
ئةم كارة  بؤ ببيَتةهؤي دزةكردن و ليَضوون و ضؤرِانةوةى ئاو و خةستاوى كؤنكريتةكة. كة ،نةبيَتبؤشايي لة نيَوانياندا   ،دادةنريَن

 -يان جومطةي ليَكدراو  ،بةباشي دروستبكريَن  Tongue and groove -مفصل قفل  -دةبيَت تةختةكان لة شيَوةي كانة و زمانةدا 
هةرضةندة هةرزانرت دةكةويَت، دةستنيشانكردني ئةم  ،بةآلم ئةجمؤرةيان زؤر باش نيية ، Composite Joint-تشكيل  مفصل

 ( ب أ ، -2-23)ى ويَنةبرِوانة  .كردني تةختةكةوة ثةيوةستةجومطانة بة جؤر و ئامادة

 

 

 

 ليَكدراو        جومطةي   (ب- 2-23)ى ويَنة                                          ( جومطةي كانة و زمانةأ -2-23)ى ويَنة                     

تةختةكان ثاكدةكريَنةوة و بةرؤنيَكى كانزايي  ،ئامادةكرا كريَتةكةردنى كؤنو بؤ تيَكوة ةكة تةواوبويقالَبكاري ثاش ئةوةى كة
بؤئةوةى   ،بكريَتةوةثاك تةوذمي هةوا بة ترجاريَكي  ثاش شيش بةستنيش باشرتة. ئاوى ضيمةنتؤكة كاريان تيَنةكات ئةوةىسووك بؤ

  -مغلف بالبالستك معاكس -ةتةختة لكيَنراوةكانقالَبةكانيان لةثةرِ ووى ثايةكان تةخت و لووسنب.و رِتةكة ووى ذيَرةوةى كؤنكريَرِ
Plastic Coated plywood،  ثليَتى نيا ،دروستدةكريَت - ووثؤشكراوةرِ ةر دوو رِووةكةى بة جؤريَك ثالستيكهن يا وويةكىرِكة 

هةموو ئةو قورسايي رطةطرتنى هةلَطرتنء بة ثةيكةرةكانيان بةهيَزبن و تواناىثيَويستة قاَلبةكان و .كانزايي تايبةت بةكاردةهيَنريَت
يةكضةسثيَنراوى   ةبَيت وةكو يةك تةنى لةقالَبةكان د .يشتةكانيانةوة ثالَدةنيَنتةن كة بةستوونى و لة ،و بارستاييانةيان هةبيَت

 ،ةناونةضن. بؤئةوةى ثارضة تةختةكان ثارضة ثارضة نةبن و لبةهيَز كاربكةن Monolithic block -كتلة متراصة - يةكطرتوى
     ،بهيَنريَنةوةرت بةكار كاريَكي ثارضة تةختةكان ئامادةبكريَن و هةر بةو ئةندازانة بؤ ثيَوانةكراو ئةندازةيةكى بةثيَويستة هةولَبدريَت 

كان القةو  رتيَنةوةثيَكةوة دةبةسكة ضؤن  ،وونى نيشاندةداتبةرِ هةموو بةشةكانى بؤ قالَبيَكى تةختةووكةرتيَكى وردةكارى رِ
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برِوانة  .دةكريَنكةيةكى تةختة بةهؤي ثوازةكانةوة ضةسثذيَريشةوة القةكان لةسةر بن سةرةوة و لة ة لةودارةكانيان هةلَطرتوتةختة
                (1-23)ى ويَنة

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 قالَبكاري زةمينة و بانةكان بة تةختة و دار ( 1-23)ى ويَنة

 املعاكس-بةكارهيَنانى ثةرِةتةختةى لكيَنراو يان بة ،تة شيشضنةكان دةتوانريَت بة تةختةدار دروستبكريَتنكريَقاليَب ثاية كؤ
– Plywood، طؤشةكاني ناوةوةي قالَبةكة بة تولَيَكي سيَطؤشة ثةخدةكريَتةوة بؤ ئةوةي طؤشةي  ،تةختةدار ثالَثشتدةكريَت بة كة

 -كالب حديدي -طريةى ئاسن  وة لة هةر دووبارةكةدا ثيَويستة ئةم قالَبانة بةييةوة بشكيَت بةو هؤ ،ثايية كؤنكريَتةكة تيذ نةبيَت
Clamps ى ثايةكةيسم ( بيَت بةثيَي بةرز50-سم15بؤ طريةيةكي تر) يان طريةى تةختةدار باش ببةسرتيَنةوة، ماوةي هةر طريةيةك. 

 ،هةن نةدةن. جؤرة قالَبيَكي ترخودي كؤنكريتةكةوة ورطثالَنانى قورسايي  بةهؤى اَلَبةكانقتةكةدا كاتى تيَكردنى كؤنكريَ ئةوةى لةبؤ
 كة ،ئةندازةيةك هةية و بةكة ضوارضيَوةيةكى كانزايي  ،ن لة تةختةدارى تايبةتيا ،ثةرِةتةختةى لكيَنراوى ئةستوور كة لة

 برِوانة   .سم( ـة 2،5 -سم2انيان )يةكيرو ئةستو سم  40 -سم 20ةكانيان لة يسم و ثاني 300-سم 100-سم 200يةكانيان يدريَذ

 (4-23) و(  3-23) يَنةكانى و

 

 

 ثشتيَنةي بان

 ديواري خشت

 بنكةي القةكان

 الق

 ثايةي كؤنكرييَت شيشضن

 طريةي كانزا

 دةثي ثالَثشيت قاليَب ثرد

 قاليَب ثردي شيشضن

 ثاية شيشي

 قاليَب زةمينة

 رِايةلَي تةختة
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 ( قالَيب ثايةي كؤنكرييَت شيشضن4-23( قاليَب ثردي ثةيوةستكردني ثايةكان                     ويَنةى )3-23ويَنةى )

  Metal Forms -و الفوالذ الحديد القوالب المعدنية-ئاسن و ثؤآل  يقالَبة كانزاييةكان  -1

و ةوة بةهيَز و قامين و بؤ زؤرجار بةكاردةهيَنريَن،يان هةردووكيان ثيَكةوة دروستدةكريَن،ن ئاسنيا،ةمنيؤمئةم  قالَبانة لة ئةل
ديزاينى   ةكانىكة بطوجنيَن لةطةلَ ئةندازة و ثيَوان ،( دروستدةكريَنالنمطقالَبانة بة ئةندازة و شيَوازيك ) ثارضةكاني ئةمهةرزانن. 

 (5-23برِوانة ويَنةي ) .زةمينةكاني بةكارديَت تى ثةيكةري  بينا وتين كؤنكريَشبؤ دارِ بيناكاريدا

 

 

 

 

 

 

 ( قالَبة كانزاييةكان5-23قالَيب كانزايي ديوارةكان                                                         ويَنةي )

ت كؤنكريَ بة كة ،رى بينايةكووكابؤ رِ بةتايبةتى بكريَندابةش يَكءثيَك و وانةكراوبةشيَوةيةكى رِة كانزاكان ثيَويستة قالَب
ووكارةكة ضونكة رِ ،نةكريَتبؤ Finishing -ْ االنها-ووكارةكان كارى تةواوكارييانرِ،بؤئةوةى ثاش ليَكردنةوةى قالَبةكان ،دادةرِيَذريَت

  ،ريَندةكروستجؤرةها ئةندازة و ثارضةى جياواز د يَك و سافة و دلَطري و ثةسةندة. قالَبة كانزاكان بةو رِثاك  ووى تةالرسازيةوةلة رِ

  ةتولَي طؤش
 طريةي ئاسن ثةرِة تةختة

 طريةي تةختة

 تةختةي سافكراو

 طريةي بةستنةوةي قالَب

 القي كانزا

 شانبةست

 دةثي ثةرِةتةختة طريةي بةستنةوةي بةشةكاني قالَب

 ضوارضيَوةي كانزا

 قوولَي شانةكاني قالَبةكة
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( سم 5ليَوارةكاني بةثانى ) هةر ضوارالوة . ئةم ثارضانة لةقةبارة بضووك تايبةتن بيناي ى ئاسايي ويكارهةنديَكيان بؤ بينا
 . نةتةوةنوشتاو

سم(  300سم  100 -سم 200ى ثارضةكاني )لة يبةكاردةهيَنريَت و دريَذ رة طةورة و قورسقةبا بيناي بؤجؤريكي تريان 
لةطةلَ . ( 6-23برِوانة ويَنةى ) .سم ( نوشتاونةتةوة6) هةر ضوارالوة ( و ليَوارةكانيان لةسم40 –سم 20) لة انةكانييثاني
ضةند  ،بةكارديَن لة طؤشة و شويَنة يةكرتبرِةكانداكة  ،زاييةكانجؤرة قالَبةكانبؤ هةر دوو  دا ضةندةها ثارضةى تةواوكةر هةننةشئةما

كردنيان )سةيرى ناميلكةى رِيَنمايية بؤ ثتةوكردن و بةهيَز و بةشةكانى قالَبةكانهةمو ةن بؤ ئابلوقةدان و بةستنةوةىه يةكةيةكيش
بؤئةوةى   ،ى ناوةوةى قالَبةكان ضةوربكريَنووةكانرِ تةكة دةبيَت هةموو.  ثيَش تيَكردنى كؤنكريَتايبةتييةكانى قالَبة كانزاكان بكة(

 لة  Vibrator -اهلزاز -ئاميَرى لةريَنةر  تةبيَزؤر شويَنى تيَكردنةكةدا د .  لةنى لة كؤنكريتةكة بكريَنةوةقالَبةكان بةئاسا نلةثاشا
بؤ بةئاسانى  بؤئةوةى ،دابنريَنلةسةر يةك  يش كة قالَبةكان ليَدةكريَنةوة دةبيَت باش ثاكبكريَنةوة وكاتيَك ،ضيمةنتؤكة بدريَت

 (6-23برِوانة ويَنةي )  .جاريَكي تر بةكاربهيَنريَنةوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالَبةكانزاييةكانجؤرةكاني ثارضة  (6-23ويَنةي )

 Plastic Forms -القوالب البالستيكية -قالَبة ثالستيكةكان  -3

ووةكانى  بةتايبةتى رِ،تتى بينا بةكارديَكة بؤكارى كؤنكريَ،ئةو قالَبانةى ووثؤشكردنىبؤ رِ ى بةكارديَتماددةى ثالستيك بةزؤر
ييةوة  ووى تةالرسازرِ يَك و جوان و ثةسةندن لةووةكان ساف و رِرِ ،ثاش ليَكردنةوةى قالَبةكان .ووةكانى ناوةوةىدةرةوةى بينا و رِ

ؤرة قالَبانة كيَشيان بةطشيت ئةجم بينا بةكارديَن. ووكارةكانى دةرةوةىى ناوةوةى بينا و رِيركارو نيطا انة بؤ ديكؤرقالَبزؤرجار ئةم 
 (7-23برِوانة ويَنةي ) .هةرزانرتيشن ء دةكريَنةوةئاسان ثاك تردا لةضاو قالَبةكاني ةوة  ودةهيَنريَنضةندجاريَك بةكارو بؤ سووكة 

 دريَذي   300cm القي كانزا

 ثالَثشتة ئاسؤييةكان القي كانزا

 ثاني

 قولَيي

200cm   دريَذي 

 قولَيي

 ثاني قالَبةكة

 كون

 طؤشةي دةرةوةي ديوارقاليَب 

 رِووي طؤشةي 

 قاليَب طؤشةي رِووي ديواري ناوةوة 
 ثاني قالَبةكة
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 قالَبة ثالستكييةكان (7-23ويَنةي )

كة دروستدةكريَت لة  ،كاردةهيَنريَتةب لةطةلَ ئةم قالَبانةدا  - Timber sheetsالصفيحة الخشبية-زؤرجار ثةرِةتةختة 
بة تويذيَك  ئةمانة رِووةكانيان ،كة بة كةتريةي تايبةت ثيَكةوة لكيَنراون ،ضةند تويَذيَك ثةرِةتةختةي لةسةريةك دانراوي يةكرتبرِ

 ،كة بةرطرييةكي باشيان بؤ رِووشاندن هةية ،رِووثؤشدةكريَن Plastic coated-البالستك  قة منبمغلف بط -ثالستيك 
ئةندازة و  ووىرِ خشتةى تايبةتيان بؤ دانراوة لة كةك هةية يَنماييةرِرِووةكانيشيان ساف و جوانة و ضةوركردنيان ناويَت، ضةند 

 ( 2-23ويَنةي ) ان ديزاينة كةلَكي ليَوةردةطرن . برِوانةريتايبةمتةنديَيت و شيَوة و شيَوازيانةوة ئةو كةسانةي كة كا

  

 

 

 

 

 

 The Design of Templates and Load-أعمال القوالب و تحملها لالحمال-دروستكردني قالَبةكان و تواناي بارهةلَطرتنيان

caring ability   ة سةرى هةروةها نو قورساييانة بطريَ كةدةكةو كة بةرطةى هةلَطرتنى هةموو ئةو  بار  ،وا دروستبكريَت ةبيَتقالَب  د
رطى يان بةهؤي هيَزي ثالَناني باوة دةكةويَتة سةري و نةهيَلَيَ وبةرطةى ئةو ثالَنان و فشارانة بطريَ كة بةهؤي كؤنكريتة شلةكةوة 

 .ةقدةبيَتدةطريَت و رِكؤنكريَتةكة خؤي و بيشيَويَنى هةتا تيَثيَبدا و شيَوةكةى بطؤرِ

 تويَذي ثةرِةتةختةي سةرةوة

تويَذي ثةرِةتةختةيي 
 تويَذي ثةرِةتةختةي ناوةرِاست يةكرتبرِ

تويَذي ثةرِةتةختةيي 
 ذيَرةوة تويَذي ثةرِةتةختةي يةكرتبرِ

 تويَذةكاني دةثي ثةرِة تةختة (2-23ويَنةي )
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 The most important- اهم االحمال التي تؤثر على القالب هي-و قورساييانةى كة كاردةكةنة سةر قالَب ئةمانةنئةو بار 

Loads that effect the Templates  

 :وةكو  Vertical Loads  - االحمال الشاقولية-ةكان يبار و قورسايية ستووني-2

 .دووجا لةسةر هةر مةتريَكي ةـكطم (  60 –كطم  10  لة) كيَشي قالَبةكة خؤي كة-أ

 كيَشى شيشة ضنراوةكان  و ماددةكانى  بةستنةوةيان  .-ب 

 .كلطم( لةسةر يةك مةتر دووجا1500مةزةندةدةكريَت بة ) كة ،بوونةوة و خؤطرتنشلةكة ثيَش وشكتة كيَشى كؤنكريَ-ج

 .ووجاكطم( لةسةر يةك مةتر د375-طمك150) بة كة مةزةندةدةكريَن ،بارة جيَطؤرةكان-د

ي يدةكةويَتةسةري و ضؤنيَت Imposed loads -األحمال المفروضة -ئةو قورساييانةى  كةلةكاتي جيَبةجيكردني كارةكةدا -ه
و جولَةى ئاميَرةكان و بردن و هيَنانى كؤنكريتةكة و ئاميَرةكانى   و ثةستانةوةى    Dumping   -تفريغ  –تيَكردني كؤنكريتةكة 

 . Compaction devices -أجهزة الرص-ثةستانةوة 

كة دةبيَتة هؤي السةنطي  قالَبةكة و بةرزبوونةوةي  ،زؤرجار برِيَكي زؤر لة كؤنكريتة شلةكة كة لة سةر اليةكي قالَبةكة رِؤدةكريَت  -و
 (4-23برِوانة ويَنةي ) القةكاني و رِاكيَشانيان و خواربوونةوةيان و ليَكرتازاندنيان  و رِووخانيان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئارِاستةي جوولَان كؤمةلَة قورسايي نايةكسان

 دابةشبووني قورسايي بة شيَوةيةكي نايةكسان -ب دابةشبووني قورسايي بة شيَوةيةكي يةكسان -أ

 باركردني قورسايي لةسةر بةشةكاني قالَب  ( 4-23ويَنةي )
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 ريتة شلةكة ثالَناني كؤنك

  ثةستان

 كؤنكريت 

  تةختةدارقالَيب 

 Horizontal Loads    -االحمال االفقية-باري قورسايية ئاسؤييةكان  -1  

 Payment Profile  - الجانبيالدفع -شتةكان يالَنانى  تةنث

تةكة بةهؤى كؤنكريَ ،ادكاتى تيَكردن تة شلةكة لةثالَنانى كؤنكريَفشارو
شتةكان و الكانى يتةن بة تقورسايي خؤي و شليةكةيةوة ثالَدةنيَ

 ،ر خؤيةوة  هةتا خيَراتر تيَبكريَت ثالَنانةكة ثرتدةبيَتقالَبةكانى ذيَ
 -التصلب-بةخؤطرتن و بةآلم كة دةستيكرد

 Setting  Time   وردة وردة ثالَنانةكة كةمدةبيَتةوة ،مةيني. 

 وةكو لةرينةوة ثالَنان ،كاردةكةنة سةرقالَب كة ،هةنديَ هؤكاري تر هةن 

 . خشتةى تايبةت هةية بؤ ئةذماركردنى وةها ثالَناني با هةر ،لة تةنيشتةكانةوة 

 كاتى ديزايين تةالرسازى و قالَبةكان و الكانى لة كة دةكةونة سةر ،قورساييانةى ئةو 

  (20-23برِوانة ويَنةي ) .ةضاو بكريَتةبيَت رِبيناسازيدا د 

 

  Scaffolding & Holders& Carriers  -   ت و احلامالتالقوائم والسقاال-ايةلَةكان )رِيَبةند(  و رِ رة رِآالقةكان و ثةيكة

كان ايةلَةو طريةكان و رِهةية بة القةكان و تةختةبةندةكان شانبةند ثيَويستيمان  ،بؤ دروستكردن و دانان و رِاطرتنى قالَبةكان
 القةكان .يان بةئةندازةى تايبةت دادةنريَني و تريةكانيي و ثانيدريَذ كة ،يَنو لوولةى ئاسن و ئةلةمنيؤم ثيَكد دار و كانزاكان كة لة

بةشى  ،دانراو بؤ ثيَك و ماوةيَك ويةكساني دابةشدةكريَن و بةشيَوةيةكى رِ كة بةستوونى دةخريَنة ذيَرقالَبةكانةوة بة ،ئةو رِاطرانةن
تةبةند بةهيَزدةكريَت  و قالَبةكةى ت و بة تةختةثلَةكيَكى لةسةر دادةنريَ كة ،دا دروستدةكريَت (Tشيَوةى ) لة القانة سةرةوةى ئةم

بةمةش هةموو ئةو بار و  ،تو ضةسثدةكريَ تدادةنريَبنكةيةكى تةختةدار لةسةر  القةكةخوارةوة بنى  دائةكوتريَت لة لةسةر
 بؤ هةلَطرتنى قالَبةكان Metal -معدن - كانزا القى. زؤرجار استةى ناخى زةوي دةكاتئارِة سةري دةكةون كة ،قورساييانةى

شت  يبةتةن لةسةرةك تةثلَ القيدارةكان. هةنديَكجار جووتيَك  القةئةمانة تواناى بارهةلَطرتنى باشرتيان هةية لة  ،تدادةنريَ
فراوانرت كاتي ثيَويستدا  لة ت ماوةى نيَوانيانةتوانريَيي زؤرتر دةطرن لة القة تاكةكان و دكة بةرطةي بار و قورسا ،يةكةوة دادةنريَن

 (22-23نة ويَنةى )برِوا ت.بكريَ

 

 

ثالَنان و فشاري  (20 -23ويَنةي )
 كؤنكريَتة شلةكة لةسةر التةنيشتةكان



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القة شانبةستكراوةكان (22-23ويَنةي )

 

  Scaffolding  - السقاالت –بةند(  )رِيَ ثةيكةرةرِيَ يان- 

 .ري بيناكةوةؤذى دةستثيَكردن و جيَبةجيَكردني كالة رِ كانزاكان دروستدةكريَن يان لة ،دار و تةختةدار ئةم ثةيكةرة ريَيانة لة
ووثؤشكردن و رِريَكاراني تةواوكاري و و وةستاني كريَكاران و ك هاتوضؤ بؤ كاردةهاتنبة شيَوةيةكى كاتى كةرةستانة بة جاران ئةم

تا بتوانن  ،كاني بينا و ديوارةكاني دةرةوة و وردةكاري بؤكردنيانرِووة Reconstruction -تعمري  -و نؤذةنكردنةوة  دةستثياهيَناني
هةلَطرتنى  واي ليَهات  كة بؤهةتا  ،وةيةك  ئةم  كارة بةرةو ثيَش ضووثاش ما ،دروستـبكةن سةري كار بكةن و قالَبةكانيش لة

لة ثةيكةرة دار و تةختةكان باشرتة  . بةكارهيَناني ثةيكةرة  كانزاكان  زؤر هاتنئاساييةكان بةكار القة جيا تى قالَبةكان  لة
ى طريوبةند دةكريَن و ثارضة و كةرةستةكانو زؤر بةئاسانى بةشة جياجياكان  ،بةكارهيَناندا بيَكيَشةية و لةكة هةرزانرتة  ،لةبةرئةوةى

 Steel-الرباط –يةكبةستة ئاسنةكان  كة بة لة ،ئاسن ثيَكديَنبةشيَكى زؤري ئةم ثةيكةرة كانزايانة لة لوولةى  ،و دةبةسرتيَنةوة

Scaffolding Fitting  ِجؤرة ضةندةها شيَوة و شيَوازي بةو ،ةثدا و بة ستوونى و ئاسؤيي و الر لةيةكدةدريَناست و ضبةباري ر
 ( 23-23و ) (21-23برِوانة ويَنةكانى ) . جياجيايان ليَثيَكديَت 

 

 

 شانبةسيت تةختة

 كراوالقي شانبةست

 بنكةي ثوازي تةختة

 

 ثارضةي ضةسثكردن

 شانبةسيت كانزا

 دوو القي شانبةستكراو 

 القي شانبةستكراوي تاك -أ
 دووالقي شانبةستكراو -ب

 هةلَطري تةختةدار
 قالَيب زةمينة

 هةلَطري كانزايي
 قالَيب ثردي سةر ثةجنةرة
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 ثةيكةرةرِآ كانزاييةكان (21-23ويَنةي )

 

 

 شانبةست

 بنكةي القةكان

 لوولةي بةستنةوةي بةشةكاني ثةيكةرةكة

 ثةيذة

 طؤشةبةند
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 ثةيكةرةرِيَي كانزا ( كةرةستةكان  و جومطةكاني بةستنةوةي23-23ويَنةي )

 .ة دريَذاييةكانيان  و تواناي بار و قورسايي هةلَطرتنيانب هةن سةبارةت ةكى لوولةي كانزاييجؤري سةرسآ 

  Regular Standard Type -النوع االعتيادي القياسي -جؤري ئاسايي ئةندازةكراو  -2

 

 

 

 Heavy Duty -النوع ذو التحمل العالي  -توانا   جؤري زؤر بة -1

 

 

 جووتةالقي ثةيكةرةرِيَ

 شانبةست

 ةكانبنكةي الق

 

 كةنالَي كانزايي

 طريةي كانزايي

 برغوي طويَمشطة

 القي كانزايي

زجنري و برغوي 
 ضةسثكردن

 تةختةداري ذيَر بنكة كانزاييةكان

بنكةي كانزايي كونكراو 
بؤ ذيَر القةكان 

25x25x2 سم 

لوولةي ثيَكطةياندني 
 دوو ثارضة الق

لوولةي ثيَكطةياندني 
 بنكة و الق

 ضةسثكردنبرغوي 

 سم 253   -215

 ثارضة يةكبةستة ئاسنيةكان
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   Extra Heavy  Duty - النوع ذو التحمل الفائق-توانا  جؤري يةكجار بة -3

                  

 

                               

 جؤرة سةرةكييةكاني سيَثا لوولةييةكانب  ( 24-23ويَنةي )

ةبيَت بزانريَت ئةو بارستايي و قورسايي و ئةركانةي كة دةكةونةسةري د ،بهيَنريَتيةكيَك لةو جؤرانةي سةرةوة بةكار سرتاكاتيَك وي
 .دريَتجؤرةكةشي هةلَدةبذيَر ئينجا بةو ثيَية ،ضةندن

   Metal Joists - الحامالت المعدنية-رِايةلَة كانزاكان  -

را خيَ دةهيَنريَن.بةكار بؤشايية جياجياكان ة ئارِاستةى ستوونيى و ئاسؤيي لةسةرايةآلنة بؤ هةلَطرتين قالَبةكان بئةم رِ
ئةجمؤرة . ئاسان دريَذدةكريَنةوة بةثيَي ثيَويستيى بؤشاييةكانى ذيَريانيةكدا دةضنةوة و بة ناويَكيان دةبةسرتيَن و هةرزانن و هةند

و ووكةرتي تؤري و رِذةنطنةطر  Box Section -مقطع صندوقي -ووكةرتى سنووقىرِ لة كة،هةية رِايةآلنة ضةند شيَوازيَكيان
دوو  هةر كة لة نيَوان ،دادةثؤشنئةمانةش بؤشاييةكى فراوان  ،دروستدةكريَن Composite -املركب -ووكةرتى لةيةكدراورِ

كة بة ئاساني دةتوانريَت   ،هةنايةآلنة رِ ت. دوو جؤر لةمدابنريَالق  جةمسةرةكةيدا ثيَويست ناكات بؤ هةلَطرتن و ثالَثشتيكردنيان
 (25-23برِوانة ويَنةي )  .Carrier  . Extended – الحامالت القابلة للتمديد - بكريَنةوةدريَذ ي بؤشاييةكاني ذيَريانبةثيَ

  

 

 

 

 

 

 

  Telescopes Horizontal Shores - النوع التلسكوبي -جؤري تةلةسكؤث -2

 شانبةست

 بنكةي القةكان

 ( رِايةلَةكانزاييةكان25-23ويَنةي )

 

 رِايةلَي كانزايي
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هةر دوو  لةتواناي دريَذكردنةوةيان  ،دةكريَنووكةرتى شيَوة تؤرِ دروستبة رِ يان ،قيووكةرتي سنوورِ بة يان ،ئةجمؤرة
( و 26-23برِوانة ويَنةكاني ). ايةآلنةؤرة رِيةكانى بةكارهيَنانى ئةجموانة خشتة تايبةتيكارة  برِ بؤ ئةم ،كانيانةوة هةيةجةمسةرة

(23-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 يةلَة هةلَطرة تةلةسكؤبييةكان(  رِا26-23ويَنةي )

 

 

 

 

 

 

 

 (  رِايةلَة هةلَطرة تةلسكؤثيية ئامادةكراوةكان 27-23ويَنةي )  

 

 

 هةلَطري دريَذكراوة بؤ يةك ئارِاستة

 

 هةلَطري دريَذكراوة بؤ دوو دذة ئارِاستة

ثالَناني  
 تةنيشتةكان

 شانبةسيت القةكان 

 

 القةكان

 

 شانبةسيت القةكان

 

 دريَذيي قالَبةكة ي قالَبةكةيثان

 

 قالَبةكة بةرزيي

 

 القةكان
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 : Heavy Duty Horizontal Shoring-مقطع قوي و متين-رِووكةرتيََكى  بةهيَز و قايم  -1

ةلَةكان  ايرِالقةكان و لوولة كانزاكان  و  Bracing -التكتيف–هةية. شانبةند  تواناى هةلَطرتنى بار و قورساييةكى زؤري كة
 كة ،ئةوةى بةرطةى هةموو ئةو فشار و هيَزانة بطرنبؤ ،بة ثارضة شان بةندةكان دةبةسرتيَنةوة بةيةكةوة توند بةيةكةوة ضةسثدةكريَن

خواربونةوةي يان  ،باوة بةهؤي تةوذمي نيا ،قالَبةكانةوة و سةر و ذيَرى تةنيشتةكان ثيَوةدةنيَن لةسةريان و ثالَياندةكةونة 
يان  ،تةكةداتيَكردني كؤنكريَكاتى  نةوةى قالَبةكان لةن بةهؤي هاتوضؤ و جوآليا ،داضووني ثيَطةى القةكانةوة نيا ،ةوةالقةكان

 (4-23) ى)برِوانة ويَنةكؤمةلَ لةسةر اليةكى قالَبةكان. بة رِؤكردنى برِيَكي زؤر

ردني بارى جيَطر و بارى جيَطؤرِ و ئةو بار و كةضاوثيَي رِلَبةكان بةكارديَن بةووبةرى قاو رِشانبةندةكان بةثيَي بةرزي 
ةضاوبكريَن. بؤ كة ثيَويستة رِ ،يَنماييةك هةيةو ضةند رِ ضةند خشتةيةك  دةخريَتة سةر قالَبةكان بؤ ئةم كارةش كة ،ترقورساييانةى 

 ،كيَبلَي ثؤآل توندبكريَن بة نيا ،ن كانزا ثالَبدريَنيا ،لَثشتى  تةختةالكانيان بة ثاقالَبى ثاية و ديوارةكان دةبيَت تةنشتةكان  و 
 ( 22-23)ى نةويَ . برِوانةو ثالَنانى باوة بؤئةوةى تيَكنةضن و الرنةبنةوة بةهؤى فشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثالَثشتكردني قالَيب ديوارةكان دذي ثالَناني التةنيشتةكان 22-23ويَنةي )

 

 ثالَناني التةنيشتةكان

ثالَثشيي تةختة, يان 
 كانزا, يان كيَبلَي كانزايي

بنكةي ضةسثكردن 
 ثالَثشتةكان

 بناغةي كؤنكرييَت
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 Factors Design Templates  -عوامل تصميم القوالب -يزا ينى قالَبكاري هؤكارةكاني د

 قالَبةكان لة تواناى خؤيان ثرت بار نةكريَن . -2

بةريين ( 360/2لة ) لة هةنديَك كاتدا  Arrow Cursor -السهم املؤشر-نيشاندةرى ضةمانةوة  ثيَويستة تريي -1
 ( 24-23برِوانة ويَنةي ) .بؤشاييةكة ثرت نةبيَت

 

 

 

 (  تريي نيشاندةري ضةماندنةوة24-23ويَنةي )

 

 -الخاصة بالقوالب  تعليماتالصفات و املوا -ي يةكانى قالَبكارييَنمايية تايبةتيخةسلَةتةكان و رِ -

 Specifications & Instructions on Templates 

كة بؤ ئةم مةبةستة  ،كةسانةىئةو  ووني خبريَتة بةردةم  هةموويَنماييةكانى  تايبةت  بة قالَبكارى  بةرِةتةكان و رِثيَويستة خةسلَ
رنطرتينيان ط .ثابةندبن ثيَيانةوة يزاين و جيَبةجيَكردنى كارةكانداد بؤئةوةى لة كاتى ،كو ئةندازيار و بةلَيَندةروة ،كاردةكةن

 :ئةمانةى الي خوارةوةن

و   ئةطةر هةيبيَت،ييةوةو نيطاركار كاري هيَلَء  ردنةوةى كارى هةلَكؤلَنيووى وردكتايبةتى لة رِ تةكة بةووةكانى كؤنكريَدميةنى رِ-2
 ي.  ييةكانى  تةالرسازيى تايبةتكاريباسكردني ضؤنيَت

دةستنيشانبكريَن  و  و ماوةكانيان  Supporting -املساند -ابطرييَن و شانبةستةكان و ثالَثشتةكانيانةبيَت ستووني رِقالَبةكان د-1
 نةميَنيَت.   لة ناودا بؤبكريَت  و جوولَة و لةقينيان بة وردى كاريان

 نبكريَدةستنيشانبكريَن و بة قالَبى تايبةت ضارةسةربةباشى   Openings -الفتحات-شويَنى دةرطا و ثةجنةرةكان )دةالقةكان -3

طةلَ قؤناغةكانى تيَكردنى لةكة  ،جومطةكانى بيناكاريى و جومطةكانى كشان بة شيَوةيةكى رِوون يدةستنيشانكردنى جيَطا -4 
 .بطوجنيَت تةكةكؤنكريَ

طواستنةوةى  زةمينةى تايبةت بؤ كةلوثةىل دروستكردن و ئاميَرةكانى و  Crossings -املعابر-ينةوةضؤ وثةرِدةبيَت رِارِةوى هات و-5
 .ئةجنامبدريَتتيَكردنى  و تةكةكؤنكريَ

2   

360 

 بةريين بؤشاييةكة
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  The Failure of Templates Business  -فشل اعمال القوالب -ي يكاري قالَبكار شكستهيَنانى

ش بةهؤي  ئةوة ،يان بةشةكانى قالَبةكانةوة ،مان و هةرةسهيَنانى بةشيَكو تيَكشكان  و رِ ؤضووندةهيَنن  بةهؤي  رِشكست  قالَبةكان
  . يان هةردووكيان ثيَكةوة ،ن خراثيي جيَبةجيَكردنةوةيا ،ناتةواويى ديزاينةوة

 The most important causes of Failure  -أهم أسباب الفشل -ئةمانةن ان يَنشكستهطرنطرتين هؤكارةكانى 

 . بةكانقالَكةموكوورِيى  و خراثيي بةستنةوة و ليَكدانى بةشةكانى  -2

 .و رِايةلَةكان القةكانو   Scaffolding  -السقاالت -ثةيكةرةرِيَكانتةواو بؤ   Bracing -التكتيف –شانبةسيت  نةبووني -1

زؤرترة   كة ،تةنيشتةكاني ؤدةكريَت دةبيَتة هؤى ثالَنانى هيَزىكة رِةالكانى قالَب سةر اليةك لةكة لة ،تة شلةكةوةهؤي كؤنكريَبة -3
و  ذيَر قالَبةكانداونةوةى  هةنديَكى تريان لةبووةى  هةنديَك لة القةكان و بةرزةبيَتة هؤي ضةمانةتواناى ثةيكةرى قالَبةكة و د لة

 .نو دةرِميََن دةضيَرِؤ اننيَت و قالَبةكبةرطرييان ناميَ

بتوانيَت ئةو قورساييةى كة دةكةويَتة سةر القةكان تا ،ضةسثكراو لةذيَر القةكاندا لةسةر زةوييةكةبنكةيةكي ثتةو و نةبووني  -4
بةشيََكى  بةسةر ةكةبةباشي  دابةشيبكات  و هةلَيان بطريَت. هةنديَكجاريش كةوتنةخوارةوةى ئاميَريَكي طواستنةوةى كؤنكريَت

كة القةكاني قالَبةكةى  ،خاني ئةو زةمينةيةىوون و رِوتيََكضو نيا ،ةبيَتة هؤيةكى تر بؤ شكستهيَنان و كةوتين قالَبةكةد ،قالَبةكةدا
و  لَبةكانوةى قازؤر بدريَت بة ديزاين )نةخشةسازى( و دانان و لةيةكدان و بةستنة يةكىةبيَت طرنطيلةبةرئةوة د سةرخؤي هةلَطرتووة،

 بةتايبةتي ئةو ،تةكي باش بكريَيي و ضاوديَرييثةرشتثيَش دروستكردن و كاتي دروستكردنيان و سةر ،تبكريَ ليَكؤلَينةوة يان بؤ
 ينا قورس و طةورةكان دةبةسرتيَن.كة بؤ ب ،قالَبانةي

  Removing the Templates -فك القوالب -كردنةوة و ليَكردنةوةى قالَبةكان  -

 وةكو: ،دةكةندةستنيشانو كاتي ليَكردنةوةى قالَبةكان  تةكةماوةى تيَكردني كؤنكريَ كة ،هؤكار هةن هةنديَك

  ( -20ثلةي ) لةخوارئةطةر ،هةية دارِيَذراوةكة تةلةسةر كؤنكريَ طةورةيان يةكيكاريطةري شآ يَذةيو رِ دةوروثشت ثلةي طةرماي-2

 .كة دوادةخاتتةخؤطرتنى كؤنكريَو ني يئةوا مة ،بيَت سةديةوة

 رت.يَذةي هةريةكةيان بؤئةويو رِ بارة جيَطؤرِةكان و و بارةجيَطر Space Distance -مسافة الفضاء  -ييةكة ماوةى بؤشا-1

 . ةوةدةميَنيَت كةمرت لة قالَبةكاندا ئةوةندة ،)مل وضةو( دا ضةند زؤرتربيَتلةطةلَ يَذةى تيَكةآلوكردني رِو  جؤري ضيمةنتؤكة-3

 ضةند يان ،بةشيَك ة سةردةكةونكة Effort   -اجلهد -ةو ئةركانةىئ properties   -خصائص  -ةنديَتييةكانيتايبةمت-4 
 كة ،وة لةوةيبكريَتةبيناكة بةتايبةتي بينا تايبةتييةكان. وة لةكاتيَكدا كة بةردةوام كةش وهةوا ساردبوو دةبيَت جةخت  بةشيَكي
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 دواي ليَكردنةوةى لة تةكةكة كؤنكريَ ،ي قالَبةكاندا بطاتة دوو ئةوةندةى ئةو ئةركانةىتةكة لة كاتي ليَكردنةوةي  كؤنكريَيبةرطر
ي يطةرم بة ثلةى كة ،يت شيشضنلة كؤنكريَ بة ليَكرد نةوةى  قالَبةكانداوة يَطةيانكة رِ ،ريَت. بةثيَي ئةو كؤدانةىقالَبةكان هةلَيدةط

 .الي خوارةوة دةبيَت (  سةدى تيَكرابيَت بةثيَي ئةم رِيَنماييانةى+ 20)

و  زةمينةكان  و ليَوارةكانى   beams and Joists  - جوانب الجسور و لروافد - ايةلَةكانو رِ التةنيشتةكاني ثردؤكة -2
 .ؤذ ليَدةكريَنةوةلةثاش دوو رِ بانةكان 

 ليَدةكريَتةوة.  قالَبةكانيان  ؤذرِ لة ثاش دوو تا سآ ،ةيني لةسةر قورساييةكي ئةوتؤيان كة ةىئةو ثايان -1

مةتر لةطةلَ  بة دةرضوونةكةى يدريَذ ئةوةندةي ضوارCantilevers  - الجسور الناتئة - تيَثةريون(دةرضوون) كة  ،نةيايةآلئةو رِ -3
  .رؤذ( 24= 1+21=  4× م3ئةوا ) ،( مةتربيَت3بةماناى )ئةطةر دةرضوونةكة) ريَتةوةقالَبةكان ليَدةك ئينجا ؤذكؤي دوو رِ 

  بؤشاييةكان دوو ئةوةندةي بضووكرتين بؤشايي بة مةتر لةطةلَ كؤي دوو رِؤذ.ميضةكان بة طويَرةي و دؤكة ثر -4

كة بة خيَرايي خؤدةطرن  و دةمةييَن ثاش  تيَثةرِبوني نيوةى   ئةوماوانةي كة لة  ،ارهيَناني جؤري ئةو ضيمةنتؤيانةىبةكلة كاتي 
تريان لةسةرة  نهؤمي يان  ،باريان قورسة كة ة ذيَر ميضةكان  و ئةو شويَنانةى. ثيَويست سةرةوة  باسكران قالَبةكان ليَدةكريَنةوة

ةستكاري  ةكان و شانبةستةكان )بالَبةستةكان( دايةآللو رِ بيَت لةو ماوةيةدا القةكانةد دريَذبكريَتةوة،وة ؤذرِ (12بؤ ) ماوةكةيان
ي توند و لةرينةوةى بةهيَز و ن زؤر لةسةرخؤ و بةبآ ليَداندةبيَت، لةثاشاتةواو ؤذة ( ر12ِى )يةماوة ئةوتا  ،نةكريَن وليَنةكريَنةوة

 .ةوةئينجا قالَبةكان ليَبكريَن ،هةية بار و قورسايي وة و تواناي هةلَطرتنىبةباشي خؤيطرتو تةكةكة كؤنكريَ ،ون لةوةىدلَنيابو

 Types of Special Forms   -انواع من القوالب الخاصة-جؤري قالَبة تايبةتةكان-

تيَكردني  نت وبؤ دارِش ويان هةرهةمو هةرضةندة  ئاماجني ،هةية تايبةت  بةخؤي كة هةر يةكةيان  كاريَكى  ،ضةند جؤريَك  قالَب  هةن 
  كردنةوةتيَووى ئاسانكاريي و هةرزاني  وخيَرايي  رِ لة كة ،تة لة جؤرة جياجيا كاني بينادا. هةريةكةيان بؤ بينايةك  بةكار ديَتكؤنكريَ

 .بؤي بطوجنيَت

 

 .بيناكاري جياجيا بةكاردةهيَنريَن بؤ وةالى خوارةبةشيَوةيةكي طشيت ئةجمؤرة قالَبانةي 

   - Common Form Systemنظام القوالب التقليدية -سيستةمي قالَبة باوةكان -2

 ةبن بة دوو بةشةوة:د ؤرة قالَبانةشئةجم

 Timber Formwork  -القوالب الخشبية-قاليَب دار و تةختة -ا
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هةندىَ  بؤ ،بةكاردةهيَنريَت Dry timber  -أخشاب جافة-و تةختةى  ووشك ردا ،بؤ دروستكردني ئةجمؤرة قالَبانة 
كانزايي  طريةى ،يَتبةكاردةهيَنروةكو  داري ضنار و سثيدار    Soft Wood -أخشاب لينة-نةرم دار و تةختةى  قالَبةكان   ثارضةي 

   :خوارةوة الي وةكو ،بةكاردةهيَنريَت بةستنيان ةيةكو ل بؤ بةندكردن  Clamps Metal – لكالليب الحديدية-

  ،كراكاتيَك كة شويَن ثايةكان دةستنيشان Templates bases columns -قوالب قواعد االعمدة -قاليَب بنةثايةكان-* 
 ،سةر زةمينةيةكى ساغ و ثتةو تا دةطاتة ،ؤيان دانراوةب كةئةوسا دةستدةكريَت بة هةلَكةندنى بنةثايةكان بةثيَي ئةو نةخشانةى 

تةكة خؤطرتنى كؤنكريَثاش  ،ئاستى دةستنيشانكراو تا ،يَذريَتشيش( ناوضالَي بناغةكة دادةرِ ن بة كؤنكريَتى ئاسايي )بآلةثاشا
يت شيشضن. بةطويَرةى كؤنكريَ ثايةكان بةتيَكردني بنة بكريَن بؤتةختة ببةسرتيَن و ئامادة ةتوانريَت قاليَب بنةثايةكان بةد

يان  ،دةبنيان ئاسايي  ،ئةو بنة ثايانة بةثيَي نةخشةكانيان. دانراوة كة بؤ دروستكردني بيناكة ،جيَبةجيَكردننةخشةكاني 
 (12-23(  و ) 10-23برِوانةى ويَنةكانى ) .)هةرةمى( يان ثرياميدى ،ثليكانةيي

 

 بنةةختةي  

 

 

 

 

 

 

 

 ( قالَيب تةختة بؤ بنةثايةكان10-23ويَنةى )

 

 

 

 

 بنةثايةي الر  بؤ قاليَب تةختة

 ثالَثشت

 طرية

 قاليَب بنةثايةي ئاسايي

 بنةثايةي ثليكةدار  قاليَب تةختة بؤ

 ثالَثشيت دةمةثاية
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 ( قالَيب تةختةي بنةثاية ئامادةكراوةكان 12-23ويَنةى )

ة قوالب جسور الرابطة لالسس واالعمدة الخرساني -يت شيشضن قالَيب ثردةكاني بةستنةوةي ثاية و بنةثايةي كؤنكريَ-ب

 المسلحة(

Bridges Templates Association for the foundations and reinforced concrete columns 

يةوة بنةثايةكان ييان لةذيَر ئاسيت زةو ،يةوة بةيةكةوة دةبةستيَتةوةيئاسيت زةو لةسةريان ثايةكان  ،ئةجمؤرة ثردانة
بؤ  Trench -خند ق -خةنةك  -ئةوا كةنالَ ،ومل ثيَكهاتبوضةو و لة نيا ،وبو يةكة فشةلَئةطةر زةوي ،بةيةكةوة دةبةستنةوة

وخيَتة ناو بؤئةوةى طلَةكةي دانةرِ ،ثالَدةدريَتيان كانزا ،تةختة بةربةسيت كةنالَةكة بة ،الكاني ثردةكان هةلَدةكةنريَت و
 (4-23( و )3-23برِوانة ويَنةكانى ). كةنالَةكةوة

ئةوا ئةو كةنالَة بةش  ،ويَذبويةكة ليزةوئةطةر  ،يت شيشضن بةثيَي ئةندازةى بؤ دانراو دادةرِيَذريَتةكة بة كؤنكريَناو كةنالَ
 ،وثتةوبوهةنديَكجار ئةطةر زةويةكة  يت شيشضن ثرِدةكريَتةوة.كؤنكريَ و لة  شيَوةى ثليكانةدا بةثيَي ثيَويست هةلَدةكةندريَت لة بةش

ضنريَت و دةبةسرتيَت بةثيَي دةا دتيَ دانانريَت  و شيشةكاني و هيض  بةربةستيَكي بؤ  هةلَدةكةندريَت بؤبةثيَي ثيَويست ئةوا كةنالَةكةي 
 (11-23برِوانة ويَنةى ) كؤنكريَتةكةي تيَدةكريَت. ئينجا ،نةخشةي بؤ دانراو
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 ( قالَيب تةختة بؤ بناغة ثليكانةييةكان11-23ويَنةى ) 

 

    Column Forms - قوالب االعمدة -ثايةكان  بكاريقالَ-1

ثيَي نةخشة ئةمانة هةريةكة بة ،ي...هتديال و الكيَشة و بازنةيي و ضةندو ضوار طؤشة وةك ،ثايةكان ضةند شيَوةيةكيان هةية
ثةرِة يان  ،ثلييَت تةختةى ئاسايي ئاسن و قؤلَي تةختةدار و بزمار وطريةى  بةدةبةسرتيَت. ئةم قالَبانة  و شيَوةى خؤى قاليَب بؤ

ار و ثالَنانةى  فشكة بطوجنيَت لةطةلَ ئةو  ،ئةندازةيةكي تايبةت بة ثيَكةوة دةبةسرتيَنةوة Plywood -معاكس -تةختةلكيَنراوةكان
 (13-23برِوانة ويَنةى ) .داالكاني لة كاتي تيَكردنكة كؤنكريتة شلةكة دةيكاتة سةر 

 

 الريي زةوييةكة

 كؤنكرييَت ئاسايي
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 ( قالَبة تةختةي ثايةكان13-23ويَنةى )

 

   Wall Forms   -قوالب اجلدران -ي ديوارةكان يقالَبكار-3

ديوارةكة  رييوئةستو بة ئةندازةي قالَبةكة دوو الكاني هةر نيَوان بؤشاييةكةى  كة ،دةبةسرتيَن بةجؤريَك ئةم قالَبانة
الي    دوو نيَوان هةر لة  Spacer-فاصل-طربؤ ئةوةش بؤشايي ،يَت دةب لةسةرانسةري  ئةو  ديوارةدادادةنريَت  و يةك  ئةندازةي  

 لة تةختةداري ثالَدراو   post–قائم  –بة ئةستون قالَبانة دةبيَت ئةم  ،ئةو كارة ئةجنامدرا ثاش  ئةوةى كة .قالَبةكةدا دادةنريَت
بكريَن  و ببةسرتيَنةوة  و  Tie – ربط –يان كانزا توند  ،دار  Bracers -المساند  - و بة ثالَثشيت ثشت بةندبكريَن  تةنشتةوة

بؤشايي  طةيشتة ئاسيت ،تةكةهةر كة كؤنكريَ وة ،تكؤنكريَ لة و لةسةرخؤ  ثرِ دةكريَت يي ة شيَنةن ناو قالَبةكة بلةثاشا ،ضةسثبكريَن 
درزبردني   نة هؤىنةميَنيَنةوة  و بب تةكةدالةناو كؤنكريَبؤئةوةى  ،دةبيَت  بؤشاييطرةكان البربيَن   Spacers-فواصل-ةكانطربؤشايي
  (14-23)ى نةويَ برِوانة .تةكةكؤنكريَ

 

 

 

 

 قاليَب بنةثايةي ئاسايي

 طؤشةي ئاسنني

 قاليَب بنةثاية

ميَخي ضةسثكردن 
 لةطةلَ زةوي

 قاليَب ثاية كةمةرة بةست

 طريةي ئاسن

 تةختةداري قالَب بةستنةوة
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 ( قالَبة تةختةي ثايةكان11-20ويَنة) 

 ( قالَبة تةختةي ديوارةكان14-23ويَنةى )

  Roofs Forms   -قوالب االسقف -ي بانةكان يقالَبكار-4

ن بنميضةكة و ب، ئاسيت قالَبةكانيان ليَكرايةوة نتيَكران  و لةثاشا ثايةكان وكة هةمو ،ثاش ئةوةىدةبةسرتيَن  قالَبان ئةم 
 ةتوانريَتبةسرتيَن. ددةبؤئةوةى بزانريَت لة ض ئاستيَكدا  ،دةكريَندةستنيشان Paint -الصبغ–بة بؤية كةكان لةسةر ثايةكان ثردة

 (15-23برِوانة ويَنةى )دريَت. و ئةجنامبي ليَزةري ئاستثيَوتةرازو نيا ،تةرازوي ئاوى بة دةستنيشاني ئةو ئاستانة

 

 

 

 

 

 

 

 ي ليَزةري ئاستثيَوووتةراز( 15-23ويَنةى )

 ةختةداري ثالَدراوت

 دةثة تةختةي سافكراو

 بؤشاييطر

 ثالَثشيت الر

 ميَخي ضةسثكردن لةطةلَ زةوي

 ئاميَري ليَزةر
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و قؤناغةكاني بةستين قالَبةكاندا ئامادةبيَت و زؤر بةوردي و ورياييةوة هةمو لة دةبيَت ئةندازياري سةرثةرشتيكار بؤ ئةم كارة
تة هؤي ةبيَييةك لةجيَبةجيَكردني ئةو كارةدا هةبيَت  دكوورِبكات. هةر كةم و بؤضاوديَريي ئةو كارة بكات و ثاش تةواوكردني ثشكنيين 

 أ ، ب( -16 -23ويَنةى ) برِوانة قالَبةكان .ووخان و كةوتين شكستهيَنان و رِ

 

 

 

 

 

 

 

 1-20ويَنة)

 أ( قالَبكاريي بان و زةمينة و ثردةكانيان  بة تةختة و دار -16 -23ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثردةكانيان بة كانزاب( ( قالَبكاريي بان و زةمينة و -16-23ويَنةى )

 

 زةمينة قالَيب
 رِايةلَي تةختةدار

 طريةي كانزا

 القي تةختةدار

 بنكةي القةكان

تةختةي سافكراو بؤ 
 تةنيشيت ثردةكان

 ثايةي كؤنكريَت شيشضن

 طريةي كانزا

 قالَيب ثرد
 شيشي ثايةكان

 ئاسيت بنة ثردةكان

 القي كانزاي

 بنكةي القةكان
 ثاية

 رِايةلَي تةلسكؤثي

 تةختةي ذيَرقالَب
 ينةقالَيب زةم
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  Special form  -القوالب الخاصة -قالَبة تايبةتةكان  -1

   -رسوم تنفيذية -جيَكردنجيَبة نةخشةي كة ،وةكو ثليكانة و طومةز ،لةثيَكهاتة طرنطةكاني بينا كئةم قالَبانة تايبةتن بؤ هةنديَ   
 Executive Drawings  (12-23( و )17-23نةكانى )برِوانة ويَ ت.دةدريَساز تايبةتيان بؤ 

 

 

 

 

  

  

 

 ( قالَيب تةختةي تايبةت بؤ ثليكانةكان17-23ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 ( قالَبة تةختةي تايبةت بؤ طومةز12-23ويَنةى )

 

بةثيَي  دةكريَت بؤنةخشةسازيي زؤر تايبةتيان  كة ،هةن  Special  Formwork - القوالب الخاصة –تايبةت  ك قاليَبهةنديَ  
بةآلم  دةتوانريَت ضةندجاريك  ،دةكةونئةم قالَبانة زؤرطران لةسةر خاوةن كارةكة  دةكريَنني  دروستثارضةكا نةخشانةئةو 

 شانبةستةكان

 ويَستطةي ثليكانة
 دةثي ضةسثكردني ثلةكان

 الق

 دةثي ذيَر ثلةكان
 رِايةلَ

 قالَيب تةختة

بنكةي بازنةيي 
 تةختة

 رِايةلَي تةختة
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كة قالَبةدار و   دةكةون، دةركةوتووة ةوة هةرزانرتيريوئابو وويرِ لةبةرئةوة لة ،ليَدةفةوتيَت كةميشيان زؤرةوة  و بهيَنريَنبةكار
 كان لةئةجنامي بةكارهيَناندا زؤريان ليَدة فةوتيَت  بؤية طران  دةكةون.تةختة

   

  Tunnel Form System-قوالب االنفاق  نظام - تؤنيَل قالَبكاريي سيستةمي -3

 -جسر عميق  –قوولَ  ثرديَكي  وةكو يان  ،كاردةكةن هةلَطر ديواري  وةكو  ،شيشضنةكان تةديوارة كؤنكريَ سيستةمةدا لةم
Deep beam ، النظام الصندوقي -ييسيستةمي سنوق دةلَني يَشيانكةث-Box system   ضةند القيَكي  ئةم قالَبانة ثيَكديَن لة

ثاش  ،تةكةوةدةم تيَكردني كؤنكريَ وات بةرِةورِةوة دةرِ يَطةيةكي ئاسنيين تايبةت  بةرِ سةرلةكة  ،بةسرتاو ثيَكديَن كانزايي ثيَكةوة 
 (14-23ريَت دوورخبريَتةوة و البربيَت. برِوانة ويَنةى )ةتوانتةواوكردني كارةكة د

 

 

 

 

 

 

 ( سيستةمي قالَيب تونيَلةكان14-23ويَنةى )

 

                 : Slip  Form  System - لب المنزلقانظام الق -خزاندن  سيستةمي قاليَب-4

دانةويَلَة  نيطةورةكا وةكو كؤطا و ئةمبارة ،بةكارديَن داكانيةيت شيشضن لة بينا ستوونيؤرة قالَبانة بؤ كاري كؤنكريَئةجم
 كة ثليكانة و سةرخةرةكان ،بينابةرزةكان  Stair  Case-بيت السلم  -ةخانةي ثليكانةكان نيا ،يان دوكةلَكيَشي كارطةكان ،)سايلؤ(

مكيف  -خؤشكةر و دةكتةكاني هةوا تةلةفؤن كارةبا و  ء كيَبلَي و ئاوةرِؤ ئاولةي لوو فتةكانيشا نيا ،دةطريَتةخؤ Lifts -المصاعد -
ؤرة ئةجم ،و  تةوةرة هةلَطرةكاني تانكي ئاوطةورةكان  ثايةكاني ثردة هةروةها بؤ دروستكردني ، Air Conditioner   -ءاهلوا

الطرق  -رِؤكانوبانة خيَراايََطؤ و رِرِئاوةوةكو كةنالَةكاني  ،بةئاسؤيييت شيشضن بؤ جيَبةجيَكردني كاري كؤنكريَ نيَدقالَبانة بةكاريش 

 (30-23برِوانة ويَنةى ) . Tunnels-االنفاق -ؤكانو تونيَلة رِ High ways -السريعة
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 ( قالَيب كانزايي تايبةت بة تونيَلةكان30-23ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةرِي برِتويَذيَك ت  

 كؤنكريَيت
 شيشضن

رِيَطاي 
 ئاسنني

 لوولةي ئاوةرِؤ

 قالَيب كانزا
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 بةشى ضواردةهةم

 ي   يكاركؤنكريَت     

 أعمال اخلرسانة

Concrete Work 
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 Concrete Work - أعمال الخرسانة -يي كاركؤنكريت\ دةهةمضوار بةشي

ي بيناكانياندا زؤربةيان لة Plain Concrete  -عادية خرسانة-ئاساييؤمانةكان كؤنكرييَت رِثيَش دوو هةزار سالَ 
زموونيَكي كةميان هةبوو، ئة لةوبارةيةوة كة مةشقيَكي كةميان بؤ كاري بينا دروستكردن ثيَكرابوو و ،بةكارهيَناوة بةو كريَكارانةي

  ؤنكريَت بةئاساني كاري ثيَدةكرا.كماددةي 

)بةردي شكاو( لةطةلَ مل و ضيمةنتؤ و  نيا ،وةك ضةو ،Aggregate  -ركام ال -ماددة زبرةكان وكردنيت لة تيَكةآلكؤنكريَ
زؤربةي وآلتة  ،دةضنSetting  -تصلدال –ني و رِةقبوون يمة طرن و بةرةوماددانة يةكدةئاو ثيَكديَت،ثاش تيَكةآلوكردن ئةم 

ت لةضاو ماددةكاني تري بينادا كؤنكريَ ةوشيرِةمتةنديَتيي . تايبكة وشةيةكي فةرةنسيية ، Betonكؤنكريت دةلَيَن بةعةرةبييةكان 
 تا ،دةستثيَدةكاتInitial  Settin  -تصلد البدائيال - ةتاييسةر ةقبوونيرِ كة ئةم ثاش دارِشتين وردة وردة خؤيدةطريَت و ،ئةوةية

مقاومة  - شار و ثالَةثةستؤدذي ف ييةكي زؤرباشيبةرطر هةروةها ، - Final  Setting تصلد النهائيال - دةطاتة رِةقبووني كؤتايي

كة ،لةبةرئةوة لةو شويَنانةدا ،ناطريَت Tension -الشد -سحبال -اكيَشان بةآلم بةرطةي رِ ،هةية Compression-ط الضغ
 بةبآ شيشضنكردن بةكارناهيَنريَت.  ،تيَدابيَتي رِاكيَشان

طةي هةموو ئةو فشارانة ناطريَت كة بةر Slenderness -مقاطع نحيف -تةنكنب ئةطةر برِطةكاني تةسك و،تكؤنكريَ
ى هةية، بةآلم ئاسن   Breaking -الكسر -و شكان Buckling  -جعوجااال -رئةوةي تواناي نوشتاندنةوةلةبة ،سةريدةكةويَتة 

ليَدروست  يتوانا نةيي بةومنو ماددةيةكيئةوا  ،لةبةرئةوة ئةطةر كؤنكريَت شيشضنكرا ،زؤر بةباشي بةرطةي فشار و رِاكيَشان دةطريَت
و بةرطةي هةموو جؤرة جياجياكاني ئةو ئةركانة   Reinforced Concrete-الخرسانة المسلحة -يت شيشضنةكة كؤنكريَ ،دةبيَت

  .سةريكة كاردةكةنة  ،دةطريَت

المكونات الرئسية للخرسانة العادية و  -ثيَكهاتة سةرةكييةكاني كؤنكريَيت ئاسايي و كؤنكريَيت شيشضن

  Major Components for R.c Concrete and Normal Concrete- المسلحة

 بة طشيت لةم ماددانةي خوارةوة ثيَكديَت: كؤنكريت طرياوةي 

  Cement-سمنت ال - ضيمةنتؤيةكةم/ 

  Course Aggregate  -ركامال -و بةردةشكاو و خشتة شكاو( )ضةو  درشتةكان دووةم/ ماددة

  Fine Aggregate-لالرم -سيَيةم/ ماددة وردةكان وةك مل 

 .Water -ماءال - ئاوضوارةم/ 

   Plain bars or D. Form– او الملساءئةالقضبان المنت–شيشي لوس يان طرنج  –بؤ كؤنكرييت شيشضن   شيشي ئاسن ثيَنجةم/



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

324 

 

  Admixtures-مواد المضافةال - ماددة سةرباركراوةكان شةشةم/

 Cement  -السمنت  -يةكةم/ ضيمةنتؤ 

لة كوورة تايبةتييةكاندا بة ثلةي كة  ،كة لة جؤريَك طةضي هيَدرؤليكي و قسلَ و هةنديَك ثيَكهاتةي تر ،ةقانةيةرِ ئةو ماددة
كة ثيَيدةلَيَن  ،ليَثيَكديَتبة قةبارةي جياجيا ( ي سةدي دةسووتيَنريًَت و ماددةيةكي رِةق و خرِي لة شيَوةي هةلَماتدا 2350طةرميي )
و ثيَيدةلَيَن ضيمةنتؤ، تواناي تيَكةآلوبوون و ديَت ليَ نديَك كرداري ضاكسازي، ورد دةكريَت و وةك ئارديثاش هة-clinker كلينكةر 

 :هةية. بةشيَوةيةكي طشيت دوو جؤر ضيمةنتؤ هةية ئاو دا لةطةلَكارليَكردني 

 

 : Natural  Cement-سمنت الطبيعيال -ييسروشت ضيمةنتؤي -أ

و ئؤكسيدي ئةلةمنيؤم  Siسليكا كة لةثيَكهاتةكانيدا  ، Cao  قسلَةكان هارِيين بةردة ئةجمؤرة ضيمةنتؤية لة وردكردن و 
3O2Al  3 كاليسيؤمو كاربؤنةكانيCaCO  قورِ و ماددةيClay  مل وSand   هةية، ئةم بةردانة جياوازييان هةية لة رِووي بةهيَزيي

 . شويَنيَكةوة بؤ  شوَينيكي تر ضينةكاني زةويدا لةلة  و رِةنطةكانيانةوة بةثيَي دةرهيَنانيان

 Natural properties of cement and Its  -خواص السمنت الطبيعي و أستعماله -سرووشيت  خةسلَةتةكاني ضيمةنتؤي -

used  و بةكار هيَناني : 

 . ةك يةك نني و جياوازنو ،اندا هةنبةردة قسلَةك كة لةثيَكهاتةي ،لةبةرئةوةي رِيَذةي ئةو ماددانةي ،ةيةنطةكةي جيَطري نيرِ -*

 ة سةر بةهيَزيي و سةختيي ضيمةنتؤكة.كاردةكةن كة ،دةستنيشاني رِيَذة و برِي  ئةو خويَيانة بكريَت ناتوانريَت -*

ان لة بؤ بةكارهيَنانين ديَبؤ دروستكردني ئةم ضيمةنتؤية بةكاركة  ،نةيبةردا لةبةرئةوةي ئةو ،هيَزي بةرطةطرتين جيَطري نيية -*
  .نني جيَي متمانة بينادا

 .  ةقدةبيَتو رِثيَكهاتةكاني جيَطري نني و خيَرا خؤي دةطريَت  -*

 لةبةرئةوةي لة كارطة سةرةتاييةكاندا بةرهةمدةهيَنريَت و ثيَويسيت بة كريَكاري خاوةن ئةزموون،لة ضيمةنتؤي دةستكرد هةرزانرتة -*
 ة.  يني

وةها  بؤ هةريَت و رِةقدةبيَت،خؤيدةطرلةبةرئةوةي كة خيَرا  ،و ثرد بةكاردةهيَنريَت بؤ دروستكردني ثاية نة ئاودارةكاندالة شويَ -*
 . ووبار و دةرياكانكةنار رِوةك بةربةستة طةورةكان و كؤئاوةكان و ديوارة ثالَثشتةكاني  ،بةكاردةهيَنريَت دارِشتين كاري زةبةلالح

     Durability of natural cement -الطبيعي قوة تحمل السمنت -تواناي بةرطةطرتين ضيمةنتؤي سرووشيت -



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

325 

 

دةركةوتوة كة  ،ثاش ليَكؤلَينةوة و ثشكنني لة تاقيطة تايبةتييةكاندا بؤ تواناي بةرطةطرتين ضيمةنتؤي سرووشيت
 دةبيَتةة فشاري ئةم  تيَكةلَكراوؤذ  تواناي حةوت  رِ (7ثاش )( 1: 2يمةنتؤي سرووشيت لةطةلَ ملدا بة رِيَذةي )ض تيَكةآلوكردني

ي ضيمةنتؤي ثيَكهاتةكانئينج ضوارطؤشة(. لةبةرئةوةي كة  2ثا/ 215ؤذ دةبيَتة )( ر12ِ) وة لة ثاش ،ئينج ضوارطؤشة( 2ثا/50)
بكةين  وييَذةي جيا تيَكةآلرِ دةبيَت بة دوو ،سرووشيت جيَطري نني، بؤئةوةي تواناي بةرطةطرتين ضيمةنتؤ سرووشتييةكة مسؤطةر بكةين

   (.مل 3 +ضيمةنتؤ  2واتا  3: 2مل( يان ) 1ضيمةنتؤ +  2 واتا 1: 2ئةويش  ) ،الةطةلَ ملد

    Artificial  Cement -سمنت الصناعيال - ضيمةنتؤي دةسكرد -ب
كاني لة تاقيطةي   ثيَكهاتةي كةرةستةثاش ئةوةي كة هةموو ،ئةجمؤرة ضيمةنتؤية لة كارطةي تايبةتيدا دروستدةكريَت

 .نامؤيانةي كة تيََكةآلويان بوون ت بؤ دةستنيشانكردني رِيَذةي ئةو ماددةدةدريَرديان بؤ ئةجنامتايبةتداثشكنيين و

 

ٍ   -خواص السمنت الصناعي  -دةستكرد ةوشي ضيمةنتؤيرِ -  ٍArtificial cement prosperities   

 .   ةميَشي تؤخ(رِةنطي نةطؤرِة )خؤلَ -*
ةوةي كة سيستةمي دروستكردن و    ئلةبةر ،دةكةونة سةري نةطؤرِ و ضةسثاوة ييانةي  كةو  قورساتواناي بةرطةطرتين بؤ ئةو هيَز  -*

 كارامة و دامةزراوة .  بةرهةمهيَناني 
 ،رناكةنة سةر تواناي  بةرطةطرتين ضيمةنتؤكةكازيانبةخش نني و  ومن كة ،ونبورِيَذةي ئةو خويَيانةي كة تيَكةلَي ثيَكهاتةكانيان -*

 رِيَذةي خويَي زيانبةخش دةستنيشاندةكريَت. ،كاتي ثشكنني و شيكردنةوةياندا لة تاقيطةكاندا لةلةبةرئةوةي كة 
 

  يَنريَن.دةهرة  ضيمةنتؤييةكاندا بةكارو طرياوة لكيَنةدوو جؤر  ضيمةنتؤ لة ثيَكهاتةي كؤنكريَت 
 
   Portland  Cement ( P.C.) - السمنت البورتالندي - ضيمةنتؤي ثؤرتالندي  -2

( 3/1رِيَذةى ) بة Calcareous -مواد كلسية خامة –طةض  كة لة ماددةي خاوي ،جؤرةةلَيَك ضيمةنتؤي جؤراوكؤم
وةكو  ماددة سةرةتاييةكاني .ةي قورِة و زؤرجار  ئؤكسيدةكاني ئاسنيشيان سةرباردةكريَتمادد ثيَكهاتةكةي  دروستدةكريَت و ئةويرتيشي

بةكاردةهيَنريَن بؤ لةبار و ئؤكسيدي ئةلةمنيؤم و ئؤكسيدي ئاسن...هتد. بة رِيَذةي يليكؤن سو ئؤكسيدي  (CaO) ئؤكسيدي  طةض
ي جياجيا لة ماددة خاوةكان رِيَذةبة  ياوازةكاني ضيمةنتؤي ثؤرتالندج جؤرة. ؤرتالندثبةدةستهيَنان و ئامادةكردني ضيمةنتؤي 

كةثاش  ،ان و لة عيَراق بةردة طةض و قورِة نيشتوةكانةي كوردستة هةريَملضيمةنتؤ  يةكانيسةرةكي ماددة .ريَندةهيَنبةرهةم
دةسوتيَنريَن و لة ئةجنامدا ماددةي كلينكةر  خوالوةكاندا الرة لوولةييةكوورة ى سةدي لة ( 02350ثلةي طةرماي )تيَكةآلوكردنيان بة

(Clinker) ،ماددةي طةضي  هارِينةكةيداكاتي  لة  هةروةهاسارد دةكريَتةوة و دةهارِدريَت.  ثيَويستن بةثيَي لةثاشا بةرهةمديَت
ئامادةدةكريَت بؤ فرؤشنت لة توورةكةي كاغةزدا ضيمةنتؤ  خؤيبطريَت. كاتي  تيََكردندا لةةيةت و بؤئةوةي  درةنطرت مب تيَكةلَدةكريَت،

  ،دةطويَزريَتةوة ((Silo -الصوامع-ئةمبار بؤ تايبةت ئؤتؤمبيلي بارهةلَطري بة)فةل(  توورةكة يان بآ ،كطم( 50بة كيَشي )
 و خةسلَةت دةهيَنريَنكة بة رِيَذةي جياواز بؤ دروستكردني ضيمةنتؤ بةكار ،ةيماددان . ئةوتايبةتيةكاني ثاراستين ضيمةنتؤ

 جؤرةكاني ضيمةنتؤ دةستنيشاندةكةن.
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   Kind of Portland cement  -أنواع السمنت البورتالندي - ندثؤرتالجؤرةكاني ضيمةنتؤي  -
 :Ordinar P.C- سمنت البورتالند الطبيعي -مةنتؤي ثؤرتالندي ئاسايي ضي -أ

جطة لةو كارانةي كةثيَويستيان بةجؤرة تايبةتييةكاني تري   ،جؤرة كارةكاني بينادا بةكاردةهيَنريَتلة هةموو  ئةجمؤرة ضيمةنتؤية
 .  ضيمةنتؤ هةية

  :Modified  General  Purpose P.C -سمنت البورتالند معدل - ضاككراو ضيمةنتؤي ثؤرتالندي -ب
 ندةكريَطةرمدا جيَبةجيَ هةوايةكيكة لة كةشء ،ن بؤ ئةو دارِشتنانةييا ،وةكو  بارستايية طةورةكان ،كانيؤرة ضيمةنتؤية بؤكارةئةجم

 .ن  بة برِيَكي مامناوةند دةبنةوةطؤطردة خويَكا  وويوو بةرِو زؤرجار  رِ
  .High Early Strength P.C :  -سمنت البورتالند سريع التصلد -ن ووبرِةق خيَراضيمةنتؤي ثؤرتالندي  -ج

ثاش بؤئةوةي خيَرا خؤيبطريَت و رِةقببيَت و قالَبةكاني  ،دا بةكاردةهيَنريَت و دادةرِيَذريَتساردئةجمؤرة ضيمةنتؤية لة كةشءهةواي 
 دةكريَتةوة. ليَؤذيَك ضةند رِ

 : .Low-Heat  P.C -واطيء الحرارة  ت البورتالندسمن  -  نزم رتالندي طةرميثؤضيمةنتؤي  -د
ا طةرمةكاندا هةوكة لة كةشء ،بةكاردةهيَنريَن ئاودا طرياوةي كؤنكرييَت بةربةستة طةورةكانيلة  انةؤرة ضيمةنتؤيئةجم

 نةتةقيَت.  تةكة درز نةبات وئةوةي كؤنكريَبؤ ،ة نزم بيَتتةككؤنكريَ بةمةرجيَك كةثلةي طةرمي طرياوةي ،جيَبةجيَدةكريَن
 

 Sulphate  Resisting. -سمنت البورتالند مقاوم لالمالح الكبريتية -ضيمةنتؤي ثؤرتالندي بةرطةطري خويَي طؤطردي  -ه

P.C:  
يةكان طشتيؤئاوةرِةك زيَراب ء و ،يان خويَيان زؤرة ،طردة خويَكان دةبيَتةوةطؤ ووي كارتيَكردنيتةكة بةرةو رِيَكة كؤنكر ،لةو شويَنانةدا

 لة ماددة خاوةكانيدا كةمبكريَتةوة و رِيَذةي ئؤكسيدي ئاسن تيَياندا زيادبكريَت. رِيَذةي ماددةي ئةلؤمينا بةكاردةهيَنريَت، دةبيَت
  

 White  P.C :   -بيضاال سمنت بورتالند - سثي ضيمةنتؤي ثؤرتالندي -و
كارةكاني   بؤ تةنها ئةوةية كة رِةنطي سثي تيَكةآلودةكريَت. ،ةيةه ئةجمؤرة ضيمةنتؤية هةمان خةسلَةتي ضيمةنتؤي ثؤرتالندي ئاسايي

كة بؤ  ،و ثرِكردنةوةي درزةكاني نيَوان خشيت كاشيى فةرفوري خشيت كاشي و سواغدان و دروستكردني Disperse -النثر –ثرذاندن 
جؤرةكاني تري ضيمةنتؤ  لةضيمةنتؤية . ئةم دةهيَنريَترِووثؤشكردني ديوارةكان و زةمينةكاني طةرماوةكان و ضيَشتخانةكان بةكار

 .  بةآلم لة جؤرةكاني تر طرانرتة ،رِيَذةيةكي زؤرتر تيَداية بة كة ماددةي طةضي ئةوةيلةبةر ،بيَهيَزترة
 

 : Non P.C and its kinds-السمنت الغير بورتالندي وأنواعها -ضيمةنتؤي ناثؤرتالندي و جؤرةكاني  -1

 بةلَكو لة ضةند ثيَكهاتةيةكي جياواز ون،نةبويةكاني ضيمةنتؤي ثؤرتالندي دروستسةرةكي يَكهاتةكة لةث ،نئةو جؤرة ضيمةنتؤيانة
  .وةكو كةظرة سرووشتييةكان و بةردة طةضي بؤكسايت ،دروستبوون

 

 :ثؤرتالندي ئةمانةي الى خوارةوةنناجؤرةكاني ضيمةنتؤي 
 : Natural Cement  -السمنت الطبيعي  -سرووشيت ضيمةنتؤي  -أ

بة  ،نزيكة لة ثيَكهاتةكاني ضيمةنتؤي ثؤرتالندةوة كةثيَكهاتةكانيان ،يةكانسرووشتي ئةجمؤرة ضيمةنتؤية لة سووتاندني كةظرة
نني، ئةجمؤرة لة جيهاندا زؤر  و بةهيَزوةكو ئةوانيش بةرطةطر  ،دةسووتيَنريَن لةضاو ضيمةنتؤي ثؤرتالنديدا ثلةيةكي طةرميي نزمرت

 .  كةم بةرهةمدةهيَنريَت
 :High Alumina Cement -سمنت عالي االلومينا - بةرز ضيمةنتؤي ئةلؤمينا -ب
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 ؤذيرِ هةر لةيةكةم ،زؤري هةية قدةبيَت و بةرطة و توانايةكيرِة لة بةردة طةضي بؤكسايت دروستدةكريَت، رِةنطي بؤرة و زوو
م بَيتواناية بةآل ،دةطريَتAcidic substances  -المواد الحمضية -دارِشنت و تيََكردنييةوة. بةرطةي ماددة ترشةلَؤكةكان 

كاندا و بؤ كوورة دةرياييةبينا  سارددا و لة وايهة، لة كةشء - Alkaline Substances المواد القلوية - بةرانبةر ماددة تفتةكان
ضيمةنتؤي ثؤرتالندى ئاساييدا   ضونكة بةرطةي ثلةي طةرماي بةرزدةطريَت. ئةطةر لةطةلَ ،و دووكةلَكيشي كارطةكانيش بةكاردةهيَنريَت

 ،ولةكيَكدا رِةقدةبيَت و ثاش دوو كاتذميَر دةتوانريَت خبريَتة ذيَر بارةوةخرليَكيَكي زؤر خيَرا دروستدةبيَت و لة ضةند كا ،تيَكةآلوبكريَت
  ضاكة. زؤر ي ضاككردنةوةي خيَرا و ثينةكردنكارةكان بؤ
  :Super  Sulphated  Cement  -منت فائق الكبريتاتس -لةرِاددة بةدةرفرة طؤطردي  ضيمةنتؤي  -ج

دي كاليسيؤم  و برِيَكي  بةرزةكان و طؤطر كوورة طةرمي خاشاكي ثامشاوةكانين و هارِينيَكي زؤر وردي سووتاندلة تيَكةآلوكردن و 
بة   و وةكو ضيمةنتؤي ثؤرتالنددذي كارتيََكردني طؤطردةكان هةية باشي  بةرطريةكي،كةم لة ضيمةنتؤي ثؤرتالند بةرهةمدةهيَنريَت

طةورةكاني  هةروةها وةكو ضيمةنتؤي خيَرا رِةقبوو كاردةكات، باشرتة ئةجمؤرة ضيمةنتؤية بؤ كارة ،ك لةويش باشرتةتواناية و تارِادةية
هةوا ن لة كةشءيا ،يان كاتيَك كة كؤنكريَت بةرةنطاري كارتيََكردني طؤطردةكان دةبيَتةوة ،ري دارِشتين بةربةستة طةورةكانوةكو كا

   .بهيَنريَترطةرمةكاندا بةكا
  :Masonry  Cement  -سمنت البناء - بيناكاري ضيمةنتؤي -د

 د...هتكة بلََقي هةوا دةردةكةن و ماددةي طةض و قسلَ ،ةآلوكردني ضيمةنتؤي ثؤرتالندي ئاسايي و ئةو ماددانةيتيَكلة 
 . نةك بؤ كؤنكريت ،بةكاردةهيَنريت كانلكيَنةرةبؤ طرياوة ئةم  ضيمةنتؤية تةنها  ،دةكريَتدروست

  :Expansive  Cement - سمنت التمددي -)ضيمةنتؤي كشان(  ضيمةنتؤ  كشاوةييةكان -ه
جؤرة  ،ؤ زؤر مةبةست بةكاردةهيَنريَن ء تواناي كشاندني هةية و كرذنابيَتةوة و ناضيَتةوةيةكب كة ،ئةو ضيمةنتؤيانةية

طةلَ لةن لة تيَكةآلوكردني رِيَذةيةكي دياريكراو لة ضيمةنتؤي ثؤرتالند لةطةلَ ماددةيةكي كارليَك يَدةهيَنرجياجياكاني بةرهةم
دةدةلَيَنن لة كة دةبيَتةهؤى كشان. ئةجمؤرة ضيمةنتؤية بةكاردةهيَنريَت بؤ ضاككردنةوةي ئةو درز و كةليَنانةي كة ئاو  ،ضيمةنتؤ

 ....هتد. دائاو  ةكانييَرزةمينةكان و بةربةستة طةوركؤئاوةكان و ذ
 
 
 

 : Coarse  Aggregate -الركام  -دووةم/ ماددة درشتةكان 
   - قوي -و بةهيَزن Hard -صلد - ماددانة رِةق ئةم ،ماددة درشتةكان لة كؤمةلَيَك تةنؤكةي بة قةبارة جياجيا ثيَكهاتوون

Strong َتفاعل -ضيمةنتؤ و ئاو كارليَك ناكةن و لةطةل- Reaction ،َويستة ئةم ماددانة طوجناوبن و ماددة نامؤ ثي
ةكان و تؤز  و  يتر و ماددة ئؤرطاني يةكانييكيمياو ةتايبةتي خويَي طؤ طرد و كلؤريد و ماددةب وةكو جؤرةكاني خوآ ،زيانبةخشةكاني

 (.  3م2لة ) تةهاتةي  كؤنكريَثيَك ( %75ن و هةرزاننب.   ماددة درشتةكان  بة قةبارةي )بطر ئاطر ؤلَي  تيَكةلَ  نةبيَت  و بةرطةيخ
 : ماددة درشتةكان دوو جؤرن

   Natural  Aggregate: -الطبيعي الركام - سرووشتييةكان درشتة ماددة -أ

وةكو ضةو ومل و بةرد و ضةوة   ،ثاش شتنةوة و بذاركردن و جياكردنةوةيان،استةوخؤ بةكاردةهيَنريَنرِدرشتة سرووشتييانة ماددة ئةم 
 .  اوةكانطةورة شكيَنر
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 :Artificial   Aggregate  - الركام الصناعي - كردةكانتدةسماددة درشتة  -ب
 سووتيَنراو  و لة كوورةدا ز و قورِي خرِكراوبةر ييطةرم ئةم ماددانة لة جؤرة خشتيَكي تايبةتي و ثامشاوةي كوورةي ثلةي

 -نارِيَك و Rounded -المدور -خرِكةلة ،هةية ئةم شيَوانةيان ووي قةبارة و شيَوةوة ماددة درشتةكان بةطشيتلة رِن. دةكريَدروست

   -مستطال –و دريَذكؤلة  Angular -ذو زوايا -و طؤشةدار Flaky  -رقائقي -و  تةنكؤلَة Irregular  -غير منتظم

Elongular ِزجاجي –ووشووشةيي و زؤر ورد و ناوةجني و درشت و ر- Glassy املس -لووس و-  Smoothةذنةيي و طةرم– 

، Void age -مسامي – و كونيلةدارCrystalline  -بلوري –ي يو  بلوور  Rough  -خشن –و زبر   Granular -حبيبي
ووي ماددة درشتةكان  كاردةكةنة سةر تواناي كاركردني كؤنكريَت بةطشيت و سةر ثةيوةستبووني نيَوان طرياوةي رِ ضؤنيَتيي شيَوازي

ة ثارضةى خشت و كة ل ،لةبةرئةوة ماددة درشتةكاني ،زؤرة هةلَمذين كان، هةروةها  توانايان بؤ شآووي ماددة درشتةرِضيمةنتؤ و 
ي ثارضة درشتةكان بةآلم ماددة ،بؤ بةكارهيَنان لة كؤنكريَتدا ثةسةند نني بيَهيزن ء ،ثارضةي بةردة كونيلةدارةكان دروستدةكريَن

 .  Aggregate ours-و طابوق المكسورحجر الركام من - شكاو بةردي ثتةوي شكاو و ثارضة خشيت
و قةبارةيان  و رِةقنب كةثيَش بةكارهيَنانيان بؤ طرياوةي كؤنكريَت ثاكنب ،كاني ئةم ماددة درشتانة ئةوةيةطرنطة هةرةمةرجة 

المواد  -تفتةكان اددةوةكو م ،زؤرنضةودا كة لةبةردي شكاو و خشيت شكاو و  ،ان تيَدا نةبيَتبةخشةكانيطوجناوبيَت و ماددة نامؤ زيان

و تؤزي خودي بةردةشكاوةكان، ئةو ماددة   -المواد الطينية -ييةكان قورِ ماددةو  - المواد العضوية  -ئؤرطانيةكان و ماددة - القلوية
و  Gravel -الحصو -لةضةو ماددةي سيليكي سرووشتني و ثيَكهاتوون ،راق بةكار دةهيَنريَنو لة عيَدرشتانةي كة لة هةريَمي كوردستان 

  Aggregate -ناعمالالركام  - وردةكانماددة  Coarse Aggregate -ركام متوسطة الخشونة -ةكانيجنيةناواددة درشتة م
Fine  الرمل –مل و- Sand .      

 

 :ثيَكهاتةكاني ماددة درشتةكان
  :Gravel  -الحصو - ضةو-2
 ن:هةشيَوةيةكي  طشيت دوو جؤر ضةو  بة

كةم   زؤرةكاني خويَيماددة  ،و بةرطةطر و بةهيَزن لووس: شيَوة خرِ و  River Gravel -الحصو النهري - بارةكانوورِكةنار  ضةوي -أ
بؤ  .كريَتةوة، بةرطةي ئاطر دةطرن ء هةرزانيشندةبيَذنطدان ليَي جيا و لة ئةويش بة شتنةوة ،وةبةآلم مل و قورِي تيَكةآل ،دايةتيَ

 زؤر باشن. تري كؤنكريَت تيَكةلَكردن لةطةلَ ثيَكهاتةكاني
طلَ و  لةطةلَ ،ةر رِووي زةوي بآلوبووةتةوةسةم ضةوانة بةشيَوةي ضينة ضةو لةئ : Dry gravel  -الجافالحصو  ييوشكانضةوي  -ب

ريَت، لةسةر وةك بةشيَك لةثيَكهاتةكاني كؤنك ،ةنيي لةبار انبةكارهيَن ييةوة بؤئابوورووي رِ لة خؤلَ و ماددة ئؤرطانيكةكان تيََكةآلوة،
ثارةيةكي زؤري  كة تيَيدان ،ىنامؤيانةلةبةرئةوةي بؤثاككردنةوة و جياكردنةوةي ئةو ماددة ،زؤرطران دةكةويَت خاوةن كارةكة

   تيَدةضيَت.
 

 :Sand -الرمل -مل -1
  وةكو:  ،دةطؤردريَنبةثيَي شوييَن دةرهيَنانيان  ،دووجؤر مل هةن

 .ملي وشكانييةكان-ب         ووبارةكان.        رِملي كةنار  -أ 
ن بؤ زؤربةي كارةكاني بيناكاريي، ئةجمؤرة ملة خاويَنة و رِيَذةيةكي   زؤر دةردةهيَنريَووبارةكان لة هةريَمي كوردستان بةكاررِملي كةنار -أ

 تيَداية ويَذةيةك قورِي رِ تا ورد،الكانيان تيذة. لة هةنديَك شويَن ويَي تيَداية، قةبارةكانيان تيَكةلَن لة زؤر وردةوةخ كةم
و باشووري   ناوةرِاستئةمانة بة هيَلَةك و بيَذنط جيادةكريَنةوة و ثاكدةكريَنةوة، ملي ناوضةكاني  ،تيَكةلَن هةنديَكيشيان لةطةلَ ضةو
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ةرئةوة بؤ بةكارهيَنان لة لةب،يَذةيةكي زؤر ملي زؤر وردي تيَكةآلوة لةطةلَ قورِرِ بة بةآلم ،ووبارةكان دةردةهيَنريَنرِعيَراق لة كةنار 
 .تدا ناطوجنيَتكؤنكريَ طرياوةي

يَذةيةكي كةم ملي زؤر وردي تيَداية  رِ ،ريَندةهيَنراق بةكارعيَ باشووريناوةرِاست و  لة ناوضةكاني( البري )الرمل ةكانيوشكانيملي  -ب
طةي تايبةتدا  بدريَت لة تاقيشكنيين بؤ ئةجناملةبةرئةوة ثيَويستةث ،لةطةلَ هةنديَك لة جؤرةكاني خوآ بة تايبةتي خويَي طؤطرد

 .تدةطةيةنيَبة طرياوةي كؤنكريَتةكة  ضونكة زيانيَكي طةورة ،ثيَش بةكارهيَناني
 
  :Water  -الماء-ئاو    -3

رياوة طبؤ  طرتنةوةي كة  ،طرياوة لكيَنةرةكان و ثيَكهيَناني كؤنكريت،ثيَويستة ئةو ئاوةيطرنطة بؤ كاري  ئاو ماددةيةكي زؤر
ن و ترشةلؤكةكان و جؤرةكاني خوآ و ؤضةوري و رِ وةكو ،كانيبةخشةزيان خاويَن بيَت و ماددة ،دةهيَنريَتبةكار لكيَنةرةكان و كؤنكريَت

ضونكة ئةمانة هةموو زيانبةخشن و كاردةكةنة سةر خةسلَةتي ثيَكهاتةكاني كؤنكريَت و سةر شيشةكاني  ،ماددة تفتةكاني تيَدانةبيَت
وة لة هةموو دؤخيَكدا باشة بؤ طرتنةوةي كؤنكريَت بةكاربهينريَت، هةنديَكجار دةتوانريَت جؤري ئاوي اوي ئاسايي خواردنةئ ناوي،

خولةك( زياتر نةبيَت. ئاوي  35يني و خؤطرتين سةرةتايي طرياوةي كؤنكريَتةكة بةو ئاوة لة )ماوةي مةئةطةر  ،تريش بةكاربهيَنريَت
رِيَذةي  ئةطةر،ؤ طرتنةوةي كؤنكرييَت بآ شيش بةكاردةهيَنريَتببةآلم  ،كريَتى شيشضن بةكارنايةتدةرياكان بؤ طرتنةوةي كؤن

 . بؤئةوةي هيَز و تواناي كؤنكريَتةكة زؤرتر بكات ،ضيمةنتؤكةي ناوي  زياتر بكريَت

 

 : Steel Bar For R. C .- للخرسانة المسلحة  القضبان الحديدية -بؤ كؤنكرييَت شيشضن  شيشي ئاسن -4
  ،شيش لة ماددةي ئاسن لة كارطةي تايبةت دروستدةكريَت، ماددةيةكي سةرةكيية لة كؤنكرييَت شيشضندا. بة جؤري طرنج طرنج

بة دريَذيي و تريةي  Bs4449  ، Bs4461 يان لووس بة ثيَي خةسلَةتة كيمياويي و فيزياويية ثيَوانةييكراوةكاني بةريتاني ذمارة
يان بؤ طةجنينة و كؤطاكان.  ،لة شيَوةي طورزةداثؤليندةكريَن و كؤ دةكريَنةوة و دةطويَزريَنةوة بؤ شويَنكارةكةجياجيا دروستدةكريَن و 

بؤئةوةي تيَكةآلو بة يةك  ،دةبيَت ئةم طورزانة بةثيَي قةبارة و دريَذيي طورزةكان ثؤلينبكريَن و لةسةر سةكؤيةكي تايبةت  دابنريَن
 ( 2-24)ى ويَنةبرِوانة  و شآ و ضةوري و ماددة قريةكان...هتد. نةبن  و بثاريَزريَن لة تةرِي

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( جؤرةكاني شيش2-24)ى يَنةو

 

 شيشي لوسي طؤضانكراو

 بة طةرميي طرجنكراوشيشي 

 بة سارديي طرجنكراوشيشي 

 بة سارديي بادراوشيشي 
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 Admixtures - المواد المضافة -ماددة سةرباركراوةكان  -5
ني  خةسلَةتةكاة بؤئةوةي هةنديَك ل ،ري كؤنكريَتةكة لة كاتي ثيَويستدا تيَكةآلودةكريَنت ئةم ماددانة لةطةلَ ثيَكهاتةكاني

 . وةكو: ،كؤنكريَتةكة بطؤريَت
  يَكة.تة نوطرياوةي كؤنكريَكاراكردن و ضاككردني كاري  -ا

 .ي ئاو بؤ طرياوةي كؤنكريَتةكةكةمكردنةوةي برِ -ب
 . كؤنكريَتةكة دذي سةرما و بةسنت و كارتيََكردني كةشءهةوا باشكردني  بةرطةطرتين -ج
 . ونخيَراكردني مةيني و رِةقبو -د
 .ئةطةر ثيَويستبوو ،سستكردني مةيني و رِةق بوون -ه
 .بةربةستكرني دزةكردن و دةآلندني ئاو -و
  .ووشاندنرِ بةرطةطرتين -ز

 .نويَوةكي تيَكؤنكريَ ي كؤن بةبووكاندي كؤنكريَتيَكي رِةقكردن و لثةيوةست -ح
 
 Pigment stained - الخضاب الملون -دةرةكان طةنرِ ماددة-6

ةنطيَكي تايبةتي دةدةنة كؤنكريَت و طرياوةي ضيمةنتؤ،ئةم ماددانة لة ئؤكسيدي كانزاكان رِوكردني ئةم ماددانة تيَكةآل
 ،كة دروستدةبنكة لة ئةجناني كارليَكي ماددةي ضيمةنتؤ،نةيالَئةو قسكة رِةنطةكانيان هةميشةيي و نةطؤرن، ،دةكريَندروست

ئؤكسيدةكان و لة ئةجنامي بةكارهيَناني  .نادةن لة ماددةي ضيمةنتؤكةي ناو كؤنكريتةكةكارناكةنة سةر رِةنطي  كؤنكريَتةكة و زيان 
ةش و سوور و سةوز و شني و رِوةك رِةنطةكاني )قاوةيي و  ،ندةكةوئةم رِةنطانة دةست ،باريؤم...هتد كاربؤنةكان و هيَدرؤكسيدةكان و

 بة ندةكريَن و تيَكةآلوو خاوةن كارةكة هةلَدةبذيردريَئةندازياري تةالرساز  زةرد...هتد(. ئةو  رِةنطانة بةثيَي دةستنيشانكردن و ويسيت
 .ري دةبيَت و دةميَنيَتةوةتيَكنةضووي نةطؤرِ و جيَط رِةنطيَكي ،كؤنكريَتةكة  ضيمةنتؤي  طرياوةي

 
 Types  of  Concrete  - الخرسانة انواع -جؤرةكاني كؤنكريَت  -
 
ئاو   مةنتؤ و رِيَذةيةكو ضي: ئةم طرياوةية لة تيََكةلََكردني زيخ و مل Concrete Mortar  -الخرسانيةالمونة  - تكؤنكريَ طرياوةي -أ

 .ثيَكديَت
بة تيَكةلَكردني ضةو و مل و ضيمةنتؤ و ئاو طرياوةكةي  Normal Concrete :  - الخرسانية االعتيادية - ئاسايي يتكؤنكريَ -ب

 .ثيَكديَت
ثيََكديَت لة Crushed  Concrete  - خرسانة من االحجار المكسرة - شكاوان وردةخشيت ي ،يت وردة بةردكؤنكريَ -ج

 .بة)قةبارةي طوجناو( و مل و ضيمةنتؤ و ئاوشكاو  يان وردة خشيت ،تيَكةلَكردني  وردة بةردي شكاو
 
 Lime-ركام النورة - قسلَلة تيَكةلَكردني وردة بةردي  White Concrete - الخرسانة البيضاء - سثيكؤنكرييت  -د

Aggregate  ضيمةنتؤ و ئاو ثيَكديَت و مل و. 
ن ماددة درشتةكان و مل و ضيمةنتؤ و  يا ،لة ضةو ثيَكديَت Reinforced  Concrete  -الخرسانة المسلحة - شيشضن كؤنكرييت -ه

 . شيشي ئاسن و ئاو
   Types  of  Reinforced  Concrete -أنواع الخرسانة المسلحة -جؤرةكاني كؤنكرييت  شيشضن -
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  R.c. cast under water -الخرسانة المسلحة المصبوبة تحت الماء -ئاو  داريَذراوكؤنكرييَت شيشضين ذيَر -2
 R.c. fire-resistant -الخرسانة المسلحة المقاومة للحريق -يت شيشضين بةرطةطري ئاطر و سووتان كؤنكريَ -1
  -الخرسانة المسلحة المقاومةلالشعاعات الذ رية -ةر ط يت شيشضين بةرطةطري تيشكيكؤنكريَ -3

.R.c. resistant to atomic radiation 
  R.c. for Dams -الخرسانة المسلحة للسدود -و بةربةستةكان كؤنكرييَت شيشضين بةنداو  -4
 R . c against bombs -الخرسانة المسلحة ضد القنابل -ةكانيتةقةمةني يت شيشضين دذة بؤمبا وكؤنكريَ -5
 R.c. resistance to earthquakes -الخرسانة المسلحة المقاومة للزالزل - لةرزةكان يت شيشضين دذة بوومةكؤنكريَ -6
 

 Concrete  Mix -خلط المواد المكونة الخرسانية تطرياوةي  كؤنكريَ ردني ثيَكهاتةكانيتيَكةلَك -
و  ضةو  و مل    Aggregate -الركام -موو ئةو ماددانةي وةكو )ماددة  درةشتةكاندةبيَت هة ،يتةكةطرتنةوةي كؤنكرثيَش تيَكةلَكردن و 

هةروةها ضيمةنتؤ و ئاوةكة ثاك و خاويَن   ،لةباربيَت تةكةكؤنكريَبؤئةوةي قةبارةكانيان بؤ طرياوةى  ،نةوةبشؤردريَن و بدريَلة بَيذنط
 .نةبيَتي نامؤيان تيَداماددةيةك بن و هيض

 

 :The Mixture of Concrete components –خلط المواد المكونةللخرسانة  -رتنةوةي كؤنكريت تيَكةلَكردن و ط
 -ي كؤنكريَت بة دوو جؤر دةبيَت:طرياوة تيَكةلَكردني ثيَكهاتةكاني -
  Hand  Mix - الخلط اليدوي - تيَكةلَكردني دةسيت-2

دةييَت بة وشكيي هةموو ماددةكان  ،طرياوةي كؤنكريتةكةاككردنةوة و ثوختةكردن و سةملاندني ماددةكاني ثيَكهاتةي ثثاش 
ئاوي  ،ليَدروستدةكريَت( مؤذ -)حةوزاو دا كؤئلة شيَوةي ضالَيَكي  نةوة،دةكريَن هةمووي طردلةثاشان. بكريَبةسةريةكدا تيَكةآلو

 (3م2بؤ ئامادةكردني ) .رياوةكةثيَكديَتتا بةشيَوةيةكي يةكسان و يةك رِةنط ط ،خاكةناز بةسةر يةكدا تيَكةلَدةكريَت بة كريَت،تيَدة
 : تيَكةلَدةكريَن ئاسايي يتكؤنكريَ ي ثيَكهاتةيماددةكان لة كؤنكريَت بةم رِيَذانةي الي خوارةوة

 

ليرت ئاو ثاش تيَكةلَكردنيان برِي   )270-260 (درشتةكان( + ن )ماددةيا ،ضةو3م2مل + 3م0.5كطم( ضيمةنتؤ + ) 150برِي )
ماددة  نيا ،( ضةو3م0.20(مل+)3م0.40) + كطم( ضيمةنتؤ 350)بةرهةمديَت، يان برِي يت ليَكؤنكريَ رياوةيط( 3م2.1 -3م2)

( رِؤذ 12تة ثاش )ئةم كؤنكريَ ،دةبيَتوةي كؤنكرييت ليَدروست( طريا3م2.30 -3م2.15) (ليرت ئاو برِي270-260درةشتةكان +)
كةمةوة  لة  كة بةالي ،ة سةريكة دةكةون ،ر و قورساييانةيبةرطةطرتين ئةو فشا  بؤخؤيدةطريَت و رِةقدةبيَت، توانايةكي باشيدةبيَت 

 . (  دةبيَت1سم2كطم /  115)
 

 :ت بةم رِيَذانةي الي خوارةوة ئةجنامدةدريَتكؤنكريَ اق  طرياوةيرو لة عيَبةطشيت لة هةريَمي كوردستان  -
يت ئاسايي طرياوةي كؤنكريَ ( بؤ60302يان ) ،ان + برِيَكي ثيَويست ئاويان ماددة درشتةك ،ضةو 4 مل + 1ضيمةنتؤ +  2)( 40102) -2

 .لةطةلَ برِيَك  ئاو  بةثيَي ثيَويست
 .شيشضنةكان ةيتيكؤنكريَلَ شيشي ئاسن و ئاو  بةثيَي ثيَويست بؤ بينا لةطة (40102) -1
 (1-24برِوانة ويَنةي ) .واو بؤ كاري بيناكاني ناو  ئائ شيشي ئاسن و برِي ثيَويست لةطةلَ (302.502) -3
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 ت بة دةست( طرتنةوةي كؤنكري1َ-24)ى ويَنة

 
 
  Mechanical Mix - الخلط الميكانيكي - ت  بة مةكينةكؤنكريَ ةيكردني طرياوتيَكةلَ -1

 لة Concrete Mixer -الخالطة -تيَكةلَكردنكةثيَويستة بةكاربهيَنريَت مةكينةي  ،تةيبرِي ئةو كؤنكريَبةثيَي 
)كارطة تايبةتييةكان(  تكؤنكريَ وةيطرتنة تايبةتةكانيتةكة لة شويَنة كؤنكريَ يان ،دةكريَتئامادة Site -موقع العمل -شويَنكارةكة

 Concrete -ناقلة خالطات خاصة - تايبةت ن بة ئؤتؤموبيليثاشالة ، Ready Mix-مونة جاهزة - دةكريَتدةطرييَتةوة و ئامادة

Mixer Trucks ( 3-24دةطويَزريَتةوة. برِوانة ويَنةى )كارةكة  بؤ  سةر 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 نةي تيَكةلَكردنت بة مةكي( طرتنةوةي كؤنكري3َ-24)ى ويَنة
 

 

 ضيمةنتؤ

 سندوقي ثيَوانةكردن

 بيَذنط

 ضةو مل

 تاس طرياوةي كؤنكريَت

 بةرميلي ئاو

 كؤنكريَت طرياوةي

 مةكينةي تيَكةلَكردن

 ئؤتؤمبيلي طواستنةوةي طرياوةي كؤنكريَت
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 concrete properties after-الخرسانة بعد تصلدهاخواص  -خةسلَةتةكاني كؤنكريَت ثاش خؤطرتن و رِةقبوون ئةمانةن

hardened 
  Strength -انواع االجهاد  -جياكان دةطريَتهةموو جؤرة ئةركة جيا بةرطةي -2
 Continuing resistance - المقاومة المستمرة -هةواءكارتيَكردني  كةش يبةردةوام بةرطري -1

   Fire Resistance                             -مقاوم للحريق -بةرطةي ئاطر دةطريَت  -3
        Permeability  -مقاوم لنفاذية المياه -او دةكات بةربةسيت دةالَندني ئ -4
                                Thermal Resالعزل الحراري - دةكاتةوةي جياطةرم -5
           Wear Resist. مقاوم للخد ش -طريي رِووشاندن و كرِاندن دةكات بةر -6
  Resistance to Chemicals Attack -مقاوم لتأثير للمواد الكيماوية - يةكان دةكاتيكارتيَكردني ماددة كيمياو بةرطريي -7
 
  -أنواع الخرسانة المسلحة من حيث أسلوب التنفيذ -جؤرةكاني كؤنكريَيت شيشضن بةثيَي شيَوازي جيَبةجيَكردن  -

Types of reinforced concrete in terms of the method of execution 
  

 :دةبيَت بة سآ بةشةوة ، و جيَبةجيَكردنيشنتدارِ بةثيَي شيَوةي
 
  Cast-in site Concrete -الصب الموقعي - دارِشتين لة جيَدا -1

تةكة تيَكةآلودةكريَت ء لة شويَنكاردا دةطرييَتةوة كؤنكريَ بةشةكانيهاوكة هةموو ماددة  ،ئةوةيشيَوة دارِشتنة لةجيَداثاش  ئةم
يةكانةوة  كارطة تايبةتي تةكة بة ئامادةكراوي لةكؤنكريَ يان ،شويَنكاردا دادةرِيذريَت بة كريََكار لةئينجا  و كؤنكريَتةكة ئامادةدةكريَت،

ثالنساز   كة ،ئةوةية ين دةستنيشانكراودا دادةرِيَذدريَت. تايبةمتةندييَت جؤري دارِشنت لة جيَداشويَدةهيَنريَت و لةويَ لة  بؤ شويَنكارةكة
ووي زةمينةكان و ثايةكان و سةر دةرطا و ثةجنةرةكان  رِوةك بناغة و  ،كان و بةشةكان و جيَي تيََكردنيانبة سةربةسيت ئةندازةي ثارضة

 .دارِيَذراويش ئةجنامدةدريَتثيَشكات يدةرِيَذيَت. ئةم كارة بة ثارضة كؤنكريَيت داو دةكات نجا كؤنكريَتةكة تيَو ئيدةستنيشاندةكات 
  

  Pre-Cast Concrete -سابقة الصب  خرسانة - يَذراودارِ ثيَشكات -1

بؤ شويَنكارةكة دةهيَنريَن  دروستدةكريَنء ثاش خؤطرتن و رِةقبوونيانلة كارطة بة قاليَب تايبةت دانراوةكان  بؤثارضة نةخشة 
 .و لةويَش هةر ثارضةيةك دةبريَتة جيَطاي  تايبةتي خؤي لة بيناكةداو ليَكدةدريَت و ضةسثدةكريَت

  Pre-stressed  Concrete -سابقة الجهد-باركراو )شةتةكد راو(    ئةرك  ثيَشكات -3
كؤنكريَت و شيشي ئاسين زؤر بةهيَز و بةرطةطر بؤئةوةي بةرهةلَستيي و  لة ةكان ثيَكديَنئةرك باركراوت ثيَشكاثارضة

ان بؤ هةلَطرتين  هةموو ئةو باشي يكة دةكةونةسةري و كاريتيَدةكةن. هةروةها توانايةك ،بةرثةرضي ئةو ئةرك و قورساييانة بداتةوة
يَتة بؤ كؤنكر ان هةية، ئةجمؤرةيية جيََطرةكان و جيَطؤرِةكانةوة دةكةونة سةريكة بةهؤي  قورسا ،ار و قورساييانةىئةرك و ب

ك ار لة هةنديَكة زؤرج ،سوودي ليَوةردةطرييَتCracks  -شقوق–  درزو باDeflection  -االعوجاج - ضةمانةوة كةمكردنةوةي
شيشة ئاسنةكةي ناوي بة  رِاكيَشاني ةكاندا رِوودةدةن، كؤنكرييَت ثيَشكات ئةرك باركراو بةرهةمدةهيَنريَت بةكؤنكريت شوييَن ثارضة

نيَوان ماوةدريَذ و فراوانةكان لة  كة بؤ داثؤشيين ،، ئةجمؤرة كؤنكريتة زؤر لةبارةتةكةكؤنكريَ مةكينةي  تايبةت ثيَش دارِشتين
ا ثارضةكان خيَر كة ،لةوةدايةتنة تايبةمتةنديَتيي ئةجمؤرة دارِش. بةكاربهيَنريَت و دريَذ(طةورة  رِايةلَيَكي )ثرديَكيوةكو ،ابيناد

 ثيََكن و قالَبةكان بةهيَز و ثتةون، وي كؤنكريَتةكة كؤنرتؤلَدةكريَت، ئةندازةي قالَبةكان رِيَك و جؤربةرهةمدةهيَنريَت 
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 كة بؤ طواستنةوةيان بؤ سةر شوييَن كارةكة ،وة بة ئاميَري تايبةت باري ئةو ئؤتؤمؤبيالنة دةكريَنان لة كارطةثارضةئامادةكراوةك
 .   ييةكاني  تايبةت بة كاري ليََكدان و ثةيوةستكردن و تةواوكردن ئةجنامدةدريَتردةكارتةرخانكراون و لةويَش و

 :Standard Concrete products    -منتجات خرسانية قياسية- وانةييةكان ثيَبةرهةمة كؤنكريَتيية -
 .  Solid concrete blocks and hollow core  -الكتل الخرسانية المصمتة و المجوفة  -يت ثتةو و بؤش كؤنكريَبلؤكي -2
 The types of Tiles Mozaeic -الكاشي بأنواعه الموزائيك و السادة - كاشيي ئاساييو  هةموو جؤرةكاني كاشي مؤزاييك-1

and regular 
-24ويَنةي ) برِوانة .هتد ئامادةكراوةكاني ئاوةرِؤ و ئاوديَريي - Concrete Pipes  ةاالنابيب الخرساني- ة يتيكؤنكريَ لوولة-3
4) 
 
 
 
 
 
 
 

 ي و ئاوةرِؤيبؤ ئاوديَر ئامادةكراو يتيَهةلَكيَش ييتولةي كؤنكريَو( ل4-24)ى ويَنة

 Tiles for walkways and - بالطات المماشي و السطوح - سةربانةكان ؤكان ورِرِووثؤشكردني رِيَرِةو وثيادة شتايطةري-4

Floors 
 Lamp and - أعمدة االنارة و التليفون و االسيجة- و طؤرِةثانةكاندارة ستووني كارةبا و تةلةفؤن و ثةرذيين باخ -5

telephone .posts and fences  ( 5-24برِوانة ويَنةي ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بة ثايةي كؤنكرييت ثيَشكات ئامادةكراومنونةي ثةرذينيَكي تةلبةندكراو  ( 5-24)ى ويَنة

 

 سثكردني ثايةووردةكاري ضة

 سم 76

 سم 150

 سم 31

 ضةسثكردن يثاية
 يتالَثشيت كؤنكريَث

 تةلي ثةرذين

 تؤرِي تةلي طةلظةنايزكراو
 مةتريَك 3ثايةي ناوةند هةموو 

 سم 76

 سم 45 سم 30

 دارِشنت لة جيَدا سم 62
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 .  (6-24ويَنةي )برِوانة Prefabricated structures -الهياكل الجاهزة - ئامادةكراوةكان ثةيكةرة كؤنكريَتيية ثيَشكات-6
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 (6-24ويَنةى )

الوحدات البنائية الجاهزة لجدران و السقوف  -وةكو ديوار و ميض و ثاية و...هتد  ،ة ئامادةكراوةكانيتيكؤنكريَة و يةكة ثارض-7

 ( 7-24وينةي ) prefabricated blockunits for the walls and ceilings and columns -واالعمدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 ئامادةكراوةكان ( ثةيكةرة كؤنكريَتييةثيَشكات7-24)ى ويَنة
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 زيتةالرسا ييبيناكار
 

 بةشي ثازدةهةم

 كاني طرياوة لكيَنةرةكان ةجؤر 

 انواع المونة 

  Mortars and Binders 
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 Mortars  and  Binders  - انواع المونة -كاني طرياوة لكيَنةرةكان ةثازدةهةم/ جؤر بةشي

 Kind of Mortars  -القيمة -أنواع المونة - لكيَنةرةكان طرياوةجؤرةكاني 

وةكو طرياوةي طةض و قورِ و  ،ليَثيَكديَتو نةرميان يان ثرت تيَكةآلودةكريَن و ماددةيةكي شل  ،لة يةك  ماددة طرياوة لكيَنةرةكان
 ةوة بةستنةوة و ثةيوةستكردن و لكاندني يةكةكاني بينابؤ بةيةك ،(...هتدو مل يان )ضيمةنتؤ و قسلَ( و )ضيمةنتؤ ،قسأل

 :شدا بةكاردةهيَنريَن بؤئةوة كاني بينا. لةطةلَتري  يةكة ر  و بةرد و بلؤك و جؤرةكانيوةكو خشيت كالَ و خشيت سوو ،بةكاردةهيَنريَن
و ناوةوةي بينا    وةكو ديوارةكاني دةرةوة ،كة دةكةونة سةر يةكةكاني ثيََكهاتةي بينا ،و قورساييانةي دابةشكردني هةموو ئةو بار -2
 و دةنط  لة رووكاري  دةرةوةي   ديوارةكانةوة بؤ ناوةوة .  و شيَ  ةرماو س  h طةرم كاردةكات وةكو جياكةرةوةي -1
   .بضنةناوةوة يي دزةكردني ئاو  و شآ دةكات  و ناهيَلَيَت لة درزةكاني ريزبةندي ضينةكاني ديوارةكانةوةبةرطر -3
 .بةستووني و ئاسؤيي رِيََكدةخات ثيَك بيناكة بةشيَوةيةكي رِيَكء -4
 

 : دووبةشةوة ةبن بةماددة طرياوةلكيَنةرةكان د
 -المونة الغيرالمقاومة لرطوبة - بؤرةك وةكو قورِ و طةض و ،نةرةكاني بةرطةنةطري شآ و تةرِ و تووشييلكيَطرياوة  -2

 mortar non-resistance to moisture . 
  رطوبةالمونة المقاومة ل- وةكو ضيمةنتؤ و قسأل  ،طرياوة لكيَنةرةكاني بةرطةطري شآ و تةرِ و تووشيي -1

 
resistance to moisture- Mortar 

 . طرياوة بةرطةنةطرةكاني شآ -1
  - Mud Mortar :  الطين مونة - قورِ طرياوةي -أ
تنةوةي و بةس لكاندن بؤ زؤر ئاسان ،ثيََكديَت وة، لة تيَكةآلوكردني طلَ و ئاو و كاهاتولةبينادا بةكار ئةم طرياوةية لة كؤنةوة 

  .كة لة خشيت كالَ دروستدةكريَن ،ةهيَنريَت. بةتايبةتي بؤ ئةو ديوارانةييةكةكاني بينا بةكارد
 

 :  قورِ سوودة كاني طرياوةي -
 ماددةيةكي باشة بؤ جياكردنةوةي طةرما و سةرما و دةنط. 
 ةرزانة و ئاسان دةستدةكةويَته . 

  :قورِ زيانةكاني طرياوةي- 
 هةية. ة سةريندةكةو  ئةو بار و قورساييانةي كةةكي سنوورداري بؤ هةلَطرتينو تواناييَزة بيَه زؤر 
 بةرطةي شآ و تةرِ و تووشيي ناطريَت و بة ئاساني دةيامنذيَت و لة دةرةوةي بيناكةوة بؤ ناوةوةي بيناكة دةيانطويَزيَتةوة. 
  سةندنيانطةشةكة دةبنةهؤي زاووزآ كردني جؤرةكاني ميَروو و  ،ؤرةزلةثيَكهاتةكانيدا  ووةكييةكانو رِماددة ئؤرطاني.  
  بكريَت ثيَويستة زوو زوو ضاكسازي بؤ بكريَت و ثاريَزطاري،كاني كةشءهةواوة ورد دةبيَت و هةلَدةوةريَتكارتيََكردنةبةهؤي.  

 

   Gypsum Mortar :  -مونة الجص -طةض طرياوةي  -ب

ثيَكهاتووة، ثاش  CaSO)4(كاليسيؤم  كاني دروستكردني بينا، ئةم ماددةية لة طؤطردةكانييةيماددة سةرةك طةض يةكيَكة لة
 نيا ،ملوةند تيَكةآلوى مامنا يان بةرِيَذةيةكي ،ن خؤي بة تةنها لةطةلَ ئاو دةطرييَتةوةيا،ثيَيدةلَيَن طةض. طةض،وردكردنيسووتاندن  و 
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بؤ تكردي تيَدةكريَت دةسوي يان مو ،زؤرجار مووي ئاذةلَ ،يان لةطةلَ مل و قسلَ ثيََكةوة لةطةلَ ئاو دةطرييَتةوة ،دةكريَت قسلَ
كاري دروستكردني  لة ، زؤربةي وآلتاني جيهان طةضثاش وشكبوونةوةتةقني  نةهيَشتين وبةهيَزكردني طرياوةكة و كةمكردنةوةي درز 

 -ثؤشميضو وةكو طةضكاريي و سثيكاريي ديوار و ميض  ،بؤ تةواوكردني بينا راقعيَ لة هةريَمي  كوردستان و لة ،بينادا بةكاردةهيَنن
 أ ، ب(  2-25ويَنةى )برِوانة ...هتد. جياجياكان (Mass) - كتل -بارستاييةو  (False Ceiling)  -سقف ثانوي

 

 
 
 
 
 
 

 ب                                                                   أ            
 
 

 اوبةكارهيَناني طةض بؤ ميضي هةلَواسر  أ ، ب(  2-25ويَنةى )
 

وة هةنديَك كاري ،زؤر بةكاردةهيَنريَتديواردا نةكاني ضيديوار و لكاندني يةكةكاني لة  رِيزبةندي طةض بؤ ثةيوةستكردنيهةروةها 
 .هونةري و ثةيكةرتاشيي ثآ ئةجنامدةدريَت

 

 
 
 
 
 

 ب                                                                               أ      
 
 

 كاري هونةريي و ثةيكةرتاشييطةض بؤ  بةكارهيَنانيأ، ب  (  1-25ويَنة )
 

 .  لكيَنةر ي طةض وةكو طرياوةيسوودةكاني طرياوة -
 .ئاسان كاري ثيَدةكريَت و كون و كةلةبةر و بؤشاييةكاني بة ئاساني ثَيثرِدةكريَتةوة  
 خؤي دةطريَت و رِةقدةبيَت زوو  . 
 ي طةرما و سةرما و تارِاددةيةكيش دةنطةماددةيةكي باشي جياكةرةوة  . 

 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

330 

 

 :  زيانةكاني طةض -
 .زوو شآ دةمذيَت و بةرطةي تةرِ و تووشي و ئاو ناطريَت 
 كةمة. بةرطةي هةلَطرتين بار و قورسايي ،لة ضاو قسلَ و ضيمةنتؤدا 
 ارهيَناندا برِيَكي كةمي كاتي بةك لةدةبيَت  ،يةتو بةكارنا لةبةرئةوةي كة لة ماوةيةكي كةمدارِةقدةبيت و دةمريَت

 . يةوة طراندةكةويَتئابووري وويرِلة  ليَبطرييَتةوة بةوةش

 
 :  طةضةوة طرياوةي و طةض لةبارةي تيَبيين هةنديَك -
 زؤرة شيَي مذيين تواناي ضونكة ،بكريَت ئاطاداريي و ثاريَزطاريي و هةلَبطرييَت شيَدا بآ و وشك شويَنيَكي لة طةض  دةبيَت  . 
 بةكاربهيَنريَت نامؤكان ماددة بآ خاوييَن ئاوي طةض طرتنةوةي بؤ دةبيَت  . 
 بةكاربهيَنريَت طرياوةكةي بؤ خؤلَ و  زيخ و ضيلكة و طةآل و ثووش بآ ثاكي ملي دةبيَت. 
 ؤنيك  طةضي طرياوةي ثامشاوةي و خاويَننب.هتد...و مالَة و دةفر وةكو ،بةكارديَت طةضةكة طرتنةوةي بؤ كة ،كةرةستانةي ئةو 

 .  نةبيَت ثيَوة
 بةكارنايةت بينا كاري بؤ و ناميَنيَت ثيَزي و ئةبزرِكيَت ضونكة ،سةرباربكريَت طةضي يان ،ئاو نابيَت رِةقبوو طرياوةي  . 

 
  و ضيمةنتؤ وةكوMortar resistance to moisture -لرطوبة املقاومة املونة -تووشي و تةرِ و شآ بةرطةطري لكيَنةرةكاني طرياوة -2

 :  قسلَ
 
 :Cement  Mortar  -السمنت  مونة - ضيمةنتؤ طرياوةي-أ

  ملي و ضيمةنتؤ ماددةي بة ضيمةنتؤ طرياوةي ،بةكاردةهيَنريَت بينا كاري بؤ زؤري بة كة سةرةكييانةي و طرنط طرياوة لةو يةكيَكة
 بينا كاري بؤ تر طرياوةكاني هةموو لة ئيَستا هةتا طرياوةية ئةم و دةستدةكةون ئاساني بة ماددةكاني ،دةطرييَتةوة خاويَن ئاوي و ثاك

.  بةكاردةهيَنريَت تايبةتدا شوييَن هةنديَك لة ثيَويست بةثيَي خويَش دذة ضيمةنتؤي ، ئاسايي  ثؤرتالندي ضيمةنتؤي لة جطة. باشرتة
 رِيَذةي بة  تيَكةلَدةكريَت( ترشةلَؤكةكان و ئؤرطانييةكان ماددة و خوآ جؤرةكاني) وةكو ،نامؤكاني ماددة بآ ثاكي ملي لةطةلَ ضيمةنتؤ

(  ثيَوانةبكريَن يةكسان قةبارة دةفريَكي بة  بةمةرجيَك ،مل قةبارة ضوار يان ،قةبارة سآ - ضيمةنتؤ قةبارة يةك( )4-2 يان 2-3)
 .تيَكةلَدةكريَت ئاوي ستةكةثيَوي ،طرياوةيةي ئةو خةستيي يان ،شلي ضؤنيَتيي بةثيَي ئينجا ،وشكي بة باش تيَكةلَكردنيََكي ثاش

 

  كة شويَنانةي ئةو و هةلَطرةكان ديوارة و بناغة ناوكارةكاني و بةند رِيز كارةكاني بؤ بةكاردةهيَنريَت( 3-2) طرياوةي
  اوةيطري. بةهيَزة و توانا بة طرياوةيةكي كة لةبةرئةوةي ،دةبنةوة قورسةكان بارة و كةشءهةوا فاكتةرةكاني كارتيََكردني رِووبةرووي

 Partition -القواطع – تيغةكاني و بةكاردةهيَنريَت هةلَنةطرةكان ديوارة يةكةكاني كردني ثةيوةست و ليَكدان بؤ( 4-2) رِيَذةي
  جياجيا بةرِيَذةي ضيمةنتؤ طرياوةي دةتوانريَت ،كةشءهةواوة فاكتةرةكاني كارتيَكردني ذيَر ناكةونة رِاستةوخؤ كة ،بينا ناوةوةي

 دةستنيشانكراون ثيَشكات كةثيَويستةو شويَنانةدا لةو كة ،بينا ماددانةي ئةو بةرطةطرتين هيَزي و توانا بةثيَي بطرييَتةوة
 .  بةكاردةهيَنريَن
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 Cement  Grout   -الشربت -( ضيمةنتؤ شةربةتي) ضيمةنتؤ خةستاوي -ب
 خةسيت ناوةندي مام شلةيةكي،ثيَكدةهيَنريَت و تتيَكةلَدةكريَ ئاو و مل و ضيمةنتؤ يان ،ئاو و ضيمةنتؤ لة طرياوةية ئةم

 و طةرماو ديوارةكاني و بيناكان زةمينةي كاشييةكاني خشتة نيَوان درزةكاني ثرِكردنةوةي بؤ بةكاردةهيَنريَت كة ،ليَدروستدةبيَت
 . ضيَشتخانةكان

  Cement & Lime  Mortar -النورة و السمنت مونة - قسلَ و ضيمةنتؤ طرياوةي-ج
  سةديدا ي( 0410) طةرمي ثلةي ذيَر لة ،ثيَكهاتووةCaCO)3 ( كاليسيؤم كاربؤناتي لة كة ،سثية رِةقي كةظري ماددةيةكي قسلَ

 خةسيت طرياوةيةكي تيَكةآلودةكريَت ئاو لةطةلَ دةطؤرِدريَت Quick Lime  -حية نورة - زيندوو قسلَي ماددةي بؤ و دةسووتيَنريَت
 .ديًَت بةدةستةوة ئاسان بينا كاري ؤب و ليَدروستدةبيَت بيَطريَي

 
 Kind of Lime  -النورة أنواع - قسلَ جؤرةكاني

 :بةشةوة دوو بة دةبيَت قسلَ جؤرةكاني ،ناوي مةطنيسيؤمي و كاليسيؤم ئؤكسيدي رِيَذةي بةثيَي
 
   ضةور قسلََي دةبيَتة و دةمريَنريَت ئاو برِيَك بة كة كاليسيؤم  ئؤكسيدي(  %45) لة كةمةوة بةالي كةثيَكديَت ،بةرز كاليسيؤم قسلَي-أ

  Fat Lime   -الدهنية النورة -
 مةطنيسيؤم ئؤكسيدي لة( %40-%15) لة رِيَذةي بة كة Magnesium Lime -املغنيسية النورة -مةطنيسي قسلَي-ب

MgOثيَكديَت.  
  

 The proportion of the components of -النورة مونة مكونات نسبة - قسلَ طرياوةي ثيَكهاتةكاني رِيَذةي

lime mortar         : 
 ثيَوانة يةك(  )40302) رِيَذةي بة كة ثيَكديَن، ئاو و ومل قسلَ ماددةي و ضيمةنتؤ لة قسلَ طرياوةي سةرةكيةكاني ماددة

 ثيَويست بةثيَي تيَكةآلودةكريَن( مل كيلؤ نؤ+  قسلَ كيلؤ سآ+  ضيمةنتؤ كيلؤ يةك) يان ،(مل ثيَوانة نؤ+  قسلَ ثيَوانة  سيَ+  ضيمةنتؤ
 هةموو لة طرياوةية ئةجمؤرة ،ضةسثياندةكات و ثيَكةوةدةلكيَنيَت باش بينا يةكةكاني و بةهيَزة و نةرم طرياوةيةكي ،تيَدةكريَت ئاوي

 كةثيَويستيان بةتيانةيتاي كارة ئةو بؤ هةروةها ،لةسةرة كةميان قورساييةكي و بار كة ،بةكاردةهيَنريَت ئاساييةكان كارة بؤ جيهاندا
(  6: 202) رِيَذةي دةبيَت ،بكات سةهؤلَ ء بيبةستيَت ضاوةرِواندةكريَت كة ،ساردةكاندا شويَنة لة وةكو ،هةية خيَرا خؤطرتين  بة

 بةشيَوةيةكي كة لةبةرئةوةي،بةكاردةهيَنريَت كةميش و بةرهةمدةهيَنريَت كةم عيَراق لة و كوردستان هةريَمي لة بةآلم ،بةكاربهيَنريَت
 .   بةكاردةهيَنريَت ضيمةنتؤ ماددةي مةبةستة ئةو بؤ سةرةكي

  
 :Properties of cement and lime -النورة و السمنت خواص - قسلَ و ضيمةنتؤ  طرياوةي( خةسلَةتةكاني) تايبةمتةنديَتيي

 : كة لةبةرئةوةي ،بةكاردةهيَنريَت جيهاندا وآلتاني زؤربةي لة ية طرياوة ئةم
 بؤي كة شويَنانةي ئةو و بآلودةكريَتةوة ديواردا ضينةكاني بةسةر بةئاساني ء بةكارديَت ئاسان زؤر كارثيَكردنيدا كاتي لة -أ

 .بةكاردةهيَنريَت
 .  دةبيَت زؤرتر ديوارةكاندا ثيَكهاتةي يةكةكاني لةطةلَ يةكطرتين و  ثةيوةستكردن بةوةش و دةكات خؤي ناو ئاوةكةي ثاريَزطاريي-ب
 .   تيَناكات كاري ئاو و شآ رِةقبوون و خؤطرتن ثاش،ضيمةنتؤيية ماددةيةكي قسلَ كة ،لةبةرئةوةي -ج
 .  تتيَدةضيَ كةمي ئابوورييةوة رِووي لة قسلَ ماددةي بةرهةمهيَناني-د
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 Finishing-أنهاء و مواد االنهاء-بينا و كةرةستةكاني تةواوكاريدةهةم / شاز بةشي

 انكارييةكي تر دةطريَتةوة.تةواوكاريي وةكو رِيَكخسنت و جوانكاريي و دةستثيَداهيَنان و بؤيةكردن و كةمثالَكردن و هةر جو

 

  Floors and Roofs Finishes - خواتم أالرضيات و السقوف -زةمينة و بانةكان  تةواوكردني

 لة خوارةوة هةنديَكيان باسدةكةين: ،هةنزةمينة و بانةكان  يتةواوكردن و كؤتايي هيَنانزؤر كةرةستة بؤ 

 .شراو ئامادةكرابيَتبؤكيَ ى نةخشةيةك بة شيَوازيَكى هونةرثارضة تةختةي يان، Plate  - لوح -تةختةدار  يدةث -2

 .بؤ كراوي نةخشة بؤكيَشراوثيَشكات  كخستنىيَو دانان و رِ خشت بة رِووبةرى جياجيا -1

 .   ان وةكو رِووثؤشكردنى شويَنةكةي ،يَذراودارِ كؤنكريَت وةكو خشت -3

  Tiles   and  Terrazzo.-الكاشي بأنواعه المتعددة -ةكان يجؤرة كاشي وهةمو -4

 Marble and  Stone.  -المرمر و الحجر-بةرد و مةر مةر  -5

  .  Linoleum-اللينوليوم -م ؤليؤلين -6

 Plastic and P.V.C Tiles . Plasticize - بالطات من المعاجين اللدنة -طرياوة جريِةكان -اللدائن  -خشتةثالستيكييةكان -7

 Cork. -الفلين -تةثةدؤر  -2

  Magnesite.-الماكنيسايت -ماطنيسايت  -4

 Rubber. -المطاط - الستيك -20

 .Epoxy and  Asphalt -االسفلت و االبوكسي -( ئةسفةلت )قريى شل وئيثؤكسى  -22 

 .Fitted Carpets -السجاد و المفروشات الخاصة -ووثؤشى تايبةت يان رِ ،ايةخرِ -12

وةكو  ،يةك لةسةر بكريَنضةسث اخريَن ءووثؤشةكان رِماددة رِ ضةند تويَذيَك لة تةبيَن دو تةواوكردنيا زةمينة ووثؤشينىرِ بؤ 
ء بؤ جؤرى خؤي هةية تايبةمتةندييى  ،ةوهاتوكة لةسةرةوة ناويان  ،لةو ماددانةىووثؤشكردن رِهةر ماددةيةكى  .وبنكةيةكى يةكطرتو

 :خوارةوةن اليندييانة ئةمانةى زةمينةى تايبةت بةخؤى بةكارديَت.  طرنطرتينى ئةو تايبةمتة

  :Appearance  -المظهر -ووكةش رِ -ا
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  وةماددةكة ى يطشت Texture -امللمس -رِووتةخيتثيَكهاتنى ةنط و بة رِ depend on - يعتمد -ش ثشتدةبةستيَت ئةوة

 .اتدةدلةسةر برِيارى  تةالرساز ئةندازيارىكة ئةويش  ،بيناكةداترى  بةشةكاني لةطةلَ طوجناندنى

  - الدوام والمتانة -مانةوة و توندو تؤلَيى  -ب

 Factors -العوامل -دذى هؤكارةكاني  ،ةكةى ثيَدةكريَتيكة رِووثؤشي ،ئةمةش دةطةريَتةوة بؤ بةرطةطرتنى ئةو ماددانةى
 وردبوون و طؤِرانى ثلةى طةرما و شآ و كةرِووهيَنان...هتد. Corrosion -التاكل -ثوكانةوة 

  : Comfort -الر فاهية -ئاسودةيي  -ث

  .ت و طليدةداتةوةدةمذيَؤيشتندا رِ كاتى لةرِؤ  دةنطى ثيادة تا ض رِاددةيةكماددة داثؤشةرةكة  ،مةبةست لةوةية

  Noiselessness :  - كتم الضجيج -ذاوةذاو  كثكردنى -ت

 - مواد عازلة للصوت - ووثؤشبكريَت بة ماددة  دةنط  جياكةرةوةكانثيَويستة رِكة  ،زةمينة هةية هةنديَك

   Sound  Resistance  Materials، و ميواخنانةكان ...هتد نةخؤشخانةكان وةكو . 

  :Fire Resistance  -احلريق  مةمقاو -بةرطة طرتنى سوتان  -ج

 .ووثؤشكةرةكة تواناى زؤرباشى هةبيَت  بؤ بةرطةطرتن دذى سوتانرِ ثيَويستة ماددة ،بؤ هةنديَك زةمينة

  :Sanitation -الناحية الصحية-تةميزى(  )ثاك و ييةكانتةندروستيةنة ال -خ 

 .ةوةبكريَتثاك ووثؤشةكة زؤر بةئاسانى لة ضةورى وثيسيى و تةثوتؤزرِ ثيَويستة ماددة

 :Acid alkali  Resistance  - مقاومة الحوامض و القواعد -بةرطرى لة ترشةلَؤك و تفتيي -ح

كة بةرطةى ترشةلؤك و  ،يَتماددةيةك ب بةرهةمهيَنان لة تاقيطةكاني وةرشةكان و و رطةكانمينةى كازة ووثؤشىرِ ثيَويستة
.  Grease and  Oil Resistance مقاومة تأثير الشحوم و الدهون -ؤن بطريَت رِبةرطةى كاريطةريي ضةوريى و  ،بطرَيتتفيت 

يان   كردنةوةةكةداردةبن و ثاكو ل ثةلَةدروستدةكةنو ةنةوة دةمذن و طلدةدؤن و ضةورى رِكة  ،ووثؤشانةى بةكارنةهيَنريَنرِ ئةو 
 .ئةستةمة

   Damp Proofing  -مقاومة الرطوبة -بةرطريى شآ  -خ

 ، بؤئةوةي هةلَنةتةكيَت و بؤنيش ثةيدانةكات.بكات  و كةرِووشآ ى يبةرطر  ووثؤشكراورِ  طرنطة زةمينةى زؤر 
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 & Resistance  to Impact  Abrasion     -مقاومة تأثير الحك و الخدش -و كرِاندن  ووشاندنرِ ريطةريىكابةرطةى  -ف

Scratching 

كة بةرطةى رِووشان و كرِاندن بةباشى   ،دةبيَت بة ماددةيةك دابثؤشريَن ،كة هاتوضؤي زؤريان لةسةرة ،و شويَنة طشتييةكان رِارِةوةكان
 اويان لةسةر نةميَنيَتةوة.بؤ ئةوةي دميةنةكانيان ناشريين نةبيَت و خاشاك و ئ ،بطرن

كان بناغة و كان و ديوارة سةر زةمينةدةكةويَتةباشرتة و كيَشى كةمرت  ،بيَتتا سوكرت  ،كةرةستةى داثؤشني Weight -الوزن -كيَش -ق

 .هةرزانرت دةكةويَت يةوةيوروئاب ووىلة رِء 

  Maintenance and Cost:  -االدامة و الكلفة -مانةوة و تيَضوون  -ك

 وة ضةند  ،تيَبضآ باشرتة و كةمرتيانبةرطةطرتربن  ضةند ،نكارديَبة و بانةكان زةمينة ثؤشكردنىوورِ كة بؤ ستانةىكةرة ئةو

 .تر تةواودةبن و كاتيان كةمرتدةويَتوزو ،بيَت ئاسانرت بةكارهيَنانيان

 

 ئةو ماددة و كةرستانةي كة بة زؤري زةمينة و بانةكانيان ثآ رِووثؤشدةكريَن:

  :Wood -اخلشب -ختة تة -2

لةثاشان لةسةر رِايةلَةكان و تةختةبةندةكان  ،بؤ زةمينةى تةختةثيَشكات تةختةكان دةبرِدريَن و رِيَكدةخريَن و رِووتةخت دةكريَن
قة و مواد الص - و ماددةلكيَنةرةكانيان بة كةترية  ،ةخشة بؤدانراو ثيَشكات ئةم ثارضة تةختانةن بةرِيز دادةنريَن بةشيَوةيةكى

 كة سةرى ،ثلة دادةكوتريَت بةشيَوةيةك (50-45طؤشةى ) بة كة ،الري بةيان بة بسمار  ،ضةسثدةكريَن Adhesives -مواد رابطة
-26برِوانة ويَنةكانى ) .و زؤر شيَوازي  جياجياي هةية و دلَطرية ووثؤشينة جوانرِ وى ئةجمؤرةورِ، بةطشتى نةبن كان بةدةرةوةبسمارة

 (1-26) ( و2

  

 

 

 

 

 

 ( منوونةي رِووكةرتي زةمينةي رِووثؤشكراو بة تةختة2-26ويَنةى )

 ماددةي لكيَنةر

 ووثؤشكردن بة تةختةرِ

يت ضينيَك كؤنكريَ
 زةمينةي كؤنكرييت شيشضن ئاسايي

 شةي الر رِووثؤشكردني زةمينةي تةختةدار بة تةختة و بزمار بة طؤ–ب رِووثؤشكردني زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن بة تةختة –أ 

 رِايةلَي تةختة دار

 بزماري ضةسثكردن بة طؤشةي الر
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 ( منوونةي رِووكةرتي زةمينةي رِووثؤشكراو بةتةختة1-26ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سافكراو و ( جؤرةكاني تةختةداري رِيَكخراو3-26) ىويَنة

 

 دةثي تةختةي سافكراوي ثيَكةوة لكيَندراو بؤ زةمينةي تةختةدار دةثي تةختةي سافكراوي ثيَكةوة لكيَندراو بؤ زةمينةي تةختةدار
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 :Brick -الطابوق -خشت  -1

ثيَش بةكارهيَنانى دةبيَت زةمينةكةى بؤ ،ر بةكارديَتزؤرت ووثؤشكردنى ذيَرزةمني و نهؤمى سةرزةمنيرِؤ ئةم ماددةية ب 
بؤ دانان و ضةسثكردنى ماددةى Layer of Cement Mortar  -قة مونة السمنتطب - ضيمةنتؤت بة تويَذيَك طرياوةى بكريَئامادة

 -مفصل االنشائي -جومطةى دروستكردنء  Expansion  Joint-مفصل التمدد -خشتةكة.ثيَويستة جومطةى كشان
Construction  Joint مساحة االكسا ْ  -داثؤشينةكة ووثيَوىرِ لةسةر-  Space Fit-Out .جيَطايان بؤ دةستنيشانبكريَت 

 

 

 

 

 

 

 

مقاومة  -سوتاندن لَستيىوويةكى جوان دةبةخشيَت و رِآ لة دةنط و طةرميى دةطريَت و بةرهةكة رِ ،ئةوةية اليةنة باشةكانى خشت

 (3-26) ىويَنةبرِوانة  .دةكات و ئاسان دةستدةكةويَت و هةرزانة Fire Resistance  - الحريق

 

 

 

 

 

 

 

 ( زةمينةي رِووثؤشكراو بة خشت3-24ويَنةى )

 ووثؤشكردني زةمينة بة خشترِ

 رِووثؤشكردني زةمينة  بة خشت

 تويَذيَك كؤنكريَيت ئاسايي

 كريَيت ئاساييتويَذيَك كؤن

 ثارضة خشت
 زةوي رِووتةختكراو

 زةوي رِووتةختكراو زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن
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 :Ordinary Concrete -الكونكريت عادي  -كؤنكريَيت ئاسايي -3

كة دةبيَت ضةند  ،ن بة كاشى ضوارطؤشة و الكيَشة كاشريِيَذ دةكريَتيا ،يَذريَتدادةرِ بةسةردا يتضينيَك كؤنكريَ نيا ،زةمينةكة
 ت ء بةثَييدادةنريَ بؤ ئةم كاشيانة نةخشةى تايبةتييان ،كردنيان رِاخبريَتبؤضةسثذيَر ئةم كاشييانةدا  طرياوةى ضيمةنتؤ لةتويَذيك 

  (  4 -26برِوانة ويَنةى ) نةخشانة ليَكدةدريَن. ئةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يان دارِشنت لة جيَدا ،( منوونةكاني رِووثؤشكردني زةمينةكان بة خشيت كاشي4-26ويَنةى )

 Construction Joint  -مفصل انشائى -و جومطةى دروستكردن  Expansions  Joint-مفصل متدد -ثيَويستة جومطةى كشان
 (5-26برِوانة ويَنةى ). كة بةهؤى طةرماوة رِوودةدات ،دروستبكريَت ذبوونو كر سةرى كشانبؤ ضارة

 

 كؤنكريَيت ئاسايي لة جيَدا دارِيَذراو
 تويَذيَك شآ برِ

 خشت, يان بةردي شكيَنراو, يان ضةو

 زةوي رِووتةختكراو
 ديوار

 بناغة

 كؤنكريَيت ئاسايي لة جيَدا دارِيَذراو يان كاشي

 كاشيي كؤنكريَيت ئامادةكراو

 طرياوةي لكيَنةري ضيمةنتؤ و مل
 تويَذيَك شآ برِ

 خشت, يان بةردي شكيَنراو, يان ضةو

 زةويي رِووتةختكراو

 ارديو

 بناغة

 ثادلؤ

 ثادلؤ
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 ( جومطةي كشان5-26ويَنةى )

ذراوةكةى  يَضيمةنتؤ دارِ( تيَكةآلوى مضافةمواد )هاتوضؤي زؤري لةسةرة ماددةيةكى سةرباركراو  كة ،زةمينانةىبؤ ئةو 
لون  - ةنطى كانزاييكى رِةهةروةها ماددةي ،كؤنكريَتةكة  Floor Hardener -التصلب -قبونىةسةرزةمينةكة دةكريَت بؤ ثرت رِ

ةنطيَكى جوان و جياوازى بداتيَت. ئةم زةمينانة بؤئةوةى رِ ،تيَكةلَدةكريَت لةطةلَ كؤنكرييَت زةمينةكة Mineral Coloring   -معدني
 .يان مامناوةندة ،يان كةمةنوئاسان دةستدةكةون و تيَضوى بةباشى  بةرطةى شآ و ثووكانةوة دةطرن و كةرةستةكان

 

 :ووثؤشكردني زةمينةكان بة دوو جؤر دةبيَترTileِ  -الكاشي -كاشى خشيت  -4

 Fit- Outs  On-Site Casting  -األكساء بالصب الموقعي  -شنت لةجيَدا دارِ ووثؤشينى زةمينة بةرِ -أ

ر نةبيَت و جومطةى كشانيشى ( دريَذتم 2) الكانى لة هةر اليةك لة كةشة يَان الكي ،ضوارطؤشةئةوةش بةدروستكردنى قاليَب 
ئاوثرذيَن و  ،يان ئةلةمنيَوم ثرِدةكريَتةوة ،مستايبةتيى  بة ناو ئةم جومطانةش بة رِاستةى كانزايي ،سم( بؤ بكريَت1-سم2بة ثانى )

 (  6-26برِوانة ويَنةى ) ادةكريَت. كردني لةجيَدساف

 

 

 

 

 

 

 (  رِووثؤشكردني زةمينة بة دارِشنت لة جيَدا6-26يَنةى )و

 كؤنكريَيت ئاسايي جومطةي كشان
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 : Fit-Outs Tiles Precast  -الجاهز األكساء بالكاشي  -ئامادةكراو  ووثؤشكردن بة كاشيرِ -ب

ةي ئةنداز. كانزايي ضواركؤشةوة و دةثةسرتيَتةوةؤدةكريَتة ناو  قالَبى رِتةكانى ئةم  كاشييانة بةطرياوةيي كةرةستة و ثيَكها
ي ( بةثيَسم5 - سم 1،5يي )ئةستوور سم ( بة 40 × سم 40 يان ) ،سم ( 30×سم  30يان ) ،سم ( 10× سم 10قالَبانة ) الكانى ئةم

 ،Engraved Scheme-مخطط محفور-ضالَنة يان هيَلَ ،يان سادةن ،انةيكاشي داواكردن و ويستى خاوةن كارةكة. جؤرةكانى ئةم
ئةجمؤرة كاشيية  ء خليسكان.خزان بؤ نةهيَشتنىWreaking  -طرطور -هةلَكؤلَراوضالَى ةهيَلَاستدا بة كة بة ضةث  و رِ

ملم ( سةر كاشيةكةى 6تاكو)  ،ملم( ةوة2) لة يىئةستوور بةوةك تويَكلَيك  ،ةنطةنطاورِرِمؤزاييكانةثيَكديَن لةوردة  مةرمةرى 
 ندةكريَن و لةثاشاار ساف و بريسكةد ن دةكريَن و بة ئاميَرى تايبةتكارطةكان ئاوثرذيَ لة ،انةيئةم   كاشيثاش تةواوبوني ،داثؤشيوة
  .ثلةى دوو و ثلةى سآ جيادةكريَنةوة ويَكءثيَكى كاشييةكان بؤ ثلةى يةك بةثيَي رِ

ى  مةرِثارضة مةرِ بة Graft -تطعيم -و كوتراودووجا سم(  50 ×سم  30) ئةندازةىكة بة ،جؤريك كاشيى تايبةتى تر هةية
و مل دادةثؤشريَت بؤ ضةسثكردنى كاشييةكان   طةضتيَكةلَ لة  طرياوةىكان بةضينيَك ةي. ذيَر كاشيلةوانيرت طرانرتة ةنط و نرخىورِةنطارِ

كة  ،(  بؤ ئةو زةمينانةى4: 2طرياوةى ضيمةنتؤى دذة خوآ لةطةلَ مل بة رِيَذةى ) بة يان ،ةيني وشىو تو كة شآ و تةرِ ،لةو شويَنانةدا
دووجا م ( 3×م3 (ووبةرى بة رِ Expansion  Joint -مفصل التمدد -ومطةى كشان . ثيَويستة جووشى و خويَي دةطاتآت و و تةرِ شآ

ةى ى تيَكةلَ  Cement Grout- شربت -بةر هةيوانةكان و سةكؤكانى دةرةوةى بيناكة بكريَت و خةستاوى و بؤ رِووبةرى بانةكان 
و ضالَ و بةسةريدا و نيَوانةكانيان  تو ئاو دةطرييَتةوة و دةكريَ Stone Powder - غربة -خاشى بةرد ضيمةنتؤى سثى و 

بؤ زانينى تواناى   ةكانىيتايبةتي يةكان لة تاقيطةكاندا تاقيدةكريَنةوة بةثيَي خةسلَةتةكاشي .دةكريَتةوةثرِةكانيانى ثآ ضؤلَ
و  يةكانكاشي كهاتةكانى و دميةنى دةرةوةىوى ثيَخوآ  تيَكةآل يَذةىو رِ ستى ليَكخشانلَيَذةى مذينى ئاو و شآ و بةرهةو رِبةرطةطرتن 

)جوانى دميةنى دةرةوةى  ئةمانةنيى كاشييةكان. اليةنة باشةكانى ئةم كاشييانة ى و ئةستووريو سافيَكوثيََكيى ثيَوانةى الكانى رِ
ى و يلةثيسنيى ثاككردنةوةى و ئاسا ثَيخوستبةرطةطرتنى  - Corrosion كلأت - تان و ثووكانةوةوبةرطةطرتنى سو ،كاشييةكان

 (7-26ـة. برِوانة ويَنةى ) ى(يضةور
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 ( رِووثؤشكردني زةمينة بة كاشيي ئامادةكراو7-26ويَنةى )

 - Lime  نورة -جري - ألبةردى قس Marble  -الرخام -مةرِمةرِ -5 

جيا و بةثيَي خواست و ويستى بة رِووبةرى جيا ريَتووثؤشى زةمينةى ثيَدةك. رِاندن و لوسكردن و رِيَكخستنى هةيةرِتواناى ك
 -موقع العمل دالة جيَكار ،ةوكة لة رِةط و دةمارى جوان ثيَكهاتو ،ئةم بةردانة ضةند رِةنطيَكى جياوازيان هةية ،يداراليةنى  ثةيوةند

Work Site ئاميَرى   بة  (  و ئاو4: 2يَذةى )رِ مل بةو  ثاش دانان و ضةسثكردنى بةطرياوةى ضيمةنتؤ ،دةبرِدريَت و ساف و لوس دةكريَت
 - خوآ طريضيمةنتؤى بةرطة ،هةية كة شآ و تةرِ و تووشي و خوآ ،لةجيَدا شةوق و بريسكةى ثيَهةلدةهيَنن. لةو شويَنانةدا سافكردن 

وان ثارضةكاندا نيَ لةجومطةى  كشان  .يانبؤ ضةسثكردن رِؤدةكريَتلةذيَريدا  Resistant of the Salts - مقاوم لالمالح
 ،ن ئةلةمنيؤَم( ثرِدةكريَتةوةيا ،)مس كانزا بة يان ،خاشي بةردو وستدةكريَت و نيَوانةكانيان بةطرياوةى خةستاوى ضيمةنتؤى سثي در
نى وشيى دةطرن و بةئاساو تو تةرِ دميةنيَكى جوانيان ثيَدةبةخشيَت. ئةم  زةمينانة بة هيَزن و دريَذخايةنن و بةرطةى  سووتان و كة

هةنديَك شويَنى تايبةت  لة لةبةرئةوة تةنها ،مةرِمةرِ زؤري  تيَدةضيَت بةؤن كاريان تيَناكات. رِووثؤشني ضةورى و رِيَنةوة دةكرثاك
ثيَويستة لة تاقيطة  ،ئةم ثارضة مةرِمةرِانةبةكارهيَنانى ثَيش  .كان و بينا طرنطةكانطةورة و هؤلَةوةكو كؤشكةكان   ،بةكاردةهيَنريَت

لةطةلَ ئةوةشدا   Fraction Factor -عامل الكسر-شكاندن  بؤ زانينى بةرطةطرتن و تواناى مانةوةى و فاكتةرى .كريَتةوةيبتاق
 Homogeneity in التجانس في المظهر -ووكةشدا ن لة رِووة هاوشيَوةبوColor Purity  - نقاوة اللون -ةنط ى رِيثاك

Appearance –. ( 2 - 26برِوانة ويَنةى) 
   

 

 

 

 

 

 (  رِووثؤشكردني زةمينة بة كاشي مةرِمةر2ِ-26ويَنةى )

  - الموزائيك المزجج و السيراميك و الكاشي الفرفوري-  فةرفورى ثؤرسيالنكاشى  ومؤزاييكى رِووشوشة و سرياميك  -6

Glass Mosaic Ceramic Porcelain  

 - مضلع –و فرةال قةبارةى ضوارطؤشة  بةةنط ا و هةمةرِشوشة بة ضةند شيَوازيَكى جيثيَكهاتةى  لةووشوشة رِمؤزايكى  
Polygonal ووى ثةرِة بؤكيَشراو بةسةر رِايكانة بة شيَوةيةكى نيطاركاريى نةخشة ئةم ثارضة مؤز ،كةرتى بضوك دروستدةكريَت بة

كة لة طرياوةى  ،دادةنريَن ر زةمينةيةكةسةيزدةكريَن و لكانة رِثيَش بةكارهيَنانى ئةم ثارضة مؤزاي ،ةزيَكى ئةستووردا دةلكيَنريَتكاغ
ؤ و لةسةرخئةم كارة دةبيَت زؤر بةوردى  ،كةويَتيكةكة دةردةووى مؤزارِة ء ليَدةكريَتةو لةثاشان ثةرِة كاغةزةكةي ،مل ثيَكديَضيمةنتؤ و 

نةوة و ثارضة مؤزايكةكان ضاك لةسةر بؤ ئةوةى كة طرياوةكة بةباشي بضيَتة ناو بؤشاييةكانى نيَوانيا ،و زانايانة و ليَهاتوانة بكريَت
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  ،ثةرِؤيةك بة ثاش ماوةيةكى كةم ،بةسةريدادةكريَت  بةردتؤز و خاشي   خةستاوى  تيَكةلَةى  ضيمةنتؤ و نلةثاشا ،رياوةكة ضةسثبنبط
 زةمينةكة جومطةى كشانى ى ووبةر( لة رِم دووجا3× م 3ثيَويستة هةر ) ،تةوةدةكريَنةرم سةر مؤزايكةكة دةسردرِيَت و ثاكفلَضةيةكي  نيا

ةم كارةش دميةنيَكى جوان دةبةخشيَت بة رِووى زةمينة ئ ،بكريَتةوة( ثرِن ئةلةمنيؤميا ،رِاستةى ميتاىل )مسبؤ بكريَت و نيَوانيان بة 
 مؤزا يكةكة و درزي خوار و نارِيَكي تيَناكةويَت. 

 ،و ثوكانةوة هةية دذي ئاطروويةكى جوان و بةرطرييةكى زؤرى كة رِ ،ةمينة ئةوةيةز ووثؤشينة بؤؤرة رِاليةنة باشةكانى ئةجم
زةمينةكة بؤ ئةم  .ؤ دانان و ضةسثكردن طرياوةى كةمى دةويَتكيَشى  كةمة و ب ،ترشةلؤك و خوآ كانزاييةكانةوة ثةيدا دةبن كة بةهؤى

م وشييان زؤرة بةكارديَت. بةآلتو و كة تةرِ ،نجؤرة مؤزايكانة دةبيَت تةخت بيَت. بةزؤرى لة ضيَشتخانةكان ء باطرةكان و تواليَتةكا
- سم 20)يان فرةالن و الكانيشيان  ،ن الكيَشةنيا ،يان ضوارطؤشةن ،ثارضةكانى،ك شوشة دادةثؤشريَتتويَذيَ كة بة ،ي فةرفورىيكاش
نيَوان بؤئةوةى  ،ارةكانيان ديو ،دةكريَنيان سثى لةسةر زةمينةكان ضةسث ،ةشطرياوةى ضيمةنتؤى رِ انة بةيئةم كاشي ،ةـسم( 25
اليةنة   .( لة هةر ضوارالوة بة رِيَكى دياربن. ثيَويستة جومطةى كشان دروستبكريَت وةكو لةسةرةوة  بامسانكردةكانيبنكةشيةكان )ييكاش

يش كة دميةنيَكى جوانيان هةية و بةرطةى ترشةلؤك و خوآ كانزاييةكان دةطرن و ئاسان ،ئةوةيةيانة ؤرة كاشيباشةكانى ئةجم
 (4-26برِوانة ويَنةى ) .ثاكدةكريَنةوة

 

 

 

 

 

 

 ( رِووثؤشكردني زةمينة بة كاشي مؤزايكي رِووشوشة4-26ويَنةى )

 

  Linoleum  -اللينوليوم– لينؤليؤم  -7

 ةب بةتةنشت يةكةوة  يان ضوارطؤشة ،كوتراو دروستدةكريَت و بة دريذايي جياجياووةك و تةختةى رِلة رِؤنى كةتان و رِةنطى 
بةسةر ئةو زةمينانةى  كة  ةتريةى تايبةتى دةلكيَنريَنةنطيَكيان هةية و بة كلينؤليؤم ضةند رِ  .دادةنريَن ملم (6،7-2،6ئةستوورايي )

 (22-26( و )20-26برِوانة ويَنةكانى ) . يةيان نيشيوتو و و تةرِ يَكة و شآو رِ ووةكانيان تةخترِ
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 ني زةمينة بة ماددةي لينؤليؤم( رِووثؤشكرد20-26ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي لينؤليؤم22-26ويَنةى )

 

 رِووثؤشكردني زةمينةي نهؤمي زةميين -أ رِووثؤشكردني زةمينةي نهؤمةكاني سةرةوة -ب

 لينؤليؤم و ماددةي لكيَنةر

 تويَذيَ كؤنكريَيت ئاسايي تةختكراو

 تويَذي شآ برِ

 شيشضن زةمينةي  كؤنكريَيت

 خشت, يان بةردي شكيَنراو, يان ضةو

 زةوي رِووتةختكراو

 ملم لينؤليؤم 1

HDF   ماددةي هةلَطري ضيين لينؤليؤم 

 ضينيَك تةثةدؤر
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 دروستكراون Tiles of Plastic Paste  - بالطات من العجائن اللدنة - لدائن -جيري ثالستيكيي هةويرى  لة كة ئةو خشتانةى -2

 Mineral  -معدني حشو - بة كانزا ئاخنراوFibers  -الياف -يشاَىل لة رِ Plastics -لدائنا -ئةم هةويرة جيريِانة  

Fillers  ن يا ،كةترية بة .ةنطى جياجيا دروستدةكريَتنيشانكراو و رِن ضوارطؤشة و بةئةندازةى دةستيا ،ثارضةى دريَذ لةطةلَ بؤية بة
ؤيشنت نةرم و دةكريَتةوة بةسةريا رِضةسثدةكريَت. ماددةيةكى سوكة و ئاسان ثاك يَكتةخت و رِ ماددةيةكى لكيَنةر لةسةر زةمينةيةكى

 (21-26برِوانة ويَنةى ) .خؤشة و بيَدةنطة

 

 

 جيري( رِووثؤشكردني زةمينة بة ثالستيكي 21-26ويَنةى )

 

 

 Cork -الفلني -تةثةدؤر -4

 -يةكىيكاروردة ونى هيَدرؤليكى بةثيَي ئةندازة خشيت تةثةدؤر بةثةستانةوةى ماددةى تةثةدؤر بة ئاميَرى ثةستاند
ةوةى ماددةكاني ئبؤ ،يَك و وشكبيَتتةخت و رِديَت بؤ داناني ئةم خشتانة دةبيَت زةمينةكة ديَت و بةرهةمتايبةت ثيَك Detail -تفاصيل

كى تةخت وويةةبيَت رِئةوا د ،وكرابوبكةن. ئةطةر زةمينةكة لة تةختةدار دروست كةترية و لكيَنةر بةباشى كارى خؤيان بؤ ضةسثكردنيان
بةشيَوةيةك كة سةرى بسمارةكان ديار  ،بسماري تايبةت خشتةكان بةسةر زةمينةكةدا دابكوتريَن بةو ساف و ثاك و وشكى هةبيَت وة 

 هةية واندةكةنةوة و دميةنيَكى جوانيان و جيايكة طةرمى و دةنط طلدةدةنةوة  ،شتانة ئةوةيةؤرة خاليةنى باشى ئةجم .نةبن
 (23-26برِوانة ويَنةى ) .نةوةئاسانى ثاك ناكريَن و بةو تةثوتؤز دةمذ ن و ضةوريهةلَدةطربةآلم  زوو ضلَك  ،نسووك ماددةيةكى

 

 

 

 

 

 تةثةدؤر( رِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي 23-26ويَنةى )
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  siteiMagn  3MgCO   - املاكنيسايت –ماطنيسايت  -20

شويَنى  لة هةروةها ،و بةردي هارِدراو و مل لةطةلَ بؤيةى تايبةت ثيَكديَتمةطنيسيؤم ى ئؤكسيد ردنىئةم ماددةية لة تيَكةآلوك
و  تةوةثاندةكريَكة ،. بةمشيَوةية هةويريَك دروستدةبيَتAdmixture  -أضافة - سةرباردةكريَت شلي كلؤريدى مةطنيسيؤمىكارةكة 

 Especial ruler -مسطرة خاصة -تايبةت استةيةكى رِ و بة ريَتدةكثؤش(سم  زةمينةكةى ثآ رِوو2،5-2)ي يئةستوور بة
ةقدةبيَت. دةتوانريَت و رِ وشكدةبيَتةوة و خؤيدةطريَتثاش ضةند كاتذميَريَك تا  ،يَكدةخريَت و تةختدةكريَت و بةجيَدةهيلَريَترِ

سم( ضينى يةكةم  دةبيَتة شويَن ثيَطةيةك بؤ  4ة )كة ئةستووريةكةى بطات ،ضني لةم ماددةية دابثؤشريَت دوويان ،زةمينةكة بة دوو تويَذ
 كة لةسةريةتى.   ،دووةم ضينى

بةكاردةهيَنريَت. د ت...هبؤ داثؤشينى زةمينةكانى خويَندنطاكانء كارطةكانء فةرمانطةكان كة،جؤريَكى هةية ماطنيسايت ضةند
ت و ضةوري دةكااسان ثاكدةكريَتةوة و بةرطريى سووتانئ ،يى جيادةكاتةوةكة دةنط و طةرم ،ماددةية ئةوةيةاليةنة  باشةكانى ئةم 

 (24 - 26برِوانة ويَنةى )  نيانة.ؤيشنت نةرمءارِدبؤ بةسةرناطريَتة خؤي و 

 

 

 

 

 

 

 ماطنيسايترِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي  (24 - 26ويَنةى )

 

 :Rubber -المطاط -الستيك -22

 و لةسةر زةمينةيةكى تدةكريَ ردةكاري بؤت و ودادةنريَ ئةندازةى بؤ كة ،كارديَتيان بةثارضةى ضوارطؤشة بة،ريَذاييالستيك بةد
ئةمانةش  ،بازرطانيان ثيَوةدةكريَت كة ،ضةند جؤريَكيان هةية .ماددةيةكى لكيَنةر ضةسثدةكريَت و بة تدادةنريَيَك و وشك تةخت و رِ

بةثيَي جؤري  ،كةمرتبيَت تر قةبارةكةى لةطةلَ ضةند ماددةيةكي( %35يَذةكةى لة )رِ ابيَتن كة ،الستيكى سروشتى ن لةوثيَكهاتو
  ....هتد بةكاردةهيَنريَتوةرشةكانووثؤشكردني زةمينةى كارطةكان و الستيك بؤ رِ تيَكةلَدةكريَت. داواكراو
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برِوانة  ت. يَتان و ضةورى ناطروم بةرطةي سوبةآل ،خؤشةؤيشنت ا رِدو بةسةري كة سووكة ئةوةية ،ماددةية اليةنى باشى ئةم
  ( 25-26ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 الستيكرِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي  (25 -26ويَنةى )

 

   Asphalt and Epoxy  -االسفلت و االيبوكسي -و ئيثؤكسي  ئةسفةلت -21

 احلشو املناسب -رلةباو ناوئاخين  Pasta -املعجون - )هةوير( ئةسفةلت و رِيشوى ئةسبيَست و خةستة هةويرى قري لة طرياوةى
Padding-Right ةبيَتة ثليَتيكى ء ددةكريَتةوة ثةستانداثانلةذيَروى بةيةكةوة دةبنة طرياوةيةكى هةوير و لةطةلَ بؤية ئةمانة هةمو

 و يَتدةكر Details -التفاصيل -ارييةكانى ردةكدريَذي و ثانى و وئةندازةى لةثاشان كةرتدةكريَت دةستنيشانى  ،( ثانى طةورةدةث)
ووثؤشى زةمينةكانى رِ كةتريةى تايبةت ضةسثدةكريَن. ووى زةمينةكة بةرِملم( ئةم ثارضةثليَتانة لةسةر 21-ملم3يى )ئةستوور بة

  كةن.ثيَدةيطةكان و تةالرةكانى نيشتةجيَبوونى...هتد خويَندنطاكان و نةخؤشخانةكان و تا ق

 هةية كةةنطيان جؤرةها رِ ،كردبامسان لةسةرةوة كة ،يك وايةالستوةكو اليةنة باشةكانى  ،اليةنة باشةكانى ئةم ماددةية
 ئةويش لة ،ةمينةكان بةكاردةهيَنريَتز ثؤشينىووبؤ رِ م ئيثؤكسى وةكو ماددةيةكى نوىَآلبة .بةكاربهيَنريَن يَتةتوانربةثيَي ئارةزوو د

 و بة تدةكريَرِاخستنى لةسةر رِووى زةمينةكان و تةخت بؤيارمةتيدةرة  كة ،ثيَكديَت تايبةت  ئيثؤكسيى و بؤيةىماددةى وكردنى آلتيَكة
قكةر ى كيمياويى رِةمةوادهةنديَك  ة جومطةشى بؤ دروستناكريَت.وكريَت بة ئةستوورييةكى ئةندازةكراو دةرِيَكتايبةت  استةيةكىرِ
 Interaction  -التفاعل -دالة ئةجنامى كارليََكردنAdd  - يضاف -كة ،دةكريَتة ناو ئيثؤكسيةكةوةHardener) ( )المصلد)

زؤري لةسةرة ضؤى كة هاتو ،و ئةو شويَنانةى كارطةزةمينةكانى ثؤشينى ؤ رِووئةم ماددةية ب ةقدةبيَت.دةدات و ثاش ماوةيةك رِيارمةتي
 واية كةباشرت ،ناكريَت جؤرة جومطةيةكى بؤهيض  ،زةمينةكة سةرنةطاتة   Force -نفاذ-ى دزةيشوو تو وة بؤئةوةى كة تةرِبةكارديَت 
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 Scarification of Sand or Surface  -تخديش السطح او فرش الرمل-ملى بةسةردابكريَت نيا ،بروشيَنريَت زةمينانةئةم ووى رِ

brushing   (26-26برِوانة ويَنةى ) و نةخزيَت. لةسةرى نةخليسكيَتكةس بؤ ئةوةى 

 

 

 

 

                                     

 و ئيثؤكسي ئةسفةلترِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي ( 26-26ويَنةى )

 

 Carpets & other Furnishing - السجاد و املفروشات االخرى- ايةخ و رِووثؤشةكاني تر رِ -23

 Fitted   - تثبيت في الموقع - دةكريَنكة لةسةر زةمينةكان لةجيَدا ضةسث ،ووثؤشى تر هةنايةخ و رِرِ ضةند جؤريَك لة

Carpets  عزل الصوت - دةنطجوانكردن يان جياكردنةوةى  بؤايبةتى لة رِارِةوةكان و سةرثليكانةكان و هؤلَة طةورةكان بةت -
Sound Insulation ليَيان. 

 

- رروستبكريَن و الكانى بة تولَى داتةختةدار د يان لة ،يَذراوضيمةنتؤى دارِن بة يا ،يَكنبووتةخت و رِةبيَت رِئةم زةمينانة د
كة ئايا  ،يى نرخةكةشى دةكةويَتة سةرئةوةىو طران تتيَدةضيَ ايةخانة زؤريؤرة رِووثؤشكردن بةجمرِ ،قاميبكريَت Tools -الرتايش

 يان الستيك بة ،ئةسفةنجتويَذيَك  كة ،ايةخ هةنرِيان بة ئاميَر دروستدةكريَن لةطةلَ ضؤنيَتييان. هةنديَك  ،ةدةستايةخانة بئةم رِ
كة  ،هةنهةبيَت. هةنديَك رِايةخ  ئةطةر لة شآدةكاتةوة ئةوةش جياي  .Built in Underlay -حتتيا قةملص -لكيَنراوة  اذيَرياند
ان نةي وبؤئةوةى مؤرانة و ميَرو ،شويَنى زؤر تايبةتدا رِاخبريَن و ثاريَزطارييان ليَبكريَت لةئةمانة دةبيَت  ،نرخن و بة دةطمةن

 (27-26برِوانة ويَنةى ) نن.فةوتيَ
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 ايةخ و رِووثؤشةكاني تررِ( رِووثؤشكردني زةمينة بة 27 - 26ويَنةى )
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 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

352 

 

 

 

 

 

 تةالرسازي ييبيناكار
 

 بةشي هةظدةهةم

ئامادةكراوةكان   ةثيَشكاتبينا  
 االبنيةالجاهزة

Prefabrication 
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 Prefabrication -االبنيةالجاهزة -بيناثيَشكات ئامادةكراوةكان / مبةشي هةظدةهة

كة هةموو  ،طشيت بينا طةورةكان بةرة و بةبة تايبةتي خانوو ،يَذةيي كةمماوةيةكي رِ باشرتين شيَواز بؤ تةواوكردني بينا بة
 Prefabricated)ثيَشكات ئامادةكراوة بيناي  ،يَدابيَتتظ دابينبكات و ثيَويستييةكاني ذياني مرؤ جؤري و تؤكمةيي ومةرجةكاني 

Building)  .يت شيشضن دادةريذريَن دةكريَت و لة كارطةي تايبةتدا بة كؤنكريَيانةثيَشكات نةخشةيان بؤ ئامادةثارضةكاني ئةم بينا
تايبةتدا كؤدةكريَنةوة  ينشويَو لةويَش لة دةطويزريَنةوة  ةكارةكبؤ شويَن ي تايبةتبة ئوتؤمبيَلي بارهةلَطر ن، لة ثاشاو دروستدةكريَن

بةهؤي ثيَي شوييَن دةستنيشانكراو ن دةبريَنة سةر كارةكة و بة، لةثاشاتا كاتي ثيَويست ،و ثؤليندةكريَن و لةسةر يةك دادةنريَن
 (2-27) ىويَنةبرِوانة  دةكريَن.ريَن و ضةسثدةددادةنريَن و لةيةكدةكريَنةوة و كريَنةوة بةرز

 

 

 

 

 

 

 ة ثيَشكات ئامادةكراوةكانيتيكردن و داناني دةثة كؤنكريَ( ثؤليَن2-27ويَنةى )

لةطةلَ ئةوانةشدا برِي ئةو  ،دةكريَتثاشةكةوتيَكي باش كارةكانو كات و كةرةستةي بينا و ذمارةي كريَبةمةش لةثارة 
طةر بة ئة ،دةبيَتةوةكةمرت بةكار دةهيَنريَت بؤ هةمان بينا كة ،تةداؤنكريَلة ضاو ئةو برِة ك ،دةهيَنريَتبةكار بؤ بيناكة كة ،تةيكؤنكريَ

 ، زؤر بةرزدةبيَتةوة ييةوةووي ضةندي و جؤررِ لة تةكة، هةروةها ئاسيت بةرهةمهيَناني كؤنكريَدروستكردني ئاسايي ئةجنامبدريَت
ئاوةكة و رِيَذةى ماددة  تةكة و رِيَذةي تيَكةلَكردنيكؤنكريَ ئةوةي كة كؤنرتؤلَي كارةكاني تيَكةلَكردني كةرةستةكاني ثيَكهاتةيلةبةر

مةجؤرةكان بة ماوةيةكي كةم ثارضة هة نلةثاشا ،دةدريَتؤخيَكيكي لةباردا بةباشي ئةجنامدسةرباركراوةكان و رِاوةشاندنيان لةبارو
كة  ،ووي هةلَم دةكريَنةوةدا لة كارطةكة بةرةو رِتايبةتثارضةكان لة شوييَن  .ييةوة زؤر طرنطةووي ئابووركة لة رِ ،دةهيَنريَنبةرهةم

وآلتاني لة زؤربةي  تا خؤيدةطريَت. ،ئاسايي دابنريَتكة هةر بة ،ضاو ئةوةداة قبوونيان زؤر خيَراتر دةكات لةماوةي خؤطرتن و رِ
زؤر   بيناساز وئةندازياراني  تةالرساز و ضوون دةرِوات ثيَشدراوة و تا ديَت بةرةو كردني بينايانةي دروستةوازؤرة شيَجيهاندا برةو بةجم
 ،ناوةند و طةورةكانىاوانةكان و داثؤشيين بؤشايية مامبيناي ثيَشكات ئامادةكراو ضارةسةري طرفتةكاني ماوة فرطرينطي ثيَدةدةن. 

 .ييةكان دةكاتوةكو بيناكاني ثيشةسازي و  بازرطاني و بينا طشت
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 Prefabricated systems - اء الجاهزانظمة بن -سيستةمةكاني بيناي ئامادةكراو 

Column and beam System  -  الجسور و االعمدة -نظام الهيكلي- سيستةمي ثةيكةريي )ثاية و ثرد(  -2

  

 بؤ دانراو ئةندازة و قةبارةكانيان نةخشةي ثيَشكاتثيَي كة بة ،ةكراوةكاني ثاية و ثردةكانثارضة ئامادلةم سيستةمةدا
 ،كاتي ثيَويستدا بة ئؤتؤمبيلي بارهةلَطري تايبةت دةهيَنريَنة سةر شويَنكارةكة دةكريَن و لةدةلة كارطة ئاما و دةستنيشاندةكريَت

دةكريَنةوة ييَن تايبةت هةلَدةطرييَن و بةرزكر ثارضةكان بةدا دةكريَن و لة كاتي جيَبةجيَكردني كاري دروستكردني بيناكةلةويَش ثؤلين
، لة دا هةلَدةكشيَتبيناكة قةبارةي خؤي وةردةطريَت و لة شيَوةي قةفةسيَك تا ،يَن و ثةيوةستدةكريَنمةبةست و ليَكدةدر شوييَن بؤ

ؤرة بينايان ناكة بة ديواري هةلَنةطر ئابلَوقةدةدريَن. جياوازيي ئةجمدةرةوةي بي يةكان لة ناوةوةي بيناكة و بةرطيبؤشاي نثاشا
. ئةم ثيَكةوة بةنددكريَن و ثةيوةستدةكريَن، بةئاساني ثارضةكاني سووكرتةبيناكاني تر  لة جؤريخيَراتر تةواو دةبيَت و  كة ،لةوةداية

جار درز و تةقني دةكةويَتة نيَوان جةمسةر و جومطةكاني ثارضة لة هةنديَك ،ةكان و كارطةكان بةكاردةهيَنريَتشيَوازة بيناية بؤ بينا بةرز
 (1 - 27ى )ويَنةبرِوانة . بةآلم بآ ترس و بآ زيانن ،رِكراونةتةوةت ثكة بة كؤنكريَ ،يةكدراوةكانةوة لةو ئاستانةدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يي( سيستةمي ثةيكةر1 - 27) ىويَنة

 ووثؤشكردني دةرةوةديواري رِ -5   يان داثؤشيين بؤشاييةكان ,دةثي رِووثؤشكردن -4ي ثةيوةستكردن    ثرد -3ثردي     -1   ثايةي ثيَشكات ئامادةكراو -2
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  system Bearing wall construction -نظام الجدار الحامل - سيستةمي ديواري هةلَطر -1

 .ووبارةبووةوةكان بةكاردةهيَنريَندء بؤ ماوة كورتةكان كة  ،ثيَكديَت يوارة هةلَطرة ئامادةكراوةكانلة يةكةكاني دةثة د ئةم سيستةمة
 :ئةمانة ضةند جؤريكيان هةية

لةسةر ديوارةكاني كة  ،وةكو ديواري هةلَطر ،ي بيناكة دادةنريَنيكة لةسةر باري ثان ،ن ئةو ثردة هةلَطرانةنيا ،ئةو ديوارانة -أ
دةبنة هةلَطري دةثة ئامادةكراوةكاني داثؤشةري بؤشاييةكاني  سةر   ،يب دةرِؤن، لةطةلَ تةوةري بيناكةدا تةريستوونني بيناكةدةرةوةي 

ووكاري بيناكة ئاماجنيان كة دةكةونة سةر رِ ،، ديوارةكاني دةرةوةستووننيكة ئةمانيش لةسةر تةوةري بيناكة  ،زةمينة و ميض و بانةكان
 ئةندازياري ،هةواارليَكةكاني كةشءؤشاييةكاني ناوةوة لة كتين بثاراس كة دةكةويَتة سةريان و ،قورساييانةن ئةوهةلَطرتين 

 .ييان بؤ سازدةداتتةالرساز رِيَكيان دةخات و جوانكار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي بيناكةي( ديوارةكاني سةر باري دريَذ3-27) ىويَنة

دةثة ناكة ستوونني و هةلَطري ي بييي لةسةر تةوةري دريَذيكة لةسةر باري دريَذ ،ئةو ثردة هةلَطرانةن نيا ،ئةو ديوارانة -ب
 كة بة ئارِاستةيةكي تةرييب لةطةلَ تةوةري دريَذي بيناكةدا ،داثؤشيين بؤشاييةكاني سةر زةمينة و ميض و بانةكان ئامادةكراوةكاني

 - 27) ىويَنةرِوانة ب دةثاريَزن. بؤشاييةكاني ناوةوة لة كارليَكةكاني هةوا ؤيان هةلَدةطرنءتةنها كيَشي خ ، ديوارةكاني دةرةوةدةرِؤن
4 ) 

 

ناو خانة  ديواري تيغةي  -4ديواري خؤهةلَطر, يان  رِووثؤشكردن      -3ديواري بةستنةوة ي دوو بؤشايي      -1ديواري هةلَطر      -2
 ديواري دةنطربِِِي نيَوان دوو خانة -5

 

2 

 
 

ةوةري باري ت
 دريَذيي بيناكة

3 

1 

4 

5 
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 ( ديوارةكاني سةر باري ثاني بيناكة4 - 27) ىويَنة

  جارزؤر ،هةلَدةطرني بيناكة دادةنريَن و دةثة داثؤشةرةكاني زةمينة و ميض و بانةكان يي و دريَذيثانكة بة ،ئةو ديوارة هةلَطرانةن -ج
تويَذي  نيا ،طةرمي و دةنطيان تيَدايةني  نيَوانياندا تويَذيَك لة ماددة جياكةرةوةكاووكارةكان(  دوو تويَذن و لة ديوارةكاني دةرةوة )رِ

 (5 - 27) ىويَنةبرِوانة . يت شيشضين هةلَطرةدةرةوة جياكةرةوةية و تويَذي ناوةوة تويَذيَكي كؤنكريَ

 

 

 

 

 

 

 

 بيناكة يي و دريَذيي(  ديوارةكاني سةر باري ثان5 - 27) ىويَنة

تةرييب لةطةلَ ديوارة هةلَطرةكاني ناوةوةدا، دةثة بة كة بة دريَذي لة رِووكاري دةرةوةي بيناكةدا دادةنريَن  ،لَطرةكانديوارة هة -د
كة بة ئةندازةي رِووبةري ذوورةكان دروستكراون، ئةم  ،ئامادةكراوةكاني داثؤشةري بؤشاييةكاني زةمينة و ميض و بانةكان هةلَدةطرن

  و ئامادةكراو  دروستكراون. prestressed -سابقة االجهاد -ة يةكة ناوبؤشةكاني ثيَشكات شةتةكدراويان ل ،يان ثتةون،دةثانة

 (6 - 27) ويَنةى وانةرِب

2 

باري دريَذي  تةوةري 
 بيناكة

2 

ديواري تيغةي  -4ديواري خؤهةلَطر, يان  رِووثؤشكردن   -3ديواري بةستنةوة ي دوو بؤشايي    -1ديواري هةلَطر    -2
 ناو خانة 

 

2 

1 

 ديواري تيغةي ناو خانة  -1ديواري هةلَطر    -2
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و بةهؤي دةكريَن ضةسث لة ناو بيناكاندا ثايةكان،يي و ديواري هةلَطر ثيَكهاتووةدوو سيستةمي ثةيكةر لة هةرئةم شيَوازة  -ه
 (7 - 27) ىويَنةبرِوانة . ثةيوةستدةكريَن ي دةرةوةداطةلَ ديوارة هةلَطرةكانكانةوة لةثردة

 

 بناغةكان  -4دةثي  داثؤشيين بؤشاييةكان      - 3ديوارةكاني ثةيوةستكردن        -1ديواري هةلَطرةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا      -2

 ديوارة هةلَطرةكاني سةر باري ثانيي و دريَذيي بيناكة (6 - 27) ىويَنة

3 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 دةثي داثؤشيين بؤشاييةكاني نيَوان دوو نهؤم  -3     ديواري هةلَطري نيَوان خانةكاني بينا  -1    ديواري هةلَطرةكاني دةرةوةي بينا   -2

 ثايةكان -6   ثردةكان   -5  بناغةكان    -4

 

 يي( سيستةمي ديواري هةلَطر و ثةيكةر7 - 27) ىويَنة

 

تةنكن.  كيانيَدةثة ديوارة هةلَطرةكان هةند ،تو هةرزاني ليَثيَكديَ تارِادةيةك سووك ،تؤلَيازي ديواري هةلَطر بينايةكي توندوشيَو -و
يش بة داثَؤشةرةكاني زةمينة و ميض و بانةكان كريَن. دةثةبةشانيَكي ئةستوور و بةهيَز ثتةودةسةر تادريَذةكانيان سةرهةر دووال 

هةموو ئةو بار و كة دةبنة هؤي نةنوشتاندنةوة و بةرطةطرتين  ،دةكريَنانةكاني ئةستوور و بةهيَز و ثتةوالوة شهةمانشيَوة لة هةر ضوار

4 
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بار و  وي بيناكة دادةنريَن و ئةمانيش هةموينئةمانة لةسةر ديوارةكاني باري ثا كة دةكةونة سةريان. ،انةييو كاتيقورسايية جيَطر 
 (2 - 27) ىويَنة برِوانة لةوانيشةوة بؤ ناخي زةوي  دةطويَزنةوة. قورساييةكان لة رِيَي خؤيانةوة بؤ سةر بناغةكان و

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او لة هةر ضوار الوة  دةثي  ديواري شيشضين شان بؤكر -1دةثي  داثؤشيين كونداري كؤنكرييت شيشضن بؤ ميض و بان      -2

 دةثي ديواري شيشضين شان بؤكراو لة دووالوة - 3

 بؤ ديوار و داثؤشيين ميض و بانةكان يت شيشضن( جؤرةكاني دةثي كؤنكري2َ - 27) ىويَنة
 

  Small panel system - نظام جدران من االلواح الصغيرة -سيستةمي ديوارة دةثة شيشضنة  بضووكةكان   -3

كارةكة هةلَطري تايبةت دةطويَزريَنةوة بؤ شويَنئؤتؤمبيلي بارئامادةدةكريَن و بة  ،دةكريَنارانةثيَشكات لة كارطةكان دروستئةم دةثة ديو
لةسةر يةك دادةنريَن و لة كاتي ثيَويستدا بؤ شويَنةكانيان  دةكريَنةوة وكؤمةلَ كؤمةلَ جياثارضةكان ،ثيَي خشتةي ثؤلينكردنبة

، ئةم ثارضانة تارِادةيةك ماددة جياكةرةوةكاني ثيَكةوة دةبةسرتيَنةوة و ثةيوةستدةكريَنو لةيةكدةدريَن و  دةكريَنةوةبةرزبةكريَن 

2 

1 

3 
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 27) ىويَنة برِوانة ...هتد.ن ماددةي طةض و ماددة طلَينةكانيا ،يت سووكخؤ  وةكو كؤنكريَدةنط لة ثيَكهاتةكانياندا دةطرنةي و يطةرم
- 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -4مينة لة شويَنكار دارِيَذراو دةثي زة -3            دةثي ديواري دةرةوة -1           نكار دارِيَذراو بؤ داثؤشيين بناغةكاندةثي لة شويَ -2
 دةثي ثةيوةستكردني دوو ديواري ناوةوة  -5        ديواري دةرةوة  بة ديواري ناوةوة   دةثي ثةيوةستكردني 

 دةثي ثةيوةستكردني ديواري ذيَرةوة  بة ديواري سةرةوة      -6                                               

 سيستةمي ديوارة  دةثة شيشضنة بضووكةكان( 4-27ويَنة )

 

  Large panel system - نظام جدران من االلواح الكبيرة  -سيستةمي ديوارة دةثة شيشضنة طةورةكان -4

، ية شيشضنة ئامادةكراوةكان دروستدةكريَنتيكة بة دةثة طةورة كؤنكريَ ،ريَندةهيَنبةكار بؤ ئةو بينايانةئةم ديوارانة 
لة كاتي دانانياندا بةثالَثشيت لوولة ئاسن بة شيَوةيةكي  ، ثيَويستةيي دةثة بضووكةكانئةستووري ئةم دةثانة كةمرتة لة ئةستوور

هةموو ثيَكهاتةكاني بيناكان وةكو ديوارةكاني   ،ديَتتاييكؤ كردن و بةستنةوةيانوةستتاكو بةتةواوي كاري ثةي ،يَنةوةكاتي ببةسرت
ة دةرةوة و ناوةوة و تيغةكان و ثليكانةكان و بالكؤنةكان و دةثةكاني داثؤشيين بؤشاييةكاني بيناكة وةكو زةمينة و ميض و بانةكان ب

 ثةيوةستدةكريَن و بة ئاسؤيي و بة ستووني دةدريَن و ئامادةكراوي دةهيَنريَنة شويَنكارةكة و لةوآ بةثيَي نةخشةي تايبةت لة يةك

2 

5 

4 
6 

3 

1 

2 
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 ىويَنةبرِوانة دةكريَن.  و ضةسثووبةريَكي طةورةيان هةية و دةرطا و ثةجنةرةكانيان تيَدا دادةمةزريَن دةكريَن ،ئةم  دةثانة رِضةسث

 (27 - 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طةورةكان دةثةسيستةمي ديوارةي    (  A B 20  - 27) ىويَنة

 

 

 

 دةثي داثؤشيين سةر بؤشاييةكان -2

 دةثي ديواري ناوةوة      -1

 دةثي ديواري دةرةوة    -3 

زمةت طوزارييةكاني تةندروسيت ثيَشكات ذووري خ -4
 ئامادةكراو 

 ديواري ناوةوة   -5

 ثانيي ناوةوة  ديواري دةثي باري  -2

 دةثي ديواري دةرةوة    -1

 4دةثي داثؤشيين سةر بؤشاييةكان  -3

 ثةيوةستكردني زةمينة و ديوار  -4

لوولةي بةستنةوة  و رِاطرتين دةثةكان   6 -5
 ثالَثشت  -7

A 
B 
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  Box system - نظام الصندوقي -سيستةمي سنوقي )قةبارة كراو(  -5

ثيَي بة دوو ذوور نيا ،كة قةبارةي بؤشاييةكةي بة طةورةيي ذووريَك ،ؤرة سيستةمة لة شيَوةي سنوقدائةجمبةرهةمةكاني 
ورد ر كراوي زؤ يةكي وانة بؤيةكاركة بة ورد ،يت شيشضين ثلة ناياب، ئةم سنوقانة بة كؤنكريَدةستنيشانكراو دروستدةكريَتئةندازةي 

 27) كانىويَنةبرِوانة  .ؤرة ثؤليندةكريَتبةجمووي ئةندازة و قةبارةوة ئةم سيستةمة لة رِ بةرهةمدةهيَنريَن. الة كارطة تايبةتيةكاند
 (  21 - 27( و )22 -

  - Sanitary غرف لالعمال الصحية- يةكاني سانيتةري يطوزارخزمةتبؤشايية بة ذووركراوةكاني  -2

 دةرضةي ئاوةرِؤ -3  سويضي كارةبا  -1   قوالثي هةلَطرتن -2

 شويَين ثةيوةستكردني  -5ولةكاني ئاوي طةرم و سارد   لو -4

 لة تةختة دةستشؤر

 

 يةكاني سانيتةرييطوزارديوارةكاني خزمةتدةثي ( 22 - 27) ىويَنة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آلةي هةواطؤرِكولو -6وولةكاني ئاوئاوةرِؤ  بريي كؤكردنةوةي ل 5 -4طةرماو    ديواري -3باني طةرماو   -1طةرماو  زةمينةي -2

 ذووري طةرماوة ئامادةكراوةكانثيَكهاتةكاني  (21 - 27) ىويَنة

 

  
6 

 

3 

 

1 
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 - غرف صندوقية احادية او ثنائية الفضائات- ي يدوو ذوور نيا ،ةكاني يةك ذوورييبؤشايية سنوقي -1

  One room or tow rooms box spaces 

 

 

 

 

 دةثي ديواري شيشضين هةلَكر  -2

 دةثي شيشضنكراوي بان -1

 دةثي شيشضنكراوي ذيَرةوة  -3

 دةثي شيشضنكراوي سةرةوة -4

 

 ذووري ثيَكهاتةكاني (23 - 27) ىويَنة

 ةكانييبؤشايية سنوقي 

 دوو ذووري نيا ،يةك ذووري 

 

 

 

 دةطريَت  لةخؤ Small flat -شقة سكنيةصغيرة-بة رووبةريَكي بضووك كة خانةيةكي تةواو ،بؤشاييةكاني خانةي  نيشتةجيَبوون -3

م ثاش ماوةيةك لة  ئةزموون و بةآل ،تا ضوار نهؤم بيناي ثيَدروستبكريَت ،نراانة لة سةرةتادا دةتوايبينا سنوقي ئةم سيستةمي
و ي يباش( نهؤميي بة14ستةمة بؤ بيناي تا )ؤرة سيتوانرا ئةجم ،ووسيا و ئةمريكاتةكاني وةكو رِردن و تويَذينةوةي زانسيت لة وآلكارك

دةدريَت، ئةم يةكسةر كارةكاني تةواوكردنيان بؤ ئةجنام ،بةستنيانئةم سنوقانة ثاش دانان و ثيَكةوةبكريَت . دروست  كيَشة و طرفت بآ

2 
2 4 

2 
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لة ماددةكاني  وتي برِيَكي  باش دةكاتو ثاشةكة كردنة ماوةيةكي كةمي دةويَت و ذمارةيةكي كةم كريَكار كاريتيَدا دةكةنشيَوة دروست
ان كرييَن طةورة و بةهيَز و تؤكمةيان دةويَت بؤ بةرز كردنةوة و دانان و يقورسي ت ،بةآلم لةبةر كيَش وكؤنكريَ وةكو شيش و

 .بةستنةوةيانكةوةثيَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة بؤشةكانييةك خانةيية سندوقيبينا (  24 - 27) ىويَنة

 

 (3 - 21) ىوانة ويَنة( و بر25ِ - 27) ىويَنة .Stair case  -بيت السلم-  ليكانةبؤشاييةكاني خانةي ث -4

 

 

 

 

 

 

 

 بؤشاييةكاني خانةي ثليكانة(  25-27) ىويَنة
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 Already -سبق تجهيز االطارات للبحور الكبيرة  -فراوانةكانداثؤشيين ماوةثيَشكات ئامادةكراوةكاني ضوارضيَوة  -5

equipped with large span زؤرجار بانة ضةماوةكان بةكاردةهيَنريَن ،   رِاطرتن و  داثؤشيين بؤشايي ماوة فراوانةكان بؤ
- ضيَوةي ثيَشكات ئامادةكراو و  شةتةكدراو ضوار ،ئةم بانانةشتين رِاطر دةهيَنريَن. بؤبةكارثيَي ثيَويست زؤرجار بانة رِيَكةكانيش بة

م بة هؤي بةآل ،لة ضاو طةورةيياندا كةمةرِاددةيةك كيَشيان تا .بةكار دةهيَنريَتا لة شيَوةي جةمالؤند Precast -سابق االجهاد 
كارةكة هةر لة شويَنئةوة باشرتة ربةلة ،رةكانكاشويَنتا لة كارطةكانةوة دةطةينريَنة  ،دريَذيانةوة طرفيت طواستنةوةيان هةية

كاري قةبارةيان ئةوةي دةست بآبؤ كةمكردنةوةي قورسايي و كيشيان ي بكريَت يردةكارثيَويستة هةنديَك ودابرِيذريَن و ئامادةبكريَن،
 ىويَنةبرِوانة  بهيَنريَت .ردنةوةيان بةكاربؤ بةرزك ،ثيَويستة لة اليةن كةساني شارةزا و بة ئةزموونةوة  كريَن و ئاميَري تايبةت بكريَت

(27- 26  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كراوةكانضيَوة ثيَشكات ئامادةضوار(  26 - 27) ىويَنة

 

 كيَبلَي ثيَشكات  شةتةكدراو

 رِايةلَة كانزاييةكان 

 

 ثردي طواستنةوةي قورساييةكان

 

 بنةثاية

 

 ثاية

 

 شوييَن لكاندني رِايةلَةكان

 

 

 قؤلَةثردي ثيَشكات شةتةكدراو
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  finishing  -اعمال االنها ْ   -ي يكارتةواو -

كردني كارةكاني دانان و لةيةكدان ثاش تةواوكان يض و بانةكان و ديوارةكان و تيغةدةثةكاني زةمينة و مكردني كؤتايي كارةكاني تةواو
 .ندن و ضةسثكردنيان دةستثيَدةكاتو لكا 

 Joints between prefab units  -المفاصل بين الوحدات الجاهزة- لوصالت ا-جومطةكاني نيَوان يةكة ئامادةكراوةكان -6
نابن لة كاتي و ثةيوةست بةندبةتةواوي ثيَكةوةيةكةكاني بينا  .ثيَدةكاتكاري تةواوكردني جومطةكان ثاش تةواوبووني بينا دةست

هةروةها كةليَن و جةمسةرةكاني  ،ذريَن و تةواودةكريَنيَيت شيشضن دادةرِةبيَت ئةو ثارضانةي كة لة شويَنكارةكة بة كؤنكريَددانانياندا،
 -نيَوان يةكةكاني ثيَكهاتةي بيناكة بةتايبةتي ثرد و رِايةلَةكان لةطةلَ ثاية و ديوار و زةمينة و ميض و بانةكاندا بة جومطةى وشك 

 Wet -السائل مفصل رطب -كو جومطةي تةرِ وة ،ت ثرِبكريَنةوةبة بورغو  و لكاندن بة كؤنكريَ بةندبكريَن  Dry joint-مفصل جاف

joint، نيا ،دةكريَنةوة لة ناو ثارضةيةكةوة بؤ ناو شيشة دريَذكراوةكاني ثارضةكةي تةنيشيتكة بةتايبةتي دريَذ ،ئةو شيشانةي 
ةوةيان بة كؤنكريَت ردنةبيَت بةلكاندنى شيشةكان ثيَكةوة  و ثرِكد،ثارضة ثيَشكات ئامادةكراوةكاندابةرامبةري  بةتايبةتي لة بيناي 

 . كةي و مانةوة و بةرطةطرتين بيناياطركردن و خؤرِثتةو ي ويطرنطة بؤ بةهيَز كارة زؤرئةم ،جومطةكان ضاربكريَن
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  سةرضاوةكاني بةشي هةظدةهةم 

   

 -  .1006رية، االسكند -الجلد الثاني ،توزيع منشأة المعارف -ق عباس حيدر، تشيد المباني ، الطبعة السابعةوفار 
وريا نوري سعيد، أنشاء المباني بالوحدات الجاهزة، الطبعة االولى ،دار الحكمة اليمانية لطباعة و النشر و  

  .2444-االعالن 

- 

   
- Budownictwo Ogolne ، Prof. Dr. Inz Waclaw Zenchykowski، Part 1+2 ، Arkady- 

Warszawa- Poland 1990.  
 

- Construction of Civil Buildings، Literature of Buildings Culture، Mosco،1968.   
- Dictionary of Architecture and Construction، Cyril M. Harris.    
- The Construction of Building for Architects، Prof. Dr. Ing. Vouadiswav  Boriseevich، 

Arkadi، - Warszawa،1978. 
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  دةهةمهةذبةشي 

 جومطةكاني بينا 

  المفاصل في البناء

   Joints in Buildings 
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 Joints in Buildings - المفاصل في البناء  -/ جومطةكاني بينا  دةهةمهةذبةشي 

ثيَي نةوة بةجيابكريَيةك ن هةنديَك لة بةشةكاني لةيا ،زؤرجار ثيَويستة بة تةواوي لةيةكجيابكريَنةوةبةشةكاني بينا 
ن يا ،يةكة ثتةوةدةكريَت ئايا زةويكة بيناكةي  لةسةر دروست ،يي و بضووكيي بيناكة و بارودؤخي ئةو زةوييةيو طةورة قةبارة و دريَذي

كريَتةوة ئةوسا يةكة تاقيدةيزةوثاش ئةوةي كة لة تاقيطةمنوونةي  .يةزيخ و ضةو و ملاوي نيا،و شيَدارة يان تةرِ ،فشةلَة بةردةآلنيية
 . ييةكاني لةاليةن ئةندازيارةوة دةستنيشاندةكريَتكارر نةخشةي ئامادةكراوي بيناكة شويَين جومطةكان و وردةلةسة

 

 :بةشيَوةيةكي طشيت جومطةكان دوو جؤري سةرةكني -

 :Construction Joint - المفاصل االنشائية -دروستكردن جومطةي -2

كة ثيَويستة بكريَن بؤ زةمينةكان و بانةكان و ثردةكان و بةيةكطةيشتين  ،ردن دةطريَتةوةجؤرة جومطةكاني دروستك هةموو 
دةتوانريَت بؤ ثرد و ئةو شويَنانةي كة بةشة  بةشة جياجياكاني بينا بةثيَي قؤناغةكاني جيَبةجيَكردني دروستكردني كارةكة،

دوو قؤناغ  ئةطةر ثيَويست بوو بة ،شيشضنزةمينةيةكي كؤنكرييَت ت بؤ منوونة دةكريَ ن.بكريَدروست نبةيةك دةطةيةنجياجياكاني بينا 
بةثيَي جومطةكاني دةكات دةستنيشانيكة ئةندازيار  ،طوجناودادابرِيَذريَت، ئةوا دةبيَت جومطةي دامةزراندن لة شوييَن  تيَبكريَت و

وودةدات، رِو ثضرِاندن تيَياندا دابرِان وازة و لةيةكال Shear -قص - رتازانهيَزي لةيةككة  ،دروستكردن لةو شويَنانةدا دروستبكريَن
 ايةلَ و ثرد و كةمةرةبؤشاييةكاني زةمينة و رِ ناوةرِاسيت Engineering Code - المدونة الهندسية -تؤماركراوة ئةندازيارييةكان 

هةلَدةطرن و ئةو ثردانةي كة  بةتايبةتي ئةو زةمينانةي كة ثردةكان،يان دةستنيشان كردووة  Girders -الجسور و العوارض -
ثانيي  ئةندازةي دوو ئةوةندةيكة ماوةكانيان بة ،دةكةونة شويَنيَكةوةتيَياندا شويَن جومطةكاني دروستكردن  ،ثردؤكةكان هةلَدةطرن

  (أ  2 - 22ويَنة )ثردةكة لة ناوةرِاسيت ثردةكةوة دوور بيَت. 

 7-5-23-شويَنةكانيان دةستنيشانكراوة  بةثيَي برِطةي  (ب،ج 2-22) ىويَنةكاني ميض وبان زةمينة جومطةي دروستكردن بؤ
لة كؤدي عةرةبي بؤ ديزاينكردن و جيَبةجيَكردني دروستكراوة كؤنكريَتية شيشضنةكان. بؤ شوييَن هةموو جؤرة جومطةكاني  -23 -بةشي

وردةكاريي دياريكراو جيَبةجيَدةكريَت، يان بة جؤريَك  . جومطةي دروستكردن بة شيَوازوتريش دةبيَت بطةرِيَينةوة بؤ برِطةكاني ئةم كؤدة
 يان بةشيَوةيةكي نيمضة جياكردنةوة. ،كة بةشةكاني يةكة بيناييةكان بةتةواوةتي لةيةكجيادةكاتةوة
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 ئةمانةن: كة بة زؤري بةكاردةهيَنريَن ( المفاصل األنشائيةأهم ) دروستكردنطرنطرتين جومطةكاني  

 

   

                                

 

 

                                

 

 

 

 

 

المفاصل األنشائية  -دروستكردن بؤ زةمينة و ميض و بانةكان  جومطةكاني-أ  :لالرضيات و السقوف   

ضةكان  و و مي بةشي سةرةوةي زةمينة لةرِووكةرتيَكي الكيَشةيي سةرتاسةر  بؤشاييةك بةبؤ زةمينة و ميض  بة دروستكردني  
تةكة ناو كؤنكريَرة بشآ. ئةطةر شيشةكاني ئةم كا بؤ كة ،ماددةيةكي تر هةر ماستيك، يان نيا ،بؤشاييةكة بة قري كردنةوةيثرِ

لةيةك  ئةوا جومطةكة بةتةواوي لةيةكجيانةبووةتةوة و ثيَيدةلَيَن جومطةي ،يت بةشةكةي تةنيشتيانبوون بؤناو كؤنكريَتيَثةربوو 
 (1 - 22) ىويَنةضةجيابؤوة.  برِوانة ء نيم نةترازاو

 

 

 

 

جومطةنيمضة لةيةكرتازاوةكان  منوونةي دروستكردني (ب -أ  1-22) ىويَنة  

 منوونةي هةنديَك لة شويَنةكاني جومطةي دروستكردن لة بينادا (ج -ب  -أ  2 - 22) ىويَنة

  

 ب

 يي نيَوان دوو ثردداجومطةي دروستكردن لة ناوةرِاسيت بؤشا -ج

 ثرِكردنةوةي بةشي سةرةوةي بة ماددةي قري

 ملم15

   سةرتاسةرشيشضنيين  -أ

 ملم25

2A 

 زةمينة

A ثردؤكة 

 ثردؤكةيةك لة ناوةرِاسيت بؤشايي نيَوان دوو ثرد دا -أ

 

 ثردي كؤنكرييَت شيشضن

 جومطةي دروستكردن لة ناوةرِاسيت بؤشايي نيَوان دوو ثرددا -ب

 زةمينةي كؤنكرييَت شيشضن
جومطةي دروستكردني 

 تةنيشت ثردؤكة
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 : مفصل انشائي ذوالفصل الجزئي -دروستكردني نيمضة ترازاو  جومطةي -ب

هةنديَك شيش بةماوةي يةكسان سةرباري بة مةرجيَك كة  ،وودةداترِ ونيَكي كةم تيَيدادةكريَت كة داضودروست بؤ ئةو زةمينانة 
 لةبةرطريكردني بؤ بةهيَزكردن و  ،دا تيَدةثةرِنشوييَن جومطةكةو بة  نتةكةداكة لةسةر باري دريَذين لة كؤنكريَ ،ئةو شيشانة بكريَن

دةكريَت و سيَطؤشة دا ضاك توولَيكي تةختة لة شيَوةي ،ن سةر جومطةكة بة قري ثرِدةكريَتةوة. لةثاشاببةسرتيَنةوة ثيَيانةوة داضوون
 (3 - 22) ىويَنةبرِوانة  وة. كريَت بة ذيَر جومطةكةبةدريَذي بةنددة سةرتاسةر

 

  

 

 

 

منوونةيةك لة دروستكردني جومطةي نيمضةترازاو (3-22) ىويَنة  

 ،وةكو مس،انزايي ذةنط نةطرك نيا، Plug  -سداد مطاطي -ثؤشةر )دةمةوانة( ي الستيك جومطةي دروستكردن بة سةرباركردني  -ج
 تاوةكو ،بؤ داثؤشيين جومطةكة دةنريَتةكاندا دايثالستيكي بةرطةطر لة ناوةرِاسيت جومطةكاني زةمينة و دروستكراوة ئاوي نيا

 بةربةسيت دزةي ئاو و تةرِي و شآ بكات.

  (أ ب 4 - 22) ىويَنةبرِوانة 

 

 

 

 

 

    جومطةكاني زةمينة  منوونةي دروستكردنى (ب -أ 4 -22) ىويَنة

 كورسيي شيشضن

 شيشي سةرباركراو
 ثرِكردنةوةي بةشي سةرةوةي بة ماددةي قري

 
 ةي سيَطؤشةكراوتولَي تةخت

   دروستكردن جومطةي    دروستكردن جومطةي 

  ثؤشةري الستيكي بة سيَطؤ لة ناوةرِاسيت جومطةكةدا -ب زةوي لة سةر  دروستكردن ثؤشةري الستيكيي ذيَر جومطةي-أ
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و لة ذيَريشةوة ؤشةريَكي الستيك دادةثؤشريَت ثسةر لة سةرةوةي جومطةكة دروستدةكريَت و ثرِدةكريَتةوة لة قري و بةضالَيَكي سةرتا -د 
  (ج 4 - 22) ىويَنةبرِوانة . يان لة الستيكي ثيََوة بةنددةكريَت ،لة تةختة توولَيَكي سيَطؤشة

 

 

 

 

 

 دروستكردن منوونةيةكي جومطةكاني (ج4 -22) ىويَنة

كة ثيَياندةلَيَن جومطةي بةيةكداضوو، بؤ  ،ئةجمؤرة جومطانة بة رِووكةرتيَكي نارِيَك دروستدةكريَن ،جومطةي دروستكردني شكاوة -ه
كردني ئاو بةناو هةروةها بؤ رِيَطري لة دزة ،لةيةكدان و ثةيوةستكردني بةشةكاني يةكة بيناييةكان لة ئاسيت جومطةكاندا

يان كانزايي بةهؤي قالَبيَكي تايبةتةوة سةرباري جومطةكة دةكريَت،ثيَويستة  ،يان قري ،جومطةكةدا، زؤرجار ثؤشةريَكي الستيك
 ىويَنةشيشةكاني ناو كؤنكريَتةكة تيَثةرِ نةكريَن لةجمؤرة جومطانةدا بؤئةوةي رِيَطر نةبن بؤ داناني تةنيشتةكاني قالَبةكة. برِوانة 

  (د ه و  4 - 22)

 

 

 

 

 

 

  بةيةكداضوون جومطةكاني دروستكردني منوونةي (د  ه  و  4 - 22) ىويَنة

هةنديَكيان تةواو لةيةكدةثضريَن و هةنديَكيان  ،جومطةكاني دروستكردن بة ضةند شيَوة و وردةكاري جياجيا دروستدةكريَن
 كاغةزيَكي  ئةستوور .دا دةهيَلَنةوةياننيَوان لة ني بينا لةيةكجيادةكةنةوة و ثةيوةندييةكي الوازهةنديَكيان بةشةكا نيمضةثضراون،

 تولَي تةختةي سيَطؤشةكراو

 ثرِكردنةوة بة ماددةي قري

 ثؤشةري الستيك

 دارذتين قؤناغي يةكةم

 دارذتين قؤناغي دووةم

 كاغةزي ئةستوور ثؤشةري الستيك

 

 دارِشتين قؤناغي دووةم

دارِشتين 
 قؤناغي يةكةم

 بة قري ثرِكردنةوة

 جومطةي بةيةكداضوو
 دارِشتين قؤناغي يةكةم

 د
 و ه

 ملم 50
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ري ق بة نيا ،ئةم جومطانةدا توولَيَكي تةختة دادةنريَت ناوةرِاسيت ووي جومطةكة لةرِ وةكو قالَب بؤ رِيَكخستين ،بةكاردةهيَنريَت
 كة بةزؤري بةكاردةهيَنريَن ئةمانةن: ،كانزا دادةخريَت. طرنطرتينيانن يا ،ثرِدةكريَتةوة و بة ثؤشةريَكي الستيك

يان كانزا. بؤ ئةوةي كة رِووي جومطةكة ساف و رِيَك و جوان  ،يان ثرِكراوةي قري ،جومطةي دروستكردني كرِؤك بؤكراو لة تةختة -و
 ز  ح (4  -22) ىويَنةبرِوانة  يان كاغةز بةكاردةهيَنريَت. ،دةربضيَت قالَب

 

 

 

 

 ي كرؤك بؤكراوجومطة دروستكردني  ز ح  منوونةي (4 - 22) ىويَنة

بةثيَي وةرزةكاني سالَ   نيا ،ؤذانةدروستكراويَكي بينا رِ وهةمو:  Expansion  Joint - المفاصل التمددية - جومطةكاني كشان-1
 وةكو الي ،يية بةشيَوةي جؤراوجؤر دةردةكةويَتئةو كاريطةرةكاني كة ئةجنام ،نة ذيَر كاريطةريي ثلة جياجياكاني طةرماوةدةكةو

 خوارةوة:

 ووةكاني تري  جوولَةيةكيثرت لة رِن طةرميدةبيَتةوة يا ،ووي تيشكي خؤربةرةو رِ ن يةك ثارضةنيا ،يةك تةنن ئةو ماددانةي كة  -أ
 ،يانجيابونةوةت و دةبيَتة هوي درزبردن و لةيةكك كاريان تيَدةكاوةكو هيَزيَ ،و دةيانبزويَنيَت وودةدات لةنيَو ضينةكانيدارِيي رِيَذة

ئةمةش بة  ،طةرماوة يَك كةثيَكهاتةكانيان دةكةونة ذيَر كاريطةريكات ،وودةدةنبيناكاندا رِ ووكاري دةرةوةيلة رِووداوة ؤرة رِئةجم
ماددةيةكي طةرمي جياكةرةوة   ووكارانة بةووثؤشكردني ئةو رِرِ

 أ  (5 -22) ىويَنةبرِوانة   .ضارةسةردةكريَت

 

 

 ووي تيشكي خؤربةرةو رِ ييةك تةن ماددةي أ  ( 5 - 22ويَنة )

 

 كاربة رِادةي جياجيا طةرمي   (Composite)  - المواد المركبة - ثيَكهاتووندةيةك كة لة ضةند ماد ،ووكارانةيئةو زةمينة و رِ -ب
 ردن و كبةكاردةهيَنريَن بؤ ثتةو (Additives) - المواد المضافة -كراوةكانسةربارماددة  ،هاوكؤلكةي كشانيان جياية ،يان تيَدةكات

 دارِشتين قؤناغي دووةم

 ز
 ح

دارِشتين قؤناغي 
 يةكةم

دارِشتين قؤناغي 
 يةكةم

 ثرِكردنةوة بة قري

 ثؤشةري مس  
 كاغةزي ئةستوور

 شيشضنكراو

 ثؤشةري مس  

 كرؤكي توولَي تةختة



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

373 

 

وثيَك و ئةندازةكراو بة رِيَك ووكارةكانيان دابةشبكريَت بة ضةند بةشيَكةوة بةشيَوةيةكيواباشة رِ ،بةهيَزكردن و بةرطةطرتنيان
ئةجمؤرة  ،ك بئاخنريَنتةختة و ثالستي ورداربكريَن و نيَوانةكانيان بةسنووة ةكو )ثؤآلو ئةلةمنيؤم و برونز( و ،هيَناني كانزاكانيبةكار

 ب     ( 5-22ويَنة ). ةرما دةبنةوةووبةرووي كارليَكةكاني طرِاستةوخؤ رِ ضونكة ،ووكارةكاني دةرةوةي بيناانة ثيَويستة بؤ رِضارةسةر

 

 

 

 

 كهاتوونثيَب   زةمينة و رِووكاري كة لة ضةند ماددةيةك   (5 -22ويَنة )

يةكاني نيَوان يةكة جياجياكانيان  لة دامةزراوةكاندا و ثةيوةندي -حركة التمدد و التقلص –كشان و ضوونةوةيةك  جوآلنةوةي -ج
ستنيشانكراو بةثيَي  كة دة ،بةو ئارِاستةية كة رِيَخؤشبكات بؤ جوآلن و بزووتين سةربةخؤ ،دةبيَتةهؤي دروستكردني جومطةي كشان

 ج    (5 -22) ىويَنةبرِوانة   .كةشويَين جومطة

 

 

 كشان ج  جوآلنةوةي  (5  -22ويَنة )

 لة دامةزراوةكاندا و ضوونةوةيةك 

 

 

نيَوان بارستايي  و ئةندازة جياجياكاني دامةزراوةكاندا  لة يَذةييني رِكة جوآل ،نبةكاردةهيَنريَ لةو شويَنانةدا كشان جومطةكاني -
 : وةك .داتودةورِ

 طةرماكشاني  ةيدةبيَتة رِيَطر لة جوولَ ي نزمي دريَذدا و بينايةكي بةرزي قةبارة طةورةي جومطةي كشان لة نيَوان بينايةكدروستكردن -*
 ىويَنةبرِوانة  ،ولَةي كشاني طةرما ناميَنيَتجو هةروةها كة بينايةكي نزم دةكةويَتة نيَوان دوو بيناي بة قةبارة طةورةوة ،لة نيَوانياندا

  (أ ب 22-6)
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  (أ ب 6-22) ىويَنة

رِيَذةيي لة  ندةكريَت  جووالَنيَكيكة ضاوةرِوا ،نيَوان بينايةكي كؤن و بينايةكي نويَدا كشان لة دروستكردني جومطةي -*
  (ج 6 - 22) ىويَنةبرِوانة . وو بدات بةهؤي داضووني نايةكسان لة نيَوانياندارِ اندانيَواني

 

 

  (ج 6 -22) ىويَنة

 وةكو شيَوةي ،ن لةسةريةك ستووننييا ،يةكرتيان برِيوةكة بةشةكانيان  ،بؤ ئةو بينايانةي دروستكردني جومطةي كشان -*
(T. L. U )(د   6 - 22) ىويَنة . برِوانة  

 

  (د   6 - 22) ىويَنة

 

 جومطةي كشان
 جومطةي كشان

 بينايةكي كؤن

 بينايةكي نوآ

 جومطةي كشان

 بيناي بةرز

 بيناي نزم

  جومطةي كشان
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 (ه 6 -27) ىويَنةبرِوانة  م( زياترة. 45 -م 30) لةكة دريَذييةكانيان ،دروستكردني جومطةي كشان بؤ ئةو بينايانةي -*

 

 

 (ه 6-22) ىويَنة

 منوونةي جؤرةكاني جومطةي كشان لة بينادا (أ ب ج د ه  6-22) ىويَنة

 

 ،كريَت و بةتةواوي لةيةكيان جيادةكاتةوةدةدروست نيَوان بارستايي بيناكاندا لةة ستووني و ئاسؤيي ب جومطةي كشان
 ،كة طةرما نةيانطاتيَت و كاريان تيَنةكات ،ئةطةر لة قووآلييةكدابن ،ئةجنام نادريَت شان بؤ ئاسيت بناغةكانهةنديَكجار جومطةي ك

ي جومطةي يثان .ئةطةر ثيَويستبوو ،دةكريَتبؤ دروست يان  Construction Joint-المفصل االنشائي –دامةزراندن  بةآلم جومطةي
وة لة نيَوان  .يةكان دروستدةكريَنتيلة بارستايية كؤنكريَ يان ،كة لة كؤنكريَت نايانةداسم( دةبيَت لةو بي4 - سم2نيَوان ) كشان لة

يَويستة و ئةندازيار  دةستنيشانيدةكات و كة ث ،جومطةي كشان  لةو جيَطايانةدا دروستدةكريَت .سم(  بؤ جؤرةكاني تري بينا2 - سم1)
 : دابيَتمةرجانةي الي خوارةوةي تيَو ئةم دةبيَت زؤر ساكاربيَت 

 

 نيا ،Slip Strip -مطاط الضغط العالي   - ثةستيَنراوبةرز لةسةر بنكةيةكي الستيكي  ضؤ بكات جومطةكة بةباشي هاتو -2
اني جومطةكة بتوانيَت هاتوضؤ بكات و كاري خؤي ئاسكة بة ،ن هةر ماددةيةكي تريا ،ذةنط نةطرةكان بنكةيةك  لة ثليَتة كانزا

 ب( أ    7 - 22) ىنةيَوبرِوانة   .بداتئةجنام

 

 

 

 

 

 جومطةي كشان

 م45-م30
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 جومطةي كشان لةطةلَ سةريين الستيك و بآ سةريين الستيك  (أ ب 7 - 22) ىويَنة

اي توانخؤي لةخؤيدا  كة ،ماددةيةك بة يَت ثرِبكريَنةوة بةثيَي ثيَويستدةب بؤ زةمينة و ميض و ثرد و ثايةكانكشان  جومطةكاني -1
ئةسفةليت  بة كرابيَت  ثاراوكة  ،ةكانيوةكيويشوة رِرِ نيا ،تايبةتي )ماستيك( بة ،وةكو ماددةكاني قري ،كشان و طرذبونةوةي هةبيَت

 (  2 - 22) ىنةويَبرِوانة . يةكانماددة الستيكي نيا ،(Flex cell) تايبةت

 

 

 ةيةكي كشاني ئاخنراومنوونةي ضةند جومطأ   ب    ( 2 - 22) ىنةويَ

 

 كشانضةمانةوة و 

 ضوونةوةيةك

 زةمينة

 رِيَرِةو و ئارِاستةي بارةكاني سةر رِاطرةكان

 طرياوةي لكيَنةر

درزبردني نيَوان 
 دووثارضة

 رِاطر

 ر

سةريين الستيك 
 بةرزثةستيَنراو

 ر

جومطةي كشان لة نيَوان زةمينة و رِاطرةكةيدا بة سةريين 
اني درزبردوو لة نيَوان زةمينة و رِاطرةكةيدا جومطةي كش الستيك بؤ نةهيَشتين درزبردن

 بآ سةريين الستيك 

 أ

 ر

 ب

 ر

 ضوونةوةيةك

 أ

 ر

 ب

 ر

 سةريين الستيكيي 

 ر

 ومطةج

 ر

 جومطة

 ر

 زةمينة يان ثرد

 ر

 جومطةي كشان بة سةرينةوة لة نيَوان زةمينة و رِاطري تةنيششت

 ر

 جومطة

 جومطةي كشان بة سةرينةوة لة نيَوان  دوو زةمينة يان دوو رِاطردا ر

 ر
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 منوونةي جومطةيةكي كشاني ئاخنراوج    ( 2 - 22) ىنةويَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوونةي ضةند جومطةيةكي كشاني ئاخنراود     ه      ( 2 - 22) ىنةويَ

 

 

 ج

 ر

 جومطةي ئاخنراو

 ر

ثؤشةري كانزايي بؤ هةنديَك 
 جومطة

 ر

 ملم 15

 ر
 جومطةي كشان لة نيَوان  دوو ثايةدا

 ر

 ثرد

 ر

 زةمينة

 ر

 ثؤشةري كانزايي 

 ر

 جومطةي كشاني ئاخنراو

 ر
 جومطةي كشاني ئاخنراو لة نيَوان  دوو ثرددا

 ر

  جومطةي كشاني ئاخنراو لة نيَوان  دوو زةمينةي كؤنكرييَت

 ر

 د

 ر
 ه

 ر
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 ةكي كشاني ئاخنراومنوونةي ضةند جومطةيو   ز     ( 2 - 22) ىنةويَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوونةي ضةند جومطةيةكي كشاني ئاخنراو  ط ح  (2 - 22) ىويَنة

بؤ داخستين دةمي جومطةكان  بؤ ن الستيكي تايبةت يا ،مس نيا،وةكو ثليَيت ضينكؤي ذةنط نةطر ،ييةكانبةكارهيَناني ماددة كانزا -3
 ضؤي جومطةكة لةهةروةها بؤ ئاسانكردني هاتو ،ناوي لة دةرةوةي بيناكةوة دةضنة كة ،آيَطرتن لة دزةكردني ئاو و تةرِي و شرِ

 جومطةي ئاخنراو

 ر

 و

 ر

 ز

 ر

 ط

 ر

 ح

 ر

 ثرِكردنةوة بة قري

 ر

 ديوار

 ر

 زةمينة

 ر

 زةمينة

 ر

 بنكة

 ر
 جومطةي كشاني لة نيَوان زةمينة و بنكةدا

 ر

 جومطةي كشاني ئاخنراو لة نيَوان زةمينة و ديواردا

 ر

 ديوار

 ر

جومطةي كشاني 
 ئاخنراو

 ر

جومطةي كشاني 
 ئاخنراو

 ر
 ثاية

 ر

 جومطةي طؤشة

 ر

 جومطةي كشاني طؤشةيي ئاخنراو لة نيَوان ثاية و ديواردا

 ر

 جومطةي كشاني ئاخنراو لة نيَوان ثاية و ديواردا

 ر
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لةناو جومطةكةدا  ن هةردوو سةرةكةييا ،طؤشة دروستدةكريَت و سةريَكي دوو نيا ،اسيت دةثة كانزاييةكاندا طؤشةيةكناوةرِ
 ( 20 - 22) و  ( 4 - 22)كانى نةويَبرِوانة  .ضةسثدةكريَت

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 (2-27وينة)

 

 

 

 

 منوونةي ضةند جومطةيةكي كشاني ئاخنراوي داخراو  ( 20 -22) ىويَنة

 

 

ثليَتيَكي كانزايي طؤشةتيذكراو و 
 ضةسثكراو بة سةر جومطةكةدا

 ر

 ثليَتيَكي كانزايي بة دوو طؤشةي
تيذكراو و ضةسثكراو لة ناوةرِاسيت  

 جومطةكةدا

 ر

ثليَتيَكي كانزايي بة يةك طؤشةي 
تيذكراو و ضةسثكراو لة ناوةرِاسيت  

 جومطةكةدا

 ر

جومطةي كشان لةطةلَ ثؤشةري الستيك 
 و ثرِكردنةوة بةقري

 ر

 ثرِكردنةوة بةقري

جومطةي كشاني  ر
 وئاخنرا

 ر

 ثؤشةري الستيك

 ر

 رِووي سةرةوة

 ر

 زةمينة

 ر

 زةمينة

 ر

جومطةي كشان لةطةلَ ثؤشةري الستيك لة 
 ذيَرةوة و ثرِكردنةوة لة سةرةوة بة قري

 ر

 رِووي سةرةوة

 ر

 بةكارهيَناني ماددة كانزاييةكان بؤ داخستين دةمي جومطةكان (4 - 22)ى نةويَ   
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 بان

 ر

ؤشيين ثليَيت كانزايي بؤ داث
 جومطة

 ر

 سةرين

 ر

 جومطةي كشاني ئاخنراو

 ديواري ثةرذيين سةربان

 ر

ثليَيت كانزايي بؤ داثؤشيين 
 جومطة

 ر

 الي ضةسثكراو

 الي بةرةآل ر

 ر

 الي بةرةآل

 ر

كشاني نيَوان بان و  جومطةي
 ثةرذيين سةربان

جومطةي كشاني ثةرذيين سةربان 
لةطةلَ ثؤشةري كانزايي لة يةك الوة 

 ضةسثكراو
 جومطةي كشان و ضوونةوةيةك

جومطةي زةمينةي كؤنكرييَت  
 بة ثةيكةري كانزايي

 الي بةرةآل الي ضةسثكراو
 ثؤشةر

 زةمينة يان ثرد
جومطةي  كشان لةطةلَ  
ثؤشةري ضةسثكراو لة 

اليةكةوة و بةرةآل لة اليةكي 
 ترةوة

 جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك رِاطر

 الي بةرةآل ثؤشةر الي ضةسثكراو

 زةمينة, يان ثرد
كشان لة نيَوان دوو جومطةي 

زةمينة, يان دوو ثرد دا لةطةلَ  
ثؤشةري ضةسثكراو لة اليةكةوة و 

 بةرةآل لة اليةكي ترةوة

 

 ( منوونةي جؤرةكاني جومطةي كشاني جوولَةدار  4 - 22ويَنةى )

 جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك

 

 ديواري ثةرذيين سةربان

 ماستيك ر

 ر
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 منوونةي جؤرةكاني ديواري سثيكاريكراو لة ناوةوة (20 - 22)ى نةويَ

 

ن لة الستيكي يا،ي تةختةرِاستة لة نيا ،لة ماددة كانزاييةكان Specific Details -التفاصيل الخاصة - ي تايبةتيوردةكار -4
لة مطةكةوة بةثيَي ثيَويستيي شويَنةكة ن لة هةردووالي جويا ،لةاليةكةوةن ثالستيك بؤ شاردنةوةي جومطةي كشان يا ،تايبةت

 ىنةويَبرِوانة  .دةكريَتشتين دوو بةشي تةنيشتيةكي بيناكةدا بةيةكطةي ن لة شوييَنيا ،ثردؤكةكان نيا ،ن زةمينةكانيا ،ديوارةكاندا
(22 - 20 ) 

 

 منوونةي دوو جومطةي ديواري سثيكاريي نةكراو لة ناوةوة

 ثلييَت كانزايي

 ملم 15

 ملم 50

 ماوةي جووآلن ثرِكردنةوةي جومطة بة ماددةيةكي شياو

 رِووي دةرةوة

 ملم 50

 ملم 15

 ملم 15

 ملم 50

 ملم 15

 ملم 50

 رِووي دةرةوة

 اييثلييَت كانز

 ثلييَت كانزايي

 ثلييَت كانزايي

 بزماري ضةسثكردن

 سثيكاريي

 كةناريَكي كانزايي اريَكي كانزاييكةن ديوار



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ي جؤرةكاني جومطةي كشاني شاردراوةمنوونة (22 - 22)ى نةويَ

 ثلييَت كانزايي ملم 15 ماوةي جووآلن

 ماستيك

ثرِكردنةوة بةماددةيةكي نةرم 
 ثلييَت كانزايي وةك ماستيك

جومطةي  زةمينةي ثرددار بآ 
 ني رِووثؤشكردنضينةكا

 ضينةكاني تةواوكردن ماوةي جووآلن

 بزماري ضةسثكردن
 ماوةي جووآلن

جومطةي زةمينةي ثرددار لةطةلَ  ثارضة تةختةي جومطة
 ضينةكاني رِووثؤشكردن

 ضيين رِووثؤشكردن

 جومطةي كراوة

 ثلييَت كانزايي

 ماوةي جووآلن ثارضة تةختةي جومطة

 ملم 15

 ثلييَت كانزايي

 كةناري كانزايي بزماري ضةسثكردن

 ضيين رِووثؤشكردن

 يواري بةيةكطةيشتووي  سثيكاريكراو لة ناوةوةمنوونةي جومطةي دوو د

 وردةكاري جومطة
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 ،تيةكاندايَطا كؤنكريَلة رِ ماوةي يةكسان لة جومطةكاندا دةستنيشاندةكريَت بةتايبةتي شيش بة دريَذايي و بةبةكارهيَناني  -5
تةكةي يَلة كؤنكردةكريَتة ناو لوولةيةكي ضةوركراوةوة و سةرةكةي تري  تةكةدا ضةسثدةكريَتلةناو كؤنكريَ سةريَكي شيشةكان

 ( 21 - 22)برِوانة ويَنةى   .ني شيشةكان دادةنريَتآلي جوويا بؤ ئاساندتةنيشتي

 

 

 

 

 

 منوونةي جؤرةكاني جومطةي كشان بؤ زةمينة كؤنكريَتيية شيشضنكراوةكان  (21 - 22)ى نةويَ

 

 

 

 

 

 

 

 ثرِكردنةوة بة قري

 لوولة بؤ جووآلني شيشي ضةسثكراو جومطةي ئاخنراو

 زةويى تةختكراو

شيشي ئاسين ضةسثكراو لة اليةكةوة و 
 بةرةآل لةاليةكي ترةوة

 او كؤنكرييَت شيشضنكر

 ضينيَك بةردي شكيَنراو منوونةي جومطةي كشاني كؤنكريَيت دارِيَذراو تايبةت بة رِيَطاوبان
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  سةرضاوةكاني بةشي هةذدةهةم 

   
 - .1006بيروت، -،دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع1006اء، طبعة ننست نويفرت، عناصر التصميم و البأر 
 -  .2423كلية الهندسة المعمارية ،\، الطبعة االولى، جامعة بغداد أنشاء مباني  + أرتين ليفون، زهير ساكو 
 - .2442–داد الطبعة االولى جامعة بغ عاطف السهيري، أنشاء المباني، 
- Maaz  Ahmad Abdalla، Building Cconstruction Course، for Architecture students، ALBAHA 

UNIVERSITY ،Faculty of Engineering،2007 – 1428. 
 

- The Education of Building Construction، Neumann+ Weinberger + Hestermann + Rongen 32 
Edition Part 1+2 ،Teubner، 2003 Stuttgart.  
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 تةالرسازي ييبيناكار
 

 نؤزدةهةمبةشي 

ستةكاني ةجؤرةكاني كةوانة و كةر 
  دروستكردنيان

 انواع االقواس ومواد انشائها 

        Arches 
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 - انواع االقواس ومواد انشائها– ستةكاني دروستكردنيانة/ جؤرةكاني كةوانة و كةرنؤزدةهةمبةشي 

 Arches -االقواس –تاقة كةوانةييةكان         

نيَوان  كة مرؤظــــ لة ميَذةوة بريي بؤي ضووة و كاريثيَكردوة، تارِادةيةك ماوةيةكي فراواني ،تاقة كةوانةييةكان داهيَنانيَكة
كة  ، Compression - الضغط -ثيَداثؤشراوة، بةهؤي تيَكسمرِاني ثيَكهاتةكانييةوة ئةو فشارةي  يان دوو ثايةي،دوو ديوار

بؤ شانةكاني كةوانةكة دةطويَزريَتةوة و لةويَشةوة بؤ خوارةوة بؤ سةر  ،دةكةويَتة سةر زجنريةي يةكةكاني ثيَكهاتةي كةوانةكةوة
(   تاقة كةوانةييةكان بة ضةند  شيَوة  و شيوازي جؤراوجؤر 1 – 24ى ) ويَنةبرِوانة  بناغةكان و ئةوانيش دةيطةيةننة ناخي زةوي.

وستكراون و دةكريَن، بةرد  و خشت ماددةيةكي زؤر لةبار و طوجناون بؤ ئةمكارة ، هةروةها لة كؤنكرييَت شيشضن و ئاسن و ماددة در
كة ماوةي بؤشاييةكاني كةوانةكان و  ،كانزاكانيش بةثيَي نةخشة و ثيَوانةي بؤ دانراو و وردةكاريية تايبةتييةكان دروستدةكريَن

 وستكردنيان و بةكارهيَنانيان ثيَشكات دةستنيشاندةكريَت.شيَوةكانيان  و هؤي در

 : Arch making -بناء االقواس -دروستكردني تاقي كةوانةيي 

 ،كة بؤي ئامادةكراوة لة تةختة ،دروستكردني هةر تاقيَكي كةوانةيي ثيَويستة قالَبيَكي طوجناو بةثيَي ئةو ديزاينةي ثيَش
كة  ،دامبةزريَنريَت و ضةسثبكريَت لةو جيَطايةدا كة بؤي دةستنيشانكراوة، لةثاشان ئةو ماددةيةي و باش ييان لة كانزا دروستبكريَت بؤ

 ،وةكو طرياوةي ضيمةنتؤ  و مل ،ئةطةر بةرد بيَت يان خشت لةسةر قالَبةكة رِيزبةند دةكريَن  و بةطرياوةيةكي لكيَنةر ،بؤي ئامادةكراوة
يَكدةدريَن و ثةيوةستدةكريَن. ثاش ضةند رِؤذيَك كة تاقةكة خؤيطرت و وشكبوةوة قالَبةكة طةض يان هةر مادةيةكي تري لكيَنةر ل ،يان

ليدةكريَتةوة و الدةبريَت، سةبارةت بة تاقة كةوانيية كؤنكريَتةكانيش بة هةمانشيَوة قاليَب بؤ دةكريَت و ئةوسا كؤنكريَتةكةي 
 ةي ليَدةكريَتةوة. تيَدةكريَت، ثاش خؤطرتن و رِةقبووني كؤنكريَتةكة قالَبةك

 Terminology Components -المصطلحات الفنية لمكونات األقواس)العقد( -ـ زاراوة هونةرييةكاني ثيَكهاتةي كةوانة

Brackets  ( 2 - 24برِوانة ويَنةى) 

 

 

 

 

 

 

 كليل يان تاج
 يان تاج ,كليل 

 هاوسيَى كةوانة

 هيَلَي ناوةوةي كةوانة

 سيَطؤشةي نيَوان دوو كةوانة

 بةردي شانةكان

  كةوانةبةريين

 بةرزي كةوانة

 ضةقي كةوانة

 هيَلَي دةرةوةي كةوانة

 بةردي ثيَكهاتةي كةوانة

 شان هةلَطر

( منوونةي كةوانةي بةرد و 2 - 24ويَنةى )
 ثيَكهاتةكاني 

 بةردي شانةكان

 هيَلَي دةستثيَك
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  Voussoir -حجارة القوس -بةردةكاني ثيَكهاتةي  كةوانة -2

 كة لة شيَوةي الكيَشةداية و هةر  دوو ال دريَذةكةي  وةك يةكن  و ال ثانةكاني لةيةك جياوازن.  ،ةكي تايبةتيان هةيةئةم بةردانة شيَوةي
يان وةكو خؤي بةكاردةهيَنريَت  و ،يان رِيَكدةخريَت  ،لة كاتي بةكارهيَناني خشتدا زؤرجار الكاني ضاكدةكريَت (2 - 24 ى )ويَنةبرِوانة 

 ثرِدةكريَتةوة.  Mortar -مونة -بة طرياةى لكيَنةر  درزةكاني نيَوانيان

 –ثيَيدةليَن تانج ،لة شيَوةي ثوازداية و كاري ثوازي هةية و هاوسةنطي هةردووالي كةوانةكة رِادةطريَتكة  ،بةردي لووتكةي كةوانة -1
ضاو بةردةكاني تري ثيَكهاتةي ئةم  بةردة قةبارةكةي جياوازة لة  Key Stone -حجرة المفتاح -يان كليل  ، Crown-التاج 

 لةبةرئةوةي كة دةكةويَتة ناوةرِاسيت كةوانةكةوة و لةنطةري هةر دووالي كةوانةكة دةطريَت. ،كةوانةكةدا 

ئةم بةردانة دةكةونة ئةم سةر و ئةوسةري كةوانةكةوة و لةسةر بةردةكاني   Springer  -حجارة الكعب -بةردي  شانةكان  -3
 ن. هةمان كار بؤ كةوانةي خشتيش جيَبةجيَدةكريَت.شانهةلََطر دادةنريَ

 دةكةويَتة ديوي ناوةوةي خودي كةوانةكةوة.   intrados Soffit  or -بطن القوس -هيَلَي ناوةوةي كةوانة -4

  ةوانةكة(.يان )هيَلَي ديوي دةرةوةي ك ،دةكةويَتة سةر ثشيت كةوانةكة Back or Extrados  -ظهر القوس-هيَلَي دةرةوةي كةوانة  -5

 كة دةكةويَتة نيَوان هيَلَي ناوةوة  و هيَلَي دةرةوةي كةوانةكة.  ،ئةو ماوةية  Depth  or  Height -السمك   - ئةستووريي كةوانة -6

كة دةكةويَتة نيَوان سووضي ذيَرةوةي شانةكاني ئةمسةر و ئةوسةري  ،ماوةية دةلَيَن بةو Span -الفضاء  -بةرينيي كةوانة -7
 كةوة. كةوانة

كة دةكةويَتة نيَوان ماوةي هةردوو شانةكاني كةوانةكةوة )هيَلَي دةستثيَك(  ،ئةو ماوة ستوونيية Rise  -االرتفاع -بةرزيي كةوانة  -2
  و  بةرزترين خالَ لةسةر هيَلَي ناوةوةي كةوانةكة.

 كة هةر دوو شاني ،ئةو بةشةية  Supports -المساند  -شان هةلَطرةكان  -4

 ،وانةكة دةكةونة سةري  و دةبيَت  تواناي هةلَطرتين هةموو ئةو بار و قورسايي و هيَزانةي هةبيَتكة 
كة ،كة  بة ستوونييء لةالوة دةكةونةسةري،ضونكة زؤربةي شكستهيَناني كةوانةكان لةوةوةية

 ( 1 - 24شانهةلَطرةكان بيَهيَز و بيَتوانان و ثتةو نني. برِوانة ويَنةى )

 ئةو سيَطؤشةيةية،   Spandrel -المثلث  –نيَوان  دوو كةوانةي  تةنيشت يةك  سيَطؤشةي -20

 (2 - 24كة دةكةويَتة نيَوان شانةكاني دوو كةوانةي  تةنيشتيةك. برِوانة ويَنةى )

 هيَزي ئاسؤي

هيَزي ستووني  

 (1 - 24ويَنةى )



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

322 

 

ةوانةكةدا كة بةذيَر شانةكاني هةر دوو الي ك،ئةو هيَلَة رِاستة ئاسؤييةية Spring line -خط المباشرة -هيَلَي دةستثيَك  -22
 دةبيَتة ثيَوانةي بةرينيي كةوانةكة و بةرزيي بؤشاييةكةي. ،تيَدةثةريَت

 Stone  &  Brick  Arches  - الحجرية  و الطابوقية االقواس -تاقة كةوانةييةكاني بةرد و خشت  -

  -قوس –نيان بة كةوانةي بيناكا Opens -فتحات  –لة زؤر كؤنةوة بةرديان لة بينادا بةكارهيَناوة،بةتايبةتي دةالقةكاني 
Arch  كة بؤ زؤربةي كةوانةكاني سةردةرطا و ثةجنةرةكان بةكارهاتووة، ،بةرد دروستكردووة، تا لة ثاشان خشتكاريي هاتةكايةوة

وةك يةكن،هةردووكيان شيَوازيَكي تةالرسازيي تايبةتيان هةية و مؤركيَكي ،شيَوةي دروستكردني ئةم دوو جؤرة تاقة كةوانةييانة
دةدةن،جطة لةوةش بؤ هةلَطرتين بار و قورسايي سةر خؤيان  ةالرسازيي خؤمالَيي جوان بة رِووكارةكاني دةرةوة و ناوةوةي بينات

كة سيَطؤشةي هةلَطرتين طشت بار و  ،بؤ هةموو جؤرة كةوانة و تاقيَك دروستبكريَت Bend -أنحناء -بةكارديَن. ثيَويستة ضةمانةوة 
 يَكدةهيَنيَت. قورساييةكاني سةريان  ث

  Forms  of  Brick & Stone  Arches - اشكال االقواس الحجرية و الطابوقية - شيَوةكاني كةوانةي خشت و بةرد -

  كةوانةكان بة شيَوةي جياجيا دروستدةكريَن بةثيَي ضةقةكانيان:   

    Flat  Arches-االقواس  املستقيمة  -كةوانة رِيَكةكان -2

بؤئةوةي  بةئاسانيي بربِدريَنةوة و ضاكبكريَن و بؤ مةبةسيت  ،تارِادةيةك دةبيَت ئةم ماددانة نةرم بن ،دروستدةكريَنيان بةرد  ،لة خشت
تا كةوانةكة  ،يان كانزايان بؤ دادةمةزريَنن بةشيَوةيةكي كاتي ،كاريانثيَبكريَت، لةثاشان قاليَب تةختة رِيَكبوون و كارايي كةوانةكة

 ،لكيَنةرةكة وشكدةبيَتةوة، قالَبةكة ليَدةكريَتةوة. تواناي ئةجمؤرة كةوانانة بؤ هةلَطرتين بار و قورسايي كةمة خؤي دةطريَت و طرياوة
   -التقوس القليل  -سم( ضةمابيَتةوة 3 -سم 2.5م( سآ مةتريَكدا بة ئةندازةي )  3ثيَويستة  هيَلَي ناوةوةي كةوانةكة لة ماوةي هةر )

Camberوة 

 ( أ، ب 3-24دةبيَت رِايةلَيَكي ئاسين بةهيَزي لة ذيَر دا دابنريَت. برِوانة ويَنةى ) ،م( ثرت بوو3كةي لة )ئةطةر بؤشايية 

 

 

 

 

 

 

 

 رِِيَك و جووت لةطةلَ درزبةندي ديواردا

060 

 سم ضةمانةوة 3 -2.5

 ثانيي كةوانة 1/2

وةرِ
 نا

يَلَي
ه

ست
ا

 

 خشت بةرد

خشيت لةسةر شان 
 دانراو

 تاج

 ضةقي تيشكةكان

 بةردي ذيَر شان

 ا( كةوانة رِيَكةكان 3 - 24) ى ويَنة
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 ( كةوانة رِيَكةكانب 3- 24) ىويَنة

 -لة هةر دوو الوة ضةماوةتةوة ئةم كةوانانة لة شيَوةي ثليكانةدا  Stepped Arches -قوس متدرج -كةوانةي ثليكةدار-1
 (   4 - 24بةثيَي نةخشةي تايبةت دروستدةكريَن. برِوانة ويَنةي ) Two  Cusped  Arches -إنحنائين

 

 

 

 

 

 

 كةوانة جؤرة تايبةتييةكاني (4 - 24) ىويَنة

  Circular  -دائري -ةييجؤري  بازن ئةم  كةوانانة لة    One Center Arch: -قوس أحادي المركز -كةوانةي يةك ضةقيي-3
كة لة نيو كةوانة  ،ثيَكديَن Segmental -قوس القطاع  -و كةرتة كةوانة Semi  Circular  -نصف دائري -و نيو  بازنةيي 

 شانبةردي ذيَر تاج

 ضةقي كةوانة

 بةرد
 خشت

 بةرزي

 سم 110 – 250

 تاقداركةوانةي  كةوانةي ثليكةدار رِيَككةوانةي 
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كة هةردوو  ،كةوانةي نيوبازنةيي ،كة لة نيو بازنة طةورةترة ،Horse Shoe -حدوة حصان -كةمرتة  و  كةوانةي شيَوة نالَةئةسث 
 (6 - 24(  و )5 - 24دريَذ بوونةتةوة. برِوانة ويَنةي ) Stilted -طرفين مسقيمين متدليين  -ؤ خوارةوة الكةي ب

 

 

 

 

 

 

 ي يةك ضةقي( كةوانة5 - 24) ىويَنة

 

 

 

 

 

 

 يةك ضةقييةكانكةوانة جؤرةكاني ( 6- 24) ىويَنة

 

 -ثيَيدةلَيَن كةوانةي قووض ، طؤشةيةكي تيذيكة      Two Centers Arches:-قوس ثنائي المركز -كةوانةي  دوو ضةقيي-4
يان  ، Equilateral -زاوية رأس معتدلة -يان طؤشةيةكي مامناوةند  ،هةية  Acute  or  Lancet   -زاوية ذات رأس حاد

بةطويَرةي  بؤشاييةكة و بةرزي كةوانةكة و شيَوةكةي لة رِووي   Blunt  or  Droop -زاوية مفلطحة -طؤشةيةكي بآلو
 (  أ  و ب   7-24الرسازييةوة.  ويَنةي )تة

 

 بةرد

 هيَلَي دةرةوةي كةوانة

 ضةقي كةوانة

هيَلَي ناوةوةي 
 كةوانة

 شتخ

 كةوانةي نيوةبازنة كةرتة كةوانة نالَي ئةسثكةوانةي  كةوانةي شؤرِبووةوة
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 دوو ضةقي قووض ىكةوانةأ جؤرةكاني  ( 7 - 24) ىويَنة

 

 

 

 

 

 دوو ضةقي قووض يكةوانةب  شيَوة جياجياكاني  ( 7- 24) ىويَنة

 

رزي
بة

 
 ضةقي يةك

 نيوة ترية

 ضةقي دوو

 كةوانةي طؤشة بآلو كةوانةي طؤشة مامناوةند كةوانةي طؤشةتيذ
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يان  ،يةكي طؤشةيييان لووتكة ،ئةم  كةوانانة  Tree Centers  Arches -)قوس ثالثي المركز( –كةوانةي سآ ضةق -5
 ( أ و ب 2 - 24هيَلكةييان هةية. برِوانة ويَنةي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ    كةوانةي سآ ضةقي شيَوة هيَلكةيي (  2- 24) ىويَنة

 

 

 

 

 

 ب  كةوانةي سآ ضةقيي ( 2 - 24) ىويَنة

 

060 060 

 ضةقي دووةم ضةقي يةكةم

رية
ة ت

نيو
 

رزي
بة

 

 ضةقي سيَ يةم

 شيَوة هيَلكةيي ضةقي آكةوانةي س كراوآ ضةقي طؤشةكةوانةي س
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كة نزيكة لة جؤري  ،وةي هةيةلوتكةيةكي طؤشةكرا  Four  Centers  Arches  -قوس رباعي المركز -كةوانةي ضوار ضةق -6
 ( أ و ب 4 - 24طؤشة  فراوانةكانةوة.  برِوانة ويَنةى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ   كةوانةي ضوار ضةقيي       ( 4 - 24) ىويَنة

 

 

 

 

 

 كةوانةي ضوار ضةقيي ب   (4 - 24ويَنةى )

 

 ضةقي يةكةم
رية

ة ت
نيو

 

يي
ةرز

ب
 

 دووةمضةقي 

 ضوارةمضةقي  سيَيةمضةقي 
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  (Concrete  Arches  & Steel Arches  -األقواس الخرسانية و المعدنية -كةوانةي كؤنكريَت  و كةوانة كانزاييةكان  -
  Solid-مقطع مصمت -ئةجمؤرة  كةوانانة بؤ بؤشايية طةورة و بةرفراوانةكان بةكاردةهيَنريَن ، بة شيَوةي رِووكةرتي ثتةو

Section،  )مقطع مشبك -يان لة  شيَوةي رِووكةرتي ضنراودا )تؤرِي- Trussed  or  Framed  (21- 24) ىويَنة. برِوانة 

 

 

 

 

 هةنديَك لة جؤرةكاني كةوانةي كانزايي و كؤنكرييَت شيشضن( 21- 24) ىويَنة

يان ، Fixed  Joint -مفصل ثابت أو مفاصل ثابتة -ثيَويستة ذيَر هةر دوو جةمسةرةكاني كةوانةكة جومطةي جيَطري 
ار لة لوتكةي  كةوانةكةدا جومطة بؤ بكريَت ،  زؤرج  Hinged  Joint  -مفصل محوري -جومطةي  سوورِداري طريَذنةي 

يان دوو  ،يان دوو جومطةي سوورِدار ،دروستدةكريَت، يان  بةثيَي  ثيَويست دةتوانريَت  سآ جومطةي طريَذنةيي )سوورِدار( ي  بؤ بكريَت
 ،ن  دوو جومطةي  سوورِدارجومطةي جيَطري، هةنديَكجار سآ جومطةي سوورِدار بؤ كةوانة ئاسنينةكان  دروستدةكريَت، ئةطةر ثيَويستبوو يا

 (23 - 24) ىويَنةيان دوو جومطةي جيَطري.  برِوانة 

 

 

 

 

 

 

 جؤرةكاني كةوانة جومطةييةكان( 23 - 24) ىويَنة

كة لة تةنيشيت ناوةوةي جةمسةرةكاني كةوانةكةوة  كاردةكةنة سةر كةوانةكة و هة ولَدةدةن ضةمانةوةكةي  ،ئةو هيَزانةي 
يان  ،يان جيَطري  بكريَن  بة ليَكبةستنيان بة طوريسي ئاسن ،لَن،لةبةر ئةوة ثيَويستة جةمسةرةكان بةهيَزبكريَنرِاستبكةنةوة و نةيهيَ

 (24 - 24ويَنة )رِايةلَي  كؤنكريَت لة ذيَر زةمينةي كةوانةكانةوة.  

 كؤنكرييَت شيشضين ثتةو كةوانةي ييتؤرِ ثةيكةري كانزايي كةوانةي

 رِاطري جةمسةرةكان

 

جومطةي سوورِداري 
 طريَذنةيي 

 كةوانةي جةمسةري دووجومطةيي

ةي سوورِداري جومط
 طريَذنةيي 

كةوانةي جةمسةري سآ جومطةي سوورِداري 
 طريَذنةيي 

  

كةوانةي جومطةي دوو جةمسةر 
 جيَطري 

 كةوانةي دووجومطةي جيَطري
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 شيَوةكاني بةستنةوة و بةهيَزكردني كةوانةكان( 24 - 24) ىويَنة

 

كة بؤ  ،ئةو ليَكبةستنانة لةسةرةوةي كةوانةكان دياردةبن. لةو شويَنانةدا ،كة كةوانةكان وةكو بان هةلَطرياون ،ويَنانةدالةو ش
وةكو زةمينةي ثرد و رِيَطاوبان، دةبيَت ثةيكةريَكي ئاسنيين سةرباربكريَت بؤ هةلَطرتين هةموو ئةو بار و  ،بار  و قورسايي دروستدةكريَن

كة ثيَيدةلَيَن سيَطؤشةي طواستنةوةي  قورساييةكان )بة  ،ة دةكةونة سةري و دةيانطويَزيَتةوة بؤ سةر ثشيت كةوانةكةك ،قورساييانةي
دةبيَت رِةضاوي هةلَطرتين بار و قورسايي و كارتيَكردني هروذمي  ،ثيَي  زاراوةكاني كةوانة(. لة كاتي نةخشةسازكردن بؤ ئةم كةوانانة

كة لة ئةجنامي كشان بة طةرما و داضووني  ،جيَطر و باري جيَطؤرِ بكريَت لةطةلَ كارتيَكردني ئةو هيَزانةي با و قورسايي بةفر و باري
 (25 - 24) ىويَنةبرِوانة  نارِيَك لة  بناغةكان و ثيَطةكاني كةوانةكاندا رِوودةدةن.

 

 

 

 

 ئاسيت زةمينة

 ليَكبةستين شارراوةي جةمسةرةكان

 كةوانة

 كةوانة

 رِاطري بةهيَز

 ئاسيت زةمينة

كةوانة جةمسةر 
 بةسرتاوةكان

وانة جةمسةر كة
 نةبةسرتاوةكان
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 رتين زةمينةي رِيَطا و ثردةكانكةوانة ثةيكةرداري بؤ هةلَط ( 25 - 24) ىويَنة

 كةوانة

 ترية

 رِايةلَي بةستنةوةي سةرةوة

 ئاسيت زةمينة
 ثاية

 زةمينةي ثرد, يان رِيَطا

 سيَطؤشةي طواستنةوةي قورساييةكان

 زةمينةي ثرد, يان رِيَطا

 كةوانة

 بؤشايي ثرِكراوة

 كةوانةي ثةيكةرداريكراوة  بؤ هةلَطرتين زةمينة

 داري ثرِكراوة بؤ هةلَطرتين زةمينةكةوانةي ثةيكةر
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  سةرضاوةكاني بةشي نؤزدةهةم 

   
  .1006بيروت، -،دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع1006اء، طبعة نأرنست نويفرت، عناصر التصميم و الب 
 -  .2422، الطبعة الثانية ،الشركة العراقية لطباعة المحدودة،بغداد ،سلمان،تركيب مبانيأنيس جواد  
 -  .2423كلية الهندسة المعمارية ،\، الطبعة االولى، جامعة بغداد أنشاء مباني + أرتين ليفون، زهير ساكو 
 -  .2476مطبعة أوفسيت الميناء، بغداد،  ،يوسف الدواف، أنشاء مباني، الطبعة الرابعة 

   
- Visual Dictionary of Architecture، F. D. k. Ching، John Wiley &  Sons، Inc.1995 New York.    
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 تةالرسازي ييبيناكار
 

 بةشي بيستهةم

 كةلَكيَش لة بينادا    وجؤرةكاني كوورة و دو

 المواقد و المداخن 

Fireplaces & Chimneys 
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 Fireplaces & Chimneys - المواقد و المداخن - كةلَكيَش لة بيناداوجؤرةكاني كوورة و دو بةشي بيستهةم/

دروستكردنيان  -Articlesهةموو جؤرةكاني كوورة ثيَشكات نةخشةسازيان بؤ دةكريَت شوييَن تايبةتي و شيَوة و كةرةستةكاني 
بؤ دةستنيشاندةكريَت. بةطشيت لة هؤلَ و ذووري  ميوان لة خانووبةرةكاندا و ذووري سةرؤكي فةرمانبةرايةتييةكان  و ذووري طةورة 

  ليَوةردةطرييَت.  كةلََكي  وةكو بةشيَك لة ديكؤري ناوةوةي ئةو بؤشاييانة و لة هةمانكاتدا بؤ طةرمكردنةوةيان ،ليَثرسراوةكان

 Burner  Consists of following Sections   -مكونات املوقد  -(  2 - 10ويَنة ) كوورة لةم بةشانةي خوارةوة ثيَكديَت

 : Mouth - فتحة الموقد  -دةمي كوورة  -2

وةكو خشت و بةرد و  ،وةكو ضوارطؤشة و الكيَشة و كةوانةيي و ...هتد. جؤرةها كةرةستةي ،زؤر شيَوةي جياواز دروستدةكريَت بة
 ...هتد لة دروستكردنيدا بةكاردةهيَنريَت.،و طرانيت  ،مةرِمةرِ

 : Concrete Hearth - عتبة الموقد- سةكؤي كوورة  -1

يان كؤنكريَت دروستدةكريَت،ئةم   ،يان مةرِمةرِ ،ةي كوورةكةداية و بة خشيت تايبةتئةو بةشة بةرضاوةية كة لةذيَر قةبار
يان   ،سم( لة ئاسيت زةمينةي ذوورةكة بةرزترة و ضالَيَكي تيَدا دروستدةكريَت بةشيَوةي ضوارطؤشةيي20سةكؤية بة ئةندازةي )

رجار هةر لةسةر زةمينةي سةكؤكة شويَنيَك دابيندةكريَت بؤ داناني يان كةوانةيي كة ثيَيدةليَن: ئاطردان، زؤ ،يان بازنةيي ،الكيَشةيي
 بزوتك و كةرةستةي تيَكهةلَدان و رِيَكخستين ئاطرةكة.كؤتةرة و برِةدار و 

 cresset : -املشعل  -ئاطردان  -3

 ،نزايي دادةثؤشريَتئاطرةكة دروستدةكريَت و بة تؤرِيَكي كا ئةو ضالَةية كة لةناو سةكؤكةدا بؤ كؤكردنةوةي خؤلَةميَشي
بؤئةوةي ئاطرةكةي لةسةر بكريَتةوة و خؤلَةميشةكةشي بوةريَتة ناو ضالَي ئاطردانةكةوة، لة كةناري دةرةوةي ئةم ضالَة ثةرذينيَكي 
 كانزايي بة ستووني ضةسثدةكريَت بؤئةوةي بةربةسيت ثشكؤ ئاطرةكان و بزووتكةدارةكان بكات و نةهيَلََيَت بكةونة سةر زةمينةي 

 يان ذوورةكة.  ،سةكؤكة

 : Fire Back - صدر المدخنة -ثشت كوورة  -4

بة الريي دروستدةكريَت بؤئةوةي تيين  ،كة بةرطةي طةرمايةكي زؤر دةكريَت ،-Fire Brick ئاطر  دذةديواريَكة لة خشيت 
 ئاطرةكة ئارِاستةي ناو ذوورةكة بكات. 

كة رِاستةوخؤ دةكةويَتة سةر ئاطردانةكة و لة شيَوةي   ،:    ئةو  كونةيةChimney Mouth - فم المدخنة -دةمي دووكةلَكيَش  -5
بؤئةوةي  بةرِةواني و  ،يان الكيَشةي تةريبيدا بة قةبارةيةكي طوجناو  دروستدةكريَت ،يان رِةحةتيةكدا )قووضةك( ،طوومةزيَك

 وة.ئاسانيي  دووكةلَةكة بطةيةنيَتة ناو دووكةلَكيَشةكة و لةويَشةوة بؤ دةرة
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  Flue :  -المدخنة -دووكةلَكيَش  -6

تةرخانكراوة،  بؤ دةرةوة يان الكيَشة دايةء بؤ  كيَشكردني دووكةلةكة ،يان ضوارطؤشة ،كة لة شيَوةي بازنة ،ئةو لوولةيةية
ت، يان بةرد دروستدةكريَ ،سم( بة خشت30يان بة تريةي  ،سم36× سم 36يان  ،سم 15 -سم 15دووكةلَكيَش بة ئةندازةي )

يان فةرفوري بؤ ئةم  ،يان بة طرياوةي ضيمةنتؤ سواغدةدريَت. زؤرجار لوولةي ئةسبيَست ،ديوارةكاني ناوةوةي دووكةلَكيَشةكان بة طةض
بؤ هةموو جؤرة دووكةلَكيَشةكان  بة  Chimney Pots -بةكاردةهيَنريَت، دةبيَت دةمي كؤتايي دووكةلَكيَشةكة  دووكةلَكيشانة

 و رِوويانبكريَتة ثيَضةوانةي ئارِاستةي با. كة ليَي ديَنة دةرةوة بةرزبكريَنةوة ،لةسةر ئاسيت ئةو سةربانةيسم( 200ئةندازةي )

 :  Lintel  -عتب املوقد-ناوضاواني كوورة   -7 

 ،كة دادةنريَتيان رِايةلَي ئاسين بؤ دروستدةكريَت و لةسةر شاني  ديوارةكاني  ئةمالو ئةو الى كوورة ،كؤنكرييَت شيشضن رِايةلَي
يان هةر ماددةيةكي تري ديكؤر رِووثؤ شدةكريَت و دميةنيَكي جوان و ثةسةند بة كوورةكة دةدات.  ،يان طرانيت ،لةثاشان بة مةرِمةرِ

 .بكريَت  ثيَويستة وردةكارييةكي باش بؤ دروستكردني كوورةكة لة رِووي بيناكاريي و تةالرسازيي و جوانكارييةوة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كوني دووكةلَكيَش

 دووكةلَكيَش

 ألطةض يا قس نيا ,سواغي ضيمةنتؤ

 دةمي دووكةلَكيَش ثردؤكةي هةلَكري ديواري دوكةلَكيَش

 ئاسيت زةمينة

 خشيت دذة ئاطر سةكؤي كوورة

 ئاطردان

 دووكةلَكيَش بة الرييةكي كةم

 أ أ

 رِووكةتي باري دريَذي كوورة

 دميةني ثيَشةوةي كوورة

006  

060  

 سم 40

 سم 20

 سم 27

 سم 30

 سم 30

 سم 30
 سم 30

 سم 20

 (  نةخشة و رِووكةرتي كوورةي منوونةيي2 - 10ويَنةى )

 

 دةمي كورة

 ثشيت كورة

 ناوضةواني كورة
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 (  دميةني طشيت و رِووكةرتي ئاسؤيي كوورة1 - 10ويَنةى )

لة رِووي تةندروستيي و طةرمكردنةوةي بؤشاييةكاني بيناكةوة،ثيَويستة  ،ئةوةي كةلَكي تةواو لة كوورةكة وةربطرييَتبؤ
 رِةضاوي ئةم خاآلنةي الي خوارةوة بكريَت. 

ة ناو دووكةلَكيَشةكة بة رِيَكءثيَكي و بآ كؤسث و ضالَء كةلةبةر دروستبكريَت و ناوةكةي ساف سواغبدريَت و بة ماوةيةك ثيَويست -2
بؤئةوةي دووكةلَةكة باشرت و خيَراتر هةلَبمذيَت و رِايبكيَشيَتة  ،ثيَش كؤتايي لوولةي دووكةلَكيَشةكة كةميَك تريةكةي تةسك بكريَتةوة

 (  3 - 10ويَنةى )برِوانة  دةرةوة. 

 

 

 

 

 

 

 ( شيَوازي تةسككردنةوةي دووكةلَكيَش3 - 10ويَنةى )

بؤئةوةي كة ئارِاستةي رِؤيشتين   ،دةبيَت هيض  طؤشة و الدانيَكي  تيذ و دةرضوونيَك لةناو لوولةي دووكةلَكيَشةكةدا نةبيَت -1
اتي ثاككردنةوةي ناوةوةي لوولةي دووكةلَكيَشةكة دا فلَضة تةلي ثاككردنةوة دووكةلَةكة تيَكنةضيَت و ضوونةدةرةوةي سست نةكات. لة ك

 (4 - 10بةئاساني هاتوضؤي تيَدابكات.  برِوانة ويَنةى )

 سم200

 لوولةي تةسككراوة

 داثؤشيين كانزايي

 لكاندن بة ماستيك

 دووكةلَكيَش

 سم200

 سم45

 ردنةوةي دووكةلَكيَشلوولةي تةسكك

ي دووكةلَكيَش
 بازنةي

خشيت 
 دذةئاطر

 

ئا
طر
دا
 ن

ي دووكةلَكيَش
 ييالكيَشة

سةكؤي 
 كوورة

-رووكةتي ئاسؤيي كوورة )أ
 أ(

دميةني طشيت 
 كوورة

 دةمي كورة

 دةمي دووكةلَكيَش
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 ي دووكةلَكيَش فلَضة تةلي ثاككردنةوة( 4 - 10ويَنةى )                                     

بؤئةوةي دووكةلَةكة بةئاساني   ،دةبيَت بةثيَي نةخشة و وردةكاري تايبةت دروستبكريَت دةمي دووكةلَكيَشةكة لةناو كوورةكةدا -3
 برِواتة دةرةوة و نةطةرِيَتةوة ناو ذوورةكة.  

 كة دذي ئارِاستةي با بيَت. ،كؤتايي دووكةلَكيَشةكة بة جؤريَك دروستبكريَت  -4

باشرتة هةر دووكةلَكيَشيَك لة دووكةلَكيَشةكان بة تةنها و جياواز   ،ابووئةطةر لة بينايةكي ضةند نهؤميدا ذمارةيةك كوورةي تيَد -5
ئارِاستةي سةربان بكريَت و هةموو لوولةكانيان لةسةربان ثيَكةوة لة تةنيشت يةكةوة كؤبكريَنةوة، بةو جؤرة ئةطةر كوورةيةكيان  لة 

لَ سةرباندا و بةوةش هةوا و دوووكةلَ بةباشي بؤ سةربان دةبيَتةهؤي جياوازيي ثلةي طةرماي خوارةوة لةطة ،خوارةوة طةرمبكريَت
جطةلةوةي كة هةموو لوولةي دووكةلَكيَشةكان بةيةكةوة  ،كةمرتي تيَدةضيَت كيَشدةكات، لة هةمانكاتدا لة رِووي ئابوورييةوة

 (5 - 10برِوانة ويَنةى ) كؤدةكاتةوة ء رِووثؤشكردني بانةكةش ئاسانرت دةكات.

  

 

 

 

 

 

 

 (  شويَن و رِيَرِةو ئارِاستةي دووكةلَكيَشةكان5 - 10ويَنةى )

 

4 

 ئاسيت زةوي -2

 كوورة -1

 رةوي كوسةكؤ-3

 ئارِاستةي دووكةلَكيَشةكان -4

 كؤتايي دووكةلَكيَشةكان  -5

 م 2>  = ييبةرز -6

 ناوضاواني كوورة -7

 ثاني كورة بة ثيَي طةورة و بضوكي -2

 كؤلوولةكاني دووكةلَكيَش -4

 

4 

4 

7 

 ديوار

4 

الري 
 7 دووكةلَكيَش

2 

1 3 

5 

الري 
 دووكةلَكيَش

4 

4 4 

2 

6 
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  سةرضاوةكاني بةشي بيستهةم 

   
 - .1006بيروت، -،دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع1006اء، طبعة نأرنست نويفرت، عناصر التصميم و الب 
 - .2423كلية الهندسة المعمارية ،\ د، الطبعة االولى، جامعة بغداأنشاء مباني  + أرتين ليفون، زهير ساكو 
 - .2442–الطبعة االولى جامعة بغداد  عاطف السهيري، أنشاء المباني، 
 - .2476بعة أوفسيت الميناء، بغداد، ، الطبعة الرابعة ،مطيوسف الدواف، أنشاء مباني 
- The Construction of Building for Architects، Prof. Dr. Ing. Vouadiswav Boriseevich،  Arkadi، - 

Warszawa،1978. 
 

- The Construction of Building، Barry، Third Edition، Metric Crosby Lockwood Staples ، 1971 
London. 
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 تةالرسازي ييبيناكار
 

 ةكةميبيستءبةشي 

 آش كةرةستةي بةربةستكردني 

 مواد مانعة لرطوبة

Damp proofing 
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 Damp proofing -مواد مانعة لرطوبة-آكةم/ كةرةستةي بةربةستكردني  شةبيست ويبةشي 

ئةطةر شآ  و تةرِ و تووشيي ليَيبدات، ئةو جيَطايانةي  كة  ،هةموو بينايةك  جوانييةكةي  وندةكات  و تيَكدةضيَت و دةشيَويَت
ستيشةوة  زيان بة مرؤظ  و زيندةوةران دةطةيةنن. كةرِواوي دةبن و دةبنة ثةلَة و بؤندةكةن  و لة رِووي تةندرو ،شآ دةيانطريَتةوة

ض لة دةرةوة  بة وشكي بثاريَزريَن و بةربةسيت شيَيان بؤ دابني   ،كة بيناكان ض لة ناوةوة ،لةبةرئةوة ثيَويستة هةميشة هةولَبدريَت
دار و تةختة و طرياوة لكيَنةرةكان و كريَت و بلؤكي كؤنوةكو خشت و بةرد و  ،كة بؤ بينا بةكاردةهيَنريَن ،بكريَت، زؤربةي ئةو كةرةستانةي

لة بةرطري و تواناي هةلَطرتنيان كةمدةبيَتةوة و زوو  دةثووكيَنةوة، شآ دةبيَتة  ،ئةطةر شآ و تةرِيي بيانطريَتةوة ،زؤرجار كؤنكريَتيش
ةهؤي الوازكردن ء بيَهيَزكردني كة شؤرة )تزهر( دروستدةكات و دةبيَت ،هؤي كارليَككردني جؤرةكاني خوآ بةتايبةتي طؤطردة خوآ

ثيَكهاتةكاني بينا، هةروةها لة كاتي كةشوهةواي سارددا ئةو تةرِيي ء شيَية دةيبةستيَت و لةناو كونيلةكاني  كةرةستةي بيناكةدا  
ي دةبنةهؤي قةبارةكانيان طةورة دةبن و دةبنةهؤي هةلَتةكاندن و وةراندني ئةو بةشةي كة شيَكةي تيَداية. هةروةها شآ و تةرِي

لة تةمةني بةكارهيَنانيان بة سروشتيي لةناو كةرةستةكاني بينادا هةن ء  كة ،ذةنطكردن و داخوراني هةنديَك كانزا
ن كةمدةكةنةوة،جطةلةوةي كة ئاسةواري ثةلَة و رِةنطي ذةنط لةسةر رِووي ديوارةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا جيَديَلن و دميةنيَكي ناشريي

 وستدةكةن. و ناشايستة در

االماكن التي تتسرب منها الرطوبة  -ي و شآ دزةي ليَوةدةكةنة ناو بيناوة و جؤرةكانيان يئةو  شويَنانةي كة تةرِ

  : Places where moisture leaking into the construction and types - انواعها الى البناء و

 يان لة بناغةكانةوة بؤ ناو ديوارةكان و ،لة ضينةكاني زةوييةوة دزةكردني ستووني تةرِيي و شآ بةهةلَضوون و سةركةوتن -2

 بؤشاييةكاني بينا:

دزةكردني ستووني تةرِيي و شآ زؤر بةئاسايي بةهؤي درزة باريكةكاني ضينةكاني زةوي و كةرةستةكاني دروستكردني بيناوة  
وةكو )ديواري خشت  ،سةردةكةونة سةرةوة بؤ ناو ديوارةكان كة لة التةنشتةكاني بناغةكانةوة بةناو كةرةستةي بناغةكاندا ،رِوودةدةن

 -سم 20و بةرد و بلؤك و ماددة طرياوةلكيَنةرةكانيان(. دةبيَت ضينيَك طرياوةي ثادلؤ بة دريذايي هةموو بناغةكة و بة ئةستووريي )
ييةوة دابرِيَذرَيتة سةر دوا ضيين سم( لةسةر ئاسيت رِووي زةوييةكةي دةوروثشت25( و بةثانيي ديوارةكان و بة بةرزيي )سم25

كة رِيَذةي ئاسيت ئاوي ناخاوةكان  ،بناغةكة. زؤرجار ئاو و تةرِيي و شآ دزةدةكةنة ناو زةمينةي بؤشاييةكاني بيناوة لةو شويَنانةدا
وثؤشكردني  زةمينةكان و بةرزة و دةبيَتةهؤي جووالَندن و درزبردن و وردبووني ضينةكاني طرياوة لكيَنةرةكان و كاشي و ماددةكاني رِو

)ثيَكهاتةكاني ثادلؤ بريتيية لة تؤز و خاشة ضيمةنتؤ   ،بةكاربهيَنريَت لةبةرئةوة دةبيَت ماددةي بةربةستكردني شآ )ثادلؤ( ،تيَكداني
كي باشة بؤ رِيَطريَ ،كة زؤر لة ضيمةنتؤ  وردترة و بةزؤري رِةنطي سثيية و لةطةلَ كؤنكريَت تيَكةلَدةكريَت ،و خاشة كلسييةكان

برِوانة  لةطةلَ كةرةستةكاني دروستكردني زةمينةكان ء طرياوة لكيَنةرةكانيان. ( بة تيَكةآلوكردنيبةربةستكردني هاتوضؤي تةرِيي و شآ
 (    2 - 12ويَنةى )
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 دزةكردني تةرِيي  و شآ بةطواستنةوةي ئاسؤيي و بآلوبونةوة و تةنينةوةي : -1

لةكاتيَكدا كة  ،و دةتةننةوةبآلودةبنةوة ديوارةكان و زةمينةي بيناكانةوة و بةئاسؤيي دزةدةكةنة ناو ضينةكاني  تةرِيي و شآ
لةم دؤخةدا تةرِيي و شآ لة زةمينة بةرزةكةوة بؤ زةمينة  ،ئاسيت زةمينةي بيناكان لة بةرزيي جياجيادا بن و يةك بةرزييان نةبيَت

نزمةكةدا بآلودةبيَتةوة، لةو شويَنانةدا ثيَويستة بةربةسيت شآ بة داناني دوو تويَذ لة ماددةي قري نزمرتةكة دادةبةزيَت و بةزةمينة 
 ،كة لةوانيرت لة ئاستيَكي نزمرتدان ،بةكاربهيَنريَت  و نةهيَلَريَت كة تةرِي و شآ دزةبكةنة ناو ديوار و زةمينةكاني ئةو بينايانةوة

كة بؤ طةجنينة طةورةكان و  ،بةكاردةهيَنريَت ؤكاني باركردن و داطرتين بار و شتومةكةكانيهةروةها ئةجمؤرة  بةربةستكردنة بؤ سةك
 أ ، ب(   1 - 12ويَنةى )يان دةبريَنة دةرةوة ليَيان. برِوانة  ،دةهيَنريَن كارطةكان
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2 

ييئاسيت زةو -2  

ديواري خشت -1  

ماددةي شآ برِتويَذيَك   -3  

ثادلؤ  -4  

 

 ( دزةكردني ستووني تةرِيي و شآ2 - 12ويَنةى )
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11 
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5 

 -5هةزارة      -4  وةك مس   ثلييَت كانزايي -3ديواري خشت      -1سثيكاريي طةض      -2
بةرد, يان خشيت  -2كؤنكرييَت شيشضن    -7طرياوةي لكيَنةري ضيمةنتؤ و مل     - 6كاشي      
 -21زةويي ثتةو   -22قريكراو   ضيين شآ برِ, لبادي  -20كؤنكرييَت ئاسايي   -4شكيَنراو 

 ثادلؤ
21 

 ناوةوةي بينا

 أ( دزةكردني ئاسؤيي تةرِيي و شآ لة ئاستة جياجياكاندا  1 - 12ويَنةى )
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 شتايطةر -7ديواري خشت      -6سواغي ضيمةنتؤ      -5طؤشةي ئاسنني      -4جومطةي شآ برِ      -3    كؤنكريَيت شيشضن  -1ئاسيت زةمينة      -2

 ثادلؤ-21    تويَذيَك شآ برِ  -22   طرياوةي ضيمةنتؤ   -20    يان خشيت شكيَنراو  ،بةرد -4    ضيمةنتؤ طرياوةي  -2

 استيَكى بةرزةوة بؤ ئاستيَكي نزمب( دزةكردني ئاسؤيي تةرِيي و شآ لة ئ 1 - 12ويَنةى )
 

شويَنةالرةكان و ثليكةدارةكان لةطةلَ  شويَنة تةخت ورِيَكةكان لة رِووي ضاكسازيي ديوارةكان و ثاراستنيانةوة لة  تةرِيي و شآ 
ئاسيت رِووي  بة ستووني و ئاسؤيي جياوازن، لةو شويَنانةدا ثيَويستة بةالي كةمةوة ئاسيت داناني ضيين جياكردنةوةي شآ لةسةر

سم( كةمرت نةبيَت. دةبيَت زةوييةكة باش ثرِبكريَتةوة و بكوتريَتةوة، ئةم كارةش لة رِووي  ئابوورييةوة 25لة ) زةويية سروشتييةكةوة
 طراندةكةويَت. لةبةرئةوة باشرتة كة بةشيَك لة زةوييةكة هةلَبكةندريَت و ديواري ثالَثشيت )ثشتطر( ي بؤ دروستبكريَت و بةشةكةي

بؤئةوةي هةرزانرت بكةويَت، لةثاشان زؤرباش بكوتريَتةوة. زؤرجار ئاسيت زةمينةي بؤشاييةكان لةيةك بينادا  ،تريشي ثرِبكريَتةوة
لةبةرئةوة دةبيَت لةوجؤرة شويَنانةدا ضيين بةربةستكردني تةرِيي و شآ لة ئاسيت  ،جيان بةتايبةتي لة زةويية الر و ثليكةدارةكاندا

 - 12) ىويَنة بةرزتربيَت و بةطلَي ثاك باش ثرِبكريَتةوة و بكوتريَتةوة. برِوانة ة سروشتييةكةوة بة ئاسؤيي و ستوونييسةر رووي زةويي
3) 
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 ثادلؤ -6ديواري خشت      -5      هةزارة -4      برِي ئةسفاليت آتويَذيَك ش -3     ئاسيت زةمينةي دةرةوة -1   ئاسيت زةمينةي ناوةوة    -2

 ئاسيت زةمينةي بؤشايية جياجياكاندا لة بينادا   شآ برِ لة  داناني تويَذيَك( 3 - 12) ىويَنة

  Damp Proofing  Materials - مواد المانعة للرطوبة -ماددة بةربةستةكاني شآ  -

 بةزؤري ئةمانةن: ،ئةو ماددة سةرةكيانةي كة بؤ جياكردنةوةي تةرِيي و شآ بةكاردةهينريَن

 &  Bitumen     -ماستيك -Fibrous  Asphalt Felt4  -لبادي قريي  -Asphalt3   -قريي شل- Bitumen1   -قري  -2

Asphalt  Mastics   5-  ثؤليكرت-  Politer6- ثلييَت مس و قورِقوشم-  Copper & Lead plates 7-  ماددةي  قورِقوشم
-  Lead2- بؤيةي قرية شلةكان- Asphalt paints 4-  ثؤدرةي بةربةستكردني شآ powder20-   شلةمةنيية

كاشي و خشتة رِووشووشةييةكان  -Polythene21  -ثؤليسيلني  -Damp proof Liquids -22 بةربةستكةرةكاني شآ
Glassed Tiles & Bricks-  23- بةردي ئةرديواز-  Slate24– .ئايزؤطام ...هتد 

بؤ جياكردنةوةي  شآ و  ،ددةيةيةكي سرووشتيية لة هيدرؤكاربؤنةكان ثيَكهاتووة  و ثاش طةرمكردنيقري ما- Bitumen : قري  -2
ماددةيةكي   ،سم( ـة 2كة ئةستووريي هةرضينيَكيان ) ،بة دوو ضيين يةكرتبرِ بةكارديَت بةربةستكردني تةرِيي بةستووني و ئاسؤيي

 نابات.  ثاش بةكارهيَناني، بة طؤرِاني ثلةي طةرما درز هةرزانة و نةرم و خؤطرة و بةرطةي قورسايي دةطريَت و

ثاش طةرمكردني  بة تويَذيَكي  ،لة بةرهةمةكاني نةوتة و ماددةيةكي ثاكرتة لة قريي ئاساييAsphalt:  -قير سائل -قريي شل -1
و زوو دة تويَتةوة و بآلودةبيَتةوة  و بةكاردةهيَنريَت. ثلةي طةرميي كاري  تيَدةكات  شآ تةنك بؤ بةربةستكردني تةرِي و جياكردنةوةى

 ئةطةر  بة ئةستووريي بةكاربهيَنريَت.  دةضؤرِيَتةوة.

سم 25  

2 

1 

1 

3 

3 

4 

4 

2 

سم 25  

5 
5 

6 
6 



 تةالرسازي ييبيناكار                                                                                                                                                                     

404 

 

يان طونيةي  ثاراوكراوة  بة  قريي  ،: ئةم  ماددةية  ثيَكديَت  لة كووتالFibrous  Asphalt Feltَ  -لباد قيري- لبادي قريكراو -3
و دريَذييةكةي  ،سم( ـة200-سم75ي لوولكردندا بةيةكدا نةلكيَت. ثانييكةي لة )بؤ ئةوةي لة كات ،شل كة ملي وردي  بةسةردا كراوة

شوييَن مةبةست بةباشي ثاك بكريَتةوة لة ماددة نامؤكان و تؤز وثووش و  ،ثيَويستة ثيَش بةكارهيَناني ،سم( ـة600 -سم300لة )
بةسةريةكدا رِووثؤشبكريَت و قريي شل بكريَت بةسةرياندا  ئينجا شويَنةكة بة دووتويَذي يةكرتبرِ رِاست و ضةث  ،ثةآلش و وردة زيخ

 بؤئةوةي بةيةكدا بلكيَن و نةخزيَن و باراناو و بةفر كاريانتيَنةكات.

لة بةرهةمةكاني قري و نةوت دروستدةكريَت  و هةنديَك الستيكي Bitumen & Asphalt Mastics :   -ماستك  –ماستيك  -4
كة لة درز و كةلةبةر و جومطةكانةوة  دزة ،زؤرباشة كة بؤ بةربةستكردني تةرِيي و شآ ،نةرمي ليَثيَكديَت تيَكةآلودةكريَت،ماددةيةكي زؤر

دةكةنة ناو ديوارةكان و بةشة جياجياكاني بيناوة. هةروةها بؤ ثرِكردنةوةي بؤشاييةكاني نيَوان شانةكاني ثارضة كؤنكريَتة 
 ادا، هةروةها نيَوان شانةكاني شتايطةر و جومطةكاني نيَوان خشيت كاشيئامادةكراوةكان و جومطةي كشان لة بةشةكاني بين

كة رِووثؤشي سةربانةكاني ثيَكراوة بؤ بةربةستكردن و تيَثةرِنةبووني ئاوي باراناو بؤ سةربانة كؤنكريَتةكة. ماددةي  ،بةكاردةهيَنريَت
ري تيَناكات و لة ثارضة كؤنكريَتةكان و جومطةكان هةية، ساردي و بةسنت كا ماستيك توانايةكي باشي بؤ كشان وضوونةوةيةك

 جيانابيَتةوة.

ماددةيةكي  شلي خةستة بة ضةند رِةنطيَكي جيا جيا دروستدةكريَت. بؤ  رِووثؤشكردني بانةكان  Politer :  -بوليكرت – ثؤليكرت  -5
بةكاردةهيَنريَت، ئةم  ماددةية ثاش  ي تايبةتةوةسم( بة هؤي ئاميَري ثرذاندن 5 -سم  1و رِووة رِيَك  و الرةكان  بة ئةستووريي )

 بةكارهيَناني خيَرا خؤي دةطريَت  و وشكدةبيَتةوة، تواناي هةلَطرتين قورسايي باشة.

: ئةم ماددانة بة ضةند تويَذيكي Copper & Lead plates -ألواح نحاسية و رصاصية- ثليَتة مس و قورِقومشةكان  -6
بة مةرجيَك  كة شاني هةر يةكيَك لةم  ،( لةسةريةك دادةنريَن و بةتةنيشت  يةكةوة بة رِيز رِادةخريَنملم1يةكرتبرِ بة ئةستووريي )

هةروةكو ضؤن ضينةكاني ماددةي لبادي قرييي دادةنريَت، ئةم ماددةية بؤ  ،سم( بضيَتة سةرشاني ضينةكةي تةنيشيت20ضينانة بة برِي )
كة بة ستووني سةردةكةونة ناو ضينةكاني ديوارةوة. بةرطةي ماددةكاني ضيمةنتؤ و  قسلَ   ،بةكاردةهيَنريَت بةربةستكردني تةرِي و شآ

ثيَش بةكارهيَناني طرياوة لكيَنةرةكاني ضيمةنتؤ  و قسلَ بؤ  ،لةبةرئةوة بة يةكيَك لة ماددة قريييةكان رِووثؤشدةكريَت ،ناطريَت
 ثةيوةستكردن.  

كة بة  ،قوشم بؤ بةربةستكردني تةرِيي  و شآ لة نيَوان دوو ديواري تةنشت يةكدا: ماددةي قورِ Lead -الرصاص- قورِقوشم  -7
قورِقومشةكة ثاش تواندنةوةي دادةرِيَذريَتة نيَوان هةردوو ديوارةكةوة بؤئةوةي  ،ماوةيةكي كةم لةيةك جياكراونةتةوة بةكاردةهيَنريَت

ثرِي بكاتةوة، ئةم كارة  زؤرتر بؤ ديوارةكاني ذيَرزةمني  و  سةرتاسةري ئةو  نيَوانة و هةرضي كون و كةلةبةريَكي تيَداية
 ذيَرخانةكانةكان ئةجنامدةدريَت،بؤئةوةي كة ئاوي ناخاوةكان دزة نةكةنة ناو ديوارةكانةوة و كاريانتيَبكةن.  
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لة ناو ماددةيةكي شلي كة  ،- Asphalt : ئةم بؤيانة لة قريي شل  Asphalt paints -االصباغ االسفلتية 2 -بؤية قريييةكان  -2
رِووثؤشي بانة   ملم( 1 –ملم  2كة بةئةستووريي ) ،بؤئةوةي شلةيةكي رِووني كارئاساني ليَبةرهةمبيَت ،تايبةتدا دةتويَنريَتةوة

 نبخاتةوة.  دووريا الرةكان و بانة رِيَكةكان و بناغةكان و ديوارةكاني ثيَبكريَت و هةموو كونيلة و بادرزةكان بطريَت و لة تةرِيي و شآ

بؤ بةربةستةكاني شآ ئةم تؤزة لة ئاودا دةتويَنريَتةوة و بة رِيَذةيةكي تايبةت تيَكةلَ بة powder :  -طوز   -ثؤدرة –تؤز -4
ماددةيةكي باشة بؤ بةربةستكردن و دزةنةكردني تةرِيي و شآ بة ستووني و ئاسؤيي بؤ ناو ديوارةكاني  سةر  ،طرياوةي كؤنكريَت دةكريَت

سم(   25 -سم  20ةكان، كؤنكرييَت ثادلؤ وةكو ضينيَكي بةربةستكردني شآ لةسةر دوا ضيين بناغةكان بة ئةستووريي )بناغ
 دادةرِيَذريَت و ديوارةكان لة بناغةكان جيادةكاتةوة. 

 ضةند ماددةيةكي شلن Damp proof Liquids : -السوائل المانعة لرطوبة  -شلةمةنيية بةربةستكةرةكاني شآ  -20
 ،( )يةك لةماددة  شلةكة و دة لةئاو(  تيَكةلَدةكريَن2020لةطةلَ ئاوي طرتنةوةي كؤنكريَتةكة بة رِيذةي )،بةناوبانطرتينيان )سيكا(ية

دادةرِيَذيَتة سةر دوا ضيين هةموو بناغةكة. ئةمةش  ثيَيدةليَن ضيين  ،سم( 25 -سم  20ثاش طرتنةوةي كؤنكريَتةكة بة ئةستووريي )
 دةكات.   بةربةسيت سةركةوتين تةرِيي و شآ لة بناغةكانةوة بؤ ناو ديوارةكانكة  ،ثادلؤ

ثاش سافكردن و  ،: ماددةيةكي ثالستيكيي نةرمة بؤ بةربةستكردني شآ بةكاردةهيَنريَتPolythene  -بولسين - ثؤليسني -22
يَك  بؤ رِووثؤشكردن بةكاردةهيَنريَت، ماددةيةكي  زؤر وةك تويَذ ،ملم ( 0.5ثاككردنةوي رِووي زةمينةكان و سةربانةكان بة ئةستووريي )

 بةآلم بيَهيَزة و بةرطةي شتبةركةوتن و ليَدان ناطريَت.   ،باشة

كاشيية رِوو : Glassed Tiles & Bricks -كاشي و الطابوق ذو أسطح زجاجية  -كاشيي و خشتة رِووشووشةييةكان  -21
بة جؤرةها رِةنط لة شيَوةي ضوارطؤشة و  ،ملم( دروستدةكريَن 6ك بة ئةستووريي )وةكو كاشيي فةرفوري و سريامي ،شووشةييةكان

الكيَشةدا بةكاردةهيَنريَن بؤ رِووثؤشكردني ديوارةكاني ناوةوةي ضيَشتخانة )موبةق( و طةرماو و ئاودةستخانة )تواليَتة( كان، 
يان لكيَنةري كيميايي  ،اوةي ضيمةنتؤي ئاسايي و ئاو  و ملماددةيةكي خؤرِاطر و باشة بؤ بةربةستكردني تةرِيي  و شآ، بةهؤي طري

 بة ئاساني دةشؤردريَت و ثاكدةكريَتةوة.  ،دةستكردةوة  بة رِووي ديوارةكاندا دةلكيَنريَت

و : لة ناوضة شاخاوي و بةردةآلنييةكاندا زؤرة بؤ بةربةستكردني شآ بة ستووني بة دو  - Slateحجر اردواز- بةردي ئةرديواز  -23
بة مةرجيَك  كة بةردةكان بةباشي تيَهةلَكيَش كرابن   و  ،( دادةنريَت 302ضني لة سةر دوا رِيزبةندي  بناغةكان بة طرياوةي ضيمونتؤ  ) 

 درزةكانيان نةكةوتبنة سةريةك، بةردي ئةردواز زؤر ثتةو و بةرطةطر و رِةقة. 

وة كو لبادي  ،ملم (6 -ملم  3قري و ماددة سةرباركراوةكان بة ئةستووريي ) ئايزؤطام : ماددةيةكي شيَربِي كاراية،لةثيَكهاتةكاني – 24
قريي دروستدةكريَت و رِوويةكي بة تويَذيَك ئةلةمنيؤمي تةنك دادةثؤشريَت، بةهؤي طةرمييةوة دةلكيَنريَت و ضةسثدةكريَت  لة سةر 

 (4 - 12) ىويَنةبرِوانة  ثاك و بيَطرآ و بآ ضالَ و كؤسث بن. بة مةرجيَك كة رِووكارةكان ،رِووكاري ديوارةكاني دةرةوة و سةربانةكان
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 رِووي ديوارةكان بة لبادي ئايزؤطامو رِووثؤشكردني سةربان  (4 - 12) ىويَنة

 اسباب تسرب الرطوبة الى داخل اقسام البناء و مكوناته -ثيَكهاتةي بينا بؤ ناو بةشةكاني  هؤكاري دزةكردني شآ

Causes moisture intrusion into sections and construction components -:  

بةهؤي بةكارهيَناني ئاو بة رِيَذةيةكي زؤرتر لةثيَويست بؤ طرياوةلكيَنةرةكاني ثةيوةستكردني يةكةكاني ثيَكهاتةي بةشةكاني  -2
كة ماددةيةكي   ،ةبيَتةهؤي دروستبووني شؤرة )تزهر(كة لة كاتي وشكبونةوةدا دةبيَت بة هةلَم و ناو بيناكة شيَداردةكات، زؤرجار د ،بينا
بة رِووي  ديوارةكانةوة  يان طؤطردةخوآ لة شيَوةي تؤز )ثؤدرة( دا دروستدةبيَت  و ،يان زةردة كة لة ثيَكهاتةكاني خويَي ئاسايي ،سثي

ئةجنامبدريَت،خيَرايي  Finishing  - نهاءاال -ئينجا كاري تةواوكردن  ،دةبيَتة ثةلَة، لةبةرئةوة دةبيَت ديوارةكان باش وشكببنةوة
 وشكبوونةوة ثةيوة ستة بة ثلةي طةرما و هةواطؤركآ و رِيَذةي شيَي هةواوة. 

سةركةوتين ئاو لة زةوييةوة بةهؤي موودرزةكانةوة بؤناو ضينةكاني بناغة و لةويَشةوة  بؤ ناوضيين ديوارةكان بةتايبةتي ديواري  -1
 ئةطةر رِيَذةي ئاسيت ناخاوةكان لةو شويَنانةدا بةرزبن.  ،ذيَرزةمني و ذيَرخانةكان

ئاو دزةدةكاتة ناو ديوارةكان و لةويَشةوة بؤ ناو   ،بةهؤي خراث جيَبةجيَكردني  رِووثؤشكردني سةربانةكان و ثةرذينةكانيانةوة -3
 بؤشاييةكاني بيناكة.

لةويَشةوة بةهؤي درزةكاني نيَوان    ،رةوةي ديوارةكاندا ديَتةخوارةوةكة بة باوة  دةباريَت  و بة رِووي دة ،بةهؤي ئاوي باراناوةوة -4
 يان بةهؤي ثةجنةرةكانةوة دزة دةكةنة ناو بؤشاييةكاني بيناكةوة.   ،رِيزبةند و ضينةكاني ثيَكهاتةي ديوارةكةوة

ئاو دزةدةكاتة ناو   ،ةربانةكانةوةيان ثلوسكةكاني ئاوةرِؤي س ،بةهؤي تيَكضوون وخراثبووني لوولةكاني ئاوةرِؤ و زيَرابةوة -5
 ذيَرزةمينةكان و ذيَرخانةكان و نهؤمةكاني زةميين بيناكانةوة.  
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دةبيَتة دلَؤثة ئاو و ثيَياندا  ،كاتيَك بةر رِووة ساردةكان دةكةويَت ،كة لة هةوا دا هةية ،بةهؤي خةستبوونةوةي ئةو برِة هةلَمةي -6
 .Condensation –ديَنةخوارةوة 

 Anti humidity -خصوصية المواد المانعة للرطوبة -متةنديَتييةكاني ماددةكاني بةربةستكردني شآ تايبة -

material Specificity : 

 ثتةوبيَت و ئاو نةدةلَيَنيَت و درزنةبات و ورد و بةهؤي بةكارهيَنانةوة ثةرت نةبيَت. -2

 آ بةهؤي تةرِيي شيَوة لةدةست نةدات. ثيَكهاتةي ماددةكة تيَكنةضيَت و نةشيَوآ و تواناي بةرطريي ش -1

 بةرطةي ماوةيةكي زؤربطريَت لةطةلَ مانةوةي تةمةني بيناكةدا.  -3

 كة جةستة و تةني بيناكة دةجوولَيَنيَت.  ،بةهؤي ئةو هؤكارانةوة درزنةبات بيَت و  -Flexibilityمرونة - ثيَويستة نةرم-4

 هةرزانبيَت و ئاسان بةكاربهيَنريَت. -5

 كة دةكةونة سةريان.  ،ةي ئةو ئةركانة بطرنبةرط-6

 Anti-humidity -مواد المانعة للرطوبة من حيث المرونة -ةوة يماددة بةربةستكةرةكاني شآ لة رِووي نةرمي -

materials in terms of flexibility :ماددةكاني بةربةستكردني شآ لة رِووي نةرميةوة دةبن بة سآ بةشةوة 

 Copper& Lead -الرصاص و النحاس- وةكو  قورِقوشم و مس    Flexible  Material -المواد المرنة  -ماددة نةرمةكان  -2
و لباد و ئايزؤطام. Polymer   -بوليمر -و تيَكةلَةي قري و ثؤليميَر Polythene  -بوليسين  -ثؤليسني Bitumen  -قير  -و قري 

 لة كاتي جوآلن و ةرينةوةي بيناكاندا درزيان تيَناكةويَت.  و ناثضريَن وبؤ بةربةستكردني  شآ زؤر باشن  ئةم ماددانة هةمويان

كة بؤ ئةو ديوارة ئةستوورانةي كة لةذيَر  ،جؤرةكاني ماستيكةSemi Rigid  -المواد النصف صلدة - ماددة نيمضة رِةقةكان  -1
 ثةستانيَكي زؤردان بةكاردةهيَنريَن، هةروةها بؤ جومطةي كشانيش بةكارديَن. 

:  وةكو تيَكةلَةي مل و هةويري رِاتنج  و ئةردواز  و كؤنكريَت، ئةم ماددانة توانايةكي Rigid   -المواد الصلدة -ماددة رِةقةكان  -3
يان لةرينةوةيةكي بةهيَزيان تووشببيَت درزدةبةن و كةرتدةبن و زيانيان  ،بةآلم  ئةطةر جوالَنيَك ،هةية باشيان بؤ هةلَطرتين قورسايي

 ويَت.ثيَدةكة

 : How to prevent moisture  -كيف يمكن منع الرطوبة  -ضؤن دةتوانني تةرِيي و شآ بةربةست بكةين -
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ثيَويستة بينا نويَكان لةسةرةتاوة لة تةرِيي و شآ بثاريَزرين بة ئةجنامداني نةخشةسازيي و وردةكاريي طوجناوةوة لةاليةن  
كة ضاوةرِواندةكريَت تةرِيي و شآ دزةي ليَوة دةكةنة ناو ديوارةكان و  ،شويَنانةيئةندازياري تةالرسازةوة بؤ ضارةسةركردني ئةو 

 بؤشاييةكانيانةوة، وةكو: 

يان  ،يان تةخت و رِِيَكن ،: بانةكانRoof & Ceiling -السقوف و أرضيات و االسطح - بانةكان  و  زةمينةكان و ميضةكان  -2
ي ثةرذيين سةر ليَواري بانةكانةوة و رِووثؤشكردني سةربانةكان و داناني ثلوسكي ئاوةرِؤوة   الر و  قؤقزن. بانة تةخت و رِيَكةكان بةهؤ

ئةطةر بةباشيي نةخشةسازيي و وردةكاريي لةاليةن ئةندازياريي تةالرسازةوة  ،ئاو دزةدةكات و بؤناو بؤشاييةكاني بيناكة تيَثةرِدةبيَت
 (4 - 12) ىويَنةبرِوانة  بؤ ئةجنام نةدرابيَت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوونةي ضارةسةركردني بانيَكي رِيَك بة رِووثؤشكردن( 4 - 12) ىويَنة

ثيَويستة ماددة جياكةرةوةكان و بةربةستكةرةكاني تةرِي و شآ بةشيَوةيةكي وانةبؤكراو  ،زةمينةي نهؤمي سةرزةوي و ديوارةكاني -1
 (   2 - 12بةكاربهيَنريَت. برِوانة ويَنةى  )

كة دةكةونة ذيَربيناكةوة وةكو  ذيَرزةمني  و ذيَرخان و ثةناطةكان و  هةموو ئةو شويَنانةي  كةثيَويستة بثاريَزريَن لة  ،ئةو بةشانةي -3
 ب(  1 - 12تةرِيي و شآ. بروانة ويَنة )

 

تةثلَةكي ثةرذيين سةربان -2  
ئاو ثةرِ -1  
تويَذيَك شيرَبِ -3  
ماستيك -4  
كاشيي )شتايطةر( -5  
سم( 1ضينيَك مل ) -6  
سم( 7ضينيَك طلَ )  -7  
تويَذيَك شيرَبِ -2  
كؤنكرييَت شيشضن -4  

سثيكاريي طةض -20  
ثرِكردنةوة بة طرياوةي ضيمةنتؤ -22  
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 - تفصيل نموذجي لتسطيح سقوف المائلة و المستوية -وردةكارييةكي منونةيي  بؤ رِووثؤشكردني بانة الر و تةختةكان 

Detailing of a typical Pavement by slanted and flat roofs 

 

كة بؤ ئةو كارة  ،كة لةسةر رِووي بانةكة ضةسثدةكريَت بةو ثيَوانة و ئةندازانةي ،دروستكردني ثةيكةريَكي تةختةدار -2
 ،ةرِيي و شآ و طةرمي بةكاردةهيَنريَن دةستنيشانكراوة بؤ لةخؤطرتين ئةو كةرةستة و ماددانةي كة بؤ جياكردنةوة و بةربةستكردني ت

 يان هةرماددةيةكي تري جياكةرةوة(.     برِوانة  ،طلَ و خؤلَي ثاك -ستايرؤثؤر  –وةكو )خوريي شووشةيي، تةثةدؤري دةستكرد 

 (5 - 12) ويَنةى

 

 

 

 

 

 

 

( ثةيكةري تةختةدار5 - 12) ىويَنة  

 

كة بة برغو  ،سم(250× سم 20× سم6كي ضينكؤ لة شيَوةي دةفريَكدا بة ئةندازةي  )ئامادةكردن و دروستكردني ضةند سندوقيَ -1
 (6 - 12) ىويَنةضةسثدةكريَت، لةثاشان بة طرياوةي كؤنكريَيت ئاسايي ثرِدةكريَتةوة. برِوانة  لةسةر ثةيكةرة تةختةدارةكة

 

 

 

 

 ثةيكةري تةختةدار

وويَذيَك شيَربِ لة لبادي قريكرات  

 كؤنكرييَت شيشضين بان

 ماددةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما 
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ينكؤسندوقي ثلييَت ض( 6 - 12) ىويَنة  

كة ئةويش لة ماددةي   ،بؤشايي نيَوان شانةكاني ئةم سندوقانة بة ماددةي ماستيك ثرِدةكريَتةوة و بة سةرقاثيَك دادةثؤشريَت -3
 (7 - 12) ىويَنةبرِوانة  جيَبةجيَدةكريَت.  ،ضينكؤ بةثيَي نةخشةي  تايبةت  كة  بؤ  ئةو  مةبةستة دروست كراوة

 

 

 

 

 

 

  

 سةرقاث

 رِووثؤشي سةرقاث

 سندوقي ضينكؤ

 كؤنكرييَت ئاسايي ناو سندوقةكان

 ثةيكةري تةختةدار

 ماددةي جياكةرةوةي طةرميي و سارديي

 لبادي قريكراوي شيرَبِ

سةرقاثي سةر بؤشايي نيَوان 
دوقةكانشاني سن  

 رِووثؤشي ضينكؤي سةرقاثةكان

ثؤشةري ثلييَت ضينكؤ  بؤ رِووثؤشكردني ( 7 - 12) ىويَنة
 جومطةكان

 

20 
 سم

6 
 سم

250 
 سم
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ضةسثدةكريَت لة ديوي ناوةوة بؤ سةر  ئاوثةرِيَكي ضينكؤ لةسةر رووي ثةرذينةكة ،ةثةرذينيان بؤ دروستدةكريَتئةو بانانةي ك-4
 -12) ىويَنة. برِوانة سةربانةكة بؤ دوورخستنةوةي ئاوي باران و بةفر لةو درزةي كة لة نيَوان ثيَكطةيشتين ثةرذين و بانةكةدا هةية

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 لة بان و ثةرذيين بان بؤ رِيَطري لة دزةكردني ئاورِووكةرتي رِووثؤشكردن ( 2 -12) ىويَنة

 ء  (7 - 12) كانىويَنةدروستكردني ثلوسكي ئاوةرِؤ بؤ دةركردني ئاوي باراناو و بةفر لةسةر بانةكانةكةوة  بؤ دةرةوة. برِوانة -5

 (أ ،ب 22 -12) و  (أ ،ب 20 -12) و  (أ ،ب 4 -12) و  (2 -12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
1 

1 
3 

يت ثةرذين وباني كؤنكريَ
نضشيش  

 ثلوسكي ئاوةرِؤ

 رِيَطري دزةكردني ئاو

 تؤرِي كانزايي

 لوولةي ئاوةرِؤ

سندوقي ضينكؤي ثرِكراوة 
 بة كؤنكريَيت ئاسايي

 تويَذيَك شيَربِ

 ماددةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما 

يت شيشضين بانكؤنكريَ  

 ثةيكةري تةختةدار

 ثةرذين و باني كؤنكرييَت شيشضن لةطةلَ ثلوسكي ئاوةرِؤي لوولةيي (أ 4 -12) ىويَنة 

 

جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك داثؤشراو بة ثؤشةريَكي  -3      ي لة دزةكردني ئاويثؤشةري كانزايي بؤ رِيَطر -1   جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك     -2
 طةرما و سةرما ماددةي جياكةرةوةي  -4)ضينكؤ(   زاييكان

 

 

4 
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أ( ثلوسكي  20 -12ويَنة )
باني خشتضنكراو بة شيَلمان 

 لةطةلَ ثةرذين

 

ثةرذيين تةختةداري 
ؤرووثؤشكراو بة ثليَيت ضينك جومطةي ثرِكراوة بة  

 ماستيك

 ضينكؤي ريَطري دزةكردني ئاو 

 ثلوسكي ئاوةرِؤ

 دةثي تةختةدار بؤ رِووثؤشكردن
 شيَلمان

سندوقي ضينكؤي ثرِكراوة 
 بة كؤنكريَيت ئاسايي

 تويَذيَك لبادي قريي ِ

 
 ماددةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما

 ثةيكةري تةختةدار

بان وثةرذيين 
 كؤنكريَيت 

 ثةيكةري تةختةدار

 لبادي قريي
 لوولةي ئاوةرِؤ

ثلوسك    
    

جومطةي ثرِكراوة بة 
 ماستيك

جياكةرةوةي طةرما و 
 سةرما

رِووثؤشكردني ب(  4 -12ويَنةى ) 
 ثةرذين و باني كؤنكرييَت شيشضن

 

سندوقي ضينكؤي ثرِكراوة 
 بة كؤنكريَيت ئاسايي

طةرما ماددةي جياكةرةوةي 
 و سةرما

 تويَذيَك لبادي قريي شيرَبِ

 شيَلمان ثةيكةري تةختةدار

 تاقي خشتضن

 ثةرذيين تةختةداريي 

ب( ثلوسكي  20 -12ويَنةى )
باني خشتضنكراو بة شيَلمان 

 لةطةلَ ثةرذين
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 Slanted Roofs - السقوف المائله-  شكاوةييةكان() الرةكانةبان -

يَكةكان ضارةسةردةكريَت. هةنديَكجار هةروةكو بانة رِ ،ئةم بانانة ئةطةر لة كؤنكرييَت شيشضن بة الريةكي كةم دروستكرابوو
كة دوا تويَذ لة ماددة ئةسفةلتيةكة  ،بانة الرةكان بة بؤية قريييةكان بة ضةند تويَذيَكي تةنك بة فلَضة رِووثؤشدةكريَن، وا باشرتة

ميضةكةي بة ضينيَك لة ماددة بؤ ئةوةي كة كارتيَكردني طةرما لة سةر رِووي بانةكة كةم بكاتةوة، لة ذيَريشةوة  ،رِةنطةكةى كاأل بيَت
يان كانزا ذةنط نةطرة  ،رِووثؤشدةكريَن بة دةثي ئةسبيَست ،جياكةرةوةكاني طةرما رِووثؤشبكريَت. ئةو بانانةي كة زؤرترالرن

سم  20يان شةثؤلدارةكان. بة مةرجيَك  كة شانةكاني ضينكؤكان لة خوارةوة بؤ سةرةوة يةك لة دواي يةك بة ئةندازةي ) ،رِووسافةكان
أ ب  21 - 12) ىويَنةبرِوانة  بؤئةوةي كة ئاوي باران و بةفر لة درزةكاني نيَوانيانةوة دزة نةكةنة ناوةوة. ،سم( بكةونة سةريةك 25 -

 (ج د ه و ز

 ثلوسكي باني دارةرِا بة طلَ  بآ ثةرذين (أ 22 - 12) ى ويَنة 

 

 ثلوسكي ئاوةرِؤ

 جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك
سندوقي ضينكؤي ثرِكراوة 

 بة كؤنكريَيت ئاسايي

 تويَذيَك شيَربِ

ماددةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما 
 )طلَ(

 دةثي تةختةدار بؤ رِووثؤشكردن ثةيكةري تةختةدار

 دارةرِا لة قةدي دار

رِيَطري دزةكردني ئاو 
 لة ضينكؤ

ةثي تةختةدارد  

ماددةي جياكةرةوةي طةرما 
 و سةرما

ثةرذيين تةختةداري 
ؤرِووثؤشكراو بة ثليَيت ضينك  

 دارةرِا لة قةدي دار

تويَذيَك 
 شيَربِ

 باني دارةرِا بة طلَ و ثةرذين (ب 22 -12ويَنة ) 

 

 طل َو خؤلَي ثاك
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كة ئةويش  بة سةربانةكةوة بةهؤي بورغوي  ،يان ئاسن ،دارئةم ضينكؤيانة ضةسثدةكريَن لةسةر تؤرِيَكي ضنراو لة رِايةلَي  
بؤئةوةي لة شويَن كوني  ،بةندكراوة يان ثالستيكيي ،يان الستيكي ،و  بة واشةري قورِقوشم Hooks -عكفة -تايبةت )قنجة( 

 ( لة رِووي ديوارةكاني دةرةوةسم50ئةم بانانة بة ئةندازةي ) ،ئاو تيَثةرِ نةكات )طويَسةبانةكاني(الكاني  ليَواريبورغوةكانةوة 

ووثؤشكردن بة ئةردواز لةسةر رِ
 ثةيكةري تةختةدار

 ب أ

 ه د ج

 و

ردواز لةسةر ووثؤشكردن بة ئةكؤتايي رِ
ثلوسكي ئاوةرِؤ طةلَثةيكةري تةختةدار لة  

ثلوسكي 
 ئاوةرِؤ

ووثؤشكردني رِ
ئاوةرِؤ بةدةثي 

 تةختة

سم50  

 قنجة

 ز

ضةسثكردني ضينكؤي شةثؤلدار بةثةيكةري 
 كانزاوة

ري ضةسثكردني ضينكؤ بة برغوو بة ثةيكة
 تةختةدارةوة

 رِووثؤشكردني لووتكةي دووباني الري ليَكدراو

 قنجة

 طؤشةي ئاسن

 سةريةكخستين شاني دوو ضينكؤي شةثؤلدار

 وردةكارييةكاني رِووثؤشكردني بانةالرةكان (أ ب ج د ه و ز 21 -12ويَنة ) 

 

 ضينكؤي شةثؤلدار
 واشةري الستيك قنجة

  رِايةلَي ئاسين بة 

  Lطؤشةكراو  

 قنجة و ئاسين بةطؤشةكراو
ماوةي سةريةكخستين شاني 

 ضينكؤكان
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كة لة  Gutter   -الساقية - بؤئةوةي كة ئاوي باران و بةفر بة ديوارةكانيدا نةيةتة خوارةوة و بةهؤي ثلوسكيَكةوة  ،تيَثةرِدةبن
ي كةم برِوات و لة يان نيوة ضوارطؤشة بة دريَذايي ليَواري بانةكة سةرانسةر بة الريةك ،كانزاي ذةنطنةطر بة رِووكةرتيَكي نيوبازنةيي

كة رِووي بانة الرةكان و رِيَكةكاني  ،ماددةيةكي ثالستيكيي تر هاتووةتةكايةوةلةم دواييانةدا بؤ سةر زةوي شؤرِبكريَتةوة، كؤتاييدا
دةخريَت رِا بة سةر بانةكةداRoller  -املدحرج –يان بةهؤي باطرديَنةوة  ،Spraying   -رذال –ثيَرِووثؤشدةكريَت بةهؤي ثرذاندنةوة 

 -يةكيَك لةم ماددانة لة الستيكي ثؤليسيليين تيَكةآلو لة رِةنط ماددةيةكي رِةقي بةرطةطري شيَي ليَدروستدةبيَت،  ،و ثاش وشكبوونةوة

 .Filler  - المادة المالئة- و ماددةيةكي ثرِكةرةوة - Pigments  الخضاب 

ي كةشءهةوا و درز بردن و تةقني هةية و لة هةمانكاتدا هةنديَك بةرطرييةكي زؤر باشي دذي طةرمي و هؤكارةكان ماددةيةئةم  
كة لة خودي بانةكاندا هةية و بؤماوةيةكي زؤريش بةرطة دةطريَت و دةميَنيَتةوة. ئةم ماددةية بؤ بانة تةنكة  ،درز و كةلةبةر دةثاريَزيَت

و بانة كانزاكان و هةموو جؤرة بانة   Plywood -املعاكس –كؤنكريَتية تويَكلَييةكان و بانةدار و دةثة ثةرِةتةختةكان 
( سالَ بةرطة 10 - 25كة بؤ ماوةي ) ،بةآلم ضاوةرِواندةكريَت ،كؤنكريَتييةكاني تر بةكاردةهيَنريَت ، هةرضةندة كة ماددةيةكي نويَية

 بطريَت و مبيَنيَتةوة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن

رِكآثةجنةرةي هةوا طؤ  

سم 25  

 ديواري خشت بؤثاراسنت

 ضةند تويَذيَك شيَربِ

 كؤنكريَيت شيشضن
   PVCئاوبةست لة  

 كؤنكريَيت شيشضن

 كؤنكريَيت ئاسايي

 ضةند تويَذيَك شيَربِ

 ثارضة خشيت شكيَنراو

 كؤنكريَيت ئاسايي

 شؤستة

 شويَنانةدا, كة ئاسيت ناخاوةكان تيَيدا بةرزة  وردةكارييةكاني رِووكةرتي ذيَرزةمينيَك بؤ بنربِكردني شآ لةو (23 -12) ىويَنة
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 Treatment of   - معالجة الرطوبة في االبنية القديمة - نةكانداي بينا كؤلة ديوارةكان ضارةسةركردني شآ

humidity  in the old buildings 

يان هةر بةكارنةهيَنانيان لةو  ،بينا كؤنةكان بةهؤي ضروكيي و خراثيي ماددة شيَربِةكانةوة كاردةكةنة سةر ديوارةكاني آي و شيتةرِ
كة دةتوانريَت كةلَكيان   ،ويستة هةنديَك ضاكسازيي بكريَت بؤ ئةو بينايانةيبينايانةدا لة سةرةتاي دروستكردنيانةوة، ثيَ

 ليَوةربطرييَت و لة ثوكاندنةوة و درزبردن و رِووخان بثاريَزريَن.

 جؤرةكاني ضاكسازي كردن: -

  – في الجداربادخال غشاء مانع للرطوبة  -بة تيَهةلَكيَشكردني  تويَذيَك لة ماددة شيَربِةكان بؤ ناو ديوارةكة  -أ

The introduction of anti- humidity membrane in the wall 

يان يةكة بةرجةستةكراوةكاني  ،يان بةرد ،كة لة خشت ،بة تيَهةلَكيَشكردني تويَذيَك لة ماددة شيَربِةكان بؤ ناو ئةو ديوارانةي
ساييةكاني ديوارةكةدا. ئةو ماددة شيَربِانة لة ماددةكاني توتيا بينا بة بنكةندكردني درزبةندي ئاسؤيي ذيَرةوة لة ئاسيت ضينة شيَربِة ئا

 يان مس دروستدةكريَن و بة دريَذيي ضيين رِيزبةندي ئاسؤيي ديوارةكة دادةنريَت و تيَهةلَكيَشدةكريَت و، zinc -اخلارصني  –
بؤئةوةي  ،ةكاني تردا بكةونة سةريةكسم ( لةطةلَ ماددة شيَرب20ِكة لة هةر دووسةرةوة بة ماوةي ) ،بةمةرجيَك ضةسثكردةكريَت

 لة ديوارةكةدا رِوونةدات.  طرفتيَك

 Using a - المطاط اوباستعمال مزيج من لبن السليكونات  -بةكارهيَناني شلةيةك لة تيَكةآلوكردني سليكؤنةكان و الستيك  -ب

combination of Laban Silicones or rubber  

 ،ئةجنامدةدريَت بة كونكردني درزبةندي ئاسؤيي ذيَرةوة بة تريةيةك ،ة لةسةرةوة باسكراوةك ئةوةي ك ،ؤرة ضاكسازييةئةجم
ملم ( يَك دووبارة دةكريَتةوة و شلةكةي تيَدةكريَت، ئةم شلةية لةناوةوة باش بالَو دةبيَتةوة و  50ملم( بيَت و هةر ) 20كة ئةندازةكةي )

 ةق دةبيَت.  كون و كةلةبةر و درزةكان دةطريَت ثاش ماوةيةك رِ

   Electro-osmotic damp proofing  -  باستعمال طريقة التناضح االليكتروني- بةهؤي دةآلندني ئةليَكرتؤنيةوة  -ج

ديوارةكان بةهؤي موولوولةئاوةكاني ناويانةوة لة زةوي و بناغةكانةوة تةرِيي وشآ بةرزدةكةنةوة بؤ ناو كونيلة وردةكاني ثيَكهاتةي 
لة ثاشان بةهؤي بةهةلَم بووني شيَي سةر رِووي دةرةوةي ديوارةكان ضةندةها   ،و تيَياندا بآلودةبنةوة داريان دةكةنديوارةكان  و شيَ

كة ئةم كارةي تيَدا رِوودةدات و ديوارةكانيش  هةتا ديَت  ،ي سووك و بيَهيَز دروستدةبيَت. لةو شويَنانةداCharge   -شحنات –بارطة 
كة لة زةوي و بناغةي ديوارةكانةوة دزةدةكةن و بةرز  ،رطة نيَطةتيظةكان بةهؤي بةردةواميي تةرِيي و شيَوةوردة وردة دةبنة بنكةي با

دةبنةوة  و سةردةكةون بؤ ئاستة جياجياكاني ديوارةكان و بةبةردةواميي لةسةر رِووي ديوارةكان بة هةلَمدةبن. بؤئةوةي ئةو بارطانة 
كي كارةبايي بةهؤي ضةند طةيةنةريَكي الوازةوة دامبةزريَت و بةيةك بطةيةنريَن  و ثةيوةستبكريَن، دةبيَت خوليَ ،برِةونةوة و دةربكريَن

بؤئةوةي دزةكردني تةرِيي و شآ بةهؤي موولوولةكانةوة بوةستيَنريَت بة كونكردني درزبةندي ئاسؤيي لة  ،ئةم كارةش ئةجنامدةدريَت
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ئةم كونانة بة رِاستةيةكي  ،ملم( 500-ملم  270ملم(  و بؤ هةر )15ةكاندا بة تريةي )ضينةكاني  ذيَرةوةي ديوارةكاندا لة ئاسيت شيَربِ
ملم( بةيةك  دةطةيةنريَن  و بة ماددةيةكي كارةباطةيةن ثرِدةكريَنةوة، لةضةند شويَنيَكدا بة ضةند طريَيةكي  مسي  21مس بة ثانيي )

 ،كورتكراوةي ثؤلي فينةلَكلؤريدة جياوازةكانة – (.P.v.c)يك لة جؤري   رِووثؤشكراو بة ماددةي ثالست   Tin -قصدير  -بيَتةنةكة 
بة  ،دةبةسرتيَنةوة ئةم طريَيانةش بةضةند سنطيَكي ثؤآلييين بة مس سثيكراوة ،دةبةسرتيَنةوةاللدائن  -جؤريَكة لة ثالستيكة جريِةكان 

م( بيَت بةجمؤرة 21 -م 4ماوةي نيَوانيان هةر دوو سنطيَك لة ) دةبيَت ،م( دادةكوتريَن 6-م3ملم( بة زةويدا بة قووالَيي )22تريةي )
 (24 - 12) ىويَنةبرِوانة  ديوارةكان شيَربِ دةبن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضارةسةركردني شيَ لة ديوارة كؤنةكاندا بة هؤي دةلَاندني ئةلكرتؤنيةوة (24 -12ويَنة ) 

 (24 - 12) ىويَنة

 خالَي بةستنةوة

 ثؤشةري ثالستيكيي

تةلي طةياندن بة 
 زةوييةوة

سنطيَكي لوولة لة كانزا بؤ 
طةياندني بارطةكان بؤ 

 ناخي زةوي 

رِاستةي مسي ضةسثكراو لة  ئاسيت زةويي
 درزبةندي ديوارةكةدا
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   ةمسةرضاوةكاني بةشي بيستءيةك 

   
 - .1006بيروت، -،دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع1006اء، طبعة نأرنست نويفرت، عناصر التصميم و الب 
 - .2422قية لطباعة المحدودة،بغداد ،الشركة العرا ،أنيس جواد سلمان،تركيب مباني، الطبعة الثانية 
 -  .2423كلية الهندسة المعمارية ،\الولى، جامعة بغداد ، الطبعة اأنشاء مباني + أرتين ليفون، زهير ساكو 
 - .2442–الطبعة االولى جامعة بغداد  عاطف السهيري، أنشاء المباني، 
 -  .1006االسكندرية،  -االجلد االول ،توزيع منشأة المعارف -، الطبعة التاسعةفارق عباس حيدر، تشيد المباني 
 -  .2476مطبعة أوفسيت الميناء، بغداد،  ،بعةة الرا، الطبعيوسف الدواف، أنشاء مباني 
 - .1007،سليَماني ، ئازاري 5Aطؤظاري ئةكادميياني كوردستان،ذمارة يةك،بةرط محمد حسن يونس، 
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  سةرضاوةكان
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  سةرضاوةكاني ئةم ثةرتووكة 

   

 - .1006العربي للنشر و الطبع،عمان، مكتبة المجتمع، مواد البناء، الطبعة االولى، أحمد حسن عودة 
 - .1006بيروت، -،دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع1006اء، طبعة نأرنست نويفرت، عناصر التصميم و الب 
 - عبدهللا، مكتبة االنجلو المصرية. محمدالبناء، د. ، تكنولوجياانشاء المباني 
 - .2422العراقية لطباعة المحدودة،بغداد، الشركة ،ني، الطبعة الثانيةأنيس جواد سلمان،تركيب مبا 
 - .2425النجف،-وزارة التربية و التعليم مطبعة ،( الطبعة االولى2صميم المعماري )حكم الطاهر، نظريات العمارة و الت 
 - .2423ة المعمارية ،كلية الهندس -د ، الطبعة االولى، جامعة بغداأنشاء مباني زهير ساكو+ أرتين ليفون، 
 - .2442–الطبعة االولى جامعة بغداد  عاطف السهيري، أنشاء المباني، 
 -  .1006،ريةاالسكند -توزيع منشأة المعارف ،االجلد االول -فارق عباس حيدر، تشيد المباني، الطبعة التاسعة 
 -  .1006االسكندرية،  -يع منشأة المعارفالجلد الثاني ،توز -فارق عباس حيدر، تشيد المباني ، الطبعة السابعة 
 - 2447بيروت،  -محمد ماجد الخلوصي،حسن فتحي، طبعة االولى ،دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع 
 - .العراق جمهورية 2443،(االول المجلد) ،البناء اعمال الفنية المواصفات 
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 : يَكدالة ضةند ديَرِي ئةم كتيَبة نووسةر )دانةر ( 
 ةممةد حةسةن يونـس   لة دايكبويئةندازياريي  تةالرسازيي رِاويَذكار ثرؤفيسؤري ياريدةدةر دكتؤر  حم

 ( ،لة طةرِةكي سةركاريَزيي شاريي سليَماني ،خويَندني سةرةتايي و  ناوةندي و دوا ناوةندي  2442) 

 ماستةرنامة لة كؤليَجي  ئةندازياريي  هةر لة و شارة تةواو كردووة ، خويَندني زانكؤ و خويَندني باالَ  

 ( .  تةواو كردووة . 2467ثيَشوو لة سالَي ) يَتيي شؤرةوي ( .تةالرسـازي لة شـاري مؤسكؤى ) يةك 

 نامـةي دكـتؤراي لة زانكـؤي ثؤليتيَكــنيك   بةشي  ئةندازياريي تةالرسازي لة شاري طدانسك ـ ثؤلؤنيا

  ( تةواو كردوة .2423لةسالَي ) 

ز . بةرِيَوةبةري  بةرِوةبةرايةتي بيناكاري لة  2474 -2477بةرِيَوةبةرى  بةرِيَوةبةرايةتي  بيناكاري لة زانكؤي سليَماني لة سالَي 

تةالرسازي لة ساالَني –ز مامؤستا لة زانكؤي موسلَ فةكةليَت ئةندازياري بةشي 2426-2424زانكؤي سةلالحةدين  هةوليَر لةسالَي 

ز مامؤستا لة 2447-2445ي ز  مامؤستا لة زانكؤي سةلالحةدين فةكةلَيت ئةندازياري بةشي تةالرسازي لةساالَن2426-2444

ز لةثاشا مامؤستا لة زانكؤي سليَماني فةكةليَت 1002-2447ليبيا فةكةليَت ئةندازياري بةشي تةالرسازي لة ساالَني -زانكؤي دةرنة

-1024ز هةروةها لة زانكوي جيهاني سليَماني بةشي تةالرسازي لة سالَي 1023-1004ئةندازياري بةشي تةالرسازي لة سالَني 

ز . ديزاينكردن و نةخشةسازداني ضةندين ثرؤذةي جياجيا بؤ زانكؤكاني موسلَ و سليَماني و سةالحةدين لة عيَراق و دةرنة لة 1025

ليبيا هةروةها بؤ كةرتي تايبةت لة سليَماني وموسلَ و هةوليَر و دةرنة و خانة لة ئيَران .جيَبةجيَكردن وسةرثةرشتياركردني زؤربةي 

 ذينـةوةيةكـى زانسـيت لة بـواري تـةالرسـازيدا بالَوكردؤتــةوة لة طؤظــارةكانـــي زؤريان ، ضةند تويَ

و )طؤظـاري ئةكــادمييـاني  ( جامـــعة صالح الـديــن –جامعـــة المــوصل  ( و )مجـــلة زانكــؤ  -هندســة الــرافديـن )
 لة زماني رِووسي و عةرةبييةوة بؤ سةر زماني كوردي ئةجنامداوة.زانكـؤي ســليماني  (  و ضةند وةرطيَرِانيَكي   -كوردســتان  
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