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ثيَشكةشة بة-:

 هةمو ئةو بةرِيَزانةي كة خةخموَر و سةرقالَي بة دواداضوون و ليَكؤلَينةوةن بؤ دوزينةوة و دةرخستين تةالرسازي كوردةواري رِةسةن وضؤنيَيت بةكارهيَناني كةرةستةكاني بينا .
هةمو ئةو مامؤستا بة ريَزانةي كة هةميشة هاندةرم بوون بؤ بةرهةمهيَناني ئةم ثةرِتووكة بة تايبةتي مامؤستا بة رِيَزةكاني فةكةلَيتئةندازياري 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 -:

سوثاس و ستايشي بيَ ثايامن بؤ ثةروةردطاري بونيادنةري هةموو بونةوةر و سالَو بؤ طياني ثاكي ثيَغةمبةر (حممد ) د.خ
.لةسةر بيَت .
 بؤ هةمو ئةو بةرِيَزانةي كة لة سةرؤكايةتي زانكؤي سليماني و رِاطرايةتيي فاكةلَيت ئةندازياري و بةشي تةالرسازي ،كةبةدلَسؤزانة هةولَي بةرةو ثيَشضووني زانست و هونةري تةالرسازي دةدةن .
 بةرِيَزان سةرؤك و ئةنداماني ليذنةي ليَكؤلَينةوة و داناني كتيَب و وةرطيَرِان لة زانكؤي سليَماني  ،بةتايبةتي بةرِيَزثرؤفيسؤر دكتؤر محيد جميد .
 بةرِيَزان هةردوو هةلَسةنطيَنةري زانسيت ث.ي .د .أجند حممد علي لة زانكؤي سليَماني و ث.ي.د .أديب نور اجلاري لةزانكؤي صالح الدين و هةلَسةنطيَنةري زمانةوةاني م .سازان ظاهر سعيد لة زانكؤي سليَماني .
 بةريَز مامؤستا ئارام عةبدولواحد حةمةرةشيد بةرِيوةبةري كتيبخانةي بةشي تةالرسازي زانكؤي سليَماني و مامؤستا لةبةشي شارستاني كةدووبارة ثيَداضوونةوةي بة اليةني زمانةواني و هةَلةضين كردووة .
-هةموو ئةو هاورِيَ و دلسؤزة بةرِيَزانةي  ،كة بة سةرنج و بؤضوون و تيَبينيةكانيان يارمةتييانداوم .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

[إنما يخشى اهللَ من عباده العلماء ]
[ سورة فاطر :آية 12

]

[ اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا مبا علمتنا وزدنا علما ]
[ حديث نبوي شريف

]
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ثيَشةكى
زمانى شريينى كوردى يةكيَكة لة زمانة جيهانييةكان ء سةر بة خيَزانى زمانى هيندؤ – ئةوروثيية ء لة
زؤربةى بوارةكاندا دةولَةمةندة ،بةآلم ئةوةندةى من زانياريم هةبيَت كتيَبيَكى تةواوى زانستى ئةندازياريى بة
هةموو بةشةكانييةوة ء بةتايبةتى زانستى بيناكاري تةرالسازى نيية يان زؤر كةمة ،بؤية لة سؤنطةى هةستكردمن
بة ليَثرسراويَتى ء خةخمؤري ء ثسثؤرِيشم بؤ بابةتةكة ئةم ئةركةم طرتةئةستؤ.
ديارة وةك ماموَستايةكى ثسثوَر لة بوارى ئةندازياريى تةالرسازيدا ئاواتةخوازبووم دةرفةتيَكم بؤ برةخسيَت و
بتوامن بة كوردى لة بوارى بيناكاري تةالسازيدا كتيَبيَك بنووسم ،بة يارمةتى خواى طةورة ء ميهرةبان لة سالَى
 1020بة هاوبةشى لةطةأل هاورِيَى خؤشةويستم مامؤستا شيَركؤ كةريم قادر توانيمان ئةم بةرهةمة خبةينة ريزي
كتيَبةكاني كتيَبخانةي كوردييةوة و بةردةست خويَنةراني كوردى ئازيز .ئةم كتيَبة بةطشتى بؤ هةموو ئةندازياريَك ء
هةموو ئةوانةش كة لة بوارى بينادروستكردندا كاردةكةن ء بة تايبةتيش ئةوانةى ئةندازيارى تةالرسازين .طرفتى
سةرةكى لة نووسينى ئةم كتيَبةدا نةبوونى زاراوةى ئةندازياريى بوو ،بؤية هةنديَكجار ناضار لةطةأل وشة ء زاراوة
كوردييةكةدا وشة ء زاراوة بة زمانى ئينطليزى يان عةرةبيش نووسراوةتةوة.

شايانى باسة ئةم كتيَبة لة ثيَشةكي ء دةستثيَك ء بيستءيةك بةش ء ليستى سةرضاوةكان ثيَكهاتووة .لة بةشى
يةكةمدا باس لة بنةما طشتييةكانى تةكنؤلؤجياى بينا كراوة ،لة بةشى دووةمدا ماددة سةرةكييةكانى بينا ،لة
بةشى سيَيةمدا كارةكانى ئامادةكردنى زةوى بؤ بيناكردن ،لة بةشى ضوارةمدا بةكارهيَنانى خشت لة بينا دا ،لة
بةشى ثيَنجةمدا بةكارهيَنانى بةرد لة بينا دا ،لة بةشى شةشةمدا بةكارهيَنانى بلؤك لة بينا دا ،لة بةشى
حةوتةمدا بةكارهيَنانى دار ء تةختة لة بينا دا ،لة بةشى هةشتةمدا دروستكراوةكانزاييةكان ،لة بةشى نؤيةمدا
زةمينة ء ميض ء بان ،لة بةشى دةيةمدا دةرطا ء ثةجنةرة ،لة بةشى يازدةيةمدا بيناى سةر ثةجنةرة ء ذيَر ثةجنةرة
ء سةر دةروازة ء دةرطاكان ،لة بةشى دوازدةيةمداثليكانة ء هؤيةكانى طةياندن ،لة بةشى سيازدةيةمدا قالَبكاريى ء
ثةيكةرة رِآ ،لة بةشى ضواردةيةمدا كؤنكريَتكاريى ،لة بةشى ثازدةيةمدا جؤرةكانى طرياوة لكيَنةرةكان ،لة بةشى
شازدةيةمدا تةواوكاريى بينا ء كةرةستةكانى ،لة بةشى حةظدةيةمدا بينا ثيَشكات ئامادةكراوةكان ،لة بةشى
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هةذدةيةمدا جومطةكانى بينا ،لة بةشى نؤزدةيةمدا جؤرةكانى كةوانة ء كةرةستةكانى دروستكردنيان ،لة بةشى
بيستةمدا جؤرةكانى كوورة ء دووكةلَكيَش لة بينا دا ،لة بةشى بيستءيةكةمدا كةرةستةى بةربةستكردنى شآ.
لة كؤتاييدا سوثاسى زؤرمان بؤ هةموو ئةوانة هةية ،كة لة نووسينى ئةم كتيَبةدا يارمةتيدةربوون ء بة سةرنج ء
تيَبينييةكانيان كتيَبةكةيان دةولَةمةند كرد ,هةروةها هةلَسةنطنيَنةرى زانسيت"ث.ي .د أجمد حممد علي
قةرةداغي و ث.ي .د أديب نور اجلابري" هةروةها هةلَسةنطنيَنةرى زانةواني " م .سازان ظاهر سعيد " ء بةتايبةتى
بةرِيَز مامؤستا ئارام عةبدولواحيد حةمةرِةشيد لة بةشى شارستانى فاكةلَتى ئةندازياريى زانكؤى سليَمانى ،كة لة
رِووى زمانةوانييةوة دووبارة ثيَداضوونةوةى بة كتيَبةكةدا كردووة ،ئةمة ويَرِاى كارى هةلَةضنى كتيَبةكةشى كردووة،
هةروةها زوَر سوثاسى هاوسةر و كورِ و كضةكامنان دةكةم ،كة ثشتطريى تةواويان لة نووسينى ئةم كتيَبةدا ليَكردم.
يةزدان يارمةتيدةري طشت اليةك بيَت.

ئةندازيارى تةالرساز
ث.ي .د .حمةمةد حةسةن يونس

5

بيناكاريي تةالرسازي

ناوةرِؤك
بةشي يةكةم

دةستثيَك
بنةماطشتييةكاني تيَكنؤلَؤجياي بينا

بةشي دووةم
بةشي سيَيةم
بةشي ضوارةم
بةشي ثيَنجةم

ماددة سةرةكييةكاني بينا
كارةكاني ئامادةكردني زةوي بؤ بيناكردن
بةكارهيَناني خشت لة بينادا (خشتكاريي)
بةكارهيَناني بةرد لة بيناد ا

17
44
75
205

بةشي شةشةم
بةشي حةوتةم
بةشي هةشتةم
بةشي نؤهةم
بةشي دةهةم
بةشي يانزةهةم
بةشى دوازدةهةم
بةشي سيازدةهةم

بةكارهيَناني بلؤك لة بينادا
بةكارهيَناني دار و تةختة لة بينادا
دروستكراوةك بةشي هةشتةم /دروستكراوةكانزاييةكان
زةمينة و ميض و بان
دةرطا و ثةجنةرة
بيناي سةر ثةجنةرة و ذيَر ثةجنةرة و سةردةروازة و دةرطاكان-دةالقةكان
ثليكانة و هؤيةكاني طةياندن (طواستنةوة)
قالَبكاري و ثةيكةرةرآ (تةختةبةندكردن)

211
234
252
271
102
132
145
123

بةشي ضواردةهةم
بةشي ثازدةهةم
بةشي شازدةهةم
بةشي هةظدةهةم
بةشي هةذدةهةم
بةشي نؤزدةهةم
بةشي بيستهةم
بةشي بيست ويةكةم
سةرضاوةكاني ئةم ثةرتووكة

كؤنكريتكاريي
جؤرةكاني طرياوة لكيَنةرةكان
تةواوكاري بينا و كةرةستةكاني
بيناثيَشكات ئامادةكراوةكان
جومطةكاني بينا
جؤرةكاني كةوانة و كةرةستةكاني دروستكردنيان
جؤرةكاني كوورة و دووكةلَكيَش لة بينادا
كةرةستةي بةربةستكردني شآ

321
317
333
352
367
325
342
404
414

6

7
24

بيناكاريي تةالرسازي

بيناكاريي تةالرسازي

دةستثيَك

7

بيناكاريي تةالرسازي

[ دةستثيَك ]
لةوكاتةوة ،كة مرؤظــ لةسةر رِووى زةوى دةذى ،ثيَويستى بة شويَنك بووة،كة تيَيدا حبةويَتةوة ،ذيانى خؤى وابطوجنيَنيَت،
كة بتوانيَت لةطةلَ ئةو دةوروبةر و ذينطةية رِابيَت ،كة ئةو تيَيداية و خؤى لة هةورةبروسكةو بةفر و با و باران و الفاو و بوومةلةرزة و
رِؤضووني زةوى وخزاني ضينةكاني بةرزايي و شاخةكان بثاريَزى ،هةروةها خؤى لة سةرما و طةرما و ئاذةلَة درِةندةكان بثاريَزيَت و
بتوانى ذيانى خؤى دريَذة ثيَبدا و ضارةسةر بؤ ئةو فاكتةرانة بدؤزيَتةوة ،كة كاريطةرييان لةسةر ذيانى مرؤظ هةية ،لةبةرئةوة
ثةنايربدووة بةر ئةشكةوتةكان و بن بةردةطةورةكان و ناو دارستانةكان ،ئةمةش وايكردووة ،كة مرؤظ بؤ طةرِان بة شويَن
ئةوكةرةستانةدا بريبكاتةوة ،كة بةثَيى ئةو شويَنانة بطوجنيَن و ئةو كةشءهةوايةى ،كة تيَيدا دةذين و هةولَبدةن كة شويَن حةوانةوةى
خؤيان دروستبكةن و بسازيَنن ،ئةوة بؤتة هؤى بريكردنةوة و داهيَنان و ثيَشكةوتن لةناو هةموو كؤمةلَطاكاندا بة رِيَذةى جياجيا،
برِوانة ويَنةي (. )2

ويَنةى ( )2ئةشكةوتي شانةدةر (هةوليَر)
بؤ منوونة لة كيشوةرى ئةوروثا و دةولََةتة ئةسكةندةنافييةكان ئةو كةرةستانةى ،كة زؤرتر لة بينادا بةكارهيَنراون ،هةموو
جؤرةكاني دارة ،كة بة شيَوةيةكى طشتى بةكارهاتووة بؤ خانووبةرة و ماددةيةكى باشة وةك جياكةرةوةي طةرما و سةرما-عزل حراري-
 Insulterو ماددةيةكى هةرزانة و بةئاساني دةستدةكةويَت و كارثيَكردنيشى ئاسانة ،برِوانة ويَنةي ( )1لةبةرئةوةي كة ئةو ناوضانة
باران و بةفرى زؤرة خانووةكانيان كةميَك لةسةر ئاستى رِووى زةوييةوة بةرزكردووةتةوة ،بؤئةوةى الفاو نةيانطريَتةوة و مؤرانة و
ميَرووى دارخؤرة – ارضة .Insect termite -زيانيان ثيَنةطةيةنيَت ،هةروةها سةربانةكانيان بة شيَوةى الر ،يان شكاوةيى
دروستكردووة ،كة بةفر و باران ثيَوةى بةندنابن و زؤر ناميَننةوة ،هةروةها ضونةذوورةوة بؤ ناو بيناكان بةثيَضةوانةي ئارِاستةى باوة
دروستكراوة ،بؤئةوةي با و باران نةضنة ناو خانووةكانةوة .بةآلم لة كيشوةرى ئةفريقا بة تايبةتي ئةو ناوضانةى ،كة لةسةر هيَلى
يةكسانن  -خط االستواء Equator -خانووةكانيان لة دار و لق و طةآلى دارةكان دروستدةكةن و
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ويَنةى ( )1منوونةيةكي بيناي دار و تةختة لة وآلتة ئةسكةندنافييةكان
ديوارةكانى لة قاميش و زةل و بة طةآل رِووثؤشيدةكةن و خانووةكانيان لةسةر ئاستى رِووى زةوييةوة بة ئةندازةي (60سم  40 -سم)
بةرزدةكةنةوة بؤئةوةى هةوا طؤركآ دروستببيَت بةهؤى جؤآلني باوة و مالَةكانيان فيَنك ببيَتةوة ،شيؤةى سةربانةكانيان بةزؤرى
قووضن و بة طورزة زةل و طةآل داياندةثؤشن ،كة ئةمةش تارِادةيةك ضارةسةرى طةرما دةكات ء ثيَكهاتةى بؤشاييةكانى بيناكة لة طةرما
و تيشكى خؤر -العزل الحراري  Insulation-جيادةكاتةوة .برِوانة ويَنةي ()3

ويَنةى ( )3منوونةي دوو بينا لة دار و لقي دار و طةآل لة كيشوةري ئةفريقا
ناوضةكاني هةردوو (جةمسةرى باكوور و جةمسةرى باشوور)  -قطب الشمالي و قطب الجنوبي North & South pole -
بةتايبةتي لة ئاالسكا خانووةكانيان لة كلَؤ بةفرى بة قةبارة سيَجا دروستدةكةن ،كة بةدرَيذايى سالَ بةئاسانيى لةو ناوضانة
دةستدةكةوىَ ،خانووةكانيش لةسةر شيَوةى نيوةطؤ (نيوة تؤثيَك)-نصف كرة Half sphere -دروستدةكةن ،كة بةتةواوى بةرطريى
باى سارد دةكات و كاريطةريى ناهيَليَت ،هيَزى با كةمدةكاتةوة و هةميشة ضونةذوورةوةى ئةم بينايانة بةثيَضةوانةى ئارِاستةى تةوذمى
باوةية .برِوانة ويَنةى ()5 ، 4
وآلتانى ئاسيا و خولطةى قرذاأل -مدار السرطان Tropic of Cancer -و خولطةى كارذؤلَة  -مدار الجدي Tropic -
 of Capricornئاووهةوا و ذينطةيةكى مامناوةنديان هةية ،عيَراقيش دةكةويَتة باشوورى خؤرهةآلتى ئاسيا ،وة سروشتى
زةوييةكةى لة ناوةرِاست و باشوور بيابان و زؤنطاو و زةلكاوة.
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ويَنةى ( )4شيَوازي دروستكردني بيناي كلَؤي بةفرين(ئيطلو) لة الي ئةسكيمؤكاني ئاالسكا

ويَنةى ( )5رِووكةرتي بينايةكي كلَؤي بةفرين (ئيطلو)

زةل و قاميش لة شويَنة زةلكاوةكاندا بةزؤرى بؤ خانووبةرة بةكارهاتووة،لة شويَنةكانى تردا قورِ و خشيت كاأل و خشيت سوور لة زؤر
كؤنةوة بؤ هةمان مةبةست بةكارهاتووة .برِوانة ويَنةى () 7، 6

ويَنةى (  )6منوونةيةكي خانووي دروستكراو لة شويَنة زؤنطا و و زةلكاوةكاندا
لة باشووري عيَراق
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ويَنةى ( )7شيَوازي دروستكردني خانوو لة زةل و قاميش لة باشووري عيَراق

بةآلم لة هةريَمي كوردستان لةبةرئةوةى ،كة سروشيت زةوييةكةي شاخاوي و طرد و تةثؤلَكةية،بةزؤري خرِكةبةرد و خشيت كاأل و خشي
سوور لة دروستكردني خانوبةرةكاندا بةكارهاتووة .هةروةها كةلَك وةرطرياوة لة جؤرةكاني قةدي دار ،وةكو داري"بةرِوو ،بةن ،طؤيَز،
كةوت ،توو ،سثيدار" بؤ بانةكان و رِيزبةنديي ديوارةكاني وشكةكةلَةك و خرِكةبةرد ،زؤرجاريش قاميش و دةوةن و ضأل و طةآلي
درةختيان بؤ داثؤشيين سةر دارةرِاكاني زةمينة و بانةكان بةكارهيَناوة .برِوانة ويَنةى ( )2

ويَنةى ( )2شيَوةي خانوويةك لة خرِكةبةرد و رِايةلَةدار
لة هةريَمي كوردستاني عيَراق
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ثيَداويسيت و داواكاريية مرؤييةكان -الحاجات والمتطلبات االنسانية-
Humanitarian Needs & Requirements
 زؤر ثيداويسيت و داواكاري هةية ،كة مرؤظــ هةميشة هةولَيداوة و هةولَي بؤ دةدات و بريي ليَدةكاتةوة بوَ بةدةستهيَناني ،وةكوثيَداويستيية هةمةجؤرةكاني كشتوكاأل و دابينكردني خانووبةرةي طوجناو و لةبار بؤيان ،كة بةو هؤيةوة نيشتةجيَبوونيشي بؤ خؤي
مسؤطةركردووة ،بةتايبةتى لة كةناري سةرضاوةي ئاوةكان و رِووبارةكان.
 -2ثيَداويستيية تةندروستييةكان ،كة مرؤظـــ هةولَيداوة ضارةسةري بؤ بدؤزيَتةوة و بيناي بؤ دروستبكات ،كةضارةسةري
نةخؤشييةكاني تيَدا بكريَ و يارمةتيية ثزيشكييةكاني تيَيدا جيَبةجيَبكريَت وةكو بنكة تةندروستييةكان و نةخؤشخانةكان.
 -1ثيَداويستيية ئاسايشييةكان و بةرطرييةكان و قةآلكان و ثةرذينة طةورةكان ،كة بةرهةلَستيي لة هيَرشي دوذمن كردووة.
 -3ثيَداويستيي بيناى رِؤشنبريى و تويَذينةوةى زانستيي.
 -4ثيَداويستيية ثيشةسازييةكان وةكو بيناى كارطة و شويَنكار و فابريكةكان.
 -5ثيَداويستيى بيناكانى وةبةرهيَنان ،وةكو بيناي كارطةكان.
 -6ثيَداويستيي بينا ئاينييةكان ،وةكو مزطةوت و كةنيسة و ثةرستطاكان.
 -7ثيَداويستييةكاني خانووبةرة و بالَةخانة و بيناكاني طةشتءطوزار بؤ حةوانةوة و طوزةرانكردن.
 -2ثيَداويستيية وةرزشييةكان ،وةكو بيناى ياريطا و مةلةوانطة و هؤلَة جياجياكاني تري وةرزشي.
 -4ثيَداويستيية كارطيَرييةكان ،وةكو بيناى ئؤفيس و دامةزراوة فةرمانرِةواييةكان (حكومييةكان).
 -20ثيَداويستيي طواستنةوة و هاتوضؤ و طةياندنةكان ،وةكو ويَستطةي شةمةندةفةر و بيناي فرِؤكةخانة ء ويَستطةى ئوتومبيَل
(تيَرمينالَ) بؤ طواستنةوةى تايبةتي و طَشيت.
وةكو لة سةرةوة باسكرا،ثيَداويستييةكاني مرؤظــ بؤ ذيان زؤرن و هةميشة مرؤظــ هةولَيداوة ،كة بةثيَي بؤضوون و
تاقيكردنةوةكاني ذيان ،برةو بة شويَين ذيان و نيشتةجيَبوون و وانةكردن و تويَذينةوةي كةرةستة هةمةجؤرةكاني خانووبةرة و
بيناسازيي بدات ،وة كارسازي بؤ دؤزينةوةي رِيَطةضارةيةكي زانستييانةي تيكنؤلؤجياي سةردةم بكات ،بةجؤريك كة كةرةستةكاني بينا
بةرةو ثَيش ببات ،كة رِؤلَيكي طرنطيان لة بواري ديزاين و جيَبةجيَكردني جؤرةها بينادا هةية ،هةروةها لة زانكؤكان و خويَندنطاكان و
ناوةندة زانستييةكاندا لة بواري تويَذينةوةى زانسيت و خويَندندا ،كة لةم سةردةمةدا زؤر طرنطي ثيَدراوة و رِيَنمايي دةكريَت.
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لةبةر طرنطي ئةم باسة،سةبارةت بة خويَندكاراني تةالرسازيي و بيناسازيى و ئةندازياران ،كة هيَشتا ثسثؤرِييان لة بواري
ثراكتيكي و سةرثةرشتياري جيَبةجيَكردندا كةمة و هةموو ئةو كةسانةش ،كة لة بوارى بينا و تةالرسازيدا كاردةكةن ،ئةوانةش كة
رِاستةوخؤ ثةيوةندييان بة دروستكردني خانووبةرة و بينا طشتييةكانةوة هةية ،هيوادارين كةلَكيَكي زؤري ليَوةربطرن .ئةمة يةكةم
هةولَدانة،كة بة زمانى كورديي شريين ء رِةوان كتيَبيَكي زانسيت وا دةكةويَتة ناو كتيَبخانة دامةزراوةييةكاني خويَندنطاكان و
فيَركردنةوة بةتايبةتي و كتيَبخانة كوردييةكانةوة بةطشيت .جيَي شانازيية ،كة ئيَمة ئةم كارةمان ئةجنامداوة ،هيوادارين كة ثشت بة
خواي مةزن رِؤلَى خؤي ببينيَت ء وةكو زانستيَك كةلَكي ليَوةربطرييَت بؤ هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان،بةتايبةتي خويَندكاراني
فاكةلَتيي ئةندازياريي بةشي تةالرسازي و بةشي بيناسازي ،كة ثيَويستييةكي زؤريان ثيَيدةبيَت.
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بةشي يةكةم
بنةماطشتييةكاني تيَكنؤلَؤجياي بينا
المبادئ العامة لتقنيات البناء
Principles of Building
Technology
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بةشي يةكةم /بنةماطشتييةكاني تيَكنؤلَؤجياي بينا  -المبادئ العامة لتقنيات البناء-
Principles of Building Technology
لةوكاتةوة مرؤظـــ لةسةر زةوي دروستبووة ،هةولَيداوة كة شويَنيَك بؤ حةوانةوة و ثاراستين ئةو كةسانةي كة لةطةلَي ذيان
بةسةر دةبةن دابني بكات و ئةو كةلوثةالنةي ،كة ثيَداويستى ذياني رِؤذانةن ،لةبةرئةوة هةولَيداوة شويَنيَك ضاكبكات و رِيَكيبخات هةر
ئةوةندة ،كة جيَي ببيَتةوة و طوزةراني تيَيدا بكات ،هةرضةندة ئةطةر زؤر سادةش بووبيَت.

 بينا ضيية؟ ما املبنى؟ ?:What is Buildingدروستكراويَكة ،كة بة بةرطيَك ،يان ضةند بةرطيَك ،يان بة كةرةستةيةك يان ضةند كةرةستةيةك لة سآ الوة ،يان ضوار الوة،
يان ثرت ئابلَوقةي بؤشاييةك ،يان ضةند بؤشاييةكيان داوة ،بةمةرجيَك كة ذينطةيةكي دةرونيي و طيانيي و فيزيكيي لةبار بؤ مرؤظــ
دابينبكات ،تا بتوانيَت تيَيداحبةويًتةوة و ذياني تيَدا بةسةربةريَت و كردارة مرؤييةكاني خؤي بة سةربةسيت تيَدا ئةجنامبدات.
لةطةلَ ثيَشكةوتين مرؤظايةتيدا ثيَويستييةكان زياديانكرد و طةشةيانسةند ،بيناكان بةثيَي ثيَويستييةكان ثؤلينكران ،وةكو بيناي
نيشتةجيَبون و ثةرستطاكان و نةخؤشخانةكان و بازارِةكان...هتد ،كةواتة دةبيَت بؤ دةستنيشانكردني بؤشاييةكانى هةر بينايةك
رِةضاوي بةرزيي و ثانيي و دريَذيي و شيَوة و قةبارةكةي بكريَت و نةخشةسازيان بؤ بكريَت ء رِةضاوي ذينطة و كةشءهةواي ئةو
شويَنةبكريَت ،كة بيناكةي ليَدروست دةكريَت و بةثيَي ليَكؤلينةوةى تايبةت دةستنيشاني كةرةستةكاني دروستكردني بيناي بؤ بكريَت،
كة دةبيَت مةرجي خؤرِاطريي و بةرطريي تةرِ و تووشيي و شآ و دزةكردني ئاوي ذيَرزةوي (ناخاو) و جياكردنةوةى طةرما و سةرما و دةنط
عزل الحرارة و البرودة و الصوت Cold & sound Insulation - ، Heatي تيَدابيَت ،هةروةها دةبيَت جوان و توند و تؤلَو ثتةوبن و بةرطةي ئاطر و بومةلةرزة و تةوذمي بابطرن.

ثرِؤسةي بينادروستكردن – عملية البناء : Building Processing -
كاريَكة كة شيَوة و قةبارة و ثةيكةري بينا و بؤشاييةكاني بةثيَي نةخشةي بؤدانراو بةرهةمدةهيَنريَت .ئةم كارة لة
سةردةمةكاني رِابوردوةوةو و تا ئيَستا هةبووة و لة داهاتوشدا طرنطييةكي يةكجار زؤري بؤ ذياني مرؤظــ دةبيَت .بةطشتى كاري
بيناكردن بريتيية لة كؤكردنةوة و ليَكداني هةنديَك كةرةستةى خاو و سروشتى و دروستكراو ،كة بةشيَوةيةكى هونةريى و ذيرانة
رِيَكدةخريَت و ثيَكدةهيَنريَت ،بؤ ئةم كارةش دوو كرداري سةرةكي هةن ،كة ثيَكةوة بةند و ثةيوة سنت ،وةكو:
 -2ثرِؤسةي نةخشةسازدان:
ثرِؤسةي نةخشةسازدان طرنطـى بـة رِيَكخسـتنى بؤشـاييةكانى نـاو بيناكـة دةدات وثةيوةنـديى كارةكـان و ئةركـةكاني نيَوانيـان و
رِووبةرةكانيان و قةبارةكانيان و دةستنيشانكردنى كارة خزمةتطوازرييةكان.
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 -1جيَبةجيَكردن و بةرهةمهيَنان:
كردارى جيَبةجيَكردن و بةرهةمهيَنان طرنطى بةدابينكردنى برِي ثارةي سةرماية بؤ دروستكردنى بيناكة و دةستنيشانكردنى
ئةندازياري سةرثةرشتكار و وة ستا و كريَكار و ئامادةكردنى ئاميَرةكانى بينا دروستكردن و كةرةستةكانى بينا و دانانى خشتةي كار بؤ
رؤذي دةستثيَكردن و قؤناغةكانى كار كردن و ماوةى تةواوكردنى بيناكة دةدات.
ضؤن دةبيَت لة كرداري بينا تيَبطةين؟ كيف ينبغي ان نفهم عملية البناء ؟ How do we Understand Building Process
?:
بينا لة رِابوردودا لةشيَواز و جؤريَكى تايبةتى و سنووردار دا دروستدةكرا ،كةرةستةكانى لة ضةند بابةتيَكي باو تيَنةدةثةرِين
لةبةرئةوة زؤربةيان ،تان رِادةيةكى زؤر لة نةخشةسازي و قةبارة و شيَوةوة لةيةك نزيكبوون ،ماوةيةكى زؤر بةجمؤرة مايةوة تا بةهؤي
ثيَشكةوتنى تيكنؤلَؤجياوة لة هةموو رِوويةكي تةالرسازى و بيناسازييةوة طةشةيانسةند ،هةروةها ئاميَرةكانى بينا و جؤرةها
كةرةستةى نوآ كة رِةضاوى جياكردنةوةى طةرمي و ساردي و دةنط و شيَ تياكراوة و بةرةوثيَشضوون ،زؤربةى زؤريشيان ثيَوانةيي كراون
–قياسي Standard -لة زؤربةي وآلتانى جيهاندا ،ئةوةيةكة ثيَوانةييانة جيَطةى خؤيانطرتوة و كاريانثيَدةكريَت بةتايبةتى لة
والَتانى ئةوروثا ،كةرةستةكان جياوازيةكى زؤريان هةية لة رِووي خةسلَةت و تايبةمتةنديَتى و توند و تؤلَى و بةرطةطرتن و ئاسان
بةكارهيَنان و كيَش سووكيةوة لةضاو ئةو كةرةستانةدا كة لة كؤندا لة بينادا بةكارهيَنراون ،هةر ئةو هؤيانةش بوو ،كة نةخشةى
بيناكان و شيَوة و قةبارةيان طؤرِانكارييان بةسةردابيَت و لةهةمانكاتدا توانرا ،كة كةرةستة كؤنةكانيش كاراتر و بة تواناتر لة
بيناكاريي نويَدا بةكاربهيَنريَن ،هةروةها بيناكاريي ثيشةيي –حرفي Handcraft -طؤرِدرا بؤ تيكنوَلَؤجيايةكى سةردةم و لةسةر
بنةمايةكي زانستى و كرداري (ثراكتيكى) طةشةي سةند.

 رِؤلَي كةرةستةكانى بينا بؤ سةرجةم كردارةكانى بينا دروستكردن  -دور مواد انشاءْ المباني في اجماليالعملية البنائية:
The role of the building construction materials in the total construction process
ماددةكاني ليَكدان و دروستكردني بينا ئةو بةشانةن ،كة بة ثيَكهاتةكانيان جةستةي بيناثيَكديَنن و ثشت بة زانياريةكاني
كةرةستةي بينا و دروستكردني و زانيارييةكاني ذينطة و ئابووريي بينا دةبةسنت ،هةر بؤشاييةك كة لة بينادا دةستنيشاندةكريَت و
تيَروانيين بؤ دةكريَت ،دةردةكةويَت كة ئةو بؤشايية بؤ ض مةبةستيَك بةكاردةهيَنريَت و كةلَكي ليَوةردةطرييَت ،ئةوةش ئاماجني
سةرةكي نةخشةسازيى بةرجةستةكردني بيناكةية ،بةتايبةتي ئةندازياري تةالرساز هةر بؤ ئةو مةبةستةش ،كة طرفتيَكي ئالَؤز
بةرةنطاري نةخشةساز دةبيَتةوة ،لةسةرةتاوة تا ثاش ليَكؤلَينةوةي ورد برِياري قةبارةي بؤشاييةكان و كارة جياجياكانيان شيَوة و
شيَوازي ثيَكهاتةكاني بيناكة بدات و كةرةستةي لةبار و سيستةمي طوجناو بؤ دروستكردني بيناكة هةلَبذيَريَت و خةمآلندي تيَضوون و
ماوةي تةواوبووني بيناكة دةستنيشانبكات .ئةم بؤضوون و زانيارييانة كاتيَك لة الي نةخشةساز دروستدةبيَت ،كة بةباشي لة
تيَكنؤلؤجياي بينا و جؤر و ضؤنيَتيي كةرةستةكان و شيَوازي دروستكردني بينا تيَطةيشتبيَت ،لة هةمانكاتدا ئاماجني نةخشةسازي
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تةالرسازي ئةوةية ،كة بيناكة بةباشي بؤ ئةو كارةي كة بؤي دروستكراوة بةكاربهيَنريَت و هةولَيشبدات لة رِووي هةست و سةليقةوة
مةبةست و بايةخي تةالرسازيش بثيَكيَت ،لة رِووي بةرجةستةكردني بيناكةوة ،دةبيَت توندوتؤلَي و ثتةويي دةبيَت لة بيناكةدا بة
جؤريَك بيَت ،كة بتوانيَت كارةكاني ذينطة بةباشي جيَبةجيَبكات .سةليقة و هةسيت لةيةكدان و دروستكردن و تواناي داهيَنان و رِيَطاي
نوآ بؤ دروستكردني بينا و طةشةسةندن و ثيَشكةوتين بة تيَطةيشنت و ناسيين كةرةستةكاني بينا و تيَطةيشتين بنةماكاني دروستكردن
و طرنطيدان بة ئابووريي بينا دةبيَت .بؤئةوةي كة بطةينة ئةم ئاماجنانة ،دةبيَت بينا وابيَتة ثيَش ضاومان ،كة جةستةيةكة لة ضةند
سيستةميَكي جياجيا ثيَكهاتووة و هةر سيستةمةش كار و ئةرك و خةسلَةتي تايبةتيي خؤي هةية ،كة زؤر ثيَويستة اليةنة
ثةيوةنديدارةكاني بيناكاري زؤر بةباشي بيزانن .ئةو سيستةمانةش ،وةكو زجنريةيةك لةيةكدراون ثةيوةندي ثتةويان لةطةلَ يةك
هةية و ثيَكةوةبةسرتاون ،كةواتة دروستكردني بينا بة طشيت و خانووبةرة بةتايبةتي (هونةري ثةيوةندييةكاني نيَوان كةرةستة و
بةشةكاني بيناية).

 كةرةستةي بينا  -مواد البنا ْ:Building Materials -ئةوكةرةستة خاوانةي كة لة سروشتدا هةن ،زؤر بةدةطمةن ،هةروةكو خؤيان بآ دةستكاريكردن لة دروستكردني بينا دا
بةكارديَن ،بةلَكو هةميشة بريازدةكريَن و ضاكدةكريَن ،تاكو ئامادةبكريَن و بؤ بيناكاري بطوجنيَن ،هةند يَكيان وةكو خاك و بةرد و
دار و طةض و مل ...هتد بةبرِيَك ثارةي كةم ضاكسازييان تيَدادةكريَت و بةكاردةهيَنريَن ،هةنديَكي تريان وةكو كانزاكان (ئاسن و
ثؤآل و ئةلةمنيؤم) ...هتد بة برِيَك ثارةي زؤر دروستدةكريَن و ضاكدةكريَن ،زؤرجار برِي ئةو ثارةيةي كة خةرجدةكريَت بؤ
كةرةستةكرِين لة نيوةي ثارةي تيَضووني هةموو بيناكة زؤرترة ،لةبةرئةوة دةبيَت زؤر بةوردي و ورياييةوة كةرةستةكان هةلَبذيَردريَن،
كة بتوانريَت زؤرترين كةلَكيان ليَوةربطرييَت و كةمرتين ثارةى تيَبضيَت ،ئةو كةرةستانةي كة لة بينادا بةكارديَن و بةشةكاني بينا
ثيَكدةهيَنن ،يان لة شيَوةي يةكة دان  -وحدة ، Unit -يان رِووكةرت (برِطة) – المقطع  ، Section -يان يةكة ليَكدراوةكان -
وحدات مركبة. Composite units -

 يةكةكاني بينا  -الوحدات البنائية : Building Units -ئةمانة وةكو كةرةستةي بينا بةكاردةهيَنريَن ،كة ثانيي و بةرزيي و دريَذييان هةية ،وةكو خشت و بلؤك و ثارضة كؤنكريَتة
ئامادةكراوةكان .برِوانة ويَنةى ( ) 2 - 2
10سم

40سم

10سم

ويَنةى (  ) 2 - 2يةكةكاني بينا

بلؤكي كؤنكريَيت

خشيت خؤمالَي
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 رِووكةرتةكان ( برِطةكان) – المقاطع :Sections -ئةو ثارضانةن ،كة بة رِووكةرتي تايبةت دروستدةكريَن ،كة ثيَش دروستكردنيان ثانيي و بةرزيي و دريَذييان بؤ دةستنيشاندةكريَت
 ،وةكو ثارضةي ئاسين طؤشةيي  -حديد زاوية  Angle line -ثيَوانةييكراو لةطةلَ شيَلمان و هةموو جؤرةكاني لوولة كانزاييةكان
...هتد ،كة بؤ ثاية و ثرد و جةمةلؤن بةكاريانديَنن ،وةك ئةم شيَوانةي خوارةوة .برِوانة ويَنةى ()1 - 2

شيَوة تي شيَوة زيَد

طؤشةي شيَوة ئيَلَ شيَوة ثلوسك شيَوة دةبلَ تي

شيَوة ئيَض

ويَنةى ( )1 - 2رِووكةرتة كانزايية ثيَوانةييكراوةكان

 يةكة لةيةكدراوةكان  -الوحدات المركبة :Composite Units -ئةمانة ضةند يةكةيةكن ،كة لة يةكدراون ثيَشكات ثانيي و بةرزيي و دريَذيان بؤدانراوة ،وةك ثارضةيةك يان بةشيَكى تةواو لة
بيناكةدا بةكاردةهيَنريَن ،وةكو دةرطا و ثةجنةرةكان و ضوارضيَوةكانيان ،هةروةها رِووكةرتة كانزا و دارة لةيةكدراوةكاني
دروستكردني جةمالؤن و ثاية و ثرد .برِوانة ويَنةى ()3 - 2

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

ثيَداويستيية كردارةكاني بةشةكاني بينا  -المتطلبات الوظيفية الجزاء المباني : Necessary Function
Of Building Components
ثيَش دةستكردن بة جيَبةجيَكردني هةر بينايةك ثيَويستة كةرةستة سةرةكيةكاني بهيَنريَتة سةر زةمينةي شويَنكارةكة و لةويَش
ثؤلني بكريَن و هةند يَكيان ئةبيَت ضاك بكريَن و ليَكبدريَن و ئامادة بكريَن بؤ بةكارهيَنان لة بيناكةدا  ،رِيَكخستين ئةم كارانةش لة
والَتيَكةوة بؤ والَتيكي تر و لةسةردةميَكةوة بؤ سةردةميََكي تر جياوازي هةية هةروةكو جؤري بيناكانيش جياوازييان هةية ،وةكو:
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 -1بينا باوةكان -البناء التقليدي :Traditional Building -
وردة وردة ئةم شيَوازةي بينا وةكو خؤي نةمايةوة و ثيَشكةوت وثشيت بةخاوةن ثيشةكان بةست ،كة بةشيَكي زؤري كارةكان
ئةوان ئةجناميان دةدات ،وةكو وةستاي خشتكاري و بةردكاري و دارتاش و وةستاي طةضكاري ...هتد.
لةجمؤرة بينايانةدا كارةكاني نةخشةسازي و كارةكاني جيَبةجيَكردن لةيةكجيان .كؤمةلَآ كةساني تر كةرةستة جياجياكان
دةهيَننة شويَين كار  -موقع العمل Site -زؤربةي كارةكانيش هةر لةوآ جيَبةجيَدةكريَن ،هةرضةندة هةنديَك ثارضةي وةكو دةرطا و
ثةجنةرة و ضوارضيَوةكان و داري دارةرِا و شيَلمان و ثارضة كؤنكريَتة ئامادةكراوةكان بة ئامادةكراويي دةهيَنريَنة سةركارةكة .لةم
شيَوازةي بينادا خاوةن ثيشةكان زانيارييةكي باشيان نيية ،بةآلم دةزانن كة ثةيوةنديي كارةكان يةك لةطةلَ يةك ضيية و ضؤن دةرِوات،
لةبةرئةوة كاري بيناكة بة كةمرتين زانياريي وردةكاريي لة كارةكاندا تةواودةبيَت .ئةم كارةش بؤ بةلَيَندةرة بضووكةكان زؤر لةبارة،
كة سةرمايةيةكي كةميان هةية .بؤية ئةوان جيَبةجيَكردني زؤربةي ثرؤذة بضووكةكان دةطرنةدةست.

 -2بيناي ثاش بينا باوةكان  -بناء ما بعد التقليدي : Post Traditional Building -
ثاش ثيَشكةوتين هونةري دروستكردني بينا بةهؤي هاتنةكايةي كةرةستة نؤيَكان و طؤرِانكاريية بنةرِةتييةكان تيَياندا و
بةكارهيَناني ثارضة و قةبارة جياجياكان  ،كة بوونةهؤي كورتكردنةوةي ماوةي دروستكردن و ثةيدابوون و دةركةوتين بيناي طةورة
و باالَخانةي بةرز ،كة دةتوانريَت بةشيَوازي دروستكردني نوآ بةرهةمبهيَنريَت .ئةو طةشةكردن و ثيَشكةوتنةي كة كؤنكريَيت شيشضن
هيَنايةكايةوة بؤ يةكةجمار شيَوازي تازةي ليَكةوتةوة و وةرضةرخانيَك بو بؤ ثيَشكةوتين بيناسازيي و بيناكاريي .هةروةها
بةكارهيَناني كانزاكان بةتايبةتي ئاسن (ثؤآل) كة لة كارطة طةورةكاندا بةرهةمدةهيَنريَن و جؤرةها شيَوازيان ليَدروست دةكريَت و بؤ
ثةيكةري بينا بةكاردةهيَنريَن ،ئةم ثارضانة بةئاميَري ثيَشكةوتوو لةيةكدةدريَن .بؤ ئةم كارانةش تةنها وةستاى ليَهاتو و ثسثؤر و
بةئةزموون دةتوانن كاريان تيَدابكةن و وردةكارييةكاني بؤ ويَنة بكيَشن و سةرثةرشيت بكةن،بة فرةبووني تاكةكاني كؤمةلَ
ثيَويستييةكاني ذيان زياديان كرد ،بةتايبةتي خانووبةرة و هةموو جؤرةكاني تري بينا .بةهؤي فرةجؤريي ئاميَرة ثيَشكةوتووةكانةوة
وردة وردة خاوةن ثيشة بضووكةكان كاريان كةمبوةوة و خاوةن سةرماية طةورةكان هاتنةكايةوة بؤجيَبةجيَكردني ثرِؤذة طةورةكان.

 -3بيناي ذير (رِيَبةر)  -البناء العقالني : Rationalized Building -
ئةم شيَوازة طرنطي زؤري دا بة بةرهةمة ثيشةسازية ثيَشكةوتوةكان لة رِيَطةي نويَسازي و نةخشةدانان و رِيَكخستين
كارةكانةوة .بة مةبةسيت طةيشنت بؤ بةديهيَناني ديزاينيَكي بآ كةموكوورِي و بةرهةمهيَناني بةردةوام بؤ هةموو قؤناغةكاني كاركردن،
كة ثيَويستة كارةكاني بينا بةثيَي نةخشةيةكي ثرؤطرامكراوي كارا بةردةوام بيَت .بؤ طةيشنت بةو مةبةستة ثيَويستة ئةم خاالَنةي
خوارةوة رِةضاوبكريَت- :
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 -2ثيَوانةييكردن  -التقييس Standardization
 -1ثيَكهاتةكاني بينا ثيَشكات لة كارطة دروستبكريَن.
 -3بةكارهيَناني ئاميَرةكاني بينا دروستكردن.
 -4كاري دروستكردني ثارضةكان لة كاري لةيةكدان و كؤبةندكردن – جتميع  Montage -جيابكريَتةوة.
 -5بؤ هةر كاريَك نةخشةيةكي تايبةت بةخؤي ساز بدريَت ،بة مةرجيَك كة لةطةلَ كارةكاني تردا تيَكةآلو نةبيَت.

هؤكاني دةركةوتين ئةم شيَوازة بيناية  -اسباب ظهور هذا النوع من البناء–

The risen behind

: Appearing this kind of Building
أ -طةورةبووني قةبارةي بيناكان ،كة بووة هؤي ئالَؤزبووني ضؤنيَتيي دروستكردني بينا.
ب -زيادبووني داخوازيي لةسةر هةموو جؤرةكاني بينا.
ج -كةمبوونةوةي خةرجي و تيَضووني كارة جياجياكان.

 -4سيستةمةكاني بينا  -المنظومات البنائيةBuilding Systems -
مةبةست لةم شيَوازة ئةوةية،كة هةموو ثارضة طةورة و بضوكةكاني ثيَكهاتةي بينا لة كارطةكان بةرهةمبهيَنريَن و لة شويَنكاري
بيناكة لة يةكبدريَن و ضةسثبكريَن .لةم سيستةمةدا هةموو ثارضةكان بؤ بينايةكي دةستنيشانكراو بةتايبةتي دروستدةكريَن ،وةكو
(بيناي خويَندنطا ،يان خانووةكاني كؤمةلَطةيةكي نيشتةجيَبوون...هتد) ،كة ثارضةكانيان لة يةكجياوازن و بؤ يةكرت نابن ،بةم
سيستةمة دةلَيَن:
 4.2سيستةمي بيناي داخراو  -نظام بناء المغلق :Closed Building System -دروستكردن و بةرهةمهيَناني يةكةكان و يةكة
ليَكدراوةكان هةر لة كارطةكان ئةجنامدةدريَن ،تةنها كاري لةيةكدان و ثيَكةوةبةسنت و ضةسثكردن لة شويَنكارةكة دةكريَت ئةويش
كاري كريَكارة ئاساييةكانة ،كة خةرجيةكي كةمي تيَدةضيَت،بةآلم ثارةيةكي زؤر دةدريَتة كريكاراني كارطةكان جطة لة ثارةي
طواستنةوةي ثارضة بةرهةمهيَنراوةكان بؤ سةر شويَين بيناكة ،هةرضةندة ثاشةكةوتيَكي باشدةكريَت لة ماوةي لةيةكدان و بةستين
ثارضةكاندا لة شويَنكارةكة ،ئةم شيَوازي كاركردنة هةرزان دةكةويَت ،ئةطةر هاوكارييةكي باش هةبيَت لة نيَوان كاري نةخشةدانان و
كارةكاني دروستكردن و بةرهةمهيَناندا لة رِووي ئابووريةوة لةم سيستةمةداثاشةكةوتيَكي ضاكدةكريَت ،ئةطةر كارةكان بةشارةزايي و
باش و بة توانا بةرِيَوةبربيَن.
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 4.1سيستةمي بيناي كراوة  -النظام المفتوح البناء Open System Buildings -
خةسلَةتةكاني سيستةمي بيناي كراوة:
أ -دةتوانريَت هةر ثيَكهاتةيةك لة ثيَكهاتةكاني لةاليةن ضةند بةرهةمهيَنةريَكي جياوة بةرهةمبهيَنريَت.
ب -دةتوانريَت بةرهةمةكان لة زؤر جؤري جياوازي بينادا بةكاربهيَنريَت.
ج -سةربةستييةكي زؤر لة نةخشةسازكردن و هةلَبذاردن هةية.
بؤئةوةي كة جؤرة جياجياكاني بةرهةم لة سنووريَكي لةباردا بثاريَزريَن ،دةبيَت ئةم سيستةمة كاربكات لة ضوارضيَوةي دووريية
رِيَكخراوةكاندا  -االبعاد المنسقة –  ،Ordered Dimensionsبؤئةوةي كة بتوانريَت ثيَكهاتةكاني ثةيوةست بكات لةطةلَ
ثةيكةري دروستكردني بيناكةدا بة كةمرتين طؤرِانكاري و بآ بةفريِؤضوون .لةم شيَوازي بينايةدا كارةكاني نةخشةسازدان و بةرهةمهيَنان
لة يةك كاتداثيَكةوة ئةجنامدةدريَن.

ضةمكةكاني بنيادنان  -مفاهيم انشائية: Structural Concepts -
 ضةمكةكاني بينا  -مفاهيم البناء -: Construction Concepts -ثيَويستة هةموو بةشةكاني بينا ثيَكةوة وةكو يةك ئةندام كاربكةن و ثاريَزطاريي ذينطةي ناوةوةي بيناكة بكةن و بةباشي
بتوانن هةموو ئةو ئةرك و بارستايي و قورساييانةي ،كة دةكةونة سةريان هةلَيبطرن و بةرطرييان ليَبكةن لةكاتي بةكارهيَناني
بيناكةدا .هةموو جؤري بيناكان لة هةموو سةردةمةكاندا شيَوة و رِووكةش و قةبارةيان جياوازبووة و هةردةم لة ثيَشكةوتن و
طةشةكردندابوون ،بة طشيت سآ سيستةمي سةرةكي بةكارهاتووة-:

 -2سيستةمي دروستكردني بيناي ثتةو  -نظام المنشا المصمت: Solid Structure System or Bearing wall system-
ئةوجؤرة بينايانةية ،كة مرؤظـــ هةر لةسةرةتاي دروستبوونييةوة خؤي و كةلوثةلةكاني تيَداثاراستووة ،وةكو
ئةشكةوتةكان .لةثاشان وردة وردة و بةشيَوازي جياجيا ثيَشكةوتين بةخؤوةدي و ديوارة ثتةوة هةلَطرةكان هاتنةكايةوة ،كة تواناي
هةلَطرتن و بةرطةطرتين ئةو قورسايي و ئةركانةيان هةبووة ،كة كةوتونةتة سةريان بة تايبةتي ئةو ديوارانةي كة طومةز – قبة -
Domeو كةوانة  -قوس Arch-هةلَدةطرن و هيَزة ئارِاستة الرةكانيان بةستووني بةناو ديوارةكاندا طواستووتةوة و طةياندويانةتة
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بناغةكان و لةوانيشةوة بؤناخي زةوي ،ئةم ديوارانة رِووبةريَكي زؤر لة زةوي داطريدةكةن لةبةر ئةستوورييان ،ئةمةش كاردةكاتة سةر
رِووبةري بؤشاييةكاني بيناكة بةطشيت و لةوان كةمدةكاتةوة .ئةم ديوارانة لة خشت ،يان لة بةرد ،يان لة بلؤكي كؤنكريَيت
دروستدةكريَن .برِوانة ويَنةى ()4 - 2

هيَزي ستووني

هيَزيَكي ئاسايي ناكاريطةر

قورسايي

هيَزي ليَكةوتي كاريطةر

لةسةر ليَكةوتةكة

هيَزي الوةكي

ستووني

قورسايية سةرةكييةكاني سةر كةوانة
ئةستوورةكان
ديوارة ئةستورةكان

دابةشبووني هيَزي ستووني

قورسايي ستوني

بؤ ئارِاستة الرةكان
هيَزي ثالَناني الوةكي
قورسايي دابةشبوو بؤ سةر ديوار

ويَنةى ( )4 - 2سيستةمي بيناي ثتةو

دابةشبووني قورساييةكان و ئارِاستةكانيان

 -1سيستةمي بيناي ثةيكةري -نظام المنشا الهيكلي :.Building Frame System -
ئةم جؤرة سيستةمة لة سةرةتاوة زؤر بة ساكاري دةستيثيَكرد ،يةكةجمار تاويَرة بةردةكان بةكارهيَنران و ثاش ضةند ماوةيةك
قةدي دار بةكارهات ،وةكو ثشتري و ديرةط و كؤلَةكة ،بةتايبةتي ئةو دارانةي ،كة سةريَكيان دووثةلة تا ثاش ماوةيةكي زؤر دةركةوت،
كة ماددة كانزاييةكان بةتايبةتي ئاسن (ثؤآل) – فوالذ  Steel -لة رِووي ثراكتيك و بةكارهيَنانانةوة توانا و ليَهاتوييةكي باشيان
بؤ هةلَطرتين بار و قورسايي و بةرطةطرتين هيَزة الوةكييةكان وةك تةوذمي با و لةرينةوة هةية .برِطةكاني ئةم ماددةية لة بينادا
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بةكارهيَنرا ،وةكو ثاية و رِايةلَ و الثالَ ،كة لة شيَوةي ثةيكةردا بؤ خيَوةت و ضادر ليَكدةدران ،بةآلم ئةم ثارضانة بة تةنها ناتوانن
وةكو بةرطيَك ،يان تويَكلَيَك دةوري بؤشاييةك بدةن و بؤ دروستكردني ذينطةيةكي طوجناو لة ئاميَزي بطرن ،كة ذياني تيَدا بربيَتةسةر،
لةبةرئةوة دةبيَت ضةند كةرةستةيةكي تري تةواوكةر و طوجناو بؤ ئةو مةبةستة لةطةلَياندا بةكاربهيَنريَت .برِوانة ويَنةى ()5 - 2

كؤنكريَيت شيشضن

ثةيكةري تيَكسمرِاو
ضادر و خيَوةت

هيَزي ثالَناني الوةكي
قورسايي ستووني

دابةشبووني هيَزي ستوني بؤ ئاسؤيي
ثاية و رِايةلَ

دابةشكردني قورساييةكان و ئارِاستةكانيان

ويَنةى ( )5-2سيستةمي بيناي ثةيكةري

خةسلَةتةكاني سيستةمي بيناي ثةيكةري  -خصائص نظام البناء الهيكليProperties of Building --:Frame System
أ -بةئاساني كاري نةخشةسازي بؤدةكريَت ،هةروةها لة هةموو كاتيَدا دةستكاري و طؤرِانكاري بةثيَي ثيَويست لة رِووبةرِوو
ثةيوةندييةكاني نيَوان بؤشاييةكانيدا دةكريَت.
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ب -دةتوانريَت ماوةي نيَوان دوو ثاية بة كةرةستةي دروستكردن لة شيَوةي ديوار و تيغةدا ثرِبكريَتةوة ،يان ضةسثبكريَت لةسةر رِووي
دةرةوةي ثايةكان،يان تةنيشتيان ،يان لةسةر رِووي ناوةوةي ثايةكان ئةم كةرةستانة تةنكرت و سووكرتن و تواناي جياكردنةوةي طةرمي
و ساردي و دةنطيان هةية .برِوانة ويَنةى ()6 -2
ثايةي كؤنكريَيت شيشضن

رِووي دةرةوة

ديواري تيغة لة ديوي ناوةوة

ديواري تيغةلة ناوةرِاسيت ثايةدا

رِووي دةرةوة

ديواري تيغة لةديوي دةرةوة

ويَنةى ( )6 - 2ثةيوةندي نيَوان ثاية و ديوارةكان
ج -بة بةراوردكردن لةطةلَ بيناي ثتةودا رِووبةري بةكارهاتوو بؤ جيَي ثايةكان و ديوارةكان لةم سيستةمةدا كةمرتة .سيستةمي بيناي
ثةيكةريي ،بؤ دروستكردني بيناي طةورة و بةرز (باآلخانة) ،كة نيَوان ثايةكانيان ماوة دريَذة  -البحور الطويلة Long span -زؤر
لةبارترة ،هةروةها بؤ بينا نزمةكانيش.
 -3سيستةمي دروستكردني بةرطدار (تويََكلََدار)  -نظام المنشا القشري. :Shell Structure System -

ثاش ليَكؤلَينةوةي زانسيت و تاقيكردنةوة و كردارة (ثراكتيكة) زانستييةكان ،توانرا ضةند كةرةستةيةكي نويَ بهيَنريَنة
كايةوة ،كة بؤ ئةم سيستةمة بطوجنيَن و بةكاربهيَنريَن .لةم سيستةمةدا ديوارةكان و ميضةكان ثيَكةوة وةكو بةرطيَك(تويَكلَيَك)  -قشرة
  shellكاردةكةن و بؤشاييةك دادةثؤشن و دةيطرنةئاميَز،ئةو كةرةستانةي كة ميضةكان و ديوارةكاني ليَدروستدةكريَن ،تةنك وتارِاددةيةك كيَش سووكن.
سيستةمي بيناي بةرطدار بة دوو جؤر جيَبةجيَدةكريَت:
ا -ئةجمؤرانة لة كةرةستةي رِةق و ثتةو وةكو ضيمةنتؤ دروستدةكريَن ،ئةم بةرطانة تةنكن و وزة و توانايان لة شيَوازة
كةوانةيي و طومةزي و شيَوة شةثؤالوييةكانةوة وةردةطرن.
ب -ئةجمؤرانة ثارضةكانيان لة شيَوةي تويَكلَيَكي تةنكدان و بةسةر ئةو ثةيكةرانةدا دةدريَن ،كة بؤ رِاطرتن و هةلَطرتين
ئةم ثارضانة دروستكراون .بيناكاني ئةجمؤرة سيستةمة بةضةندةها كةرةستةي جياجيا جيَبةجيَدةكريَن ،كة رِووبةري
بؤشاييةكي بةرين و فراوان ،يان رِيزيَك بؤشايي طةورة دادةثؤشن ،بةآلم كاري دروستكردن لةم سيستةمةدا طرفيت زؤرة و
جيَبةجيَكردني ئاسان نيية و برِيَكي زؤريش ثارةي تيَدةضيَت .برِوانة ويَنةى ()7 - 2
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سيستةمي بانة طومةزييةكان

سيستةمي ضةترةبانةكان

نيوبازنةيي

سيستةمي خيَوةتي

سيستةمي ديوارة كؤنكريَتييةكان

سيستةمي بانة هةلَواسراوةكان

سيستةمي بانة قةدكراوةكان

ويَنةى ( )7 - 2سيستمي دروستكردني بانة بةرطدارةكان
15
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سةرضاوةكاني بةشي يةكةم
-

حكم الطاهر ،نظريات العمارة و التصميم المعماري ( )2الطبعة االولى ،مطبعة وزارة التربية و التعليم -النجف.2425 ،
زهير ساكو  +أرتين ليفون ،أنشاء مباني  ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية .2423،
عاطف السهيري ،أنشاء المباني ،الطبعة االولى جامعة بغداد –.2442
فارق عباس حيدر ،تشيد المباني  ،الطبعة التاسعة -االجلد االول ،توزيع منشأة المعارف -االسكندرية.1006 ،
دانةران :حممد حسن يونس ،شيَركؤ كريم قادر.
- Budownictwo Ogolne ، Prof. Dr. Inz Waclaw Zenchykowski، Part 1+2 ، Arkady- WarszawaPoland 1990.
- The Education of Building Construction، Neumann+ Weinberger + Hestermann + Rongen 32
Edition Part 1+2 ، Teubner، 2003 Stuttgart .
- Visual Dictionary of Architecture، F. D. k. Ching، John Wiley & Sons.، Inc.1995 New York
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بةشي دووةم
ماددة سةرةكييةكاني بينا
مواد البناء الرئيسية
Main Building Materials
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بةشي دووةم /ماددة سةرةكييةكاني بينا  -مواد البناء الرئيسة Main Building Materials
كةرةستةي بينا  -مواد البنا ْ -: Building Materials -
ئةو ماددانةي ،كة طرنطييان بؤ بينا دروستكردن هةية و بةزؤري بةكاردةهيَنريَن ،دةبيَت لة رِووي ضؤنيةتي و تواناوة هةموو
ئةو مةرجانةيان تيَدابيَت ،كة شارةزاياني طريَبةستةكاني دروستكردني بينا دايانناوة و برِياريان لةسةر داوة .ئةو ماددانةي كة
هةلَدةبذردريَن ،ثيَويستة ثشكنينيان بؤ بكريَت و ئةطةر ثيَويستيش بوو لة تاقيطةكانيشدا تاقيبكريَنةوة ،ثاش سةملاندنيان لة رِووي
ضؤنيةتي و توانا و ليَهاتوييةوة بةكاربهيَنريَن .ئةو ماددانةي ،كة بةزؤري بةكارهاتوون و هةتا ئيَستاش بةكارديَن ئةمانةن:
 -1طلَ ،خاك،خؤلَ  -الرتاب : Soil -
ئةم ماددةية زؤرة و ئاسان دةستدةكةويَت و بةكارهيَنانيشي وةستايي و ثسثؤريي و تواناي زؤري ناويَت .بةزؤري لة طوند و
ديَهاتةكاندا بةكارهاتووة و بةكارديَت  ،ثيَش ئةوةي بطرييَتةوة و بكريَت بة قورِ ،دةبيَت بذاربكريَت و رِةطي طذوطيا و طةآل و وردة بةرد و
ضيلكة و ثووشءثةآلشي تيَدانةميَنيَت .طلَ لةطةلَ ئاو و كا و هةنديَكجار خويَي تيَكةآلو دةكةن بؤ رِزيين تؤوةكاني طذوطيا و ...هتد.
ثاش شيَالنيَكي باش بةدةست و بةثآ ،ئينجا بةجيَيدةهيَلَن بؤ ماوةي(  14كاتذميَر) ،تا جوان برتشيَت وثيَزثةيدا بكات و ببيَتة
قورِيَكي بةهيَز ،وةكو طرياوةيةك بؤبةندكردن و لكاندني كةرةستةكاني بينا بةكاريديَنن ،زؤرجار طرياوةي قورِ بة تةنيا ،يان لةطةلَ
طةض تيَكةآلودةكريَت ،يان بة تؤثةلَكاري لةبينادا بةكاريدةهيَنن ،يان بةثيَي ثيَويست قالَيب بؤ دروستدةكةن و خشيت كالَ
بةرهةمديَنن و لة شويَنيَكي نسيَدا دادةنريَت ،تا بة هؤي هاتوضؤي باوة وشكدةبيَتةوة .ديوارةكان و تيغةكاني ناوةوةي ثيَدروست
دةكةن .طرياوةي قورِ -مونة الطين  clay mortar -بةكاردةهيَنن بؤ سواغداني -لبخ  rendering -رِووكاري ديوارةكاني ناوةوة و
دةرةوةي بيناكة و قورِثةسيت سةربانةكانيشي ثيَدةكةن .هةرضةندة بةرطةي ئاو و تةرِيي و شآ ناطريَت .برِوانة ويَنةى ()2 - 1

ويَنةى ( )2-1طلَ ،يان خاك
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 -2مل – الرمل -: Sand -
مل يةكيَكة لة كةرةستة سةرةكيةكاني بينا ،كة بةزؤري و فرةضةشين لةدروستكردني بينادا بةكارديَت .لةطةلَ ضيمةنتؤ و ئاو تيَكةلَ
دةكريَت بةرِيَذةيةكي دةستنيشانكراو كة لة ئةجنامدا طرياوةيةكمان – مونة  Mortar -دةستدةكةويَت ،كة بةكاردةهيَنريَت بؤ
ثةيوةستكردن و ليَكداني كةرةستةكاني ديواري خشت و بةرد و بلؤك...هتد .و يةكطرتين ضينةكانيان و ثرِكردنةوةي ناوكارةكانيان كة
دةبيَتة هؤي كةمكردنةوةي ضوونةيةك و الربوونةوةي ديوارةكان و دةيانثاريَزيَت لة درزبردن و رِووخان .مل لة ناوضة بيابانةكاندا زؤرة
هةروةها لة كةناري دةرياكان و طؤماوةكان و رِووبارةكانيشدا هةن .ملي ئةم كةنارانة قةراغةكانيان تيذ و زبرة و بة قةبارةي بضووك و
مامناوةند و درشت هةن ،بؤ زؤركاري جياجياي بينا بةكاردةهيَنريَن ،لةبةرئةوة لة ملي بيابانيةكان باشرتة ،كة ثيَش بةكارهيَناني
ثيَويستة باش ثاكبكريَتةوة طلَ و ثامشاوةي رِووةك و ماددة نامؤكاني تيَدا نةميَنيَت ،بؤ ئةم كارةش دةبيَت لة بيَذنط و هيَلَةك بدريَت
و بشؤردريَتةوة .مل لةطةلَ ضيمةنتؤ و ئاو تيَكةالَو دةكريَت و بؤ سواغي رِووكاري دةرةوةي بينا بةكارديَت و هةنديَكجاريش لة رِووكاري
ناوةوةي بينا بةكاردةهيَنريَت .مل لةطةلَ زيخ و ضيمةنتؤ و ئاو تيَكةآلودةكريَت و دةكريَتة قالَيب تايبةتييةوة خشيت كؤنكريَيت و بلؤكي
ليَدروستدةكريَت ،هةروةها بةتيَكةآلوكردني مل لةطةلَ ضيمةنتؤ و ضةو و ئاو ء كؤنكريَت ثيَكديَت .برِوانة ويَنةى ()1 - 1

ويَنةى ( )1 - 1مل
 -3ضةو – احلصو :Gravel -
ضةو لة زؤر شويَن بةتايبةتي لة كةناري دةرياكان و طؤماو و رِووبارةكان دةستدةكةويَت ،ضةوي ئةم شويَنانة خركةلة و لوس و
ثتةون ،بةآلم ضةوي بيابانةكان بةزؤري لة ثيَكهاتةي مل دروستبوون ء شيَوةي جياجيايان هةية و ناسك و بيَهيَزن .ئةو ضةوانةي كة
تريةكانيان لة (2سم) كةمرتة ،ثيَيدةليَن زيخ – بحص ،بةآلم ئةوانةي كة تريةكانيان لة( 2سم – 3سم) ـة و لة طرياوةي كؤنكريَيت
ئاسايي و كؤنكريَيت شيشضندا بةكاردةهيَنريَن ،ثيَيان دةلَيَن ضةو .هةنديَك لةم ضة وانة تريةكانيان لة (3سم) طةورةترة و تيَكةآلوة
لة مل و زيخ و ضةو و ضةوي طةورة ثيَياندةلَيَن تيَكةلَة ،زؤرجار بؤ ثتةوكردني ضيين ذيَر قريتاوكردني رِيَطاوبانةكان بةكاردةهيَنريَن.
14
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ثيَويستة ضةوةكان لة بيَذنطي تايبةت بدريَن و بةثيَي قةبارةكانيان ثؤلينبكريَن و جيابكريَنةوة .دةبيَت هةموو جؤرةكاني ضةو ثيَش
بةكارهيَنانيان بشؤريَنةوة وثاكبكريَنةوة ،قورِ و رِةطي رِووةك و طةآل و وردة ضيلكةيان ليَ جيابكريَتةوة و بذاربكريَن .برِوانة ويَنةى
()3 - 1

ويَنةى ( )3 - 1ضةو
 -4ضةوي بةردي شكيَنراو -الحصو المكسر-:Crushed Aggregate- Ca(OH)2 -
ئةجمؤرة ضةوة لةئةجنامي شكاندن جؤرة جياوازةكاني خرِكةبةرد ،كة بة مةكينةي بةردشكيَن ورددةكريَت وثاشان
قةبارةكانيان بةثيَي طةورة و بضووكيي جيادةكريَنةوة و بةكارديَن ،ئةجمؤرة ضةوة قةراغةكانيان تيذ و نارِيَكن ،باشرت بةرطة دةطرن و
لة كؤنكريَتدا ضةسثرت دةبن ،وةك لة ضةوة خرِ و لووسةكة،ثيَش بةكارهيَنان دةبيَت باش بشؤريَنةوة،بؤئةوةي تؤز وخؤلَيان ثيَوة
نةميَنيَت ئةو بةردانةي ،كة بؤ ئةم مةبةستة بةكارديَن ،ئةمانةن بةردة ملينةكان (شينكة بةرد)  -الحجر الرملي.Sand Stone -
برِوانة ويَنةى ( 4 - 1أ)
بةردةشوشة (بةردةهةسان) مةيلةو رِةشة ،بةردي مةرِمةرِ ،طرانيت،بةردة ئةسفةنج ،كة ضةند كون و بؤشاييةكي تيَداية..هتد).
هةندآ وآلت طلَةسوورة لةطةلَ ئاودا دةطرنةوة و دةيكةنة قورِ لة شيَوةي هةلَماتدا بة قةبارةي جياجيا خرِي هةلَئةدةن و لة كوورةدا
سووري دةكةنةوة .برِوانة ويَنةى ( 4 -1ب)

ويَنةى ( 4-1ب) ضةوي طلَني

ويَنةى ( 4 -1أ) ضةوي بةردي شكيَنراو
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ئةجمؤرة ضةوانة ثيَياندةلَيَن ضةوي طلََني  -الحصو الطيني –  clay aggregateسووك و بةرطةطر و بةهيَزن.
-5قسلَ  -النورة او الجير: CaO Lime -
ئةم ماددةية لةميَذةوة بؤ زؤر كارى جياجيا لة دروستكردني بينادا بةكارهاتووة ،كة بة سوتاندني كاربؤناتي كاليسؤم ،تا
(2000ثلةي سةدي) دووةم ئؤكسيدي كاربؤنةكةي ليَجيادةبيَتةوة و كاربؤناتي كاليسيؤم دةميَنيَتةوة ) (Caoو ثيَيدةلَيَن قسلَي طةرم
جير الحي ،كة رِةنطيَكي سثي ،يان بؤري هةية ،ئةطةر خبريَتة ناو ئاوةوة بة رِيَذةي ¼ قةبارةكةي و بةجيَبهيَلَدريَت بؤماوةي سآ رِؤذدةطؤرِدريَت بؤ قسلَي كوذاوة  -جير المطفئ ،كة دةتوانريَت وةكو طرياوةيةك بؤ ثةيوةستكردني ضينةكاني ديواري خشت و بةرد و
سثيكاريي رِووي ديوارةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا بةكاربهيَنريَت .ديواري زيَراب و ئاوةرِؤكاني ناوشارة طةورةكان لة كؤندا هةر بة
طرياوةي ئةم ماددةية دروستكراون ،بةهؤي توانا و بةرطةطرتنييةوة دذي شآ و تةرِيي .برِوانة ويَنةى ()5 - 1

ويَنةى ( )5 - 1قسأل
-6طةض – جص : Gypsum CaSO4·2H2O -
ئةم ماددةية لة كؤنةوة كةرةستةيةكي سةرةكي بووة بؤ دروستكردني بينا بةتايبةتي لة كارةكاني طةضكاري و سثيكاري و
رِازاندنةوة و بةرجةستةكردني ثةيكةرتاشي و نيطارسازي لة دةرةوة و ناوةوةي بينادا،هةروةكو ماددةيةكي لكيَنةريش بؤ ثةيوةستكردني
ثيَكهاتةي ضينةكاني ديواري خشت و بةرد و...هتد بةكارهيَنراوة .ئةم ماددةية بةخاوي لة زؤرناوضةي عرياقدا دةستدةكةويَت ،هةروةها
لة هةريَمي كوردستان لة شيَوةي خرِكةبةرد دا ،كةثيَي دةلَيَن (بةردةطةض) ثيَكهاتووة لة كربيتاتي كاليسؤمي شيَدار CaSO4·2H2O
ثاش شكاندن و كةرتكردني دةخريَتة كوورةوة لة ذيَرطةرمايي ( 2300ثلةي سةدي) دا دةسوتيَنريَت لةثاشان ورد دةهاردريَت ،تاوةكو
تؤزي ليَديَت و لةطةلَ ئاو تيَكةلَدةكريَت و بةكاردةهيَنريَت.
خةسلَةتي طةضي باش ثةيوةستة بةثوخيت ماددة خاوةكةيةوة و ثلةي طةرميي سوتاندنةكةي و ضارةسازي كيميايي لة كاتي
دروستكردنيدا .زؤرجار بةثيَي بةكارهيَناني هةندآ ماددةي تيَكةلَدةكريَت ،وةكو طلَي ثاك و قسلَي كوذاوة بؤئةوةي لةكاتي
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بةكارهيَناني ئاسان بةدةستةوةبيَت ،ئةطةر ماددة ئؤرطانييةكاني وةكو مووي ئاذةلَ و وردة برِشيت تةختةي تيَكةلَبكريَت ،درةنطرت
خؤيدةطريَت و كة وشكبوةوة درز نابات و ناشكيَت بؤئةوةى كاتي ثيَويست بوَ ماوةي خؤطرتنةكةي زؤركةمبكريَتةوة ،دةبيَت طؤطردي
ثؤتاسيؤم K2SO4،و ئةلةمنيؤمي  Al2(SO4)3تيَكةلَبكريَت ،ئةم ماددةية لة ناوضةكاني خؤرهةآلت و خؤرئاوا و ناوةرِاسيت
عرياقيشدا بةخاويي هةية،كة زؤر نزيكة لة رِووي زةوييةوة و بة رِيَذةي جياجيا ماددةكاني وةكو طلَ و خؤلَ و مل و ضةو و كلسي تيَكةآلوة
(ثاك نيية) .برِوانة ويَنةى ( )5 -1بةثيَي خةسلَةتة ثيَوانةييةكاني عيَراق ذمارة ( )12سالَي ( )2464لة عيَراق ئةجمؤرة
طةضانةي الي خوارةوة بةرهةمدةهيَنريَت.

ويَنةى ( )5 -1طةض
أ -طةضي خؤمالَي  -الجص المحلي:Local Gypsum -
ثاش شكاندني بةردة طةضةكة ،لة كوورةي تايبةتدا دةسوتيَنريَت ،تا ( )2300ثلةي طةرمي لة ثاشان دةردةهيَنريَت و باش
ورددةكريَت و ئامادةدةكريَت بؤ بةكارهيَنان .بة رِيَذةيةكي تايبةت ئاوي تيَكةلَدةكريَت و طرياوةيةكي خةسيت ليَدروستدةبيَت ،كة بؤ
تاقي خشت (عقادة) و طةضكاري بةكارديَت .ثاش ( )25 - 5خولةك خؤيدةطريَت و دةمةيةت و رِةقدةبيَت،ثاش ئةوة بةكارناهيَنريَت.
زؤرجار طلَ ،يان ملي تيَكةآلودةكريَت بؤ ضيين يةكةمي طةضكاريي (طلَطةض) بةكاريدةهيَنن ،ئةجمؤرة طرياوةية درةنطرت خةستدةبيَتةوة و
رِةقدةبيَت.
ب -طةضي سثيكاريي  -جص البياض :Gypsum Plaster -
ئةجمؤرة طةضة زؤرثاكة و هيض ماددةيةكي نامؤي تيَكةلَ نيية بؤ دوا تويَذي سثيكاريي بةكاردةهيَنريَت ،هةنديَكجار بة رِيَذةي
لة  %15ي قةبارةكةي قسلَي تيَكةآلودةكريَت ،بؤئةوةي زياترخؤي بطريَت و بةرطةبطريَت.
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ج -طةضي مةكينة  -جص الميكانيكي :Mechanical Gypsum -
ئةجمؤرة طةضة لة كوورةي ساكاري خؤمالَيدا دةسوتيَنريَت و بة مةكينةي دةستكردي خؤمالَيش دةهارِدريَت .لةطةلَ ئاو دا
تيَكةلَدةكريَت و وةكو طرياوةيةك بؤ ضينةكاني سةرةتايي طةضكاريي بةكارديَت ،بةآلم بةكارناهيَنريَت بؤ ضينةكاني تةواوكردن و
كؤتايي سثيكاريي،لةبةرئةوةي كة رِيَذةيةكي زؤر طلَ ومل و ماددة خاوةكاني طةضي تيَكةآلوة ،دةبيَتةهؤي درةنط مةين و درةنط
رِةقبووني وة زؤرجاريش درزبردن.
د -طةضي تايبةتي  -الجص الفني

:Technical Plaster -

ئةجمؤرة طةضة لة ماددة خاوةكاني طةض دروستدةكريَت و بةثلةيةكي طةرمايي دةستنيشانكراو لة كوورةي تايبةتيدا
دةسووتيَنريَت لة ثاشان بةمةكينة زؤرباش ورددةكريَت .ئةم طةضة لة طةضي مةكينةي خؤمالَي بةهيَزترة و خؤي زووتر دةطريَت و
بةرطةي زياترة ،هةنديَكجار ملي تيَكةلَدةكريَت ،بؤئةوةي درةنطرتخؤي بطريَت .طرياوةي ئةجمؤرة طةضة بؤ دروستكردني بينا و كارةكاني
تةواوكردن و ضينةكاني سةرةتايي طلَطةض و سثيكاري بةكاريدةهيَنريَت.
ه -طةضي هونةركاري  -الجص التشكيلي :Maudling gypsum -
ئةجمؤرة طةضة لةسةرخؤ دةمةييَت و بؤ ثةيكةرة طةض و منونةي ثةيكةر بةكاردةهيَننريَت ،بؤ ئةو ثةيكةرانةي كةلة مةرِمةرِ و
طرانيت و برؤنز دروستدةكريَن .هةروةها بؤ كارةكاني نيطارسازي رِووي ديوارةكان و ميضةكان و كاري ديكؤر بةكاردةهيَنريَت.
 خةسلَةتةكاني طةض  -خواص اجلص: Gypsum Properties -طةض ماددةيةكة لةدروستكردني بينادا بة تايبةتي بؤ لكاندن و ثةيوةستكردني ثيَكهاتةكاني ديواري خشت و بةرد و بلؤك
...هتد بةكارديَت .هةروةها بؤ ميضة كةوانةييةكان وةكو طرياوةيةكي لكيَنةر بةكارديَت .بةرطةي شآ و ئاو و تةرِبووني بةردةوام
ناطريَت ،لةبةرئةوة لةو شويَنانةدا بةكارناهيَنريَت ،كة تةرِ و تووشي و باران دةيانطريَتةوة .بةشيَوةيةكي طشيت طةض بةرطري كةمة،
بةآلم ئةطةر باش وردبكريَت و ماددة نامؤكاني ليَجيابكريَتةوة و ثاش بةرهةمهيَناني باش بثاريَزريَت و هةلَبطرييَت ،تارِادةيةكي باش
بةرطة ثةيدادةكات .
هةنديَ تيَبينيي لةبارةي بةكارهيَناني طةضةوة ،وةكو طرياوةيةك بؤ بينا دروستكردن:
 -2ثيَويستة لة شويَنيَكي وشكدا و بؤ ماوةيةكي كةم هةلَبطرييَت و ئاطاداري بكريَت ،ضونكة تواناي مذيين شيَي هةية لة هةوادا،
ئةمةش لة توانا وثيَزي طةضةكة كةمدةكاتةوة.
 -1ثيَويستة ئةو ئاوةي ،كة لةطةلَي تيَكةلَدةكريَت ليخن نةبيَت ضةور نةبيَت ،بآ ليتة و ثاكبيَت.
 -3ئةطةر ملي لةطةلَ بةكارهات ثيَويستة ملةكة ثاك و وشكبيَت.
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 -4ئةو كةرةستانةي كة بؤ ئامادةكردن و طرتنةوةي طةض بةكارديَن ،وةكو خاكةناز و تاس و مالَة ،دةبيَت ثاكنب و ثامشاوةي طرياوةي
طةضي كؤنيان ثيَوة نةبيَت .مةكينةي تيَكةلَكردن (الخالطة ) (  ) Mixerبةهيض جؤريَك بةكارناهيَنريَت بؤ طرتنةوةي طةض،
ضونكة زوو دةمةيةت و بة ديواري ناوةوةي سةتلَ و دةبةي مةكينةكةوة رِةقدةبيَت و بةكارنايةت و كةلَكي ليَوةرناطرييَت.
 -5طرياوةي طةض يةكسةر ثاش طرتنةوةي دةبيَت بةكاربهيَنريَت ،ضونكة زوو رِةقدةبيَت و دةمريَت و بةكارنايةت.
 -6طةضة طرياوةكة كة مةيي نابيَت ئاوي تيَبكريَتةوة ،يان طةضي تري تيَكةلَبكريَتةوة ،ضونكة دةبزركيَت و ثيَزي ناميَنيَت و خؤي
ناطريَت.

 ئةو فاكتةر (هؤكار) انةى كة كاريطةريان لةسةر هةلَبذاردني جؤرةكاني كةرةستةي بينا هةية  -العوامل.المؤثرةفي اختيار انواع مواد البناء-
- :building materials

The Influential factors in choosing the kinds of

 -2دةستكةوتين كةرةستة لةبارةكان و جياجياكاني بينا ،كة بةو هؤيةوة مرؤظــ توانيويةتي ثةنايةك بؤ خؤي دروستبكات وخؤي لة
هةموو مةترسييةكاني دةرةوةي بينا بثاريَزيَت.
 -1كاريطةريى ذينطة دةرةكييةكان (دةرةوةى بينا) ،كة ئةم فاكتةرانة دةطريَتةوة.
أ -كاريطةرى تيشكى خؤر و ِرادةى ثلةكانى طةرما لة سةرجوَرى ئةو كةرةستانةى ،كة لة ناوضة جياجياكاندا بةكاردةهيَنريَن و بؤ
دروستكردني بينا دةطوجنيَن ،كاردةكةنة سةر جؤر و شيَوازي بيناكان.
ب -ئارِاستةى با كايطةرييةكى سةرةكى هةية لةسةر ضؤنيتيى دروستكردنى بينا و بةرزيي و نزميى بيناكة،بةهؤى هيَزى ثالَنانى باوة
بؤ سةر رِووكاري دةرةوةى ديوارةكاني بينا ،كة كاردةكاتة سةر بناغةي بيناكة و دةبيَت كارى تايبةتى بؤ بكريَت.
ج -طةرما و سةرما رِاستةوخؤ كاردةكةنة سةر كةرةستةكاني بينا و سةر ذيانى مرؤظـــ ،بؤية مرؤظـ هةميشة هةولَى داوة ،كة
ذينطةيةكى طوجناو بؤ خؤى بسازيَنيَت ،هةر ئةوةشة وايكردووة ،كة بيناكان لة ناوضة جياجياكاني جيهاندا لة رِووى بةكارهيَناني
كةرةستةكاني بينا و دروستكردنى خانووبةرةوة جياوازيان هةبيَت.
د -خؤلَ وتةثوتؤز زيانيَكى زؤريان لةسةر تةندروستى مرؤظ هةية ،كة لة رِيَي هةناسةدانةوة مرؤظ توشي زؤر لة نةخؤشييةكان دةكات و
دةبيَت ضاربكريَت.
ه -شآ و تةرِ و تووشى كاردةكةنة سةر زؤربةى زؤرى كةرةستةكانى بينا بةتايبةتى لةو ناوضانةدا ،كة دةكةونة سةر دةريا و دةرياضة
و طؤماوةكانةوة ،كة رِيَذةى شآ زؤرة .دةبآ لةو ناوضانةدا ئةو كةرةستانة بةكاربهيَنريَن ،كة بةرطةى شآ دةطرن.
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و -دةنط و ذاوةذاو ،ئةم فاكتةرة كاردةكاتة سةر بارى دةروونى و دةمارطرذى و مرؤظ توشى نةخؤشيية دةرونييةكاني دةكات.
ز -ئاذةأل ء ميَروو ،هةر لة كؤنةوة مرؤظ هةولَيداوة خؤى لةم زيندةوةرانة بثاريَزيَت و هةولَيشيداوة ثةنايةكى شياو و ثاريَزراو بوَ خؤى
دروستبكات.
 ضؤنيَتيي ضينةكانى زةوى و جؤرةكانى و بةرزيي و نزميي رِووي زةوييةكة. ناوضة شاخاوييةكان جياوازن لة ناوضة بيابانةكان و طرد و تةثؤلَكة ملةكان لة هةلَبذاردنى كةرةستة سةرةكيية تايبةتييةكانىبينا.

ْْ-ثيَكهاتةكاني بينا  -مكونات البناء :Building Components -
بينا –ْالبناء  Buildingْ-لة كؤمةلَيَك تومخة بينا ثيَكديَت ،وةكو رِووبةرة ئاسؤيي و ستوونييةكان ،كة بؤشايية كاردارةكاني  -الفضاءات
الوظيفية  Functional Space -بينا بةرجةستة دةكةن ،بؤ مةبةسيت ذيان و حةوانةوة و طردبونةوة و فيَركردن و كاركردن و بةرهةمهيَنان.
برِوانة ويَنةى ()6 - 1
بان
بةشةكاني سةرةوةي بينا
لةسةر زةوي

نهؤمي خزمةتطوزاريي
نهؤمي سةرزةمني
بةشةكاني ذيَرزةوي

ذيَرزةمني
بناغة

ويَنةى ( )6 -1ب ةشةكاني بينا و ثيَكهاتةكاني

 دروستكراو )بنيادنراو)  -المنشاء -:Buildings -بةو دروستكراوة كاردارانة  -املنشات الوظيفية –  functional Buildingsدةلَني ،كة مرؤظـ بؤ بةرجةستةكردنيان هةموو جؤرة
ماددة سرووشتييةكان و دةستكردةييةكان تيَياندا بةثيَي ثيَويست بةكاردةهيَنيَت.
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 بةشة كاردارةكاني بينا  -اجزاء البناء الوظيفيةFunctional Space or Structure parts of the --:building
بة شيَوةيةكي طشيت بينا لة زؤربةي ئةم بةشانةي خوارةوة ثيَكديَت:
 بؤشاييةكاني ذيَر زةمني  -القبو  basement -و ذيَرخان -القبو النصفي  Half basement -و نهؤمي سةر زةوي و نهؤمةكانيسةر ئةو – الطابق االرضي و الطوابق التي فوقها –  Ground floor and upperهةروةها هةورةبان  -البيتونة –Loft
دةطريَتةوة .ئةمانةش لة بناغة و ديوار و تيغة و ثاية و ثرد و ثردؤكة و زةمينة و ثليكانة و دةرطا و ثةجنةرة و سةرخةر -املصعد lift -
و ميض وبان...هتد ثيَكديَن.
 -2ذيَرزةمني – القبو  : Basement-ئةو نهؤمةية ،كة بةتةواوي دةكةويَتة ذيَر ئاسيت رِووي زةوييةكةوة و لةسةر ئةوةوة بينا
سةرةكييةكة دروستدةكريَت .برِوانة ويَنةى ()7 - 1
 -1ذيَرخان  -قبو نصفي  :Half Basement -ئةو نهؤمةية ،كة نيوةي ،يان زياتر لةذيَر ئاسيت رِووي زةويةكةوةية .بينا
سةرةكييةكة لة سةر ئةوةوة دروستدةكريَت .برِوانة ويَنةى ()7 - 1
 -3نهؤمي سةرزةوي و نهؤمةكاني سةرئةو  -الطابق االرضي و الطوابق اليت فوقها :Ground Floor and Upper Floors -
هةموو ئةو نهؤمانةن ،كة دةكةونة سةر ئاسيت زةوي ،كة بة ئةندازةي (30سم 60 -سم) بةرزترن ،وةكو نهؤمي سةرزةوي ،نهؤمي يةكةم
،نهؤمي دووةم ...هتد .برِوانة ويَنةى ()7 - 1
 -4نهؤمي خزمةتطوزاريي  -الطابق الخدمي :Service Floor-ئةم نهؤمة تايبةتة بةئاميَرة ئةندازياري وخزمةتطوزارييةكاني
كارةبا و نؤشداري و تةندروسيت...هتد .شويَين ئةم نهؤمة ،يان لةسةر دوانهؤمي بيناكة ،يان لة ناوةرِاسيت بيناكة ،يان لةذيَر
بيناكةدا دروستدةكريَت ،زؤرجار نهؤهي ذيَرزةمينةكة بةتةواوةتي بؤ ئةو مةبةستة بةكاردةهيَنريَت ،بةرزيي ئةم نهؤمة نابيَت لة (240
سم) كةمرت بيَت .برِوانة ويَنةى ()6 - 1
 -5هةورةبان  -البيتونة  : Loft -ئةو بؤشاييةية ،كة لةسةرباني دوانهؤمي بيناكة دروستدةكريَت كؤتايي ثليكانةكاني ثيَديَت
بةرزييةكةي نابيَت لة (110سم) كةمرتبيَت .برِوانة ويَنةى ()7 - 1

بةشيَوةيةكي طشيت بينا لةو توخم و ثارضة سةرةكييانة ثيَكهاتووة ،كة ئابلَوقةي بؤشاييةكاني داوة و ئةو بؤشاييانة لة
كارليَكردني ذينطة ،وةك طةرما و سةرما دةثاريَزن و ذينطةي ناوةوةي بيناكة لة ذينطةي دةرةوةي بيناكة جيادةكةنةوة .طرنطرتيين ئةو
توخم و ثارضة سةرةكييانة ئةمانةن-:
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ويَنةى ( )7 - 1ثيَكهاتةكاني بينا
 -2بناغة – االساس:Foundation -
ئةو تومخة سةرةكييةية ،كة رِاستةوخؤ دةكةويَتة ذيَر ديوارة هةلَطرةكان و ثايةكاني بيناوة و بة زةوييةوة نوساوة و مةلس بووة
و هةموو ئةو بار و قورساييانةي باري جيَطر  -احلمل امليت  Dead Loads -وةكو خودي بناغةكة و ثاية و ثرد و ديوار و زةمينة و
بان و...هتد و باري جيَطؤر -الحمل الحي Live Load -وةكو كيَشي مروظ و كيَشي ئاميَرةكان و موبيلة و بةفر وباران و ثالَنان و
كاريطةريي تةوذمي با و زةمينةلةرزة  -حمل الريح و الهزات االرضية.. Impact Load -هتد .هةلَدةطريَت و دةيطويَزيَتةوة و
ئارِاستةي ناخي زةوي دةكات .بةطشيت بناغةكان دةكةونة ذيَر ئاسيت رِووي زةوييةوة و ئةم كارانةي الي خوارةوة ئةجنامدةدةن .برِوانة
ويَنةى ()2-1
أ -دابةشكردن و طواستنةوةي هةموو ئةو بار و قورساييانةي ،كة دةكةويَتة سةريان بؤ ناخي زةوي.
ب -رِيَطريكردن لة داضوون و رِؤضووني بةشَيك ،يان ضةند بةشيَكي بيناكة.
ج -بة دةستهيَناني خؤرِاطريي دذي كارتيَكردني با و باران و بةفر و بوومةلةرزة (زةمينةلةرزة) .
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بان

بةفر

تةوذمي با
تةوذملي با
كيَشي مرؤظــ
كيَشي ئاميَرةكان
كيَشي مؤبيَلةكان

هيَزي

جوولَةي ئؤتؤمؤبيَل

ثالَةثةستؤي

بناغة

ناخاو

لةرينةوة و زةمني لةرزة

ويَنةى ( )2 - 1ئةو بار و قورساييانةي ،كة كاردةكةنة سةر بينا
جؤري بناغةكة ثاش ئةوةي كة سروشيت زةوييةكة زانرا دةستنيشاندةكريَت ،ئايا ضينةكاني لة بةرد ثيَكهاتووة و بةهيَزة ،يان
زةوييةكي ئاسايي ،يان مامناوةند ،يان بيَهيَزة .ثيَويستة وانةكاريي و شيكاريي بؤ هةموو ئةم كارليَكةرانةي خوارةوة بكريَت- :
أ -باري جيَطر

(احلمل الدائم او امليت)

ب -باري جيَطؤرِ

(احلمل املتغري او الحي)

ج -ثالَةثةستؤي با

(ضغط الرياح ).

د -هيَز و تواناي زةوييةكة

(قوة تحمل التربة )

ه -قوولَيي بناغةكة

(عمق االساس ) .

و -هيَزي لةيةكخشاني زةوييةكة لةطةلَ بناغةكة

(قوة احتكاك التربة مع االساس )

Friction of Soil

ز -هيَزي ثالَةثةستؤي ناخاو بؤ سةر بيناكة

(صغط المياه الجوفية على
البناء)

Groundwater Pressure .
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Dead Loads
Live Load
Wind Pressure
Solid Bearing Capacity
Foundation Depth
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زؤرجار زيادبووني كيَش و قورسيي بيناكة دةبيَتةهؤي يةكيَك لةم دوو رِووداوانةي خوارةوة:
أ -رِؤضووني جياجيا  -هبوط متفاوت  ، Differential Settlement -كة دةبيَتة هؤي رِووخان و كةوتين هةموو بيناكة  -اخفاق-
فشل البناء .Structural Failure -
ب -رِؤضووني هةموو قةبارةي بيناكة بةيةكةوة (رِؤضووني يةك ثارضة – سةرتاسةر)  -هبوط منتظم ، Uniform Settlement -
كة زيانيَكي ئةوتؤي نيية ،ئةطةر لة ضةند سةنتيمةتريَك تيَثةرنةكات .برِوانة ويَنةى ()4 -1

رِؤضووني جيا جيا

رِؤضووني يةك ثارضة (سةرتاسةر )

ويَنةى ( )4-1جؤرةكاني رِؤضووني بينا

 -2ديوار -جدار  :Wall -ديوار لة بينادا بةشيَكي طرنطة ،كة لةيةككاتدا دوو رِؤلَي سةرةكي دةبينيَت،ئةويش هةلَطرتن و طواستنةوةي
هةموو ئةو بار و قورساييانةية ،كة دةكةونة سةري بؤ بناغةكان و لةويَشةوة بؤ ناخي زةوي ،لةهةمانكاتدا ثاريَزطاري بؤشاييةكاني
ناوةوةي بيناكة و ثةيكةرةكةي دةكات و بيناكة لة تومخة كارليَكةرةكاني ذينطةي دةرةوةي بيناكة جيادةكاتةوة .بةشيَوةيةكي طشيت
دوو جؤر ديوار هةن .برِوانة ويَنةى ()20 - 1
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بان

سةر ثةجنةرة
دةالقةي ثةجنةرة
ذيَرثةجنةرة

ميض ثؤش
ديواري هةلَطر
زةمينة

ثردي كؤنكريَت

تيغة

ويَنةى ( )20-1ديواري هةلَطر و تيغة

 -2ديواري هةلَطر (جدار الحامل) )  : ( Load Bearing Wallئةو جؤرة ديوارانةن ،كة جطة لة كيَشي خؤيان كيَشي زةمينة و ميض و
بانةكان و ثرد و ثردؤكةكان هةلَدةطرن و بؤ بناغةكان دةيانطويَزنةوة و لةوانيشةوة بؤ ناخي زةوي .برِوانة ويَنةى ()20 - 1
 -1ديواري تيغة (جدار القاطع) ( : (Partitionئةم ديوارانة تةنها كيَشي خودي خؤيان هةلَدةطرن و بؤشاييةكانيش دابةشدةكةن و
جياياندةكةنةوة .ئةمانة دووجؤرن-:

برِوانة ويَنةى ()20 - 1

أ -جؤري يةكةم :ئةو ديوارانةن ،كة تةنها كيَشي خودي خؤيان هةلَدةطرن و لةذيَر هيض كيَشيَكي تردا نني.
ب -جؤري دووةم :ئةم ديوارانة لة دوو تويَذي ال تةنيشت ثيَكديَن،ناوةكانيان ئاخنراوة  -جدران حمشوة Sandwich panel -
 Wallبة ماددةيةكي دةستنيشانكراو ،ئةمانيش تةنها كيَشي ثيَكهاتةكاني خؤيان هةلَدةطرن ،ئةجمؤرة ديوارانة لة بينا
ثةيكةرييةكاندا لة نيَوان ثايةكاني دةرةوة و ناوةوةي بيناكةدا دادةنريَن و كاري جياكردنةوةي طةرما و سةرماش دةكةن .برِوانة ويَنةى
()22 -1

ثاية

بةندكةر
بةند كةر

رِاطري ماددةي جياكةرةوة
ماددةي جياكةرةوة

رِووكار

رِاطري دةثةكاني دةرةوة
دةثي رِووثؤشكردن

ئاوثةرِ

ماددةي بةرطري با

ويَنةى ( )22 - 1ديواري ئاخنراوي ثيَشكات
ئامادةكراو
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-3ثاية  -العمود  : Column -بةشيَكي ستوونيي طرنطة لة بةشةكاني بيناي ثةيكةريدا ،ثاية لة زؤر ماددةي جياجيا
دروستدةكريَت ،وةكو كؤنكريَيت شيشضن،خشت،ئاسن ،بةرد و دار ،هةروةها دةتوانريَت لة كارطةي تايبةت بةثيَي نةخشةي
ثيَشكات بؤ سازدراو دروستبكريَت ،كةثيَيدةلَيَن ثايةي ثيَشكات ئامادةكراو .برِيكي زؤر لة بار و قورساييةكان لة ميض و بان و
زةمينة وثرد و ثردؤكةكان و ثالَناني تةوذمي باوة بؤ بناغة و لةويشةوة بؤ ناخي زةوي دةطويَزيَتةوة ،برِوانة ويَنةى (-1
)21

ثايةي ئاسين رِووثؤشكراو
بة ماددةي جياكةرةوة

ديرةطي دار

ثايةي بةرد

ثايةي خشت

ثايةي كؤنكريَت

ثايةي دار

ويَنةى ( )21 - 1جؤرةكاني ثاية
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 -4ثرد  -جسر :Beam -لة بينادا بةشيَكي ئاسؤيية ،كة ماوةي دوو ثاية ،يان دوو ديوار بةيةك دةطةيةنيَت .هةموو ئةو قورساييانةي
كة بةهؤي ثرد و ثاية و ديوار و ميض و تةوذمي باوة دةكةونة سةري بؤسةر ثايةكان،يان ديوارةكاني ذيَرخؤي ،كة ثيَوةي ثةيوةسنت دةيان
طويَزيَتةوة ،زؤرجار ئةم ثردانة رِيَكن ،يان كةوانةيني ،يان شكاوةن...هتد .ثرد لة ضةند جؤريَك كةرةستة دروستدةكريَت ،وةكو
كؤنكريَيت شيشضن و ئاسن و تةختةدار و...هتد .برِوانة ويَنةى ()23 - 1
 -5زةمينة و ميض  -االرضيات والسقوف  : Floor and Roof -ئةو رِووبةرة ئاسؤييةية ،كة بيناكة دابةشدةكات بة ضةند
نهؤميَكةوة لة هةمانكاتدا كيَشي خودي خؤي و كيَشي جيَطر و كيَشة جيَطؤرةكان بؤسةر ثاية و ثرد و ديوارةكاني ذيَرخؤي دةطويَزيَتةوة.
زةمينة لة هةموو نهؤمةكاندا كاري رِؤذانةي لةسةر ئةجنامدةدريَت.
 ميض  -السقف  Ceiling -ئةو رِووبةرةية ،كة كارة خزمةتطوزارييةكاني ،وةكو رِووناكي و دةكتةكاني طةرمي و ساردي و زؤرجارلوولةكاني ئاو و ئاوةرِؤش دةطريَتةخؤي،لةثاشا ئةم كارة خزمةتطوزارييانة و ميضةكة بة جؤرةها كةرةستةي جواني جؤراوجؤر
رِووثؤشدةكريَن ،كة ميض ثؤش  -السقف الثانوي  False ceiling -ثيَدةوتريَت ،برِوانة ويَنةى ()20 - 1
بان  -السطح  Roof -بةو رِووبةرة دةلَيَن ،كة بؤشاييةكاني نهؤمي كؤتايي بيناكةي داثؤشيوة و لة زةمينة جياوازة و ميض بةوةي ،كة
نهؤمي كؤتايية و نهؤمي تري لةسةر دروستناكريَت و بيناكة لة ذينطةي دةوروثشيت جيادةكاتةوة و لة زستاندا دةيثاريَزيَت لة باران و
بةفر و تةرزة و هاوينيش لة طةرما .بانةكان رِووثؤشدةكريَن بة كةرةستةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما و شآ و تةرِ و تووشي .لةو
شويَنانةدا كة رِيَذةي باران و بةفربارين زؤرة بانةكان بةالري دروستدةكريَن .برِوانة ويَنةي ()23 - 1

خةنةك

ويَنة ( )23 - 1توخم و ثارضة سةرةكييةكاني بينا
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لة ناوضة مامناوةندةكاندا بانةكان نيمضة الرن ،يان تةخنت زؤرجاريش كةلَك لةم بانانة وةردةطرييَت بؤ كاري رِؤذانة لةو ناوضانةدا،
كة ذينطةيةكي مامناوةنديان هةية.
 -6ثليكانة  -الدرج (السلم Stairs -تومخيَكي خزمةتطوزاريية ،كة بةهؤيانةوة بةكارهيَنةراني لة ئاستيَكةوة دةضنة ئاستيَكي بةرز
تر ،يان نزمرت ،بةرزيي و ثانيي (جيَثآ) ثليكانةكان بةثيَي شويَنةكانيان دةطؤرِدريَن ،وةك ذيَرزةمني و ناو بيناكان و شويَنةطشتيكان.
زؤرجار لة دةرةوةي بيناكانيش رِووبةر و ئاستة جياوازةكان بةيةك دةطةيةنن .ثليكانةكان لة يةك الي رِيَرةوةكانيانةوة ،يان لة هةر
دووالوة ثةرذينيان بؤ دةستثيَوةطرتن و ثاراستين بةكارهيَنةرانيان ثيَدا ضةسثكراوة .برِوانة ويَنةى ()24 - 1

ثةرذين

ثليكانة

ويَنةى ( )24 - 1ثليكانة
 -7رِيَطا الرةكان – املنحدرات  : Ramps -كاري ثليكانة ئةجنامدةدةن لة ناوةوة و دةرةوةي بيناكاندا و بةتايبةتي بيناي
كةمئةندامان و كارطةكان و باخة طشتييةكان...هتد .بة هةمان شيَوةي ثليكانة ثةرذينيان بؤ دروستدةكريَت .برِوانة ويَنةى ()25 - 1

ثةرذين

رِيَطاي الر

ويَنةى ( )25 - 1رِيَطا الرةكان
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 -2سةرخةر  -المصاعد : Elevators / Lifts -
ئةو ئاميَرانةن ،كة بة ستووني و زؤرجار بة الري كاردةكةن و كةسان و شتومةك بؤ نهؤمةكاني سةرةوة و خوارةوةي بينا
دةطويَزنةوة ،قةبارةكانيان و خيَرايي هاتوضؤيان بةثيَي ئةو كارانةي ،كة بؤيان دةستنيشاندةكريَت ئةندازياراني ميكانيك و كارةبا
نةخشةيان بؤ سازدةدةن و دةستنيشانياندةكةن .برِوانة ويَنةى ()26 - 1

ويَنةى ( )26 - 1سةرخةر

 -4خانةي ثليكانة  -بيت السلم Stair Case -لة سآ الوة ،يان لة ضوار الوة ديواريَكي هةلَطري كؤنكريَيت شيشضن يان خشت ،يان
بلؤك ،يان بةرد ئابلَوقةي ثليكانةكان و سةرخةرةكان دةدات و لةخؤيدةطريَت .برِوانة ويَنةى()27 -1

ثليكانة

خانةي ثليكانة

سةرخةر
ديواري خانةي ثليكانة

ويَنةى ( )27 -1خانةي ثليكانة
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 -20دةرطا و ثةجنةرة  -الشبابيك و االبواب Doors and Widows -بةشيَكي تةواوكةري ديوار و تيغةكانن.
دميةنيَكي جوان و دلَفريَن بة رِووكارةكاني دةرةوة و ناوةوةي بينا دةدةن ،رِووناكي و هةواطؤركآ بؤ بؤشاييةكاني بينا
دابيندةكةن ،هةروةها بالَكؤن و شةناشيل و شويَنة خزمةتطوزارييةكان لة بةشة طرنطةكاني دروستكردني بينا دةذمريدريَن.
برِوانة ويَنةى ( 22 – 1أ)

ويَنةى ( 22 – 1أ) دةرطاي ضوونة ذوورةوة
(باطر)

ويَنةى ( 22 – 1ب) ثةجنةرة
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ثالستيك – البالستيك : Plastic -
ثالستيك جؤريَكة لة ماددة ئؤرطانييةكان ،يان نيمضة ئؤرطانييةكان ،كة تواناي بة قةبارةبوونيان هةية بة ضةندةها شيَوةي
جياواز جياواز و دةتوانن وةكو خؤيان مبيَننةوة و ثاريَزراوبن ،ثاش ئةوةي كة لة قالَبةكانيان دةرهيَنران و فشاريان لةسةر ناميَنيَت.
زؤرجار كؤمةلَيَك لة ماددة ثالستيكيية جريِةكانيان سةرباردةكريَن بؤ ضاككردني خةسلَةتةكانيان ،يان هارِدراوةي كربييت باريؤم
 ، BaSO4يان كوارتز ،يان تيَكةلَدةكريَت بؤئةوةي بةرطري :طةرما  ،ماددةي ترشةلَؤك ،تيَثةرِبووني تيشكي ) (xثيَبكةن .هةروةها
هةنديَك ماددةي ثرِكةرةوة  -مواد مالئة filling material -ي رِيشالَييان سةرباردةكريَت ،بؤئةوةي لة كاتي بةكارهيَنانياندا بؤ
دروستكردني بيناي ديوار و تيغة و...هتد خةسلَةتة ميكانيكييةكانيان بةهيَزبكات.
ثؤلَيَنكردني ثالستيك  -تصنيف البالستيك : plastic classification -
أ -ثالستيكي دووبارة دارِيَذراوة  -بالستيك قابلة العادة التشكيل -:Thermoplastics -
ئةم جؤرة ثالستيكانة بةشيَوةيةكي بيَسنوور بةطةرمي نةرمدةبنةوة و بة ساردي رِةقدةبن ،لةبةرئةوةي لة ثيَكهاتةكانياندا زجنريةيةكي
كيمياويي دريَذ هةية ،كة ناهيَلَيَت بة هيض جؤريَك نة بةطةرمي و نة بةساردي ليَكثضرِان و شكاندن تيَياندا رِووبدات.
ئةجمؤرة ثالستيكانة بةئاساني فوودةدريَن و شيَوةي هةمةجؤرةيان ليَدروستدةكريَت ،جؤرةكانيان بريتني لة:
 PVCثؤلي ظينول كلؤريد  ،ثؤلي ئةسيلني ،ثؤليسرتين.
ب – ثالستيكي دووبارة بةكارنةهيَنراوة  -البالستك الغير قابلة لالعادة Duroplastics -
ئةجمؤرةثالستيكانة لة ماددةي ثؤليمةرز  Polymersدروستدةكريَن ،كة تواناي دووبارة توانةوة و دارِشتنةوةيان نيية و نةرم نابنةوة
و دةسووتيَن ،بةرطةي ثلة بةرزةكاني طةرما دةطرن و قايم و رِةقن.
ثؤليَنكردني ثالستيك بةثيَي رِةقي و كؤلكي نةرمييةوة:
 -2ثالستيكي رِةق

بالستيك قاس

 -1ثالستيكي نيو رِةق

بالستيك نصف قاس

 -3ثالستيكي ناسك

بالستيك طري

 -4ثالستيكي نةرم

بالستيك مرن

Hard Plasti
Semi hard Plastic
Soft Plastic
Flexible Plastic
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ثؤليَنكردني ثالستيك بةثيَي ثيَكهاتةكاني  -تصنيف البالستيك وفقا لمكوناته

Classification of Plastic

:Component
أ -ئةو ثالستيكانةي ،كةثيَكهاتةكاني لة يةك ماددةي ثؤليمةريية.
ب -ئةو ثالستيكانةي ،كة ثيَكهاتةيةكي ئالَؤزيان هةية و لة ماددةكاني ثؤليمةر و ماددة ثرِكةرةوةكان و ماددة جريِةكان ثيَكهاتوون.
بة كارهيَناني ثالستيك لة بينادا:
لةبةرئةوةي ،كة خةسلَةتةكاني ثالستيك وةكو رِووني و بةرطةطرتين كارليَكةكاني كةشءهةوا ،رِةقي و نةرمي و تواناي لكاندن و كيَش
سووكي...هتد وايكردووة ،كة بةزؤري لة دروستكردن و بةكارهيَناني جياجيادا بةكاربهيَنريَت ،وةكو كةرةستةي دروستكردني بينا،
كةرةستةكان و ئاميَرةكاني كشتوكالَ ،كةرةستةكاني كارةبا و كةرةستةكاني جياكردنةوةي طةرمي و ساردي و شآ.
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بةشي سيَيةم
كارةكاني ئامادةكردني زةوي بؤ بيناكردن
أعمال إعداد الموقع للبناء
Site Preparation
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بةشي سيَيةم /كارةكاني ئامادةكردني زةوي بؤ بيناكردن
 ئامادةكردني شويَنكاري بينا  -أعمال إعداد الموقع للبناء: Site Preparation -شويَنكار بةو رِووبةرة زةويية دةلَيَن ،كة بؤ ثرؤذةيةك ،يان ضةند ثرؤذةيةك تةرخاندةكريَت ،كة جيَبةجيَدةكريَن و لةسةري
ئةجنامدةدريَن .بةثيَي ثانيي و دريَذيي زةوييةكة رِووبةرةكةي دياريدةكريَت و سنووري دةستنيشاندةكريَت ،هةر شويَنكاريَكي بينا
بةثيَي ياسا و رِيَساكاني شارةواني و وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان جؤر وضؤنيَيت بةكارهيَناني دةستنيشاندةكريَت ،وةك بةرزيي بيناكان و
جؤرةكانيان وةكو بينا بازرطانييةكان ،يان بةرِيَوةبةرايةتييةكان ،يان بيناكاني نيشتةجيَبوون...هتد.
ئامادةكردني شويَنكاري بينا بة سآ قؤناغ دةكريَت:
قؤناغي يةكةم - :
جؤرةكاني زةوي بةشيَوةيةكي طشيت سةبارةت بة تواناي بةرطةطرتن و هةلَطرتين بار و قورساييةوة دةبن بة سآ بةشةوة:
 -2زةوي ثةستيَوراو و ثتةو  -تربة غير قابلة لالنضغاط :Unpressable Soil -
ئةو زةوييانةن ،كة بةردةآلني و ثتةون ثيَويستيان بةهةلَكةندن نيية ،تةنها لة هةندآ ناوضةي زؤر سارد دا نةبيَت ،كة
بةثيَي كةشوهةواي شويَنةكة زةوييةكة بة قوولَي ( 10سم 60 -سم) هةلَدةكةندريَت ،بؤئةوةي كة بناغةكة لة زوقم و بةسنت لة وةرزي
زستاندا بثاريَزريَت.
 -1زةوي نةثةستيَوراو خاو  -تربة قابلة لالنضغاط :Pressable Soil -
ئةجمؤرة زةوييانة لة مل و قورِ و زخيي ورد ثيَكهاتوون ،دةبيَت ضاكسازييان بؤبكريَت و ئامادةبكريَن ،ئةوسا بيناي بناغةكةي
لةسةر دروستبكريَت.
 -3زةوي خز و فشةلَ (نائارام)  -تربة متحركة :Dynamic Soil-
ئةجمؤرة زةوييانة لة ملي زبر و قورِ و ليتة ثيَكهاتوون ،كة خؤي لةذيَر قورساييدا ناطريَت ،دةبيَت ضاكسازي باشي بؤبكريَت و
بة ئاميَري تايبةتي هةلَبكةندريَت ،تا قووآليي دياريكراو ،لة ثاشان قةفةسيَكي شيشضن شؤرِدةكريَتةوة ناوي و لة ناويدا
ضةسثدةكريَت ،ئينجا كؤنكريَيت تيَدةكريَت ،يان سنطي كؤنكريَيت ئامادةكراو ،يان سنطي ئاسين تايبةت ،يان سنطي دار (الركائز)
) (Pilesدادةكوتريَت .برِوانة ويَنةي ( ،)2 - 3ئةم شيَوةكارة ثارةيةكي زؤري تيَدةضيَت ،تا بؤ دروستكردني بناغة لةسةري
ئامادةدةكريَت.
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ئاسيت زةوي سروشيت

بازنةي ئاسن
قةفةزيَكي ئاسن

القيَك لة شيَوةي ميخدا

ئاسيت ناخاو

سنطي كؤنكريَيت

ثرِكراو لة كؤنكريَت

نوكيَكي تيذي

سنطي دار

ئاسنني

نوكيَكي تيذي
ئاسنني

سنطي دار

سنطي ئاسن

سنطي ئاسن

سنطي لةيةكدراوي كؤنكريَت و دار

ويَنةى ( )2 - 3جؤرةكاني سنط بةثيَي مادةكاني دروستكردنيان
ثشكنيين ضينةكاني زةوي  -فحص التربة -: Soil Exploration -
هةلَكةندني زةوييةكة و وةرطرتين منوونةيةك بؤ ثشكنني و تاقيكردنةوة لة تاقيطةكاندا بة دوو جؤر ئةجنامدةدريَت:
 -2هةلَكؤلَني و كونكردني زةوي بةهؤي ئاميَرة كونكةرةكانةوة  -التثقيب باستعمال المثاقب Auger Boring -
ئةم ئاميَرانة بةشيَوةيةكي طشيت بؤ كونكردني هةموو جؤرةكاني زةوي بةكارديَت ،بةتايبةتي زةويية ثتةوةكان و زةويية
بةردةآلنييةكان ،لةوانة ئاميَري كونكردن بة ئةلَماس  -مثقب الماسي  Diamond Drilling -برِوانة ويَنةى ()1 - 3
خلؤكة

طوريس

هةلَكؤلَي دةسيت

الق

هةلَكؤلَي ثةرِةكةداري ثؤآل

دةمي بةرينةي ثؤآليني
طويَزان

ويَنةى ( )1 - 3هةلَكؤلَني بة بةكارهيَناني لوولة Tube Borings
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 -1هةلَكةندن بةهؤي كةرةستة و ئاميَرة سةرةتاييةكانةوة ،كة كريَكار بةكارياندةهيَنن ،وةكو (ثاض) -القزمة -و نويَلَ  -عتلة صلب -
و بيَلَ و خاكةناز  -المجرفة .كريَكارةكان ضةند ضالَيَك لة شيَوةي ضوارطؤشة ،يان الكيَشة ،يان بازنةيي بؤ ثشكنيين ضينةكاني سةر
ئاسيت ناخاوةكان ليَدةدةن .برِوانة ويَنةي ()3 - 3
ضالَيَك لة زةوييةكي بضوكدا بؤ دروستكردني بيناي بضووك

200-300م
ضةقي قورسايي

ضةند ضالَيَك لةو زةوييانةدا ,كة بةكاردةهيَنريَن بؤ
دروستكردني كارطة ,يان كؤطاكان ضالَي سةرةكي بؤ
ضةند ضالَيَك لة زةوييةكي زؤر طةورةدا بؤ

ضةند ضالَيَك لة زةويةكي طةورة بؤ دروستكردني

ضةقي قورسايي بيناكة لة ناوةرِاستدا وةردةطرييَت و

دروستكردني طونديَك ,يان طةرِةكي شاريَك ,يان

باآل خانةي نيشتةجيَبووني طةورة

الوةكييةكانيش لة طؤشةكاندا

بيناي شاريَكي بضووك
ضالَي سةرةكي
 +ضالَي الوةكي لة كاتي بووني جياوازيي لة نيَوان
دوو ضالَي سةرةكيي يةك لة دواي يةك

ويَنةى ( )3 - 3شويَين ضالَةكان بؤ ثشكنيين ثيَكهاتةي ضينةكاني زةوي بة طشيت

ئاميَري كونكردن بة ئاو  -التثقيب بالماء -: Wash Boring -
بةهؤي ئةم ئاميَرانةوة منوونةي هةموو ضينة جياجياكاني زةوييةكة دةستدةكةويَت ،كة دةبيَت رِةضاوي ئةم فاكتةرانةي الي خوارةوةي
تيَدابكريَت.
 -2سروشيت ضينةكاني زةويي ذيَر بناغةكة  -طبيعة طبقات التربة تحت المبنى Subsoil Strata -
أ -وانةكردني ضينةكاني ئةو زةويةى ،كة دةكةويَتة ذيَر بيناكة و دةور و ثشيت بيناكة و ئةستووريةكانيان .
ب -ضةند منونةيةك وةربطرييَت لة هةر ضينيَك بةجيا ،بؤئةوةي خةسلَةتة سرووشتييةكانيان شيبكريَتةوة و بزانريَت.
ج -ليَكؤلَينةوة و شيكردنةوةي ثيَكهاتةكاني ئاوي ناخاوةكان و ئاسيت ناخاوةكان بؤ هةلَسةنطاندني خةسلَةتة كيمياوييةكانيان.
برِوانة ويَنةى ( )4 -3

51

بيناكاريي تةالرسازي
ضيين طلَني
ضيين قورِي
ضيين قورِي ملني
ضيين بةردي
ضيين ضةو ء مل تيَكةلَ

ناخاو

ويَنةى ( )4 - 3ضينةكاني زةوي

 -2قةبارةي بينا  -حجم املنشا -: Structure Size -
بريتيية لة طةورة و بضووكيي بيناكة وجؤري ئةو ماددة و كةرةستانةي ،كة لة دروستكردني بيناكةدا ضاوةرِواندةكريَت
بةكاربهيَنريَن ،وةكو :بةرد ،خشت ،كؤنكريَت ،بلؤك ،شيَلمان...،هتد.
قؤناغي دووةم:
ثاش ئةوةي كة ثارضة زةوييةكة دةستنيشاندةكريَت ،دةبيَت ئامادةبكريَت بؤ ئةوةي بةئاساني و بآ طريوطرفت بتوانريَت
كارةكاني دروستكردني بيناي لةسةر ئةجنامبدريَت .ئةوةش بةثاككردنةوةي هةموو رِووبةري زةوييةكة و بةتايبةتي شويَنكارةكة بة
البردني ئةو خؤلَ و خاشاكانةي ،كة لةسةر زةوييةكةن ،وةكو ثووش و ثةآلش و لقي دار و دةوةن و بةرد و هةموو ئةو شتانةي ،كة لة
بةردةم كريَكاران و وةستاكان و ئةندازياران و ئاميَرةكاندا رِيَطرن .ئينجا شويَين بيناكة دياريدةكريَت و سنووري بؤ دةكيَشريَت
لةهةمانكاتدا شويَين باخ و رِووبةرة سةوزةكانيش دةستنيشاندةكريَت .ئةو درةخت و رِووةكانةي كة ثيَويستة مبيَننةوة ،رِةنطدةكريَن و
ئاطاداريدةكريَن و دةثاريَزريَن لة كاتي جيَبةجيَكردني كارةكاني دروستكردني بيناكةدا.
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 -1خالَآ ضةسثكراو  -النقطة الدالة : Bench Mark -
ئةو خاآلنةن كة بة سنطي دار ،يان سنطي ئاسن دةستنيشاندةكريَن و بة ئاميَري تةرازوي رِووثيَو  -الميزان المساحيLevel -
ئاستةكاني نهؤمي زةميين و رِيَطاكان و رِيَرةوةكان و رِووبةرةكاني دةوروثشيت بيناكة دياريدةكريَت ،كة بةو هؤيةشةوة برِي هةلَكةندن
و ثرِكردنةوة و رِيَكخستين شويَنكاري ثرِؤذةكة ئاشكرا دةبيَت .برِوانة ويَنةى ( 5 – 3أ) و (  5 - 3ب)
ضالَي بناغة

سنط
تةختةي طؤنياكردن

تةناف يا ثةت

بزماري سنوري بيناكة

خالَي ضةسث كراو
سنوري هةلَكةندن

ثةت يا تةناف

ويَنةي ( 5 - 3ب) دةستنيشانكردني ضةقي بناغةي ديوار و

ويَنةي ( 5 -3أ) دةستنيشانكردني ثاني ثاييةكان و

ثايةكان لة سةر زةوي

ديوارةكان و خالَي ضةسثكردن

 -2هةلَكةندن و ثرِكردنةوة و كوتانةوة  -حفر و ردم ورص التربة: Excavating and Compacting Equipments -
شويَنكاري ثرؤذةكة،يان بة كريَكار (بة ثاض  -املعول  pickaxe -و خاكةناز  -الكرك –  ، Spadeيان بة ئاميَرة تايبةتيية
طةورةكان ،وةكو :شؤظلَ و طريَدةر و بولَدؤزةر و ...هتد هةلَدةكةندريَت و ثرِدةكريَتةوة و دةكوتريَتةوة و رِيَكدةخريَت بةثيَي نةخشةي
ثيَشكات بؤدانراو و جؤري كارةكة .برِوانة ويَنةى ( 6 - 3ا) و (6 - 3ب )

بولدؤزةري ثَضطةالستيك
شؤظلَي زجنريدار

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

ويَنة ي ( 6-3ب) ئاميَرةكاني هةلَكةندن و رِيَكخستين زةوي

طريَدةر

ثاش ئةوةي كة كارةكاني هةلَكةندن و ثرِكردنةوة و كوتانةوة جيَبةجيَدةكريَن شويَين بيناكة لةسةر زةوييةكة دياري -دةكريَت
و نةخشةي بناغةكاني لةسةر دةريَذريَت ،يةكةجمار بة دةستنيشانكردني شويَين داكوتاني ئةو سنطانةي ،كة لة ناوةرِاسيت تةوةرةكاني
هةموو ديوارةكان و ثايةكاندا بة هةر ضوار دةوري بيناكةدا بة دووريي دوو مةتر(1م) بةباشي ضةسثدةكريَن ،بؤئةوةي
هةلَنةكةندريَنةوة و رِيَطاي كاركردني كريَكاران و كارمةندان ء ئاميَرةكانيان نةطرن لة كاتي كاركردنياندا بة بزمار نيشانةبكريَن و
ئينجا نيَوان بزمارةكان بة ثةتيَكي قايم بةيةك بطةيةنريَن و توندبكريَن ،ثاشان شويَين يةكرتبرِيين ئةم ثةتانة ،كة دةبنة ضةقي
ديوارةكان و ثايةكان بة شاولَ داببةزريَنة سةر زةوي .لةم ضةقانةوة دريَذي و ثانيي ضالَي بناغةي ديوارةكان ،يان ثايةكان بة طةض،
يان هةر ماددةيةكي تر ،كة دياربيَت دياريدةكريَت .برِوانة ويَنةى ()7 - 3
سنط بةند

كةناري خةنةك

ثةت ,يان تةناف

هيَلَي بينا
خالَي يةكرتبرِي تةنافةكان
هيَلَي شاولَكراو

تةرازووي ئاو
ضةقي ضالَي بناغة

سنوري بيناكة

كةناري ضالَي بناغة

ويَنةى ( )7 - 3رِةنط رِشنت و دياريكردني شويَين بينا وضةقي ثايةكان
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ثيَويستة سةري سنطةكان بة ئاميَري سيؤدؤاليت  Theodolite -تةرازو بكريَن .برِوانة ويَنةى ()8 - 3

س
يَ
ث
ا

ويَنةى ( )2 - 3سيؤدؤاليت

قؤناغي سيَهةم:
بناغةليَدان  -حفر االسس : Foundation Excavation -

زةوي بة ضينيَك لة ثيَكهاتة جيؤلؤجيية جياجياكان داثؤشراوة ،كة لة ضةندةها تةني ورديلة و قةبارةي هةمةجؤر ،كة
هةنديَكيَان تيَكةلَن لة بلَقي هةوا و هةنديَكي تريان ثرِن لة ئاو ،يان كةميَك ئاويان تيَداية،جؤرةكانيان بة رِادةي ضؤنيَتيي يةكطرتن
و بةرطةطرتنيان لةذيَر كارليَكردني بار و قورسايدا دةردةكةويَت.
هةموو بينايةك بضووك بيَت ،يان طةورة،ثيَويسيت بة بناغة هةية ،بناغةش دةبيَت جيَطري بكريَت و توندوتؤلَ مةآلس بيَت بة
زةوييةكةوة هةموو جؤرةكاني ثاية و ديوارةكان و ذيَرزةمينةكان بةبآ بناغة كارناكةن و دةبيَت بناغةكان لةطةلَ جؤري زةوييةكة
طوجناوبيَت ،ضونكة لة ثاشان ثيَكةوة كاردةكةن و سيستةمي بيناكة ثيَكدةهيَنن ،لةبةرئةوة دةبيَت جؤر و توانا و ليَهاتوويي
ثيَكهاتةكاني زةمينةي بناغةكة بؤ هةلَطرتين بار و قورسايي ،باش ليَكؤلَينةوة و شيكاريان بؤ بكريَت بؤئةوةي ،كة زانيارييةكي
زانستييانةي تةواو هةبيَت ،لةو بارةيةوة ثَيش ئةوةي دةستبكريَت بة ئامادةكردن و سازداني نةخشةسازي بؤ جؤري دروستكردن و
ئةندازة و قةبارةي بناغةكة.
كارةكاني هةلَكةندني بناغة  -اعمال حفر االساس :Foundation Excavation -
هةلَكةندن  -احلفر :Excavation -
بةشيَوةيةكي طشتى ،هةلَكةندن هةموو جؤرةكاني رِووتةختكردن و رِيَكخسنت وبرِين وضاككردني زةمينةي رِيَطاوبانةكان و
بناغةي هةموو جؤرة بيناكان و ذيَرزةمني و ذيَرخانةكانيان دةطريَتةوة ،ئةم هةلَكةندنانة بةمشيَوةيةي خوارةوة جيَبةجيَدةكريَت.

56

بيناكاريي تةالرسازي
 -2هةلَكةندني ئاسايي :بة كريَكار ،كة ثاض و خاكةناز و بيَلَ نويَلَ بؤ كارة بضوكةكان بةكاردةهيَنن ،وةكو بناغةي ثاية و ديوار و
زيَراب و ئاوةرِؤ كورتةكان ،تةواوكردن و برِين و رِيَكخستين التةنيشتةكان و زةمينةكاني ضالَي ئةو بناغانةي ،كة بة ئاميَر و
مةكينةكان هةلَكةندراون .برِوانة ويَنةى ()4 - 3
خاكةناز

ثاض

ويَنةى ( ) 4 - 3هةنديَك لة ئامرازة دةستييةكاني هةلَكةندن
طلَة هةلَكةندراوةكةي ضالَي بناغةكان هةلَدةدريَنة دةرةوة و بة دووريي زياتر لة( 250سم) لة دةمي ضالَةكانةوة بة دريَذيي بناغةكان
رِؤدةكريَن ء كؤدةكريَنةوة،بؤ ئاسانكردني هاتوضؤي ئةو ئاميَرانةي كة كؤنكريَت و كةرةستة ثيَويستةكاني جيَبةجيَكردني كاري
دروستكردني بناغةكة ئامادةدةكةن .برِوانة ويَنةى ()20 - 3
طلَي هةلَكةندراو

ماوةي هاتووضؤكردن
150cm
+

+

ضالَي بناغة
زةوي ساغ و ثتةو

بةرد يا خشت يا ضةورِيَذكردن

ويَنةى ( ) 20 - 3شيَوازي هةلَكةندن و ئامادةكردني بناغة

ئةو طلَةدار وخاوةي ،كة لة التةنشتةكاني ضالَي بناغةكانةوة دةكةونة سةر زةمينةي ضالَي بناغةكة ،زيانيَكي زؤر بة
كؤنكريَيت ذيَر بناغةكة دةطةيةنن ،ئةطةر باش ثاكنةكريَنةوة و فريَنةدريَنةدةرةوةي ضالَةكان .دةبيَت قالَيب تايبةت لة قةدثالَي
ضالَةكاني بناغةكة ببةسرتيَت ،بؤئةوةي بةرطري داروخاني قةدثالَةكان بكات .بؤ زةويي ثتةو ضالَي بناغةكان بةثانايي بناغةكة و
قووآلييةكي دةستنيشانكراو هةلَدةكةندريَت ،قالَب بؤ ئةجمؤرة بناغانة نابةسرتيَت بؤ كاري دارِشتين كؤنكريَيت بناغةكة.
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ثاش تةواوبووني بناغةكة بة طلَة ثاكةكةي خؤي تةنيشتةكاني ثرِدةكريَتةوة و طلَةزيادةكةشي فريَدةدريَتةدةرةوةي
شويَنكارةكة .بؤ ئةو زةوييانةي ،كة زؤر ثتةو نني ترسي رِؤضوون و دارِمانيان لة كاتي بناغةليَدان دا هةية ،دةبَيت بة دريَذايي و ثانيي
ضالَةكة ثالَثشيت كاتيي تةختةدار،يان دةثي ئاسين شةثؤلدار ،يان ميَخي الثانى دار ،يان ئاسن دابكوتريَت ،بؤئةوةي
التةنيشتةكاني رِؤنةضن و دانةرِوخيَن .ئةطةر ثيَويستبوو ضالَةكان زؤر قوولَنب ،ئةوا دةبيَت طرنطييةكي تايبةتي بة ثالَثشتةكان و
سنطةكان بدريَت ،بؤ رِاطرتن و بةرطةطرتن و بةرطريكردن لة رِؤضوون و دارِماني التةنيشتةكان .برِوانة ويَنةي ()22 - 3

ويَنةي ( )22 - 3ثالَثشتة كاتييةكاني ال تةنيشتةكاني ضالَي بناغةكان

 -2هةلَكةندن بة ئاميَر و مةكينةطةورةكان:
بؤ هةلَكةندنى شويَين ثرِؤذة طةورةكان وةك فرِؤكةخانةكان و ويَستةطةي شةمةندةفةر و مةلةوانطةكان و ياريطةكان و رِيَطا و
بانةكان ء بناغةكانيان و ذيَرزةمينةكانيان...هتد .مةكينة طةورة تايبةتييةكان بةكاردةهيَنريَن ،كة دةتوانن كاري هةلَكةندن و
باركردن و ثرِكردنةوة و رِووتاشني و رِووتةختكردن و ثةستانةوة و كوتانةوة و جوانكاريي ئةجنامبدةن و طلَةزيادةكةش دةطويزريَتةوة
دةرةوةي شويَنكارةكة .ئةم كارانة لة ضاو طةورةيياندا بةهؤي ئةو مةكينانةوة بة كاتيَكي كةم ئةجنامدةدريَت ،ئةو ئاميَرانةي كة
بةزؤري لة وآلتي ئيَمةدا بؤ ئةو كارانةي كة لةسةرةوة باسكران بةكارديَن ،ئةمانةن.
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أ -شؤظأل :Shovel -
مةكينةيةكي بةكار و طورجو طؤلَة بؤ هةلَكةندن و ثرِكردنةوة و باركردن بةكارديَت ،دةفريَكي طةورة بة ثيَشةكةيةوة هةية و
ضةند دانيَكي ثؤآلييين ثيَوة ضةسثكراوة لةسةر ضوارثيَضكةي الستيك ،يان دوو رِيز زجنري دةرِوات ،توانايةكي باشي بؤ هةلَدرِين و
هةلَكةندني زةوي رِةق و ثتةو هةية ،بةآلم بؤ هةلَكةندني ضالَي قوولَ و طةورة بةكارنايةت ،بةتايبةتي ئةطةر رِيَذةي ئاوي
ذيَرزةوي(ناخاو) لةوشويَنةدا بةرزبيَت ،لة رِووي ئابوورييةوة طران دةكةويَت .جؤري زجنريلييةكانيان زؤرباشن بؤ هةلَكةندن لة شويَنة
بةرزةكان و بةردةآلني و شاخاوييةكاندا ،لةبةرئةوةي مةآلس دةبيَت و بةئاساني ناخزيَت .برِوانة ويَنةي ()21 - 3

ويَنة ( ) 21 - 3شؤظأل Shovel
ب -ئاميَري رِووتةختكردن  -الة التسوية : Grader or Motor Grader -
ئةم ئاميَرانة بؤ قاشكردن و داتاشيين رِووي زةوي بةكارديَت و لة هةمانكاتدا تيَكةلَة و وردةبةرد و طلَ بآلودةكاتةوة و بةسةر
رِووي زةوييةكةدا رِايدةخات و رِيَكيدةخات .دةميَكي طةورةي ثؤآلييين هةية ،كة لةسةر تةوةريَكي ثؤآلييين بةهيَز لة نيَوان ثيَضكةكاني
ثيَشةوة و دواوةي ئاميَرةكةدا دامةزراوة و بةثيَي ثيَويست بة ستووني و ئاسؤيي دةجولَيَنريَت ء دةتوانيَت رِووي زةوي نةرم قاش بكات و
بتاشيَت ء لةو شويَنانةشدا ،كة مةودايةكي كةميان هةية بةكاردةهيَنريَت .برِوانة ويَنةى ()23 - 3
بازويي ثؤآلييين
نوكتيذ

ضةقؤي كةوانةيي ثؤآليني

ويَنةى ( )23 - 3ئاميَري رِووتةختكردن
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ج -ئاميَري بولدؤزةر : Bulldozer -
بولدؤزةر ئاميَريَكي بة قةبارة طةورة و زةبةلالحة ،ضةقؤيةكي قورسي كةوانةيي  -نصل فوالذي  ،Steel Blade -كة بة
ضةند قؤلَيَكي ثؤآلييين هيَدرؤليكي بةهيَز بة ثيَشةكةيةوة هةلَواسراوة ،ئةم قؤآلنة بة ئاساني ضةقؤكة بؤ سةرةوة و بؤ خوارةوة
بةرزدةكةنةوة ،ئةمةش كاري بولدؤزةرةكةي زؤر ئاسانكردووة .برِوانة ويَنةى ()24 - 3
بزويَنةري بولدؤزةر
بازويي ثؤآلييين نوكتيذ
طويَزاني برِين و كؤكردنةوة

ويَنةى ( )24 - 3بولَدؤزةر
ئةم ئاميَرة بؤ زؤر كاري طةورة و هةمةضةشنة بةكارديَت ،وةكو هةلَكةندن و ثالَنان و ثرِكردنةوة و رِاخسنت و دابةشكردن و
رِيَكخسنت و تةختكردن و ثةستانةوة و كوتانةوة و رِووتاشني و قاشكردن و رِووخاندني بيناي كؤن و كؤكردنةوةي ثامشاوةكةي و
بةربةستكردني رِووبارو كردنةوةي رِيَطاوبان و...هتد،هةروةها بؤ هةلَكةندني درةخت و كردنةوةي رِيَطا كاتييةكان بةكاردةهيَنريَت.
بروانة ويَنةي ( )24 - 3ئةجمؤرة ئاميَرانة بؤ باركردني ئؤتؤمبيَلة باربةرةكان -سيارات احلمل و بارهةلَرِيَذةكان -القالبات
بةكارنايةن .جؤريَكي تر بولدؤزةر هةن ،كة ثيَيان دةليَن Angle Dozer-ضةقؤكةي كةوانةيية و بة ضةند قؤلَيَكي هايدرؤليكي
بةمةكينةكةوة ثةيوةستكراوة بة طؤشةيةكي تايبةت بةمالو بةوالي خؤيدا دةسورِيَتةوة بةزؤري بؤكاري رِيَطاوبان بةكاريدةهيَنن ،طلَ و
بةردة وردة و تيَكةلَة بآلودةكاتةوة و رِايدةخات و رِيَكيدةخات ،لة كاتي ثيَويستدا ضةند بازوويةكي ئةستوور و بةهيَز و نووكتيذ بة
ثشيت بولدؤزةرةكةوة بةنددةكريَت ،كة ثيَيدةلَيَن ) . (Rippersبةهؤي جووآلندنيانةوة لة رِووي زةوييةكة طريدةكريَن و زةوييةكةي
ثيَدةرِنريَت و بةردةكاني ورددةكات و شيدةكاتةوة و لةثاشان طلَ و وردة بةرد وثامشاوةكةي رِادةمالَدريَت و بؤ دةرةوةي شويَنكارةكة دوور
دةخريَتةوة .برِوانة ويَنةي ()25 - 3
بازويي ثؤآلييين نوكتيذ

ويَنةى ( )25 - 3بازوي ثؤآلييين بةهيَز و نووك تيذ Rippers
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د -ئاميَري رِووتاش  -تويَذبرِ – القاشطةScraper -
ئةم ئاميَرة قةبارةيةكي طةورةى هةية و دةفريَكى -وعاء  Bowel -لة شيَوةي سندوقيكي طةورةدا لةسةر ثةيكةريَكى
ثؤآليني ،كة بةضوار ثيَضكةي الستيكيي بةهيَز هةلَطرياوة ،بنةكةي ذيَرةوةي ضةقؤيةكي تيذي ثيَوةية ،كة بة طؤشةيةكي دياريكراو بة
ئاسؤيي دةكريَتةوة ،زةوييةكة بة قوولَي ( 25سم) دادةتاشيَت و لة خودي خؤيدا كؤيدةكاتةوة تا ثرِدةبيَت ،ئينجا بنةكة دادةخريَتةوة
و طلَةكة بؤ ئةو شويَنةي كةثيَويستة ثرِبكريَتةوة دةيطويَزيَتةوة .برِوانة ويَنةي ()26 - 3
تةني
ثالَنةر

دةفري
ثؤلَايني

ويَنةى ( )26 - 3رِووتاش
ه -جطة لةو ئاميَرانةي كة لة سةرةوة ناويان هاتووة،ضةند جؤريَكي تر ئاميَري هةلَكةندنء ثرِكردنةوة هةن ،كة بؤ ضالَةدريَذةكان و
كةنالَي زيَرابةكان بةكارديَن ،كة سةتلَيَك ،يان رِيزيَك سةتلَي يةك لة دواي يةكيان ثيَوةية  -الدلو الواحد او عدة الدالء –
 ،Trenchersكة هةنديَكيان لةسةر ثيَضكةي الستيكن و هةنديَكيان لةسةر زجنري دةرؤن .ثيَضكة الستيكةكان لة زجنريلييةكان
طورجوطؤلَرتن ء كارةكان زووتر رِادةثةريَنن،بةآلم زجنريلييةكان باشرت لةسةر زةوي مةآلسدةبن و خؤدةطرن .برِوانة ويَنةي ()27 - 3

رِيزبةنديي سةتلَ

ويَنةى ( )27 - 3ئاميَري خةنةك ليَداني هايدرؤليكي
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هةنديَك تيَبينيي طشيت:
أ -هةموو جؤرة ئاميَرةكان ،كة بؤ سةركارةكان دةبريَن و دةهيَنريَنةوة ،خةرجي و تيَضوونيَكي زؤري دةويَت لةبةرئةوةى تا كارةكان
بضووكرتبن طرانرت دةكةون و بةثيَضةوانةشةوة.
ب -ئةم ئاميَرانة بة تايبةتي زجنريدارةكان رِيَيان ثيَنادريَت بةسةر شةقامةكاندا هاتوضؤ بكةن ،ضونكة شةقامةكان تيَكدةدةن و
دةشيَويَنن لةبةرئةوة دةبيَت هةر لةسةر ئؤتؤمبيَلي تايبةت بطويَزريَنةوة.
ج -لة كاتي بةكارهيَناني ئةم ئاميَرانةدا بؤ هةلَكةندني بناغة ،هةميشة دةبيَت قوولَيي هةلَكةندنةكة بة ئةندازةي ( 15سم)
كةمرتبيَت لةو قوولَيةي كة بةثيَي نةخشة بؤي دانراوة ،ضونكة ئاميَرةكان بةهؤي ضةقؤ و دةمةكانيانةوة زةمينةكان شي دةكةنةوة
ضالَءضؤلَي زؤر بةجيَدةهيَلَن ،كة ناشيَت بةو جؤرة بؤ بناغة بةكاربهيَنريَت ،تا باش ثاكنةكريَنةوة و رِيَكنةخريَن و تةخت نةكريَن.

 -3هةلَكةندني شويَنة بةردةآلنييةكان  -حفريات الصخور:Rock Excavation -
ئةم شويَنانةزؤر سةخنت و بةئاساني هةلَناكةندريَن و ضاك ناكريَن ،ئةطةر بة كريَكار و ثاض و خاكةناز و بيَلَ و نويَلَ و ئاميَرة
سةرةتاييةكان ئةجنامبدريَن ،زؤر درةنط بةدةستةوةديَت ء ثارةيةكي زؤري تيَدةضيَت،لةبةر ئةوة دةبيَت ئاميَرة تايبةتييةكان وةكو
ضةكوشي هةوايي  -المطارق الهوائية  Jack Hammers -بةكاربهيَنريَت بؤ كونكونكردني بةردةكان و لةثاشان مينرِيَذكردنيان و
ئينجا تةقاندنةوةيان و هةلَتةكاندنيان  .ئةجمؤرة كارانة بةطشي بؤ رِيَطاوباني شويَنة شاخاوييةكان بةكاردةهيَنريَن.

هةلَكةندني شويَنكار و دوورخستنةوةي ئاوي ناخاوةكان  -تصريف مياة الجوفية و حفريات الموقع-
-: Drainage of underground water in working site & excavation.
ئةطةر زةوييةكة بةهؤي ئاوي ناخاوةوة ثاراوبوو ،ئةوا دةبيَت ئاوةكة دوورخبريَتةوة و بكريَتة دةرةوة و ضالَي بناغةكة وشكبكريَتةوة
بةيةكيَك لةم شيَوازانةي الي خوارةوة:
 -2دوورخستنةوةي ئاو رِاستةوخؤ  -التصريف املباشر Direct Drainage -دوورخستنةوةي رِاستةخؤ ،ئةجمؤرة كارة ئاسانة
و تيَضووني كةمة ،بةآلم بةمةرجيَك كة ئاسيت نزمرتين زةمينةي بناغةكة بةرزتربيَت لة ئاسيت ئةو جؤطةالنةي كة ئاوةكة
دةبةنة دةرةوة،ئةم رِيَكةوتةش زؤر دةطمةنة.
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 -1دوورخستنةوة بة ترومثا و ثةمثي ئاورِيَذ  -التصريف بالضخ Water Pumping Drainage -
دوورخستنةوة بة ترومثا و ثةمثي ئاورِيَذ ثاش ئةوةي ،كة ضالَي بناغةكة هةلَكةندرا ،قوولَرتين ضالَ دةستنيشاندةكريَت،
ئةوسا كؤئاويَك  -حوض –  ،poolلة نزيك ضالَي بناغةكةوة هةلَدةكةندريَت ،بةمةرجيَك كة لة ئاسيت زةمينةي ئةو ضالَةي كة بؤ
كؤكردنةوةي ئاوي ناو هةموو ضالَةكاني بناغةكة دةستنيشانكراوة نزمرت بيَت.
سةر زةمينةكةي ئةم كؤئاوة بة ئةندازةي (20سم) ضةو و زيخ رِيَذدةكريَت ،بؤئةوةي قورِ و ليتة دةمي ترومثا و ثةمثةكان لة
كاتي مذين و هةلَداني ئاوةكة بؤ دةرةوةي كؤئاوةكة نةطرن،ئةطةر رِووبةري هةلَكةندني بناغةكة فراوانبوو ،ئةوا بة ضةند
جؤطةلةيةك ،كة زيخ و ضةورِيَذدةكريَن ،ئاوةكة كؤدةكريَتةوة و دةكريَتة كؤئاوةكةوة.
ئةطةر ثالَةثةستؤي ئاوي ناخاوةكان زؤربوو ،ئةوا ناو جؤطةلةكان خشرتِيَذ ،يان بةردرِيَذ ،يان بة كاشي رِووثؤشدةكريَت و لة
ذيَر بناغةكةدا دةميَنيَتةوة،بة تايبةتي بناغةي ذيَر زةمينةكان،هةرضةندة ئةم كارةش بةتةواوي بنربِي ئاوي زةمينةي ضالَي بناغةكان
ناكات ،بةآلم بؤ دوورخستنةوة و كردنةدةرةوةي بةشيَكي زؤري ئاوي ناوضالَي بناغةكان باشة .برِوانة ويَنةي ()22 - 3

 -2سؤندة  -1شويَين بةستين لوولةي ثةمث  -3لوولةي ثاراسنت  -4لوولةي هةلَمذ
 -5ثرِكردنةوة بة زيخ

 -6ضالَي بري

 -7دةمي كانزاي كون ورد

 -2ثةمثي بة زيخ دةور طرياو

 -1ثةمثي يةدةك  - 3شويَين بةستين

لوولةي ثةمث  -4لوولةي هةلَمذ  -5سؤندة  -6ضالَي بري
 -7شويَين بينا  -2سنووري شويَنكاري بينا

ويَنةى (  )22 - 3نزمكرنةوةي ئاسيت ئاوي ذيَرزةويي (ناخاو)
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 -3دوورخستنةوة بة بةكارهيَناني سيستةمي بريليَدان -التصريف باستعمال نظام نقاط البئر: Well point System -
ئةم سيستةمة لة كؤمةلَيَك لوولةي كانزايي ثيَكهاتووة ،كة تريةكانيان ( 4سم) و دريَذييةكانيان ( 4.5م) لة سةريَكييةوة دةميَكي بؤ
رِيَكخراوة و بة تؤرِيَكي كانزايي كون ورد بريازكراوة .برِوانة ويَنةى ()24 -3

 -2ضاآلوي ثةمث
 -1دةرداني ئاو لة ضالَةكان

.

 -3شويَنكاري بينا
 -4كةناري الركراو
 -5شويَين دةستثيَكردني بينا

ويَنةى ( )24 - 3ئاودةرداني شويَنكاري كراوة
رِووثؤشكراوة بؤئةوةي قورِ و ليتة دةمي لوولةكة نةطريَت،لةسةر و ئةويشةوة لةناو لوولةكةدا هةلَماتيَكي سووكةلَةي طةورة
هةية بؤ بةربةستكردني طةرِانةوةي ئاوي ناو لوولةكة بؤ دةرةوة .ئةم لووالنة تةنيشتةكانيان كونكونكراوة بة تؤرِيَكي كون ورد
رِووثؤشكراون بؤئةوةي قورِ و ليتة نةيانطريَت ،كاريان ثالَنان و ثرذاندن و هةلَداني ئاوة بة هةر ضوار دةوري خؤياندا ،تا زةوييةكة
بنكةند بكةن و لوولةكان بة ستووني بةزةويةكةدا دابكوتن،تا ئةندازةى ئةو قووآلييةي كة ثيَويستة.
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سوودةكاني ئةم سيستةمة لةوةداية ،كة:
أ -دةتوانريَت ضةند رِيزيَك لوولة لة ئاستة جياجياكاندا دابنريَن و كؤنرتؤلَي ئاوة كؤكراوةكة بكةن و فرِيَي بدةنةدةرةوة.
ب -شويَين لوولةكان و ماوةي نيَوانيان و قوولَيي داكوتانيان بةثيَي برِي ئةو ئاوةية ،كة ثيَويستة فرِآ بدريَتة دةرةوة.
ج -لة شويَنكارة فراوانةكاندا دةتوانريَت ئاسيت ناخاوةكان بؤ ذيَر ئاسيت زةمينةي ضالَي بناغةكان نزمبكريَنةوة.
نالةباريي ئةم سيستةمة لةوةداية ،كة خةرجي ء تيَضوونيَكي زؤري بؤ ثشكنني دةويَت و ليَكؤلَينةوةي ثيَكهاتةكاني زةوييةكة،
كة لة تاقيطةكاندا ئةجنامدةدريَت و دةبيَت ثيَش كاري هةلَكةندن تةواوببيَت .هةروةها ئةم سيستةمة لة شويَنة كةظري و
بةردةآلنييةكاندا كةلَكي ليَوةرناطرييَت،تةنها بؤشويَنة ملاوي و نةرمةكان دةستدةدات.

بناغة  -االساس :Foundation -
بناغة ئةو بةشة سةرةكيية طرنطةية ،كة دةكةويَتة ذيَر ثيَكهاتةكاني جةستةي بيناوة و بة زةوييةوة مةآلسدةبيَت و هةموو ئةو
بار و قورساييانةي ،كة بةهؤي بيناكةوة دروستدةبن وةكو (باري جيَطر و باري جيَطؤرِ و باري كارليَكردني با) بؤ سةرزةمينةي بناغةكة
دةطويَزيَتةوة ولةويَشةوة بؤناخي زةوي .زةوي و بناغة و ثيَكهاتةكاني بيناكة هةموو وةك يةك جةستةي تيَكسمرِاو كاردةكةن .هةر
بةشيَك ،يان ئةنداميَك لةم جةستةية شكست بهيَنيَت ،كاريطةريي ترسناكي لةسةر هةموو بةشةكان و توخم و ئةندامةكاني بيناكة
دةبيَت و دةبيَةهؤي تيَكضوون و رِمان و كةوتين بيناكة ،لةبةرئةوة ثيَويستة ثيَش دةستكردن بة كاري دروستكردني بناغة ،بؤ ثشكنيين
ضينةكاني زةوييةكة كاربكريَت ،ئةويش بة هةلَكةندني ضالَيَك ،ئةطةر زةوييةكة بضووك بوو ،يان ضةند ضالَيَك بةثيَي رِووبةري ئةو
زةويةي ،كة بيناكةي لةسةر دروستدةكريَت،بؤ وةرطرتين ضةند منوونةيةك لة ثيَكهاتةى ضينةكاني زةوييةكة .برِوانة الثةرِة 32
ويَنةى ()3 - 3

 -3جؤرةكاني بناغة  -نوع االسس : Foundation Types -
بة ضةند جؤريَكي جياواز بناغة بةكاردةهيَنرت بؤ بينا ،هةريةكةيان بةثيَي ضؤنيَتيي زةوييةكة و تواناي هةلَطرتين بؤ بار و
قورساييةكان و ضةند دةطوجنيَت بؤ ئةو جؤري بيناية ،كة كاري بؤ دةكريَت .ثاش ئةوةي كة ضةند منوونةيةك لة ثيَكهاتةكاني
زةوييةكة دةبريَت بؤ تاقيطةى تايبةت بؤ هةلَسةنطاندني تواناي بةرطري و هةلَطرتين بار و قورسايي و خةسلَةتةكاني فيزيايي و
كيميايي و ميكانيكي (مجوجوولَي) ضينةكاني زةويةكة .تا بتوانريَت دةستنيشاني جؤري بناغة و قةبارةكةي و ئةو ماددة و
كةرةستانةي ،كة دةطوجنيَن بؤ بةكارهيَنان و دروستكردني بناغةكة بؤ دلَنيابوون لةوةي ،كة لة دوا رِؤذدا هيض طريوطرفتيَك رِوونادات.
ثيَويستة ئةم زانياريانةي الي خوارةوة بزانني:
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 -2تواناي بةرطةطرتين زةوييةكة  -قوة تحمل التربة Soil Bearing Capacity -
 -1جؤري ئةو بناغةيةى كة بةكاردةهيَنريَت  -نوع االساس املستخدم Foundation Type Used -
 -3قوولَي بناغةكة -عمق االساس Foundation Depth -
ثاش وةرطرتين هةموو ئةو زانيارييانةي سةرةوة ،دةستدةكريَت بة هةلَكةندني بناغةكة بة قوولَيي دياريكراو بةمةرجيَك
بطاتة سةر زةوي ساغ و ثتةو ،كة ضالَي بناغةكان هةموو ئامادةكران ،ئينجا لةسةر التةنيشيةكاني ناوةوةي ئةم ضاآلنة لةو ئاستةدا
سنط دادةكوتريَت ،كة رِووي سةرةوةي كؤنكريَيت بناغةكة تةرازوو بيَت ،برِوانة ويَنةي ( ) 10 - 3ضونكة ئةم كؤنكريَتة دةبيَتة
بنكةيةك بؤ هةلَطرتين ديوارةكان و ثايةكاني بيناكة ،كة ئةمانيش دةبيَت هةموو ستووني و شاقوولَي بن .سنطةكاني دةوروثشيت
بيناكة النابريَن ،تاكو ديوارةكان و ثايةكاني نهؤمي سةر زةوي تةواودةبن بؤئةوةي شويَن ضةقةكان تيَكنةضن.
6

1
 -2ئاسيت زةوي
 -1بنةثايةي كؤنكريَيت ئاسايي ,يان شيشضن
 -3بنكةي كؤنكريَيت ئاسايي تةرازووكراو بؤ
بنةثايةكان ,يان ديوارةكان.

1

 -4ثارضة بةرد ,يان ثارضة خشت
3

 -5زةويي ساغ و ثتةو
 -6ثاية ,يان ديوار

4
5

ويَنةى ( )10 - 3رِووكةرتي بناغةلة سةر زةويي نارِيَك
ثرِكردنةوة و ثةستانةوة  -امالئيات الترابية و رص التربة Filling and Compaction -
 -2ثاش دروستكردن و تةواوكردني بناغةكان ،ثيَويستة التةنيشتةكانيان و سـةر لوولـةكاني ئـاو و ئـاوةرِؤ و خزمةتطوزارييـةكان و
ئاسيت زةمينةي نهؤمي سةر زةوي بيناكان ثرِبكريَنةوة بة طلَي ثاك و بآ ثووش و ثةالَش و رِةطي درةخت و طةآل و دار و دةوةن و خاشاك و
باش بثةسرتيَنةوة .باشرتة ئةو طلَة بؤ ثرِكردنةوة بةكاربهيَنني ،كة لة خودي بناغة و ذيَر زةمينةكاني بيناكة هةلَكةنـدراون ،يـان بـة
طلَيَكي ثاك ،كة لة ئةجنامي برِيين تويَذيَك لة زةوي بة ئةستووريي (25سم) بؤ طةيشنت بةو طلَةي كة بؤ ثرِكردنةوة دةشـيَت .باشـرتة
ئةو طلَةي ،كة بؤ ثرِكردنةوة بةكارديَت ،لة قورِ و مل و زيخ تيَكةلَبيَت و رِيَذةيةكيش شيَي تيَدابيَت بـة تايبـةتي بـؤ ضـالَةكاني ئـاو و
ئاوةرِؤ و شويَنة خزمةتطوزارييةكان ،طلَةكة دةبيَت بة يةكساني بآلوبكريَتةوة بةناو شـويَين ثرِكردنةوةكـةدا و بـاش بكوتريَتـةوة بـة
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ئاميَري كوتانةوةي دةسيت ،كة لة ثارضة ئاسنيَكي قورسي سافكراو ثيَكهاتووة ،كة دةسكيَكي ئاسن ،يان داري ثيَوةيـة .برِوانـة ويَنـةي
()12 - 3

دةسكي دروستكراو لة كانزا ،يان دار

دةثي كوتاندنةوة لة كانزايةكي قورسي سافكراو

ويَنةى ( ) 12 - 3ئاميَرى كوتاندنةوةي دةسيت
يان بة مةكينةي كوتانةوة  -المدقات االلية  Compactors or rammers -كة بة ثالَةثةستؤي هةوا كاردةكات ،يان بة
ئاميَري ليَداني يةك لةسةريةك ،كة ئةويش ئاميَريَكي باشي ثةستانةوةية ،يان بة مةكينةي ثيَضكة ئاسين شيَوة باطرديَين تايبةت
مةكينةي كوتانةوة  -الحادلة –  Rollerبرِوانة ويَنةي ()11 - 3

ويَنةى ( )11 - 3مةكينةي كوتانةوة
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يان مةكينةي ثيَضكة الستيك  -الحادلة ذات االطارات المطاطية –  Rubber tired rollersدةبيَت ئةو ضينة طلََة ثاش
ثةستانةوة ئةستوورييةكةي لة ( 15سم) ثرت نةبيَت ،بؤئةوةي باش خؤي بطريَت .دةتوانريَت مةكينة طةورةكاني كوتانةوة بؤ كارة
طةورةكان بةكاربهيَنريَت ،وةكو طؤرِةثاني فرِؤكةخانةكان و ياريطةكان و رِيَطا طةورةكان...،هتد .ئةم مةكينانة قةبارة و توانايان وةك
يةك نيية ،هةنديَكيان لةسةر زجنريي ثؤآليني (الحادلة ذات العجالت الفوالذية المستوية) ) (Steel Wheel Rollerدةرؤن ء
هةنديَكي تريان لةسةر ثيَضكةي الستيك  -الحادلة ذات العجالت المطاطية –  Rubber tired rollerدةرِؤن ،كة قورس و
بةهيَزن .لة هةنديَك شويَندا ،كة زةوييةكة ثتةو و بةهيَز نيية ،مةكينةي لةرةداري ) (Vibrationتايبةت بةكاردةهيَنريَت .برِوانة
ويَنةي () 13 - 3

ويَنةى (  )13 - 3ئاميَرى كوتاندنةوةي لةرةداريي
لةوشويَنانةدا ،كة رِيَذةي شآ بةرزة ،دةبيَت ماددةي ثرِكردنةوةكة لة ضةو و مل و بةردي شكيَنراو و زيخ تيَكةلَبكريَت ،بؤئةوةي
شآ و تةرِيي بةهؤي موولوولةكاني ئاوةوة دزةنةكةن و نةطةنة ضينةكاني سةرةوةي ثرِكردنةوةكة .ئامانج لة ثرِكردنةوة و ثةستانةوةي
طلَ ئةوةية ،كة زةمينةكة توانا و هيَزيَكي باش ثةيدابكات ،بؤ ئةوةي كة بةرطةي هةموو ئةو بار و قورساييانة بطريَت ،كة لة كاتي
تةواوبوون و بةكارهيَناني بيناكةدا دةكةويَتةسةري و رِؤنةضيَت ء بةرزي و نزمي و ضالَي تيَنةكةويَت.

كارةكاني ثرِكردنةوة  -اعمال الردم : Back Filling Work -
ئةم قؤناغة ثاش تةواوبووني بيناكة دةستثيَدةكات ،بة رِيَكخستين دةوروبةري بيناكة و  Finish Gradeرِووبةرةكاني
سةوزايي و ئاو بةثيَي هيَلةكاني كؤنتوور و بةرزيي و نزميي رِووي زةوييةكة و نةخشةكاني دةستكاريكردن و رِيَكخسنت و ثوختةكردني
زةوييةكة  ، Landscapeوةكو الي خوارةوة-:
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 -2ثرِكردنةوة – الردم Back Filling -
بؤ ثرِكردنةوةي ئةو شويَنانةي ،كة ثاش جيَبةجيَكردن و تةواوبووني كارةكاني بينا ثيَويستة ثرِبكريَنةوة ،وةكو هةنديَك
شويَين ناو بيناكة و دةرةوةي بيناكة ،بؤ ئةم كارةش دةبيَت ئةو طلَةي كة لة ئةجنامي هةلَكةندني بناغة و ذيَر زةمينةكاني بيناكةدا
كؤبونةتةوة ،بةكاربهيَنريَتةوة ،يان بة طلَي ثاكي بآ رِةط و طرتكة بةرد ضني ضني ثرِبكرَيتةوة بة ئةستووريي لة ( 25سم  15 -سم)
دةبيَت باش ئاوثرذيَن بكريَت و بة ئاميَري دةسيت ،يان مةكينةي كوتانةوة زؤرباش بكوتريَتةوة ،بؤئةوةى لة ثاشان رِؤنةضيَت ء درز ء
ضالَ نةكةويَتة زةمينةكةوة بةتايبةتي زةمينةكاني وةستانى ئؤتؤمبيَل و رِيَطاكان و رِارِةوةكان و ثيادةرِؤكان ،دةبيَت رِيَذةى ضرِي
كوتانةوةكة  -Soil Compaction-لة شويَين كارةكة لة( )%95 -%40ي ضرِيي ئةو طلَةبيَت ،كة بؤ تاقيطةكان دةنيَردريَت ،كة
ئةويش دةبيَت لة ( 2،4طرام/سم سيَجا) كةمرت نةبيَت بةثيَي خةسلَةتةكاني كؤدي بةريتاني كة ( .)BS 2377بؤثرِكردنةوةي سةر
لوولةي زيَرابةكان و ئاوةرؤكان  Storm and Sanitary Systems-دةبيَت هةمان طلَ بةكاربيَتةوة كة لة سةرةوة باسكرا
بؤئةوةي زيان بة لوولةكان نةطات و نةشكيَن .برِوانة ويَنةي ()14 - 3

طلَي ثاكي بيناكة

طلَ و زيخ و مل
 25سم

مل و زخيي ورد
لوولةي ئاوةرِؤ

ويَنةى ( )14 - 3داثؤشيين لوولةي ئاوةرِؤ
- 1ئاوةرِؤي شويَنكارةكة  -تصريف املياة يف املوقع Site Drainage -
ئاوي باران و بةفر و سةهؤأل كاريطةرييةكي زؤر خراثيان لةسةر بيناكان هةية ،لةبةرئةوة دةبيَت هةر لةطةلَ دروستكردني
بيناكاندا كار بؤ ضارةسةركردني ئةم طرفتة بكريَت .دةبيَت زانياريي ضاك كؤبكريَتةوة لةبارةي رِيَذةي باريين ساالَنةي باران و بةفر و
تةوذم و ئارِاستةي با و ئاسيت ئاوي ذيَرزةوي ء جؤر و ضؤنيَتيي طلَ و ثيَكهاتةكاني تري زةوييةكة .لة رِووي تةالرسازيشةوة وردةكاريي
 -التفاصيل  Details -ي طوجناو بؤ هةموو ئاوةرِؤكاني ئةو شويَنانة بكريَت ،كة ئاو دةيانطريَتةوة.
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ئاوةرِؤي حةوشة و باخ و بانةكان  -احلدائق و الساحات  squares -بةهؤي تؤرِيَك لوولةي تايبةتيي ئاوةرِؤDrainage -
 ،Systemكة تريةكانيان دةبيَت لة ( 25سم) كةمرت نةبيَت و بةالرييةكي دياريكراو دابنريَن و جةمسةرةكانيان تيَهةلَكيَش بكريَن بآ
لكاندن -بدون حلام  .Open Joint Tiles -برِوانة ويَنةى ()15 - 3

ئةم لووالنة لة جؤطةلةيةكدا رِادةكيَشريَن بةمةرجيَك

سةرثشيت لوولةكان (10سم) بكةونة ذيَر طلَةوة و بةتيَكةلَةي زيخ و ضةو ومل ثرِبكريَتةوة بؤئةوةي بةرطةي قورسايي و هاتوضؤ بطرن و
نةشكيَن .ئةو زةوييانةي كة بة سروشت الرن ،دةبيَت ضارةسةربكريَن بة داناني بةربةست بؤئةوةي دانةخوريَن و نةرِوخيَن .برِوانة ويَنةى
()16 - 3

جةمسةي تيَهةلَكيَش كردن

ويَنةى ( )15 - 3لوولةي كؤنكريَيت تايبةت بة ئاوةرِؤ

ويَنةى ( )16 - 3ضارةسةركردني الثالَةكان دذي رِؤضوون و داخوراندن
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ئاوةرِؤي شةقامةكان و كؤآلنةكان بةثيَي الري و بةرز و نزميي رِووي زةمينةكانيان كاريان بؤ دةكريَت و ئارِاستةي ئاوكؤكان -
احواض التفتيش Inspection basins -دةكريَن ،كة لة شويَنى طوجناودا ثيَشكات دةستنيشانكراون و دروستكراون بؤ ئةو
مةبةستة لةويَشةوة بؤ تؤرِي سةرةكيي ئاوةرِؤي طشتيي ذيَرزةوي  -المجاري الرئيسية  ، Underground Storm Drainageكة
دواقؤناغي ئاوةرِؤكانة .لة زؤر شويَندا ئاوةرِؤي كراوة ،كة بة جؤطةلةي تايبةت دروستدةكريَت بة كؤنكريَت يان بةردرِيَذ دةكريَت ،يان
خشرتِيَذ دةكريَت .ئاوةكة دةرذيَنريَتة ناو رِووبارةكانةوة و طؤماوة طةورةكان و دةرياكانةوة.
 -3ئامادةكردني رِيَطا و شويَن وةستاني ئوتؤموبيَل و طؤرِةثانةكان و ثليكانةكاني دةرةوةي بينا لة كارةكاني ئامادةكردني شويَنكاري
بينا دةذميَردريَت ،كةثاش ثرِكردنةوة و كوتاندنةوة و رِيَكخستين شويَنةكة ،يان ضيمةنتؤ رِيَذ دةكريَت ،يان بةردرِيَذ ،يان خشرتِيَذ
دةكريَت .ثليكانةكاني دةرةوةش لةسةر سةكؤيةكي تايبةت بةثيَي ئةو نةخشانةي ،كة بؤيان دانراوة دروستدةكريَن.
 -4جوانكردن و رِازاندنةوةي شويَنكار  -جتميل املوقع Site Beautification -
مةبةست لةم كارة ئةوةية ،كة هةموو رِووبةر و شويَنةكراوةكان رِيَكبخرين و ثوختةبكرين و جوانكاريي و رِازاندنةوة و
رِيَكخستنيان لة رِووي تةالرسازيةوة  -التنسيق المعماري  Landscape Architecture -بؤبكريت ،هةروةها لة رِووي
باخضةسازييةوة  -التنسيق الحدائقي  . Landscape Gardening -لة رِووي تةالرسازييةوة رِيَكخسنت و جوانكردني هةموو رِووبةر
و شويَنةكراوةكان و شويَنة طشتييةكاني ،كة بؤ بيناكان تايبةمتةندن ،وةك نةخشةسازيي بؤ شويين هةموو باخضةكان و رِيَطاكان و
ثيادةرؤكان و تراسةكان و شويَنةكراوةكان و ثةيوةستكردني نيَوانيان.
هةروةها دةستنيشانكردني شويَنةكاني كات بردنةسةر و حةوانةوة  -اماكن الرتفية  Recreation Areas -ء مةلةوانطة -
احواض السباحة  Swimming pool-و جؤالنة و شويَين ياري  -مالعب  Play Grounds -تيَراسةكان (سةكؤكان)  -دكة او
سطيحة  Terraces -ء ئينجانةي طولَ  -احواض الزهور  Flower beds -ء شويَين دانيشنت  -املقاعد  Seats -ء كؤئاوي
فيضقةكان  -النافورات  Fountains -ء شويَين برذاندن و خواردن  -اماكن الشوايات  Barbecue Pits -ء شويَين تاظطةكان و
ثةيكةرةكان  -اماكن الشالالت و التماثيل  Statues -لة باخضةكاندا ،بؤئةوةى دميةنيَكي دلَفرِيَن و جوان بة دميةني طشتيي ئةو
شويَنة ،يان ئةو طةرِةكة بدات ،كة بيناكاني تيَداية.
هةروةها رِيَكخشنت و جوانكردني ضوونة ذوورةوةي طةراجةكان و شيَوةي رِيَطاكان و ثيادةرؤكان -املمرات واملماشيRoads -
 and walksء شويَين وةستاني ئوتؤمبيَلةكان -مواقف السيارات  Parking -ء ثةرذيين جياكردنةوةي رِووبةرةكان  -االسيجة-
 Fencesء رِووناككردنةوةي هةموو شويَنةكاني دةرةوةي بيناكان  -االضاءات الخارجية  ، Outdoor Lighting -كة طرنطيةكي
زؤريان لة رِووي تةالرسازييةوة هةية .برِوانة ويَنةى ()17 - 3
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باخضة

ياريطة
مةلةوانطة
خانوو

سنووري
شويَنكار

ضيمةن

شةقام

خالَي ضةسثكردن

ويَنةى ( )17 - 3نةخشةكاريي جوانكردن و رِازاندنةوةي شويَنكاري بينا

 -5رِيَكخستين باخضةكان  -التنسيق احلدائق – :Landscaping - Landscape Gardening
هةر كاريَكي رِيَكخسنت لة باخضةكاندا بكريَت ثيَويستة ليَكؤلَينةوةيةكي باشييان لةاليةن ثسثؤراني تايبةتةوة بؤ بكريَت بؤ
هةلَبذاردني جؤري دار و درةختةكان و دةوةنةكان و رِووةكي رِازاندنةوة و جؤري طولَةكان و ناوةكانيان و دةستنيشانكردني شويَين
طوجناو بؤيان و رِةخساندني ذينطةيةكي طوجناو بؤ طةشةكردن و ثةرةسةندنيان بةشيَوةيةكي سروشيت بؤ طةيشنت بةو ئاماجنانةي كة
كاري بؤكراوة ،ئةويش جوانكردن و رِازاندنةوة و دروستكردني دميةنيَكي سةرجنرِاكيَش وهةوايةكي ثاك و سيَبةريَكي فيَنك و بؤن و
بةرامةيةكي خؤشة .برِوانة ويَنةى ()12 - 3

71

بيناكاريي تةالرسازي

ويَنةى ( )12 - 3رِيَكخستين باخضةكان Amsterdam،Stadhouderkade
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سةرضاوةكاني بةشي سيَهةم
.2423،  جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية، الطبعة االولى، أنشاء مباني، أرتين ليفون+ زهير ساكو
.1006 ، االسكندرية-  توزيع منشأة المعارف، االجلد االول- الطبعة التاسعة، تشيد المباني،فاروق عباس حيدر
. شيَركؤ كريم قادر، حممد حسن يونس:دانةران
- Construction of Civil Buildings، Literature of Buildings Culture، Mosco،1968.
- Landscape Architecrture ،Second Edition ،Ministry of Higher Education and Scientific
research ،L.C. Zaleskaya &E.M. Mikolina،1979 Moscow.
- The Construction of Building، Barry، Third Edition، metric Crosby Lockwood staples ، 1971
London.
- The Education of Building Construction، Neumann + Weinberger + Hestermann + Rongen 32
Edition Part 1 + 2 ،Teubner، 2003 Stuttgart.
- 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 ضوارةم
بةكارهيَناني خشت لة بينادا (خشتكاريي)
أعمال الطابوق
Brickwork
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بةشي ضوارةم  /بةكارهيَناني خشت لة بينادا (خشتكاريي)  -أعمال الطابوقBrickwork -
خشت بةو تةنة الرِيَكانة دةلَيَن ،كة بة ئةندازةي جؤراوجؤر دروستدةكريَن ،بةآلم هةموويان لةضاو كةرةستةكاني تري بينادا
سوكرتن و بة دةست هةلَدةطرييَن و بةئاساني كاريانثيَدةكريَت ،مرؤظ لة زؤر كؤنةوة ئةم كةرةستةيةيان لة خانووبةرة و بينا طشتييةكان
دا بةكارهيَناوة ،لةسةرةتاوة قورِيان بةكارهيَناوة ،كة طرياوةكةي لة طلَي بيَخاشاك و ئاو ثيَكهاتووة ،لةثاشان بة دةست تؤثةلَيان
كردووة و لةسةريةك بة ئاسؤيي هةلَيانضنيوة و رِيزبةندييان كردووة ء ديواريان ثيَدروستكردووة ،زؤرجاريش ثووش ،يان كا  -تنب
 Hayلةطةلَ هةويري ئةو تؤثةلَة قورِانة تيَكةلَكردووة و ثانيانكردؤتةوة لةثاش وشككردنةوةيان بؤ دروستكردني ديواربةكاريانهيَناوة ،هةتا هزري قالَبكاريي هاتةكايةوة ،كة لة تةختةدار لة شيَوةي ضوارطؤشة ،يان الكيَشة دا بة قةبارةي جياجيا
دروستدةكرا و طرياوةي قورِةكة  -مونة الطين  Clay Mortar -ى تيَدةكرا ،ثاش ئةوةي كة قورِةكة خؤي دةطرت و كزردةبوةوة لة
قالَبةكان دةرياندةهيَنا و لةسةر زةوييةكي تةخت و ثاك بة رِيز دادةنران تاكو وشكدةبوونةوة ،ئةم كارة بةرةو ثيَشضوو ،تا كوورةي
خشت بة شيَوةيةكي سةرةتايي دروستكرا ،بؤ سووركردنةوةي خشتةكان ،كة بةو كارةش خشت تواناي بةرطةطرتين تةرِوتووشي و شآ و
هةلَطرتين قورسايي زؤر زياديكرد .ئيَستا خشت بة هةموو جؤرةكان و رِةنطةكانييةوة لة كوورةي تايبةتدا دروستدةكريَت و لة هةريَمي
كوردستان و عيَراق و سةرانسةري جيهاندا بةكاردةهيَنريَت .برِوانة ويَنةى ()2 - 4

طرياوةي قورِ و كا
طرياوةي قورِ لة قالَبدا
قالَيب تةختة

داناني خشيت كالَ ثاش وشكبوونةوة

داناني خشيت كالَ بؤ وشكبوونةوة

ويَنةى ( )1 - 4دروستكردني خشيت كالَ لة كوردستان و وآلتةكاني تري خؤرهةآلتي ناوةرِاست.
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بةشيَوةيةكي طشيت ئةو ماددانةي ،كة خشيت ليَدروستدةكريَت طلَي ئاسايي و مل و قورِي نيشتوي ناو رِووبار و جؤطة و
دؤلَةكانة ،كة بة شيَوةي ضةند ضينيَكي لةسةر يةك نيشتو لة سروشتدا هةية ،لة كوردستان و عيَراقدا زؤرة و بةئاساني دةستدةكةويَت.
ئةم ماددانة بةثيَي قوآليي شويَنةكانيان رِيَذةي ثيَكهاتة كيمياوييةكانيان وةكو خويَ و ثيَكهاتة كانزاييةكاني تر جياوازيان هةية،
زؤربةيان بةئاساني لة ئاودا دةتويَنةوة،هةندآ ماددةي وةكو طةض  CaSO4و قسلَ  CaCO3 or CaOو ماددة ئؤرطانيكةكان
زيانيَكي زؤر بةخشتةكة دةطةيةنن ،ئةطةر بة رِيَذةيةكي زؤر لة طرياوةي هةويري خشتةكةدا هةبيَت،ضونكة ثاش سوتاندني لةكوورةدا،
وردة بؤشايي و درزةموو لةخشتةكةدا دروستدةبيَت و دةبيَتة هؤي درزبردن و وردبووني ،بةتايبةتي ئةطةر ئاوي بةسةردا بكريَت ،يان
خبريَتة ئاوةوة ،لةبةر ئةوة دةبيَت هةموو ئةوماددانةي ليَجيابكريَتةوة ثيَش دروستكردني و يةكاويةك ملي تيَكةلَبكريَت ،بؤئةوةي
رِيَذةي ثيَكهاتةكاني طلَةكة يةكسان بن وةك لة خوارةوة باسكراوة.
 دروستكردني خشيت كالَ – اللنب Sundried Bricks -ثاش ئةوةي كة طلَة ثاكةكة يةك مةتر سيَجا (2م )3جيا دةكريَتةوة و ئامادةدةكريَت و لةطةلَ يةك مةتر سيَجا (2م)3مل و (10
) كيلوطرام كا ،يان ثووش – التنب Hay -و لة  %30قةبارةي ئةم ثيَكهاتانة ئاوي تيَكةآلودةكريَت ،زؤرجار هةندآ خويَشي تيَكةآلو
دةكريَت(،كا ثيَكهاتةي خشتةكة ثيَكةوة دةبةستيَتةوة و خويَكةش ئةو تؤوي طذوطيايانةي ،كة تيَكالَو بةطلَةكةبوون ،لةناويان دةبات)
طرياوةي هةويري ئةم ثيَكهاتةية طرياوةي قورِ – مونة الطين –  clay mortarدةكريَتة ئةو قالَبانةوة ،كة ثيَشكات بة ئةندازةي
دةستنيشانكراو خشيت كالَيان ثيَدروستدةكريَت .ثاش ( )14كاتذميَر ،كة خشتةكان كزربوونةوة لةقالَبةكان دةردةهيَنريَن و لة
شويَنيَكي كراوةدا لةبةر سيَبةردا وشكدةكريَنةوة (ضونكة لةبةر هةتاودا دةضنةوة يةك و درز دةبةن) .ئةو ديوارانةي كة بةجمؤرة خشتة
دروستدةكريَن ،دةبيَت ئةستورييةكانيان لة دوو خشت كةمرت نةبيَت ،ئةم خشتانة بةهيض جؤريَك بؤ بناغة بةكارنايةن .برِوانة ويَنةى
()1-4

ويَنةى ( )1 - 4ئامادةكردني خشيت كالَ

ديواري خشيت كالَ دةبيَت بناغةكةي ،يان بة بةرد ،يان بة خشيت سوور ،يان بلؤكي كؤنكريَت دروستبكريَت ،بؤئةوةي بةرطةي قورسايي و
تةرِ و تووشي و شآ بطريَت .ديواري خشيت كالَ بؤ طةرما و سةرما لة وةرزةكاني زستان و هاويندا جياكةرةوةيةكي باشة ،بةآلم بةرطةي
شآ و باراناو ناطريَت و جيَطايةكي زؤر لةبارة بؤ طةشةكردن و ثيَطةيشتين جانةوةر و ميَر و بةكرتيا ،كة دةبنة هؤي جؤرةها نةخؤشيي.
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ئةم ديوارانة بةئاسانيي درز و دةالقةيان تيَدةكةويَت بة هؤي كارليَكة جياجياكاني كةش و هةواوة،لةبةرئةوة تةمةني بةكارهيَنان و
مانةوةيان – دوام  Durability -لةضاو ئةو ديوارانةدا زؤركةمرتة ،كة بة بةرد ،يان بةخشيت سوور ،يان بةبلؤك دروستدةكريَن.
برِوانة ويَنةى ( 3 - 4أ ب).
ديواري خشيت كالَ

بناغةي بةرد

~ 40 -60 cm

ويَنةى ( )3-4أ

ديواري خشيت كالَ بة بناغةي بةرد

ثةت
تةناف

ميَخي دار

بةردي طؤشة بؤ بةهيَزكردن

رِيزبةنديي خشيت كاأل

تاس

رِيزبةنديي بةرد بؤ بةرطري

ديواري خشيت كالَ

شيَ

بناغةي بةرد بؤ بةرطريي شيَ

قورِ
شاولَ

ئامرِازي ثيًَوانةكردن

طرياوةي لكيَنةر

ثيَوانةكردن

قورِ

قالَيب تةختة
كةمضة
تةناف

ثارضةبةردي تةنك بؤ

تةرازوي ئاو

ويَنةى ( )3 - 4ب

رِاستكردنةوةي رِيزبةند

ثيَكهاتةكاني ديواري خشيت كاأل و ئاميَرةكاني دروستكردني
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خشيت سوور  -الطابوق أالحمرRed clay Brick -
هةويري ئةم جؤرة خشتة هةمان هةويري خشتى كالَة و دةخريَتة كوورةي خؤمالَييةوة و سووردةكريَتةوة ثيَيدةليَِن خشيت
خؤمالَيي،لةبةرئةوةي كة ثلةي طةرما لةجمؤرة كوورانةدا كؤنرتؤلَ ناكريَت ،الكاني ئةم خشتانة خواروخيَض دةردةضن و قةبارةكانيشيان
وةك يةك نابن ،رِةنطةكانيشيان لةيةك ناضن .بةآلم لة ئاودا ناتويَنةوة و تةرِيي و شآ كاريان تيَناكات و بةرطةي قورسايي دةطرن.
خشيت سوور ثيَشكةوتنيَكي طةورةي بة خؤوة دي ،ئةوةش بووة هؤي دروستكردني جؤرة جياجياكاني خشت لة رِووي قةبارة و ثيَوانة و
رِةنط و تواناي بةرطةطرتنيانةوة بؤ بار و قورسايي و هؤكارةكاني كةشءهةوا.
شؤرة  -التزهر Efflorescence -بةهؤي ئةوةوة ،كة رِيَذةي خويَي طؤطردي سؤديؤم ،يان مةطنيسيؤم ،يان هةردووكيان بة
تيَكةآلوي لة طرياوةي هةويري خشتةكةدا هةية و بةهؤي شآ ،يان بةهةلَمبووني ئاوي ناو خشتةكانةوة ،ئةو خويَيانة ديَنة دةرةوة ء لة
شيَوةي تؤز ،يان ثؤدرةيةكي سثي ،يان زةرد لةسةر رِووكاري خشتةكان دةردةكةويَت ثيَيدةلَيَن شؤرة ،ئةم خويَيانة بةهؤي شآ و تةرِييةوة
دزة دةكةنة ناو ضينةكاني سثيكاريي و ماددةي رِووثؤشكردني ديوارةكانةوة و داياندةخوريَنن و كةضةلَةيان دةكةن و رِووكاري ديوارةكان
بةدرِةنط و ناشريين دةكةن و بؤ ضاركردن و لةناو بردني ئةجمؤرة خويَية دةبيَت ئةم كارانةي الي خوارةوة ئةجنامبدريَت .برِوانة ويَنةى
( :)4-4

شــؤرة

ويَنةى ( )4 - 4شــؤرة
أ -خشتةكان خبريَنة ناو ئاوةوة بؤئةوةي خويَكان بتويَنةوة و بيَنةدةرةوة.
ب -دةبيَت خشتةكان ثاراوبنب ثيَش بةكارهيَنانيان لة ديوارةكاندا ،بؤئةوةي لة ضيين ديوارةكةدا ئاوي طرياوة لكيَنةرةكة نةمذن ،كة
ثيَويستة بؤ رِةقبوون و لكاندني طرياوةكة بة رِيزبةندةكانيانةوة.
ج -ثاش ئةوةي كة ديوارةكان دروستدةكريَن و شؤرةكة دةردةكةويَت ،دةبيَت بة فلَضةي تةل باش ديوارةكان بكرِيَنريَن و ثاكبكريَنةوة.
د -دةبيَت بة فيضقةي ئاوي تيذ ديوارةكان بشؤردريَن.
ه -دةبيَت ديوارةكان بة ترشةلَؤكي مؤرياتيك -حامض مورياتك Muriatic acid HCl -بة رِيَذةي ( )1002ئاوي تيَكةلَبكريَت و
بشؤردريَت.
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دروستكردني خشيت سوور  -صناعة الطابوق االحمرRed brick manufacture -
خشيت سوور بةجمؤرانةي الي خوارةوة دروستدةكريَت-:
 -2جؤري نيمضةميكانيكي  -الطابوق نصف الميكانيكي:Half Mechanical type -
هةويرةكةي وةكو هةويري خشيت كاأل بؤ ئامادةدةكريَت و لة ئاميَري تايبةتدا بةثيَي ئةندازةي ثيَويست كةرتكةرتدةكريَت و
لةسةر زةوييةكي ساف و رِيَك وشكدةكريَتةوة ،ئينجا لةذيَر ثلةي طةرمايةكي ضاوديَريكراودا (كؤنرتؤلَكراودا) سووردةكريَتةوة و الكانيان
رِيَك و خشتةكانيش يةك قةبارة دةردةضن.
 -2جؤري ميكانيكي  -الطابوق الميكانيكي: Mechanical Type -
ثاش ئةوةي كة هةويرةكةي ئامادةدةكريَت و بةئاميَري تايبةت بةثيَي ئةندازةي ثيَويست كةرتكةرتدةكريَت ،بةآلم بؤ
وشككردنةوة و سووركردنةوةيان دةخريَنة سةر رِةورِةوةيةكي تايبةت – عجلة او حزام  conveyer belt -و بةتونيَليَكدا
رِةتدةكريَن ،كة هةوا و طاز و هةلَمي طةرمي ثيَدا دةرِوات بةو جؤرة خشتةكان جؤشدةدريَن ،ئةم كارة شةو و رِؤذ بآ وةستانة ،ئةم
خشتانة الكانيان رِيَكة و رِةق و بة توانان و رِةنطةكانيشيان وةكيةكن.
 -3خشيت وشك  -الطابوق الجاف : Dry- Pressed Process -
ئةم خشتانة لة طلَيَكي خاوي كةمثيَز ،كة لةطةلَ برِيَكي كةم ئاو بة جؤريَك رِيَذةكةي بطاتة ( ) %20تيَكةلَدةكريَت و
لةثاشان دةكريَتة قالَيب ثؤالَيينةوة و لةذيَر فشاري ( 500تا  3،4( Psi )2500تا  )20،3ميَطا ثاكسال لةذيَر ثالَثةستؤيةكي
بةرزدا ،بةهؤي فشاري هيَدرؤليكةوة ،يان ثةستاني هةواوة دةثةسرتيَتةوة ،ئةجمؤرة خشتانة زؤر رِيَك و بةهيَزن و قةبارةكانيان
ضوونيةكن.

خشيت نويَي بيناكاري:
بةهؤي ثيَشكةوتن و داهاتين ماددةكان و كةرةستة هةمةجؤرة نويَكاني بيناوة ،بةرهةمهيَناني خشت كةمبووةتةوة ،هةرضةندة
لةسةرةتاكاني سةدةي بيستةوة خشيت ثيَوانةييكراوي جيهانيي بة ئةندازةي (14سم ×  21سم ×  2سم) هاتةكايةوة ،كة هةتا
ئيَستاش هةر بةكارديَت .برِوانة ويَنةى ()5 - 4

14سم
 2سم

ويَنةى ( )5 - 4خشيت ثيَوانةييكراوي جيهاني

 21سم
20
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جؤرة كاني خشت بة طشيت:
 -2خشيت سووركراوة  -الطابوق المشوي:Fired Brick -
أ -خشيت ثتةو  -الطابوق الصلد  : Solid brick -ئةجمؤرة خشتانة رِيَذةي كونؤكةوردةكانيان  -املسامات  pours -ناطاتة
لة  %15ى قةبارةكانيان و لة جؤرةكاني تري خشت زياتر بةرطةي قورسايي دةطرن ،لةبةرئةوة لة بناغة و ديوارة هةلَطرةكاندا
بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى ( )6 - 4أ
ب -خشيت كوناودةر -الطابوق المثقب :Perforated brick-ئةم خشتانة كونكوندةكريَن،بؤئةوةى سوكةلَةبنبء ماددةي
قورِةكةشي لة ضاو خشيت ثتةو دا كةمرتبيَت ،لةبةرئةوةي رِيَذةي قةبارةي كونةكاني زؤرترة لة  %15قةبارةكةي تواناي هةلَطرتن و
بةرطةطرتين بؤ قورسايي كةمة و بؤ ديواري هةلَطر زؤركةم بةكاردةهيَنريَت ،بةآلم بؤ تيغةكاني ناوةوةي بينا و ثةرذينةكاني
سةربانةكان و باخةكان بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى ( )6 - 4ب
ج -خشيت ناوضاأل -الطابوق ذو الطمغة :Frog or indent brick -ثاش ئةوةي كة هةويرة قورِةكة دةكريَتة قالَبةوة ،ئينجا
بةهؤي ثةستانةوة ضالَيَك ،يان زياتر لة ديويَكي خشتةكةدا دروستدةكريَت ،بؤئةوةي لة كاتي دروستكردندا ئةو ضالَة بة طرياوة
لكيَنةرةكة ثرِببيَتةوة و ضينةكاني رِيزبةندي ديوارةكة ثيَكةوةببةستيَتةوة و خزان رِوونةدات ،ئةجمؤرة خشتة تواناي هةلَطرتين
قورسايي زؤرباشة و بؤ بناغة و ديوارةهةلَطرةكان بةكاردةهيَنريَت .برِوانة ويَنةى ( )6 - 4ج
د -خشيت ناوبؤش -الطابوق الخلوي  :Cellular brick -ئةم خشتانة ناوةكانيان ضالَة،بةآلم كوناودةر نيية ء رِيَذةى قةبارةي
بؤشاييةكاني زؤرترة لة  %15ى قةبارةكةي ،وة هةروةكو خشيت كوناودةر بةكاردةهيَنريَت .برِوانة ويَنةى ( )6 - 4د
ه -خشيت دةالقةدار -الطابوق المجوف :Hollow brick -ئةجمؤرة خشتة كونةكاني طةورةترن لة خشيت كوناودةر و
سوكةلَةترن ،بةرطةي قورساييةكي زؤر ناطرن و لة ديواري هةلَطردا بةكارناهيَنريَن ،تةنها بؤ تيغة (القاطع) )(Partition
بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى ( )6 - 4ه

أ-خشيت ثتةو

ب-خشيت كوناودةر
ج -خشيت ناوضالَ

د -خشيت ناو بؤش

ه  -خشيت دةالقةدار

ويَنةى ( )6 - 4جؤرةكاني خشيت سوور (أ،ب،ج،د،ه )
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 -1جؤرة جياوازة كاني تري خشت:
أ -خشيت تيََكةلَةي مل و قسأل  -الطابوق الرملي والجيري : Sand-lime Brick -
ئةمة جؤريَكة لة خشتة نويَيةكان .ماددةي قسلَ دةكريَتة ئاوةوة ء طؤرِانكارييةكي كيميايي بةسةردا ديَت،ثاش ئةوة لةطةأل ملدا
تيَكةلَدةكريَت ء هةويرةكةي دةكريَتة ئةو قالَبانةوة ،كة بةثيَي ويسيت خاوةن كارةكة دروستدةكريَت ،قالَبةثرِةكان دةخريَنة ناو
تونيَلة لوولةيةكي طةورةوة ،كة هةلَميَكي طةرمي ثيَدا تيَثةرِ دةبيَت ،خشتةكان جؤشدةدات و رِةق و بةهيَزدةبن ،خشتةكان لة شيَوةي
ئاسايي ،يان كونكون ،يان بةثيَي ثيَويست دروستدةكريَن ء بؤ دروستكردني ديوار و رِووثؤشكردني رِووكارةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا
بةكاردةهيَنريَن ،لةبةرئةوةي كة بةرطرييةكي باشي دذي شآ هةية و لة هةمانكاتدا بؤ جوانكاريي رِووكاري ديوارةكان بةكاريَت .برِوانة
ويَنةى ( )7 - 4أ

ويَنةى ( )7 - 4أ خشيت تيََكةلَةي مل وقسأل

ب -خشيت كؤنكريَيت  -الطابوق الخرساني : Concrete Brick-
خشيت كؤنكريَيت لة تيَكةآلوكردني ضيمةنتؤ ومل و زيخ و ئاو دروستدةكريَت .هةنديَكجار بؤيةي تيَكةآلودةكريَت ،يان هةنديَك
لة ماددة سةرباركراوةكان تيَكةأل بة طرياوةي كؤنكريَتةكة دةكريَت ،بؤئةوةي هةنديَك لة رِةوشي خشتةكة بطؤرِيَت .بة ئةندازةي جياجيا
دروستدةكريَت ،بةآلم بةزؤريي ئةندازةي خشيت ئاسايي هةية .برِوانة ويَنةى ( )7 - 4ب
 21سم
2
سم

ويَنةى ( )7 - 4ب خشيت كؤنكريَيت
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هةنديَك تايبةمتةنديَتيي خشيت كؤنكريَيت -بعض مميزات الطابوق الخرسانيSome Advantages of Concrete -
:Masonry Units
 -1شيَوةيةكي ثيَوانةيي رِيَكوثيَكي هةية و الكاني رِاست و رِيَكن ،كة دةبيَتة هؤي دروستبووني ديواريَكي رِيَك وةستاو ،بة جؤرةها رِةنط
بةرهةمدةهيَنريَن بة تيَكةلَكردني ضةند جؤريَكي جياواز لة ضيمةنتؤ رِةنطاو رِةنطةكان.
 -1تةنيَكي طةيةنةري طةرماية.
 -3كربيتةخوآ زوو كاري تيَدةكات.

ج -خشيت سووك  -الطابوق الخفيف : Light Brick -
ئةجمؤرة خشتة لة شيَوةي خشيت سووري ئاساييدا ،يان لة شيَوةي بلؤكي ناوبؤشداية ،قورِي طرياوةي هةويرةكةي لة جؤريَكي
زؤر باشة – مادة صلصالية جيدة –  Good Quality clayوةك هةويري خشيت سوورة و دةكريَتة قالَيب تايبةتةوة ،لةثاشان
سوور دةكريَتةوة ،بةطشيت بؤ دروستكردني تيغة بةكاردةهيَنريَت ،زؤر كيَشي سووكة و ئاسانكاري ثيَدةكريَت و بةباشي بةرطةي ئاطر
دةطريَت و ئاو و ماددة كيمياوييةكان كاري تيَناكةن .برِوانة ويَنةي ( )7 - 4ج
 30سم
s

ويَنةى ( )7 - 4ج خشيت سووك

 10سم
s

 10سم
s

د -خشيت رِوو شووشة  -الطابوق المزجج : Glazed Brick -
ئةجمؤرة خشتانة هةر لة ماددةي طلَ وةكو خشيت سوور دروستدةكريَن و دةخريَنة كوورةوة ،ئةو رِووانةي كة ثيَويستة رِووشووشة
بكريَن رِووبةرِووي ئاطرةكة دادةنريَن وثاش سووربوونةوةيان برِيَك لة ماددةي خويَي تايبةت – مادة الملح (Salt-glazed Brick -
دةكريَتة ناو ئاطري كوورةكةوة و دةبيَت بة طاز و بة رِووي خشتةكاندا هةلَدةضيَت و بة ماددةي خوآ شووشة رِووثؤشياندةكات ،كة بةثيَي
ثيَكهاتةكاني خويَكة ضةند رِةنطيَكي شووشةيي ساف و لووس و دروستدةبيَت ،لةوانة رِةنطي خؤلَةميَشي ،قاوةيي ،سةوز ،دةتوانريَت
خشتة ناو بؤشةكانيش بة هةمانشيَوة رِووشووشة بكريَن .ئةجمؤرة خشتانة ئاسان ثاكدةكريَنةوة و بةرطةي ماددة كيمياوييةكان دةطرن و
23
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بؤ مةبةستةكاني ن يطاركاريي تةالرسازيي و رِووثؤشكردني رِووكاري ناوةوةي ديوارةكاني مةلةوانطة و موبةق و...هتد بةكاردةهيَنريَن.
برِوانة ويَنةي ( )7 - 4د

ويَنةى ( )7 - 4د خشيت رِوو شووشة
ه -خشيت الستيك  -الطابوق المطاطي : Rubber Brick -
لة ماددةي الستيك  -المطاط rubber -بة شيَوةي هةمةجؤر و ئةندازةي جياجيا ئةجمؤرة خشتة دروستدةكريَت ،بؤ
رِووثؤشكردني ديوارةكاني ناوةوةي نةخؤشخانةكاني ذيركؤلََي (شيَيت) ،هةروةها بؤ رِووثؤشكردني زةمينة و رِيَطا الرةكاني طةراجةكان
بةكاردةهيَنريَت .توانايةكي باشي بؤ جياكردنةوةي دةنط و ذاوةذاو هةية .برِوانة ويَنةي ( )7 - 4ه

ويَنةى ( )7 - 4هـ خشيت الستيك
و -خشيت شووشة  -الطابوق الزجاجي :Glass Brick -
خشيت شووشة لة دووثارضة شووشةي ناوضالَي ثيَكةوةلكيَنراو لة شيَوةي بلؤكي ناوبؤشدا دروستدةكريَت ،بة ئةندازة و قةبارةي
جياجيا ،وةكو ( 246 × 246ملم  247 × 247 ،ملم 45 × 247ملم و بة ئةستووريي 210-20ملم) الثالَةكانيان زبردةكريَن،
بؤئةوةي كة لةطةلَ طرياوة لكيَنةرةكاندا باش ثةيوةستبنب ،رِووةكانيان بريسكةدار و ساف و لووسن و هةنديَكيان زبر و ضوكلَةدارن،
زؤرجار بةثيَي ثيَوست لة شيَوةي شةشثالَو ،يان لوولةييدا بةرهةمدةهيَنريَن ،هةموو جؤرةكان رِيَذةيةكي كةم تيشك و رِووناكييان ثيَدا
دةرِوات لةبةرئةوةي نيوة رِوونن .خودي ماددةي شووشة طةرمي دةطويَزيَتةوة ،بةآلم ئةم خشتة شووشانة ،لةبةرئةوةي كة ناوةكانيان
بؤشة ،رِيَذةيةكي كةم طةرمي ثيَياندا تيَثةرِدةبيَت ،بةشيَوةيةكي طشيت هةموو جؤرةكانيان بةتايبةتي بؤ مةبةسيت نيطاركاريي
24
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تةالرسازي و رِووناكي سروشيت و بةربةستكردني تةثوتؤز لةو بان و ديوارانةدا بةكاردةهيَنريَن ،كة بآثةجنةرةن ،وةكو بانةكاني
كارطة و فابريكةي ئاميَرة ورديلةكان و دةرمانسازدان و ئاميَرة ئةلةكرتؤنييةكان ...هتد .برِوانة ويَنةي ( )7-4و
خشيت شوشة

ثردؤكة

هةويري شىَ برِ

بلؤكي شوشةي ناوبؤش

طرياوةي لكيَنةر
ديواري هةلَطر

ويَنةى ( )7 - 4و خشيت شووشة
ز -خشيت دذة ئاطر (دذة تواندنةوة)  -الطابوق الناري : Fire refractory brick -
رِووثؤشكردني ديوارةكاني ناوةوةي كوورةكاني ثيَدةكريَت وةكو جؤشداني ماددةي ضيمةنتؤ (كلينكةر) و كوورةي جؤشداني
ماددةكاني شووشة...هتد ،كة ثلةي طةرما تيَياندا زؤر بةرزة و هيض ماددةيةكي تر ،جطة لةجمؤرة خشتة بةرطةي ناطريَت و تيَياندا
دةتويَتةوة ،ئةو ماددانةي ،كة بؤ هةويري خشيت دذةتواندنةوة بةكارديَت ،هةويري قورِي كاولينايتة ،كة بة شيَوةيةكي تايبةت لة ذيَر
ثلةي طةرماييةكي زؤر بةرزدا سوور دةكريَتةوة ،يان هةويري سليكؤن ،كة ماددة سةرةكييةكةي لــمة ،ئةجمؤرة خشتة لة كوردستان و لة
عيَراق دروستناكريَت ،هةرضةندة ماددة خاوةكةشي هةية .برِوانة ويَنةي ( )7-4ز

ويَنةى ( )7 - 4ز خشيت دذة تواندنةوة

زاراوةكاني خشت  -إصطالحات و تسميات الطابوق Brick Terming -
خشت لة بينادا لةسةر باريَك لة بارةكاني بةكاردةهيَنريَت،وةكو باري ثاني ،يان باري دريَذي ،يان رِووي ذيَرةوة ،يان لةسةرال...هتد.
أ -رِووي ذيَرةوة  -الوجه السفلي  Bed -ئةو رِووةية ،كة لة داناندا دةكةويَتة ذيَرةوة بةرانبةر بة رِووي زةوي ،ئةندازةكاني (14سم ×
 21سم) .برِوانة ويَنةي ( )2 - 4أ
ويَنةي ( )2 - 4أ
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ب -باري ثانيي  -على الرأس Header -ئةم رِووة ،كة ئةندازةكاني ( 21سم ×  2سم) لة رِووكاري ديوارةكاندا لةسةر باري ثاني
دةردةكةويَت .برِوانة ويَنةي ( )2 - 4ب
ويَنةي ( )2 - 4ب
ج -باري دريَذيي  -على الطول Stretcher -ئةو رِووةية ،كة لة رِووكاري ديوارةكةدا بة ئةندازةي ( 14سم ×  2سم) دةردةكةويَت.
برِوانة ويَنةي ( ) 2 - 4ج
ويَنةي ( )2-4ج
د -لةسةر شان – سكة Bull Header -خشتةكة لة ضينةكاني ديوارةكةدا لةسةرشان دادةنريَت ،كة ئةندازةكاني ( 2سم ×  21سم) و
لة رِووكاري ديوارةكةدا لةسةرشان لة رِووكاري ديواري تيغةدا دةردةكةويَت .برِوانة ويَنةي ( )2 - 4د
ويَنةي ( )2 - 4د
ه -لةسةر الي دريَذي  -على الطاز Bull Stretcher -خشتةكة بةباري دريَذي لةسةر ال باريكةكةي دادةنريَت لة رِووكاري بيناكةدا،
كة ئةندازةكاني ( 14سم ×  21سم) .برِوانة ويَنةي ( )2 - 4هـ
ويَنةي ( )2-4ه

 -3أ درزبةندكردني ذيَرةوة ( مفصل فرشة) ) (Bed Jointئةجمؤرة دانانة تةنها لة ديواري تيغةدا بةكاردةهيَنريَت ،ماوةي نيَوان
ئةو دوو رِيزبةندةي ،كة لةسةر يةكن (دوو ضيين لةسةريةك) وة طرياوةي طةض ،يان ضيمةنتؤي بةسةردا رِادةخريَت ،بؤئةوةي ئةو دوو
رِيزة نزيكةي (2سم) ثيَكةوة بلكيَنيَت .برِوانة ويَنةى ( )4 - 4أ
 -3ب درزبةندي تةنيشت (مفصل بندة ) ) (Perpend Jointئةو جؤرة درزانةية ،كة بة ستووني دةكةونة نيَوان دوو خشيت
تةنيشت يةكةوة لةيةك ضيندا ،ئةم درزانة دةبيَت لةطةلَ درزي رِيزبةندةكاني ذيَرخؤي و سةرخؤي بة تاكءلؤيي دابنريَن و بةستووني
نةكةونة سةريةك ،وةك لة ويَنةى ( )4 - 4ب دا ديارة.
 -3ج ماوةي تيَهةلَكيَشكردن (مسافة الحل) ) (Lapبةو ماوةية دةلَيَن ،كة دةكةويَتة نيَوان دوو درزي ستووني لة دوو ضيين لةسةر
يةكدا ،كة لة رِووكاري ديوارةكةدا دةردةكةويَت وة يةكسانة بة نيوةي ثانيي خشتيَك تا نيوةي ثانيي درزبةندي تةنيشت .برِوانة ويَنة
(  )4 - 4ج
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طرياوةي لكيَنةر

دوانة

ماوةي
تيَهةلَكيَشكردن

شان بةستةكان

درزبةندي تةنيشت

نيوة
درزبةندي باري

درزبةندي

دريَذي

ضني لةسةر باري

تةنيشت

رِيزبةندي باري ثاني

دريَذي
درزبةندي
ضني لةسةر

خشت

شانبةستةكان

ذيَرضني

دووانة
درزبةندي

باري ثاني

ذيَرةوة

ويَنة ( )4-4أ،ب،ج زاراوةكاني خشت لة رِيزبةندةكاني ديواردا
ثارضة تةواوكةرةكان  -االجزاء المتممة -الخاتمةClosers -
ئةو ثارضة خشتانةن ،كة بةثيَي ئةندازةي دةستنيشانكراو لة فابريكةكان دروستدةكريَن ،يان هةر لةسةر كارةكة خشتةكاني بؤ دةبرِن
و ضاكيدةكةن ،بةزؤري ئةجمؤرة ثارضة خشتانة بةكارديَن .برِوانة ويَنةى () 20 - 4
أ -سةرزة  -ثارضة  -شظية  Bat -ئةو ثارضة خشتانةن ،كة بؤ تةواوكردني رِيزبةندي ضيين ديوارةكان بةكاردةهيَنريَن ،ئةويش بة
ضاككردني ثارضة خشتيَك بؤ ئةو شويَنانة بةثيَي ثيَويست زؤرجارخشتةكان بةالري بة طؤشة و ثارضةي جياجيا دةبردريَن .برِوانة
ويَنةى ( )20 - 4أ،ب،ج
أ -خوار برِدراو

ج -ثوازي خشت

ب -طؤشة برِدراو

د -دوانة (نيو خشت بةدريَذي) -دوالة أو الغالق Queen Closer -خشتيَك بة دريَذي كراوة بة دووبةشةوة ،كة ئةندازةي الكاني
(6سم ×  2سم ×  14سم) ـة و ثيَيدةلَيَن دوانة .برِوانة ويَنةي ( )20 - 4د
د -دووانة

ه -نيوخشت بة ثاني  -شكفة نصف  Half Bat or Half length -خشتيَك بة ثاني كراوة بة دووكةرتةوة ،كة ئةندازةي الكاني
( 2سم ×  21سم ×  21سم) ـة .برِوانة ويَنةي ( )20 - 4ه
ه-نيوة خشت
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و -ثارضةي سيَضارةك  -شكفة ثالثة ارباع Three Quarter Bat -سيَضارةكي خشتيَك بةدريَذي ،كة ئةندازةي الكاني ( 22سم ×
 21سم ×  2سم) ـة و ثارضةكةي تري ضارةكي ثيَدةلَيَن .برِوانة ويَنةي ( )20 - 4و
و -سيَ ضارةك

ز -ضارةكة خشت  -خاتمة ربع Quarter Bat -كة ئةندازةي الكاني (6سم × 2سم × 21سم)ـة بؤ تةواوكردني ضيين رِيزبةندي
ديوار بةكارديَت .برِوانة ويَنةي ( )11 - 4ز
ز -ضارةك

ح -ثةخكراو -مفلطحة Splayed -ئةجمؤرة خشتة لة ديواردا بة دريَذيي خشتةكة ،يان ثانييةكةي ثةخدةكريَتةوة و لة ذيَر ضيَوةي
خوارةوةي ثةجنةرةكاندا دادةنريَت .برِوانة ويَنةي ( )20 - 4ح
ح -ثةخ كراو

ط -طؤشةكراوة  -ساق الكلب  Dogleg -ئةجمؤرة خشتة لة طؤشةكاني سةرسووضي ئةو ديوارة خشتانةدا بةكارديَت ،كة طؤشةكانيان
لة  540ثل طةورةترة .برِوانة ويَنةي ( )20 - 4ط
ط -طؤشة كراوة

ويَنةى ( )20 - 4أ،ب ،ج ،د ،ه ،و ،ز،ح ،ط) ثارضة تةواوكةرةكان
 بنةما طشتييةكاني تيَهةلَكيَشكركردن و ثةيوةستكردن  -المباديء العامة لربط :General Principles of Bonding -تيَهة لَكيَشكردن و ثةيوةستكردني يةكةكاني ديوار و تيغة و ثايةي خشت و بةرد و بلؤك لة بينادا زؤرطرنطة و ثةيوةندييةكي
زؤريان بة توانا و ضوسيت و توندوتؤلَي و خؤرِاطريي بيناكةوة هةية .ئةطةر يةكةكاني هةر ديواريَك باش ثةيوةست و تيَهةلَكيَش
نةكرابن ،ئةوا ئةو قورساييانةي ،كة دةكةونة سةريان بة شيَوةيةكي يةكسان بةسةر هةموو يةكةكاني ئةو ديوارةدا دابةش نابن و
دةبيَتة هؤي درز بردن و لةيةكجيابونةوة و رِووخان و كةوتين ئةو ديوارة ،لةجمؤرة ديوارانةدا قورسايي دةكةويَتةسةر ئةو يةكانةي ،كة
بةستووني لةسةر يةكن ،هةر هيَزيَكي ستووني لةسةرةوة بكةويَتة سةريان ،يان هةر هيَزيَكي الوةكي لةالوة ثالَيانثيَوةبنيَت ،ئةوا
داضوون ،يان الر بوونةوة لةو ستوونةدا رِوودةدات ،كة تيَهةلَكيَش نةكراوة لةطةلَ يةكةكاني ئةمالو ئةوالياندا.

برِوانةى ويَنةي

( )22 - 4أ-ب ،بةآلم ئةطةر ئةو يةكانة لة هةموو ضينةكان و رِيزبةندةكاني ديوارةكةدا تيَهةلَكيَشكرابوون ،ئةوا كارليَكردني
قورسايي و ثالَنان زؤر كةمدةبيَتةوة ،ضونكة ئةو قورساييةي كة دةكةويَتةسةر يةكةكةي ضيين سةرةوة ،دةطويَزريَتةوة بؤ سةر دوو
22
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يةكةي ذيَر خؤي لة ضينةكةي ذيَريدا ،لةوانيشةوة بةسةر سآ يةكةي ضيين رِيزبةندي سيَيةمدا دابةشدةبيَت ،هةروةها ئةو قورسايية
بةسةر يةكةكان و رِيزبةندةكاني ذيَرةودا دابةشدةبيَت ،تا دةطاتة سةر بناغة .برِوانةى ويَنةي ( )22 - 4د  ،ئةم كارة بؤ هةر
يةكةيةك لة يةكةكاني رِيزي يةكةمي سةرةوةي ديوارةكة رِوودةدات و قورساييةكان دابةشدةبن و بةيةكطرتويي و هةماهةنطي ضينةكان
دةطةنة سةربناغة .برِوانة ويَنةي ()22-4ج  .ئةم ليَكدان و ثةيوةستكردنةثيَي دةلَيَن تيَهةلَكيَشكردن -Bond-كة دةبيَتة هؤي
بةهيَزكردن و تيَكسمراويكردني ديوارةكة .برِوانة ويَنةي ( 22 - 4أ ،ب ،ج ،د)
هيَزي ستوني

هيَزي ثالَنةري ئاسؤيي

أ-بةهؤي هيزي ثالَنةري ئاسؤييةوة بةالداكةوتن رِوودةدات

هيَزي ستوني بة يةكساني

ب-بةهؤي هيَزي ستوونييةوة داضوون رِوودةدات

كاريطةري تيَهةلَكيَشكردن لةسةر دابةشبووني ستووني

هيَزي دابةشبووي
ستوني

ج -كاريطةريي تيَهةلَكيَشكردن لةسةر

د – كاريطةريي تيَهةلَكيَشكردن لةسةر

دابةشبووني هيَز بةيةكساني

دابةشبووني ستووني

ويَنةى ( )22 - 4أ ،ب ،ج ،د) تيهةلَكيَشكردن و بةندكردن لة ديوارةكاندا
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ثةيوةستكردن و تيَهةلَكيَشكردن لةسةر باري دريَذي و باري ثاني  -الربط على الطول و الراس-

: stretcher and header Bond

ئةطةر ديواريَك بة دوو رِيز بةتةنيشت يةكةوة بآ تيَهةلَكيَشكردن هةلَضنران و قورساييةك خراية سةريان ،وردة وردة ئةم دوو
رِيزة ديوارة لةيةك جيادةبنةوة و بؤشاييةك دةكةويَتة نيَوانيانةوة و بةرةو رِووخان و كةوتن دةضن .برِوانة ويَنة ( )21 - 4أ ،بةآلم
ئةطةر ئةو دوو رِيزة ديوارة ثيَكةوةثةيوةستبكريَن و تيَهةلَكيَشبكريَن ،ئةوسا وةك يةك ديواري ثتةو كاردةكةن و بةرطةي هةموو ئةو
قورساييانة دةطرن ،كة دةخريَنة سةريان و بةشيَوةيةكي يةكسان دابةشدةبن بةسةر يةكةكاني ثيَكهاتةي ديوارةكةدا .ئةو ديوارانةي،
كة يةكةكانيان لةسةر يةك بة ستووني هةلَبضنريَن بآ تيَهةلَكيَشكردن بة دريَذي بيَت ،يان بة ثاني بةرةو رِؤضوون و لةيةكجيابوونةوة
دةضن .برِوانة ويَنةى ( )21 - 4ب ،ج
يةكةكان لةسة باري ثانيي
ديواري بيَ تيَهةلَكيَشكردن

سةرتاخوار

لةيةكجيابوونةوة بة هؤي
هيَزي ستوونييةوة

أ

جومطةي ستووني

ب

سةرانسةر

يةكةكان لةسة باري ثاني

يةكةكان لة باري دريَذي
لةيةك جيابوونةوة بة هؤي

شان بةستةكان

تيَهةلَكيَش نةكردنةوة
رِيزبةندي لةسةر باري

هيَزي ستونيي

دريَذي
شان بةستةكان

ج
يةكةكان لة سةرباري
دريَذي

رِيزبةندةكاني ثاني و دريَذي

ويَنةى ( )21 - 4أ،ب،ج ثرينسيثة طشتييةكاني تيَهةلَكيَشكركردن
و ثةيوةستكردن بة دريَذي و بةثاني

40

بيناكاريي تةالرسازي
تيَهةلَكيَشكردن  -الربط Bond -
ئةو رِيزبةندانةي ،كة لة ديوارةكاندا بة رِيَكي و لةسةر هيَليَكي ئاسؤيي دادةنريَن ،ئةطةر بة خشت ،يان بلؤك ،يان بة بةرد،
يان هةر ماددةيةكي تر ثيَيدةلَيَن رِيزبةند(ضني) ،ئةم ضينانة لةسةريةك هةلَدةضنريَن بؤئةوةي ،كة ديوارةكة يةك ثارضة و تيَكسمراو
بيَت ،بة مةرجيَك كة درزبةندي تةنيشتةكان (ستوونيةكان) لة نيَوان ئةم يةكانةدا لة دوو رِيزبةندي سةريةكدا (دوو ضني) بة هيض
جؤريَك نةكةونةسةريةك ،بةلَكو دةبيَت تاكولؤبن بةوجؤرة تيَهةلَكيَشكردن دروستدةبيَت .برِوانة ويَنةي ()23 - 4
 جؤرةكاني تيَهةلَكيَشكردن  -أنواع (الربط :Types of Bond s - -1تيَهةلَكيَشكردن بة ثاني  -الربط على الراس Header Bond -بؤ ئةجمؤرة تيَهةلَكيَشكردنة خشتةكان لة هةموو رِيزبةند
(ضني) ـةكاني ئةو ديوارةدا لةسةر باري ثاني ( 21سم * 2سم) دادةنريَن ،بةمةرجيَك كة درزبةندة ستوونييةكاني دوو ضيين
لةسةريةك نةكةونة سةريةك ،بؤ تةواوكردني رِيزبةندة كورتةكان ثارضةي دوانة  -دوالة أو غالق Queen Closer -دادةنريَت.
برِوانة ويَنةى ()23 - 4
درزبةندي ستووني تاك ولؤ

دووانة

ويَنةى ( )23 - 4تيَهةلَكيَشكردن لةسةر باري ثاني
 -2تيَهةلَكيَشكردن بة باري دريَذيي خشتةكة  -الربط على الطول Stretcher Bond -خشتةكان لة هةموو رِيزبةند (ضني)
ـةكانى ديوارةكةدا لةسةر باري دريَذي (14سم  2 Xسم) دادةنريَن ،بةمةرجيَك كة درزبةندة ستوونييةكاني دوو ضيين لةسةر يةك
تاكولؤ بن ء نةكةونة سةريةك .بؤ تةواوكردني رِيزبةندة كورتةكان ،نيو خشت بةثاني -شكفة نصف 21سم 2 Xسم-

Half Bat or

 Half lengthبةكاردةهيَنريَت ،ئةجمؤرة تيَهةلَكيَشكردنة زؤرتر بؤ بناغةكاني ثايةي خشت بةكاردةهيَنريَت ،لةبةر نةكةوتنة سةريةكي
درزبةندة ستوونييةكان و دوورييان لة يةكةوة .برِوانة ويَنةى ()24 - 4
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خشيت تةواو
نيوخشت

طؤشة ديوار
ديواري تيغة
ضينةكان لةسةر باري دريَذي

خشتةكاني بةيةك طةيشتين دوو ديوار لةسةر باري دريَذي

ضينةكان لةسةر باري دريَذي

ويَنةى ( )24 - 4جؤرةكاني تيَهةلَكيَش كردن لةسةر
باري دريَذي
 -3تيَهةلَكيَشكردن لةسةر الي دريَذي  -الربط على الجانب الطولي length side Bond -لةجمؤرة تيَهةلَكيَشكردنةدا
ئةستووريي ديوارةكة( 2سم) دةبيَت و رِووي خشتةكة بة ئةندازةي (14سم × 21سم) لة رِووكاري ديوارةكةدا دياردةبيَت،ئةم ديوارانة
تةنكن و بؤ تيغةي ماوة كورت و رِووبةري كةم لةناو بينادا بةكارديَت ،لة دةستثيَكي هةر رِيزبةند نا رِيزبةنديَك ثارضةيةكي ضارةكة
خشت  -شكفة ربع  Quarter Bat-دادةنريَت .برِوانة ويَنةى ()25 - 4
ضارةكة خشت لةسةر ال بةدريَذي
خشت لةسةر ال بة دريَذي

ويَنةى ( )25 - 4منوونةي تيَهةلَكيَِشكردن لةسةرال بة دريَذي
 -4تيَهةلَكيَشكردني ديواري بؤش  -ربط جدار مجوف : Hollow Bond -بةو ديوارة ناوبؤشانة دةلَيَن ،كة ئةستوورييةكانيان
يةك خشيت تةواوة (14سم) ،كة لة رِيزبةندي ذيَرةوة دا خشتيَك لةسةرشان دادةنريَت و لة تةنيشتيةوة خشتيَك لةسةر ال.
رِيزبةندةكةي سةر ئةويش هةر بةهةماجنؤر دادةنريَت ،بةآلم تاكولؤ .ئةم ديوارانة سووكةلَةن و هةرزاندةكةون،جياكةرةوةيةكي باشن
بؤ طةرمي و ساردي ،ئةطةر بؤ ديوارةكاني دةرةوة بةكارهيَنرا ،دةبيَت سواغي ضيمةنتؤ بكريَت ،ضونكة تةنكة و ئاو بةناويدا دزة دةكات و
تيَدةثةرِيَت .برِوانة ويَنةى ()26 - 4
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خشت لةسةر شان

ويَنةى ( )26- 4تيَهةلَكيَشكردني ديواري بؤش
بة يةك خشت لةسةرشان و خشتيَك لة سةرالي دريَذي

خشت لةسةر باري دريَذي

 -5تيَهةلَكيَشكردني ئينطليزي  -الربط االنكليزي:English Bond -
ئةجمؤرة تيَهةلَكيَشكردنة ثيَكديَت بة داناني رِيزبةنديَكي سةرتاسةر (ضني) خشتيَك ،كة لة رِووكاري ديوارةكةدا لةسةر باري
دريَذي بة ئةندازةي (14سم×2سم) دادةنريَت وة رِيزبةندةكةي سةر ئةو لة رِووكاري ديوارةوكةدا سةرتاسةري خشتةكاني لةسةرثشت بة
ئةندازةي (21سم×2سم) دادةنريَن ،كة بةثارضةي ضارةك تةواودةكريَت،ئةجمؤرة ديوارانة زؤر بةهيَز و خؤراطرن ،ضونكة درزة
ستوونييةكانيان ناكةونة سةريةك .برِوانة ويَنةى ( )27 - 4
خشيت ثةيوةستكردن
ديواري ناوةوة

دووانة

رِيزبةندي سةرةوة
دووانة

ديواري سةرةكي

دووانة

ديواري ناوةوة

رِيزبةندي ذيَرةوة
طؤشةنيطاي بةيةك طةيشتين دوو ديوار بة ئةستووريي

ثةيوةستكردني دوو ديوار بة خشتيَك لةسةر باري ثاني

خشتيَك بؤ هةريةكةيان

ويَنةى (  )27 - 4تيَهةلَكيَشيكردني ئينطليزي
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 -6تيَهةلَكيَشكردني ئةلَماني منوونةيي  -الربط االلماني النموذجيTypical Flemish Bond -
ئةجمؤرة تيَهةلَكيَشة ثيَكديَت بةداناني خشتيَك لةسةر باري دريَذي (14سم × 2سم ) و لة تةنيشتييةوة خشتيَك لة سةر باري
ثاني (21سم × 2سم) لة رِيزبةندي دةستثيَكدا و لةسةر ئةويشةوة رِيزبةندةكة بةهةمانشيَوة خشتةكاني بةوجؤرة دادةنريَن ،بة
مةرجيَك ئةو خشتانةي ،كة لةسةر باري ثاني لةم رِيزبةندةدا دادةنريَن ،هةموويان بكةونة ناوةرِاسيت ئةو خشتانةي ،كة لة سةر باري
دريَذي لة رِيزبةندي دةستثيَكدا دانراون و ثارضةي دووانة بؤ تةواوكردني ئةم رِيزبةندة دادةنريَت .بةو جؤرة هةموو رِيزبةندةكاني سةر
ئةوانيش يةك لةدواي يةك وا دادةنريَن ،تا دوا رِيزبةندي كؤتايي .برِوانة ويَنةى ()22 - 4
رِيزبةندي يةكةم

خشتيَك لة باري ثاني

رِيزبةندي دووةم

خشتيَك لة باري دريَذي
دووانة

ويَنةى ( )22 - 4تيَهةلَكيَشكردني ئةلَمانيي منوونةيي

تيَهةلكيَشكردني ئةلَماني دوو جؤرن:

 -2تيَهةلَكيَشكردني ئةلَماني تاك  -ربط الماني منفرد:Single Flemish Bond-
رِووكاري ثيَشةوةي ديوارةكة بة تيَهةلَكيَشكردني ئةلَمانيي دةبيَت و رِووكاري ثشتةوةي بة تيَهةلَكيَشكردني ئينطليزي دةبيَت،
لة هةموو رِيزبةندي ضينةكاندا .بةجمؤرة رِووي ديوارةكة بة جوانيي تيَهةلَكيَشكردني ئةلَماني دةرازيَتةوة و كةمرتيشي تيَدةضيَت.
ئةستووري ئةجمؤرة ديوارانة بةاليةني كةمةوة دةبيَت لة خشتءنيويَك كةمرتنةبيَت ،بةآلم ئةم ديوارانة ،تارِادةيةك الوازن،
لةبةرئةوةي درزبةندي ستووني لة رِيزبةند(ضني) ـةكاني سةريةكدا بةهؤي بةكارهيَناني ثارضةي دووانةوة لة يةك نزيكن .برِوانة
ويَنةى ()22 - 4

44

بيناكاريي تةالرسازي

دووانة
ضيين دووةم

دووانة

دووانة

ضيين يةكةم
طؤشةنيطاي بةيةكطةيشتين دوو ديوار

رِووكاري ناوةوة بة

رِووكاري ناوةوة بة

تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي

تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي

ئينطليزي

ئينطليزي

ضيين يةكةم

دووانة

ضيين دووةم

دووانة

رِووكاري ثيَشةوة رِيزبةندي ئةلَماني

رِووكاري ثيَشةوة رِيزبةندي ئةلَماني

ويَنةى ( )22 - 4تيَهةلَكيَشكردني ئةلَمانيي تاك

 -1تيَهةلَكيَشكردني ئةلَماني جووت  -الربط الماني المزدوج Double Flemish Bond -رِووكارةكاني ثيَشةوة و دواوةي
ديوارةكة لة جؤري تيَهةلَكيَشكردني ئةلَماني دةبيَت ،ئةو خشتانةي ،كة لةسةر باري ثانيني (21سم×2سم ) رِاستةوخؤ دةكةونة سةر
ناوةرِاسيت ئةو خشتانةوة ،كة لةسةر باري دريَذي (14سم × 2سم) دةكةونة ذيَريانةوة لة رِيز بةندةكةدا جطة لة طؤشةكاني ديوارةكة.
ئةم ديوارانة وةكو ديوارةكاني تيَهةلَكيَشكردني ئينطليزي بةهيَزنني ،لةبةرئةوةي كة درزبةندي ستوني لة ضينةكاني سةريةكدا
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لةيةكةوة نزيكن ،بةآلم لةوان جوانرتن،لةبةرئةوةي كةثارضةي دوالة لة تةنيشت ئةو خشتةوة دادةنريَت ،كة لةسةر باري ثاني
دانراوة نزيك سةر سوضي ديوارةكة بؤ ثيَكهيَناني تيَهةلَكيَشكردن .برِوانة ويَنةى ()24 - 4

طؤشةنيطاي بةيةكطةيشتين
دوو ديوار

دووانة

دووانة
ضيين يةكةم

ضيين دووةم

رِووكاري ناوةوة بة

رِووكاري ناوةوة بة

تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي

تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي

ئةلَماني

ئةلَماني

دووانة

ضيين يةكةم

ضيين دووةم

رِووكاري دةرةوة بة

رِووكاري دةرةوة بة

تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي

تيَهةلَكيَشكردني رِيزبةندي

ئةلَماني

ئةلَماني

ويَنةى ( )24 - 4تيَهةلَكيَشكردني ئةلَمانيي جووت
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نيطارسازيي و ديكؤركردن بة خشت  -النقوش الطابوقية:Ornaments and Decorations -
بؤئةوةي دميةنيَكي جوان و دلَفريَن بة رِووكاري دةرةوة و ناوةوةي ديوارةكان بدريَت و بةدووربن لة بيَزاربوون و دووبارةبوونةوةي
يةكةكاني ثيَكهاتةي رِووكارةكاني ديوار بةتايبةتي ديواري خشت ،نةخشةسازيي نيطاركيَش و ديكؤركردن هةولَدةدةن بؤ ثيَكهيَناني
هةنديَك كاري نيطارسازيي لة رِيَي تيَهةلَكيَشكردن و ليَكدان و رِيَكخستين خشتةكانةوة لة رِووكارةكاني دةرةوة و ناوةوةي ديوارةكاندا
بةتايبةتي ديوارة خشتةكان ،ئةم كارةش دةسرتِةنطيين و ليَزانني و ثسثؤريي باش و وردبيين و وردةكاري دةويَت بؤ جيَبةجيَكردن و
ئةجنامداني لة اليةن ئةندازياريي تةالرساز و وةستاي نيطاركارييةوة ،زؤرجار ثاش تةواوبووني ديوارةكان بة رِووثؤشكردنيان،
نيطارسازيي و ديكؤركارييان بؤ ئةجنامدةدريَت ،ئةجمؤرة كارة جيَطاي سواغ  -اللبخ  rendering -و رِووثؤشكردنةكاني تر -التغليف
 dressing-دةطريَتةوة .برِوانة ويَنةى ()10 - 4

نيطارسازيي

طومةز

نيطارسازيي

طومةز و نيوة كةواتنة

ويَنةى ( )10 - 4نيطارسازيي و ديكؤركردن بة خشت
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ثرِكردنةوةي درزبةنديي خشت بة ئاسؤيي و ستووني لة رِووكاريي بينادا -بنكةشي  -درز:Pointing -
هةموو جؤرة درزبةندةكاني ديوارة خشتةكان بة شيَوةيةك لةمشيَوانةي خوارةوة ثرِدةكريَنةوة و بنكةشيي دةكريَن-:
أ-بنكةشيي سافكراو -درز مسح  :Flat or Flush Pointing -درزبةندةكاني ستووني و ئاسؤيي رِووكاري ديوارةكة بة طرياوةيةك
بنكةشي دةكريَت و بة مالَةيةكي تايبةت سافدةكريَت و زيادةكةي ليَدةكريَتةوة و بة ثارضة ثةرِؤيةكي زبر دةسرِريَت ،ئةم كارة لة هةر
دوو رِووي ديوارةكة ئةجنامدةدريَت ،بةو جؤرة تارِاددةيةك ديوارةكة توندوتؤلَ و جوان دةكات و بةربةسيت ضوونةذوورةوةي ئاوي باراناو
دةكات و ناهيَلَيَت دزة بكاتة ناو رِيزبةندةكاني ديوارةكةوة و لة خؤلَ و تؤزيش دةثاريَزريَن و دميةنيَكي جواني ثيَدةدات .برِوانة ويَنةي
( )12 - 4أ

أ -بنكةشيي سافكراو

ب -بنكةشيي نيو بازنةيي -درز مدور Keyed Pointing -ناو درزبةندةكة لة طرياوةي تايبةت ثرِدةكريَت و بة شيشيَكي سةرخرِ
(كؤلَ) ،كة ئةستوورييةكةي نةختيَك كةمرتبيَت لة ثانيي درزبةندةكة هيَليَك دةكيَشريَت بة دريَذايي رِيزبةندةكة ،بةوةش دميةنيَكي
جوان بة رِووكاري ديوارةكة دةدات .برِوانة ويَنةى ( )12 - 4ب
ب -بنكةشيي ضالَي نيوبازنةي

ج -د -بنكةشيي الر -درز مائل Struck Pointing -ئةم شيَوة بنكةشيية بةمالَة لةناو درز بةندةكةدا الردةكريَتةوة بؤ تةنيشيت
سةرةوةو و بؤ تةنيشيت خوارةوة و شيَوةيةكي جوان بة رِيزبةندةكة دةبةخشيَت .برِوانة ويَنةى ( )12 - 4ج  ،د

ج -بنكةشيي الر بؤ تةنيشيت سةرةوة

د -بنكةشيي الر بؤ تةنيشيت خوارةوة
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ه -بنكةشيي طؤشة تيذ  -درز مكوي Vie Joint Pointing -ئةم بنكةشية لة بنكةشيي سافكراو دةضيَت ،بةآلم ئةم لة
سةرانسةري درزبةندةكاندا ضالَيَكي طؤشةتيذي بؤ دةكريَت ،بةجمؤرة شيَوةي خشتةكان بةجواني دةردةكةون .برِوانة ويَنةى ( )12 - 4ه

ه -بنكةشيي طؤشةتيذ

و -بنكةشيي ضةفقيم  -درز جفقيم Recessed Pointing -ئةجمؤرة بنكةشيية لةطةلَ دروستكردني ديوارةكةدا رِاستةيةك لة
شيَوةي ) (Tدا لةناو درزبةندي ضيين ديوارةكةدا دادةنريَت،ثاش تةواوكردني ضيين ديوارةكة ،رِاستةكة دةردةهيَنريَت و دميةنيَكي
سةرجنرِاكيشي جوان دروستدةبيَت بةو سيَبةرةي كةناو رِيزبةندي ديوارةكة دةطريَتةوة .برِوانة ويَنةى ( )12 - 4و

رِاستةي شيَوة

T

و -بنكةشيي ضةفقيم

ويَنةى ( )12 - 4أ ،ب ،ج ،د ،ه ،و جؤرةكاني بنكةشيي لة رِووكاري بينادا

مةبةست لة دروستكردني ديوار -الغرض من بناء الجدران-

:The purpose of building a Wall

بةطشيت ديوار بؤ ئةم مةبةستانةي خوارةوة دروستدةكريَت:
 -2ئابلَوقةداني رِووبةريَكي دةستنيشانكراو يان ضةند بؤشاييةك لة بينادا.
 -1بؤ هةلَطرتين بار و قورساييةكاني زةمينة و ميض و بانةكاني ،كة دةكةونة سةريان.
 -3بؤ جياكردنةوةي دةنط و طةرما و سةرما و رِيَطريي لة شآ و باراناو و ئاذةلَ و ميَروو.
 -4بةرطريي لة ئاطركةوتنةوة و نةهيَشتين تةشةنةكردني.
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 -دروستكردني ديوار بة خشت -بناء الجدار بالطابوق Construction of the wall with bricks -

ئةو جؤرة خشتةي كة بةكاريدةهيَنريَت بؤ دروستكردني ديوارةكة لة شويَنكارةكة ئامادةدةكريَت ،ئينجا دةستنيشاني جؤري
رِيزبةندةكان – ساف Course -و تيَهةلَكيشكردنةكانيان -الربط (Bonds) -دةكريَت،لةثاشا خشتةكان رِيزبةنددةكريَن لة شيَوةي
ضينيَكي ئاسؤييدا بة طرياوةيةكي لكيَنةر-المونة  ،(Mortar) -كة بة شيَوةيةكي يةكسان دةكريَت بةسةر خشتةكاندا ،بؤئةوةي
هةموو ئةو قورساييانةي ،كة دةكةويَتة سةر ديوارةكة بة يةكساني بةسةرياندا دابةشببيَت ،لةاليةكي ترةوة رِيَطر بيَت لة كارليَكةكاني
كةشءهةوا و جياكةرةوةش دةبيَت بؤ طةرما و سةرما.
جؤرةكاني ديواري خشت  -أنواع الجدران الطابوقيةTypes of Masonry Walls -

:

 -2ديوارة هةلَطرةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا -الجدران الحاملة الداخلية و الخارجية Load-Bearing Walls -ئةم ديوارانة
دةبيَت ئةستورييةكانيان لة (14سم36 -سم) بيَت و ديوارةكاني دةرةوة لة (36سم) كةمرت نةبيَت باشرتة ،بؤئةوةي طةرما و سةرما و
دةنط جيابكاتةوة .برِوانة ويَنةى ( )11 - 4ئةم ديوارانةش دووجؤرن-:
أ -ديوارةثرِةكان (ثتةوةكان)  -جدران مصممتة : Solid Walls -ئةم ديوارانة لة خشيت ئاسايي ثرِ ،يان كوناودةر بة ئةستووريي
(36سم) (خشت ونيويَك) يان (14سم) يةك خشت دروستدةكريَن ،زؤرجار رِووكاري دةرةوةي ئـةم ديوارانـة سـواغنادريَن ،بـؤ جـوانيي
بنكةشي دةكريَن و دةهيَلَريَنةوة ،ئةطةر خشتةكاني رِيَكءثيَك نةبوون ،ئةوا بة ماددةيةكي طوجناو رِووثؤشدةكريَن ،يـان بـة ضـيمةنتؤ
سواغدةدريَن ،رِووكارةكاني ناوةوةش سثيكاري ،يان سواغي ضيمةنتؤ دةكريَن .برِوانة ويَنةى ()11 - 4
 14سم

 30سم

ضيين يةكةم

خشت لةسةر باري ثانيي

خشت لةسةر باري دريَذيي

ضيين دووةم

دروستكردني ديواري ثتةو بة خشت و نيويَك

دروستكردني ديواري ثتةو بة يةك خشت
ويَنةى ( )11 - 4ديواري ثتةو
ضالَكراو
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ب -ديواري تيغة – القاطع Partition -ئةستووريي ئةم ديوارة تيغانة (21سم) ـة خشتةكة لةسةر باري دريَذي دادةنريَت،
هةنديَكجار خشتةكان بة ئةستووريي (2سم) لةسةر الي دريَذي (سةيري ويَنةي  25 - 4بكة) بؤ تيغةكان دادةنريَن ،بة مةرجيَك بؤ
ماوةيةكي كةم و رِووبةريَكي كةم بيَت .ديوارة تيغةكان تةنها كيَشي خؤيان هةلَدةطرن ،بؤ دابةشكردن و جياكردنةوةي بؤشايية
طةورةكان و بضووكةكان و ذوورةكاني بينا بةكارديَن .برِوانة ويَنةى ()13 - 4
دوو ديواري تيغةي لة يةكدراو

يةكةكان لةسةر باري دريَذيي

ويَنةى ( )13 - 4ديواري تيغة
 -1ديوارة ناو بؤشةكان  -الجدران المجوفة Hollow or Cavity Walls -
ئةم ديوارانة لة دوو ديواري تةرييب بةرامبةر بةيةك ثيَكدين ،كة بؤشاييةك جيايان دةكاتةوة ،ئةستووريي طشتيي هةنديَك
لةم ديوارانة (36سم) ـة ،ئةستووريي هةر ديواريَك لةو ديوارة تةريبانةي (21سم) ـة و بؤشاييةكةي نيَوانيشيان (21سم) ـة،
هةنديَكي تريان ئةستوورييةكانيان (30سم) ـة ،ئةستووريي هةر ديوراريَك لة ديوارة تةريبةكانيان (21سم) ـة ،و بؤشاييةكةي
نيَوانيان (6سم) ـة ،ديواري واش هةية كة ئةستوورييةكةي (14سم) ـة ،ئةستووريي هةر ديواريَك لة ديوارة تةريبةكاني (2سم) ـة،
بؤشاييةكةي نيَوانيشيان (2سم) ـة ،ئةو ديوارانةش ،كة بة هةمان شيَوة ئةستوورييةكةيان بة طشيت (14سم) ـة ،ئةستووريي
ديواريَك لة ديوارة تةريبةكاني (21سم) ـة و ئةستووريي ديوارةكةي بةرامبةري (2سم) ـة ،بؤشاييةكةي نيَوانيان (4سم) ـة ،ئةم دوو
ديوارة بة هؤي ضةند قوالثيَكي تةل ،يان كانزا-اسالك معدنية Galvanized Steel bars -طةلظةنايزكراو ،يان ذةنطنةطر-ضد
الصداء Stainless Steel -ياثالستيك -البالستك plastice-بةشيَوةي جياجيا ثةيوةستدةكريَن و بةيةك دةطةيةنريَن ،ئةم
قوالثانة لة هةر رِيزبةنديَكدا دابنريَن ،دةبيَت ماوةكاني نيَوانيان (40سم) بيَت و بة دريَذي رِيزبةندةكة دابةشبكريَن،ثاش شةش
رِيزبةندي لةسةر يةك ئةم كارة دةبيَت دووبارة بكريَتةوة ،بةمةرجيَك قوالثةكان تاكءلؤ دابنريَن و نةكةونة سةرئاسيت قوالثةكاني
خوار خؤيانةوة .بةجمؤرة ديوارةكة خؤي دةطريَت و لةيةك جيانابيَتةوة زؤرجار ئةم ثةيوةستكردنة بة خشت دةكريَت ،بةآلم هةر بؤ
ديواري هةلَطر نابيَت .برِوانة ويَنةي ( )14 - 4و ()16 - 4( ، )15 - 4
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خشيت ثةيوةستكردن
قوالثي تةل

خشت و ضارةك  30سم

ديواري بؤش (ثةيوةستكردن بة قوالث)  30سم

ويَنةي ( )14-4منوونةكاني ديواري ناوبؤش
خشيت ثةيوةستكردن

يةك خشت  14سم

بؤشاييةكاني نيَوانيان

لةسةر شان

ويَنة (  )30-4جؤرةكاني تيَهةلَكيَشكردني ديواري ناو بؤش

لةسةر الي دريَذي

لةسةر الي دريَذي

ويَنةي ( )15 - 4منوونةكاني ديواري ناوبؤش
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قوالثي رِاستة ئاسين بادراو

قوالثي تةلي بادراو

قوالثي رِاستة ئاسين لةيةكدراو

قوالثي تةلي بادراو

 42سم

 42سم

 40سم

 45سم

ويَنةى ( )16 - 4ماوةي نيَوان قوالثةكان لة رِيزبةندةكاني ديواري ناوبؤشدا

 سوودة كاني ديواري ناوبؤش. : -2جياكردنةوةي طةرما و سةرما وشآ و دةنط و ذاوةذاو.
 -1بةرطريكردن لة ئاطر و نةهيَشتين بآلوبوونةوةي.
-3ثاشةكةوتكردني ذمارةيةك خشت و طرياوة لكيَنةرةكان.
 -4بارسووك بووني بيناكة لة ضاو ديوارة ئةستوور و ثتةوةكاندا.
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بةشي ثيَنجةم
بةكارهيَناني بةرد لة بينادا
أعمال الحجارة
Masonry Work
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بةشي ثيَنجةم  /بةكارهيَناني بةرد لة بيناد ا  -أعمال الحجارة Masonry Work -
بةردكاريي:
بةرد لة سروشتدا بةخاوي زؤرة ،ئةم ماددةية لة زؤر كؤنةوة بؤ بينا دروستكردن بةكارهاتووة ،بةشيَوةي سروشيت ،يـان نيمضـة
بريازكراو ،يان بريازكراو ،يان ضةكوشكاريكراو (ضاككراو)  .خانووبةرةي زؤربةي طوند و ديَهاتةكان و شارةكاني كوردسـتان و عيَـراق و
والَتةكاني دةور و ثشت و جيهان بةم ماددةية دروستكراون  .مادةكان و فارسةكان و رِؤمةكان ...هتـد ،بـةرديان بـؤ بينـاي قـةالَكان و
كؤشكي شاكان و ثةرستطاكان و مزطةوتةطةورةكان و شويَنة طرنطةكاني فةرمانرِةوايي...هتد بةكارهيَناوة.
دروستكردني بينا بة بةرد بةتايبةتي ئةو بينايانةي ،كة لة سآ ،يان ضوار نهؤم ثيَكهاتوون ،بـةرد و كةرةسـتةيةكي زؤريـان
دةويَت بؤ دروستكردن ،لةوةش بةشيَكي زؤري لة كاتي دروستكردني بيناكةدا بة فريؤدةضيَت ،لـة هةمانكاتـدا ذمارةيـةكي زؤر وةسـتا و
كريَكار كاري تيَدادةكةن و خةرجييةكي زؤري دةويَت و بؤ دروستكردن ماوةيةكي زؤري ثيَدةضيَت .ديوارةكان ثـانن ء رِووبـةريَكي زؤر لـة
زةوييةكة داطري دةكةن ،لة رِووي ئابوورييةوة لةبارنيية .بةشيَوةيةكي طشيت لة هةريَمي كوردستان لة ناوضةكاني سـليَماني و كفـري و
دهؤك ء ناوضة شاخاوييةكاني تر و باكووري موسلَ و لة عيَراقيش ناوضةكاني فورِاتي ناوةرِاست و هةنديَك ناوضةي تر ،زؤربةي جؤري
بةردةكاني ليَية .بةردي باش دةبيَت ئةم خةسلَةتانةي تيَدابيَت:
 -2بةهيَزي  -القوة Stiff -

 -1بةرطةطرتن -المقاومة Resistance -

 -3رِووكةشي لةبار -المظهرالمالئم Appearance -

 -4تيَضووني كةم -قليلةالكلفة Low Cost -

ثؤلينكردني جؤري كةظرةكان لة رِووي جيؤلؤجييةوة  -تصنيف الجيولوجي للصخورClassification -
كةظرةكان لة رِووي جيؤلؤجيةوة دابةشدةكريَن بة سآ بةشةوة:
 -2بةردة ئاطرينةكان -الصخور النارية  :Igneous Rocks -ئةم بةردانة لةناخي زةوييةوة بة تواوةيي هةلَقوآلون و لة ثاشان
ساردبوونةتةوة و رِةقبون .ئةمانيش دوو بةشن-:
أ -ئةو بةردانةن ،كة لةسةر رِِووي زةوي ساردبوونةتةوة و مةيون و رِةقبون،ثيَياندةلَيَن بةردة طرِكانةكان  -الصخور البركانية -
.Volcanic Rocks
ب -ئةو بةردانةن،كة لة ذيَر يةكةم ضيين سةر زةوي (تويَكلَي زةمينةي زةوي) دا ساردبوونةتةوة و رِةقبون ،ثيَياندةلَيَن بةردة داخةكان
(كةظرة داخةكان)  -الصخور الحرارية .Plutonic Rocks -
 -1بةردة نيشتووةكان (كةظرة نيشتووةكان)  -الصخور الرسوبية  :Sedimentary Rocks -ئةم كةظرانة ثيَكديَن لة ئةجنامي
شيبوونةوة و ثةرتبوون -حتلل الصخور  Disintegration -كةظرةكان بة طشيت بة هؤكاري دامالَني و وردبوون و طواستنةوةيان بة
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هؤي ئاو ،يان هةواوة لة شيَوةي ضينيَك ،يان ضةند ضينيَكدان ء دةنيشن .لةثاشدا رِةقدةبن و ئةجمؤرة كةظرانةيان ليَدروستدةبيَت،
وةك كةظرة طةض و كةظرة ملينةكان.
 -3كةظرة طؤرِدراوةكان  -الصخور المتحولة أو المتغيرة  :Metamorphic Rocks -ئةو بةردة ئاطرين و كةظرة نيشتووانةن،
كة بةهؤي فشار و طةرمييةكي زؤرةوة ثيَكهاتوون.

ثؤلينكردني كةظرةكان بةثيَي خةسلَةتة فيزياوي و كيمياوييةكانيانةوة:
 -2كةظرة سليكؤنيية كريستالَييةكان -الصخور السليكونية و الكرستالية :Crystalline Siliceous Rocks -
ئةو كةظرة كريستالَيية بنةما ئاطرينانةن ،وةكو طرانيت ) (Graniteبةزؤري كوارتس ) (Quartsو ماددة كانزايية
جياجياكاني بة رِيَذةيةكي كةم تيَداية لةطةلَ مايكا) ،(Micaلة كانةبةردةكاندا بةشيَوةي ثارضةي رِيَكخراو دةردةهيَنريَن ،ئةم
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.
 -1بةردة طةض  -الصخور الكلسية : (Calcareous Rocks) CaSO4 -
كةظرة قسلَ و مةرِمةرِييةكانيش  CaOدةطريَتةوة ،كة لة كةظرة نيشتةنييةكانن و برِيَكي كةم كاربؤناتي كاليسيؤم و ماددةي
مل و قورِ و ئؤكسيدي ئاسنيان تيَداية،ئةم بةردانة هةنديَكيان نةرمن و ئاسان بةكاردةهيَنريَن ،وةكو بةردة طةضةكاني باكووري موسأل
هةنديَكيشيان زؤر رِةق و ثتةون ،كة لة ضياكاني رِؤذهةآلتي باكووري شاري سليَماني هةن .ئةم بةردانة بؤ دروستكردني بينا و
نيطارسازي و رِازاندنةوةي رِووكارةكاني دةرةوة و ناوةوةي خانووبةرةكان بةكاردةهيَنريَن ،ضةند رِةنطيَكيان هةية ،وةكو سثي و رِةش و
سوور و زةرد و سةوز .
 -3كةظرة ملينةكان  -الصخور الرملية :Fragment Rocks -
كةظرة ملينة و ئؤردوازةكان دةطريَتةوة .كةظرة ملينةكان لة ثارضة كوارتسي يةكطرتوو و بةيةكدالكاو و هةنديَك ماددة نامؤكاني
وةكو ئؤكسيدي ئاسن و سيليكؤن و قسلَ و قورِ ثيَكديَن .خةسلَةتةكانيان بةطؤرِاني ماددة لكيَنةرةكاني ناويان دةطؤردريَت ،تا ماددة
لكيَنةرةكاني ناويان زؤرتربن ،بةردةكان رِةقرت و ثتةوتر دةبن ء تا ئةو ماددة لكيَنةرانة كةمرتبن بةردةكان ناسكرت و نةرمرت دةبن،
ئةطةر ماددة لكيَنةرةكة كاربؤناتي كاليسيؤم بيَت ،ئةوا بةردةكة رِةق دةبيَت و رِةنطةكةشي بؤر دةبيَت ،بةآلم ئؤكسيدي ئاسن وةكو
ماددةيةكي لكيَنةر بةردةكة نةرم و الواز دةكات و رِةنطيشيان سوور و قاوةيي دةردةضيَت و بة ئاسانيي كاري ثيَدةكريَت .كةظرة ملينةكان
بةزؤري لة هةريَمي كوردستان دةستدةكةون.
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دةرهيَناني بةرد لة كانةبةردةكان  -أستخراج الحجر من المقالع :Extract stone from quarries -
بةطشيت سةرضاوةي بةردةكان كانة بةردةكانة ،كة هةنديَكيان قوولَن و هةنديَكيان زؤر قوولَ نني .ئةو كانة بةردانةي ،كة زؤر
قوولَ نني ،ئاسانرت بةردةكانيان دةشكيَنريَن و دةردةهيَنريَن،بةآلم ئةطةر ضينة بةردةكان لة قووالَييدابن ،ئةوا دةبيَت بة ماددة
تةقيَنةرةوةكان هةلَبتةكيَنريَن و ثارضة ثارضة دةربهيَنريَن.
 ئامادةكردني بةرد بؤ بينا  -أعداد الحجارة للبناء:Prepare stones for building -بةردةكان لة كانةبةردةكاندا بة قةبارةي جياجيا بةئاميَري تايبةت كةرتكةرتدةكريَن و بة ئؤتؤموبيَلي باربةر دةطويَزريَنةوة بؤ شويَن
كارةكةكان .لةويَش بةثيَي ثيَوست دةبرِدريَن و بريازدةكريَن و بةكاردةهيَنريَن.
ئامادةكردن و ضاككردني بةردي بينا  -أعداد و تعديل الحجارة للبناء :Banker Work -
ثاش دةرهيَناني بةردةكان وثارضةثارضةكردن و طواستنةوةيان لة كانةبةردةكانةوة بؤ شويَنكارةكان ،ئةوسا يةكة يةكة بةردةكان
بةثيَي قةبارةكانيان بة قةلَةم و مسؤ و ضةكوش و تةشوآ الكانيان رِيَكدةخريَن و ئامادةدةكريَن بؤ بةكارهيَنان لة بينادا .برِوانة
ويَنةى ()2 - 5

ويَنةى ( )1 - 5كةرةستةكاني ضاككردني بةرد

ضاككردن و ئامادةكردني بةرد بة دوو جؤر دةبيَت:
 -2ئامادةكردن بة دةست  -التحضير اليدوي : manual prepration -بةرد بة ضةند جؤريَك ئامادةدةكريَت و بةثيَي
ئامادةكردنةكةي لة بينادا بةكاردةهيَنريَت .وةكو الي خوارةوة:
أ -خرِكةبةرد  -االحجار المتروكة : Self-faced -

ئةو بةردة سروشيت و ثارضة بةردانةن ،كة بةبآ دةستكاريكردن لة بينادا

بةكاردةهيَنريَن ،لةبةرئةوةي كة ئةم بةردانة ناقؤآل و بآ بارن ،بؤ بةكارهيَنانيان لة بينادا برِيَكي زؤري طرياوةي لكيَنةريان دةويَت بؤ
ثةيوةستكردن و ثرِكردنةوةي بؤشاييةكاني نيَوانيان ،طرياوةكةش بةهؤي كاريطةريي كةشءهةواوة ثووكانةوة و داخورِاني تووشدةبيَت
و دةبيَتةهؤي الوازكردني ديوارةكان و كةمكردنةوةي تواناي هةلَطرتين ئةو بار و قورساييانةي كة دةكةونة سةريان ،لةبةرئةوة دةبيَت
بةردةكان زؤر لةبار دابنريَن لةاليةن وةستاي شارةزا و ليَهاتوةوة .برِوانة ويَنةى ( )1 - 5أ
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ويَنةى ( )2 - 5أ خرِكة بةرد
ب -بةردي رِيَكخراو  -االحجار المعدلة :Scalping or Scabbing -
ئةجمؤرة بةردانة هةر لة كانةبةردةكان ئةطةر طؤشةكانيان الروخوار بوو بة تةشوآ و ضةكوشي نووكتيذ-املنقارScabbing Hammer -

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

ويَنةى (  ) 2-5ج تةشويَي نووكتيذ

ويَنةى ( )2-5ب بةردي رِيَكخراو

ج  -بةردي كةنار هةلَكؤلَراو  -احجار منحوتة الحواشي Carved Edge -
هةنديَكجار رِووي بةردةكة بة زبري دةهيَلَدريَتةوة و كةنارةكاني بة ثانيي (1سم3-سم) و بة ئةستوورييةكي كةم بة قةلَةم (القلم -
 )Punchو مسؤ (ازميل )Point-هةلَدةكؤلَدريَت ،ئةجمؤرة بةردانة بؤ رِووكارةكاني بيناي فةرمي و كؤشكةكان بةكاردةهيَنريَن.
برِوانة ويَنةى ( )1 - 5د

ويَنةى ( )1 - 5د بةردي كةنار هةلَكؤلَراو
د -بةردي مشاركراو  -االحجار المنشورة Half Sawing-
ئةم بةردانة بة مشار -املنشار Saw -دةبرِدريَنةوة و رِووي بةردةكان رِيَكن و شويَن دةمي مشارةكة بةتةرييب لةسةر رِووي بةردةكان
دةردةكةويَت .برِوانة ويَنةى ( )1 - 5ه
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ويَنةى ( )1 - 5ه بةردي مشاركراو
ه -بةردة رِووسافكراوةكان و رِيَكخراوةكان -االحجار المستويةPlain Work -
ئةجمؤرة بةردانة لة رِووي ئابوورييةوة زؤريان تيَدةضيَت ،بة قةلَةم و مسؤ ،يان مشار رِووةكانيان رِيَكدةخريَت و لةثاشان ،يان بة
مسارتة و دةست سافدةكريَت ،يان بة ئاميَرة كارةباييةكان ،ئةم بةردانة لة رِووكارةكاني بينادا بةكاردةهيَنريَن.
و -بةردي ضةكوشكاريكراو  -االحجار المنقور ة Hammer Dressing -

ئةجمؤرة بةردانة هةموو ضوكلَة و زبرييةكاني سةر رِووةكةي بة ضةكوشيَكي دةمباريكي تيذ ) (Waller's Hammerو كةرةستةكاني
رِيَكخسنت و ضاككردن ليَدةكريَتةوة و رِووي بةردةكة كوجنكوجندةكريَت و رِيَكدةخريَت .برِوانة ويَنةى ( )1 - 5و

ويَنةى ( )2 - 5و بةردي ضةكوشكاريكراو

ز -بةردة شانةكراوةكان  -االحجار الممشطة Combed stones -
لة سروشتدا ئةم بةردانة نةرم و ضوكلَةدار و زبرن ،رِووةكانيان بة شانةي ئاسن – المشط الحديدي – Iron Combed
رِيَكدةخريَن و بة ضةكوش و بةشانةي ئاسن ،كة بةتايبةتي بؤ ئةم كارة دروستكراوة لةسةر رِووي بةردةكة دةدريَت ،تا زبرييةكانيان
الدةبريَن ،جيَدةمي شانةكة برِبرِ دةردةكةويَت و دةرِنريَت و ئاستيَكي رِيَك ثيَكديَنيَت .برِوانة ويَنةى ( )1 - 5ز
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ويَنةى ( )1 - 5ز بةردي شانةكراو
ح -بةردي ئامادةكراو  -الحجر المعدTooled Work -
ثارضة زبرةكاني رِووي بةردةكة بةتةشووآ ليَدةكريَتةوة و سافدةكريَت ،ئينجا بة قةلَةم و مسؤ ضةند هيَلَيَكي تةرييب هةلَدةكؤلَريَت
لةسةر رِووي بةردةكة ،يان بةدريَذي ،يان بةثاني بة مةرجيَك ماوةكاني نيَوانيان يةكساننب .برِوانة ويَنةى ( )1 - 5ح

ويَنةى ( )1 - 5ح بةردي ئامادةكراو
ط -بةردي بة تةشوآ سافكراو -الحجر المصقول بالفأسSmooth Axed Work -
ئةو بةردانةي كة رِةقن ،وةكو مةرِمةرِ ) (Marbleو طرانيت ) ،(Graniteبة تةشوآ ضاكدةكريَن و لة ثاشان بة دةست سافدةكريَن،
بةآلم ئيَستا بة ئاميَري كارةبايي ) (Jenny lind Polisher Planerئةو كارانة جيَبةجيَدةكريَن .برِوانة ويَنةى ( )1 - 5ط

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

بةشيَوةيةكي طشيت بةرد بة مةكينة بة ضةند قؤناغيَك ئامادةدةكريَت-:
أ -مةكينةي مشاري الكيَشةيي  -ماكنة مستطيلة المنشار Sawing Machines -
ب -مةكينةي مشاري بازنةيي ئةلَماس  -ماكنة ماسية دائرية المنشار  Diamond Saw -برِوانة ويَنةى ()3 - 5
مشاري ددان ئةلَماس

لولةي ئاو

بةردي ئامادةكراو بؤ برِين
دةستطا

ويَنةى ( )3 - 5مةكينةي مشاري بازنةيي ئةلَماس

ج -مةكينةي مشاري كاربؤراندؤم -ماكنة المنشار الكاربوراندومي  Carborandom Saw -دةتوانريَت كاري هةلَكؤلَني و
نيطارسازي و هيَلَكاري و ديكؤركردن و كارةكاني تري تةالرسازي و ثةيكةرتاشي لة بةردي طةورة ،يان لةسةر رِووي بةردةكان سازبدريَن،
بةكاري دةست ،يان بة هؤي ئاميَرة تايبةتييةكانةوة كة بؤ ئةم كارانة ئامادةكراون.

ديوارة بةردةكان  -الجدران الحجرية -:Stone Walls -
ديواري بةرد بة دوو جؤر ئةجنامدةدريَت ،يان بة بةردي سروشتيي دةستكاري نةكراو ءخرِكةبةرد -الش ،Self – Faced -يان
بة بةردي رِيَكخراو و ئامادةكراو -منظم والمعد – ( )Banker Workدروستدةكريَن:
 -2ديواري خرِكة بةرد و بةردة ضاكنةكراوةكان -جدران باالحجار الطبيعية:Uncut stone or Random Rubble -
ئةو ديوارانةن ،كة بةبةردي سروشيت بة قةبارة و شيَوةي جياجيا لة خرِكةبةرد ،يان بةردي ضاكنةكراو دروستدةكريَن ،بةردة
طةورةكان بةزؤري لة ضينةكاني ذيَرةوةي ديوارةكاندا بةكاردةهيَنريَن ،هةروةها دابةشدةكريَن بةسةر ضينةكاني تري ديوارةكةدا بة
دريَذي و بة ثانيي ديوارةكان بؤئةوةي بةباشي لةطةلَ بةردةكاني تري ديوارةكةدا تيَهةلَكيَش بنب ،طرياوةي ضيمةنتؤ بةكاردةهيَنريَت بؤ
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ثةيوةستكردني بةردةكان بؤئةوةي ديواريَكي تؤكمةء بةهيَز دروستببيَت،لة كؤندا طرياوةي قورِ،يان طةض بةكارهاتووة بؤثةيوةستكردني
بةردةكان ،لةبةرئةوة بةثيَي ثيَويست ئةم ديوارانة تؤكمة و بةهيَز نةبوون ،ئةندازياري تةالرساز دميةني جوان و سةرجنرِاكيَشي
بةم بةردانة لة رِووكاري ديوارةكاندا ئةجنامداوة ،زؤرجاريش بةردةكان بةتايبةتي هةلَبذيَردراون بؤئةوةي بةشيَوةيةكي رِيَكوثيَكي
ئةندازياري لة رِووكاري ديوارةكاندا بةكاربهيَنرييَن .ثاني ديواري خرِكةبةرد ،يان بةردة دةستكاري نةكراوةكان لة(40سم45-سم)
ـة ،بةمةرجيَك ئةندازةي هةر بةرديَك لة (25سم11-سم) بيَت .برِوانة ويَنةى ( ،)4-5هةنديَكجار بةردةطةورةكان بؤ دروستكردني
ئةو ديوارانة بةكاردةهيَنن ،كة طرياوةي لكيَنةري تيَدا بةكارناهيَنريَت ،ضونكة هيض بؤشاييةك لة بةيين بةردةكاندا نيية و ئةطةر
ضةند بؤشاييةكيش لة نيَوان بةردةكاندا دروستببيَت ،بة ثواز و تةآلشةبةرد ثرِي دةكةنةوة.

ويَنةى ( )4 - 5ديواري خرِكةبةرد بة بةكارهيَناني طرياوةي لكيَنةر
جؤرةكاني ديواري خرِكةبةرد و بةردة ضاكنةكراوةكان -أنواع الجدران الالش و غير المعدلKind of Uncut Stone or -
: Random Rubble Walls
أ  -ديواري خرِكةبةردي بآ رِيزبةند  -جدار من حجر متروك بدون سوف Random Rubble Walls -بؤ دروستكردني ئةجمؤرة
ديوارانة ،بةردةكان بة هةموو جؤرة قةبارةكانيانةوة بةشيَوةيةكي هةرِةمةكي و نارِيَك بةكاردةهيَنريَن ،بةآلم دةبيَت لةيةكبدريَن و
تيَهةلَكيَشكردنيان بؤ دابينبكريَت ،ئةم ديوارانة بة ئةستووريي ( 40سم  45 -سم) دروستدةكريَت .برِوانة ويَنةى ( )5 - 5أ

بةردي ضاككراو بؤ طؤشةكان

أ

ويَنةى ( ) 5 -5أ -ديواري خرِكةبةرد بآ رِيزبةند وة منوونةي بةهيَزكردني طؤشةكاني ديواري خرِكةبةرد بآ رِيزبةند و بآ طرياوةي لكيَنةر
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ب  -ديواري بةردة ضاكنةكراوةكان بة رِيزبةندي نارِيَك  -جدار من حجر الش بسوف غير منتظمUncorced Random -
:Rubble Walls
ئةم ديوارانة بةو بةردانة دروستدةكريَن ،كة رِاستةخؤ لة كانةبةردةكانةوة دةهيَنريَن بؤ شويَنكارةكة ،وةستاي بيناساز لة
كاتي دروستكردني بيناكةدا بةردي لةبار و بة ئةندازةي طوجناو هةلَدةبذيَريَت و لة ضيين ديوارةكةدا دايدةنيَت  ،ئةطةر ثيَويست
بكات ،ئةوا كةميَك الكاني بةردةكة بة تةشوآ رِيَكدةخات  ،ثيَويستة بة دريَذيي ديوارةكة و ثانيي ديوارةكة ثارضة بةردي طةورة و
طوجناو بؤ بةستنةوة و تيَهةلَكيَشكردن دابينبكريَت .لة هةمانكاتدا دةبيَت بةردي رِيَكخراو و ضاككراو لة طؤشةكانةدا ) ،(Quoinsكة
دوو ديوار بةيةك دةطةيةنيَت دابنريَت ،بؤ ئةوةي كة ئةو دوو ديوارة بةباشي بةيةكةوة ببةستيَتةوة ،ئةم كارة ثيَويستة هةميشة
ئةجنامبدريَت بؤ ئةو جؤرة ديوارانةي ،كة بة بةردي ضاكنةكراو و نارِيَك دروستدةكريَن .برِوانةى ويَنة ( 5-5ب)

ويَنةى ( 5 - 5ب) ديواري بةردة ضاكنةكراوةكان بة رِيزبةندي نارِيَك
ج  -ديواري بةردة نيمضة ضاككراوةكاني بة نيمضة رِيزبةند -جدار الش منظم بسوف :Brought to Courses -
ئةجمؤرة ديوارانة هةر بةو بةردانة دروستدةكريَن ،كة ديواري بآ رِيزبةندي ثيَدروستدةكريَت  ،بةآلم ئةم ديوارانة رِيزبةنديان
بؤ ئةجنامدةدريَت بة مةرجيَك ،كة بةردة قةبارة طةورةكان بةتايبةتي جيا بكريَنةوة  ،بؤ ئةوةي كة لة يةكةم ضيين دةستثيَكي
ديوارةكةدا ئةو بةردانة بةكار بهيَنريَن و ضيين سةر ئةو (دووةم ضني ) بةردي لةوان بة قةبارة بضووكرت بةكار بهيَنريَت و بةجمؤرة
تا ضينةكان بةرزترببنةوة قةبارةي بةردةكان بضوو كرت دةبنةوة بةمشيَوة دانانة دةلَيَن ) (Shoddy Workبةثةلة دروستكراو.
برِوانة ويَنةى ( 5 - 5ج)
بةردي تيَثةرِ
بةردي ثيَكبةست

ويَنةى ( 5 - 5ج) ديواري بةردة ضاكنةكراوةكاني بةنيمضة رِيزبةند
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د -ديواري بةردة نيمضة ضاككراوةكاني رِيزبةند بؤكراو  -جدار الش بشكل سوف -:Coursed Wall -
ئةم ديوارانة بةو بةردانة دروستدةكريَن،كة طةورةيي قةبارةكانيان لة يةك رِيزبةندا لة يةكةوة نزيكن،بةآلم بةرزي ضينةكان
لة هةمو و رِيزبةندةكاندا مةرج نيية ،وةك يةكنب زؤرجار هةنديَك لة بةردةكان كةميَك دةستكاريدةكريَن و رِيَكدةخريَن و لة ضينةكاندا
قةبارةكانيان وةك يةكن ،يان لةيةكةوة نزيكن ،بةمانة دةلَيَن ديواري رِيزبةندي بةردة رِيَكخراوةكان بةشيَوةي رِيزبةند (بشكل
سوف) برِوانة ويَنةى ( 5 - 5د )

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

ديواري ئاسايي بة بةردي رِيَكخراو بآ رِيزبةند  -جدار أعتيادي بحجحر منظم بدون سوفUn coursed Squared -
Rubble
أ -ديواري بةردي طؤشةكراو بآ ريزبةند  -جدار حجري بدون سوف Uncoursed Squared Wall -
ئةم ديوارانة ثيَش بةكارهيَنانيان طؤشةكانيان ،وةك طؤشةي وةستاو ضاكدةكريَت و الكانيشيان رِاست ريَكدةخريَن،مةرج نيية
هةموو بةردةكان بة قةبارة وةكيةكنب ،ئةو بةردانةي كة بةرزن،ثيَياندةلَيَن وةستاو –المنتصبة Riser -دةبيَت بةرزييةكانيان لة
(15سم) زؤرتر نةبيَتِ ،بةردة دريَذكؤلةكان ثيَياندةلَيَن بةردي رِاخراو-الممدودة ، Stretcher -كة نابيَت بةرزييةكانيان
لة(26سم) زياتربيَت  ،كاتيَك كة لةتةنشت بةردة وةستاوةكانةوة لة يةك رِيزبةندا دادةنريَن،هةنديَكجار بةرديَكي رِيَكخراوي بضووك
بؤ مسؤطةركردني تيَهةلَكيَشكردني ضينةكان دادةنريَت ،كةثيَيدةوتريَت بةردي ناوئاخن -المزالج .Sneck -برِوانة ويَنةى ( )6 - 5أ

ب-ديواري بةردي ناوئاخنكراو  -جدار حجري بالمزالج :Uncoursed Snacked Wall -
دروستكردني ئةم ديوارانة وةكو دروستكردني ديواري بةردي بآ رِيزبةندة ( )Uncausedقةراغي بةردةكاني رِاست و رِيَكن
طؤشةكانيان طؤشةي وةستاون و قةبارةكانيان هةمةجؤرة ،بةآلم برِيَكي زؤر بةردة ناوئاخنةكان لة ضينةكانيدا بةكاردةهيَنريَت بؤئةوةي
رِيزبةندة ستوونييةكاني نةكةونة سةريةك لة ضةند ضينيَكي رِاستةوخؤ لةسةريةكدا ،برِوانة ويَنةي ( )6 - 5ب
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بةردي ناواخن

بةردي وةستاو

ويَنة ( ) 22-5ديواري بةردي بيَ ريزبةند
بةردي رِاكشاو

ب  -ديواري بةردي ناوئاخنكراو

أ -ديواري بةردي طؤشةكراو بآ رِيزبةند

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

ج -ديواري بةردي رِيَكخراو بة رِيزبةند  -الش بشكل السوف :Coursed Wall -
ئةم ديوارانة بةو بةردانة دروستدةكريَن ،كةلة كانةبةردةكانةوة بة دةستكارييةكي كةمةوة دةهيَنريَنة سةر شويَنكارةكة.
وةستاي شارةزا بةثيَي قةبارةي طةورة و بضوكي بةردةكة بةردةكان جيادةكاتةوة .بةرِيز لة رِيزبةندي دةستثيَكدا لة ذيَرةوة بة بةردة
طةورةكان دةستثيَدةكات .هةنديَك بةرد هةلَدةبذيَريَت ،كة لة ضةند رِيزبةنديَكي ديوارةكةدا بة ئةستوريي ديوارةكة دايدةنيَت ،كة
ثيَيان دةلَيَن تيَثةرِ هةنديَك ديواري بةرد لة هةموو رِيزبةندةكانيدا بةردي رِيَك و بة قةبارة طةورة دادةنريَت .برِوانة ويَنةى ( )6-5ج

بةردي ثيَكبةست
بةردي تيَثةرِ

ويَنةى ( ) 6 - 5ج ديواري بةردي رِيَكخراو بة رِيزبةند
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د -هةنديَك جؤري تري ديواري خرِكةبةرد:
زؤرجؤري تري ديوارى بةرد هةن ،كة بةثيَي شيَوة و قةبارةي بةردةكان و شويَين جوطرافيي ء شيَوازي دروستكردني بينا لةو
شويَنانةدا ،تةالرساز نةخشةي بؤ دادةنيَت ،وةكو ديواري بةردي فرةطؤشة و فرةال .برِوانة ويَنةى ( )6 - 5د

ويَنةى ( )6 - 5د ديواري بةردي فرةطؤشة و فرةال
يان ديواري بةردة رِقةخرِةكان بةردة ئةستآ -حجر صوان Flint -ئةم ديوارانة هةنديَكجار لةطةلَ خشتدا لةيةكدةدريَن و تيَهةلَكيَش
دةكريَن بة شيَوةيةك ،كة خرِكة بةردةكة لة رِووكاري ديوارةكةدا دادةنيَن ،بؤئةوةي دميةنيَكي جواني سروشيت خرِكةبةردةكة دياربيَت و
ديوارةكةش خؤطر و بةهيَز بيَت .برِوانة ويَنةى ()7 - 5

رِووي ثيَشةوةي ديوارةكة
رِووكةرتي ديوارةكة

ويَنةى ( )7 - 5ديواري خشت و خرِكةبةردي تيَهةلَكيَش
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درز و بنكةشي  -درز الجدرانJoints & Pointing -
هةنديَك تيَبينيي لةبارةي درز و بنكةشيي ديواري بةردةوة:
باشرتة بنكةشيي سافكراو-درز مسح Flat or Flush Joint -بؤ بنكةشيي ئةو ديوارانة بةكاربهيَنريَت ،كة بة بةردي ساف
و رِيَكخراو دروستكراون .بؤ هةموو جؤرة ديوارةكاني تر بنكةشيي وةكو بنكةشيي الر -درز مائل Stretch Joint -بنكةشيي
نيوبازنةيي -درز نصف دائري ، Keyed Joint-بنكةشيي ضةفقيم -درز ضفقيم ، Recessed Joint -بنكةشيي دةرثةرِيو-
درز بارز.... ، outstanding Joint -هتد بةكاربهيَنريَت .بنكةشي دةرثةرِيو بة تايبةتي بؤ ديواري بةرد بةكاردةهيَنريَت لة
شيَوةي ضوار طؤشة ،يان الكيَشة ،يان نيوة بازنةي دةرثةرِيو دميةنيَكي جوان و سةرجنرِاكيَش دةدات بة رِووكاري ديوارةكة ،بةآلم تؤز و
ئاوي باراني لةسةر كؤدةبيَتةوة ،كة دةبيَتةهؤي داخوران و رِزيين ليَواري بةردةكان و شكاندني خودي بنكةشيةكة و شيَواندني رِووكاري
ديوارةكان .ديوارة بةردةكاني رِووكاري دةرةوةي قةآل و كؤشكةكان و بينائاينيةكان و ثةرستطاكان درزةكانيان بةتايبةتي و بة
شيَوةيةكي هونةري و ديكؤر بؤكراو ئةجنامدةدريَن ،لةبةرئةوة شيَوةكانيان جوانرت و بةرطةطرترن .برِوانة ويَنةى () 2 - 5

منوونةي رِووكارةكان

منوونةي رِووكةرتةكان

ويَنةى ( )2-5منوونةي بنكةشيي ديواري بةرد
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هةنديَك تيَبيين لة بةكارهيَناني بةرددا -بعض المالحظات عند أستعمال ألحجارة Some observations when -

: using stones
 -2ئارِاستةي ضينةكاني بةرد  -اتجاه الطبقات -هةنديَك بةرد لة ضةند ضينيَك ثيَكهاتووة،دةبيَت ئةو بةردانة لةبةكارهيَناندا بةثيَي
ئارِاستةي ضينةكانيان بة ئاسؤيي بةكاربهيَنريَن و ئةو بار و قورساييانةي ،كة دةخريَتة سةريان لة ديوار و تاقةكةوانةييةكاندا بة
ستووني دابنريَن و كار بكةنة سةر ضينةكانيان .برِوانة ويَنةى ()4 - 5
داناني رِاست

داناني هةلَة

داناني هةلَة

داناني رِاست

ويَنةى ( )4 - 5داناني بةرد بةثيَي ئارِاستةي ضينةكان (لة كةوانة و ديواردا)
 -1كاريطةري خوآ -تأثير االمالح Effect of Salts -ئةو خويَيانةي ،كة تواناي تواندنةوةيان هةية ،كاريطةرييةكي زؤرخراث
دةكةنة سةر زؤربةي جؤرة كاني بةرد ،وةكو :ثووكاندنةوة و داخوران و هةلَتةكاندن و ناشريينكردني .سةرضاوةي ئةو خوييانة زؤرن،
لةوانةش:
أ -ئةو خويَيانةي كة با هةلَياندةطريَت -االمالح المحمولة بالهواء Airborne salts -وةكو لة كةناري دةرياكان ،لةو ناوضانةدا
ثيَويستة ئةو جؤرة بةردانة بةكاربهيَنريَن ،كة بةرطةي كاريطةريي خوآ دةطرن ،يان ثيَوستة ضارةسةري رِووكاري بةردةكان بكريَت بة
تواوةيي فلؤسيليكاتي مةطنيسيؤم ،كة تويَذيَكي تةنك ثيَكديَنيَت وناتويَتةوة و هةموو كونيلةكاني رِووكاري بةردةكان ثرِدةكاتةوة و
دادةثؤشيَت ،زؤرجار رِووكاري بةردةكان ضةوردةكريَت بة رِؤني تؤو كةتان ،بؤ ئةوةي بةرطةي دووةم ئؤكسيدي كاربؤني تواوة و ماددة
طؤطردةكان بطرن .
ب -هةندآ سةرضاوةي تر ،وةكو ئةو خويَيانةي كة لة طرياوةلكيَنةرةكاني بينادا هةن  -االمالح المتواجدة في مونة البناءSalts -
present in the mortar construction

ج -ئةو خويَيانةي كة لة رِووثؤشي ديوارةكانةوة دزة دةكةن ،وةكو سواغ و ماددة رِووثؤشةكاني تر  -االمالح المتسربة من ظهر
االكساءSalts leaking from the surface of the finishing -

د -ئةو خويَيانةي كة لة ئةجنامي كارليَككردني طازة طؤطردييةكان لة هةوادا دروستدةبن  -امالح ناتجة عن تفاعل الغازات
الكبريتية في الجوSalts resulting from the interaction of sulfur gases in the atmosphere -
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ه -بةثيَي خةسلَةتةكاني ماددةي طرياوة لكيَنةرةكان،ثيَويستة ئةو ملانة بةكاربهيَنريَت ،كة خويَي لة رِيَذةي رِيَثيَدراوي زياتر ،تيَدا
نةبيَت .
و -ئةو خويَيانةي ،كة دزةدةكةنة ناو ديوارة بةردةكانةوة بةهؤي رِووثؤشكردني ديوي ناوةوةي ئةو ديوارانة لة بيناكاندا ،ثيَويستة
ثشكنني بؤ ئةو ماددانة بكريَت ثيَش بةكارهيَنانيان و رِووكاري ديوارةكان لة ناوةوة قريكاري بكريَن ،ئينجا رِووثؤش بكريَن بة خشت،
يان كؤنكريت ....،هتد.
ز -ئةو خويَيانةي لة زةوييةوة دزة دةكةنة ناو ديوارة بةردةكانةوة -االمالح المتسربة من التربةSalts leaked from the -
soil

دةبيَت بؤ ئةم ديوارانة بةردي زؤر ثتةو و رِةق ،كة تواناي مذينيان كةمة و بةرطةي كاريطةريي خويَيان زؤرة ،بةتايبةتي لة بناغةكاندا
بةكاربهيَنريَن لةطةلَ ماددةي شآ جياكةرةوة ،بؤئةوةي كة خوآ تواوةكان دزة نةكةنة ناو ضينةكاني سةرةوةي ديوارةكة.
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بةشي شةشةم
بةكارهيَناني بلؤك لة بينادا
بلؤككاريي-بناء بالكتل الخرسانية
Block Work
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بةشي شةشةم /بةكارهيَناني بلؤك لة بينادا
بلؤككاري -بناء بالكتل الخرسانية Block Work -
 هةموو ثارضةيةكي بةرجةستةكراو ،كة ثاني و دريَذي و بةرزي دياريكرابيَت ،وةكو (جؤرة جياجياكاني خشت و بلؤكيكؤنكريَيت و بةردي طؤنياكراو و ثارضةدار و تةختة بةرجةستةكراوةكان و كلَؤ بةفرة ئامادةكراوةكاني كووخةكاني ئاالسكا – ئيطلَؤ -
...هتد) بة طشيت ثيَياندةلَيَن بلؤك.
بلؤككاري – البناء بالكتل  Block Work -بلؤكي كؤنكريَت بةشيَوة و قةبارةي جياجيا بؤ دروستكردني ديواري هةلَطر و ثاية و
تيغةكان بةكاردةهيَنرَيت ،كة بؤشاييةكاني ناوةوة و دةرةوةي بيناي ثيَدابةشدةكريَت ،هةروةها جؤري تايبةتي هةية ،كة بؤ داثؤشيين
زةمينة و بانةكان بةكاردةهيَنريَت.
 جؤرةكاني بلؤكي كؤنكريَيت و بةكارهيَنانيان  -أنواع الكتل الخرسانية و استعماالتهاTypes of concrete blocks and -their uses

لة بةشة جياجياكاني بينادا ،وةكو ثاية و ديوار و تيغة و زةمينة و بان و سةر دةرطا و ثةجنةرةكان جؤرةكاني بلؤكي كؤنكريَيت بةثيَي
شويَنةكانيان بةكاردةهيَنريَن ،كة لة قةبارة و شيَوةدا لة يةك جياوازن .طرنطرتينيان ئةمانةن:
-1بلؤكة كؤنكريَتييةثتةوةكان  -كتل خرسانية مصمتة solid concrete Blocks -بة ئةندازةي(40 × 10 × 10سم)
دروستدةكريَت ،بةزؤري لة بناغةي ديوارةكانداو زؤركةم بؤ ديوارة هةلَطرةكان بةكاردةهيَنريَت،لةبةر قورسيي ء خؤنةطرتين لةطةلَ
طرياوة لكيَنةرةكاندا ،بة هؤي ماوةكةميي درزبةندةكانييةوة .برِوانة ويَنةى ()2 -6
 10سم
 10سم
 40سم

ويَنةى ( )2-6بلؤكي ثتةو
 - 1بلؤكة كؤنكريَتيية ناوبؤشةكان  -كتل خرسانية مجوفة –  Hollow concrete Blocksئةجمؤرة بلؤكانة سووكرتن لةضاو
بلؤكي ثتةودا و لة بينادا زؤر بةكاردةهيَنريَن ،وة بة هؤي ضالَةكانييةوة كة لة شيَوةي ضوارطؤشة و الكيَشة و بازنةيي و هيَلكةييدان،
برِيَكي باش لة ماددةي دروستكردنةكةيداثاشةكةوتدةكريَت لةطةلَ طرياوة لكيَنةرةكاندا باش يةكدةطرن ،جطةلةوةي كة تارِاددةيةك
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جياكةرةوةية بؤ طةرما و سةرما و دةنط ،بة بةراوردكردن لةطةلَ بلؤكي ثتةودا .بة ئةندازةكاني (40*10*21سم) و
(40*10*20سم) و (40*10*10سم ) و( ) 30*30*10دروستدةكريَت،ماوةي دروستكردني ديواريَك بة بلؤك نيوةي ئةو ماوةيةي
دةويَت ،كة هةمان ديوار دةيةويَت ،ئةطةر بة خشت دروستبكريَت ،بلؤك لة تيَكةآلوكردني ضيمةنتؤ و مل و زيخ و رِيَذةيةك لة ئاو
ثيَكديَت ،كة بة رِيَذةي ( )40102يان ( ،)2-4-2يان ( )260202تيَكةلَدةكريَت ،ئةم رِيَذةية بة ثيَي ئةو قورساييانةي ،كة دةكةونة
سةر جؤري بلؤكةكة برِيار دةدريَت ،دةبيَت ئةم تيَكةلَةية نيمضة وشك بيَت و كةم ئاو بيَت بؤئةوةي ،كة فشار خراية سةريان لة قالَبة
ئاسنةكاندا بةهؤي ئاميَرة لةريَنةرةوةكانةوة باش تيَكبسمريَن و ضرِبنب و خؤيان بطرن،ثاش ئةوةي كة لة قالَبةكان دةرهيَنران ،بؤ
ماوةي ( )14كاتذميَر لة شويَنيَكي شيَداردا دادةنريَن لة ثاشا دةطويَزريَنةوة بؤ شويَين تايبةت بؤ ئاوثرذيَن كردنيان ،تا تةواو خؤيان
دةطريَن و رِةق دةبن دواي ضوار هةفتة ئامادة دةبيَت بؤ بةكار هيَنان .برِوانة ويَنةي ()1 - 6

ويَنةى ( )1-6جؤرةكاني بلؤكي ناوبؤش
-3بلؤكي كؤنكريَيت ئاخنراو -كتل خرسانية محشوة – S tuffed Concrete blocksلة دوو تويَكلَ ثيَكديَت و ناوةكةي بة
تةثةدؤري سثي (ستايرؤ ثؤر) ثرِدةكريَتةوة ء دةئاخنريَت ،بؤ ديوارةكاني دةرةوةي بينا بةكاردةهيَنريَت ،زؤر باشة بؤ جياكردنةوةي
طةرمي و ساردي و دةنط ،لة جؤرةكاني تر سووكرتة و قةبارةكةي وةكو قةبارةي بلؤكي ئاسايية .برِوانة ويَنةي ()3 -6

ويَنةى ( )3 - 6بلؤكي ئاخنراو
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 -4بلؤكي كؤنكريَيت تايبةتي بؤ دروستكردني ثايةكان -الكتل الخرسانيةالخاصة لبناء االعمدة -

Concrete blocks

for the construction of special columns

بة هةردوو جؤري ثتةو و ناوبؤش دروستدةكريَن ،كة رِووةكانيان ساف و رِيَكن و دميةنيَكي جوان بة ثايةكة دةبةخشن ،بلؤكة
ناوبؤشةكان بة بةرزيي ثايةكان شيشضن دةكريَن بؤ بةرطري لة خواربوونةوة و بةهيَزكردني و تواناي هةلَطرتين هةموو ئةو بار و
قورساييانةي ،كة دةخريَتة سةريان .ئةجمؤرة بلؤكانة بة ئةندازةي (10× 10× 40سم) ،يان (10× 30× 30سم) ،يان (40x 40
×10سم) .برِوانة ويَنةى ()4-6

جومطةي ثةيوةستكردن
درزبةندي ستووني
بلؤكي رِاستةديوار

جومطةي كشان

رِووي ديوار رِيَكة لةطةلَ ثايةكةدا

 10سم

 10سم

سةنتةري ديوار لةطةلَ سةنتةري ثايةكةداية

 40سم

 30سم

 10سم

ويَنةى ( )4-6بلؤكي كؤنكرييت تايبةتيي ثايةكان
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 هؤكارةكاني بةكارهيَناني بلؤكي كؤنكريَيت ناو بؤش -أسباب استعمال الكتل الخرسانية المجوفةThe reasons for the -use of hollow concrete blocks

 -1طةورةيي قةبارةكةي ،كة بةو هؤيةوة زوو كارةكة بةدةستةوة دةدات.
 -1بةهؤي ئةو بؤشاييانةي كة تيَيداية ،سووكة و ئاسان هةلَدةطرييَت.
 -3درزبةندةكاني بة ئاسؤيي و بة ستووني كةمن و ئةوةش دةبيَتة هؤي ثةيوةستكردن و تيَهةلَكيَشكردني بةشيَوةيةكي طوجناو.
 -4طرياوةي لكيَنةري كةم دةويَت بؤ ثةيوةستكردن و لكاندني رِيزبةند و ضينةكاني .هةروةها برِي ماددةي سثيكاري و سواغي ضيمةنتؤي
كةمرت دةويَت بؤ رِووثؤشكردني رِووكارةكاني دةرةوة و ناوةوة ي ديوارةكان لة ضاو ديواري خشتدا.
-

جؤرةكاني بلؤكي كؤنكرييت بةثيَي بةكارهيَنانيان لة د يوارةكاندا -انواع الكتل الخرسانية المستعملة في بناء
الجدارانTypes of concrete blocks used in the construction of Walls -

بلؤكي كؤنكريَيت بةشيَوةيةكي فراوان و بةربآلو لة دروستكردني بينادا بةكاردةهيَنريَت ،بةتايبةتي هةموو جؤرةكاني ديوار.
شيَوة و قةبارة و ثيَوانةي جياوازيان هةية ء هةر جؤرةيان لة شويَنيَكي تايبةتي دةستنيشانكراودا بةكاردةهيَنريَت ،وةكو:
ا-بلؤكة كؤنكريَتيية السافةكان  -كتل خرسانية ذات االوجة المستوية  Concrete blocks with flat-faceted -زؤرجار
بؤ رِاستة ديوارةكان بةكاردةهيًَنريَن ،هةرضةندة ثةيوةستكردنيان لةطةلَ يةك الوازة و لةطةلَ طرياوة لكيَنةرةكان باش يةكناطرن.
 10سم

برِوانة ويَنةى ()5-6

 40سم

 10سم

ويَنةى ( )5-6بلؤكي الساف

ب -بلؤكة كؤنكريتيية ضوكلَةدارةكان -كتل خرسانية ذات نتؤات Concrete blocks with a bum-بؤ ديوارة هةلَطرةكان
بةكارديَن ،لة كاتي دانانياندا ضوكلَةكانيان لةيةكطريدةكريَن (تيَهةلَكيَشدةكريَن) و لةطةلَ طرياوة لكيَنةرةكة يةكدةطرن و ديوارةكي
بةهيَز دروست دةكةن .برِوانة ويَنةى ()6-6

ويَنةى ( )6 -6بلؤكي ضوكلَةدار
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ج -بلؤكة كؤنكريَتيية سآ السافةكان  -كتل خرسانية ذات االوجة الثالثة المستوية Concrete blocks with three flat-

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

ويَنةى ( )7-6بلؤكي سآ الساف
د-ثارضة كؤنكريتيية ئامادةكراوة كاني سةر دةرطا و ثةجنةرةكان -كتل خرسانية الجاهزة للعتبات العلويةPrecast -
 Concrete blocks for upper thresholdsئةم ثارضة كؤنكريتانةثيَشكات ئامادةدةكريَن بة قةبارةو شيَوازي جياجيا لةسةر
بؤشاييةكاني دةالقةي دةرطا و ثةجنةرةكان دادةنريَن .برِوانة ويَنةي ()2 - 6
ناوكاري كؤنكرييت

شيشي ثؤلَا

ويَنةى ( )2 - 6بلؤكي سةر دةرطا و ثةجنةرة
ه -ثارضة كؤنكريَيت ئامادة كراوةكان بؤ رِووثؤشكردني ديوار و سةر ديواري ثةرذينةكان  -الكتل الخرسانية الجاهزة لتغطية
الجدران و االسيجة و الستائر : Concrete blocks ready to cover walls and fences and curtainwalls-
ئةم ثارضة كؤنكريتانة بة تايبةتي سازدةدريَن بؤ داثؤشيين سةر ئةو ديوارانةي ،كة وةك ثةرذينيَك ئابلَوقةي شويَين
بيناكان ،يان باخ ،يان رِووبةريَك ،يان كةناري سةربانةكان دةدةن ،بة ئةندازةي (17سم×10سم×20سم) دروستدةكريَن ،اليةكي
بةرزترة لة الكةي تري ،بؤئةوةي الربيَت و ئاوي باران و بةفراوي لةسةر بةند نةبيَت و دوو ،يان سآ توولَةضالَ بةدريَذيي لة ديوي
ذيَرةوةيدا دروستدةكريَت بؤئةوةي طرياوة لكيَنةرةكة بضيَتة ناوي و باش لةطةلَ ديوارةكة يةكبطرن ء لةيةك نةترازيَن و نةخزيَن .برِوانة
ويَنةى ()4-6

217

بيناكاريي تةالرسازي

ويَنةى ( )4 - 6ثارضة كؤنكريَيت ئامادةكراو بؤ رِووثؤشكردني ديوار و سةرديواري ثةرذينةكان
و -بةكارهيَناني بلؤكي كؤنكريَيت بؤ تيغةكان -الكتل الخرسانية المستعملة فيالقواطعConcrete blocks used in -
Partitions

بلؤكي كؤنكريَيت ديواري تيغةكان .ئةم بلؤكانة ئةندازةي الكانيان ( 40 × 10 × 20سم) ،يان ( 40 × 10 × 21سم) ـة ،بؤ
جياكردنةوةي بؤشايية جياجياكاني بينا بةكاردةهيَنريَن ،تةنها كيَشي خودي خؤيان هةلَدةطرن و بؤشاييةكاني بينا بةثيَي نةخشةي
بؤدانراو دابةشدةكةن ،لةبةرئةوةي سووكرتن و طةرما و سةرما و دةنط تارِادةيةكي باش جيادةكةنةوة .بلؤكي ثتةو لة ديواري تيغةدا
بةكارناهيَنريَت ،لةبةر قورسي و طةياندني طةرما و سةرما و دةنط .برِوانة ويَنةى ( -20-6أ-ب)
 21سم

 20سم

 10سم

 10سم

 40سم

 40سم

بلؤ كي ثتةو

بلؤكي بؤش

( أ)

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

212

بيناكاريي تةالرسازي
تؤرِي كانزايي

شيشي ثؤآل بؤ
بةهيَزكردني ديوار

بلؤكي كؤنكريَيت رِاستة
ديوار
بلؤكي كؤنكريَيت تيغة

(ب )
و يَنةى (-20-6ب) منوونةي ديواري تيغةي بلؤكي كؤنكريَيت
ثارضة كؤنكريَتة بؤشة ديكؤركراوةكاني دروستكردني تيغة  -الكتل الخرسانية المزخرفة لبناء القواطعDecorative -
concrete blocks to build Partitions

ئةم ثارضة كؤنكريَتانة بة ضةند قةبارة و شيَوةي ئةندازياري هونةري و رِةنطاورِةنط دارِيَذراون ،بؤ تيغةكاني ناوةوة و
دةرةوةي بينا و جياكردنةوة و دابةشكردني رِووبةر و بؤشايي باخضةكان بةكاردةهيَنريَن،وةكو ديواريَكي بةرطر لة بةردةم ثةجنةرةكاني
رِووكاري بيناكاندا دروستدةكريَن ،بؤئةوةي رِيَطربن لة ضوونة ذوورةوةي رِاستةوخؤي تيشكي خؤر،لة هةمانكاتدا بةربةسيت تةواوي
هةواطؤركآ و بينني لة نيَوان دوو بؤشاييدا ناكةن ،بةهؤي ئةو بؤشاييانةوة ،كة تيَياندا هةية ،لة رِووكارةكاني باشوور و رِؤذئاوا و
باشووري رِؤذئاواي بيناكاندا وةكو ديواريَكي بةرطر بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى ()22 -6

ويَنةي ( )22-6منوونةي
ثارضة كؤنكريَتة بؤشة
ديكؤركراوةكاني دروستكردن
تيغة
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ز-ثارضة كؤنكريتييةكاني زةمينةثؤشكردن –شتايطةر -الكتل الخرسانية المستعملة لتبليط االرضياتConcrete blocks -
used for tiling floors

ئةم بلؤكانة لة شيَوةي ضوارطؤشة و الكيَشة و شةشطؤشة و هةشتطؤشةدا بة رِةنطةكاني زةرد و ثرتةقالَي و خةنةيي و قاوةيي و رِةش و
ضيمةنتؤيي و...هتد .بة ئةندازةي جياجيا بةرهةمدةهيَنريَن بؤ رِووثؤشكردني رِيَطاكان و زةمينة و بانةكان .برِوانة ويَنة ()21-6

 4 X 41 X 41سم

5 X 40 X 40

سم

 4 X 21 X 41سم

5 X 20 X 40

سم

 4 X 50 X 50سم

50

5 X 50

سم

 4 X 25 X 50سم

50

5 X 25

سم

ويَنةى ( )21-6بلؤكي كؤنكريَيت زةمينةثؤش – جؤرةكاني شتايطةر و ئةندازةكانيان

ح-ثارضة كؤنكريَتة ئامادةكراوةكان بؤ رِووثؤشكردني ديوارةكاني دةرةوة  -الكتل الخرسانية الجاهزة المستعملة لتغليف الجدران
الخارجيةPrefabricated concrete blocks used for external walls facing -

بؤ رِووثؤشكردني ديوارةكاني دةرةوة و هةنديَكجار ناوةوةي بينا طشتييةكان و خانووبةرةكان .بة ئةندازةي (24،5سم ×
4،5سم × 6سم) بة رِةنطةكاني سثي و زةرد و سوور و...هتد .بةرهةمدةهيَنريَن ،بؤ ثةيوةستكردن و بةندكردني ئةم ثارضانة تؤرِي تةلة
ذةنطنةطرةكان لة ضيين ديوارةكاندا لة كاتي دروستكردندا دادةنيَن وة بةئةندازةي (6سم) لة رِووي ديوارةكةوة دةريدةكةن،ئةم كارة
هةر ضوار ضني جاريَك دووبارة دةبيَتةوة .بؤ ئةو ديوارانةش كة ماوةيةكيان بةسةردا تيَثةرِيوة بة دريَذيي رِيزبةندي ديوارةكة هةر
(250سم) سنطيَك ،يان رِاستةيةكي كانزايي ذةنطنةطر ،تا ئةو سةري ديوارةكة دادةكوتريَت ،ئةم كارة هةر ضوار ضني لةسةر يةك جاريَك
دووبارة دةبيَتةوة ،بةجمؤرة ثارضة كؤنكريَتةكان لةطةلَ ديوارةكةدا بةنددةبن و ليَي جيانابنةوة .برِوانة ويَنةى ()23-6
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سثيكاريي بة طةض

تؤرِي كانزايي
رِووثؤشكردن بةثارضة

ديواري خشت

كؤنكريَتة ئامادةكراوةكان

هةزارة
ثادلؤ

خشيت كاشي
طرياوةي لكيًَنةر
كؤنكريَيت ئاسايي
بةردي شكيَنراو
زةوي ثتةو
بناغة

ويَنةى ( )23-6ثارضةكؤنكريَتة ئامادةكراوةكاني
رِووثؤشكردني ديوارةكاني دةرةوة

ثارضة كؤنكريَتةكاني ميض و بانةكان  -الكتل الخرسانية المستعملة في السقوف و السطوحConcrete blocks used in -the ceilings and surfaces

ثارضةكؤنكرييت بؤشي تايبةتي دروستدةكريَت بؤ داثؤشيين ميض و بانةكان ،كة جياكةرةوةيةكي ضاكن بؤ طةرما و سةرما و دةنط
بةهؤي ئةو بؤشاييانةي كة تيَيانداية ،سةر بؤشايي ذوورةكان بة ثردؤكةي كؤنكريَيت شيشضين ثيَشكات ئامادةكراو بة ئةندازة و
شيَوةي جياجيا دروستدةكريَت ،بؤ ئةم مةبةستة و بة باري ثانيي ذووركان بؤ سةر شاني ديوارةكان رِايةلَدةكريَن ،ئينجا بة رِيز ثارضة
كؤنكريَتةكان لة تةنيشت يةكةوة دادةنريَن و سةر بؤشاييةكاني ثيَدادةثؤشنريَن .ئةندازةكاني ئةو ثارضة كؤنكريَتانة (60سم ×
10سم × 24سم) و (60سم × 10سم × 10سم) و ( 50سم × 10سم × 10سم) .برِوانة ويَنةى ()24-6
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ثارضة كؤنكريَتة ثيَِشكات ئامادةكراوةكاني
زةمينة و بان

كؤنكرييت شيشضن

سيستةمي دروستكردني زةمينة و بان بة ثارضة
كؤنكريَتيية ثيشكات ئامادةكراوةكان

ثردؤكةي شيشضين
ثيَشكات ئامادةكراو

ويَنةى ( )24-6ثارضة كؤنكريَتة ئامادةكراوةكاني دروستكردني ميض و بانةكان

-كردارةكاني تيَهةلَكيَشكردن لة ديوارة بلؤكة كؤنكريَتييةكاندا  -عمليات الربط في الجدران الكتل الخرسانية-

Bonding in

Concert block walls

كاري تيَهةلَكيَشكردن بؤ ديواري بلؤكي كؤنكريَتى وةكو سيستةمي تيَهةلَكيَشكردني ديواري خشتة ،طرنط ئةوةية ،كة ماوةي
تيَهةلَكيَشكردنةكة يةكسان بيَت بة نيوةي دريَذيي بلؤكيَك ،واتة(10سم)ـة ،بةجمؤرة درزبةندة ستوونييةكاني دوو رِيزبةندي سةر يةك
(دوو ضيين سةريةك) ناكةونة سةر يةك .برِوانة ويَنةى ()25-6
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جومطةي كسشان

بلؤكي تةواو
نيو بلؤك

جومطةي كشان

تيَهةلَكيَشكردن لة سةر
باري دريَذيي

ويَنةى ( )25-6جومطةي كشان و تيَهةلَكيَشكردن لة ديوارة بلؤكةكاندا
بيناكاريي بة ثارضة كؤنكريَتة سووكةكان  -سيَرمستؤن  -بناء بالقطع الخرسانية الخفيفة -ثيرمستون-

: Light Weight Concrete or AAC
بلؤكي ) (AAC –Autoclaved Aerated Concertلة بينائاساييةكان و بينابةرزةكاندا بةكاردةهيَنريَن،لة قةبارة و
ثيَكهاتةكانياندا لةطةلَ بلؤكي ئاساييدا جياوازن ،بؤ دروستكردني ئةم بلؤكانة ،ماددةكاني ضيمةنتؤ و ملي كريستالَي و قسلَ و تؤزي
ئةلةمنيؤم تيَكةلَدةكريَت لةطةلَ ئاو لة ذيَر( ) 8-12 barsفشاري هةوادا و بة ثلةي طةرمي ( )2400سةدي (سينتيطريَت)
ثيَكدةهيَنريَن .ئةم ثارضانة كةم كيَشن و قةبارةيان (15 – 14سم ) × (30 – 7.5 – 5سم ) × (50 – 44سم ) و (60سم × 10سم
× 30-20سم )ـة و لة بلؤكي ئاسايي طةورةترن ،بةثيَي ضرِييةكةي لة ( ) %20ى قةبارةي بلؤكي (  ) AACلة هةوا ثيَكديَت وة
تواناي هةلَطرتين بار و قورسايي ثرتة لة (- 2ميَطاثاسكال  ،(MPaهةموو خةسلَةتةكاني وةكو جياكردنةوةي طةرما و سةرما و دةنط
و بارهةلَطرتن...هتد لةخؤدةطرن .لة هةموو ئةوروثاي خؤرهةآلت و ضني و هيندستان و زؤر وآلتاني تريشدا ،وةكو (كوردستان و عيَراق
و توركيا...هتد) بايةخيَكي زؤريان ثيَداوة و بؤ دروستكردني بينا بةكاريانهيَناوة.
بلؤكي كؤنكرييت سووك -الكتل الخرسانية الخفيفةLight Weight Concrete Blocks -ئةم بلؤكانة هةرضةندة لة كؤنكريَيت سووك دروستكراون ،بةآلم تواناي هةلَطرتين بار و قورساييةكي زؤريان هةية ،بؤ ديوارة
هةلَطرةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا ،تا ضوار نهؤم بةكاردةهيَنريَن بآ ثةيكةري كؤنكريَت .ئةم بلؤكانة بة دوو ئةندازةي جيا
دروستدةكريَن،جؤري يةكةميان بة ئةندازةي (44سم×14سم×(30سم50-سم)ـة ء جؤري دووةميان بةئةندازةي (50سم × 15سم ×
(7،5سم30-سم)ـة،ثةيوةستكردني ئةم بلؤكانة لةطةلَ يةك لة رِيزبةندي ضينةكاني ديواردا بةزؤري بةطرياوةي لكيَنةري ضيمةنتؤ

233

بيناكاريي تةالرسازي
ثيَكديَت ،لةثاشان رِووكارةكان ،يان سثيكاري دةكريَن ،يان سواغي طرياوةي مل و ضيمةنتؤ ،بؤئةوةي لة كارليَكةكاني كةشءهةوا
بثاريَزريَن .برِوانة ويَنة ()6 -6

 15 – 14سم
 50 – 44سم

 30 – 7.5 – 5سم

ويَنةى ( )26-6بلؤكي سريمستون

ثرينسيثي تيَهةلَكيَشكردني بلؤكي سيَرمستؤن لة ديواردا -المبادئ العامة لربط الكتل الخرسانية الخفيفة في
الجدار General principal of light weight concrete Block bonding -
ئامانج لة تيَهةلَكيَشكردن،يةكطرتن و تيَكسمرِاني ثارضة بلؤكةكانة لة ديواردا ،بةهؤي رِيزبةند و درزبةندةكانيانةوة،
بةمةرجيَك كة درزبةندي ستووني لة دوورِيزبةندي لة سةريةكدا تاكولؤبن ،بةمةش ديوارةكة يةكطرتوو ء بةهيَزدةبيَت بةرامبةر هيَزة
ثالَنةرةكان و فشارة ستووني و ئاسؤييةكاني سةر ديوارةكة .برِوانة ويَنة ( )27-6و ()22-6

بلؤكي تيغة

نيو بلؤك
بلؤكي تةواو

ويَنةى ( )27-6تيَهةلَكيَشكردني بلؤكي كؤنكريَيت سووك(سريمستؤن)

ويَنةى ( )22-6طؤشة نيطاي تيَهةلَكيَشكردني دوو
ديواري سريمستووني لةيةكدراو
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خةسلَةتةكاني ثارضة كؤنكريَتيية سووكةكان  -بلؤكي سيَرميستؤن  -خواص القطع الخرسانية الخفيفة -
Properties of Light Weight Concrete or AAC
-2جياكردنةوةي طةرما -العزل احلراري :Thermal Insulation -تواناي ئةم ثارضة ضيمونتؤ سووكانة بؤ جياكردنةوةي طةرماي
لة ( )6-4ئةوةندةي تواناي خشتة.
-1جياكردنةوةي دةنط -العزل الصوتي Sound Insulation -ئةطةر بةراوردي بلؤكي سيَرمستؤن لةطةلَ خشتدا بكةين ،ئةوا بؤمان
دةردةكةويَت كة ديواريَك بة ئةستووريي (14سم) لة بلؤكي سيَرمستؤن دةنط جيادةكاتةوة بة هيَندةي ديواريَكي خشت ،كة
ئةستوورييةكةي (64سم) بيَت ،ئةطةر سثيكاري ،يان سواغبدريَت ،ئةوا تواناي جياكردنةوةي دةنطي زياتر دةبيَت.
 -3طرياوةي لكيَنةر -المونة :Mortar -لةبةئةوةي كة قةبارةي بلؤكي سيَرمستؤن طةورةية ،برِيَكي كةم طرياوةي لكيَنةرى دةويَت بؤ
ثةيوةستكردن و تيَهةلَكيَشكردني يةكةكاني بلؤكي سيَرمستؤن لة دروستكردني ديوار و تيغةكاندا.
-4ئةو بناغانةي كة بة بلؤكي سيَرمستؤن دروستدةكريَن ،زؤر سووكرتن لةو بناغانةي كة بة يةكةكاني بلؤكي ضيمةنتؤى ثتةو و بؤش،
يان خشت ،يان بةرد دروستدةكريَن.
-5بلؤكي سيَرمستؤن بةكاردةهيَنريَت بؤ ديوارة هةلَطرةكاني بينايةكى ضوار نهؤمي ،بآ ئةوةي كة ثةيكةري كؤنكريَيت بؤ دروستبكريَت،
لةبةرئةوةي كة ئةم ديوارانة تواناي هةلَطرتن و بةرطةطرتين ئةو هيَز و فشارانةيان هةية ،كة دةكةونة سةريان ،يان ثالَيان ثيَوة
دةنيَن.
 -6رِيَذةي خويَي تيَدا سفرة ،لةبةرئةوةي كةثيَش دروستكردني لة تاقيطةكاندا هةموو جؤرة خويَكان و ماددة نامؤكاني ليَي
جيادةكريَتةوة.
 – 7لة كاتي بةرز بوونةوة و نزم بوونةوةى طةرمادا ،زؤر كةم كشاني تيَدةكةويَت لةضاو بلؤكى كؤنكريَت و خشتدا.
 -2لةضاو خشيت ئاساييدا ئاو زؤر كةم دةطريَتة خؤي ،ئةطةر سيَرمستؤن بؤ ماوةي ( )71كاتذميَر خبريَتة ئاوةوة ،رِيَذةي (5سم-
20سم) ئاو دةمذيَت ،لةكاتيَكدا ئةطةر خشت خبريَتة ئاوةوة بؤ ماوةي ( )5،5 -5كاتذميَر بة رِيَذةي (12سم) ئاو دةمذيَت.
 -4قةبارةي بلؤكي سيَرمستؤن طةورةترة لة قةبارةي بلؤكي ضيمةنتؤ و خشت ،لةبةرئةوة كاتيَكي كةمرتي دةويَت و ئاسان
بةكاردةهيَنريَت بؤ دروستكردني ديوارةكان و ئاسانكاريية بؤ سثيكاريي رِووكارةكاني ناوةوة و سواغداني رِووكارةكاني دةرةوةي
ديوارةكان .و بة رِيَذةى سيَيةكى ئةو ماددانةي كة بؤ كاري بينا بةكاردةهيَنريَت كةمدةكاتةوة ،بةوةش ثاشةكةوتيَكي باش لة
كةرةستةي بينا و تيَضووني ثارة و ماوةي كاركرد ندا دةكريَت.
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بةكارهيَناني ثارضة كؤنكريتيية سووكةكان  -أستعمال القطع الخرسانية الخفيفةLight Weight Concrete -
Using
 لة شيَوةي دةثي كؤنكريَيت ثيَشكات ئامادةكراو دا بؤ ميض و زةمينة و بانةكان -الواح خرسانية جاهزة لسقوف و السطوح واالرضيات –دادةرِيَذريَن ،كة بؤ داثؤشيين زةمينة و ميض و بانةكان بةكاردةهيَنريَن و ثيَياندةلَيَن بيناي نيوة ئامادةكراو .لةبةرئةوةي
كة خةسلَةتةكاني ئةم ثارضة كؤنكريتة سووكانة لة رِووي فيزياوى (سووكيي كيَش و طةورةيي قةبارةكةي) و ئاساني بةكارهيَنانيان و
ئاساني طواستنةوةيان و بةرطةطرتنيان ،لة رِووي ئابورييةوة زؤر لةبارة كة بةكار بهيَنريَن بؤ ئةم مةبةستانةي خوارةوة:
 -1بانة الرةكان (ليَذةكان ) -السطوح المائلة-

 Pitched Roofsئةم بانانة دادةثؤشريَن بة دةسطاي كؤنكريَيت شيشضين

سووك ،كة بة بةئةندازةي (600سم دريَذي ×60سم ثاني×7،5سم15-سم ئةستووريي) دروستدةكريَن و بانة الرةكاني كارطةكان و
فابريكةكان و خانووبةرةكاني ثيَدادةثؤشريَن .برِوانة ويَنةى ()24-6
 -1بانة رِيَكةكان (تةختةكان)  -السطوح المستويةFlat Roofs -
ئةم بانانة بة هةمان (دةثة) دةسطاكان هةر وةكو دةزطاكاني بانة الرةكانة و بة هةمان ئةندازةش دروستدةكريَن و توانايةكي باشيان
بؤ هةلَطرتين بار و قورسايي جيَطر و جيَطؤرِ هةية .برِوانة ويَنةى ()24-6
ويَنةى ( )24-6دةثي كؤنكريَيت ئامادةكراو بؤ  -بانة الرةكان و
بانة رِيَكةكان

-)5دةزطاي ديوارة بار هةلَطرةكان -الواح الجدران الحاملةBearing Wall Board Load -
ئةم دةزطايانة دادةريَذريَن لة كؤنكريَيت سووك بؤ ديواري هةلَطر بة ئةندازةي (350سم بةرزي و 60سم250-سم ثاني و 20سم-
15سم ئةستووري) ئةم دةزطايانة بة تةنيشت يةكةوة بةرِيز دادةنريَن و ديواريَكي هةلَطري ثتةو دروستدةكةن .برِوانة ويَنة ()10-6

ويَنة( )10-6دةزتطا كؤنكرييت ئامادةكراو
بؤ ديوارة بارهةلَطرةكان
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-4دةزطاكانى ديوارة بارهةلَنةطرةكان  -الواح الجدران غير الحاملةNon –load Bearing Wall Boards -
ئةم دةزطايانة بةتايبةتي بؤ ديوارة بارهةلَنةطرةكان تيغةكان – القواطع partitionsٍ-دروستدةكريَن ،بة ئةندازةي( 600سم،
دريَذي و 60سم ثاني و 7،5سم15-سم ئةستووريي) ،كة لةسةر ال لة نيَوان دوو ثايةدا لةسةر يةك هةلَدةضنريَن و بةكاردةهيَنريَن،
وةكو ديواري بارهةلَنةطر بؤ دابةشكردني بؤشاييةكاني ناوةوةي بينا ثةيكةرييةكان و ديوارةكاني رِووكاري دةرةوةي ئةم بينايانة ،ئةم
دةزطايانة بةرطرييةكي باشيان دذي كارليَكةكاني كةشوهةوا هةية .برِوانة ويَنةى ()12-6

ويَنةى ( )12-6دةثي كؤنكرييت ئامادةكراو
بؤ ديوارة بارهةنةلَطرةكان

اليةنة باشةكاني ئةم دةزطايانة ئةمانةي الي خوارةوةن:
ا-كيَشي سووكة و بةرطريي باشي دذي شآ و تةرِ و تووشي هةية.
ب-بةرطةي ئاطر دةطريَت و جياكةرةوةيةكي باشة بؤ طةرما.
ج-كةرِوو هةلَناهيَنيَت.
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بةشي حةوتةم
بةكارهيَناني دار و تةختة لة بينا دا
أستعمال الخشب في البناء
Timber
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بةشي حةوتةم  /بةكارهيَناني دار و تةختة لة بينادا  -أستعمال الخشب في البناءTimber -
دار و تةختة لة كةرةستة سةرةكييةكاني دروستكردني بينا دةذميَردريَت ،كة لة كؤنةوة و تائيَستاش مرؤظــ لة ناوضة
جياجياكاني سةر طؤي زةمني بةكاريدةهيَنن ،لة كوردستانيشدا هةر لة ميَذةوة ئةم ماددةية بؤ دروستكردني خانووبةرة و كارة
خزمةتطوزارييةكاني بةكارهيَنراوة ،دار بة برِيَكي زؤر لةسروشتدا هةن و لة ماددةكاني تري بينا ،وةكو كؤنكريت و ئاسن و ...هتد،
هةرزانرتة و كيَشي سوكرتة و بةئاساني كاريثيَدةكريَت ،دار و تةختة لة سةر ئاستيَكي فراوان بؤ كاري دارةرِا و تةواوكردني بينا
بةكاردةهيَنريَت ،وةك دروستكردني دةرطا و ثةجنةرة و كاري دارتاشي تر،وةكو دروستكردني كورسيء موبيَلة و كةنتؤر و
ثيَداويستييةكاني تري ناومالَ .بةئاساني دادةتاشريَت و شيَوة و قةبارةي جؤراوجؤري هونةري ثيَدروستدةكريَت و لةيةكدةدريَت،
هةرضةندة كاري دارتاشي كاريَكي ئاسانة ،بةآلم ثيَويستة وةستاي ليَزان و دارتاشي ليَهاتوو و شارةزا كاري تيَدابكات ،ئةطةر نا لة
كاتي برِين و تاشيندا بةشيَكي زؤري ليَدةفةوتيَت و بةفريِؤدةضيَت.
 بة دوو شيَوةي سةرةكي دار و تةختة بةكاردةهيَنريَت ،وةكو: -2دارتاشيي كاتي  -النجاريمة المؤقتمة  Carpentry -بةشيَوةيةكي كاتيي دار و تةختة بـؤ هـةموو جؤرةكـاني قالَـب لـة بينـادا
بةكاردةهيَنريَت ،وةكو قالَيب دروستكردني ثاية و ثرد و تاقةكان و كةوانةكان و زةمينةكان و هةموو جؤرةكاني تري بينا.
 -1دارتاشيي بةردةوام -النجاريمة المسمتمرة Joinery -ئةجمؤرة دارتاشيية ئةو كارانة دةطريَتـةوة ،كـة هةميشـة بـؤ تـةواوكردني
خانووبةرة بةكارديَن ،وةكو دةرطا و ثةجنةرة و دؤآلب و زؤركاري خزمةتطوزاريي و جوانكاري نـاوةوة و دةرةوةي بينـا .بـؤ ثيشةسـازي و
كاري دارتاشي بةشيَوةيةكي سةرةكي قةدي دار بةكاردةهيَنريَت ،زؤرجار كةلَك لة لقة طةورةكانيشي وةردةطرييَت .لة سروشتدا درةخت بة
ستووني بةرزدةبيَتةوة ء قةديَكي شيَوة لوولةيي هةية ،ئةطةر بةئاسؤيي قةدةكةي بربِدريَتةوة رِووكةرتيَكي بازنةيي دةردةكـةويَت ،كـة
لةم بةشة سةرةكييانةي خوارةوة ثيَكهاتووة .برِوانة ويَنةى ()2 -7
كامبيؤم – تويَكلَي دةرةوة

كرِؤك

خانةكاني طةشةكردن

درزة تيشكييةكان

بازنةي ساآلنة
ناوك

تويَكلَي دةرةوة

كرؤك
تيشكي كرؤكي سةرةكيي

تويَيَكلَي
ناوةوة
تويَكل
ناوةوة
بازنةي ساآلنة

تيشكي كرؤكي الوةكيي
تويَكلَي ناوةوة
تويَكلَي دةرةوة

ويَنةى ( )2-7رِووكةرتي ئاسؤيي قةدي دار
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-2ناوك (كرؤك  -لمب الشمجرة-1 Pith -بازنـةي سـالَانة  -الحلقمات السمنوية -3 Annual Ring -درزة تيشـك – االشمعاع-
-4 Medullar Rayتويَكلَ – القشرة.Bark -
ئةو دارانةي كةثري نني ،ناوةكانيان ثتةو و بةهيَزن ،دارة ثري و كؤنةكان لة ناوةوة كلؤر دةبن و كةلَكي بةكارهيَنانيان نيية بـؤ
كارةكـان دارتاشـي و بينـا و تـةواوكردنيان ،بؤئـةوةي بةشـيَوةيةكي زانسـيت كـةلَك لـة دار و تةختـة وةربطريَـت لـة بينـا و كـارة
خزمةتطوزارييةكاندا و بةباشي بةكاربهيَنريَت ،دةبيَت بة شيَوازيكي زانسيت و هونةري بةو ئةستورييانةي ،كة ثيَويستة لةسةر بـاري
دريَذي بةثيَي ثالنيَكي دةستنيشانكراو بربِدريَتةوة ،يا رِووكةرتة بازنةييةكةي دةكريَت بة ضوار ضـارةكة بازنـةوة و بـةثيَي ثيَويسـت
دةبرِدريَنةوة ئةجمؤرة برِينةوةية باشة و تةختةكاني زوو وشكدة بنةوة و كةم ضةمانةوةيان تيَدةكـةويَت ،بـةآلم هةنـديَك لـة دارةكـة
بةفريِؤ دةضيَت .دةبيَت ئةو دار و تةختانةي ،كة بةهؤي وشككردنةوةوة يان خـراث دانانيانـةوة دةضـةميَنةوة ضارةسـةربكريَن .برِوانـة
ويَنةى ( )1 - 7و ()3 - 7

تويَكردني بازنةي

ضارةكة برِينةوة

تويَكردني طؤشةيي
برِينةوةي ئاسؤيي قةدي دار

ويَنةى ( )1 - 7جؤرةكاني برِينةوةي قةدي دار لةسةر باري دريَذي بؤ دةستخستين دةثي تةختة

ويَنةى ( )3-7طؤشةنيطاي شيَوازي برِين و ثارضةكردني قةدي دار
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 وشككردنةوةي دار و تةختة -تجفيف االخشاب Seasoning or Maturing -ئةو دار و تةختانةي كة تازة برِدراونةتةوة ،رِيَذةيةكي زؤر شيَيان تيَداية ،كة دةطاتة )  (%40ى كيَشي تةختةكةكة،ثيَويستة رِيَـذةي
شآ لةتةختةدا لة ) )%12ثرت نةبيَت.
هؤكاني وشككردنةوةي دار و تةختة  -اسباب تجفيف االخشاب : Reasons for Drying Wood -
 -2كةمكردنةوةي كيَشي دار و تةختةكان و ضاككردني توانايان.
 -1كةمكردنةوةي رِيَذةي كرذبوونةوة و لووخلواردن و ثيَضخواردنيان ،كة دةبيَتة هؤي قلَيشربدن و لةيةكجيابوونةوةي ئةو ثارضانةي ،كة
بؤ دروستكردني دةرطا و ثةجنةرة و جومطة بةكاردةهيَنريَن.
 -3البردني خويَي ئؤرطاني و كةتريةييـةكان ،كـة لـةناو رِيشـوةكانيانداماونةتةوة ،ضـاككردن و ئامادةكردنيـان و ثاراسـتنيان لـة
جريِبوونــةوة و ثووكانــةوة و فــةوتان ،هــةروةها بؤئــةوةي بةباشــي بةرطــةي بــارودؤخي ذينطــةي دةرةوةي بينــا بطــرن لــة كــاتي
بةكارهيَنانياندا.
بة دوو جؤر دار و تةختة وشكدةكريَتةوة:
 -2وشككردنةوةي سروشيت  -التجفيف الطبيعيNatural drying -

داناني تةختةكان لةسةر يةك بة بةرزي (2م2،5-م )ِ بةرِيز لةتةنيشت يةكةوة ،كة لة ) (%75شيَكةي وندةكات .لةثاشـان
لة طةجنينة و كؤطا طةجنينةكان و شويَين هةلَطرتين تايبةتدا دادةنريَن و دةثاريَزريَن .بةمةرجيَك كـة هةواكـةي ناويـان وشـكبيَت و
هةواطؤركيَي باشيان هةبيَت ،لةم شويَنانةدا زؤرجار دار و تةختةكان بةثيَي ثلةي طةرما و رِيَـذةي شـآ و هاتوضـؤي هـةوا لـة ضـةند
مانطيَكةوة تا دوو سالَي ثيَدةضيَت ،تا وشك دةبنةوة ،بؤ وشككردنةوةي ( 2سم) لة ئةستووريي هةنديَك جؤري تةختة تيَكرِا ماوةي يةك
سالَي دةويَت .برِوانة ويَنةى ()4 -7

1.50 – 1.00م

كةرتكردن و هةلَطرتن

كةرتكردن و وشككردنةوةي سروشتيي

ويَنةى ( )4 -7جؤرةكاني وشككردنةوةي سروشتيي

241

بيناكاريي تةالرسازي
 -1وشككردنةوةي دةستكرد  -التجفيف الصناعي Artificial drying -
وشككردنةوةي دة ستكرد لة وشككردنةوةي سرووشيت خيَراترة ،و بةمشيَوةيةي الي خوارةوة دةكريَت:
أ -وشككردنةوة بة هةلَم  -التجفيف بالبخار  drying by steam-دار و تةختة برِدراوةكان بةرةو رِووي هةلَم ،يان ئـاويًَكي طـةرم
دةكريَنةوة ،لةثاشان لةبةر هةوا هةلَدةخريَن ،بؤ هةر (6.5سم) لة ئةستووريي تةختةكة ماوةي كاتذميَريَكي بؤ وشككردنةوة دةويَت.
ب -وشككردنةوة بة هةواي طةرم  -التجفيف بالهواء الساخن-حار  Hot air drying -هةوا طةرم دةكريَت تا ثلةي ( )21 0ي سةدي
لةثاشان بةرةو رِووي تةختةكان دةكريَتةوة ،ئةجمؤرة وشككردنةوةية خيَراية ،بةآلم رِةنطي تةختةكـة دةطؤرييَـت و تةختـةكان بيَهيَـز
دةكات.
ج -وشككردنةوة بة ماددة كيمياوييةكان  -التجفيف بالمواد الكيمياوية  - Drying with chemicals-بةثيَي جؤري تةختـةكان و
رِادةي ثيَويست بؤ وشككردنةوةيان ماددة كيمياوييةكان بةكاردةهيَنريَن ،تةختـةكان ثـاش برِينـةوةيان و ئامادةكردنيـان ،لـة ئـاو دا
نقومدةكريَن بؤ ماوةي ( )10-25رِؤذ ،ئةطةر ئاوةكة خورِ بيَت وةكو ئاوي رِووبـار ،بـةآلم دةبيَـت لـة ئـاوي وةسـتاودا وةكـو طؤمـاو و
كؤئاوةطةورةكان دا ( )60رِؤذ مبيَنيَتةوة ،بةو جؤرة ئاوي رِووبارةكان ،يـان طؤماوةكـان (ئـاوة وةسـتاوةكان) ج َيَطـةي كـةترية و ئـاوي
ناوخانةكاني تةختةكة دةطرن و ماوةي وشكبوونةوةي تةختةكان زؤر كةمدةكةنةوة ،هةروةها طواستنةوةي دار و تةختـةكان بـة هـؤي
ئاوي رِووبارةكانةوة ،وةكو لة زؤر وآلتاني جيهاندا ئةجنامدةدريَت دةبيَتة هؤي وشكبونةوةي خيَرا.
-تايبةمتةندييـــةكاني داروتةختـــة و كةموكوورِييـــةكاني  -صمممفات الخشمممب و عيوبممه-

Qualities of wood and

:disadvantages
رِةنط و بؤن و جؤري لةرينةوة و ضرِي ثيَكهاتةكاني دار و تةختة ،باشي و تؤكمةيي تةختة و نرخةكانيمان بـؤ ئاشـكرادةكات و
ضؤنيَتيي بةكارهيَنانيان برِياردةدات .ناتةواوي و كةموكوورِييةكاني تةختة لة بووني طرآ-العقمد Knots -درز و قليشـان -الشمقوق -
 Crackingو درزة تيشكييةكان-الشقوق الشعاعية ، Heart shakes -كة لةثاش وشكبوونةوة دةردةكةون.
يان لة ئةجنامي خيَرا طةورةبوون و ثيَطةيشتين دارةكة رِوودةدات ،درز و قلَيشة بازنةييـةكان -الشمقوق الدائريمةCup-Shakes -
 or ring Shakesو كة لة ئةجنامي لةيةكثضرِان و لةيةكجيابوونةوةي ئةلَقة بازنةييةكان دةردةكةون ،برِوانة ويَنةي ( ) 5-7

درزي بازنةي

درزبردني تويَكأل
درزة تيشكييةكان
ويَنةى ( )5-7جؤرةكاني درزبردن و تةقيين قةدي دار
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 ،يان بة هؤي كوتران -الرضموضTear -و بةركةوتين تةنيَكي رِةق بـة قةدةكـةي- ،

Collision with a Hard Object

خواربوونةوة و كرذبوون ،يان برينداربوون لةو شويَنةدا رِوودةدات و دةبيَتـةهؤي هـةلَهيَناني كـةرِوو لةثاشـان دةطـةنيَت – تفطمر -
 ، Fungiيان دةبيَتةهؤي طةشةكردني هةنديَك جؤري ميَرو لة ناو تةختةكةدا و دايدةخوريَنيَت و ورديدةكات و رِةنطةكةشي دةطؤرِيَت،
هةنديَك جؤري دار هةن ،كة لة ئةجنامي وشكبوونةوةدا درزدةبةن و دةقلَيشيَن .برِوانة ويَنةى ()6-7
طريَ

كوتران

درزي ئةجنامي
وشكبوونةوة

خواربوونةوة
ويَنةى ( )6-7جؤرةكاني كةمءكورِي تةختةدار

كيَشي جؤري -الوزن النوعي Specific weight-تةختةكان بةثيَي جؤرةكانيان دةطؤرِدريَن لة ( ، ) 2.14-0.22دةتـوانني بلَـيَني
كة تيَكرِا يةكسانة بة (.)0.55
ئةو تةختةو دارانةي ،كة دةشيَن بؤ كاري دارتاشي بةكاربهيَنريَن: -2رِووي تةختةكةثاك ء رِيَك و تةخت بيَت و يةك رِةنط بيَت لة هةموو بةشةكاني تةختةكةدا ،جياوازيي رِةنطةكان لة يةك
تةختةدا ،نيشانةي بيَهيَزي و ناتةواويي و ضروكي تةختةكةية.
 -1ماددة شلةكاني وةك كةتريةي تيَدانةبيَت ،بيَ طريَبيَت ،ئةطةر تيَيدابوو ،دةبيَت تريةكةي لة (2سم)ثرتنةبيَت.
-3لة كاتي ليَدان و ثيَداكيَشاندا دةنطيَكي لةرينةوة بداتةوة و رِيَذةي شيَي لة ) (%12-%8ثرتنةبيَت.
-4لةو تةختانة بيَت ،كة نزيكة لة ناوكي دارةكةوة ،يان لةو دارانة بيَت ،كة قةدةكةي بةدريَذيي كراوة بة ضوار كةرتةوة.
 -5رِيشوو و هيَلةكاني رِيَكنب و بادراو و خواروخيَض نةبن.
تايبةمتةنديية ئةندازيارييةكاني دارو تةختة -الخواص الهندسية للخشبTimber engineering Characteristics -طرنطرتينيان ئةمانةن:
 -2سوكيي كيَش و توانايةكي لةبار بؤ هةلَطرتن.
 -1ئاسانيي بةكارهيَنان و برِين و ثةيوةستكردن و لةيةكدان.
244

بيناكاريي تةالرسازي
 -3جياكردنةوةي دةنط و طةرما.
 -4توندوتؤلَي و مانةوة بؤ كاتيَكي زؤر ،بةتايبةتي ئةطةر ثاراستين بؤ دةستةبةر كرابيَت.
 -5بةرطري لة سووتان ،تا ثلةي طةرمي ( )3500سةدي.
 -6لة ضاو ماددةكاني تري بينادا هةرزانرتة.
-

جؤرةكاني تةختة -أنواع الخشب:kinds of timber -

تةختةثؤليندةكريَت بة دوو جؤري سةرةكييةوة-:
 -2تةختةي سرووشيت  -الخشب الطبيعي.Natural Timber -
دوو جوَر تةختة لة سروشتدا هةن:
ا-جؤري تةختة نةرمةكان  -االخشاب اللينمة او الرخموة Soft Wood -أ -تةختة نةرمةكان لةو دارانة بةرهةمـدةهيَنريَن ،كـة
نةرمن،وةكو داري سةروو و سنةوبةر conifer trees -و داري ضام ،ئةو جؤرة دارانة لة شـويَنة سـاردةكاندا دةرِويَـن و طةشـةدةكةن و
طةورة دةبن ء بةرزاييةكانيان دةطاتة  221- 10م .برِوانة ويَنةي ()7-7

ويَنةى ( )7-7جؤرةكاني درةختة سنةوبةرييةكان
لة ناوضة ساردةكاندا
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هةميشة سةوزن و كيَشيان سووكة و لة ماوةي دوو تا سآ سالَداثيَدةطةن و بـةرز دةبنـةوة ،بـةزؤري بـةكاردةهيَنريَن بـؤ كـاري
دروستكردني دةرطا و ثةجنةرة و ثيَويستييةكاني ناومالَ ،وةكو مؤبيلة و كاونتةر و ثيَويسـتيةكاني تـر ...هتـد .سـةروو و سـنةوبةر-
 Pine Woodداريَكي بة رِةنط سثني و رِيشوةكانيان بةهيَزن ،بةآلم يةكطرتوو نني ،تيَكرِاي كيَشي جؤرييـان لـة نيَـوان ()0.5-0.4
داية و قورساييان لة يةك مةتر سيَجادا (430كطم ) شآ و طةرمي زؤر كاريان تيَدةكات ،لة زستاندا بةهؤي شآ وة دةكشيَن و لة هاويندا
دةضنةوةيةك ،ئةمةش دةبيَتةهؤي درز بـردن و قلََيشـان ،لةب ةرئـةوة دةبيَـت ثـيَش بـةكارهيَنانيان ضاكسـازييان بـؤ بكريَـت ،وةكـو
وشككردنةوة و بؤياخكردنيان بةالك -بةو بؤياخانةي كة بؤ ثاراستين ئةجمؤرة دارانة تةرخانكراوة.
هةموو جؤرةكاني ئةم دارانة هةرزانن .بة هةموو جؤرة ئةندازةي جياجيا كورت ،يـان دريَـذ دةبرِدريَنـةوة و بةرهةمـدةهيَنريَن،
كارثيََكردنيان ئاسانة .زؤربةيان لة دةرةوةي وآلتةوة بؤ كوردستان هاوردةدةكريَن ،بةتايبةتي داري ضامي جؤري ظؤلَطا ،كـة بيَطريَيـة و
رِةنطي سثية ء رِووسية ،هةروةها داري ضامي رِؤماني ،كة رِةنطةكةي زةردباوة .داري ضامي توركي درز و قلَيشي زؤر تيَداية و طريَـي زؤرة،
داري ضامي نةمسايي سثية و بةسةر زةرد دا دةروانيَت.
ب -جؤري تةختة رِةقةكان -االخشماب الصملدة Hard Wood -لةو دارانة بةرهةمدةهيَنريَن ،كة رِةق و ثتةو و بةهيَزن ،وةكو داري
سـاج Teak -طـويَز-جـوز  walnut-و بـةرِوو-بلموط (Oak) -و زان  Blue beach -و كـةوت و جـاويRed wood -و
ماهؤطاني ،Mahogany -ئةم دارانة هةميشة سةوز نني و ماوةي دةيان سالَيان دةويَت ،تا بةرز دةبنةوة و ثيَدةطـةن ،تةختـةكانيان
تارِاددةيةك قورس و ثتةون ،بؤ كارةكاني دارتاشي ناوماأل و دةرةوةي مالَيش بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةي ()2-7

درةخيت ماهؤطاني

درةخيت زان
ويَنةى ( )2-7منوونةي جؤرةكاني هةنديَك لة درةختة رِةقةكان
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ب  -2داري ساج -الساج  Teak Wood -ئةجمؤرة دارانة بةزؤري لةهيند ستان و بؤرما و جاوا و وآلتةكاني ترةوة هاوردةدةكريَت بؤ
كوردستان ،داريَكي رِةق و ثتةوة كيَشي جؤرييةكةي لةنيَوان ( )0.7-0.6داية و تيَكرِاي كيَشي لة يةك مةتر سيَجادا (650كطم) ـة،
رِةنطي قاوةيي و سوورباوة بةطويَرةي جؤري دارةكة ،بة يةكيَك لة دارة بةهيَز و بةرطةطرةكان ناسراوة رِيشوةكاني قايم و يةكطرتوون ء
بة بةراوردكردن لةطةلَ جؤرة دارةكاني تردا كةمرتين كةترية و خويَي تيَداية ،شآ و طةرمي و مؤرانة و دارةخؤرة زؤر كةم كاريانتيَدةكةن.
لةبةرئةوة بة يةكيَك لة هةرة دارةباشةكان دةذميَردريَت بؤ كاري بةردةوام ،ثاراودةكريَت بة دةمةلؤكي تواوة لة كحولدا ،تا رِيشووةكاني
بةجواني دةربكةون و بريسكة ثةيدابكةن ،هةروةها دةتوانريَت بة مؤمي تايبةت ضةوربكريَت بؤئةوةي مات و بآ بريسكةبيَت .د اري ساج
زؤر جؤري هةية ،جؤرة هةرة باشةكانيان طرانن ،ئةوانةن كة بيَطريَن و رِيشوةكانيان دميةنيَكي جوانيان هةية ،جؤرةكاني تريشيان
باشن ،هةرضةندة هةنديَك طريَيان تيَداية و يةك رِةنط نني ،ئةمانة هةرزانرتن.
ب  -1داري ماهؤطاني Mahogany Wood -ئةجمؤرة دارانة لة ناوةرِاسيت ئةمةريكا و باشووري ئةفريقا ء ئؤ سـرتاليا و كوبـا و
هيندؤراسةوة هاوردة دةكريَن ،كيَشي جؤرييةكانيان لة نيَوان ( )0.65-0.45داية و تيَكرِاي كيَشانةي لة يةك مـةتر سـيَجادا دةطاتـة
(420كطم) رِةنطي سوورباو و بؤرة ،ثاراودةكريَت بة دةمةلؤكي تواوة لة كحولدا بؤئةوةي بريسكة ثةيدابكات.
ب  -3داري جاوي Red wood -ئةجمؤرة دارة لة دارة ثتةو و رِةقةكان دةذميَردريَت ،تيَكرِاي كيَشي لة يـةك مـةتر سـيَجادا دةطاتـة
(650كطم) شآ زؤركاري تيَدةكات و بةو هؤيةشةوة لوولدةخات و خواردةبيَتةوة و مؤرانة و ميَروة دارةخؤرة كاري تيَدةكةن ،لةبةرئـةوة
بؤ كاري دارتاشيي بةردةوام زؤر كةم بةكاردةهيَنريَت ،رِةنطةكةي زةرديَكي كالَة و هةنـديَكيان سـووري تـؤخن ،بـؤ ثاراسـتين ئـةم دارة
ثيَويستة بة دةمةلؤكي تواوة لة كحولدا ثاراوبكريَت ،يان بة بؤيةي رِؤن بؤية بكريَت .ئةم دارانة لة سؤمةترا و بؤرماوة هاوردةدةكريَن.
 -1تةختةي دةستكرد  -الخشب الصناعيArtificial Wood -
تةختةي دةستكرد بةثيَي دةستنيشانكردني شيَوةي دروستكردنيان و شويَين بـةكارهيَنانيان و خوازيارييـةكاني تر،ثيَشـكات نةخشـةي
تايبةتيان بؤ سازدةدريَت و لة كارطةي تايبةتدا دروستدةكريَن و ئامادةدةكريَن بؤ بةكارهيَنان.

 جؤرةكاني تةختةي دةستكرد:أ -تةختــة تويًَذييــةكان  -الخشممب المطمموي او المعكماس Play Wood -ئــةم تةختانــة لــة ضــةند تويَــذيكي تــةنكي تةختــة
دروستدةكريَن ،كة لةسةر يةك بةثيَضةوانةي ئارِاستةي هيَلَةكانيانةوة دادةنريَن و بـة كـةترية لـة ذيَـر ثةسـتانيَكي زؤردا بةيةكـةوة
دةلكيَنريَن .ئةم تةختانة بة ئةستووريي سآ تويَذ تةختة تـا نـؤ تويَـذ دروسـتدةكريَن ،ئةسـتوورييةكانيان لـة (3ملـم15-ملم)ــة
ثارضةكانيان ئةندازةكراون بة رِووبةري جياجيا ،رِوويةكيان ،يا هةر دوو رِووةكانيان سافكراون ،يان رِووثؤشكراون بة تويَكلَيَكي تةنك
لةثةرِة تةختةي جؤري ناياب ،وةك ساج ،يـان ماهؤطـاني ،يـان بـةرِوو ،يـان طـويَز زؤرجـار بـة تويَـذيَكي كـانزايي يـا ثالسـتيكي
رِووثؤشدةكريَن .برِوانة ويَنةى ()4-7
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داناني تويَذةكان بةثيَضةوانةي
ئارِاستةي هيَلَةكانيانةوة

تةختة تويَذية ئامادةكراووكان
ويَنةى ( )4 - 7منوونةي جؤرةكاني تةختة تويَذييةكان

ب -تةختةي رِيشوويي -الخشب الليفمي Fibrous Wood -ئةم تةختانة لة ثارضة تةختةي برِدراو ،كة بة هؤي ماددة كيمياويية
تايبةتةكانةوة دةكريَت بة هةويري تةختة-عجني اخلشب  Wood Putty -و لـةذيَر ثةسـتانيَكي زؤردا ثـاني دةكةنـةوة و ضـةند
جؤريَك دةثي بةئةندازةكراوي ليَبةرهةمدةهيَنريَت بة ئةستووريي لة (4ملم4-ملم) ئةم دةثانة بةرطةطر و بةهيَزن ،رِوويـةكي سـاف و
لووس دةكريَت بؤئةوةي كة لة كاتي بةكارهيَناندا بكةويَتة رِووكاري دةرةوة ،رِووةكةي تريشي زبردةكريَت ،بؤئـةوةي توانـاي لكانـدني
باش هةبيَت لةطةلَ ئةو رِووانةي كةلةسةريان دادةنريَت .ئةجمؤرة دةثانة كةم دةضيَتةوةيةك و طرذدةبيَتةوة ،هةرزانن و بؤ دروستكردني
دةرطا و ثةجنةرة بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى ()20 - 7

جيثسم بوردي دروستكراو لة ماددةي رِيشوويي

ماددةي خاوي تةختةي رِيشوويي

ويَنةى ( )20 - 7منوونةي جؤرةكاني تةختةي رِيشوويي
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ج -تةختةي ثةستيَوراو  -الخشب المضغوط Compressed Wood -ئةم دةثة تةختانة لةو برشت و ئاردةدارانة
دروستدةكريَن ،كة ثامشاوةي كاري دارتاشيية لة كارطةكاندا ،يان لة وردكردني قةد و لقي رِووةكي كةتان و قاميش و دةوةن و تويَكلَي
دارةكان ،ئةمانة لةطةلَ كةترية و ماددة كيمياوييةكان تيَكةلَدةكريَن،تا دةبيَتة ماددةيةكي شل لة شيَوةي هةويردا ،كة بةئاساني لة
ذيَرثةستاندا دةثي ثةستيَوراوي ئةندازةكراو بة ئةستووريي (6ملم36-ملم) بةرهةمديَت،ئةم دةثانة لةسةرةوة و لة ذيَرةوة بة
تويَذيَكي تةنك لة تةختة يان ثالستيك ،يان فؤرِمايكا رِووثؤشدةكريَن ،تةنها لة بؤشاييةكاني ناوةوةي بينادا بةكاردةهيَنريَن،
لةبةرئةوةي بةرطةي ئاو و تةرِيي و شآ ناطرن .برِوانة ويَنةي ()22 - 7

تويَذيَكي تةنك لة تةختة,
يان ثالستيك ,يان فؤرمايكا

برِشتةدار,يان ئاردةدار

ويَنةى ( )22 - 7منوونةي تةختةي ثةستيَوراو
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بةشي هةشتةم
دروستكراوة كانزاييةكان
األنشاءات المعدنية
Metal Constructions
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بةشي هةشتةم /دروستكراوةك بةشي هةشتةم /دروستكراوةكانزاييةكان  -األنشاءات المعدنيةMetal -
Constructions
كانزاكان بةتايبةتي ئاسن بة هؤي خةسلَةتةكانييةوة ،وةكو رِةقيـي و توانـاي هـةلَطرتن و طةيانـدني طـةرميي و تـةزووي كارةبـا و
بةرطةطرتين ليَدان و بةركةوتن ،لة كؤنةوة بؤ دروستكردن و تةواو كردني بينا بةكارهيَنراوة.
بةطشيت خةسلََةتة ئةندازياريية سةرةكييةكاني كانزاكان ئةمانةن:
-1

خالَي تواندنةوة

-2

توانا و هيَزي رِاكيَشان

نقطة االنصهار

Melting Point

قوة الشد

Tensile strength

-3

كؤلكي كشان

معامل التمدد

Coefficient of expansion

-4

بةرطريي ذةنط

مقاومة الصدأ

Corrosion resistance

-5

ئاسان كارثيَكردن

سهولة التشغيل

workability

زؤربةي كانزاكان بةهؤي هةواو خاك و ئاو و هةنديَ كارليَكي كيمياوييـةوة دةثوكيَنـةوة دادةخـوريَن و دةرِزن .بـةوةش هيَـز و توانـا و
رِةنطيان دةطؤرِدريَت و توانايان بؤ كاركردن و بةكارهيَنان كةمدةبيَتةوة يان ناميَنيَت.
لة زؤربةي وآلتاني جيهاندا كانزاكان بؤ بينادروستكردن ثاش ئامادةكردنيان بةثيَي كاري ثيَويست بةكاردةهيَنريَن ،كة ثيَياندةلَيَن
بيناسوكةكان لةضاو ئةو بينايانةدا،كة لة كؤنكريَيت شيشضن دروستدةكريَن وةثيَياندةوتريَت بيناقورسةكان ،بةثيَي ئةو خةسلَةتانةي
كة (ئةجنومةني وآلتاني جيهان بؤ يةكخستين ثيَوانة دايانناوة) -الهيئة الدولية لتوحيد القياس International Standard -
 . Organizationئةطةر كيَشي( 2م )3لة قةبارةي هةر بينايةك لة ( 2000كطم) كةمرت بيَت ،ئةو بيناية ثيَيدةلَيَن بيناكيَش
سوكةكان  -منشأة خفيفة الوزن ، Light weight constructions -بةآلم ئةطةر كيَشي (2م )3لة هةر بينايةكدا لة
(2000كطم) ثرتبوو ،ئةوا ثيَيدةلَيَن بيناكيَش قورسةكان-منشأة ثقيلة الوزن ، Heavy weight constructions -هةروةها
ماوةي بةريين ميضةكان ئةطةر لة (7.5م) كةمرت بوو ،ثيَيدةلَيَن بةريين كورت –قصيرالبحر ،Short span -ئةطةر لة نيَوان
(7.5م 15-م ) بيَت ثيَيدةلَيَن بةريين مامناوند-متوسط البحر ، Medium span -ئةطةر لةوةش ثرتبوو ،ثيَيدةلَيَن ماوةي دريَذ -
طويل البحر . Long span -يةكيَك لة خةسلَةتةكاني بيناي كانزايي ئةوةية ،كة ماوةيةكي بةرينيي فراوان دادةثؤشيَت ،بةوةش
زؤر لة ذمارةي ثايةكان كةمدةبيَتةوة ء بيناكةش لة ضاو بيناي كؤنكريَتيدا بة بيناي سووك دةذميَردريَت ،جطةلةوةي كة تواناييةكي
باشي بؤ هةلَطرتن و هيَزي رِاكيَشان و ثةيوةستكردني لةطةلَ ديوارةكانيدا هةية ،زؤرجاريش بةكارهيَناني كانزاكان لة بينادا رِووةكاني
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دةرةوةيان ضاكسازي ميكانيكي تيَدائةجنامدةدريَت ،ئةوةش بة هارِين –سحق grinding -و سافكردن و سوونةوة –جلي-
 ،Polishingيان سووتاندن –حرق، Burnishing -يان فلَضةكاريكردن –تشعري ، Brush finish-يان مسارتةكردني –صنفرة-
 ، Sand blastingيان بة ليَدان –طرق ،Hammered -يان ضاكسازيي تايبةتي .هةروةها دةتوانريَت بةربةسيت ذةنط بكريَت
لة ناو خودي كانزاكاندا بة هؤي دارِشتنيَكي تايبةتييةوة -سبيكة خاصة ، -كةثيَيدةلَني ئةلَوين  ، Alloyingوةكو تيَكةلَةي
ستانليس ستيل  Stainless Steelكة باشرتين بةربةستكةري ذةنطة .هةروةها بؤ بةربةستكردني ذةنط لةسةر رِووكارةكاني دةرةوةي
كانزاكان ،دةبيَت طةلظةنايز (ئةنؤدة بكريَن) ( Galvanizing -بة نيشتاندني تويَذيَكي تةنك لة ئؤكسيدةكان) بةتايبةتي بؤ
ثاراستين ماددةي ئةلؤمنيؤم لة دذي كارليَكةكاني كةشءهةوا و ذةنط ،هةروةها تويَذة رِةنطةكان دةثاريَزيَت و ناهيَلَيَت تيَكبضن.

طةلَظةنايزكردن  -الجلفنةGalvanizing -
بؤ بةربةستكردني ذةنط دذي كانزاي ئاسن دةبيَت تويَذيّك زينك  -الزنك Zinc -بةهؤي كاري كارؤكيمياوييةوة خبريَتـة سـةر
كانزاكة .كيَشي ئـةو بـرِة زينكـةي ،كـة وةك تويَـذيَك دةنيشـيَنريَتة سـةر رِووةكـان بـة (ملـم\سـم )1دةستنيشـاندةكريَت ،زؤربـةي
طةلَظةنايزكردنةكاني كانزاكان بة طةرمكردن و نقومكردني -الغطس الساخن Hot dip Process -كانزاكة لة ماددةي طةلَظةنايز-
كردنةكةدا ئةجنامدةدريَت ،هةروةها دةتوانريَت كاري طةلَظةنايزكردن بؤ هةموو ثليتة ئاسنينةكاني بكريَت ،كة لة بينـادا بـةكارديَن،
وةكو:
جؤرةكاني ثليَت
-2

ثليتة ئاسنينة رِووتةختةكان

االلواح الحديدية المسطحة

Plain flat Steel sheets

-1

ثليتة ئاسنينة شةثؤلدارةكان

االلواح الحديدية المموجة

Corrugated Steel sheets

-3

ثليتة كانزاييةكاني رِووثؤشكردني ديوارةكان

االلمممممممواح المعدنيمممممممة لتكسمممممممية الجمممممممدران(
الحوائط)

-4

ثليتة كانزاييةكاني رِووثؤشكردني سةربانةكان

االلواح المعدنية لالسطح

Metal decking

-5

ثليتة كانزاييةكاني داثؤشني (رِِووثؤشكردن)

االلواح المعدنية للتغطية

Metal flashing

Metal siding

دةتوانريَت رِووةكاني ئةم كانزايانة بة بؤيةي رِؤن بؤية بكريَن ،يان بة تيَكةلَةيةك كة بة بنةمايةكي ضيمةنتؤي ثؤرتالند طريابيَتـةوة،
بؤئةوةي لة هةنديَك بارودؤخي تايبةتدا لة ذةنط ثاريَزراو بيَت.
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ئةنوةدةكردن (طةلَظةنايزكردن) -عملية االنودة – الكلفنةAnodizing-
ثاش ئةوةي كة هةموو ثارضة ئةلةمنيؤمةكان لة كارطة دادةرِيَذريَن و ئامـادة دةكـريَن و ثاكدةكريَنـةوة لـة ضـةوري و ثةلَـة و
تةلَةزم و ...هتد .كارى ئةنوةدةكردن بؤ ئةو ثارضة ئةلةمنيؤمانـة ئةجنامـدةدريَت ،لةثاشـان ئـةم ثارضـانة دةخريَنـة مـووذة كـارؤ
كيمياوييةكانةوة بؤ ئؤكسيدةكردنيان بة رِيَطاي نيشتاندني ضينيَك لة ئؤكسيدةكان بة كارؤكيميايي كردنيـان لـة سـةر رِووي ثارضـة و
ثليتة ئةلةمنيؤمةكان بؤ ثاراستنيان لة كارليَكةكاني كةشوهةوا و ذةنط .لة هةمانكاتدا رِةنطكردني ئةو ضينة نيشتووة كارؤكيمياويانة
بةو رِةنطانةي ،كة بةزؤري باون وةكو رِةنطةكاني زيَرِي و زيوي و قاوةيي تؤخ.
كانزاكاني بيناكاري  -معادن البناء Metal Construction -
ئةو كانزايانةي كة بؤ دروستكردني بينا بةكاردةهيَنريَن ،دةبن بة دوو بةشةوة:
 -2كانزا نا ئاسنينةكان-المعادن الغير حديديةNon-ferrous Metal -
ئةم كانزايانة بؤ وردةكارييةكان – التفاصيل Details -و رِووثؤشكردني تومخة تةواوكـةرةكاني بينـا -العناصـر املكملـة-
 integration Elementsوةكو (دةرطا و ثةجنةرة و رِووكارةكاني بينا و كاري ديكؤر و نيطارسازي و لولةي ئاوي طةرم و ئاوي سارد و
جؤرةها كيَبلَ و تةلي كارةبا..هتد) ،كة لة زؤربةي وآلتاني جيهـان ثـاش ضاكسـازي بـؤ كردنيـان دذي ذةنـط بـةكاردةهيَنريَن ،وةكـو
ماددةكاني ئةلؤمنيؤم  Aluminumو مسي سوور  -النحاس االمحر Copper -وة مسي زةرد -النحاس االصفر Brass -قورقوشم –
الرصاص Lead -هتد .برِوانة ويَنةى ()2- 2

ويَنةى ( )2- 2رِووكةرتي ثارضة ئةلؤمينيؤمةكان
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 -1كانزا ئاسنينةكان -المعادن الحديديةFerro metals -
ئاسن لة  5000سالَ لةمةوثيَشةوة بؤ جؤرةها مةبةسيت جياجيا بةكارهيَنراوة ،ئةم كانزايانة رِةقـن و ئاسـان دةتويَنـةوة و
موطناتيسني زؤر زوو ذةنط دةطرن .ئاسين ثاك و بيَطةرد بة ئاساني دةستناكةويَت .زؤربةي ئاسنة بازرطانييةكان تيَكةلَن بـة رِيَذةيـةك
لة طةلَ كاربؤن .دةرهيَنان و ئامادةكردني ئاسن لة ماددة خاوةكةي ثيَيدةلَيَن مسيَلتينط  Smeltingئةو ئاسنانةي ،كـة بةشـيَوةيةكي
طشيت بة كاردةهيَنريَن ئةمانةن:
 -2ئاسنة نةرمة -الحديد المطاوعWrought Iron -
ئةم جؤرة ئاسنة ثاكة و زؤر كةم كاربؤني تيَكةآلوة ،كة رِيَذةكةي  %.1.5كـةمرتة ،ئاسـنيَكي بـةهيَزة و ئاسـانة بـؤ لكانـدن و
كارثيَكردن ،بةرطةي قرتاندن و شكان دةطريَت و بةئاساني بةثيَي ثيَويست لولدةدريَت و ثيَضدةدريَت و بادةدريَت .ئـةجمؤرة ئاسـنة بـؤ
لولةي ئاووئاوةرِؤ و خزمةتطوزارييةكاني ثاكءتةميزي (تةندروسيت) -خمدمات الصمحية Hygienic Services -و دروسـتكردني
تؤرِة ئاسنينةكاني نيطاركاري ئاسن ...هتد بةكاردةهيَنريَت.
 -1ئاسنى حةوجتؤش (دارِيَذراو)  -احلديد الزهرCast Iron -
ئةجمؤرة ئاسنة لة تيَكةلَكردني ماددةي ئاسن و كاربؤن و سليكؤن بة رِيَذةي

 % 2.1–4يان  % 1–3لة كيَشي جؤريي ،يان ثرت

دارِيَذراوة .ئةمانةش ضةند جؤريَكن ،كة خةسلَةتةكانيان لة يةك ناضن ،وةكو الي خوارةوة:

برِوانة ويَنة ()1- 2

ويَنةى ( )1- 2كةلءثةلي لة ئاسين دارِيَذراو دروستكراو
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أ  -ئاسين دارِيَذراوي سثي

الحديد الزهر االبيض

Wight cast Iron

ب  -ئاسين دارِيَذراوي خؤلَةميَشي

الحديد الزهر الرمادي

Ash gray Cast Iron

ج  -ئاسين ماليةبلَ

الحديد الميالبل

Malleable Iron

زؤربةي ئاسنة دارِيَذراوةكان تواناي بةرطةطرتين فشـاريان هةيـة ،بـةآلم توانـاي كشـانيان زؤر كةمـة ،ئاسـاندادةرِيَذريَن و
رِيَكدةخريَن ،بةآلم زؤر رِةقن و زوو ثارضة ثارضة دةبن ،بؤ لولةي ئاوةرِؤ و هةنديَك ئاميَري ثـاك و تـةميزي (تةندروسـيت) و قـالَيب
كؤنكريت ...هتد بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى (.)3 - 2

ويَنةى ( )3- 2كةرةستةي لة ئاسين دارِيَذراوي ماليةبأل دروستكراو

 -3ئاسين ثؤآل  -حديد الصلب Steel-
لة دارِيَذراوي ئاسن بة تيَكةآلوكردني لةطةلَ كاربؤن بة رِيَذةي  ،%1يان كةمرت .ئةجمؤرة كاربؤنة بة رِيَطاضارةي بيسـمةر Bessemer
دروستدةكريَت ،كة ثتةو و بةهيَزة .جؤرة باوةكاني بؤ بةكارهيَنان ئةمانةن:
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أ -ئاسين كاربؤن  -حديد كاربونCarbon Steel -
ئةو جؤرة ئاسنةية ،كة بة رِيَذةي جياجيا تيَكةآلوة لة كاربؤن  % 1.0 – 0.21 Cو هةنديَك ماددةي تـر ،وةك مةنطـةنيز Mg
 % 1.65و مس  ،0.60% Cuو سليكؤن . 0.60% Si
ب-ئاسين دارِذتة  -سبيكة الحديدAlloyed Steel -
ئةو ئاسنانةن ،كة ضةند ماددةيةكيان سةرباردةكريَت بة رِيَذةي  ،%50 - %2كة هةنديَك خةسلَةتي ئاسـنيان ثيَـدةدات و
دةبيَتةهؤي طؤرِيين خةسلَةتة ميكانيكييةكانيان ،وة دةكريَن بة دوو بةشةوة( :ئاسين دارِشتةي بةهيَز  -ئاسين دارِشـتةي كـةمهيَز)
بةزؤري بة ئاسين تيَكةلَي كةمهيَز دةوتريَت ئاسين تيَكةأل ،بةآلم ئاسـنى تيَكـةلَي بـةهيَز ،كـة ئاسـنة نةرمةيـة () %2 - %0.2
ماددةي تري سةرباردةكريَت ،جطة لة كاربؤن ،ماددة سةرباركراوةكان ،وةك (مس  ،ئةلةمينيؤم  ،مةطنيسيؤم  ،نيكيل  ،قورِقوشـم ،
كؤبالَت) ..هتد.
ج – ئاسين ذةنط نةطر  -حديد ضد الصدأ-

Stainless Steel

ئةجمؤرة ئاسنة كرؤم و نيكيلي  Chromium & Nickelلةطةلَة ،كة زؤر بةرهةلَسيت ذةنط دةكةن.
د – ئاسنة ثؤآليي بةطةرمي ضارةكراو  -حديد معاجل بالتسخنيHeat traded Steel -
ئةو ئاسنانةن ،كة بة طةرمكردن ،كارثيَكردن و بةكارهيَنانيان ئاسان دةبيَت،
ه -ثؤآلي رِوو سةخيت زؤر رِةق -فوالذ ذات سطح صلب جداCast hardened Steel -
ئةو ئاسنانةن ،كة زؤر طةرمدةكريَن و لة ثرِ سارد دةكريَنةوة ،بةوةش دةبنة ثؤآل و رِوويةكي كاربؤنيي زؤر بةهيَز ثةيدادةكةن.
-4ئاسين بيناكاري( بيناسازي) -حديد المنشأتStructural Steel -
بةشيَوةيةكي بنةرِةتي و سةرةكي ،ئةجمؤرة ئاسنانة بؤ بينا ثةيكةريية ئاسنينةكان بةكاردةهيَنريَن .ئةم ئاسـنانة لـة ئاسـنى
خاو كة رِيَذةيةكي مامناوةند كاربؤنيان تيَداية ،كة دةطاتة  %0.15تا  %0.5دروستدةكريَن و بة طةرميي لولدةدريَن -لف بالتسـخني-
 Hot rolledئامادةدةكريَن ،كةمرتين ئةستووريي ئةوثارضانةي ،كة بةرهةمدةهيَنريَن (3ملم) ـة ،هةنـديَكجار دوو ثارضـة ،يـان
زياتر لة طةلَ يةك ثةيوةستدةكريَن ،كة يةكدطري دةكريَن بؤ ثيَكهيَناني ثةيكةري بينا بةهيَزتر دةبن ،بةآلم ضيَوة ئاسنينة سوكةكان -
االطارات الحديدية الخفيفمة Light gauge framing -بؤ ئةو بينايانة بةكاردةهيَنريَن ،كـة ماوةكانيـان كـورتن -ذات البحمور
القصيرة  .short spans -برِوانة ويَنةى ()4 - 2
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رِووكةرتي لوولة و شيشي ئاسن

ثردؤكةي لةيةكدراو

طؤشةي شيَوة L

ثردؤكةي لكيَندراو

رِووكةرتي شيَوة ثلووسك

ثلييت ئاسن

رِووكةرتي ثردؤكة

رِووكةرتي شيَوة Z

رِووكةرتي رِايةلَ

رِووكةرتي شيَوة T

ويَنةى ( )4 - 2ثارضة ثؤآليينة ثيَوانةييكراوةكان
 -4ثؤآلي كؤرتن  -فوالذ كورتنCor-Ten Steel -
جؤريَك ئاسين تايبةتيية ،كة بؤ ثةيكةري بينا بةكاردةهيَنريَت ،ئةجمؤرة ئاسنة بةرطةي كارليَكـةكاني كةشءهـةوا دةطريَـت
دذي ذةنـط -مقاومـة العوامـل الجويمة ضمد الصـدأ. Whether factors resistance- Anti corrosion -لةبةرئـةوةي،
كةئةجمؤرة ثؤآلية زؤرطرانة تةنها لة رِووكاري بينابةرزةكان و ثردةكاندا بيَرِووثؤشكردنيان بةكاردةهيَنريَت.
-ضةسثكردن و ليَكداني ثارضة ئاسنينةكاني بينا -تثبيت القطع الحديديةللبناءJoining Steel Constructions Fixing & -

ثارضة ئاسنةكاني دروستكردني بينا بة شيَوازي تايبةت و ئةندازةكراو دروستدةكريَن و كؤمثانيا بةرهةم هيَنةرةكان كةتةلؤطي
تايبةتي بؤ ئةم مةبةستة رِيَكدةخةن .بؤ ضةسثكردن و ليَكداني ئةم ثارضة ئاسنانة ،سآ رِيَطةضارة هةية ،وةكو:
 -2بزماري ثةرض  -مسمار البرشيمRivets -
بزماري ثةرض بؤ ثةيوةستكردن و ضةسثكردني دوو ثارضة ئاسن ثيَكةوة بةكاردةهيَنريَت .ئةجمؤرة بزمارة ثيَكهاتووة لة قةديَكي
دريَذكؤلة و سةريَكي نيوةطؤي ثانكراوة -القصبة و المرأس ،Snap Head -ثاش ئةوةي كة سةري بزمـاري ثةرضـةكة بـة ضـةكوش
بةباشي ليَدةدريَت و جيَطاي خؤي دةطريَت كةرمدةكريَت و ثاندةكريَتةوة ،ثارضةكان توند يةكدةطرن و ثةيوةسـتدةبن .برِوانـة ويَنـةى
()5-2
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سةري بزماري ثةرض
كوني شويَنثةرض
دوو ثليَيت ئاسنني
سةري بزماري ثةرضي

قةدي بزماري ثةرض

طةرمكراو و ثانكراوة

بزماري ثةرضي سةرثان

ويَنةى ( )5-2ضةسثكردن و ليَكداني ثليَتة ئاسنينةكان بة بزماري ثةرضي سةرثان و سةرخرِ
 -1برغوي ثةيوةستكردن و هاوسةرةكانيان  -براغي الربط و صواميلهاBolts & Nuts -
ئــةجمؤرة برغــوة لــة ئاســنة نةرمــة رِةشــةكان -الحديممد االسممود المطماوع Mild Steel black Bolts -دروســتدةكريَت و بــؤ
ثةيوةستكردني ثارضة ئاسنةكان لة شويَين كارةكة بةكاردةهيَنريَت ،بةآلم ئةم جؤرة ثةيوةستكردنة وةك ثةيوةستكردني ثةرض بةهيَز و
توندوتؤلَ نيية ،ضونكة شلبوونةوة و لةقيين تيَدةكةويَت .برِوانة ويَنةى ()6-2
سةري برغوي شةشطؤشة
قةدي برغو
ددانةكاني برغو

ويَنة ( )6-2برغوي ثةيوةستكردن ء ضةسثكردن ،وة هاوسةرة برغو
هاوسةرة برغو
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 -3لكاندن–اللحيمwelding -
ثةيوةستكردن و لةيةكداني ثارضة ئاسنةكاني ثةيكةري بينا ،بةلكاندن جيَبةجيَدةكريَت و ثيَكـديَت .بـةثيَي ريَسـا و مةرجـة
تايبةتييةكاني كة بؤ ئةم كارة دانراوة ،دةبيَـت تـةنها لكيَنـةري بـارِ ئـةليَكرتؤديز ( ،)Bar electrodesيـان طرانولـةر فلـؤكس
( )Granular flaxبة كاربهيَنريَت و بةهيض جؤريَك لكيَنةري ئؤكسجني لةم جؤرة كارانةدا بةكارنةهيَنريَت .برِوانة ويَنةى ()7-2

لكاندني رِيزبةند

لكاندني دووثارضةي سةريةك

كردن

لكاندني طؤشةيي

لكاندني كةناربةند

لكاندني شيَوة T
رِووي لكيَندراو

3
1

 2.1سم

2

1

ئةستووري ماددةي لكاندن

لكاندني بة سآ قؤناغ
شيشي ئةليَكرتؤد

 600ثلة
رِووي لكيَندراو

ئارِاستةي كةوانة
كةوانةي طرِ

ئةستووري ماددةي

كانزا

لكاندن
بيَخي لكاندن

كانزاي لكيَندراو

سورِي كارةباي لكاندن

ويَنةى ( )7-2وردةكاريي جؤرةكاني ضةسثكردن و ليَكداني ثارضة ئاسنينةكان
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 جؤرةكاني دروستكراوة ثؤآليينةكان-أشكال المنشاءات الحديديةType of Steel Building -ضةند جؤريَك شيَوة و وردةكاريي  -تفاصيل Details -بؤ بينا ثةيكةرة ئاسنينةكان هةية ،وةكو:
أ -بينا ئاسنينة بةرزة فرة نهؤمييةكان -منشاءات حديدية متعددة الطوابقMulti story Steel Building -
بؤ ئةجمؤرة بينايانة ،باشرتة ثةيكةرةكانيان سيستةمي تؤرِي  -نظام شبكي  Grid System-بيَت .برِوانة ويَنةى ()2-2
 6م  2.2م  6م
 4.5م
زةمينةكان

 4.5م

ثايةكان

كؤنكريَيت شيشضن

 4.5م

رِيَرِوي ناوةوة

 4.5م

ثايةكاني دةرةوة
ثردة سةرةكييةكان

ثايةكاني ناوةوة
رِووكةرتي أ  -أ

ثردي سةرةكي

بانةكان لةسةر دووثردي
سةرةكي

ثةيكةري بينايةكي ئاسنيين فرة نهؤمي
ثردؤكة

ويَنةى ( )2-2سيستةمي تؤرِي

ثايةكان

بؤ دروستكراوة ئاسنينةكاني بينا فرةنهؤمييةكان

6
م
ثردي سةرةكي ذيَر
ديوارةكان
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4
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4
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5
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طؤشةلكيَندراوةكان بة
ثايةكانةوة
ثردي سةرةكيي

ثردي سةرةكيي

طؤشةي ضةسثكراو بة ثةرض و
لكاندن

طؤشةلكيَندراوةكان بة

ثايةي سةرةكيي

ثايةكانةوة

طؤشةي ضةسثكراو بة ثةرض و
لكاندن

ثايةي سةرةكيي

ثردي رؤ
سةرةكيي
ثاية
ثردؤكة
ثليَيت ئاسن
بزماري ثةرض
طؤشةي ضةسثكراو بة
ثةرض ولكاندن

ويَنة ( )2-4ووردةكاري لكاندن و حليمكردن لة كارطةو شويَنكاري بينا
ثاية

ويَنةى ( )4-2ضةسثكردن بة لكاندن و ثةرض لة كارطة و لة شويَنكار

261

دوو سةرة ثاية بة
لكاندن وثةرض
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ثاية
طؤشةي ضةسثكردني ثاية و بنةثاية
بنكةيةك لةثليَيت

بنكةي كؤنكرييت

ئاسنة نةرمة

ثركردنةوة بةطرياوةيةكي

ثوازي ئاسن بؤ

لكيَنةر

بةرزكردنةوةي ثاية
قؤلَةبرغوي بنكةي كؤنكرييت

أ – بةكارهيَناني قؤلَةبرغو بؤ ثةيوةستكردني ثاية و بناغةي ثاية
ثايةي ثيَكهاتوولة شيَلمان و
فليَنجة

بؤشايي طري نيَوان شيَلمانةكان

سنوري كؤنكريَتة دارِيَذراوةكة
طؤشةيةكي ئاسنني بؤ ثةيوةستكردني
رِايةلَة شيَلمانةكاني ذيَرةوة

كؤنكريَيت ذيَر بناغة

ثةيوةستكردني شيَلمانةكاني

رِايةلَة شيَلمانةكاني ذيَرةوة

سةرةوة
ب – بناغةيةك لة تؤرِي شيَلمان

ويَنةى ( )20 - 2وردةكارييةكاني بنكةي ثاية ئاسنينةكان
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ثايةي لوولةي كانزاي

زةمينةي كؤكرييت
بناغةي كؤنكريَيت
فليَنجةي ثةيوةستكردني ثاية و بناغة

 30سم
 60سم
 60سم

بناغةيةك بؤثايةي لوولةي كانزايي

ويَنةى ( )22 - 2وردةكارييةكاني بنكةي ثاية بؤ ثايةيةكي لوولةي كانزايي
ب -ضةرداخي ثؤآليني-المسنم الفوالذ يSteel truss -
ضةرداخ لة ضةند ثارضة ئاسنةثؤآليةكي ثيَشكات ثيَوانةكراو و ئامادةكراو ثيَكديَت ،وةكـو رِايةلَـةكاني سـةرةوة (تريةكـاني
سةرةوة) -أعضاء العليا Top Members -و تريةكاني تةنيشت و تريةكاني خوارةوة -أعضاء السمفلى Lower Members -و
رِايةلَ و رِايةلَي قؤلَةالرةكان -أعضماء الموتر ،Web members -كـة بـةهؤي جومطةكانـةوة –املفاصـل Joints -رِايةلَـةكاني
قؤلَةالرةكان و رِايةلَة ستوونييةكان و رِايةلَةكاني سةرةوةو خوارةوة بةيةكةوة دةبةستيَتةوة و ثةيوةستياندةكات ،بة تـةواوبووني ئـةم
كارة ضةند سيَطؤشةيةكي بة تةنيشت يةكةوة بة رِيز ثيَكديَن ،كة شيَوةيةكي تايبةتيان ليَدروستدةبيَت ،كة ثيَيدةلَيَن ضةرداخ .برِوانـة
ويَنة ( )12 -2أ -ب
رِايةلَي قؤلَةالرةكان

تريةي التةنيشت

رِايةلَي ستوونيي رِايةلَي قؤلَةالرةكان

جومطةي قؤلَةالرةكان

رِايةلَي ستووني
ثليَيت ثةيوةستكردن

تريةي ذيَرةوة

ترية

جومطةي بةستنةوةي رِايةلَةكان

ويَنةى ( )21– 2أ ثيَكهاتةكان و رِايةلَة ئامادةكراوة ثيَوانةييكراوةكاني ضةرداخي ئاسنني
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دوو طؤشةي ئاسن

تريةي سةرةوة

 6سم

6م
 21م
تريةي خوارةوة

قؤلَي ستوونيي قؤلَةالرةكان

تؤرِي ئاسنني

ويَنةى ( )21– 2ب دروستكردني تؤرِي ثردؤكةيي كراوة )(WEB
 دروستكراوة ضةرداخيية ثارضة ثؤآلييةكان -منشاءات جملونات حديدية فوالذيةSteel truss building -ئةجمؤرة ضةرداخانة كاتيَك بةكارديَن ،كة ماوةي زةمينة و باني بيناكة فراوان و بةرين بن ،بؤئةوةي لـة ناوةرِاسـيت بؤشـايي
بيناكةدا ثاية دروستنةكريَت ،ئةجمؤرة بينايانة زؤر جؤريان هةية ،وةكو لة ويَنة ( )23-2أ و ( )23-2ب نيشاندراوة.

نيوة ضةرداخ

رِاطر

ضةرداخي ثضووك

رِاطر

رِاطر

ضةرداخي ثرات

رِاطر

رِاطر

ضةرداخي ثليكةدار

رِاطر ضةرداخي نيو تةخت

ضةرداخي هاو

ضةرداخي مقةسيت

رِاطر

رِاطر

ضةرداخي فينك

رِاطر

ضةرداخي ؤرن

رِاطر

رِاطر

رِاطر

رووناكي

رِاطر

ضةرداخي مشاري

رِاطر

ضةرداخي نيمضة الر

ويَنةى ( )23-2أ جؤرة جياجياكاني ضةرداخي ئاسنني
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رووثؤشكردني بان

تريةي سةرةوة

رووكةرتي شيَوة Z

طؤشةي ئاسين
بزماري ثةرض

شيَوة

L

ثليَيت ئاسن
طؤشة ئاسين قؤلَي ستووني
طؤشة ئاسين
قؤلَي الر

ضةرداخي فينك

ويَنةى ( )23-2ب منوونةي جومطةي ثةرضكراوي ضةرداخي فيَنك

ج -بيناي بؤشايية ضيَوةدارةكان -منشاءات االطارية الفراغيةOpen Frame building -
ئةم بينايانة لة شيَوةي ضةتريَكي طةورةدان زؤر بةكاردةهيَنريَن ،كة رِووبةريَكي طـةورة دادةثؤشـن ،وةكـو بينـا طشـتييةكان ،برِوانـة
ويَنةكاني (-24-2أ ب).
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ضةسثكردن بة فشار

طومةزي الميَالي هاوتةريب لة دوو تؤرِي ئاسين
لةسةريةك بة تاكولؤيي طؤيي

ضةسثكردن بة ثةرض

ضةسثكردني برغووي

دوو تؤرِي ئاسين لةسةريةك بة تاكولؤيي كةوانةيي

ويَنةى (-24-2أ) منوونةي ضةند جؤريَك بيناي بؤشايية تؤرِيية ضيَوةدارةكاني زةمينة و بان
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دوو تؤرِي ئاسين رِاستةوخؤ لةسةريةكضنراو بؤ ماوة فراوانةكان

دوو تؤرِي ئاسين رِاستةوخؤ لةسةر
يةكضنراو

دوو تؤرِي ئاسين لةسةريةك بة تاكولؤي شكاوة

دوو تؤرِي ئاسين لةسةريةك بة تاكولؤ

ويَنةى (-24-2ب) منوونةي ضةند جؤريَك بيناي بؤشايية تؤرِيية ضيَوةدارةكاني زةمينةوبان  -نماذج لهياكل فضائية
Types of Space Frame
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ثاراستين بينا ئاسنينةكان لة سـووتان -حمايمة االبنيمة الحديديمة مـن احلريـق Fire protection for Steel:Buildingبينا ئاسنينةكان بةرطةي ئاطر و سووتان بؤ ماوةيةكي زؤر ناطرن ،لةبةرئةوة ثيَويستة كة ثاريَزطـاري بكـريَن دذي سـوتان بـة
رِووثؤشكردنيان بة ماددةي دذة سووتاننةكان ،بؤ ئةم مةبةستةش ضةند شيَوازيَك و رِيَطايةكي جياواز لة ثاراسنت هةية .برِوانـة ويَنـةى
( )23-2و ()24-2

ثايةي شيَلمان
ثردي شيَلمان

 20سم

ثايةي ناوةوة

ثردي ديواري ناوةوة

رِووثؤشكردن بة ماددةي بةرطةطري ئاطر ,وةك بة ضيمةنتؤي فيَرميكوليدي ثرذيَنراو
ثايةي شيَلمان

 5سم

ثايةي دةرةوة

ثردي ديواري دةرةوة

ويَنةى ( )25-2رِووثؤشكردن بة ماددةي بةرطةطري ئاطر بؤ ثرد و ثاية شيَلمانةكان
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ثردي شيَلمان

زةمينةي كؤنكريَيت

ثايةي شيَلمان

رِووثؤشكردن بة  5سم كؤنكريَيت
رِيشالَة سرياميكيةثرذيَنراوةكانكان

ثايةي رِووثؤشكراو

قةفيزي ئاسن هةر  30سم
دانةيةك
ثايةي شيَلمان

زةمينةي كؤنكريَيت

ثردي شيَلمان

طؤشةطريي سوضةكان
سثيكاري بة طةضي
فيَرميكوليت

تؤرِي كانزايي يا
ثالستيكي

ويَنةى ( )26-2ثاراستين تومخةكاني بينا ئاسنينةكان دذي ئاطر
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بةشي نؤهةم
زةمينة و ميض و بان
األرضيات والسقوف
Floors and Roof
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بةشي نؤهةم  /زةمينة و ميض و بان-االرضيات والسقوفFloors and Roofs -
زةمينة ئةو بةشة ئاسؤييةية لة بينادا ،كة بينا بة ضةند ئاستيَكةوة دابةشدةكات ،كةثيَيدةلَني نهؤم ،وةكو نهؤمي زةميين–
الطابق االرضي Ground Floor-وة نهؤمي يةكةم ،نهؤمي دووةم...،هتد .دوا نهؤمى سةرميضةكةي ثيَيدةلَني بان ،وة لةسةر ئةوةوة
بيناي تر نيية .زةمينة رِةطةزيَكي لة بينادا ئاسؤيية ،كة نزيكة لة ئاسيت رِووي سةرزةوي سروشتييةوة ،بينا و ذينطة لةيةك
جيادةكاتةوة .لة كارة طرنطةكاني ديزايين سةرةتايي بؤ هةر بينايةك ،نيشانكردني ئاسيت زةمينةي –مستوى االرضيةFloor -
 levelئةو بينايةية ،كة لةسةر زةوييةكة دروستدةكريَت .زةمينةي بيناكة ،يان لة رِووي زةوييةكةوة بةرزترة ،يان لة ئاسيت رِووى
زةوييةكة داية ،ياخود لة ئاسيت رِووي زةوييةكةوة نزمرتة ،وةك نيو ذيَرزةمني (ذيَرخان)-نصف قبو ،Half Basemen -يان

هةلَدةكةندريَت لةذيَر ئاسيت رِووي زةوييةكةوة بة قةبارةي بؤشايي ذيَرزةمينةكة ،كةثيَيدةلَيَن ذيَرزةمني -سرداب-
Basementبرِوانة ويَنةى ()2-4

بان
نهؤمي يةكةم
نهؤمي زةميين
ذيَرخان
ذيَرزةمني

ويَنةى ( )2-4نهؤمةكاني بينا
هةنديَكجار لةبةر هةندآ هؤي ثالنسازي نةخشة دادةنريَ ،كة زةمينةي بيناكة بةرزبكريَتةوة و لةسةر ثاية –عمود-
 ،Columnيان لةسةر هةر سيستةميَكي طوجناوي تري دروستكردن دادةنريَت ،ئةمةش لةوشويَنةدا بةهؤي كاريطةريي باوةية .زؤرجار
كةلَك لةو ذيَرة وةردةطرييَت ،وةكو شويَين وةستاني ئؤتؤمبيل -موقف السيارات ،Car park-يان طةجنينة و كؤطا– المخازن-
 Storesو شويَين ئاميَرةكاني هةواطؤركآ و طةرمكردنةوة و ساردكردنةوة  -التهويئة و التدفئة و التبريد. Ventilation-
ئةو هؤكارانةي ،كة دةستنيشاني ئاسيت زةمينةي بيناي ثيَدةكريَت  -العوامل التي تحدد مستوى أرضية البناء-

Factors that

 determine the level of the floor constructionئةمانةن:
-2تؤثؤطرافيي شويَنةكة  -مسح مناسييب  topography -بةرزونزمي رِووي زةمينةي شويَنةكة.
-1ئاسيت بةرزي و نزميي رِيَطا و شةقام و شؤستةكان لة ئاسيت رِووي ئةو زةوييةي ،كة ثرؤذةكةي لةسةرجيَبةجيَدةكريَت.
-3ياساكاني بينا بؤ سنوورداركردني ئاسيت خانووبةرة و بينا لةو ناوضةيةدا.
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-4رِةضاوكردني ئاساني هاتوضؤي ثيادةرِؤ و ئؤتؤمبيل بؤ بيناكة و لة بيناكةوة بؤدةرةوة.
-5رِةضاوكردني تيَضون – الكلفة  Cost-لةبارةي ئابوورييةوة طراني و هةرزانيي ثارضة زةوييةكة ئةطةر لةناو شاردا بيَت ،يان لة
دةرةوةي شار .طرنطرتين كاري زةمينة بةدةستهيَناني ئاستيَكي ريَكة ،كة بؤ مرؤظــ هاتوضؤي لةسةرئاسان بيَت و ئاميَرةكان و مؤبايلةو
ئةو كةنةفانةي كة بؤ دانيشنت و كاركــردن لة بيناكاندابةكارياندةهيَن.
زةمينةي بينا لة زؤر كةرةستةي جياواز دروستدةكريَت ،وةكو:
-2زةمينةي دار و تةختةدار  -ارضيات الخشبية Timber floors -
-1زةمينةي تاقي شيَلمان وخشت و بةرد  -ارضيات العقادة طابوق او حجر و الشلمان Jack arching-
-3زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن -االرضيات الخرسانية المسلحةReinforced Concrete Floor -
ئةو فاكتةرانةي ،كةدةستنيشاني زةمينةي ثيَدةكريَت  -العوامل التي تحدد االرضية: Factors that determine the ground-
-2جؤرةكاني بار و قورساييةكان -انواع االمحال Kind of Loads-
-1بةرطريي ئاطر -مقاومة احلريق Fire proofing -
-3بةرطةطرتن و مانةوة -المقاومة و الدوامDurability -
-4جياكردنةوةي ساردي و طةرمي و دةنط -عزل احلرارة والربود ة و الصوت Isolate the Heat & Cold & Sound -

-5ضؤنيَيت ئةو كةرةستانةي ،كة بؤ دروستكردني بينا لة رِووى ئابوورى و بةرطةكرتن و مانةوةوة بةكاردةهيَنريَن.
بار و قورساييةكاني سةرزةمينة-االحمال الواقعة على االرضية: Loads located on the ground -
زةمينة هةنديَك ،يان هةموو ئةم بار و قورساييانةي خوارةوة هةلَدةطريَت.
-1باري جيَطر -احلمل امليت  Dead load-بارى جيَطر ،يان باري هةميشةيي ئةو بارةية ،كة هةتا بيناكة مابيَت ئةو كيَش و
بارستايية لةسةر زةمينةكةى دةميَنيَتةوة ،وة كو ئةو كةرةستانةى كة زةمينةى ثيَتةواو دةكريَت كاشي ،يان ميض ثؤش-سقف ثانوي-
 ،false Ceilingيان سثيكارى بنميضةكان ئةمانة هةموو بارى هةميشةيني و ضةقبةسنت.
-1باري جيَطؤر (كاتي) -الحمل الحي Live Load-ئةو كةسان و ئاميَر و مؤبايلة و كةنةفانةى كة لةجيَطؤركيَدان لةجيَطاكانياندا
ناميَننةوة و ضةقنابةسنت ،هةروةها قورسايي بةفر و باران ء تةوذمي با بة باري كاتى دادةنريَن.
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 -3باري بةرِيَككةوتن -احلمل الصدمي  Impacting Load -لة ئنجامى جوآلن و هاتوضؤي سةرخةرةكان –املصاعد  Lifts -و
لةرينةوة و كاردانةوةي ئاميَرةكان و ئؤتؤمبيلةكان رِوودةدات.
-4باري با -محل الريح  Wind load-تةوذمي با و ثالَنانى كاردةكاتة سةر رِووى بيناكان و بانةكانى (بانة رِيَك ء الرةكانيش)،
كة مةزةندةدةكريَت بة ئةندازةى( ) 250-21كطم \ 2م.1بةثيَي كؤدي عةرةبي بؤ ديزاين و جيَبةجيَكردني دروستكراوة كؤنكريتييةكان
بةشي ثيَنجةم برِطةي (. )2-4-5
جؤرةكاني زةمينةى بينا -انواع ارضيات المباني-:Kinds of Floors-
زةمينةى بينا لةم كةرةستة سةرةكييانةى خوارةوة دروستدةكريَن .
-2زةمينةى دارو تةختة -االرضيات الخشبية Timber Floor -ئةجمؤرة زةمينانة لة دار و تةختةى نةرم ،يان ثتةو بةمشيَوةيةي
الي خوارةوة دروستدةكريَن:
أ-زةمينةيةك رِايةلَييةكان (يةك ثردؤكةيي)-أرضيات من العوارض االحادية . single floors-
لة رِايةلَةكان-العوارض  Bridging Joists -ي هةلَطرة تةختةدارةكان ثيَكديَن،ثاش ئةوةى ،كة توانا و بةرطة طرتنى جؤرى
دارةكان و تةختةدارةكان زانرا ،ديزاين و نةخشةى بؤ دةكيَشريَت لةسةر ديوارةكانى ئةمالوئةو الى ثانيى بؤشاييةكة دابةشدةكريَن.
ماوةى نيَوان رِايةلَةكان بةثيَوانةي (30سم40-سم) دةستنيشاندةكريَن و لةسةر كؤنكريَتة داريَذراوةكةي سةر ديوارةكان ضةسث –
تثبيت Fixed -دةكريَن ،سةر ئةم رِايةآلنة بةتةختةدارةكان دادةثؤشريَن–الواح خشبية Floor-Boards -بةئةستوورييةكى
طوجناو .برِوانة
ويَنةى ()1-4
دةثي تةختة

كؤنكريَيت ئاسايي
رِايةلَي قةدي دار

 40- 30سم

ويَنةى ( )1-4زةمينةي يةك رِايةلَيي

 40- 30سم

رِايةلَي تةختةدار

رِايةلَة هةلَطرةكانى سةر بؤشايية طةورةكان رِاست و ضةث شانبةست -التكتيف  Cross-Bracing or Strutting-دةكريَن بؤئةوةى
الرنةبنةوة بةمالو ئةوالدا .برِوانة ويَنةى ()3-4
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رِايةلَي تةختةداري سةرةكيي
رِاطري رِايةلَةكان

خوري شوشةي طةرما و سةرمابرِ

شانبةست

رِايةلَ

شانبةست

ويَنةى ( )3-4رِايةلَة هةلَطرةكانى سةر بؤشايية طةورةكان
بؤ ديوارةكانى ذيَر ئةجمؤرة زةمينانة ،ضةند كونةبايةك (هةوا كيَش) –فتحةاهلواْ  Air Inlet -دروستدةكريَن بؤ هةواطؤركآ
لة نزيك ميضةكةى ذيَريدا بؤئةوةى ،كة ئةو هةوا شيَدارةى ثاش طةضكاريكردنى ديوارةكانى ناوةوة ثةنط نةخواتةوة و ببيَتة هؤى
شيَداركردن و كةرِووهيَنان و لةثاشان رِزينى رايةلَةكان ،رايةلَةدارة هةلَطرةكانى ذيَر ميضةكة ضارةسةردةكريَن –تعاجل االخشاب -
Treated Timberثيَش بةكارهيَنانيان ،وةكو بؤيةكردنيان بة بؤيةى رِؤن ،يان لة ئاستى نهؤمى سةرزةميندا بةهةمانشيَوةى
ديزاينى سةرةوة كة باسكرا دروستدةكريَن ،بةآلم لةسةر كؤنكريتيَكى داريَذراو ،كة زةوييةكة لة رِايةلَةدارةكان جيابكاتةوة و تؤيَذيَك لة
ماددة جياكةرةوةكان ثاراوبكريَن بة ماددةيةكى دذةمؤرانة و ميَروو –ضد الحشرات  Insulating Board -لةطةلَ سةرباركردني
ضينيَك لة ماددة شيَربةكان – تضاف طبقة مانع الرطوبة Damp Proof Membrane -لةذيَر تةختةدارةكاندا و لةسةر
رِايلَةكان رِادةخريَن .برِوانة ويَنةى ()4-4

خشيت دةمةوانة

هةواكيَش

هةواكيَش

دةمةوانةي خشت
كونةكان

ويَنةى ( )4-4رِووكةرتي زةمينة لةطةأل هةواكيَشي كونةبا

رِايةلَي تةختة
كونةبا

زةمينةي كؤنكريت

ئةطةر زةمينةى نهؤمي سةرزةوى كةميَك بةرزتربيَت لة ئاستى سةرزةوييةوة دةتوانريَت كونكريَتة داريَذراوةكة بةكارنةهيَنريَت ء ئةو
بؤشايية ثيَويستى بةثرِكردنةوة نابيَت .برِوانة ويَنةى ()5 -4
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ستووني تةختةدار
هةلَطرةكان

دةثي تةختةدار
رِايةلَ

بنكةي كانزا
رِاطري كؤنكريَيت

برغو
ئاسيت زةوي سروشيت

بناغة

ويَنةى ( )5 -4رِووكةرتي زةمينةي تةختةدار بةرزتر لة ئاسيت زةوي سروشتييةوة

ب -زةمينةى دوو رِايةلَي -دوور ثردؤكةيي -أرضيات المزدوجة العوارض.Double Floors-
ئةم زةمينانةجياوازييةكى ئةوتؤيان لةطةلَ زةمينةيةك رِايةلَييةكان نيية تةنها ئةوة نةبيَت ،كة ئةمانة ضةند رِايةلَةيةكي
داري طةورةترن (ثردؤكةى طةورةن)-محاالت كبيرة –  ، Bindersكة دةخريَنة ذيَر رِايةلَةدارة سةرةكييةكانةوة (ثردة سةرةكييةكان)،
ئةو رِايةلَة طةورانةش بةثيَي فاكتةرةكاني ديزاين بارستايي و جؤرى دار و تةختةكان دةستنيشاندةكريَن و ماوةكانى نيَوانيان
هةلَدةسةنطيَنريَن ،يان دةستنيشاندةكريَن .برِوانة ويَنةى ()6 -4

دةثي تةختة

رِايةلَي سةرةكيي
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شيَلمان  -هةلَطري

رِايةلَي سةرةكي

رِايةلَة سةرةكييةكان

هةلَطري رِايةلَة سةرةكييةكان

ويَنةى ( )6 -4زةمينةى دوو رايةلَي
ج -زةمينة سيآ رِايةلَي ضيَوةدار (سيآ ثردؤكةي ضيَوةدار) -أرضيات الثالثية او اطارية العوارض Triple Framed Floors -

ئةم زةمينانة لة كؤمةليَك هةلَطري رِايةلَة سةرةكييةكان و رِايةلَة سةرةكييةكان و رِايةلَة ثالَثشتةكان و تةختةبةندةكان–
محاالت و االعتاب و العوارضJoists and girders -
ليَدروستدةبيَت،

 - Beamsثيَكديَن و ليَكدةدريَن و ضوارضيَوةيةكى ثتةوى

كة دةبيَتة زةمينةيةكى بةهيَز بؤ بؤشايية طةورةكان –الفضاءات الكبيرة  Big Spaces -ثيَويستة كارى

تةواوكردنى-االنهاءFinishing-

ئةم زةمينانة بةثلةيةكى ناياب ئةجنامبدريَت و تةواوبكريَت .ئةم زةمينانة كيَشيان كةمة و

كارةكانيان ئاسان جيَبةجيَيدةكريَت و بةتوانان ،بةآلم بةرطةي ئاطر ناطرن و ميَروةكاني دارةخؤرة و دذةدار كاريانتيَدةكةن .برِوانة
ويَنةى ()7 -2
دةثي تةختةدار

رِايةلَي ثالَثشت
هةلَكري رِايةلَة سةرةكييةكان

رِايةلَة سةرةكييةكان

ويَنةى ( )7 -4أ زةمينةى سآ رِايةلَي
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دةثي تةختةدار
رِايةلَي تةختةدار
هةلَطري رِايةلًَة

هةلَطري رِايةلًَة سةرةكييةكان

سةرةكييةكان

بةندكردني كانزايي

ويَنةى ( ) 7 -4ب روكةرتي زةمينةى سيَ رايةلَي
 -1زةمينةى تاق و شيَلمان و خشت و بةرد -ارضيات العقادة بالطابوق و الحجر و الشيلمانJack Arching -
ئةم جؤرة زةمينانة لة شيَلمان ثيَكديَن ،كة رِؤلي ثردى سةرةكى (رايةلَى سةرةكى ئاسن) دةبينيَت لة شيَوةى ثيتى ) (Iدا ،بة ئةندازةى
جياواز بةكارديَن بؤ ئةو بؤشاييانةى ،كة ديزاينيان بؤ دةكريَت .ئةم رايةلَة ئاسنانة لةم سةر و ئةو سةرةوة دةخريَنة سةر ديوارى
هةلَطر ،يان ثاية بة ثانايي بؤشاييةكة ،ئةطةر بؤشاييةكة (4م×6م)بيَت ،ئةوا لةسةر بارى ضوارمةترييةكةى دادةنريَت،ئةم
رِايةآلنة،يان يةكسةر لةسةر ديوارةكان دادةنريَن ،يان بةقةدةر ثانيى ديوارةكان و بةبةرزيى (25سم10-سم) كؤنكريت دةكريَت سةرى
شيَلمانةكان دةبيَت لةسةر ديوارةكان دابنريَن بةئةندازةى (  ) 1 / 3ى ثاني ديوارةكة .برِوانة ويَنةى ()2 -4
 25 20 20 20 20سم

باري ثانيي

باري ثانيي
باري دريَذيي

شيَلمان
ديواري هةلَطر

ويَنةى ( )2 -4زةمينةى تاق و شيَلمان و خشت و بةرد
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باشرتين ماوة لة ضةقى شيَلمانيَكةوة كة لةسةر ال دادةنريَت بؤ ضةقى شيَلمانةكةى تةنشتى ،لة (40.سم45 -سم) ئةندازةى بةرزيى
رِووكةرتى – المقطع  section -شيَلمانةكان بةثيَي دووريى ماوةى بؤشاييةكان دةطؤريَن لةماوةى كورتةوة بؤ ماوةى دريَذتر .برِوانة
ويَنةى ()4 -4
كؤنكرييت ذيَرسةري شيَلمان
شيَلمان
خشيت ضنراو
3\2
 20سم

3\1

ويَنةى ( )4 -4زةمينةى تاق و شيَلمان و خشت و بةرد

 – 3زةمينة كؤنكريَتيية شيشضنةكان –االرضيات الخرسانية المسلحة – R. c. Floors
جؤرةكاني زةمينة كؤنكريَتيية شيشضنكراوةكان:
أ-

دارِشنت لةجيَدا

ذ صب موقعي

Cast in Situ

ب-

ثيَشكات دارِيَذراو

مسبقة الصب

Precast

ج-

ئةرك هةلَطرى ثيَشكات (شةكةت دراو )

مسبقة الجهد

Pre stressed

أ  -زةمينةى لةجيَدا دارِيَذراو -ارضيات الصب الموقعيSite Casting Flooring ٍ-
 ،ئةم زةمينانة لة كؤنكرييت شيشضن دروست دةكريَن ،كة ديوارة سةرةكييةكاني بيناكة ثيَكةوة دةبةستنةوة ،تواناى هةلَطرتن و
بةرطةطرتنيان زؤرترة لةزةمينةى داروتةختة و زةمينةى شيَلمان و خشت و بةرد بة تواناترن و بةرطريى باشيان هةية دذي سوتان و
جياكردنةوةى دةنط و شآ  ،بةثيَي ئةو ديزاينانةى كة نةخشةيان بؤ دةكيَشريَت دروستدةكريَن .برِوانة ويَنةى ()20 -4
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كؤنكريَيت لةجيَدا دارِيَذراو

ديوار

شيشي سةرةكيي
شيشي ثالَدراو

قالَب

ويَنةى ( )20 -4زةمينةى كؤنكريَتى شيشضن لةجيَدا دارِيَذراو
طرنطرتين جؤرةكانى زةمينةى كؤنكريَتى شيشضن بة دارِشنت لةجيَدا لةمانةي الى خوارةوة ثيَكديَت:أ  2زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن  .ضنينى شيشى سةرةكى يةك ئارِاستةيي –ارضية ذات تسليح رئيسي باتجاه واحد-

One Way

Slab

ئةم زةمينانة شيشة سةرةكيةكاني بة يةك ئارِاستةي سةرةكيدا دةبةسرتيَن ،لةسةر بؤشاييةك ،كة درَيذيةكةى دوو ئةوةندةى
ثانيةكةى بيَت ئةم شيشانة دةضنريَن و دةبةسرتيَن بةئاراستةى باري ثانيى بؤشاييةكة ،بارة دريَذةكةشى ئةو شيشانةى لةسةر
دةبةسرتىَ ،كة بةرطةى كشانى طةرما-متدد حراري Thermal expansion-دةكةن ،ئةستووريى ئةم زةمينانة لةكاتى ئاساييدا
دةطاتة (21سم10-سم) برِوانة ويَنةى ()22 -4
باري دريَذيي
نيَوان شيشةكان  10سم
باري ثانيي

نيَوان شيشةكان  25سم

ويَنةى ( )22 -4زةمينةى كؤنكريتى شيشضن بة يةك ئارِاستةدا
أ  1زةمينةى كؤنكريتى شيشضن  .ضنينى شيشي سةرةكيى دووئاراستةيي -ارضية ذات تسليح رئيسي باتجاهينTwo Way -
 Slabئةم زةمينانة بؤ بؤشا ييةك بةكاردةهيَنريَن ،كة رِيَذةى ثانيي و دريَذيى بؤشاييةكة لةيةكةوة نزيكنب ،يان كةميَك
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دريَذتربن لة ضوارطؤشة ،شيشةكان دةضنريَن و دةبةسرتيَن بة هةر دوو ئارِاستةى ثانيى و دريَذيى بؤشاييةكةدا بؤ هةلَطرتنى ئةو
بار و قورساييانةى ،كة دةكةونة سةرزةمينةكة ،دةستووريى ئةم زةمينانة لة نيَوان 21سم15-سم داية .برِوانة ويَنةى ()21-4

باري دريَذيي
شيشضنكردني طؤشةكان
نيَوان شيشةكان  15سم
باري ثانيي

نيَوان شيشةكان  15سم

ويَنةى ( )12 -4زةمينةى كؤنكريتى شيشضن بةدوو ئارِاستةدا
أ 3زةمينةى كؤنكريَتى تةخت -ارضية خرسانية مسطحة)Flat Slab—flat plate-
ئةم زةمينانة بؤ هةلَطرتنى بار و قورساييةكى زؤر و جيَطؤر دروستدةكريَن .كآلو ،يان تةثلَةك-قبعة  cap-لةسةر ثايةكان –
اعمدة Columns-دادةنريَن ،يان ئةستووريى هةموو زةمينةكة ثرت دةكرىَ ،يان رِايةخى شيشضن بة هةر دوو ئارِاستةي ثايةكاندا
بة ئةستوورييةكى ثرت رِادةخريَن ،وةكو ثشتيَين ثايةكة –الحزام العمودي  ،Column Strip-كة يةكدةبرِن لة ئاستى ثايةكاندا
و ِرؤىل ثردى كؤنكريَتى شيشضين هةلَطر دةبينن بؤ زةمينةكانى نيَوةندى ناوةوة ،كة ثيَيدةليَن ثشتيَنى ناوةنديى -الحزام الوسطي -
 Middle Stripكة ئةستورييةكةى كةميَك لة ئةستوورى زةمينةكة خؤى زؤرترة .ضةند و ضؤنيي شيشةكان و دابةشكردنيان و
ئةستووريي كؤنكريَيت ثشتيَنةكان بةطوَيرةى خةسلَةت –مواصفات Specification-و بةندةكاني ثةيوةنديدار دادةنريَن ،ئةستووريي
زةمينةكة لة كاتي ئاساييدا لة نيَوان (25سم 15-سم) دةستنيشان-حتديد  Determineدةكريَت ،بةطؤيرةي ثَيويسيت ديزايين
ئةندازياري  .دميةني ذيَرةوةي زةمنيةكة (بنميضةكة) لة رِووي تةالرسازييةوة شيَوةيةكي دلَطريى دةبيَت .لةبةرئةوةى رِووةكةي سافة،
ضونكة بةقالَيب ساف و شيَوة رَيكخراو دروستدةكريَت و بةرزييةكي ثرت بة نهؤمةكان دةدات ،لةبةرئةوةي كة ثردة كؤنكريَتةكاني
ديارنني ،لة رِووي ئابوورييةوة تيَضووني بيناكة كةمرتدةبيتةوة ء كةرةستةى كةمرتدةويَت و خيَراتر جيَبةجيَدةكريَت و لةهةمانكاتدا
خزمةتطوزارييةكان بة هةموو الكاندا بةئاساني كاري تيَدادةكريَت .برِوانة ويَنةى ()23-4
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زةمينةي تةخت

ثايةي بآ تةثلَةك
زةمينةي تةخيت بآ تةثلَةك Flat Plate

تةثلَةك

ثايةي تةثلَةكدار

زةمينةي تةخيت تةثلَةكدار Flat Slab
ثشتيَين ناوةرِاست

ثشتيَين ستوونيي

زةمينةى تةخت لةطةلَ ثشتيَن و تةثلَةك Flat Slab

ويَنةى ( )23-4جؤرةكاني زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن

أ  4زةمينةي كؤنكريَيت ثردؤكةيي بة يةك ئارِاستةدا -ارضية خرسانية مضلعة باتجاه واحدPrecast Ribbed Concrete -
Floor unit in one Direction
ئةم زةمينانة بؤسةر ئةو بؤشايية طةورانةي ،كة بار و قورساييةكى جيَطؤرى طةورةيان دةكةويَتةسةر بةكارديَن .ثردؤكةكانى
(رِايلَةكان) بضوكن و بةرزيى هةر ثردؤكةيةك سآ ئةوةندةى ثانييةكةيةتى و بة ئارِاستةى ثانيى بؤشاييةكة رِادةخريَن و ماوةى
نيَوانيان لة ناوةرِاسيت ثردؤكةيةك بؤ ناوةرِاسيت ثردؤكةكةي تةنيشتى (40سم40-سم) ـة .زةمينةكةى لةسةر دادةنريَت بة
ئةستووريى (5سم20-سم) ماوةكان و شيش ضنني و وردةكاريةكانى–تفاصيل Details -بةثيَى خةسلَةتةكاني–مواصفات-
 Specificationsئةندازياريى و ديزاينى تايبةت دادةنريَن .ذيَرةوةى زةمينةكة (ميضةكةى) رِووثؤشي ناويَت ،ضونكة لة رِووى
تةالرسازييةوة دميةنيَكى شياوي هةية .ئةطةر مبانةوىَ كةلَكيَكي زؤر لةو بؤشاييانةى نيَوان ثردؤكةكان وةردةطرين لة رِووى
خزمةتطوزارييةوة ،وةكو تيَثةراندنى لوولةكانى ئاوى ثاك و ئاوى ثيس و كيَبلى كارةبا و...هتد ،ئةطةر ويسرتا رِووثؤشبكريَت ،ئةوا
رِووثؤشيَك لةبارى بؤ هةلَدةبذيَردرىَ ،بةمةش هةموو ئةو كةرةستة خزمةتطوزاريانةي كة هةلَواسراون ،بة بنميضةكةوة دادةثؤشريَن،
يان نيَوان ثردؤكةكان ثيَش كؤنكريَتكردن بةهةنديَك كةرةستةى سووكى بيناكة ثيَشكات ئامادةدةكريَن ثرِدةكريَتةوة ،وةكو تةنة
كؤنكريَتيية بؤشةكان ،يان تةنة طلَينة سووركراوةكان -الكتل الطينيةالمفخورة – .burned clay blocks
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بؤ ئةم مةبةستة ثاش تةواوكردنى كارى زةمينةكة ،رِووى ذيَرةوةى كة ميضةكةية بة طةضكارى ،يان ثرذاندن -نثر، Disperse -
يان هةر شيَوةيةكى ترى طوجناو تةواودةكريَت .برِوانة ويَنةى ()24-4
كؤنكريَيت شيشضن

تةني كؤنكريَيت تايبةت

ثردؤكةي كؤنكريَيت لة جيَدا دارِيَذراو

شيش
cm 90- 40
ثردؤكةي كؤنكريَيت شيشضن

تةنة كؤنكريَتييةكان

ويَنةى ( )24-4زةمينةي كؤنكريَيت ثةلدار بة يةك ئارِاستةدا

ا  5زةمينةى كؤنكريتى ثردؤكةيي بة دووئاراستةدا -ارضية خرسانية مضلعة باتجاهين waffle Slab-
Two –Way Ribbed Concrete Floor
ئةجمؤرة زةمينانة بؤ ئةو رِووبةرة ضوارطؤشانة بةكارديَن ،كة بؤشاييةكى طةورة دادةثؤشن بار و قورسايي جيَطؤرى زؤر
هةلَدةطرن ئةستووريي زةمينةكة لة (5سم20-سم ) ـة رِايةلَةكان هةلَياندةطرن بة دوو ئارِاستةى ستوونيي يةكرتبرِ (المتعامد)
) (Orthogonalلةسةر يةك ،كة بؤشاييةكانيان وةك سنوقيَكى الكراوةى (ذيَربآلو) ناوبؤشى سةرةوخوار دياردةكةون .برِوانة
ويَنةى (- 25-4أ)
كة دروستدةكريَن بة هؤى قالَبى سنوقى ثالستيكةوة بةئةندازةى تايبةت ،الكانى ئةم سنوقانة الرن ،بؤئةوةى ثاش دارِشتين
كؤنكريَتةكة بةئاسانى ليَبكريَنةوة ،ئةمةش لة رِووى ئابووريى و كارئاسانييةوة زؤرباشة رِووى كؤنكريَتةكةش بةسافى دةميَنيَتةوة و
لة رِووى تةالرسازيشةوة ثةسةند و شياوة ميضثؤشي تايبةتى ناوىَ ،دةستنيشانكردنى نيَوان شيشةكان و جومطة و وردةكاريكردن بؤ
ئةم زةمينانة بةثيَي نةخشةى تايبةت دةكريَت .برِوانة ويَنةى (- 25-4ب)
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باري ثانيي

باري دريَذيي

قالَيب ثالستيكي ذيَر بآلو
منوونةي قالَيب سندوقي
ويَنةى (-25-4أ) منوونةي قالَيب سندوقي

ويَنةى (- 25-4ب) زةمينةى كؤنكريَتى ثردؤكةدار بة دوو ئارِاستةدا

أ 6زةمينةى كؤنكريَت بة رِايةلَة كانزاكان ( بة رِايةلَة كانزاكان) -أرضية خرسانية بأ عتاب معدنيةConcrete Joists -
Floor
ئةم زةمينانة لة كؤنكريَتى شيشضن لةجيَدا بة ئة ستوورى لة (  21سم ) 25-سم تيَدةكريَت ،كة بة ضةند رِايةلَيَكى
كانزايي ذةنط نةطر هةلَدةطريى ،كة ماوة لة نيَوان ناوةرِاسيت رِايةلَةيةكةوة بؤ ناوةرِاستى رِايةلَةكةى تةنيشتى لة (70سم40-سم
)ـة ،ئةم رِايةآلنة لةطةلَ ضةند شيشيَكى تايبةتدا ليَكدةدريَن ،كة ثيَياندةوتريَت ، Shear Connector -كة يارمةتى
يةكطرتنى زةمينةكة و رِايةلَةكان دةدات بؤ نةهيَشتنى خزان و جوولَةى الكانى (تةنيشتةكانى) ،كة لة ئةجنامى هةلَطرتنى
ئةركةكانى الربوونةوة و ضةمانةوةى رِايةلَة كانزاكاندا دروستدةبن .برِوانة ويَنةى ()26-4
زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن

طريةي ضةسثكردن

ثردي ذةنط نةطر

ثردؤكةي تؤرِي
ثردؤكةي تؤرِي
زةمينةى كؤنكريَتى شيشضن لةطةلَ ثردؤكةي تؤرِي

زةمينةى كؤنكريَتى شيشضن لةطةلَ ثردؤكةي ذةنط نةطر

ويَنةى ( )26-4زةمينةى كؤنكريَتى شيشضن لةطةلَ ثردؤكةي تؤرِي و ثردؤكةي ذةنط نةطر
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أ  7زةمينة ناوضالَةكان -أرضيات خلويةCellular Steel Floor-
زةمينة بؤشةكان (ناو ضالَةكان) لة تاكيَك ضينكؤي كانزايي شكاوة ثيَكديَن .برِوانة ويَنةى ( ،) 27-4يان جووتيَك ضينكؤي كانزايي
رِووبةرِووكراو (جووتكراو) ()22-4
ثاني ضينكؤي ثيَوانةكراو

شيَوةي ضينكؤكان

ويَنةى ( )17 -4زةمينةي ناوبؤش بة ضينكؤي شةثؤلداري تاك
بؤشايي

( )18 -4زةمينةي ناوبؤش
بة ضينكؤي شةثؤلداري جووتكراو
كة لة سةر ضةند رِايةلَيَكي كانزايي ذةنط نةطر ،يان لةسةر ديواري تايبةتيي هةلَطر دادةنريَن ،سةر ئةم ضينكؤيانة شيشضن
دةكريَن و بة لكاندن –حليم Welding -ثيَيانةوة بةند دةكريَن ،لةثاشان كؤنكريَيت لةسةر دادةرِيَذريَت ،ثيَويست ناكات هيض جؤرة
قالَبيَك بؤ ئةم زةمينانة دروستبكريَت .دةبيَت لة كاتي ديزايني و نةخشةسازدان بؤ ئةم زةمينانة رِةضاوي خشتةي كؤدة عةرةبيةكان -
جدول الكود العربي Arabic Code Table -تايبةت بة وردةكارييةكاني-تفاصيل  Details -بؤ دروستكردني ئةجمؤرة
زةمينانة بكريَت ،بؤ ئةوةي لة رِووي هةلَطرتين ئةو بار و قورسايية جيَطؤرِانةي دةكةونة سةري جيَطاي متمانة بيَت .دةتوانريَت بة
ئاساني هيَلَةكاني كارةبا و لوولةي ئاوي ثاك و ئاوي ثيس ثَييدا تيَثةرِ بكريَت ،ئةطةر ثيَويست بكات لة ذيَرةوة بة يةكيَك لة
كةرةستةكاني ميض ثؤشكردن رِووثؤشدةكريَت .ئةجمؤرة زةمينانة بؤ تةالرةكاني بازرطاني و بيناي بةرِيَوبةرايةتييةكان بةكاردةهيَنريَن.
برِوانة ويَنةى ()24-4
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كؤنكريَيت شيشضن

زةمينةي ناوبؤش بة رِووثؤشكردني ضينكؤي شةثؤلداري جووت

رووثؤشي كانزايي بؤ داثؤشيين
ثردؤكةكان
ضينكؤي شةثؤلداري تاك
زةمينةي ناوبؤش بة رِووثؤشكردني

ويَنةى ( )24-4زةمينةي ناوبؤش بة ضينكؤي شةثؤلداري تاك وجووت
ب -زةمينةكانى كؤنكريَتة شيشضنة ثيَشكات دارِيَذراوةكان -أرضية خرسانية مسلحة مسبقة

الصب-

Reinforced Concrete Precast flooring
ئةم زةمينانة لة رِايةلَى كؤنكريتى شيشضن ثيَكديَن ،كة ضةند شيَوةيةكى تايبةتييان هةية ،وةكو الكيَشة يان لة شيَوةى ثيتى

)I

( ئينطليزى و ضةند شيَوةيةكي تر ئةمانة يان ثيَكةوة دةنوسيَنريَن و بةتةنيشت يةكةوة رِيزدةكريَن ،يان هةريةكةيان بة ماوةى

)40سم60-سم( لةيةكةوة دوور دادةنريَن ،هةنديَكجار ضينيَك كؤنكريَتى شيشضين تةنك بة ئةستووريى ( 5سم) لةسةرى دادةرِيَذريَت بؤ
ثرِكردنةوةى بؤشايي شانةكانى رِايةلَةكان لة ديوى سةرةوة ،بةآلم رِووى ديوى خوارةوة (ميضةكةى) بة ضينيَك طةضكارى ،كة تؤريَكى
كانزايي ذةنط نةطر(هايريث) ،يان تؤِريَكى ثالستيكى تةنك لة ذيَريدا رِادةخريَت،بؤئةوةى بةهؤى كشة طةرمييةوة نةهيَلَى درز و
بادرزى تيَببيَت ،ئةو رِايةآلنةى كة لةيةكةوة دوورن نيَوانيان ثرِدةكريَتةوة بةثارضة كؤنكريتيَكى شيشضين ثيَشكاتئامادةكراو،
هةروةها لة ديوى ذيَرةوة (ميضةكة) بةهةمان شيَوة بةجؤريَكى تايبةت دروستدةكريَن ،كة بة ئاسانى ئةم ثارضة كؤنكريَتانة لةسةر
شان دابنريَن بةبآ كيَشةوطرفت ،لةثاشان طةضكاريدةكريَن بةو جؤرةى كة لةسةرةوة بامسانكرد ،زؤرجاريش تةنة كؤنكريَتة بؤشةكان
بؤ ثرِكردنةوةى نيَوان رِايةلَة هةلَطرةكان بةكاردةهيَنريَن ،لةسةرةوة ضينيَك كؤنكريَتى شيشضن لةسةرى دادةريَذن و لةذيَرةوة ميضةكةى
بةطةضكارى رِووثؤشدةكةن ،برِوانة ويَنة()10-4

227

بيناكاريي تةالرسازي
رِووثؤشكردن بة كؤنكريَيت شيشضن

ثارضةكؤنكريَيت ئامادةكراو

تةنة بلؤكة تايبةتةكان

ثردؤكةي كؤنكريَيت شيشضن

ثردؤكةي كؤنكريَيت شيشضن

ا -زةمينةي هةلَطرياو بة هةلَطري ثيَشكات دارِيَذراو دوور لة يةك

سثيكاري لة طةلَ تؤرِي كانزا

ب -زةمينةي هةلَطرياو بة هةلَطري ثيَشكات دارِيَذراو ئاخنراو بة تةنة بلؤكة
تايبةتةكان

ثارضة كؤنكريَيت دارِيَذراو بؤ رِووي سةرةروة

رِووثؤشكردن بة كؤنكريَيت شيشضن
ثردؤكةي هةلَطري كؤنكريَيت شيشضن

بؤشايي

ثردؤكةي كؤنكريَيت شيشضن

سثيكاري لة طةلَ تؤرِي كانزا

ثارضة كؤنكرييت دارِيَذراو بؤ رِووي ذيَرةوة

ج -زةمينةي بة ثردؤكة هةلَطرةكان ثيَشكات دارِيَذراو لةطةلَ

د -ثردؤكةي هةلَطري ثيَشكات دارِيَذراو بة تةنيشت يةكةوة دانراو

ثارضة ئامادةكراوةكان بؤ رِووي سةرةوة و خوارةوة

ويَنةى ( )10-4جؤرةكاني زةمينةي كؤنكريتى شيشضن ثيَشكات دارِيَذراو

ج -زةمينة كؤنكريَتة شيشضنة ثيَشكاتداريَرِذراوة شةكةتدراوةكان (ئةرك باركراوةكان) -أرضيات خرسانية مسلحة مسبقة الجهد
و مسبقة الصبPrecast & Reinforced Concrete Floor Effort -
ئةم زةمينانة بؤ داثؤشيين بؤشايية طةورةكان بةكارديَن،بةثارضة كؤنكريتى شيشضنى تايبةتى ،كة لة شيَوةى ثيتى ) ( Tئينطليزى
داية بةثيَي نةخشةى تايبةت دروستدةكريَن ،كة بتوانن ماوةيةكى دريَذ و فراوان دابثؤشن و تواناى هةلَطرتنى بار و قورساييةكى
باشيان هةبيَت .ئةمانة دوو جؤرن:
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ج  -2زةمينةى ثارضة كؤنكريَيت شيشضين رِووكةرتي تاك –مقطع فردي  Single T -و هةنديََكيان رِووكةرتى جووت – مقطع
مزدوج  Double Tee )- TTيان هةية،ثاش دانانيان لةسةر ديوارةكان بة ضينيَك كؤنكريَتى شيشضن رِووثؤشدةكريَن و
دادةثؤشريَن برِوانة ويَنةى ()12 -4
رِووثؤشكردن بة كؤنكريَيت شيشضن بة تؤرِي ثؤآل

 25سم

ثرِكردنةوة بة ماستيك
أ -زةمينةي ثارضة كؤنكريَتة شيشضنةكان ثيَشكات

ب -زةمينةي ثارضة كؤنكريَتة شيشضنةكان ثيَشكات

دارِيَذراو بة رِِووكةرتي Π

دارِيَذراو بة رِِووكةرتي TT

ويَنةى ()21 -4رِووكةرتة ثيَوانةيي كراوةكان بؤ زةمينةي كؤنكريتى شيشضن ثيَشكات دارِيَذراو ثيَشكات شةكةتةدراو
ج  1زةمينةى ثارضة كؤنكريَتى دارِيَذراو بة برِطةي شيَوة ثيتى ( – )Πارضمية بقطمع ذو مقطمع حمرف ()Π( section- ) Π
ئةم ثارضة كؤنكريتانة لةكارطة ئامادةدةكريَن و جةمسةرةكانيان لةهـةردوو الوة طؤشـةى ثـؤالَيينى ثيًـوة ضةسـث دةكريَـت
بؤئةوةى كة بةرطةى درز و شكاندن بطرن شانةكانيان دةخريَنة سةر ديوارى هةلَطر ،يان ثايـة بـة ئةنـدازةى (20سـم) ،يـان ثـرت
بؤئةوةى كة قورسايي خؤي و ئةو قور ساييانةى كة هةلَى ئةطرن بةباشى دابةش بنب بةسةر ديوارة هةلَطرةكان و ثايةكانـدا .برِوانـة
ويَنة()11-4

شيشضين بةرطري درزو شكاندن

طؤشةي ئاسنني
ذيَرسةري جووآلندن

ثارضة زةمينة ئامادةكراوةكان
درز بة الري 100

20سم

رِاطري كؤنكريَيت شيشضن

ويَنةى ( )11-4بة هيَزكردني جةمسةرةكان
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ثيَويستة لةذيَر شانةكانيانداثارضة ئاسنى ضوارطؤشة ،يان الكيَشة دابنريَن بؤ ئاسانكاريى هاتءضؤى ئاسؤيي ،كة رِوودةدات
لة كاتى كشاندا بةهؤى طةرماوة يان بةهؤى رِؤضوون و الربونةوةى زةمينةكةوة ،ئةطةر ئةم كارة رِةضاونةكريَت ،ئةوا درزبردن و شكاندن
رِوودةدات لة شويَنى جةمسةرةكاندا ،كة ضاككردنةوةيان زؤر ئةستةمة.ثاش ئةوةى كة كارى دانان و ضةسثكردنى ئةم ثارضة كؤنكريَتانة
تةواوبوو تؤرِيَكى شيشضن لةسةر ئةم ثارضة كؤنكريَتانة رِادةخريَت و ضينيَك كؤنكريَتى بةسةردا تيَدةكريَت.
ثارضةكانى ئةم زةمينانة بة وردةكاريةكي تايبةت -تفاصيل خاصة special details -دروستدةكريَن بةثيَي داواكاريةكن ،وةكو:
 -2بؤئةوةى ئةو ثارضانة بار و قورساييةكى زؤرتر هةلَبطرن دةبآ شيشةكانى ناوى ذمارةيان ثرت بكريَن.
 -1بؤ هةلَواسينى ميض ثؤش دةبيَت ضةند ثارضة شيشيَك شؤربكريَتةوة لةميضةكةوة ،يان ضةند قوالثيَك دروستبكريَن بؤ هةلَطرتنى
ئةو ميض ثؤشانة .
 -3رِووثؤشكردنى ئةم ثارضانة لةسةرةوة بة ضينيَك كؤنكريَيت شيشضن بة ئةستوورييةكى دياريكراو.
-4بةهيَزكردنى جةمسةرةكانى ئةمسةر و ئةوسةرى ثارضةكان بة طؤشة ثؤآليينةكان – زوايا فوالذية ، Steel Angles -يان بة
ثاساودانةوةى شيش .
-5ضينةكانى شآ برِ و ماددة جياكةرةوةكاني طةرما و سةرما و دةنط لةسةر بانةكان رِادةخريَن .
 -6دانانى ثليَتيَكى ضوارطؤشة ،يان الكيَشةى ثؤيني لة ذيَر شانةكانياندا كاتى دانانيان لةسةر ديوارة هةلَطرةكان يان ثايةكان .
زؤرجار ئةم ثارضة كؤنكريتانة بة قةبارةى طةورة دروستدةكريَن و زؤر قورسن طواستنةوةيان ئةركة و زؤريش طرانة لة رِووى ئابورييةوة
باشرتة ،كة كارطةيةكى كاتى لة جيَكاردا دروستبكريَت بؤ بةرهةمهيَنانى ئةو ثارضانة هةر لةويَش تاقيكردنةوة و ثشكنينيان بؤبكريَت
لة رِووى كةم و كوورِي و درزبردن و تواناى بار هةلَطرتنياوة.
د  -زةمينة بةرزكراوة ثيَشكات ئامادةكراوةكان  -أرضيات رفع مسبقة التجهيز :Lifted Precast Floors -
ثيَش دةستكردن بةكارى زةمينة ثيَشكات ئامادةكراوةكان .ثيَويستة كارةكاني ثايةكان و بنةثايةكاني هةموو نهؤمةكاني
بيناكة ئامادة بكريَن و تةواوبكريَن بة شيَوةيةك ،كة تواناى هةلَطرتنى هةموو نهؤمةكانى سةر خؤيانيان هةبيَت ،ئينجا هةريةك لة
ثايةكان لة جيَى خؤيدا دادةنريَت ،ثايةكان ،يان لة كؤنكريَتى شيشضن ،يان لة كانزا دروستدةكريَن .برِوانة ويَنةى ( )13-4و ويَنة
( )14 -4زةمينةي نهؤمةكان لة كؤنكريَيت شيشضن دادةرِيَذريَن و ئامادةدةكريَن بة هةموو وردةكاريية ثيَويستةكانيانةوة بؤ
بةرزكردنةوةيان و دانانيان و ضةسثكردنيان لةطةلَ ثايةكان يةك لةدواي يةك ،لةبةرئةوة هةموويان لةسةر يةك هةلَدةضنن لة ئاسيت
نهؤمي زةمينيدا ،كاغةزي ئةستوور ،يان تويَذيَك تةختة ،يان نايلؤن لة نيَوانةكانياندا رِادةخةن .برِوانة ويَنةى ( )13-4و ()14-4
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زةمينةئامادةكراوةكاني نهؤمةكان
ثايةي هةلَطري ئامادةكراو

زةمينةي نهؤمي
يةكةم
ويَنةى ( )13 -4ثرِؤسةي قؤناغةكاني بةرزكردنةوةي زةمينة ثيَشكات ئامادةكراوةكان

زةمينة
طؤشةي ئاسن بؤ
ضةسثكردن

زةمينةي نهؤمي زةمينى

لكاندن

ثليَيت بنكةي ثاية
بنة ثايةي كؤنكريَيت
شيشضن

ثايةي هةلَطري

زةمينة ضةسثكراوةكان

ئامادةكراو

وردةكارييةكاني ضةسثكردني ثاية و زةمينةكان
ويَنةى ( )14-4قؤناغةكاني بةرزكردنةوةي زةمينة ثيَشكات ئامادةكراوةكان وة ضةسثكردنيان بة ثايةكانةوة
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لة ثاشان دةستدةكريَ بةهةلَكيَشانى ثارضة زةمينةكان يةك لة دواى يةك زؤر بةوردى و لةسةرخؤ بةهؤى طوريسي
كانزاييةوة ،يان كريَين تايبةتى كة (210سم) لة كاتذميَريَكدا بةرز دةكاتةوة .دةبيَت ئةم ثارضة زةمينانة بةتةختى و بآ
خواربوونةوة بةرز بكريَنةوة ،بؤئةوةى درز و تةقني و شكان و وردبون تيَياندا رِوونةدا.

زةمينةكان بةهؤى لكاندنةوة-حليم  Welding -ضةسثدةكريَن لةو شويَنانةدا ،كة لةسةر رِووى ثايةكان بة ثليَتى ئاسن
بؤيان ئامادةكراوة .باشرتة ثايةكان كانزايني و ذمارةيان لة ( )21ثاية ثرت نةبيَت لة زةمينةيةكدا و ماوةى نيَوانيان لة ()2-6م بيَت.
ئةجمؤرة بينايانة خيَرا تةواو دةبن و زؤرباشن و لة رِووى ئابوورييةوة هةرزان دةكةون و دروستكردنيان قالَيب ناويَت.

جؤرةكانى ميض و بان -أنواع السقوف:Kinds of Roofs-
هةموو ئةو جؤرانةى كة بامسانكرد بؤ زةمينةكان بؤ ميض و بانةكانيش،هةر ئةو جؤرانة بةكارديَن ،ئةوةندة هةية ،كة نهؤمى
كؤتايي كة نهؤمي ترى لةسةرناكريَت هةر بةو كةرةستة و ثارضانة سةريدةطرييَت و رِووى سةرةوةى ،كةثيَي دةلَيَن بان ،رِووثؤشدةكريَت
بة كةرةستةي رِووثؤشكردن و جياكةرةوةي طةرما و سةرما و دةنط وة رووي ذيَرةوةى ثيَي دةلَيَن ميض و زؤرجار ميض ثؤشي-سقف
ثانوي False ceiling -بؤ دةكريَت ،يان هةلَدةواسريَت بة ميضة سةرةكييةكةدا .هةنديَك زةمينة يان بان كة تةخت نني و
شيَوةكانيان جياية بةكارنايةن بؤ دانيشنت و كارلةسةركردن و كةلوثةل لةسةر دانان  ...هتد .وةكو -:

-2بانةشكاوةييةكان (ضةرداخ ) -السقوف المائلة:Trusses -
ئةوبانانة شكاوةييانة –السطوح المائلة  pitched Roofs-لةدار و تةختة دروستدةكريَن ئةم جؤرة بانانة لةدوو
التةنشتى تةختى بةيةكةوة ثالَدراو ثيَكديَن ،كة بة طؤشةيةكى دياريكراو لة نيَوان ( )600-150ثلةدا دادةنريَن بةئاسؤيي لةسةر
ديوارةكان و ثايةكانى ذيَريان ضةسثدةكريَن  .ئةم بانانة وةكو ضةرداخ – جملون Truss -لةضةند تةختةداريَك -مدادات-
 Purlinsدروستدةكريَن وةكو قةفةس لة شيَوةى سيَطؤشةدا نيَوانةكانيان دةضنريَت بة تةختةدارى باريكرت (تولَ) كة رِايةلَيان
ثيَدةوتريَت Rafters-لةسةر ئةم رِايةآلنةش رِاستةى تةختة بةرِيز دادةنريَت .لةثاشان بانةكةى بة قرميد Glassed Tiles-
(ماددةيةكة لة قورِي سووري سوتيَنراو دروستدةكريَت ،كة شانى هةر يةكيَكيان دةضيَتة ذيَر شانى ئةويرتةوة بة ماوةي (5سم7-سم)،
يان بة ثليَتى ضينكؤى شةثؤالوى ،يان ساف ،يان ئةلةمنيؤم  ،يان ئةزبيَست ،يان ثالستيك ،يان تةختةى ثتةو،كة بةرطةى باوباران
بطريَت دادةثؤشريَن .برِوانة ويَنةى ()15-4
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رِايةلَي رِاطري هةرددو الي بان

رِايةلَي رِاطري هةردووالي بان

رِايةلَي تةنيشتةكاني بانة الرةكان
تةختةداري سةر ديوار-
ذيَر رِايةلَةكان
توولَةتةختةي هةلَطري قرميد

ديوار

قرميد رِايةلَي تةنيشتةكاني بانة شكاوةييةكان
بؤشايي نيَوان دوو ديوار
رِايةلَي داثؤشيين سةري توولَةكان

ويَنة()25 -4ثيَكهاتةكاني بانة شكاوةيةكان

رِايةلَة تةختةكاني ميضي دووةم

 -1بانة قةدكراوةكان -السقوف المطويةFolded Plates -

ئةم بانانة لة كؤنكريَتى شيشضنى نيمضة تويَكلَى ،كة ئةستورييةكةى لة(2سم25-سم) ـة ،بة رِيَذةى ( 2/21تا  )2/25ى
دريَذى

الثانكةى (ال كورتةكةى) ئةم ثارضة كؤنكريَتانة بة طؤشةى ( )450ثلة ،يان كةمرت لةسةرشان بة تةنشت يةكةوة دادةريَذريَن

،ئةمانة ضةند جؤريَكيان هةية .بانى كؤنكريَتى قةدكراو ،ئةو بؤشايية طةورانة دادةثؤشن ،كة دريَذييةكانيان لة (30م) ثرتة .ئةم
ثارضانة رِؤلَى ثرد دةبينن ،كة لةسةرشان لةسةر ديوارة هةلَطرةكان ،يان ثايةكان دادةنريَن ،زؤرجار لةذيَرةوة هةر دووالكةى ثيَكةوة
دةبةسرتيَتةوة -رباط افقي ،End Diaphragm -كة ناهيَلَيَت بآلوبيَتةوة ،يان بشكيَت .برِوانة ويَنة()16-4
دريَذي التةنيشيت بان

ثاني التةنيشيت بان
ثةجنةرة بؤ هةواطؤرِكآ و رِووناكي

1
2

3
الكان

بؤشايي دريَذ
رِاطر

< 450

رِاطر

باني قةدكراوي سآ ال

بؤشايي كورت

باني قةدكراوي سيَطؤشةيي

ويَنةى ()16 -4منوونةي جؤرةكاني بانة قةدكراوةكان
243

بيناكاريي تةالرسازي
 -3بانة ضةماوةكان -السقوف المنحنية: Curved Roofs -
ئةجمؤرة بانانة لة كؤنكريَتى شيشضن ،يان كانزا ،يان ثةيكةرى دار ،وةكو تويَذالَة بان (قشرة) تويَكأل،ئةمانةش ضةند
جؤريَكن ،وةكو :ويَنةى ( )17 -4أ،ب،ج،د

أ -بانة كةوانةييةكان -السقوف القوسيةArch Roofs -
أ-باني بةيةك

كة بةيةك الدا ضةماوةتةوة
ب-باني شيَوة زين -السقوف الهذلولية أو السرجيةHyperbolic Parabolic -

الداضةماوة

ئةجمؤرة لة جوتيَك كةوانةى يةكرتبرِ-قوسان متقاطعان  Doubly Curved-ثيَكهاتوون ،كة بؤ خوارةوة ضةماونةتةوة لة شيَوةي
زيندا.

رِاطرةكان

ب -باني بةدووالدا ضةماوةي شيَوة زيين

ج -بانةنيولولةييةكان  -السقوف النصف االسطوانيةVaults -
ئةمانة بةاليةكدا ضةماونةتةوة و لةضةند كةوانةيةكى نيو بازنةيي ثيَكديَن.

ج -باني بةيةك الدا ضةماوةي نيو لوولةيي
رِاطرةكان

د -بانة طومةزييةكان -السقوف القببيةDomed Roofs -

وة لةمانةش بانة (طومةزيية طؤييةكان)  -القبب الكروية Spherical Domes-و بانة ناطؤييةكان .هةموو بانة طومةزييةكان بة
سآ الدا ضةمانةوةيان هةية و ثيَويستيان بةثشتيَن هةية ،كة هيَزي رِةوانةوةى ثالَنةر يةكدطري بكاتةوة ،ضةند جؤريَك طومةز هةن ،كة
هةنديَكيان ثةيكةرةكانيان بة رِايةلَى كؤنكريَتى دروستدةكريَت و هةنديَكيرتيان بة رِايةلَى كانزايي  ،يان بة رِايةلَى دار ،كة ذمارةيان
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لة نيَوان )  ( 42-4رِايةلَة بةثيَي شيَوةى دروستكردنيان و دريَذى تريةكانيان ذمارةيان دةستنيشاندةكريَت ،ئةم رِايةآلنة هةموويان لة
داميَنى خوارةوةى طومةزةكةدا بة ثشتيَنيك لة شيَوةى بازنةدا ثيََكةوة دةبةسرتيَنةوة ،هةر وةكو لةسةريشةوة يةكدطري دةكريَن.
و -رِووكاري طومةزي طؤيي
ترية ذيَ
د -باني طومةزي ناطؤيي ضةمانةوة بة سآ الدا

ثشتيَين بةستنةوةي داميَين خوارةوةي طومةزةكة
نةخشةي باني طومةزي طؤيي
ثشتيَين بةستنةوةي سةرةوةي طومةزةكة

ويَنةى ( )17 -4د هةنديَك لة جؤرةكاني بانة طومةزييةكان
بةثشتيَنيكى بازنةيي بةسرتاو –حزام دائري مشدود  Compression Ring-ئةم رِايةآلنة بة ئةلَقةى بازنةيي ثيَكةوة
دةبةسرتيَنةوة و بة تريةذآ  -مشدات قطرية  Diagonal Bracing -بؤ يةكرت رِادةكيَشريَن ئةمانة هةموو ثيَكةوة ،وةكو هةلَطرى
كالَوةى ميضةكة كاردةكةن .
 -4بانة ثةيكةرية شيَوة نالَى و الرةكان -السقوف الهيكلية الحدوية و المائلةHorse Shoe -
ئةجمؤرة بانانة لةثةيكةرى كؤنكريَتى ثيَشكات دارِيَذراو ،يان لة ميتاأل ،يان لةدار دروستدةكريَـن  .زؤرجار بؤداثؤشينى
بؤشاييةكى بةرفراوان ،كة ماوةكةى بطاتة (60م ) بؤ بيناى ثيشةسازى و كارطة و كؤطا طةورةكان بةكارياندةهيَنن  .ئةم ثةيكةرانة
لة تةنيشت يةكةوة بة ماوةي بؤدانراو -فتحة بين دعامتين Bays-دادةنريَن (دةالقةي نيَوان دوو ثايية يان دوو ديوار) .ثةيكةرة
كؤنكريَتييةكان بة ثيَوانةى جياجيا و بؤشايي جياواز دروستدةكريَن بةثيَي طةورة و بضوكيى شويَنةكة ،بةثيَي خشتة زانستية
تايبةتييةكان -جداول علمية خاصة –  Special Scientific Tablesديزاين دةكريَن  .جؤرةكانى ئةم ثةيكةرة هةلَطرانة زؤرن
وةكو ثةيكةرى يةك بؤشايي يان دوو بؤشايي ،يان سآ بؤشايي داثؤش .برِوانة ويَنةى ()12 -4
كةرةستةي رِووثؤشكردني بان

أ -باني ثةيكةريي شيَوة
نالَى بؤ يةك بؤشايي

ثلوسكي ئاوةرِؤ

ب -باني ثةيكةريي شيَوة نالَى بؤ دوو بؤشايي
ويَنةى ( )12 -4باني ثةيكةري شيَوةنالَي بؤ بؤشايية جيا جياكان
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بانةالرةكان بةشيَوازى تايبةت دروستدةكريَن ،وةكو شةثؤىل و شكاوةيي دوثاتبوةوة ،كةثةجنةرةى رؤشنايي و هةواطؤركيَى
سروشتى لةخؤدةطرن .ئةم ثةيكةرانة ثاش دانان و دابةستنيان بةثيَي ديزاينى تايبةت،ئينجا بانةكانيان رِووثؤشدةكريَت بة ضينكؤى
شةثؤلدار و ذةنطنةطر،يان ئةلةمنيؤم ،يان ثالستيك ،يان كالبتؤس ،كة ئةويش هةر لةثالستيك ثيَكديَت بة ضةندةها رِةنطى
سةرجنراكيَش و ئةستووريى جياجيا دروستدةكريَن .بؤئةوةى كة تةوذمى باو لةرينةوةى سروشتيى كاريان تيَنةكات و برغوةكانيان شل
نةكاتةوة ثيَويستة لة ذيَرةوة رِايةلَى ثتةو و بةهيَز دابنريَت ،دةبيَت باش برغو و قنجةكان-البراغي والعكفات Hooks -
ضةسثبكريَن و ضينكؤكان الشانةكانيان لةسةر بارى دريَذى خبريَنة ذيَر يةك بةماوةى (25سم ) وة بةثانى لة شةثؤل و نيويَك
كةمرتنةبيَت وة قنجةكان لة لوتكةى قةمضانةوةى سةرةوةى شةثؤلةكاندا بيَت .ويَنةى ( . )14 -4بة واشةريَكى الستيك ،يان
ثالستيك –حلقة غطاء مطاطي اؤ بالستيكي Rubber or Plastic Washer-بؤ رِيَطرتن لة دزةى ئاو لة كونى جآ
برغوةكانةوة ،بةآلم رِايةلَة ئاسنةكان دةبيَت ،يان بة رِووكةرتى شيَوة ( )Uسةرةوخوار ،يان طؤشةيي ،يان شيَوةى ثيتى زيَد ( ،) Zيان
ئاي ( ...) Iهتد ببةسرتيَنةوة ،ئةطةر ماوةى نيَوان دوو ثةيكةرى هةلَطر زؤربوو ،ئةوسا دةتوانريَت بة رِايةلَيَكى ضنراو كةنارةكاني
ماوةكاني نيَوانيان ثيَكةوة ببةستنةوة.

ضينكؤي شةثؤلدار

قنجة

واشةري الستيك

قنجةي ضةسثكردن لةطةلَ طؤشة
ئاسنةهةلَطرةكان
ذيَريةكخستين شانةكاني ضينكؤكان

طؤشة ئاسنة هةلَطرةكان

ويَنةى ( )14 -4ضؤنيَيت ضةسثكردني ضينكؤ شةثؤلدارةكان لة طةلَ هةلَطرةكانيان
ثةيكةرةكاني بانةشكاوةييةكان ثيَويستيان بة بةستنةوةى رِاستءضةث هةية (شانبةست)-التكتيف Strutting Bracing
 between joistsبؤ رِيَطرتن لة بةالداكةوتن و الربوونةوة –امليالن Side twist -بةتايبةتى ثةيكةرةكانى ئةمالو ئةوالى
بيناكة يان شويَنى جومطةكانى كشان ،ضونكة ئةم شويَنانة رِاستةوخؤ رِووبةرِووى تةوذمى با دةبنةوة .ئةم بانانة ديوي ذيَرةوةى
(ميضةكةى) بآ دةستكارى جيَدةهيَلَريَن ،بةآلم هةنديَكجار ثيَويستة ميض ثؤشيان-السقف الثانوي  False Ceiling -بؤ بكريَت .ئةم
ميضانة لة هةندىَ بارودؤخى تايبةتيدا بة ثةيكةرةكاندا هةلَدةواسريَن ،بؤئةوةى كة ثيَكهاتة خزمةتطوزارييةكان بشارنةوة ،ئةمانة
لة ماددةيةك دروستدةكريَن ،كة بةرطةى لةرينةوة و كشة طةرما دةطرن ،جطةلةوةش رِيََطرن لة دةنط و طةرما و سةرما و لة ناوةوة
دميةنيَكى جوان دةبةخشن ،ثةيكةرى بانة كؤنكريتيية نالَى و شكاوةييةكان بةكاردةهيَنريَن بؤ هةلَطرتن و طواستنةوةى بارى قورس
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بةكريَن لة شويَنكار-الورش -و كارطةكان و كؤطاكاندا،وة ثيَويستة ديزاينى تايبةتى بؤ ئةم ثةيكةرانة بةجؤريَك بكريَن ،كة ثاش
دروستكردن بة توانا و ثتةو بن .ويَنةى ()30 -4

ثردي كؤنكرييت شيشضن
رِايةلَي كانزايي بة ثانيي بؤشاييةكة
رِايةلَي كانزايي بة دريَذي بؤشاييةكة
تؤرِي كانزايي,يان ثالستيكي
بةستنةوةي ميض ثؤش بة
ثردةكانةوة

ويَنةى ( )30 -4بةستنةوةي ميض ثؤش بةذيَر ثردة كؤنكريتيية شيشضنةكانةوة
-5بانةكاني بؤشايية ثةيكةرييةكان  -السقوف ذات الهيكل الفضائيSpace Frame roofs-
ثةيكةرى بةرفراوان وةكو بانيَك بةكارديَت ،كة بؤشاييةكى بةرفراوانى طةورة دادةثؤشيَت ئةم ثةيكةرة لة دوو تؤرِى ئاسنينى
ضنراو ثيَكديَت ،تؤرِي سةرةوة و تؤرِي خوارةوة ،كة بةشيَوةى ضوارطؤشةيي بة لكاندن و برغو لةيةكدةدريَن و ضةسثدةكريَن بةرزى نيَوان
ئةم دوو تؤرِة ،كة بةرزيي خودى ثةيكةرةكةية بة ( )2/21ئةو دووريةية (ماوةيةية) كة الدريَذةكةى ثةيكةرة هةيةتى .سةرى
طؤشةكانى هةردوو تؤرى ثةيكةرةكة بة قؤلَيَكى ئاسنني بةالرى دةبةسرتيَتةوة و نابىَ طؤشةكةى لة () 450ثلة ثرت بيَت .ويَنةى (-4
 )32بؤ بةندكردن و ضةسثكردنى سةري طؤشةكان دةبيَت جومطةى تايبةتى بؤ ديزاينبكريَت لةاليةن ثسثؤرِى شارةزاوة .دروستكردن و
ليَكدانى ثارضةكانى ثةيكةرة ئاسنةكة دةتوانريَت لة جيَى كارةكةدا جيَبةجيَبكريَت لةسةر زةوى يان زةمينةى تايبةتى-ثةيكةرِآ-
السقاالت Scaffoldings -بؤ دروستدةكريَت لة ئاستى بةرزيى بانةكةدا ،لةثاشان ثارضةكان لة يةكبدريَن رِاستةخؤ ،يان
بةستوونى ،يان بة الرى بةثيَى ئةو طؤشانةى ،كة بؤى دةستنيشانكراوة بؤ لةيةكدان و ثيَكهيَنانى ضوار طؤشةكانى هةر دوو تؤرى
سةرةوة و خوارةوة ،برِوانة ويَنةى ()31 -4
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تؤرِي سةرةوة تاكءلؤية لةطةلَ خوارةوة

تؤرِي سةرةوة ستونيية لةسةر تؤرِي
خوارةوة
قؤلَي ستوونيي

قؤلَي الر بؤ دةرةوة
رِاطر

تؤرِي سةرةوة تاك ولؤ ية لةطةلَ خوارةوة

تؤرِي سةرةوة ستونيية لةسةر تؤرِي
خوارةوة

ويَنةى ( )32 -4هةنديَك لة جؤرةكاني بانة بؤشايية ثةيكةريةكان
ضةند شيَوةيةك هةية هةنديَكيان الكانيان يةكسانة و هةنديَكي تريان وةكيةك نني .تريةى ضوارطؤشةكانى تؤرِى سةرةوة،
يان لةسةر يةكرت دةبن لةطةلَ تريةى طؤشةكانى خوارةوة ،يان ئةم تريانة يةكرت دةبرِن ثاش تةواوبونى ئةم كارة ثةيكةرةكة لةسةر
ديوارى هةلَطر ،يان ثايةى تايبةت دادةنريَت ،سةربانى ئةم ثةيكةرانة بة ضةند تويَذيَك لة ماددة شيَربِ و جياكةرةوةي طةرما و سةرما
رِووثؤشدةكريَن و بة بةرطيَكى ضينكؤى شةثؤلدار دادةثؤشريَن .ثيَويستة ضارةسةرى ئاوةرِؤى باران و بةفر بةباشي بكريَت.
تايبةمتةندييةكاني ئةجمؤرة بانانة ئةمانةى الى خوارةوةية-:
-2دةتوانريَت فراوانكارى لةثةيكةرةكةدا بكريَت بةاليةكدا ،يان ضةنداليةكدا بةثيَي ثيَويست،وة بةهةمانشيَوةى خؤى ثارضة
ئاسنةكان لةطةلَ ثةيكةرة سةرةكيةكة لةيةكدةدريَنةوة .
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-1دانان و لةيةكدانى ثارضةكانى خيَرا جيَبةجيَدةكرىَ.
 -3بة ماوةيةكى كةم ثارضةكانى ئامادةدةكريَن و دةطويَزريَنةوة بؤ سةر كارةكة و بةئاسانى كاريان لةطةلَ دةكرىَ.
 -4تواناى داثؤشينى بؤشاييةكى طةورة و بةرفراوانى هةية بةشيَوازيَكى ئةندازيارى و جوان ،كة ئةندازيارى تةالرسازيى و ئةندازيارى
بيناكاريى بةسةربةستى دةتوانن رِاوبؤضوونى زانستييانة و هونةريي خؤيانى تيَدابةكاربهيَنن.
 -5لة رِووى ئابوورييةوة هةرزانرت دةكةويَت لةضاو جؤرةكاني ترى ئةم بانانة بؤ داثؤشينى بؤشاييةكى واطةورة.
 -6بةئاسانى دةتوانريَت كارى خزمةتطوزارى بكريَت بؤ دانان و رِةتكردنى دةكتةكانى طةرمى و ساردى و هةواكؤركىَ و كيَبلَةكانى كارةبا
بة هةراليةكدا كة ثيَويستبيَت.
طرنطرتين ئةو خاالَنةى ،كة دةبيَت رِةضاوبكريَت لة كاتى هةلَبذاردن و دةستنيشانكردنى جؤرى بانة ثةيكةرييةكانى سةر بؤشايية طةورة
و بةرفراوانةكان.:
 -2دةستنيشانكردنى جومطةى خالَى رِاطرتن -نقاط االسناد Points backing -لةسةر ثايةكان و بةدةستهيَنانى كايةيةكى (جمال)
كشة طةرمى -متدد احلراري Thermal Expanstion -و ضةمانةوة -االنحننا ْ  Buckling -لةهةنديَكياندا ،بةآلم ئةطةر
ثةيكةرةكةخبريَتة سةرديوارى هةلَطر،يان ثردى سةرتاسةرى –مستمر Continues-سةرثايةكان ،ئةواثيَويست ناكات ئةو كارانةى،
كة لة سةرةوة باسكران ،بؤيبكريَت.
 -1بة وردي ئاشكراكردنى (بيان دقيق) هةموو ئةو بار و قورساييانةي ،كة دةكةونة سةر ئةو ثةيكةرةي ،كة بؤشاييةكةى داثؤشيوة بة
تايبةتى هيَزى با و هيَزةكانى زةبري ضةمانةوة -عزم االنحننا ْ  bending moment-و بارةكانى –االمحال -سةر ثايةكان و
ثارضةكانى سةر بؤشاييةكة.
 -3تا ضةند ثيَويست دةبيَت -مدى الحاجة  The need-بةكار هيَنانى ئاميَرو تؤرى طةرمكردنةوة لةبنميضى تؤرة ئاسنينةكةدا بؤ
تواندنةوةى ئةو بةفر و سةهؤلَانةى كة لةسةربانى ثةيكةرة ئاسنينةكة كؤدةبيَتةوة لة وةرزي زستاندا .تا قورساييةكةى لةو سنورة
تيَثةرنةكات ،كة بؤيدانراوة .ئةو قورساييانةى كة ئةم ثةيكةرة ئاسنانة دةتوانن هةلَيبطرن لة نيَوان ( )1،5-2،5كيلؤ نيوتن داية
لةسةر يةك مةتر دووجا .ئةطةر لةوة تيَثةريكرد دروستكردنى ئةجمؤرة بانانة طرانرت دةكةون.
 -4بؤ رِامالَني و البردنى بةفر و ئاوى باراناو لةسةربانى ئةم ثةيكةرانة دةبيَت بةالريةكى طوجناو ديزاينى تايبةتى بؤ بكريَت.
 -5دةستنيشانكردني جؤرى ضينكؤكان و ثيَوانةكانيان و ميضة هةلَواسراوةكان و ضينة دابرِةكان  -طبقات عازلة-
 Layersلة كارة تةواوكةرةكاني كؤتايي هيَناني بانة ثةيكةرةكانة.
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سةرضاوةكاني بةشي نؤهةم
.2425،النجف-مطبعة وزارة التربية و التعليم، ) الطبعة االولى2(  نظريات العمارة و التصميم المعماري،حكم الطاهر
.2423،  جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية، الطبعة االولى،  أنشاء مباني، أرتين ليفون+زهير ساكو
.2442–  الطبعة االولى جامعة بغداد، أنشاء المباني،عاطف السهيري
.1006 ، االسكندرية-توزيع منشأة المعارف،  االجلد االول- الطبعة التاسعة،  تشيد المباني،فارق عباس حيدر
. شيَركؤ كريم قادر، حممد حسن يونس:دانةران
- Budownictwo Ogolne ، Prof. Dr. Inz Waclaw Zenchykowski، Part 1+2 ، Arkady- WarszawaPoland 1990.
- Maaz Ahmad Abdalla، Building Cconstruction Course، for Architecturestudents، ALBAHA
UNIVERSITY ،Faculty of Engineering،2007 – 1428.
- The Construction of Building for Architects، Prof. Dr. Ing. Vouadiswav Boriseevich، Arkadi، Warszawa،1978.
- The Construction of Building، Barry، Third Eidtion، metric Crosby Lockwood staples ، 1971
London.
- Ustroinje Budowlane، Jozef Sieczkowski and Tadeusz Nejman Warszawa- Poland ، 1989.
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بةشي دةهةم  /دةرطا و ثةجنةرة  -األبواب و الشبابيك Doors & Windows -
دةرطاكان -األبوابDoors -
جووآلن و هاتوضؤ كارَيكي بنةرِةتيي و طرنطي نةخشةسازيي تةالرسازيية ،ئةو كارةش بة رِيَذةيةكي زؤر دةرطاكان
ئةجناميدةدةن .دةرطا هةموو بؤشاييةكاني ناوةوةي بينا بةيةكةوة دةبةستيَتةوة ،بةهؤي ئةويشةوة دةرةوة و ناوةوةي بينا ثيَكةوة
ثةيوةستدةكريَن ،ئةمانةش هةموو لةطةلَ ذينطة و سروشيت دةوروثشت تيَكةلَ بة يةك دةبن .زؤربةي دةرطاكان لة يةك تاك ،يان لة
ضةند تاكيَك ثيَكديَن ،لة كاتي داخستنياندا رِؤلي ديوار دةبينن ،هةنديَكجار بةثيَي ثيَويست شووشة بةنددةكريَن ،بؤئةوةي رِووناكي
بطاتة بؤشاييةكاني ثشتيانةوة و لة هةمانكاتدا بةشيَك لة دميةني دةرةوةي بيناكة لة ناوةوة ببينريَت .دةرطا بةثيَي شويَين
بةكارهيَناني دةبيَت بة دوو بةشةوة:
 -2دةرطاكاني دةرةوة –االبواب الخارجية. Exterior Doors -
أ -دةرطاي حةوشة و طةراجةكان–االبواب الكراجات .Garage Doors -ثاش ئةوةي كة لة هةر ضوارالوة شويَن زةوييةكة بة
ثةرذينة ديوار ئابلَوقةدةدريَت ،شويَين دةرطاكان بة دةالقةيةك ،يان دوو دةالقة بةثيَي ثيَويست دةستنيشاندةكريَن بؤ هاتوضؤي
بةكارهيَنةران ء ئؤتؤمبيلةكانيان ،دةرطاكان لة تاكيَك ،يان ضةند تاكيَك دروستدةكريَن ،كة شويَن زةويي بيناكة بةطشيت
ثةيوةستدةكةن لةطةلَ دةوروثشتةكانياندا و سنووري هاتوضؤ دةستنيشاندةكةن .ئةم دةرطايانة بة دةست دةجوولَيَنريَن ،يان بة وزةي
كارةبا لةسةر ئاسنةرِيَ هاتوضؤيان ثيَدةكريَت .برِوانة ويَنةى () 2-20

ويَنةى ( ) 2-20دةرطاي حةوشة و طةراج
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ب-دةرطاي باطر -المدخلEntrance Door -
رِؤلَيكي سةرةكي دةبينيَت بؤ هاتوضؤ بؤ ناوةوةو و بؤ درةوةي بيناكة ،لة هةمانكاتدا بؤشاييةكاني ناوةوة لة كارليَكةكاني
كةشءهةوا و ذينطة دةثاريَزيَت،لةبةرئةوة ثيَويستة ،كة لة ماددةيةكي ثتةو و خؤرِاطر و بةهيَز دروستبكريَت ،بةهؤي ئةم دةرطايانةوة
دةتوانريَت كةسان هاتووضؤ بكةن و كةلءثةل و شتومةك و ئاميَرةكان بؤ دةرةوة و ناوةوةي بيناكة بطويَزنةوة ،لة هةمانكاتدا
بةربةستيَكة بؤ رِيَطرتن لة كةساني نامؤ و ئاذةلَ و تةوذمي با و ذاوةذاو تةثءتؤز .برِوانة ويَنةى ()1-20

ويَنةى ( )1-20دةرطاي باطر
 -1دةرطاكاني ناوةوة  -األبواب الداخلية Communicating Doors or Interior Doors -لة رِووي ديوارةكاني نيَوان
ذوورةكاني ناوةوةدا دادة نريَن و بؤشاييةكانيان بةيةك دةطةيةنن .برِوانة ويَنةى ()3-20

ويَنةى ( )3-20دةرطاي ناوةوة
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دةرطا دةبيَت ئةم خةسلَةتانةي الي خوارةوةيان تيَدابيَت:
 -2بةهيَزي -القوةStrength -
دةبيَت دةرطا لةو كةرةستانة دروستبكريَت ،كةثتةو و بةهيَزن ،بؤئةوةي كة بةرطةي طؤرِانكارييةكاني كةشءهةوا بطريَت و تواناي
هةلَطرتين قورسايي خؤي و بةرهةلَسيت تةوذمي با و بةركةوتين ماددة رِةقةكان بطريَت.
 -1شيَوةي نةطؤرِ  -الشكل الثابتShape stability -
ثيَويستة شيَوةي دةرطا بة هؤي بةكارهيَنانةوة نةطؤرِدريَت،ثارضةكاني باش ثيَكةوة ليَكدرابن و ضةسث و ثةيوةستكرابن تاكةكاني
تةواو لةطةلَ ضوارضيَوةكانياندا جووت بنب باران و شآ و جياوازي ثلةي طةرما ض لة ناوةوة و ض لة دةرةوةي بيناكة كاري تيَنةكةن.
 -3تايبةمتةنديَيت – الخصوصيةPrivacy -
دةبيَت دةرطا تواناي ثاراستين تايبةمتةنديَتيي ناو بيناكةي هةبيَت لة كاتي داخستنيدا ،لةطةلَ ضوارضيَوةكةيدا باش بةندكرابيَت
و لةطةلَ ديوارة هةلَطرةكةيدا ،كةرةستةكاني تواناي جياكردنةوةي دةنط و طةرما و سةرمايان هةبيَت.
 -4ثاراسنت – األمنSecurity -
دةبيَت دةرطا لة ماددةيةك دروستبكريَت ،كة متمانةي ثيَبكريَت و تواناي بةرطةطرتين شكاندن و ليَدان و ثالَناني بةباشي ببيَت.
 -5بةرطةي ئاطرطرتن  -مقاومة الحريقFire Resistant -
هةنديَك شويَين تايبةت هةن ،وةكو بانكةكان بيناي شانؤكان و شويَنةطشتييةكان و طةجنينة تايبةتييةكانء ئةو شويَنانةي
كة ماأل و ساماني تيَدا دةثاريَزريَت ،دةبيَت لة ماددةيةك دروستبكريَت ،كة بةرطةي ئاطر بطريَت بؤماوةيةكي زؤر بة الي كةمةوة لة
( )3-.،5كاتذميَر ،بؤ ئةوةي ئاطرةكة تةشةنة نةكات و بآلو نةبيَتةوة .برِوانة ويَنةى ()4-20

ويَنةى ( )4-20دةرطاي بةرطةطري ئاطر
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--6ئاسان دامةزراندن  -سهولة التشكيلEasy Configuration -
زؤرجار بؤ دابةشكردني رِووبةري هؤلَيَك ،يان شويَنيَكي تايبةت دةرطا بةكاردةهيَنريَت بةشيَوةيةكي كاتي ،وةكو تيغة – قاطع-
،Partitionثيَويستة ئةو دةرطايانة بةئاساني دامبةزريَن و بةئاسانيش البربيَنةوة.
ثارضةكاني ثيَكهاتةي دةرطا  -األجزاء المكونة لالبوابDoors Component Parts -
-2ضوار ضيَوة -االطا ر Frame -لة دار ،يان كانزاكان ،يان ثالستيك بةثيَي شويَن و ضؤنيَتيي بةكارهيَنانيان لة ضوار ثارضة
دروستدةكريَن ،دوو ثارضةي التةنشتةكاني ثيَيدةلَيَن الشيثان – البازي Post -دووالكةي تري ثيَيدةلَيَن باهوي سةرةوة و  -العتبة
العلوية Lintel -باهوي خوارةوة -العتبة السفلية  - Sillضوار ضيَوةي تةواو تةنها بؤ دةرطاكاني دةرةوةي بينا بةكارديَت .برِوانة ويَنة
()5-20
باهوي سةرةوة

كانة و زمانة

طويَي ثةيوةستكردن
الشيثان
قؤلَي ئاسين دووفاق

ويَنةى ( )5-20ثارضةكاني ثيَكهاتةي دةرطا
باهوي خوارةوة

بةآلم دةرطاكاني ناوةوة رِاستةيةكي ئاسن لةجياتي باهوةكةي خوارةوةي دةبةسرتيَت بة جةمسةري خوارةوةي هةر دوو
الشيثانةكانةوة بؤئةوةي لة كاتي تةواوبووني بيناكةدا رِاستةكة بكةويَتة ذيَر خشيت كاشي رِووثؤشكردني زةمينةي بيناكةوة و نةبيَتة
تةنطةشة و كؤسث بؤ هاتوضؤ .الشيثاني تةنيشتةكان بةهؤي دوو قؤلَي ئاسنةوة ،كة لةسةر قةدةكانيان ضةسثدةكريَن و سةرةكانيان
دووفاق دةكريَت و رِةتدةكريَن بؤناو ديوارةكاني تةنيشتيان بؤ بةستنةوةي ضوارضيَوةكة بة ديوارةكةوة ،هةروةها باهوةكاني سةرةوةي
ضوارضيَوةكان بة ئةندازةي (7سم20-سم) لةشانةكانيانةوة دةردةضن ثيَاندةلَيَن طوآ– األذن -يان قؤلَ Ends of Head-
 Horns.ئةمانيش بؤ ناو ديوارةكاني تةنشت رِةتدةبن بؤ ثةيوةستكردني ضوارضيَوةكة بة ديوارةكاني تةنيشتيانةوة .برِوانة ويَنة()6-20
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طويَي ثةيوةستكردن

شان بةست
باهوي سةرةوة

الشيثان
قؤلَي ئاسين دووفاق

قؤلَي ئاسين دووفاق
كاشي زةمينة

ئاسيت زةمينة
رِاستةي ئاسن

ويَنةى ( )6-20ضوارضيَوةي دةرطاكاني ناوةوة

ئةم ضوارضيَوانة بةثيَي ئةستووريي ديوارةكان و كردنةوة و داخستين تاكةكاني دةرطاكان دادةنريَن ،وةكو لة تةنيشيت
ناوةوةي ديوارةكة ،يان ناوةرِاسيت ديوارةكة ،يان تةنيشيت دةرةوةي ديوارةكة زؤرجار سثيكاريكردني ديوارةكة لة ديوي ناوةوة  ،يان
لة ديوي دةرةروة ،يان لة هةردوو ديوةوة دةكريَت و لةثاشان درزي نيَوان ديوارةكة و ضوارضيَوةكة بة رِاستة تةختةيةكي رِيَكخراو و
نةخشيَنراو – حاشية مزخرفة Architrave -دادةثؤشريَت .هةنديَكجار ضوارضيَوةكان لة كاتي دروستكردني ديوارةكاندا دادةنريَن،
بةآلم باشرتة ثاش دروستكردني بيناكة دابنريَن بؤئةوةي لة رِووشان و شكان و تيَكضوون بثاريَزريَن ،ثيَويستة شويَن دةرطاكان كةميَك لة
ئةندازةي خؤيان طةورةتر دروستبكريَن ،بؤئةوةي لة كاتي داناندا بةئاساني كاريان تيَدابكريَت و بة شاولَي و رِيَك وةستا و بةند
بكريَن لةطةلَ ديوارةكاندا ثيَويستة ديوي دةرةوةي ضوارضيَوةكة كة رِووي لة ديوارةكةية بةباشي ،بؤية بكريَت ،يان ماددةيةكي دذة شآ و
ميَرووي ليَبدريَت ،هةروةها شانبةست بدريَت لة شانةكاني سةرةوةي ضوارضيَوةكان ثيَش دانانيان ،تا طؤشةكانيان بةوةستاوي و رِيَك
مبيَننةوة و تيَك نةضن،ثاش دانان و ضةسثكردنيان ،ئةم شانانة ليَدةكريَنةوة .برِوانة ويَنةى ()7-20
ضوارضيَوة

رِاستةي تةختةي نةخشيَنراو

ويَنةى ( )7-4ضوارضيَوة رِاستة تةختة
نةخشيَنراوةكان
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 -2تاكي دةرطا  -فردة البابDoor Leaf -
دةرطا بةطشيت لة تاكيَك ،يا ن ضةند تاكيك ثيَكد يَت ،هةنديَكيان بؤ ناوةوة و هةنديَكيان بؤ دةرةوة و هةنديَكيان بؤ هةر دوو ديو
دةكريَنةوة ،كاتيَك كة دةرطا ثيَوة دةدريَت ،يان دادةخريَت رِؤلَي ديوار دةبينيَت و كاري جياكردنةوةي دةنط و طةرمي و ساردي و بةربةسيت
تةوذمي با ئةجنامدةدات و تايبةمتةندي بؤشاييةكةش دةثاريَزيَت ،ئةو كةرةستانةي كة تاكةكاني دةرطاي ليَثيَكديَت ،دةبيَت بةهيَز و
تؤكمة و بةرطةطربن .برِوانة ويَنةى ()2-20

بؤ ناوةوة

بؤ دةرةوة

بؤ هةر دوو ال

ويَنةى ( )2-20تاكي دةرطا بةثيَي كردنةوة

كةرةستة تةواوكةرةكاني دةرطا  -املواد املتممة لالبواب-

Supplementary materials for doors

هةند يَك كةرةستةي تةواوكةر هةن ،كة بةبآ ئةوان دةرطاكان بةثيَي ثيَويست كارةكانيان ئةجنامنادةن ،وةكو:
ا-طريَذنة و ئينجامةكان  -املفاصل أو النرمادةHinges -
طريَذنة لة داري ثتةو ،يان كانزا دروستدةكريَت ،بؤ ثةيوةستكردن و سوورِاني تاكي دةرطا لة ميَذةوة بةكارهيَنراوة ،ئيَستاش
لة هةنديَك طوند و الديَكاندا بةكاردةهيَنريَت ،ئينجامة ئةو كةرةستانةن ،كة تاكةكان بة ضوارضيَوةي دةرطاكانةوة بةنددةكةن ،بؤ
ثةيوةستكردن و داخسنت و كردنةوةي تاكةكان بؤ دةرةوة ،يان بؤ ناوةوة ،يان بؤ هةردوو ديو بةثيَي ثيَويست .برِوانة ويَنةى ( )4-20و
()20 -20
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طريَذنة
ضالَةطريَذنة

ويَنةى ( )4-20طريَذنة

ويَنةى ( )20 -20جؤرةكاني ئينجامة

ب -كلَؤم و كيَلون و قفلَةكان  -السراكي و االقفال Locks & Latches & Bolts -
ثارضةيةكي سةرةكيية بؤ داخستين دةرطاكان بةتايبةتي دةرطاكاني دةرةوة لة دار و كانزا بةتايبةتي لة ئاسن دروستدةكريَت لة
كؤنةوة بةكارهاتووة لة طوندةكان و شارةكاني كوردستاندا.
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كلَؤم

كيَلون

قفلَ

ويَنة ( – )22-20كلَؤم و قفلَ و كيَلون
ج -قؤلَي دةرطاثيَوةدةرةوة  -عتلة غلق البابDoor-Closer -
ئةم ئاميَرانة ضةند جؤريَكيان هةية ،وةكو ئاميَري ثيَوةدةرةوةي هيَدرؤليكي –غالقة هيدروليكية ،Hydraulic closer -
كة ضةسثدةكريَت لة ديوي دةرةوةي دةرطاكةدا ،جؤريَكي تريان هةية كة لةسةرةوةي تاكةكة ضةسثدةكريَت لةطةلَ ضوارضيَوةي
دةرطاكة لة ديوي ناوةوة–غالقة هيدروليكية من الداخل  Inside hydraulic Closer -هةنديَكي ترثيَوةدةرةوة هةية ،كة
هيَدرؤلَيكي كارةبايني -غالقة هيدروليكية كهربائية  Electrical Hydraulic- Doors closer -تايبةتن بة دةروازة
طةورةكاني ضوونةذوورةوة (باطر) .ئةم ئاميَرانة بةثيَي ثَيويست دةتوانريَت كؤنرتؤلَي خيَرايي و سستيي ثيَوةداني تاكي دةرطاكةي
ثيَبكريَت .برِوانة ويَنةى ()21-4

قؤلَي دةرطا داخةرةوة لة ديوي ناوةوة

قؤلَي دةرطا داخةرةوة لة ديوي دةرةوة

ويَنةى ( )21-20منوونةكاني قؤلَي دةرطا داخةرةوة
د -ثليَيت نووكةثآ  -لوحة الركل Kick Plate -داميَين خوارةوةي تاكةكاني دةرطاي دار و تةختةكان دادةثؤَشريَن بةثليَتكي
فؤرميكا ،يان كانزا  Metal or Formica Kick plate-بةثاني دةرطاكة و بةرزي (15سم) بؤ ثارازتين داميَين خوارةوةي
تاكةكان لة نووكي ثآ و رِووشاندن و شآ ،لةهةمانكاتدا ثليَيت ثالَنان -لوحة الدفع Push Plate -بة بةرزي (2م2،1-م) لة ناو
قةدي تاكةكاندا دادةنريَن بؤ ثالَناني دةرطاكاني نةخؤشخانةكان و رِيَستؤرانةكان ،بؤئةوةي بةرطريي بةركةوتين دةسكي ضةرثا و
رِةورِةوي طواستنةوة بكات لة كاتي هاتوضؤ ياندا .برِوانة ويَنةى ()23-4
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ثليَي بةركةوتن

ثلَيَيت نوكةثيَ
ويَنةى ( )23-20ثليَيت نووكة ثآ و ثليَيت ثالَنان

دةالقةكاني دةرطا -فتحات االبواب-

Door openings

دةرطاكان بةثيَي قةبارة و بةكارهيَنانيان ،شويَنةكانيان بؤ ئامادةدةكريَت .دةرطا لة ماددةكاني دار و تةختةدار و كانزاكان
وةكو ( ئاسن و ئةلةمنيؤم ) وثالستيك ،يان دوو كةرةستةي ليَكدراو دروستدةكريَت .بة شيَوةيةكي طشيت ،زؤربةي دةرطاكاني
خانووبةرة و شويَنة طشتييةكان ،بةرزييةكانيان بة ئةندازةي (120سم110-سم)ـة بةثيَي ئةو ماددة بيناييانةي ،كة بؤ دروستكردني
بيناكة بةكاردةهيَنريَن ،ثانيي دةرطاكان بةثيَي بةكارهيَنانيان دةطؤردريَن ،بةآلم بةالي كةمةوة دةبيَت ثانيي هيض دةرطايةكي
يةكتاكي لة (70سم) كةمرت نةبيَت بةبآ ضوارضيَوة ،بؤ ئةوةي كة مرؤظيَكي ئاسايي بة باشي هاتوضؤي ثيَدابكات.

برِوانة ويَنة

()24-20

درةطاي ئةلؤمينيؤم

ويَنةى ( )24-20منوونةكاني جؤري دةرطا بةثيَي ماددةي دروستكردن
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بةكارهيَنان و كردنةوةي دةرطاكان:
-2دةرطا ئاساييةكان -االبواب االعتياديةRegular Doors -
ئةجمؤرة دةرطايانة لة يةك تاك ثيَكهاتووة ،كة بة طؤشةي وةستاو
(400ثلة) دةكريَتةوة ،ئةمانةش ضوار جؤرن:
أ -كردنةوةي تاكي دةرطا بة الي رِاستدا بؤ دةرةوة -باب يميني خارجي-

ب

أ

Right hand Open
ب -كردنةوةي تاكي دةرطا بة الي ضةثدا بؤ دةرةوة - .باب يساري خارجي-
Left hand Open Out
ج -كردنةوةي تاكي دةرطا بة الي رِاستدا بؤ ناوةوة -باب يميني داخلي-
Right-hand Open In
د -كردنةوةي تاكي دةرطا بة الي ضةثدا بؤ ناوةوة( .باب يساري داخلي) (
))Left Hand Open In

ج
ويَنةى ( )25-20بةكارهيَنان و كردنةوةي دةرطاكان

-1دةرطا تايبةتةكان -االبواب الخاصةSpecial Doors -
ئةم دةرطايانة زؤرجؤريان هةية و بؤ مةبةسيت تايبةت دروستدةكريَن ،وةكو:
أ -دةرطاي بةهيَز و ثتةو -االبواب المحصنة Shielded Door -ئةم دةرطايانة كيَشيان قورسة و ئةستوور و ثتةون لة دوو تويَي
تاكةكانياندا تويَذيَك قورِقوشم بة ئةستووريي (5ملم) و بة ئةندازةي رِووبةري تاكةكة ناوئاخن دةكريَت ،تايبةتن بة دةرطاكاني
بةربةستكردني تيشكي ئيَكس بؤ ئةو بؤشاييانةي ،كة ئةو تيشكة و سةرضاوةكاني تري تيشكة جياجياكانيان تيَدا بةكاردةهيَنريَن،
وةكو نةخؤشخانةكان و كارطةكاني تيشكي ئةتؤمي ...هتد .برِوانة ويَنةى ()26-20
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تويَذيَك قورِقوشم

ويَنةى ( )26-20منوونةي دةرطا بةهيَز و ثتةوةكان (بةكارهيَناني تايبةت)

ب-دةرطا تايبةتييةكاني شويَين ثاراستين خشأل و دراو -االبواب الخاصة الماكن حفظ المجوهرات والنقود -

Doors for

 special places to save money and jewelryئةم 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
جياكةرةوةيةكي زؤر باشيش بن بؤ طةرمي و شآ ...هتد .برِوانة ويَنةى ()27-20

ويَنةى ( )27-20دةرطا تايبةتييةكاني ثاراستين خشأل و دراو
-3دةرطاي دار و تةختةدار -االبواب الخشبيةWooden Doors -
ئةم دةرطايانة لة دوو جؤر دار و تةختة دروستدةكريَن هةنديَكيان لة دار و تةختةي نةرم و هةنديَكيشيان ،كة تايبةتن لة دار و
تةختةي رِةق و ثتةو بة شيَواز ي جياجيا دروستدةكريَن،وةكو:
ا-دةرطاي رِاستة تةختةكان -أبواب السمر Match boarded Doors -ئةم دةرطايانة لة ضةند رِاستة تةختةيةكي ضاككراو بة
ثيَوانةي (1،5سم) ئةستووريي و بةثيَوانةي (7،5سم20-سم) ثانيي و بة دريَذيي ثيَويست ئامادةدةكريَن .هةموو ئةم رِاستة تةختانة
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بة ستووني بة تةنيشت يةكةوة دادةنريَن و بة رِاستةي تةختة لةثشتةوة رِاست و ضةث ثشت بةنددةكريَن و بة بسمار ،يان برغو
بةنددةكريَن .زؤرجار لةجمؤرة دةرطايانة بة بةرزي (2،1م) دروستدةكريَن ،كة ثيَيان دةلَيَن ضةثةر -بوابة Gate -بؤ ثةرذيين باخ و
طةجنينةي ناو باخةكان بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى ()22-20
ثردؤكةي سةردةرطا

رِاستة تةختة ستوونيةكاني تاكي دةرطا

باهووي سةرةوة
ئينجامة

رِاستة تةختةي ثشتبةندي سةرةوة

رِاستة تةختةي

رِاستة تةختة ستوونييةكاني تاكي درطا

ثشتبةندي شةفتولي
رِاستة تةختةي ثشتبةندي ناوةرِاست
ئينجامة

رِاستة تةختةي ثشتبةندي خوارةوة

رِاستة تةختة
ستوونييةكاني
تاكي دةرطا

رِاستة تةختةي ضيَوةي سةرةوة
جةمسةري
ثةيوةستكردني

رِاستة تةختةي ضيَوةي تةنيشت

ضيَوةي

ضيَوةي

ضيَوةي

رِاستة تةختةي
ثشتبةندي

سةرةوةي

دةرطاي

شةفتولي

ضةثةر

ضةثةر

رِاستة تةختةي ثشتبةندي ناوةرِاست
رِاستة تةختةي
ضيَوةي تةنيشت

رِاستة تةختةي
ثشتبةندي شةفتولي

 210سم

ئينجامةي دةرطا

رِاستة تةختةي ضيَوةي تةنيشت
رِاستة تةختةي ضيَوةي خوارةوة

دةرطاي ضةثةر

ويَنةى ( )22-20منوونةي دةرطاي رِاستة تةختةكان
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ب -دةرطاي ئاخنراو -باب حشو Paneled-Filler Doors -تاكي ئةم دةرطايانة لة ضيَوةي تةختةدار دروستدةكريَت،ثاش ئةوةي
كة تةختةدارةكة باش رِةندة دةكريَت و سافدةكريَت و كانة و زمانةي -نقر ولسان  Mortise and tongue -بؤ سازدةكريَت و لة
يةكدةدريَت ،ناو ضيَوةكة بةثليَتكي تةختةي نةخشكراو ثرِدةكريَتةوة،ئةم دةر طايانة بؤ ذوورة تايبةتيةكاني ناومالَ بةكاردةهيَنريَت.
برِوانة ويَنةى ()24-20

رِاستة تةختةي ضيَوةي سةرةوة

رِاستة تةختةي ستووني تةنيشتةكان
زمانة
كانة
دةثي تةختة

ويَنةى ( )24-20ثيَكهاتةكاني دةرطاي ئاخنراو

جؤرةكاني دةرطا ئاخنراوةكان:
أ-دةرطا بةرط بؤكراوةكان-ابواب مجلدة  Hardcover Doors -تاكي ئةم دةرطايانة لة ضيَوةي تةختةداري ثتةو دروستدةكريَن،
ناو ضيَوةكة بة تؤرِيَكي ثالستيكي شيَوة شانةي هةنط دادةنريَت ،بة تةختة تويَذييةكان – املعاكس Play wood -رِووثؤشدةكريَن و
بة رِاستةي تةختة بةرِيز بة تةنيشت يةكةوة،يان لةسةر يةك دادةنريَت،لةثاشان بةثالستيك ،يان ئةلةمنيؤم رِووثؤشدةكريَن،
هةنديَكي تريان بة برونز،يان ئةلةمنيؤم رِووثؤشدةكريَن ،كة تا رِادةيةكي باش بةرطةي طةرما دةطرن  ،ئةم دةرطايانة لة بازارِةكاني
جيهاندا بة (كاالمني) بةناوبانطة .برِوانة ويَنةى ()10-20

ضوارضيَوة
تؤري ثالستيكي

تةختةي تويَذي

ويَنةى ( )10-20دةرطا بةرط بؤكراوةكان
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ب-دةرطاي شووشةبةند -أبواب ذات الفتحات الزجاجية Doors with glass vents-ئةم دةرطايانة بةشيَكن لة دةرطا
ئاخنراوةكان ،بةآلم بةشيَكي تاكةكةي يان هةموو تاكةكةي لة شووشةثيَكهاتووة .برِوانة ويَنةى ()12-20

شووشةبةند

تاكي دةرطا

ويَنةى ( )12-20دةرطاي شووشةبةندكراو
ج-دةرطا كانزايي و شووشةييةكان -االبواب المعدنية و الزجاجية  Metal & Glass Doors -ضيَوةي تاكةكاني ئةم دةرطايانة
لة كانزاكان دروستدةكريَن و ناو تاكةكانيان شووشة بةنددةكريَن،ثيَكهاتةي تاكةكاني ئةم دةرطايانة ذةنط نةطرن و بةرطةي ليَدان و
ثالَثيَوةنان دةطرن و بة لكاندني كارةبايي ،يان برغو و ثةرض بة جؤريَكي ثتةو ضةسثدةكريَن .برِوانة ويَنةى ()11-20
ضيَوةي كانزايي

شووشةبةند

تاكي شووشة

ضوارضيَوةي كانزايي
ضيَوةي كانزايي

ويَنةى ( )11-20منوونةي دةرطاي كانزا و شووشة
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دةرطا شووشةكان -االبواب الزجاجية  Glass Doors -تاكي دةرطاكة لةيةك ثارضة شووشةي تايبةت درووستدةكريَت،تارِاددةيةكي باش بةرطةي ليَدان دةطريَت و رِيَطريشة لة بةشيَك لة تيشكي خؤر ،كةثيَيدا تيَثةرِ دةبيَت ،ضوارضيَوةي كانزايي بؤ
دادةنريَت تةنيشيت تاكة دةرطا شووشةكة بة طريةي كانزا طريَذةنةي بؤ دةكريَت و لةطةلَ ضوارضيَوةكةدا ثةيوةستدةكريَت .ئةم
دةرطايانة بؤشاييةكاني ناوةوةي بينا لةطةلَ دةرةوةداثةيوةستدةكات و هةموو مجوجوولَ و هاتوضوَيةك لة هةر دوو ديوةوة بةئاساني
دةبينريَت،لةبةر رِوونيي و ثاكيي شووشةكة زؤرجار مرؤظــ ،يان ئاذةلَ خؤياني ثيَدادةكيَشن ،لةبةرئةوة دةبيَت نيشانةيةك،يان
هيَمايةكي ليَبدريَت ،دةسكي دةرطاكة دةبيَت لة ماددةيةكي سةرجنرِاكيَش دروستبكريَت .برِوانة ويَنةى ()13-20

رِووكاري دةرطا
وةستيَنةري تاكي دةرطا
طريَذنةي طريةي كانزايي سةرةوة

ضوارضيَوة
دةسكي دةرطا
تاكي دةرطاي شووشة
ثليَيت
ثالَنان

طريَذنةي طريةي كانزايي ذيَرةوة
رِووكةرتي ئاسؤيي

دةسكي دةرطا

ويَنةى ( )13-20دةرطاي شوشة
دةرطا ثالستيكةكان -االبواب البالستيكية  Plastic Doors -ئةم دةرطايانة لة شيَوة و نةخشي جؤ راو جؤر و رِةنطا و رِةنطدا لةثالستيك دروستدةكريَن و ثةيكةريَكي كانزاييان تيَهةلَكيَشدةكريَت و ثتةو دةكريَن .برِوانة ويَنةى ()14-20
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ضوارضيَوةي
ثالستيكي
تيَهةلَكيَشكراو بة
كانزا

ويَنةى ( )14-20دةرطاي ثالستيك
جؤرةكاني دةرطا -انواع االبواب Door types -
هةموو جؤرة دةرطاكان بؤ كاري كؤنرتؤلكردني هاتوضؤ كردن بؤ ناوةوة و دةرةوةي بؤشييةكان و ثاراستنيان بةكاردةهيَنريَن،
بةآلم هةر جؤرةيان بؤ مةبستيَكي تايبةت بةكاردةهيَنريَت،لةبةرئةوةشة ،كة شيَوة و رِووبةر و كةرةستةي دروستكردنيان جياوازن
دةرطا كاني طةجنينةكان ء كارطةكان و بةندخيانةكان و خةستةخانةكان و بازارِة طةورةكان هةموويان لة رِووي بةكارهيَنان و رِووبةري
تاكةكانيانةوة و كةرةستةي دروستكردنيان و ثتةوي و بةهيَزييانةوة جياوازييةكي زؤريان لة نيَواندا هةية ،هةنديَك شويَين تايبةتي
هةن ،كة دةرطاي تايبةتييان بؤ دروستدةكريَت ،وةكو ميواخنانةكان و رِيَستؤرانةكان و بازارِة طةوركان بؤ كؤنرتؤلَي هاتوضؤكردني
بةكارهيَنةران و بةربةستكردني طةرما و سةرما و هةواي دةرةوة و ثاراستين بيناكة و رِيَطرتن لة ضوونةذوورةوةي ميَرو و ئاذةلَ و
تةثءتؤز .دةبيَت ضوارضيَوةكانيان لة هةر ضوار الوة ثتةو ء بةهيَز بن.
 منوونةي جؤري ئةم دةرطايانة بة ثيَي كردنةوة و بةكارهيَنانيان:أ-دةرطا ثةروانةييةكان -االبواب دوارةRevolving Doors -
ئةم دةرطايانة بؤ كؤنرتؤلَي هاتوضؤي هةوا و بؤ هيَواشكردنةوةي جوولَةي هاتوضؤي بةكارهيَنةران بةكاردةهيَنريَن ،زؤرجار دوو
تاكي قةددةكريَت بؤئةوةي ئارِاستةي رِؤيشنت بؤ ناوةوة و دةرةوة رِاستةوخؤ بيَت ،دةرطاكة بةهؤي تةوةريَكي ناوةندييةوة بةنددةكريَت
لةسةرةوة و لة خوارةوةش لةسةر زةمينةي ذيَردةرطاكة بةنددةكريَت ،برِوانة ويَنةى ( )15-20و ويَنةى ()16-20
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ويَنةى ( )15-20جؤرةكاني دةرطا ثةروانةييةكان

ئاميَري جوآلندن

A

A
دةسكي
دةرطا

شووشة

تةوةري
تاكبةندةكان
دةسكي

 70سم

دةرطا
فلَضةي
نةرم
دةثي تةختة
زجنريي كانزايي

ويَنةى ( )16-20ثيَكهاتةكاني دةرطا ثةروانةييةكان
122

 220سم
رِووكةرتي ئاسؤيي A-A

بيناكاريي تةالرسازي
-1دةرطا قةدكراوةكان -االبواب المنطبقة Folding Doors -
ئةم دةرطايانة لة دوو تاك ،يان ثرت ثيَكديَت و لة كاتي داخستنياندا لةسةر يةك قةد دةبن ،لةو شويَنانةدا بةكاردةهيَنريَن
كة بؤشاييةكي سنوورداريان هةبيَت ،وةكو دووكانة بازرطانييةكان و طةراجةكان ،هةنديَكيان لةسةر تةوةريَكي ئاسؤيي بةرِيز
بةستووني لة تةنيشت يةكةوة قةد دةبن و هةنديَكي تريان لةسةر تةوةريَك بة ئاسؤيي لوولدةدريَن .جؤريَكي تريان هةية ،كة
تاكةكاني بة تةنيشت يةكةوة بةستووني لةسةر يةك قةد دةبن،ئةم تاكانة بة ضةند رِةورةوةيةكةوة-عجالت Wheels -بةندكراون و
ئةوانيش لةسةر ريَضكةيةك -سكة (Tracks) -دةرؤن ،كة بةندة بة ذيَر باهووةكةي سةر دةرطاكةوة لة سةرةوة و هةروةها لة
ذيَريشةوة بة هةمان جؤري سةرةوة لةسةر زةمينةي ذيَر دةطاكةوة هةمان كار ئةجنامدةدريَت .برِوانة ويَنةى ()17-20
جومطةي

ئارِاستةي جووآلندن

جوولَاندن

جؤري X
جؤري V
جؤري جومطةيي
جؤري لوولدراو

زةمينةي بؤشاييةكان

( )17-20منوونةي دةرطا قةدكراوةكان
-3دةرطا بةال دا هةلَواسراوةكان -االبواب المعلقة من الجوانب Side Hanged Doors -
ئارِاستةي كردنةوةي دةرطاكان بةثيَي جوولَة و هاتوضؤي بةكارهيَنةران و قةبارةي بةكارهيَنان و ضؤنيَتيي كارثيَكردنيان
دةستنيشاندةكريَت ،هةنديَكيَان بؤ ناوةوة و هةنديَكيان بؤ دةرةوة دةكريَنةوة ،ئةو دةرطايانةي ،كة بؤ ناوةوة دةكريَنةوة زؤرتر
بةرطةي كارليَكةكاني كةشءهةوا دةطرن و ئةوانةي ،كة بؤ دةرةوة دةكريَنةوة ،زؤرتر بةرطةي ثالَثيَوةنان و ثالَةثةستؤدةطرن ،هةنديَكي
تريان بؤ ناويشةوة و دةريريشةوة دةكريَنةوة .زؤر دةرطا هةية كة لة دوو تاك ثيَكهاتووة هةر دوو تاكةكةي بة يةك ئارِاستةدا
دةكريَنةوة ،بؤئةوةي برِيَكي زؤرتر بةكارهيَنةران لةيةككاتدا بةكاريبهيَنن ،هةنديَك دةرطاي تر ،هةن لة دوو تاك ثيَكهاتوون،
يةكيَكيان بؤ دةرةوة ء ئةويرتيان بؤ ناوةوة دةكريَتةوة ،ئةم دةرطايانة بؤ سنووردار كردني جوولَة لة نيَوان دةرةوة و ناوةوةدا
بةكاردةهيَنريَن ،بةتايبةتي لة شويَنة خزمةتطوزارييةكاندا ،وةكو رِيستؤرانةكان و شويَنةطشتييةكان...هتد .دةبيَت تاكةكان بةباشي
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ضةسثبكريَن و وردةكارييةكي -تفاصيل Details-باشيان بؤ ئةجنامبدريَت .بؤئةوةي تاكةكاني ئةم دةرطايانة دائةكةون و
شيَوةكانيان تيَك نةضن .برِوانة ويَنةى ()12-20

دةرطاي يةك تاك بؤ هةردوو ديو دةكريَتةوة
دةرطاي يةك تاك بؤ دةرةوة دةكريَتةوة

تاكةكان بؤ هةردوو ديو دةكريَنةوة

دةرطاي دوو تاك بؤ دةرةوة دةكريَتةوة
دةرطاي دوو تاك ،تاكيَكي بضووك و

دةرطاي يةك تاك بؤ ناوةوة دةكريَتةوة

تاكيَكي طةورة

دةرطاي دوو تاك ،تاكيَك بؤ دةرةوة و تاكيَك بؤ ناوةوة دةكريَتةوة

ويَنةى ( )12-20جؤري هةلَواسني و ئارِاستةي كردنةوةي جؤرةكاني دةرطا
-4دةرطا خزةكان  -خليسكةكان  -االبواب المنزلقة Sliding Doors -
ئةم دةرطايانة دروستدةكريَن بؤ ئةوةي جوولَةو هاتوضؤ ئاسان بكات بؤ ئةو كةسانةي ،كة بة تةرييب بة بةر دةرطاكةدا
دةرؤن و تاكةكاني ئةم دةرطايانة لة هاتوضؤياندا نةبنة رِيَطر ،لة هةمانكاتدا رِيَطريي داناني مؤبيلة و ئاميَرةكان نةكةن .تاكةكاني
ئةم دةرطايانة لةسةر رِيَضكةيةكي كانزايي ديَن و دةضن لةسةر زةمينةي ذيَر دةرطاكة ،لةسةريشةوة بةهؤي ضةند قؤلَيَكةوة بةندكراون
بة ضةند رِةورِةوةيةكي هةلَمات ئاميَزةوة (بؤلَربينيةوة )-بولربينك ،Ball-Bearing -كة ئةوانيش لةسةر رِيَضكةيةكي كانزايي
هاتوضؤ دةكةن .ئةجمؤرة دةرطايانة بؤ كارطةكان و طةراجةكان بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى ()14-20
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خزاني تاكةكان لة ناو خودي بؤشايي دةالقةي دةرطاكة

خزاني تاكةكان بؤ ناو خودي ديوارةكة

خزاني تاكةكان بؤ اليةكي دةالقةكة لة دةرةوة

خزاني تاكةكان بؤ هةردوو الي دةالقةكة لة دةرةوة
رِيَضكةي كانزايي

دةرطاي خزي ضوار تاك

دةرطاي خزي دوو تاك

دةرطاي خزي يةك تاك

خولؤكةي خزاندني كانزايي

ويَنة ( )30-4ئاميَرة بة كارهيَنراوةكان لةطةلَ دةرطا خزةكاندا
ئاميَري خزاندن

رِيَضكةي كانزايي

ويَنةى ( ) 14-20منوونةي دةرطا خزةكان و
ئاميَرةكانيان
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ثةجنةرةكان -الشبابيك .Windows -
ثةجنةرة لة بينادا تومخيَكي طرنطة ،وةك دةالقةيةك لة ديوارةكاندا بةثيَي وانةكردن و وردةكارييةكي تايبةت نةخشةي
بؤساز دةدريَت .ضةندةها كاري طرنط ئةجنامدةدات ،وةكو رِازاند نةوةي رِووكارةكاني دةرةوة و ناوةوةي بينا و دابينكردني رِووناكيي و
هةواطؤركآ و رِوانني و بينيين دميةنةكاني دةوروبةري بينا .ثيَويستة جؤري كةرةستةي لةباروشياوي بؤ بةكاربهيَنريَت ،كة بطوجنيَت
بؤ بةجيَهيَناني ئةو ئةركانةي كة بامسانكرد ،ثيَويستة لة كاتي نةخشةسازداني ثةجنةرةدا ،رِةضاوي ئةم خاآلنةي خوارةوة بكريَت:
-2ثاش دةستنيشانكردني شويَين طوجناو بؤ ثةجنةرةكان ء ئةندازةي ثيَكهاتةكان و رِووبةرةكانيان لةاليةن ئةندازياري
تةالرسازةوة ،ئةوسا نةخشةسازي و وردةكارييان بؤ ئةجنامبدريَـت.
 -1دياريكردني تاكة ضةسثكراوةكان (جيَطريةكان) و تاكةكراوةكان،ثاش وانةكردني ثيَويستييةكاني برِي هةواطؤركآ و رِووناكي بؤ
هةر بؤشاييةك لة بؤشاييةكاني بيناكة.
-3بةتةواوي دةستنيشاني ئةندازةكاني تاكة ضةسثكراوةكان و تاكةكاني كردنةوة بكريَت و بةثيَي يةكةيةكي ثيَوانةيي-وحدة قياسية-
 Unit Scaleطوجناو نةخشةيان بؤ سازبدريَت ،كة اليةنةكاني هونةري و جوانكاريي ثةجنةرةكان دابينبكات.
-4هةلَبذاردني كةرةستةي لةبار و بةرطةطر بؤ دروستكردني ثةجنةرةكان بةثيَي ئةو شويَنانةي ،كة تيَياندا بةكاردةهيَنريَن.
 -5ضؤنيَتيي كردنةوةي تاكةكان وابيَت ،كة رِيطرنةبن لة بةردةم ئةو كارانةدا ،كة لة بؤشاييةكاندا ،يان لة بةردةم ثةجنةرةكاندا
ئةجنامدةدريَن.

كارة سةرةكييةكاني ثةجنةرة -الوظائف الرئيسة لشبابيك – -: Main windows Functions
 -2دابينكردني رووناكي سرووشيت  -تامين الضوء

الطبيعي : Preparation of natural light-

رِووناككردنةوةي بؤشاييةكاني بينا بةثيَي رِيَذةيةكي تايبةتي لة رِووبةري بؤشاييةكة و ئارِاستةي ئةو بؤشايية بةرامبةر بة
تيشكي خؤر و ئارِاستةي تةوذمي با بؤ بؤشاييةكة دابيندةكريَت ،رِووبةري ثةجنةرةكةش هةر بة هةمانشيَوة بةثيَي ثيَوةريَكي تايبةت
دادةنريَت ،كة بؤ هةر مرت دووجايةك لة رِووبةري بؤشاييةكة دانراوة ،لةسةر ئةو بنةمايةش طةورة و بضووكيي تاكةكان و كردنةوةيان
دةستنيشاندةكريَن .زؤرجار ثةردة و شووشةي مات بؤ ثاراستين تايبةمتةنديَتيي ناو بؤشاييةكان ،يان بؤ كةمكردنةوةي رِووناكيي
ناويان بةكاردةهيَنريَت.
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--1دابينكردني هةواطؤركيَي سرووشيت  -تامين التهوية

الطبيعية : provide natural ventilation-

هةواطؤركآ رِؤلَيَكي سةرةكى بؤ سةر ذينطةي ناوةوةي بينا هةية،ئةويش بةثيَي طةورة و بضووكي ئةو تاكانةوة ،كة دةكريَنةوة و
شويَنةكانيان سةبارةت بة ئارِاستةي تةوذمي با و برِي ئةو هةوايةي كة بؤناو بؤشاييةكان دةضيَت ،ئةو شويَنانةي كةثةستاني هةوا
تيَياندا نزمة هةميشة تةوذمي هةوا رِوويان تيَدةكةن ء بةو كارةش جووالَني با دروستدةبيَت ،كة كاريطةرييةكي زؤري هةية لةسةر
تةندروسيت دانيشتوان و مشةكةكاني ناو بؤ بؤشاييةكان هةية .برِوانة ويَنةى () 30-4
تاكي هةوا طؤرِكآ

هةواي طةرم بؤ دةرةوة

هةواي طةرم بؤ دةرةوة

هةواي سارد بؤ ناوةوة

سوورِي هةوا طؤرِكآ

هةواي سارد بؤ ناوةوة

ويَنةى ( ) 30-20منوونةي هةوا طؤرِكيَي سروشتيي لة بؤشاييةكاندا

 -3دابينكردني دميةنيَكي سرووشيت و بينني لة ناوةوةي بؤشاييةكاني بيناكةوة  -تامين المناظر الطبيعية من داخل الفضاءات -
provide landscape Views from inside spaces

ئاسيت ضيَوةي ذيَرةوةي بين ثةجنةرةكان (باهووةكاني ذيَرةوة ) -العتبات التحتية لنوافذ under windows sill -لةسةر
رِووي زةمينةي بؤشاييةكانةوة وةك يةك نني ،بةثيَي طةورة و بضووكيي بؤشاييةكان و ئةو كارانةي ،كة بؤيان دانراوة دةطؤرِدريَن ،وةكو
ذووري ميوان ،يان دانيشنت ،كة رِووبةري ثةجنةرةكانيان تارِاددةيةك لةثةجنةرةكاني ذووري نوسنت طةورةترن ،ئةميش لة
ثةجنةرةكاني ذووري ضيَشتليَنان (موبةق ) و طةجنينة و طةرماو...هتد فراوانرتة .بؤئةوةي برِي رِووناكي زؤرتري تيَبكةويَت و باشرت
بةسةر دميةنةكاني دةرةوةدابرِوانيَت .ئاسيت باهووي ذيَرةوةي ثةجنةرةكاني ذووري ميوان و دانيشنت و هؤلَ (30سم 40 -سم ) لةسةر
ئاسيت زةمينةكانيانةوة بةرزترة ،لة كاتيَكدا ئاسيت بةرزيي باهووةكاني ذيَرةوةي ثةجنةرةكاني ذووري نوسنت لةسةر ئاسيت
زةمينةكانيانةوة لة (20سم –  200سم )ـة .باهووةكاني سةرةوةي تيَكراي ثةجنةرةكان لةطةلَ طةجنينةكان و طةرماوةكان لةطةلَ
باهووي سةرةوةي دةرطاكاندا دةبيَت بةطشيت لةيةك ئاستدابن .برِوانة ويَنةى () 32-20
113

بيناكاريي تةالرسازي

ويَنةى ( ) 32-20منوونةي دابينكردني دميةني سروشيت
لةو خانووبةرة و خانووي

لةو خانووبةرة و خانةي

نيشتةجيَبوونانةدا ,كة

نيشتةجيَبوونانةدا ,كة

بالكؤني هةية

دةرِواننة سةر دةرةوة

ثةجنةرةكان بة بةرزيي ميَزي
دانيشتنن لة خانووبةرة و

بةرزي ثةجنةرةكان لة
موبةقةكاندا

خانةي نيشتةجيَبووندا

ويَنة ( ) 31-20منوونةي دابينكردني دميةني سروشتيي بة هؤي ثةجنةرةوة
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ثارضةكاني ثيَكهاتةي ثةجنةرة -األجزاء المكونة لشبابيكWindows Component parts -
بةشيَوةيةكي طشيت ثةجنةرةكان لة هةموو ،يان هةنديَك لةم ثارضانةي خوارةوة ثيَكديَن:
-2ضوارضيَوة – االطار Frame -لة دوو الشيثاني تةنيشتةكان و باهووةكاني سةرةوة و خوارةوة ثيَكد يَت ،ضةند قؤلَة ئاسنيَكي
دووفاق -اذان التثبيت Building in –lug -دادةكوتريَن بة الشيثانةكاندا و رِةتدةكريَن بؤ ناو ديوارةكة ،بؤ بةندكردني
ضوارضيَوةكة لةطةلَ الديوارةكاني تةنيشتيدا ،ضيَوةي ثةجنةرةي ثالستيكي و ئةلةمنيؤمةكان لةسةر ال تةنيشيت ئةمالوئةوالي
دةالقةكاني بة ضةوي و برغو ضةسثدةكريَن.
-1تاك -فردة leave -ثةجنةرة لة تاكيَك ،يان ضةند تاكيَك ثيَكديَت ،هةنديَكيان جيَطرين ،هةنديَكيان دةكريَنةوة ،يان
دةجوولَيَنريَن  ،هةموو جؤرة تاكةكان ضوارضيَوةي تايبةتي خؤيان بةثيَي نةخشةسازي و وردةكاريي تايبةت بؤ دروستدةكريَت.
-3دةسك و ئينجامة و تاكرِاطر -اليدات و النرمادات و الموقفات Handle & Butt hinges & Slide Stoppers -
هةموو كردنةوة و داخستين تاكيَك بة هؤي دةسكةوة ئةجنامدةدريَت ،كة بة ضوارضيَوةي تاكةكانةوة بةندكراوة .ضورارضيَوةي
تاكةكان بة ضوارضيَوةي ثةجنةرةكانةوة بة ئينجامة ثةيوةستدةكريَت .ئةو تاكانةي كة بةئاسؤيي دةكريَنةوة بة قؤلَيَكي كانزايي
جوولَةدار رِادةطرييَن و لة كاتي داخستنةوةياندا ئةم قؤآلنة خؤ بةخؤ (ذاتي اوتماتيكي) لةطةلَ تاكةكاندا قةددةبنةوة و دادةخريَنةوة.
برِوانة ويَنةى () 33-20
سةرثةجنةرة
دةالقة

ضوارضيَوة
دةسك
تاكي ثةجنةرة
شووشة

ذيَر
َكهاتةي ثةجنةرة
ويَنةى ( ) 33-20ثارضةكاني ثي
ثةجنةرة
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-4شووشة  -الزجاجGlass -
شووشة رِؤليَكي طةورة لةثيَكهيَناني ثةجنةرةدا دةبينيَت ،بةثيَي قةبارة و رِووبةري ثةجنةرةكة ،يان تاكةكاني شووشةكان
دةبرِدريَن و ئامادةدةكريَن و لةثاشان بةثيَي جؤري كةرةستةي دروستكردني ثةجنةرةكة ،وةكو (دار و تةختة ،كانزاكان ئاسن و
ئةلةمنيؤم و ثالستيك...هتد) هةر ثارضة شوشةيةك لة ضوارضيَوةي ثةجنةرةكةدا ،يان لة ضوارضيَوةي تاكةكاندا لة شويَين خؤياندا
بة طرياوةيةكي هةويري تايبةت،يان بة ريسي الستيك ،يان بةثالَداني توولَيَكي دار ،يان كانزا..هتد ،ضةسثدةكريَت .شووشة رِيَطري
لة هاتنة ذوورةوةي ميَرو و ميَش و مةطز و تةثوتؤز و تةوذمي هةوا دةكات و هةند يَك لة شةثؤلة زيان بةخشةكاني تيشكي خؤر و
طةرما و سةرما و دةنط طلدةداتةوة .ئةستووري و تةنكي و رِووبةري ثارضة شووشةكان بةثيَي رِووبةري ثةجنةرةكان و تاكةكانيان
دةستنيشاندةكريَن ،رِووني و ماتي و رِةنطي شووشةكان بةثيَي بةكارهيَنيان بؤ جؤري كاري بؤشاييةكان برياريان بؤدةدريَت.
جؤرةكاني شووشة  -انواع الزجاج:Types of Glass -
أ-شووشةي ئاسايي روون -الزجاج االعتيادي الشفاف  Clear Normal Glass-ئةجمؤرة شووشةية لة هةموو جؤرة شووشةكانيرت
زياتر بةكاردةهيَنريَت لة بينادا ،ئةستوورييان لة (3ملم 6-ملم) ـة ،هةنديَكيان كة بؤ دةرطاي طةورة و جاخمانةي ثيشانطاكان و
ثةجنةة طةورةكان بةكاردةهيَنريَن ئةستووريةكانيان زؤر جار لة ( 21ملم ) زياترة .كةتةلؤط

ب-شووشةي مات  -الزجاج نصف الشفافHalf transparent glass -
ئةجمؤرة شووشانة نيوة رِوونن ،لةو شويَنانةدا بةكاردةهيَنريَن ،كة ناخوازريَت ناوةوةي بؤشاييةكة لة دةرةوة ببينريَت ،وةكو شويَين
جوانكاريي ئافرةتان و هةنديَك كارطةي بضووك و طةرماو و تواليَتةكان و هةنديَك مةلةوانطةي تايبةت.
ج-شووشةي زبر  -الزجاج الخشن Rough or Harsh Glass -ئةجمؤرة شووشةية رِوويةكي ،يان هةردوو رِووةكةي زبرة و نيوة
رِوونة و لةسةر رِوويةكي نيطاركاري كراوة،وةكو تيغة لةو شويَنانةدا بةكاردةهيَنريَن ،كة بؤشاييةكانيان دابةشبكريَن بؤ ضةند
بؤشاييةكي بضووكرت.
د-شووشةي شيشضن  -الزجاج المسلح Reinforced Glass -جؤرة شووشةيةكي تايبةتيية ،كة لة تويَي ناوةكةيدا تؤريَكي تةلي
كانزايي ،يان ثالستيكي رِادةخريَت ،بؤئةوةي لة كاتي شكاندا شووشةكةثةرتء بآلو نةبيَتةوة ،بةرطةي ثالَةثةستؤي با و طةرمي و
ساردي بطريَت ،ئةستووري ئةم شووشانة لة نيَوان ( 6ملم  14-ملم)ـة ،لة شويَنة بازرطانييةكان و كارطةكان و كؤطا طةورةكاندا
بةكاردةهيَنريَن .كةتةلؤط
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ه -شووشةي دذةشكان  -الزجاج ضد الكسر Anti break glass -ئةم شووشةية بةتايبةتي بة طةرمكردنيَكي زؤر بةرز
ئامادةدةكريَت و بةرطةي ليَدان و تةن بةركةوتن دةطريَت،ئةستوورييةكةي لة نيَوان ( 21ملم –  14ملم ) داية ،بة رِووبةري طةورة و
ئةندازةي جياجيا لة رِووكاري كؤطاكان و ثيشانطا طةورةكاندا بةكاردةهيَنريَت.
و-شووشةي طةرميمذ  -الزجاج الماص للحرارة Thermo glass -ئةجمؤرة شووشانة تايبةتني بةو شويَنانة ،كة دةبيَت لة تيشكة
بنةوشييةكاني خؤر ثاريَزراوبن ،وةكو هةنديَك لة بؤشاييةكاني نةخؤشخانةكان و هؤلَة وةرزشييةكان.
ز-شووشةي تيشكدةرةوة  -الزجاج العاكس لضوء:Anti reflected Glass -
ئةو شووشانةية ،كة رِيَطريي لة برِيَك لة شةثؤلةكاني تيشكي خؤردةكات و دةيداتةوة ،بةشيَكيشي تيَثةرِ دةبيَت بةناو شوشةكةدا بؤ ناو
بؤشاييةكةي ثشت خؤي.
ح-شووشة ئاويَنةييةكان  -الزجاج المرءاة Mirror Glass -رِوويةكي شووشةكة ئاويَنةيية و بةو هؤيةوة لة دةرةوةي بؤشاييةكان
ناوةوة نابينريَت ،بةآلم لة ناوةوة دةرةوة دةبينريَت ء بة ئةستووريي جؤراوجؤر دروستدةكريَت.
ت-شووشةي رِةنطاو رِةنطي رِوون  -الزجاج الملون الشفاف Colored Galss -ئةم شووشانة بة هةر رِةنطيَك كةخبوازريَت،
دروستدةكريَت و بة رِوونيش دةميَنيَتةوة ،لة هةردوو ديوةوة بةئاساني ئةو شتانةي كة دانراون  ،دةبينريَن .بةزؤري لة ثةرستطاكان و
شويَنة طشتييةكاندا بؤ ديكؤركاري وةكو ظيرتين بةكارديَت.
 -5تةلي ميَش -مانع الذبابwired mesh -
تةلي مَيش لة تؤريَكي كانزايي  ،يان ثالستيكيي كون بضووكي نةرم بةثيَي رِووبةريَكي ثيَويست بةهؤي ضوارضيَوةيةكي
تايبتييةوة رِووثؤشي ئةو ثةجنةرة و تاكانةي ثيَدةكريَت ،كة دةكريَنةوة ،بؤئةوةي رِيَطري لةضوونةذوورةوةي ميَش و مةطةز و ميَرو و بؤ
ناو بؤشاييةكان بكات .رِيَطاش لة هاتوضؤي هةوا ناطريَت .برِوانة ويَنةى ()34-20

ويَنة ( )34-20منوونةي بةكارهيَناني تةلي ميَش لةثةجنةرةدا
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 -6تاكي ثةجنةرةثاريَز -الواقيات أو املصراع الشبابيكLouvers -
ئةم تاكانة لة ضيَوةي تةختة دروستدةكرين رِووبةرةكةي بة تولَي تةختة لةشيَوةي رِاستةدا بة ئاسؤيي دةضنريَن و رِيَطري لة طةرمي و
ساردي دةكةن و تيشكي خؤرو تةوذمي با و بةفر و باران طلدةدةنةوة ،وةك جياكةرةوةيةك (العازل) بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى
()35-20

ويَنةى ( )35-20منوونةي بةكارهيَناني تاكي ثةجنةرة ثاريَز
 -7تؤرِ ،يان ثةرذيين ثاراستين ثةجنةرة  -الكتائب مشبكات الحماية ًwindow bars-
ئةم ثةرذينانة ،يان بة ضوارضيَوةيةكي تايبةت يان بآ ضوارضيَوة لةسةر ثةجنةرةكة ضةسثدةكريَن و بةشيَوةكي هونةريي نةخشةيان بؤ
ساز دةدريَت ،ئةم ثةرذينانة ثاريَزطاريي بؤشاييةكاني ناوةوة دةكةن لة دذي كةساني نامؤ و ناحةز.
 جؤرةكاني ثةجنةرة بةطويَرةي ضؤنيَتيي كردنةوةي تاكةكاني  -انواع الشبابك حسب طريقة فتح الفردات-:Windows types according to opening stile
أ-ئةوثةجنةرانةي كة تاكةكانيان لةسةر تةوةريَكي ستووني ،يان ئاسؤيي دةسووريَنةوة  -الشبابيك ذات محاور افقية او عمودية-
Horizontally or Vertically Piroted sash Windows
ب-ئةو ثةجنةرانةي ،كة تاكةكاني ضةسثن و ناكريَنةوة  -الشبابيك ذات الفردات الثابتةDead Light Glass Fixed to -
Frame
ج-ئةو ثةجنةرانةي ،كة تاكيَك يان ضةند تاكيَكي بؤ ناوةوة ،يان دةرةوة دةكريَنةوة .الشبابيك ذات فتح داخلي او خارجي
Casement Windows
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د-ئةو ثةجنةرانةي ،كة ضةند تاكيَكي هةلَواسراويان هةية لةسةرةوة ،يان لة خوارةوة بؤ دةرةوة ،يان بؤ ناوةوة دةكريَنةوة -الشبابيك
المعلقة ذات فتح داخلي او خارجي -

Outstanding windows with internal or external openings

ه-ئةو ثةجنةرانةي ،كة تاكةكاني لةسةر يةك قةد دةبن بةئاسؤيي ،يان ستووني  -الشبابيك ذات فردات المنطبقة افقيا او
عموديا  Windows with applicable horizontally or vertically leaves -برِوانة ويَنةى ()36-20

ويَنة ( )36-20ضةندمنوونةيةكي ثةرذيين ثاراستين ثةجنةرة
جؤرةكاني ثةجنةرة بةطويَرةي كةرةستةي دروستكردنيان -الشبابيك حسب مواد التصنيعWindows arts According to -
:building material
-2ثةجنةرةي دار و تةختة  -الشبابيك الخشبيةwooden windows -
-1ثةجنةرة كانزاييةكان  -الشبابيك المعدنيةMetal windows-
-3ثةجنةرة ليَكدراوةكان (كانزا  +تةختة،يان ثالستيك)  -الشبابيك المركبةwindows from different components -
-4ثةجنةرة ثالستيكييةكان  -الشبابيك البالستيكيةPVC. Or GRP Windows -
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سةرضاوةكاني بةشي دةهةم
-

أرنست نويفرت ،عناصر التصميم و البناء ،طبعة ،1006دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع -بيروت.1006،
أنيس جواد سلمان،تركيب مباني  ،الطبعة الثانية ،الشركة العراقية لطباعة المحدودة،بغداد .2422،
حكم الطاهر ،نظريات العمارة و التصميم المعماري ( )2الطبعة االولى ،مطبعة وزارة التربية و التعليم-النجف.2425 ،
زهير ساكو +أرتين ليفون ،أنشاء مباني  ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية .2423،
عاطف السهيري ،أنشاء المباني ،الطبعة االولى جامعة بغداد –.2442
فارق عباس حيدر ،تشيد المباني  ،الطبعة التاسعة -االجلد االول ،توزيع منشأة المعارف -االسكندرية.1006 ،
دانةران :حممد حسن يونس ،شيَركؤ كريم قادر.
- Time – Server Standards for Architectural Design Data، Sixth Edition، John Hancock
Callender 1982.
- The Construction of Building، Barry، Third Edition، metric Crosby Lockwood Staples ، 1971
London.
- Visual Dictionary of Architecture، F.D.k. Ching، John wiley & Sones، Inc.1995 New York.
- Internet.

130

بيناكاريي تةالرسازي

بيناكاريي تةالرسازي

بةشي يانزةهةم
بيناي سةر ثةجنةرة و ذيَر ثةجنةرة و سةر
دةروازة و دةرطاكان
دةالقةكان -الفتحات
Openings
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بةشي يانزةهةم  /بيناي سةر ثةجنةرة و ذيَر ثةجنةرة و سةردةروازة و دةرطاكان-دةالقةكان –الفتحاتOpenings -

دةالقةكاني (دةرطا وثةجنةرة) بةشيَكي هةرة طرنطن بؤ تةواوكردني كاري بؤشاييةكاني بينا ،وةكو (ضوونةذوورةوة بؤ بيناكة و
رِؤيشتنةدةرةوة لة بيناكة بةهؤي دةرطاكانةوة و ثاراستين ذينطةي ناو بؤشاييةكاني بيناكة لة كارتيََكردني فاكتةرةكاني ذينطةي
دةرةوةي بيناكة و مسؤطةركردني رِووناكيي و هةوا طؤركآ بةهؤي ثةجنةرةكانةوة ،جطةلةوةي كة ئةم دةالقانة لة رِووي دةرووني و
فيزياوييةوة كاريَكي طةورة دةكةنة سةر مرؤظ،هةرةوةها لة رِووي تةالرسازييةوة بؤشاييةكاني بيناكة دةكةنةوة بة رِووي دةرةوةدا و
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 شويَين جوطرايف و كةشءهةواي سارد و
طةرم و كاريطةري برِي تيشكي خؤر لة ناوضة جياجياكاني طؤي زةوي دةطؤردريَت .ئةندازياري تةالرساز مةزةندةي دةكات بةثيَي قةبارة و
طةورة و بضووكيي بؤشاييةكاني بيناكة و شويَنةكانيان بؤ دةستنيشاندةكات.
دةالقةكان ئةو بؤشاييانةن ،كة بةثيَي قةبارة و رِووبةري جؤرةكاني دةرطا و ثةجنةرةكان دةهيَلَدريَنةوة لة رِووكاري ديوارةكاني
دةرةوة و ناوةوةي بيناكاندا بةثيَي نةخشةي ثيَشكات بؤدانراو.دةالقةكان ثيََكديَن لة شانةكاني الشيثان-االكتاف -البازيJambs -
ئةمالو ئةوالو باهوي سةردةرطاي سةرةوة  -العتبات العليا tops -Heads -باهوي ذيَردةرطاي خوارةوة (العتبات السفلى) )(Cills
ئةم سةردةرطا و ذيَردةرطايانة ،كة لة سةرثةجنةرة و دةرطاكان دادةنريَن ،قورساييةكاني سةرخؤيان هةلَدةطرن .برِوانة ويَنةى (-22
)2
سةر ثةجنةرة
ثةجنةرة
رِووي ذيَرةوةي سةرسةرثةجنةرة
شاني دةالقة

ذيَرثةجنةرة ,يان ذيَردةرطا

ويَنةى (  )2 -22ثيَكهاتةي دةالقة
سةرثةجنةرة و سةردةرطاكان قورساييةكاني سةرخؤيان و بةشيَك لة قورساييةكاني زةمينة هةلَدةطرن بؤ داثؤشيين سةر ئةم
دةالقانة .باهوي سةردةرطا -عتب علوي top -head -كة لة رِايةلَيَك،يان ثرديَك دروستدةكريَت لة كانزاكان ،يان كؤنكريَيت
شيشضن ،يان جؤرةكاني خشيت سوور،يان بةرد ،يان خشيت كؤنكريَيت ،يان بلؤكي كؤنكرييت ،يان دارو تةختة ،كة هةر دوو شانةكاني
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دةالقةكان دةطةيةنن بةيةك و كيَش و قورسايي كةرةستةكاني بيناي سةرخؤيان بة ئاسؤيي هةلَدةطرن ،بةثيَي رِووبةري ئةو
سيَطؤشةيةي ،كة دةكةويَتة سةر شانةكاني ئةمالوئةو الي دةالقةكة و بةطؤشةي ( )600-450دروستدةكريَن .برِوانة ويَنةى ()1-22
ئةم سةر دةرطا و سةرثةجنةرانة سةرةكانيان لةسةر شانةكاني هةردوو التةنشتةكاني-كتف  jamb-ديوارةكاني دةالقةكاني دةرطا و
ثةجنةرةكان دادةنريَن بة مةرجيَك ،كة بة ئةندازةي (25سم15-سم) بؤ سةر شاني ثةجنةرة و دةرطاكان رِةتبنب ،لةثاشان كاري بينا
بةردةوام دةبيَت .برِوانة ويَنةى ()3-22

قورساييةكان

كؤتايي قورسايي هةلَطر

15-25سم

ئةستووريي

450 -600

25- 30سم

450 -600

بةرطري ستووني
ثاني دةالقة

ويَنةى ( )1-22هيَزة كاريطةرةكاني سةر سةرثةجنةرة و سةر دةرطاكان

ماوةي بةشة قورسايي زةمينةلة
سةر سةرثةجنةرة

سيَطؤشةي قورساييةكاني

زةمينة

سةر سةرثةجنةرة

سةر ثةجنةرة

450 -600

450 -600

ماوةي نيَوان شانةكاني سةر ثةجنةرة
سةر ثةجنةرة و سةردةرطا قورسايي ديواري
سيَطؤشةكة هةلَدةطريَت

 15 - 25سم

ويَنةى ( )3-22قورساييةكاني زةمينة و ديوار
لة سةر سةرثةجنةرة و سةر دةرطاكان
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ماوةي نيَوان شانةكاني سةر ثةجنةرة
 15 - 25سم
سةرثةجنةرة و سةردةرطا قورسايي ديواري
سيَطؤشةكة و بةشيَك لة زةمينة هةلَدةطريَت

بيناكاريي تةالرسازي
زؤرجار لة رِووي دةرةوة ليَواريَكي دةرضووي بؤ دةكةن لةطةلَ ئاوثةرِيَك –حز نصف دائري صغري  groove -بؤئةوةي ثةجنةرة و
دةرطاكان لة تيشكي خؤر و ئاوي بةفر وباران ثاريَزراوبن .برِوانة ويَنةى ()4-22

زةمينة
ديوار

سةر ثةجنةرة

سةر ثةجنةرة

ليَواري دةرضوو

ليَواري دةرضوو

ئاوثةرِ

ئاوثةرِ

ويَنةى ( )4-22سةرثةجنةرة و ليَوارة دةرضووةكاني لة كؤنكريَيت شيشضن

هةنديَكجار سةر ئةم دةالقانة لة شيَوةي نيو بازنةدا ،يان بازنةي تةواودا لةخشت،يان لة بةرد دروستدةكريَن.برِوانة ويَنةى ()5-22

ويَنةى ( )5-22ثةجنةرةي بازنةيي لة خشت ،يان لة بةرد

سةر ثةجنةرة و سةر دةرطاكان -العتبات Lintels -
ئةم سةردةرطا و ثةجنةرانة لة ضةند جؤريَك كةرةستةي جياجيا دروستدةكريَن ،وةكو دار و تةختةدار -اخلشب  Wood -لة
بينا دار و تةختةدارةكاندا و لةو بينايانةدا ،كة بة وشكةكةلَةك دروستكراون (كة لة بيارة و تةويَلَة بةكارهيَنراون ،كة ثيَيدةلَني (نيَلَة
مل) ،هةرةروةها ئةم سةردةرطا و سةرثةجنةرانة لة خشت -عتب طابوقي Brick Lintels’ -و بةرد -عتب حجريStone -
 lintelsو ئاسن -عتب حديدي  Steel Lintels-و كؤنكريَيت شيشضن-عتب من خرسانة مسلحة،R. Concrete Lintels -
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يان بلؤكي كؤنكريَيت دروستدةكريَن  .زؤرجار سةرضةند ثةجنةرة و سةر ضةند دةرطايةك سةرتاسةر بة تةنيشت يةكةوة بةرِيز لة
رِووكاري بينايةكدا دادةثؤشن .برِوانة ويَنةى ()6-22
ثةجنةرة
سةردةرطا و سةرثةجنةرة
دةرطا
ضيَوةي ذيَرتاكي دةرطا
ثليكانةي كؤنكريَيت
ويَنةى ( )6-22سةر ثةجنةرة و سةردةرطاي رِيزيَك ثةجنةرة و دةرطا

 جؤرةكاني سةر دةرطا و سةر ثةجنةرةكان بةشيَوةيةكي طشيت ئةمانةن:-1سةردةرطا و سةرثةجنةرة ئاسنةكان (ثؤالَكان) -االعتاب الفوالذيةSteel Lintels -
ئةم سةردةرطا و ثةجنةرانة لة شيَلمان ،يان لة ثارضة ئاسنة طؤشةييةكان  -حديد زاويةAngel iron L- shaped -
دروستدةكريَن  ،ئةستووريي و دريَذييان بةثيَي ماوةي نيَوان هةردوو شاني دةالقةكان دةستنيشاندةكريَن لة طةلَ تيَثةرِ بووني هةر دوو
سةرةكانيان بة ماوةي (15سم30-سم)،بؤ سةر شانةكاني ئةمالو ئةوالي دةالقةكان ئةجمؤرة سةردةرطا و ثةجنةرانة بؤ سةر دةرطا و
سةرثةجنةرةي خانووة بضكؤلة و مامناوةندةكان بةكاردةهيَنريَن  .برِوانة ويَنةى ()7-22
رِووةكاني دةرةوة

ديوار

رِووي دةرةوة
رِووثؤشكردني
سةرثةجنةرة

رِووكةرتي سةرثةجنةرةي

رِووكةرتي سةرثةجنةرةي
كانزاي لة يةكدراو

يةكطؤشة و دووطؤشةي ئاسن

رِووكةرتي I
ثليَيت كانزا

سةرثةجنةرة لة
كؤنكريَيت شيشضن

رِووكةرتي كانزايي ثلوسكي
رِووكةرتي سةرثةجنةرةي كانزايي لة يةكدراو

ويَنةى ( )7-22جؤرةكاني رِووثؤشكردني سةرثةجنةرة كانزاييةكان بة خشت
-2سةردةرطا و سةرثةجنةرة كؤنكريتة شيشضنةكان  -االعتاب الخرسانة المسلحة.R. Concrete Lintels -
سةردةرطاو سةرثةجنةرة كؤنكريتة شيشضنةكان قالَيب تةختة و دار يان كانزا و ثالستيكةكانيان بؤ دةبةسرتيَت لة نيَوان شانةكاني
سةرةوةي ثةجنةرة و دةرطاكاندا بة ثانيي ديوارةكان و بة بةرزيي بةالي كةمةوة لة(30سم) كةمرت نةبيَت  ،ثاش دامةزراندن و
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توندكردني قالَبةكان ،شيشةكان لة قالَبةكاندا رِادةخريَن و دةضنريَن  ،ئةوسا كؤنكريَتةكةي لة جيَدا تيَدةكريَت  -صب موقعي-
 . Cast in – situ lintelزؤرجار بةثيَي قةبارةي سةر ثةجنةرة و سةر دةرطاكان ،قالَب دروستدةكريَت و هةر لة شويَنكار جيَطةيةك
تةرخاندةكريَت و لةويَ كؤنكريتةكة بةرِيَذةي ( ) 40102ثيَشكات دادةرِيَذريَت  -سابق الصب .precast concrete lintel -
برِوانة ويَنةى ( )2-22أ ب
سةر ثةجنةرةي كؤنكريَيت شيشضن لة جيَدا دارِيَذراو

طوريسي بةرزكردنةوة

قوالثي بةرزكردنةوة

ديواري خشت
قةفيزي ئاسن
 25سم

(أ)

قةفيزي ئاسن

سثيكاري

سةرثةجنةرةي
قوالثي ضةسثكردن

كؤنكرييت ثيَشكات
دارِيَذراو

(ب)

ويَنة ( )2-22سةرثةجنةرةي كؤنكريَيت شيشضين ثيَشكات يا لة جيَدا دارِيَذراو
ثاش ئةوةي كة ماوةي خؤطرتن و رِةقبوون تةواودةبيَت دةطويَزريَنةوة بؤسةر كارةكة و هةريةكةيان لةشويَين دياريكراوي خؤيدا ضةسث
دةكريَت دةشكريَت سةرثةجنةرة و سةر دةرطاكان لةجيَدا (لةسةرديوارةكان) قالَيب بؤ ببةسرتيَت ء شيشةكاني سةرتاسةر ببةسرتيَت
Longitudinalو كؤنكريتةكة دابرِيَذريَت ،لةهةمانكاتدا دةتوانريَت هةر لة شويَنكار جيَطةيةك تةرخانبكريَت و كؤنكريَتةكة ثيَشكات
ئامادةدةكريَت و دادةرِيَذريَت .برِوانة ويَنةى ( )4-22أ ب ويَنة ()20-22

أ

ب

ويَنةى ( )4-22أ -سةرثةجنةرةي كؤنكريَيت شيشضين لة جيَدا دارِيَذراو
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كؤنكريَيت شيشضن

قةفيزي ئاسن

سةر ثةجنةرة

سةر دةرطا

ويَنةى ( )20-22بةستنةوةي سةردةرطا و سةرثةجنةرةكان بة دريَذيي بة كؤنكريَيت شيشضن (سةرتاسةر)

Longitudinal section

 -3سةردةرطا و ثةجنةرةي خشت –اعتاب طابوقية Brick Lintels -و سةردةرطا و ثةجنةرةي بةرد-اعتاب حجرية Stone -
 Lintelsسةر ثةجنةرة و دةرطا بضووكةكان ،كة ماوةكانيان لة (200سم) كةمرتة لة بينا خشتةكاندا بةخشت و لةبينا بةردةكاندا
بة بةرد دروستدةكريَن ،ئةطةر ماوةكة لة ( 200سم) فراوانرت بوو ،ثارضةكانزا لةيةكدراوةكان – المقاطع الحديدية المركبة -
 ،Composed steel lintelيان ئاسين شيَوةثلوسك – ساقية  Channel-بةكاردةهيَنريَت ،ثاش ئةوةي كة بة باشي بة بؤيةي
دذة ذةنط بؤيةدةكريَن .برِوانة ويَنةى ( )11-11أ ب و ( )12-11أ ب ج

ديوار
سةردةالقة لة ئاسين

سثيكاري يان سواغي

شيَوة ثلوسك

ضيمةنتؤ
طؤشةي ئاسن

تؤرِي كانزايي
ثليَيت ئاسن

شيَلمان

رِووكاري دةالقة

ويَنةى ( )22-22أ سةردةالقة بة بةكارهيَناني

ويَنةى ( )22-22ب سةردةالقة بة بةكارهيَناني
ئاسين شيَوةثلوسك

ثارضةكانزا لةيةكدراوةكان
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ديواري خشت

ديواري خشت

شيَلمان

سواغي طرياوةي ضيمةنتؤ
ديواري بةرد
سةرثةجنةرةي بةرد
بةرد

دوو طؤشةئاسين ثالَيةكدراو

ويَنة ( )21-22أ سةردةالقةي ديواري

ويَنةى ( )21-22ب

بةرد ,يان خشت بة بةكارهيَناني

سةرثةجنةرةي بةردي

ديواري بةرد ,يان خشت بة

طؤشةي ئاسين ثالَ يةكخراو

رِيَكخراو

بةكارهيَناني شيَلماني كانزايي

ويَنة ( )21-22ج

سةردةالقةي

 -4سةر دةرطا و سةر ثةجنةرة بلؤكة كؤنكريتيةكان  -اعتاب من البلوكات الخرسانية Concrete block lintels -بلؤكةكان

بةثيَي نةخشةي ثيَشكات ئامادةكراو لة قالَيب تايبةتدا دروستدةكريَن ،ثاش وشككردنةوةيان دةطويَزريَنةوة بؤ شويَنكارةكة ،لةويَش
بةثيَي شويَنةكانيان لة سةر دةرطا و سةر ثةجنةرةكان بةرِيز لةطةلَ ضيين ديوارةكةدا دادةنريَن ،بة داناني ئاسين طؤشةيي
ثالَيةكدراوي تاك ،يان جووت لة ذيَرياندا-المقاطع الحديدية المركبة الفردية اومزدوجة Steel lintels Composed -
 .section- Single or Double angleبرِوانة ويَنةى ()23-22
ديواري خشت

ديواري خشت

شيشي بةستنةوةي دوو
تويَي ديوار

ديواري بلؤك
بلؤكي سةرثةجنةرة

ماددةي جياكةرةوة

ديوي ناوةوة

ئاسين طؤشةي
ثالَ يةكدراو

ئاسنيين ثالَيةكدراو
’Lintelsطؤشةي
سةرثةجنةرة لة
23-22
َنةى (
وي
Timber
وردةكاريخشبية-
تةختة) -أعتاب
دارو
ثةجنةرةي
 -5سةر دةرطا و سةر
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بيناكاريي تةالرسازي
ئةم سةر دةرطا و سةر ثةجنةرانة لة داري ثتةو ،وةكو توو ،يان طويَز وةك خؤي (بةسروشيت بآ ضاككردن) بةكاردةهيَنريَن
لةسةر دةرطا و ثةجنةرةكاني خانووي بة وشكةكةلَةك دروستكراو و هةنديَكجاريش لة خانووي بةرد و خشتيشدا بةكارديَن .زؤرجاريش
طةر ثيَويست بكات لة هةر ضوارالوة رِيَكدةخريَن و ضاكدةكريَن و دةبرِدريَنةوة بةثيَي فراواني و ماوةي دةالقةكة ،بة مةرجيَك بة ماوةي
( 15سم 30-سم) لةسةر شانةكانةوة رِةتبنب ،ئةجمؤرة سةر دةرطاو سةرثةجنةرانة زؤر ناميَننةوة و بةرطةناطرن لةضاو سةردةرطا و
سةرثةجنةرة كؤنكريَيت و بةردةكاندا،ئةمانة كردةيي –عملي  Practically-نني بةهؤي بةرطة نةطرتنيانةوة دذي تةرِي و شآ.
برِوانة ويَنةى ()24-22
ديوي دةرةروة

ديوي ناوةوة

ماددةي جياكةرةوة

داري ضارةسةركراو بؤ ذيَرماددةي جياكةرةوة
ثالَثشت
ئاوثةرِي كانزايي
تةختةي سةر ثةجنةرة
شاني ثةجنةرة
شوشةي ثةجنةرة

أ  -سةر دةرطا لة داري ضاككراو لة ديواري بةرددا

ذيَر ثةجنةرة -ديوي ناوةوة
ذيَر ثةجنةرة -ديوي دةرةوة
ضينيَك شيَ برِ
ثالَثشت
داري ضارةسةركراو بؤ سةر ماددةي جياكةرةوة

ج  -سةرثةجنةرة و ذيَر ثةجنةرةي دار و تةختة

ب – سةرثةجنةرة لة داري ضاككراو لة ديواري خشتدا

ويَنةى ( )24-22سةر دةرطا و ثةجنةرةي دارو تةختة لة ديواري بةرد و خشتدا

 ذيَرثةجنةرة -االعتاب تحت الشبابيك  Cills -و ذيَردةرطاكان – عتبات االبواب Thresholds -134
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ذيَر ثةجنةرةكان رِاستةوخؤ ديوارةكاني ذيَر خؤيان دادةثؤشن لة دةرةوة و ناوةوةي بيناكان بةتايبةتي رِووي دةرةوةيان ،زؤر
بةرةو رِووي شآ و تةرِ و تووشي دةبنةوة بةهؤي بةفر و بارانةوة ،كة دةبيَتة هؤي درزبردن و شكاندن و هةلَوةرين و دزةكردني تةرِي و
شآ ،لةبةرئةوة دةبيَت وردةكاري و ضاكسازي بكريَت بؤ ئةو ماددانةي كة بؤي بةكاردةهيَنريَت ،ئةطةر لة خشت و بةردبوو دةبيَت
الكانيان بةالري دابنريَن بؤئةوةي ئاوي باراناوةكةيان لةسةر نةميَنيَتةوة ،نيَوان ضيَوةي ثةجنةرةكة و ذيَرثةجنةرةكة بة ماددةيةكي
ئاوبرِي ،وةكو ماستيك ثرِ بكريَتةوة .ئةطةر ذيَر ثةجنةرةكان بة كؤنكريَت ،يان بة ماددةيةكي كانزايي دروستكرابوون ،دةبيَت
ئاوثةرِيان بؤ بكريَت بة ئةندازةي (5سم20-سم) دوور لة رِووي ديواري ذيَرثةجنةرةكةوة .ويَنة( )25-22و ( )26-22أ  ،ب  ،ج ،
د ،ه

ديوي ناوةوة

ديوي ناوةوة

ديوي دةرةوة

ئاوثةرِ
ثليَيت شآ برِ
طرياوةي لكيَنةر

ذيَرثةجنةرةي بةرد

ديوي ناوةوة

ذيَرثةجنةرةي دارو تةختة

ديوي ناوةوة

ديوي دةرةوة

ئاوثةرِ
ثليَيت شآ برِ
ذيَرثةجنةرةي خشت

طرياوةي لكيَنةر

ذيَرثةجنةرةي كؤنكريَيت شيشضن

ويَنةى ( )25-22ضةندمنوونةيةكي رِووكةرتي ذيَرثةجنةرةكان

شاني ناوةوةي
ذيَرثةجنةرة

140
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طرياوةي لكيَنةر

ماستيك

شاني ناوةوةي
ذيَرثةجنةرة
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خشت بةليَذي

ديوي ناوةوة

ديوي ناوةوة

خشت بةليَذي يةكي
كةم

200
خشت

خشت
ديوي دةرةوة
شيَ برِ
ديوي دةرةوة

ئاوثةر
20 – 5سم
ويَنةى ( ) 26 -22د – بةكارهيَناني ئاوثةرِ لة خشيت ضاككراو بؤ ذيَرثةجنةرة

ديوي ناوةوة

ديوي ناوةوة

خشيت ضاككراو
شيَ برِ
ديوي دةرةوة
ويَنةى (  ) 26 -22ه – بةكارهيَناني ئاوثةرِ لة خشيت ضاككراو بؤ ذيَر ثةجنةرة

141

ديوي دةرةوة

بيناكاريي تةالرسازي
 ذيَردةرطاكان -المعابر –العتبةThresholds -باشرتة سةكؤيةك لة ذيَرةوةي دةالقةي دةرطاكاني دةرةوة ،كة ضيَوةي خوارةوةي دةرطاكاني لةسةر دادةنريَت دروستبكريَت ،بة
ثليكةيةك ،يان دوو ثليكة ،تا ئاسيت زةمينةي ذيَر دةالقةي دةرطاكان بة ماددةيةكي بةرطةطري ثتةو لة خشت ،يان بةردي مةرِمةرِ،
يان كؤنكريت ،يان لة تةختةداري سةخت و ثتةو و بةربةستيَكي كانزايي ،يان داري ثتةوي و ضاككراو ضةسثبكريَت لة ئاسيت ذيَر تاكي
دةرطاكاني دةرةوةدا ،كة رؤليَكي طةورة بؤ ثاراستين تاكي دةرطاكان دةبينن و جياكردنةوةي ذينطةي دةرةوةي بيناكة لةطةلَ ذينطةي
ناوةوةيدا و بؤ رِيَطريكردن لة هةواي طةرم و ساردي دةرةوةي بيناكة و لة هاتووضؤي ئاذةلَ و ميَر و تةثوتؤز و ئاوي بةفر و باران...هتد.
برِوانة ويَنةى ()27 -22
ذيَردةرطا لة خشت

ضيَوةي كانزايي ذيَر تاكي
ديواري خشت

سةكؤي ثليكانةي خشت
سةكؤ و ذيَردةرطاي بةرد

سةكؤ و ذيَردةرطاي تةختة

سةكؤي بةرد و ذيَردةرطاي كانزا

سةكؤي خشت و ذيَردةرطاي تةختة
ويَنةي ( )27-22جؤرةكاني ذيَردةرطا بةثيَي ماددةي
بةكارهاتوولة دروستكردنياندا
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سةرضاوةكاني بةشي يازدةهةم
-

أنيس جواد سلمان،تركيب مباني ،الطبعة الثانية،الشركة العراقية لطباعة المحدودة،بغداد.2422،
زهير ساكو +أرتين ليفون ،أنشاء مباني ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية.2423،
عاطف السهيري ،أنشاء المباني ،الطبعة االولى جامعة بغداد –.2442
فارق عباس حيدر ،تشيد المباني ،الطبعة التاسعة -االجلد االول ،توزيع منشأة المعارف -االسكندرية.1006 ،
يوسف الدواف ،أنشاء مباني ،الطبعة الرابعة ،مطبعة أوفسيت الميناء ،بغداد.2476 ،
دانةران :حممد حسن يونس ،شيَركؤ كريم قادر.
Construction of Civil Buildings، Literature of Buildings Culture، Mosco،1968.
Dictionary of Architecture and Construction، Cyril M. Harris.
The Construction of Building، Barry، Third Edition، metric Crosby Lockwood staples، 1971
London.
Internet.
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بةشى دوازدةهةم
ثليكانة و هؤيةكاني طةياندن (طواستنةوة)
ثليكانة و سةرخةر و ثليكانةي كارةبا و رِيَطا الرةكان

الدرج و املصاعد و الدرج الكهربائي و املنحدرات

Stairs lift Electric Stairs
(Escalators) and Ramps
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بةشى دوازدةهةم/ثليكانة و هؤيةكاني طةياندن (طواستنةوة)
ثليكانة و سةرخةر و ثليكانةي كارةبا و رِيَطا الرةكان -الدرج و المصاعد و الدرج الكهربائي و المنحدراتStairs lift -
Electric Stairs( Escalators) and Ramps
ثليكانةكان هؤكارَيكى طواستنةوةي سةرةكني لةبينادا،كة بةشيَوةيةكى ستوونيي نيَوان ئاستةبةرز و نزمةكان و نهؤمةكاني بينا
ثيَكةوة دةبةستنةوة .ئةندازياري تةالرساز نةخشةي بؤ سازدةدات شويَنةكانيان ء ثانيي -جيَثآ-النائم Tread -و بةرزيي-القائم-
ٌ Riseثليكةكان ء ثاني ثليكانةكان دةستنيشاندةكات بةثيَي ضرِيي بةكارهيَنانيان لة كاتي ئاسايي و كاتي ئاطركةوتنةوة و
ليَقةوماندا ،هةروةها بؤ بةستنةوةى نهؤمةكان بة ذيَرزةمني و سةربانةكانةوة ،يان بؤ ضوونةذوورةوةى شويَنةطشتييةكان و باخضة و
ثاركةكان و بينا نزمةكان و بينا بةرزةكان.
ثليكانة لةبينادا بة ضةند جؤري جياواز دروستدةكريَت و خانةي ثليكانة -بيت الدرج Staircase-ي تايبةتى بؤدةكريَت ،كة لة سآ،
يان لة ضوارالوة ئابلَوقةى ثليكانةكة دةدات ،ئةجمؤرة ثليكانانة لة بينا بةرزةكان (باالَخانةكان)دا بةكاردةهيَنريَن و هةموو نهؤمةكان
ثيَكةوة دةبةستيَتةوة .برِوانة ويَنةى ()2-21
ديواري خانةي ثليكانة
ريَرِةو
ويَستكةي ثليكانة

خانةي ثليكانة

ويَنةى ( )2-21خانةي ثليكانة لة بينا بةرزةكان (باآلخانةكان) دا
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ثليكانة بةطشتى لةم بةشانةي خوارةوة ثيَكديَت:
 -2رِيَرِةوة الرةرةكان – القلبة Flight -ئةم رِيَرِةوانة بةطشيت الرن،ثليكةكاني -الدرجات steps-دةكةونةسةر بة ئارِاستةيةك ،يان
ضةند ئارِاستةيةك كاردةكةن.طؤشةى الري رِيَرةوي ثليكانةكان بةبةرزيي ثليكةكان ءثانييةكانيان دةستنيشاندةكريَت.ثانيي رِيَرةوةكة
بريتيية لة ماوةي نيَوان ديوارةكاني تةنيشيت ئةمالو ئةوالي ،كة رِيَرةوي ثليكانةكة ،يان ثةرذينةكاني هةردوو الى رِيَرةوةكةي
هةلَطرتووة .ئةوثليكانانةي ،كة لة دوو رِيَرةو ،يان ثرت ثيَكديَن ،دةبيَت بة ثيَوانةي (20سم 10 -سم) نيَوانيان بؤ دابينبكريَت
بؤئةوةى لة كاتي ئاطركةوتنةوةدا لولةي ئاوثرذيَين ئاطركوذانةوة بةئاساني بطةيةنريَتة شويَين ئاطرةكة .برِوانة ويَنة ()12-21
ويَنة ()1-21
ويَستطة

ويَستطة

بةرزيي رِيَرِةوي ثليكانة
رِيَرِةوي الر
دريَذيي ثليكانة

ثانيي رِيَرِةو

ويَنةى ( )1-21رِيَرةوي الر

ثانيي رِيَرِةو

-1ويَستطة – الصحنLanding -
دةكةويَتة نيَوان دوو نهؤمةوة ،يان لة ئاسيت نهؤمةكاندا دروستدةكريَت بةثيَي نةخشةي تايبةت ،كة ئةندازياري تةالرساز
بؤيدادةنيَت ،زؤرجار بةهؤي ئةم ويَستطانةوة رِيَرةوةكة دةطؤريَت بؤ دوو ،يان سآ ،يان ضوار ئارِاستةي جيا .ئةجمؤرة ويَستطانة لة
ثليكانةكاني بينا بةرزةكان و كؤطاطةورةكاندا بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى ()1-21
-3خانةي ثليكانة  -بيت السلم Staircase -ئةو بؤشاييةية ،كة هةموو بةشةكاني ثليكانةكة لةخؤدةطريَت ء ئابلَوقةى دةدات بة
ديواري هةلَطر لة لةسآ الوة ،يان ضوارالوة ،لة بينا بةرزةكاندا بةكاردةهيَنريَت بؤ بةستنةوةي هةموو نهؤمةكان و بةهيَزكردني بيناكة
دذي ثالَناني تةوذمي با و لةرينةوة جؤراو جؤرةكان .ويَنة ()3-21
سةرخةر

خانةي ثليكانة

ديواري خانةي ثليكانة
ثليكانة

ويَنةى ( )3-21خانةي ثليكانة
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-4ثليكة – الدرجة Step -يةكةيةكي ثيَوانةيية ،كةثيََكهاتووة لة بةرزيي ثليكة -القائم Rise-وة جيَثيَ –النائمTread-
زؤرجار لوتيَك –انف .Nose -بؤ بةرزيى ثليكةكة دروستدةكريَ .ئةجمؤرة ثليكةية لةشويَنة طشتيةكاندا ،وةكو شانؤ و سينةماو ....
هتد بةكارديَت .لة ذيَر ئةم لوتانةدا طلَؤث دادةنريَ بؤ رِووناككردنةوةى بةرثيَي ميوانة كان .برِوانة ويَنةى (.)4-21
هةنطاو

ثاني (جيَثيَ)
لووت

بةرزي ثليكة

رِووناككردنةوة

ويَنةى ( )4-21ثليكة
-5هةنطاو-الخطوة Step-بةو ماوةية دةوترآ ،كةدةكةويَتة نيَوان سةر سوضةكاني دووثليكةي سةر يةكةوة بة (جيَثآ  +دووجار
بةرزي) ثيَوانةدةكريَت ،كةدةكاتة (60سم 65-سم) .برِوانة ويَنةى ()4-21
 -6ثةرذين -احملجر Balustrade-لة تؤرِيَكي تةختةدار ،يان كانزا ،يان ضيمةنتؤ ،يان خشت ،يان بةرد بةثيَي شويَنةكة
دروستدةكريَت ،دةوري بةشةكاني ثليكانةكةي داوة يارمةتي مرؤظـ دةدات بؤ ئاسان سةركةوتن و ثاراستنيان لة كةوتن و هةلَنوتان لة
كاتي بةكارهيَناني ثليكانةكةدا بةرزييةكاني لةسةر رِووي ثليكةكةوة ،تا سةر رِووي دةستطرةكة بة ئةندازةي (25سم40 -سم) بةرزة.
ويَنة ()5-21
25سم40-سم
25سم10-سم

25سم40-سم
25سم10-سم

ويَنةى ( )5-21منوونةي ثةرذيين ئاسن
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-7دةستطر –ممسك –  Handrailلة دار ياثالستيك ياكانزاكان ،يان بةرد و مةرِمةرِ ،يان خشت دروستدةكريَن بةثيَي ماددة و شويَين
دروستكردني ثليكانةكة ئةمانة دةبيَت بؤدةست ثيَوةطرتن ئاساننب و خؤشنب ،دةستطر لةسةرثشيت ثةرذيين ثليكانةكة ضةسثدةكرَيت.
دةستطري دار

برِوانة ويَنةى ( )6-21و ويَنةى ()7-21

الستيكي ضةسثكردن
برغوي ضةسثكردني تةختة

القي ثةرذين
ويَنةى ( )6-21دةستطري دار
دةستطري كانزايي

قؤلَى رِاطر

دةستطري دار ,يان ثالستيك

قؤلَى رِاطر

قؤلَى رِاطر
برغوي ضةسثكردني كانزا

برغوي ضةسثكردن

برغوي ضةسثكردني كانزا

القي ثةرذين
ويَنةى ( )7-21منوونةي دةستطري كانزا و ثالستيك
ئةو ماددة و كةرةستانةي كة بةشةكاني ثليكانةي ليَثيكديَت:
 -2ثليكانةي دار و تةختة  -السلم الخشبيTimber Stairs -
-1ثليكانةي بةرد  -السلم احلجريStone Stairs -
-3ثليكانةي خشت  -السلم من الطابوقBrick Stairs -
 -4ثليكانةي كؤنكريَيت ئاسايي ،يان كؤنكريَيت شيشضن -درج من الخرسانة العادية او الخرسانة المسلحةConcrete -
. Stairs or reinforced Concrete
 -5ثليكانة كانزاييةكان  -السالمل املعد نية .Metal Stairs-
 -6ثليكانةي خشت و بةرد  -السلم من الطابوق و احلجر. Brick and Stone Stairs -
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 -7ثليكانةي شوشة -الدرج الزجاجي – . Glass stairs
-2ثةيذة -السلم النقالladder -

-2ثليكانةي دار و تةختة  -درج من اخلشب . Timber Stairs -
ئةجمؤرة ثليكانانة لة تةختةي ثتةو و بةرطةطر دروستدةكريَن ،وةكو تةختةي داري توو-كةوت -بةرِوو...هتد .بةزؤري لةو بينايانةدا
بةكارديَن ،كة يةك نهؤمن ،يان دوو نهؤمن و بيناكانيشيان لةدار و تةختة دروستدةكريَن ،ئةم ثليكانانة دميةنيَكي جوانيان هةية و
سوكةلَةن،وةكو ديكؤر بةكاردةهيَنريَن هةموو ثارضةكاني ئةم ثليكانانة لة كارطةي دارتاشني دروستدةكريَن ،و لة شويَنكارةكة
ليَكدةدريَن و ضةسثدةكريَن .ئةجمؤرة ثليكانانة بةرطةي ئاطر ناطرن .بةشةكاني ئةم ثليكانانة ثيَكهاتوون لة :برِوانة ويَنةى (-21
)2

دةستطر
قؤلَي هةلَطري ثليكةكان
ثليكة

ثةرذين

ويَنةى ( )2-21ثليكانةي دار و تةختة
أ -قؤلَةكاني ئةمالو ئةوال -الفخذات –  Stringsكة ثلةكان هةلَدةطرن يةك لة دواي يةك ،بةمةش رِيَرةوي الر –القلبةFlight -
دروست دةبيَت و ئارِاستةى هاتوضؤ دةستنيشاندةكريَت .برِوانة ويَنةي ( )4-21و ()20-21
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قؤلَي هةلَطري ثليكةكان

ستوني رِاطري ثةرذين

ثليكة
ويَنةى ( )4-21قؤلَةكاني هةر دووالي ثليكانةي دار و تةختة
ب-ثليكة –الدرجة Step -يةكةيةكي ثيَوانةيية ،كة لة بةرزيى ثليكة و جيَثآ دروستدةبآ لةسةر رِيَرِةو دادةنريَت و ضةسثدةكريَت،
ئةميش بةزؤري لة تةختةدار ،يان لة كانزا دروستدةكريَت .برِوانة ويَنةى ( ) 23-21و ()24-21
ج -ثةرذينى ثليكانة-احملجر–  Balustradeلةسةر كةنارى رِيَرةوةكة دائةكوتريَت و ضةسثدةكريَت ،بؤثاراستين بةكارهيَنةراني
ثليكانةكة بةكاردةهيَنريَت .برِوانة ويَنةى ()20-21
ثةرذين
ثليكانة

دةستطر

قؤلَي هةلَطري ثليكةكان

ستوني رِاطري ثةرذين

ثليكة

ويَنةى ( )20-21ثليكانةي دار و تةختة
-1ثليكانةى بةرد -السلم احلجري.Stone Stair -
ئةجمؤرةثليكانانة بةزؤري لة دةرةوةى بينا بةكارهاتووة و بةكارديَت .بةتايبةتي لة باخة طشتييةكان و رِيَطا و بانةكان و شويَنة
طةشتيارييةكان .هةر لة كؤنةوة لة ديَهات و طوندةكان و قةدثالَي ضياكان بة كاريانهيَناوة ،هةنديَكجار لة ناوةوةى هةنديَ خانوبةرةي
كوردةواريدا دروستكراوة بةتايبةتي ئةوخانوانةى ،كة دوو نهؤمن .كةرةستةكاني ئةم ثليكانانة بةردن،و بةئاساني دةستدةكةون ثاش
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ضاككردنء بريازكردنيان لةطةلَ طرياوةى،وةكو قسلَء طةض،يان ضيمةنتؤ يان هةر بة وشكةكةلَةك دروستدةكريَت .برِوانة ويَنةى(-21
)22

ثليكةي بةردي
رِيَكخراو
ويَنةى ( )22-21ثليكانةي بةرد
-3ثليكانةي خشت -السلم الطابوقي. Brick Stairs -
ئةجمؤرة ثليكانانة لة كؤنةوة لة خانووبةرةي كوردةواريداو لة حةوشة و باخضةطشتييةكاندا بةكارهاتووة ،كةرةستةكاني بةئاساني
دةستدةكةون بة جؤرةها شيَوةي هونةرى و دميةنى جوانى تةالرسازى ،نةخشةى بؤكيَشراوة .برِوانة ويَنةى ()21-21
ديواري خشت

ثليكانةي خشت
ويَنةى ( )21-21ثليكانةي خشت
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-4ثليكانةى كؤنكريَت -درج الخرساني Concrete Stairs -ئةمانةش دوو جؤرن.
أ-ثليكانةى كؤنكريَيت ئاسايي -الخرسانة العاديةConcrete-
لة طرياوةى ضيمةنتؤ و ضةو و مل و ئاو ثيَكديَت ،بةثيَي نةخشةى ثيَشكات بؤدانراو قالَيب بؤ دةبةسرتيَت ،هةنديَكجار رِةنطى تايبةتيى
تيَكةآلو ء ضيمةنتؤ كة دةكريَت لةثاشان لة قالَبةكةدا دادةرِيَذريَت بةزؤري بؤ ناو باخةكان و رِيَطاوبانةكان بةكارديَت .برِوانة ويَنة
((23-21

ثليكانةي دارِيَذراو لة جيَدا

قالَيب ثليكانة
جيَثآ ثاني ثليكة

كؤنكريَيت ئاسايي

لوت ثؤش

بةرزي ثليكة
ويَنةى ( )23-21ثليكانةي كؤنكريَيت ئاسايي

ب-ثليكانةى كؤنكريَيت شيشضن -درج خرساني مسلح Reinforced Concrete Stairs -
هةموو شيَوةكان ء جؤرةكانى ثليكانة بة ضيمةنتؤي شيشضن نةخشةسازي بؤدةكريَت و ئةوسا ،يان لة شويَنكاردا( الموقع)
) (Siteدادةرِيَذريَت ،يان ثيَشكات ئامادةدةكريَت،ثيَويستيشة وردةكارييةكاني شيشضن بةثيَي خةسلَةتةكان و خشتة تايبةتييةكان كة
بؤ ئةم كارة دانراون ئةجنامبدريَن .ئةجمؤرة ثليكانانة بةئاساني قالَب بؤ هةموو شيَوةكاني دروستدةكريَت ،بةباشي بةرطةي طةرما و
ليَدان و شآ و تةرِي و ئاطر دةطرن ،بؤ هةموو جؤرة خانووبةرةكان و بيناطشتييةكان و رِيَطاوبان و شويَنةطشتييةكان بةكاردةهيَنريَن.
برِوانة ويَنةى ()24-21
جيَثآ

لووتي ثليكة

ثانيي ثليكة
بةرزي ثليكة

شيشي ضنراو
قالَيب تةختة

ويَنةى ( )24-21ثليكانةي كؤنكريَيت شيشضن
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ج-ثليكانةي كؤنكرييت شيشضين ثيَشكات دارِيَذراو -الساللم الخرسانية مسبقة الصبPre-cast Reinforced concrete -
stairs
كاتيَك كة ثرؤذةي طةورة دروستدةكريَت ،وةكو خانووي نيشتةجيَبون ،خويَندنطاكان ،بيناي تةندروسيت...هتد .ثليكانةكانيان
بة يةك قالَب و يةك شيَوة بؤ هةموو نهؤمةكان دروستدةكريَن ء دووبارة دةبنةوة،ثيَشكات لة كارطةي تايبةت بة هةموو ثليكةكانييةوة،
وةكو رِيَرِةوي الر –قلبة Flight -دادةرِذريَت و ئامادةدةكريَت .برِوانة ويَنةي ( .)25-21يان ثليكة ثليكة قالَيب بؤ دةكريَت و
دادةرِيَذريَت بؤ ئةجمؤرة ثليكانانةش ثردؤكةي الر ،يان دوو قؤلَي الر لة هةر دووالي رِيَرِةوةكةوة دروستدةكريَت ،يان برِبرِةيةك -درج
ذو جسر وسطي Stairs Supported by Central beam -لةذيَر ثشيت رِيَرِةوةكةدا دروستدةكريَت ء ثليكةكاني لةسةر
ضةسثدةكريَت برِوانة ويَنةي ()13-21

ويَستطةي حةوانةوة

ثليكانةي ئامادةكراو

ويَنةى ( )25-21ثليكانةي كؤنكريَيت شيشضن ثيَشكات ئامادةكراو
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-5ثليكانة كانزاييةكان  -الساللم المعدنيةMetal Stairs-
ئةجمؤرةثليكانانةثيَشثليكانةي كؤنكريَيت شيشضن بةكارهاتووة ،ئةمانة سوكرتن لةضاو ثليكانةي بةردو ضيمةنتؤ و ثليكانةي
خشت دا .لة خانووبةرة و كارطةكان و شويَنةطشتييةكان...هتد بةكاردةهيَنريَن ،ئةم ثليكانانة ثةيكةريَكي ئاسنينيان بؤ دروستدةكريَت
لةشيَلمان ،يان لة ثارضة ئاسين شيَوة ثلوسك –الساقية ،Channel -كة رِيَرِةوةكة ثيَكديَنيَت .ثليكةكان كة لةثليَيت (6ملم) و
ثارضة ئاسين طؤشةيي  -ثليَيت بة طؤشةكراو -حديد زاوية Angles -يان تةختةدار بة ئةستووريي (60ملم) يان ثارضة كؤنكرييت
شيشضين ئامادةكراو ،يان لةتاقي خشتضن  -عقادة  Jack arching -و طرياوةي طةض ،كة ئةمانة هةموويان لةسةر ثةيكةرةكة
دادةنريَن و يةك لة دواي يةك ضةسثدةكريَن .لة كاتي ئاطر كةوتنةوةدا ئةم ثليكانانة زوو طةرم دةبن ،ثيَويستة بة ماددةيةكي طةرمي
جياكةرةوة -عزل حراري Thermal Insulation-رِووثؤش بكريَن بؤئةوةي لة كاتي ليَقةوماندا بةرطة بطرن.برِوانة ويَنةى(-21
)26
طؤشةي ئاسن
ثليكةي ئاسن
ثليكةي ئاسن
شيَلمان

ويَنةى ( )26-21ثليكانةي كانزايي
155

بيناكاريي تةالرسازي
-6ثليكانةي خشت و بةرد -درج الحجر والطابوق Stone And Brick Stairs -بؤ دروستكردني ئةجمؤرةثليكانانة دةبيَت
ذيَرثليكةكان بة بةردي رِيَكخراو و بريازكراو باش هةلَببةسرتيَت ء بة طرياوةي ضيمةنتؤ،يان طةض ثةيوةستبكريَت ،ئينجا لةسةر
ئةويشةوة ثليكةكان بةخشت دروستبكريَن بؤ بةندكردن ء تيَهةلَكيَشكردني ئةمانيش طرياوةي ضيمةنتؤ ،يان طةض بةكاردةهيَنريَت،
ئةطةر شويَين ثليكانةكة لة دةرةوةي بيناكةدا بوو زؤرجار ضةتري بؤ دةكريَت،بؤئةوةي لة بةفر و باران و تيشكي خؤر ثاريَزراوبيَت.
برِوانة ويَنةى ()27-21

ثليكةي بةرد

ثليكةي خشت

ويَنةى ( )27-21ثليكانةي خشت و بةرد

-7ثليكانةى شوشةو ثالستيك -الساللم الزجاجية والبالستيكية Plastic and Glass Stairs-
ئةجمؤرةثليكانانة دةبيَت نةخشةسازييةكي تايبةتيان بؤ بكريَ و ثةيكةريَكي تؤكمةيان بؤ دروستبكريَت و شوشةكاني جيَثآ
(النائم) ئةستوور بن و بةرطةي هاتوضؤ و ليَدان بطرن مات و ليَلَنب ثةيكةري ئةم ثليكانانة زؤرجار بةثالستيك رِووثؤشدةكريَن بؤئةوةي
نةرم و نيان و سوك و جوان دياربن ،هةروةها يارمةتيي شوشةكان دةدات بؤ كةمكردنةوةي كارليَكردني ليَدان -تأثير الصدمة-
 impact collisionو بةرطةطرتنيَكي زياتر .ئةجمؤرة ثليكانانة بؤ جوانيي لة هةنديَك شويَين تايبةتدا بةكارديَت ،بةآلم لة
رِووي دةرونييةوة مرؤظ دةخاتة دلَةراوكيَوة لة كاتي بةكارهيَناندا لة نهؤميَكةوة بؤ نهؤميَكي تر و لة هةمانكاتدا بةرطةي ئاطر و
طةرميي ناطرن .برِوانة ويَنةى ()22-21
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ويَنةى ( )22-21ثليكانةى شوشة
-2ثةيذة  -السلم النقالLadder -
بةشيَوةيةكى طشيت ئةجمؤرة ثةيذانة لة دار و تةختة و ثالستيك و كانزاكاني ذةنط نةطركراو (طةلَظةنايزكراو) و ئاسن وئةلؤمنيؤم
دروستدةكريَن ،ئةم ثةيذانة دوو جؤرن. :
أ-ثةيذةي جؤري ثليكةباريك ،كة لة دووقؤلَي سةرةكي ثيَكديَت ،ئةم قؤآلنة بةثيَي ماددةكان و كةرةستةكاني دةطؤردريَن ،ئةطةر دار و
تةختة بن ،يان كانزاكان .ئةم قؤلَة سةرةكييانة رِيَرِةو ثيَكديَنن و لةسةر ئةمانةش ثليكة باريكةكانيان يةك لةدواي يةك
ضةسثدةكريَن بة مةرجيَك كة نيَواني ثليكةيةك بؤ ثليكةكةي سةرخؤي ،يان ذيَرخؤي لة (30سم35-سم) بيَت ،دةبيَت ماوةي نيَوان
هةموو ثليكةكان لة يةك ثةيذةدا ،وةكو يةكنب .ئةجمؤرة ثةيذانة لةناو مالَةكان و كارطةكان و شويَنة خزمةتطوزارييةكاندا بةكارديَن.
برِوانة ويَنةى ()24-21
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 35-30سم

ويَنةى ( )24-21ثةيذةي جؤري ثليكة باريك

ب -ثةيذةي جؤري ثليكةثان ئةمانة بؤ سةركةوتنى سةربانةكان و هةنديَكجار لةناو طةجنينة و كؤطاكان و بؤ سةر ثاثؤرِةكان و
فرِؤكةكان و هةنديَكيان لة شويَنة خزمةتطوزارييةكاني كةنالَةكاني ئاو و ئاوةرِؤ و كارةبا و هتد .بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى
()10-21

ويَنةى ( )10-21ثةيذةي جؤري ثليكةثان
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 جؤرةكاني دروستكردني ثليكانة -تصميم انواع السلم انشائياStair structure Design -ثليكانة بة يةكيَك لةجمؤرانةي خوارةوة دروستدةكريَت:
 -2ثليكانةي ثليكة بؤ ئامادةكراو و هةلَطرياو لةاليةكةوة و بةرةآل لة الكةي تريةوة -الدرج الجاهز معلق من جانب واحد و حر
من الجانب االخر Pre-Cast Stairs Supported from one Side & free from other Side.-برِوانة ويَنةى (-22
)12

ثليكةي ئامادةكراو

ديواري هةلَطر
قالَيب لةنطةرطر

ثليكةي كؤنكريَيت ئامادةكراو

ويَنةى ( )12-21ثليكانةي لة يةكالوة هةلَطرياو
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-1ثليكانةي لة دووالوة هةلَطرياو -الدرج المحمول من

جانبينStairs Supported from two sides-

ثليكانةي ئاسين لة دووالوة هةلَطرياو

ثليكةي كؤنكريَيت شيشضن
لة دووالوة هةلَطرياو

قؤلَي هةلَطري ثليكانة

ويَنةى ( )11-21ثليكانةي لة دووالوة هةلَطرياو
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-3ثليكانةى بة برِبرِاطة هةلَطرياو -الدرج ذو جسر وسطي-

Stair Supported by central beam

ثليكة

ثردي برِبرِةي ثليكانة
ثردي برِبرِةي كؤنكريَيت

ويَنةى ( )13-21ثليكانةي بة برِبرِاطة هةلَطرياو
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-ثيَوانة و سنووري بةرزيي و نزميي ثليكةكان  -قياسات و حدود االرتفاع و العرض الدرج & - Dimension

Limit of Rise &Tread of Steps
بةثيَي بةكارهيَنان و تاقيكردنةوةى ثليكةكانى ثليكانة دةركةوتووة ،كة ئةم ثيَوانانةى الي خوارةوة طوجناون بؤ بةكارهيَنان
بةثيَي شويَنةكانيان .برِوانة ويَنةى ()14 -21
ثةيذةي ثليكة باريك
ثةيذةي ثليكةثان
ثليكانةي ذيَرزةمني
ثليكانةي ئاسايي
الرةرِيَي ثليكةدار
الرةرِيَي بآ ثليكة

ويَنةى ( )14-21ثيَوانة و سنووري بةرزيي و نزميي ثليكةكان
بةرزيي ثليكةكان بةثيَي شويَين ثليكانةكان لة بينادا:
-2لةو خانووبةرانةدا ،كة بؤ كارطوزارى و خزمةتطوزاريى و بةكارهيَناني طشيت بةكارديَن ،وةكو بيناي سينةماكان و مةلةوانطةكان و
بازارةكان ...هتد  .باشرتة بةرزيى ثليكةكان لة (26سم) ثرت نةبيَت.
-1بؤ ثليكانةكانى خانووبةرةى نيشتةجيَبوون ،بةرزيي ثليكةيةك بة (27.5سم) دةستنيشانكراوة.
-3بؤ ثليكانةكانى خانووبةرةي يةك خيَزانى يةك نهؤم ،يان دوونهؤم بةرزيى ثليكةيةك بة (24سم) دانراوة.
-4بؤ ثليكانةى ذيَرزةمينةكان و سةربانةكان (10سم) بؤ بةرزيي ثليكةيةك دانراوة.
كةمرتين بةرزيى لة نيَوان دوو رِيَرِةوى بةسةريةكدا رِؤيشتو-االرتفاع بني قلبتني  Headroom-بؤ خانووبةرةى نيشتةجيَبون دةبيَت لة
(100سم) كةمرتنةبيَت ،ئةم ثيَوانةية دةتوانريَت بكريَت بة (240سم) بؤ ذيَرزةمينةكان و ضونةسةر بانةكان لة هةورةبانةكانةوة.
برِوانة ويَنةى ()15-21
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ثةرذين
 45 -25سم بةرزي ثةرذين
 45 -25سم بةرزي ثةرذين
 260سم بةرزي
100سم بةرزي

100سم كةمرتين بةرزي

ويَنةى ( )15-21ثيَوانةكاني نيَوان دوو رِيَرِةوي لةسةر يةك
-جؤرةكانى ثليكانة بةثيَي رِيَرِةو و ئارِاستةكانيان -أنواع الدرج حسب القلبات و االتجاهات-

Stairs Types according to

. Flights and trends
ثليكانةكان بةثيَي جؤر و شيَوة و رِيَرِةو و ئارِاستةكانيان بةمشيَوةيةي الي خوارةوة ثؤليندةكريَن:
 -2ثليكانةى يةك رِيَرِةو و يةك ئارِاستةي بآ ويَستطة  -سلم مستقيم بدون صحن:Straight Flight Stairs -
ئةو ثليكانانةن ،كة لة سةرتاسةري رِيَرِةوةكانياندا ويَستطةيان نيية ،لةبةرئةوةي ذمارةي ثليكةكانيان لة ( )21ثليكةية و بةرزيي
نيَوان هةر دوو ئاسيت نهؤمةكة ( 150سم) ،يان كةمرتة .برِوانة ويَنةى ()16-21

ئاسيت نهؤمي يةكةم

ويَنةى ( )16-21ثليكانةى
يةك رِيَرِةو و يةك ئارِاستةي
بيَ ويَستطة

ثليكانة
150سم بةرزي

ئاسيت نهؤمي يةكةم

رِيَرِةو
دريَذيي ثليكانة
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ئاسيت زةمينة
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-1ثليكانةى يةك رِيَرِةو و يةك ئارِاستةى ويَستطةدار -سلم مستقيم مع صحن:Stairs with one Flight & one Landing -
ئةو ثليكانانةى ،كة رِيَرِةوةكانيان دريَذة ،دةبيَت بؤ كةميَك حةوانةوة ويَستطةيان بؤ بكريَت ،ئةطةر بةرزيى نيَوان دوونهؤم
كةمرت بوو لة (150سم ) ويَستطةي بؤ ناكريَت ،ئةطةر ئةو نيَوانة لة (150سم) بةرزتر بوو،ثيَويستة ويَستطةي بؤ بكريَت .برِوانة
ويَنةى ()17-21

ويَستطة

 300سم

ويَنةى ( )17-21ثليكانةى يةك رِيَرِةو و يةك ئارِاستةى ويَستطةدار
 -3ثليكانةي يةك رِيَرِةوي دوو ئارِاستةي طةرِانةوة بة ويَستطةي الكيَشيةوة -سلم مستقيم نصفي : Half turn stairs -ئةو ثليكانانةن،
كة لةسةر رِيَرِةوةكانيان بؤ حةوانةوة ويَستطة هةية و طؤرِيين ئارِاستةى رِيَرِةو زؤرجار ويَسطةكة دةكريَت بةضةند ثليكةيةكةوة.
ويَستطةكان ،يان الكيَشةيني ،يان نيوبازنة دةبن و لة نيَوان هةر دوو ئارِاستةكةدا بة ئةندازةي ( 10-20سم) ماوةيةك دادةنريَت بؤ
رِةتكردني لوولة كةتانةكاني ئاوثرذيَين ئاطركوذيَنةوة .برِوانة ويَنة ()12-21
ئارِاستةي دووةم
ويَستطةي الكيَشةيي

شويَين لوولةكةتاني ئاطركوذيَنةوة

ئارِاستةي يةكةم

ويَنةى ( )12-21ثليكانةي يةك رِيَرِةوي دوو ئارِاستةي طةرِانةوة بةويَستطةي الكيَشةييةوة
 - 4ثليكانةي يةك رِيَرِةوي دوو ئارِاستةي طةرِانةوة بة ويَستطةي نيو بازنةيي -سلم مستقيم نصفي مع صحن نصف دائريHalf turn -
: stairs With Half turn Circle
ئةجمؤرة ثليكانانة لة نيَوان ئاسيت نهؤميَك بؤ نهؤميَكي تر دروستدةكريَت و شويَنيَك بؤ ويَستطة بؤ طؤرِيين ئارِاستةي رِيَرِةو و
كةميَك حةوانةوة دةستنيشاندةكريَت ،هةروةها بؤشاييةك لة نيَوان هةر دووالكةيدا دروستدةبيَت بؤ لوولة كةتانةكاني ئاوي ئاطر
كوذيَنةوة و هةواطؤركآ و ضةسثكردني ثةرذيين ثليكانةكة .زؤرجار ئةم ويَستطانةش بؤ ضةند ثليكةيةك دابةشدةكريَن ،بؤئةوةي لةو
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رِووبةرة كةمبكةنةوة،كة خانةي ثليكانةكة-بيت السلم Stair Case -داطرييدةكات،هةرضةندة واباشرتة ،كة ثليكةي لةسةر نةكريَت.
برِوانة ويَنةى ()14-21
ويَستطةي نيوبازنةيي
ئارِاستةي دووةم

ئارِاستةي يةكةم
ثليكانةي نيوبازنةيي بآ ويَستطة

ويَنةى ()14-21ثليكانةي نيو بازنةيي يةك رِيَرِةوي دوو ئارِاستةي طةرِانةوة بآ ويَستطة و ويَستطةدار

-5ثليكانةي يةك رِيَرِةوي سآ ئارِاستةيي -سلم مستقيم ثالثي :Open well stairs -
ئةم ثليكانانة دوو ويَستطةيان هةية ،لة نيوانياندا ضةندثليكةيةك دروستدةكريَت ،ئةو بؤشاييةي كة دروستدةبيَت بؤ شويَين
سةرخةر -املصعد Lift -كةلَكي ليَوةردةطرييَت ،كة ئةويش بةكارهيَنةران و شتومةك و كةلوثةلةكانيان سةردةخةن و بوَ نهؤمةكاني
سةرةوة ،يان خوارةوة دةطويَزنةوة .هةنديَكجار ئةو بؤشايية بآ سةرخةر جيَدةهيَلَريَت .برِوانة ويَنةى ()30-21
ئارِاستةي سيَةم

ئارِاستةي دووةم

ئارِاستةي يةكةم
شويَين سةرخةر

ويَنةى ( )30-21ثليكانةي يةك رِيَرِةوي سآ ئارِاستةيي
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-6ثليكانةي دوورِيَرِةوي سآ ئارِاستةيي ثةلدار-سلم مستقيم متشعب :Bifurcated stairs -ئةجمؤرة ثليكانانة بةثةليَكي سةرةكي
دةستثيَدةكات ،كة لة دوو ثةلةكةي تري ثانرتة و بة ويَستطةيةكةوة بةسرتاوة ،كةهةريةك لة دوو ثةلةكةي تري بة ئارِاستةيةكي
دذةيةكدا دةبات .ثاني ثةلة سةرةكييةكة ئةوةندة و نيوي ثانيي هةريةك لة ثةلةكاني ترة .ئةم ثليكانانة لة شويَنة طشتييةكان و
بيناي شانؤ و سينةما و هؤلَة طةورةكان ...هتد بةكاردةهيَنريَن ،كة دةبيَتة هؤي كةمكردنةوةي جةجنالَي (قةرةبالَغي) و ئارِاستةي
هاتوضؤ دةطؤريَت و ئاسانيدةكات .برِوانة ويَنةى ()32-21
ويَستطة

س

ئارِاستةي دووةم

ئارِاستةي سيَةم

ئارِاستةي يةكةم

ثةلي سةرةكي

س  1\2 +س
ويَنةى ( )32-21ثليكانةي يةك رِيَرِةوي سآ ئارِاستةيي ثةلدار

-7ثليكانةي طؤشةيي (سلم زاوية) ):(Quarter turn stairs
ئةم ثليكانانة دووجؤرن يةكيَكيان يةك رِيَرِةو و دوو ئارِاستةي هةية ،كة ستوونني لةسةر يةكرت و يةكدةبرِن بة طؤشةيةكي ()400
ثلةيي و ويَستطةيةك دروستدةكةن ،ئةويرتيان لة ضارةكة بازنةيةك ثيَكديَت و بآ ويَستطةية و ثانيي ثليكةكاني(جيَثآ) لةسةر ضيَوةي
ئةو ضارةكة بازنةية دةستنيشاندةكريَن و بة ئارِاستةي ضةقةكةي ثةيوةستدةكريَن .ئةم ثليكانانة يةك ئارِاستةيان هةية و بآ
ويَستطةن .برِوانة ويَنةى ()31-21

ئارِاستةي دووةم
ئارِاستةي يةكةم
400

ويَستطة

يةك رِيَرِةوي دوو ئارِاستةي ويَستطةدار

يةك رِيَرِةوي يةك ئارِاستةي ضارةكة بازنة بآ ويَستطة

ويَنةى ( )31-21ضةند منوونةيةكي ثليكانة طؤشةييةكان
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 -2ثليكانةي بازنةيي (سلم دائري) ):)Circular Stairs
ثليكةكاني ئةجمؤرة ثليكانانة،يان لة نيَوان دووبازنةى لةناو يةكدا رِيزبةند دةكريَن ،يان بةدةوري كؤلَةكةيةكي ئةستووردا ،كة لة
ضةقي بازنةكةدا دادةنريَت ،لة خوارةوة تا سةرةوة بةنددةكريَن .برِوانة ويَنةى ()33-21
لولةي بازنةي ناوبؤش

لولةي بازنةي ثرِكراوة بة كؤنكريَت

ثليكانةي دوو بازنةي لةناويةكدا ناوبؤش

ثليكانةي بازنةي كؤلَةكةداري ناوثرِ وثتةو

ويَنة ( )33-21جؤرةكاني ثليكانةي بازنةيي
 -4ثليكانةي لوولدراو (بادراو) -سلم لولبي :Spiral Stairs -ثليكةكاني ئةجمؤرة ثليكانانة بة دةوري كؤلَةكةيةكدا
ضةسثدةكريَن ،كة لة ناوةرِاسيت ضةقي ثليكانةكةوة بةرزبووةتةوة .بةزؤري بؤ هاتوضؤي يةك كةس بةكارديَت ،كة دةبيَت زؤر
بةورياييةوة بةكاريبهيَنريَت ،ضونكة ثليكةكان شيَوةى سيَطؤشةيي وةردةطرن و الى كؤلَةكةكةوة زؤر تةسكدةبنةوة .ئةم ثليكانانة
رِووبةريَكي كةم داطريدةكةن ،ثليكةكاني ثيَشكات ئامادةدةكريَن لة شويَنكار لةطةلَ كؤلَةكةكة لةيةكدةدريَن .لة كؤطا بضوكةكان و
فابريكةكان ،وةك ثليكانةي يةدةك بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى()34-21

كؤلَةكة

كؤلَةكة

ثليكةي ئامادةكراو
ثليكةي هةلَواسراو

ويَنةى ( )34 -21ثليكانةي لوولدراو (بادراو)
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-20ثليكانةي ثيَضدراو -سلم مفتول:Twisted Stairs -
ئةم ثليكانانة بةزؤري لة كؤنكريَيت شيشضن دروستدةكريَن و لة شويَنكار دادةرِيَذريَن برِبرِةيةكي كؤنكريَتيي بؤ دروستدةكريَت و
ثليكةكاني لةسةر ضةسثدةكريَت ،هةنديَكجار بآ برِبرِةش قالَيب بؤ دةبةسرتيَت و ثليكةكان و رِيَرةوةكة ثيَكةوة دادةرِيَذريَت .لة
هةنديَك شويَندا هةر بة ئاسن ،يان بة كانزاي جياجيا دروستدةكريَت .ئةجمؤرة ثليكانانة لة هؤلَة طةورةكان و شويَنة طشتييةكان و
رِيَستؤرانتةكان بؤ جوانكاريي بؤشايية طةورةكان دروستدةكريَن .برِوانة ويَنةى ()35-21

ئاسيت سةرةوة

برِبرِة

زةمينةي ثلةكان
ئاسيت خوارةوة

ويَنةى ( )35-21ثليكانةي ثيَضدراو

-

ئةو مةرجانةى ،كة ثيَويستة لة ثليكانةكاندا هةبن:

أ -ئةوماددانةى كة بؤ دروستكردني ثليكانةكان هةلَدةبذيَردريَن،دةبيَت بؤ ئةو مةبةستة طوجناوبن ،كة بؤي بةكاردةهيَنريَت و لة
شويَين وانةكراودا دابنريَت ثليكانةكان تةنها هؤكاريَكن بؤ رِزطاركردني بةكارهيَنةراني ئةو بيناية بة تايبةتي لة كاتي ليَقةومان و
ئاطركةوتنةوة و بومةلةرزةدا ،لةبةرئةوة دةبيَت رِةضاوي بةرطة طرتين ئاطر و ِراوةشاندن و لةرينةوة و شكاندن بطريَت و توندوتؤلَ بن و
ثيَويستة ضوونة دةرةوةي ثليكانةى رِزطاركردن -سلم الطواريء Fire escape -تةنها لةسةر زةمينةي دةرةوةي نهؤمي سةرزةوي
بيناكة كؤتايي بيَت .برِوانة ويَنةى ()36-21
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خانةي ثليكانة

ويَنةى ( )36-21منوونةي ثليكانةى رِزطاركردن
ب -دةبيَت زؤر بةئاساني بةكارهيَنةران بةكاريبهيَنن بؤ سةركةوتن و هاتنةخوارةوة و ثاريَزراوبن لة هةلَنوتان و خزان و كةوتن.
ت-ثيَويستة يةك رِيَرِةو لة( )3ثليكة كةمرتنةبيَت و دريَذيي رِيَرِةويَك لة ( )21ثليكة ثرت نةبيَت ،لةبةرئةوةي كة زؤري ثليكةكان
دةبيَتة هؤي ماندووبوون و هةلَنوتاني منداآلن و بة ساآلضوان و كةمئةندامان .برِوانة ويَنةى ()37-21

ثرت نةبيَت لة  24ثليكة
يةك رِيَرِةوي سآ ثليكةي

ويَنةى ( )37-21ثليكانةي يةك رِيَرِةوي سآثليكة
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ث-دةبيَت ثيَوانةي بةرزيي و ثانيي جيَثآ بؤ هةموو ثليكةكان لةيةك رِيَرِةودا وةكو يةكنب ،ئةطةر نا هةلَةية ،لةوانةية ببيَتة هؤي
كةوتن و زيانطةياندن بة بةكارهيَنةران .برِوانة ويَنةى ()32-21

ثليكانةى دروست
ثليكانةى هةلَة

ويَنةى ( )32-21شيَوازي هةلَة و رِاسيت ديزاني ثليكانة
ح -وا باشة كةثانيي رِيَرِةوةكان لةناومالَي يةك خيَزانيدا لة (20سم) كةمرت نةبيَت و لةشويَنة طشتييةكاندا لة( 210سم) كةمرت
نةبيَت ،ئةطةر ذمارةيةكي زؤركةس لةيةك كاتدا بةكاريانهيَنا ،ئةوا رِيَذةي ئةوثانيةي كة باسكرا بةثيَي ئةو ذمارةية دةبيَت زؤرتربيَت
لةوةى ئةطةر ثةجنا كةس بةكاريانهيَنا ،دةبيَت ثانيي ثليكانةكة لة ( 40سم) كةمرت نةبيَت و بؤ ( 100كةس) دةبيَت ثاني
ثليكانةكة (210سم) بيَت و بؤ ( 300كةس) دةبيَت ثاني ثليكانةكة ( 220سم) بيَت ،هةروةها تا ذمارةي بةكارهيَنةران زؤرتر بن،
ثاني ثليكانةكان زياتر دةبيَت ئةمةش بةثيَي بؤضووني ئةندازياري تةالرساز دةستنيشاندةكريَت،لة شويَنةطشتييةكاندا و ياريطةكان
ء شانؤ و هؤلَةطشتييةكان ...هتد ،بة هيض جؤريَك نابيَت ويَستطة-صحن Landing -ثانييةكةي لة ثانيي رِيَرِةوي ثليكانةكة
كةمرتبيَت .برِوانة ويَنةى ()34-21
 20سم بؤ

 40سم شويَنة

210سم شويَنة

ناومالَ

طشتييةكان

طشتييةكان

ويَنةى ( )34-21ئةندازةي ثاني ثليكانةكان بةثيَي ذمارةي بةكارهيَنةران
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طشتيية جةجنالَةكان
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خ-دةبيَت لةبةردةم يةكةم ثليكةي دةستثيَكدا ويَستطةيةك هةبيَت ،كة هاوتاي ثانيي ثليكانةكة بيَت ،هةروةها هةمان ويَستطةش
هةبيَت لةثاش دواثليكةي كؤتاييدا .برِوانة ويَنةى ()40-21
ويَستطةي كؤتايي
ويَستطةي دةستثيَك

ويَنةى ( )40-21ويَستطة و ثليكانة
 نةخشةسازكردني ثليكانة-تصميم الدرجDesign of Stair -أ -الريي ريَرِةوي ثليكانةكة لةطةلَ ئاسيت زةمينةي نهؤمةكة لة طؤشةي(100ثلة) كةمرت نةبيَت و لة طؤشةي (350ثلة) زؤرتر نةبيَت،
بؤئةوةى مرؤظ بةئاساني بةكاريبهيَنيَت و ماندوو نةبيَت و ثاذنةي ثيَي بةر لووتى ثلةكان نةكةويَت.
ب -بؤ نةخشةسازدان و دروستكردني ثليكانة لة نيَوان دوو نهؤمدا ،كة بةرزييةكةي نيَوانيان ثيَشكات دانرابيَت ،ئةو بةرزيةش بريتيية
لة ماوةي ئاسيت سةر زةمينةي نهؤمي خوارةوة تا ئاسيت سةرزةمينةي نهؤمةكةي سةرخؤي ،وة لة هةمانكاتدا دةبيَت بةرزيي يةك ثليكة
و ثاني جيَثيَكةي ثيَشكات بةثيَي ثيَويست دةستنيشانكرابيَت ،ئةوسا ئةطةر بةرزيي نهؤمةكة بة (ل) دابنيَن و بةرزيي ثليكةيةك بة
(ب) دابنيَن ،بةئاساني دةتوانني بةرزي نهؤمةكة ،كة (ل) ـة بة سةر بةرزي ثليكةكةدا كة(ب) ية دابةشبكةين ،ئةجنامي ئةم كارة
ذمارةي ثليكةكاني ثليكانةكةمان دةستدةكةويَت كة (ذ ) ـة ئةم كارة بريكاريية بؤ زانيين ذمارةي ثليكةكاني هةموو جؤرة ثليكانةيةك
دةستدةدات .برِوانة ويَنةى ( )42-21و ()41-21

ل÷ب=ذ
ئاسيت زةمينةي نهؤمي سةرةوة

ب

ب

طؤشةي ثليكانة لة  350- 100ثرت نةبيَت

ئاسيت سةر زةمينةي نهؤمي خوارةوة

ويَنةى ( )42-21دةستنيشانكردني بةرزيي ثلةكان
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ئاسيت نهؤمي يةكةم

 27.5سم

هةنطاو

 27.5سم
 27.5سم
 27.5سم

بةرزيي ثليكانةكة

 27.5سم

 27.5سم

ئاسيت زةمينة

 27.5سم
 27.5سم

30سم

30سم

30سم

30سم

30سم

30سم

30سم

30سم

دريَذي ثليكانةكة
ويَنةى ( )41-21نةخشةسازكردني ثليكانة
دوو جؤر ثليكانة لة رِووي بةكارهيَنانةوة هةن:أ -ثليكانةي يةك رِيَرِةوي يةك ئارِاستةي بآ ويَستطة :ئةم ثليكانانة بة يةك رِيَرِةو لة نهؤميَكةوة رِاستةوخؤ تا سةر نهؤمةكةى سةر
خؤي ،يان ذيَرخؤي ثةيوةستدةبيَت ،ئةجمؤرة ثليكانانة بؤ بةكارهيَنان خؤشنني ،بة تايبةتي بؤ مندالَ و بةساآلضوان و كةمئةندامان.
برِوانة ويَنةى ()16-21
ب-ثليكانةي يةك رِيَرِةوي دوو ئارِاستةي ويَستطةهةلَطر :شؤيَين ويَستطةكة دةستنيشاندةكريَت لة نيَوان بةرزيي نهؤمةكةدا بةثيَى
ثيَويست .برِوانة ويَنةى ()43-21
ويَستطة

ئارِاستةي دووةم
ويَستطة

ئارِاستةي يةكةم

ويَنةى ( )43-21ثليكانةي يةك رِيَرِةوي دوو ئارِاستةي ويَستطة هةلَطر
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ثليكانةى كارةبايي -الدرج املتحرك Escalator -
ثليكانةى كارةبايي تةنها لة كانزاكان دروستدةكريَت ،بة تايبةتى ثؤآل .شويَنيَكى طةورة داطريدةكات و هةر بؤ يةك ئارِاستة
دةرِوات و دةبيَت هةميشة دوو رِيَرِةو بةكاربهيَنريَت بؤ سةركةوتن و هاتنة خوارةوة بؤ هةموو نهؤمةكانى ئةو بينايةى ،كة ئةو جؤرة
ثليكانانةى تيَدابةكارديَت .بةبآ ئةرك و ماندوبوون بةكارهيَنةران دةطةنة ئةو نهؤمةي كة بؤيدةضن .بةزؤري لة شويَنة
جةجنالَييةكاندا بةكاردةهيَنريَت .ثاشةكةوتى كاتى هاتوضؤ دةكةن بة برِى ( )%50- %40و مامناوةندى خيَراييةكةى (50م/خ)
ثانيي (جيَثآ) ثليكةيةك (40سم) ـة ء ثانيى ثليكانةكة خؤى لة (60سم 200 -سم) .برِوانة ويَنةى ()44-21
 40سم
 10سم
ثليكة كانزاكان

ثةرذين

ثليكانة

بزويَنةري ثليكانة
200-60سم

ويَنةى ( )44-21ثليكانةي كارةبايي

سةرخةرةكان -املصاعدLiftsُ - Elevators -
 سةرخةر -املصعدLift-ُElevator -لة سالَةكاني  2250لة ئةمريكا ئةم ئاميَرة لةاليةن ئةندازيار )(Elisha Graves Otisـةوة وةك داهيَنانيَك دروستكرا ،كة
كاريطةرييةكي زؤري بؤ دروستكردني بينا بةرزةكان (باالَخانةكان) ء طواستنةوةي نيشتةجيَبوان و كةلوثةلةكانيان لةو وآلتة و وآلتاني
تري جيهاندا هةبوو:.
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 -2سةرخةري ئاسايي  -املصعد االعتيادي Liftُ -Elevator -
سةرخةر هؤكاريَكى طرنطة بؤ طواستنةوة و طةياندني ستوونيى لة بينادا ،لةبةرئةوة ثيَويستة لةاليةن ئةندازياري
تةالرسازةوة رِةضاوى شويَنيَكى طوجناو بكريَت بؤ دانانى سةرخةرةكان ،كة بتوانيَت زؤربةى رِارِةوةكانى هاتوضؤ لةو بينايةداثيَكةوة
ببةستيَتةوة.
سةرخةرةكان لة رِووى بةكارهيَنانةوة جياوازن ،هةنديَكيان بؤ طواستنةوةى ئةو كةسانة بةكاردةهيَنريَن ،كة لة بيناى
نيشتةجيبونةكاندا دةذين ،يان لة بينا طشتيةكان و بينا بازرطانييةكاندا كاردةكةن ،كة بةرزييةكانيان لة ضوار نهؤم ثرتة ،يان
سةرخةري تايبةت بؤ بيناي كةمئةندام و ثريان دادةنريَت ،كة لة دوو ،يان سآ نهؤم ثيَكهاتووة .سةرخةرةكان لةبارةى قةبارةشةوة
جياوازن ،وةكو ئةو سةرخةرانةى ،كة لة نةخؤشخانةكان و ميواخنانةكان و رِيَستؤرِانةكان لةطةلَ ئةو سةرخةرانةى ،كة لة كتيَبخانةكان
و زانكؤكان بؤ طواستنةوةى كتيَب و كةلوثةل بةكاردةهيَنريَن.
ئةمانة هةموو بة وزةى كارةبا كاردةكةن ،هةنديَكي ترهةن كة بة وزةي كارةبا و بةهيَدرؤليك كاردةكةن ،ئةوانيش بؤ
بةرزكردنةوة و طواستنةوةى مةكينةى طةورة و ئاميَر و كةلوثةىل قورس بةكاردةهيَنريَن .ثيَويستة بؤشاييةك بة ثانتاييةكى لةبار لة
بةردةم ئةم سةرخةرانةدا دابينبكريَت بؤ ضاوةروِانكردن و ضوونة ناو سةرخةرةكان و هاتنةدةرةوة ليَيان .برِوانة ويَنةى ()45-21
كيَشي لةنطةرطر

خانةي سةرخةر
ذووري سةرخةر
ثانتايي بةردةم
سةرخةرةكان

ويَنةى ( )45-21ثانتايي ضاوةرٍِِوانكردني بةردةم سةرخةرةكان
 .بةطشيت دوو جؤري سةرةكي سةرخةر بةكاردةهيَنريَت :
أ -سةرخةري طوريسي ثؤآليني و جؤرةكاني  -انواع مصاعد اجلرkind of Traction Elevators -
ب -سةرخةري هيَدرؤليكي -المصاعد الهيدروليكيةHydraulic Elevators -
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ثيَكهاتةكاني سةرخةري طوريسي ثؤآليني  -مكو نات املصعد Lift Component -
بةشيَوةيةكي طشتى سةرخةرةكان لةم بةشانةي خوارةوة ثيَكديَن-:
أ -ذووري طواستنةوة – المقصورة :Cabinet -ئةم ذوورة قةبارةكةى بةثيَي ذمارةي بةكارهيَنةران ء جؤري بةكارهاتين
دروستدةكريَت ،دةرطايةكى هةية ،كة بؤ ناوةوة دةكريَتةوة ،يان بة ساليد بؤ تةنيشتةكانى دةكريَنةوة.
ب -تابلؤي كؤنرتؤلَ-جهاز السيطرة :Control Equipment -لةناو ذوورى سةرخةرةكةدا تابلؤيةك هةية ،كة ضةند
قؤثضةيةكى لةسةرة بؤكارثيَكردن و كؤنرتؤلَي سةرخةرةكة ،يان لة كاتى ليَقةوماندا بؤ كارثيَكردنى زةنطى ئاطاداركردنةوة و
بةكارخستنى ثانكةى هةواطؤركآ ،هةروةها تةلةفؤنيَكيش لة كاتي ثيَويستدا بؤ ثةيوةنديكردن .زؤرجار ناو ذوورةكة ئاويَنة بةنديش
دةكريَت و دةستطريش بة ديوارةكانيةوة ضةسثدةكريَت بؤ دةستثيَوةطرتن .هةنديَك سةرخةر هةن ،كة دوو دةرطاى بةرامبةر بةيةكيان
هةية ئةم سةرخةرانة لة نةخؤشخانةكان و هةنديَك كؤطاي طةورةدا بةكارديَن.
ت -طوريسى ثؤآليني (كيبل معدني)) :)Cable/ Steel Ropeبةطشيت سةرباني ذووري طواستنةوةي هةموو سةرخةرةكان لةسةرةوة
بة طوريسيَكي ثؤآليينةوة بةسرتاونةتةوة ،كة بة دةوري ضةند خوخللؤكةيةكدا ثيَضيخواردووة و سةرةكةي ترى ضةسثدةكريَت بة كيَشيَكي
لةنطةرطرةوة .بؤ هاوكيَشكردني ذووري طواستنةوةكة.
ث -كيَشي لةنطةرطر -الثقل الموازن :Counter Weight -كيَشي لةنطةرطر لة ضةند ثارضةيةك بارستايي كؤنكريَت ،يان ئاسن
دروستدةكريَت ،كة بؤ هاوكيَشةى ذوورى طواستنةوة لة كاتي سةروخواركردني ذووري طواستنةوةي سةرخةرةكةدا دانراوة.
ج -رِيَطةى ئاسنني (ئاسنةرِيَ) -سكة الحركة :Rails -لةسةر ديواري خانةى سةرخةرةكة ضةسثدةكريَت لة سةرةوة،تا خوارةوة بؤ
طرتن و رِيَك رِؤيشتنى ذوورى سةرخةرةكة لةسةر ئاسنة رِيَكة.
ح -ضالَي جيَي سةرخةر –الحفرة :Pit -ئةم ضالَة كةميَك لة قةبارةى ذوورى سةرخةرةكة طةورة ترة و بةثيَوانةى( 250سم) قوولَة،
لةسةر سةر زةمينةكةى ضةند لوولثيَضيَكي ثؤالَيني (سثرينط) هةن ،كة زؤر بةهيَزن ،تواناي مذينةوة و كةمكردنةوةى ليَدان و
خؤثيادانى ذووري سةرخةرةكةيان لة كاتي هاتنةخوارةوةدا هةية.
خ -ذووري مةكينةكان -غرفة المكائن : Machine Room -ئةم ذوورة بزويَنةر و هةموو ئةو ئاميَر و كةرةستانةى كة بؤ
كارثيَكردني سةرخةرةكة ثيَويسنت ،دةطريَتة خؤي .ئةم ذوورة ،يان لة كؤتايي خانةى سةرخةرةكة لة سةربان ،يان لة ذيَرخانةى
سةرخةرةكةدا دروستدةكريَت ،ئةم ذوورة دةبيَت هةواطؤركيَيةكى باشي هةبيَت و رِووناك بيَت و دةرطايةكى طةورةى هةبيَت ،هاوكات
ئاميَرى ئاطركوذانةوةشى تيَدابيَت.
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د -خانةي سةرخةر -بئر املصعد:Shaft or lift well -
خانةي سةرخةر هةموو ئةو بةشانةى كة لة سةرةوة باسكراون دةطريَتةخؤي ،ديوارةكانى لة كؤنكريَتى شيشضن ،يان ثارضة
كؤنكريَيت ئامادةكراو ،يان خشت دروستدةكريَن .ئةم خانةية وةكو هيَزيكي بةرطريي وةستاو لة بينا بةرزةكاندا دذي تةوذمى با و
لةرينةوة و بوومةلةرزة بةكارديَت ،ئةو ديوارانةى كة ئابلوقةى ضوار دةوري سةرخةرةكةيان داوة خانةى سةرخةر  -بئر املصعدShaft -
 or Lift Wellثيَكدةهيَنن و ديواري هةلَطرن و لة كؤنكريَتى شيشضن دروستدةكريَن .ثيَويستة ضالَيَك بة قوولَي ( 250سم) لة
زةمينةي خانةي سةرخةرةكةدا دروستبكريَت ،كة لة ضيَوةي رِووكةرتي ئاسؤيي ذووري سةرخةرةكان طةورةتربيَت ،بؤئةوةي هةلَطرةكاني
ذووري سةرخةرةكةي تيَدادابنريَت .ذووري بزويَنةر و ميكانزمي سةرخةرةكة لة سةرةوة لة كؤتايي خانةي سةرخةرةكةدا دروستدةكريَت،
هةنديَكجار ئةم ذوورةش هةر لةذيَر خانةي سةرخةرةكةدا دروستدةكريَت .برِوانة ويَنةى ()46-21
ذووري بزويَنةر

خلؤكةي بزويَنةر

ذووري سةرخةر
نةخشةي بةرجةستةكردني ذووري سةرخةر و كيَشي لةنطةر طر

أ

أ
خلؤكةي بزويَنةر

خانةي سةرخةر

 250سم
ضالَي سةرخةر

طوريسي لةنطةر رِاطر

لولثيَضي ثؤآليني

ذووري سةرخةر

ئاسنة رِيَ

ئاسنة رِيَ
كيَشي لةنطةر طر
كيَشي لةنطةر طر

ذووري سةرخةر

رِووكةرتي أ -أ

ئاسنة رِيَي ذووري سةرخةر
ويَنةى ( ) 46-21سةرخةري كارةبايي
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 -1سةرخةري الرة رِيَ  -مصعد المسارات المائلة -

tracks Elevator

 : Slantedلة شويَنة تايبةتييةكان و لة تاوةرة

الخوارةكاندا بةكاردةهيَنريَت ،وةكو تاوةري ئيفأل لةثاريس ،يان تاقي سان لويس لة ئةمريكا .برِوانة ويَنةى () 47-21
ماوةي جولَةي سةرخةر
كؤنرتؤلَي دةرطا

دةرطاي ساليد

زةمينةي ذووري سةرخةر
ثاريَزةري ذووري سةرخةر

كيَشي لةنطةرطر
دةرطاي ساليد

طوريسي ثؤآليني رِاطري رِؤلَةكان
ئاسنة رِيَ

ويَنةى ( )47-21سةرخةري الرةرِآ
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 -3سةرخةرة هايدرؤليكيةكان -المصاعد الهيدروليكيةHydraulic Elevators -
هةموو ئةم سةرخةرانةش بة وزةي كارةبا كاردةكةن ،بةآلم لة جياتى (بزويَنةر و مةكينة و كيَشي لةنطةرطر و طوريسى ثؤآليني)
بةهؤي قؤلَيَكى هيَدرؤليكي ثؤآليينةوة ،كة بة رِؤنى شل دةجولَيَت لةناو لوولةيةكي ثؤآليين تايبةتدا و بارة قورسةكان سةردةخات،
يان دةيانهيَنيتةخوارةوة .ئةجمؤرة سةرخةرانة زؤر لةسةرخؤ هاتوضؤ دةكةن و دةجولَيَن و بؤ بةرزييةكي كةم بةكاردةهيَنريَن .ئةمانيش
دةبيَت ضالَي جآ سةرخةريان – الحفرة Pit -بؤ بكريَت و رِيَطاى ئاسنيش بؤئةوةى بة ستوونيى و رِيَك و بيَالدان بيَن و بضن .ئةجمؤرة
سةرخةرانة لة كارطةكان و ويَستطةي شةمةندةفةر و فرِؤكةخانةكان...هتد بةكاردةهيَنريَن .برِوانة ويَنةى ( )42-21و()44-21
لوولةي ثؤآل
ذووري طواستنةوة

قؤلَي ثؤآل

قؤلَي ثؤآل

ثؤلَا
لوولةي ثؤآل

ثؤلَا

ويَنةى ( )42-21سةرخةري هايدرؤليكي

ذووري طواستنةوة
ئاسنة رِيَ
قؤلَي ث ثؤآل
ثؤلَا

ضالَي جيَي سةرخةر

لولثيَضي ئاسين (سثرنط)
بةرزكةرةوةي هايدرؤليكي

ويَنةى (  )44-21منوونةي سةرخةري هايدرؤليكي
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 -4سةرخةري كةمئةندامان  -مصعد للمعوقنيWheelchair Lift -
ئةم سةرخةرانة لةسةر رِيَطايةكي ئاسنني ،كة لة جياتي ثةرذيين ثليكانةكة ضةسثكراوة ،لة شيَوةي كورسييةكي تايبةتدا ديَت
و دةضيَت .لةناو مالَ و هةنديَك شويَين طشيت و شويَين طةشتياريي و باخة طةورةكاندا لةاليةن كةمئةندامانةوة بةكاردةهيَنريَت.
برِوانة ويَنةى ( )50-21و ( )52-21و ()51-21
سويض

بزويَنةري ويَستطة

دةستطر
كورسيي كارةبايي

ويَستطةي هاتوضؤ
رِةورِةوةي كةمئةندام

ئاسنةرِيَ

ئاسنةرِيَ

ويَنةى ( )50-21سةرخةري سةر ثليكانة بؤ كةمئةندامان و ثريان

ويَنةى ( )52-21سةرخةري سةر ثليكانة بؤ كةمئةندامان و ثريان
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ويَنةى ( )51-21سةرخةري سةر ثليكانة بؤ كةمئةندامان و ثريان
بة طشيت سةرخةرةكان بؤ ضوار جؤر مةبةسيت سةرةكي ثؤليندةكريَن:
 -1بؤ مةبةسيت طشتيي ،يان بازرطانيي  -الغراض العامة او التجارية General Purposes or Commercials -
 -1بؤ بيناكاني نيشتةجيَبوون  -المباني السكنية Residential -
 -3دامةزراوةكان  -املؤسسات Institutional -
 -4طةجنينة و كؤطاكان  -املخازنStores -

رِيَطا الرةكان  -الطرق المنحدرة Ramps -
ئةم رِيَطايانة بريتيني لةو رِيَرِةوانةى ،كة دوو ئاستى جيا بةيةكدةطةيةنن و لةم شويَنانةى الى خوارةوةدا بةكارديَن:
 -2لة كارطةثيشةييةكاندا بؤ بردنة سةرةوة و هيَنانةخوارةوةى ئاميَرة باربةرة قورسةكان لة ئاسيت سةر زةمينةى شةقامةكانةوة بؤ
ئاستى نهؤمةكان.
-1لةو طةراجانةدا ،كة لة ضةند نهؤميَك بؤ ثاركي ئؤتؤمبيَل ثيَكديَن.
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-3لة باخة طشتييةكاندا بؤ طةيشنت بة ئاستة جياجيا كان.
 -4لة بيناي كةمئةندامان و ثريان و ثةككةوتوان و منداآلندا.
-5لة بيناي ثيَشانطا و مؤزةخانةكاندا.
 -6لة ذيَرزةمينى زؤربةي بيناكانى بةرِيَوةبةرايةتيى و نووسينطةكان و بينابةرزةكان ،كة بؤ ثاركى ئؤتؤمبيَل بةكارهاتوون.
بةطشتى ئةم طؤشة و الريانةى الي خوارةوة بةزؤري لةاليةن ئةندازياري تةالرسازو ئةوانةى كة لةم بوارةدا كاردةكةن ،دةستنيشانكراوة.
برِوانة ويَنةى ( )53-21و ()54-21
أ-الرييةكى كةم بةطؤشةي ( 60ثلة) ،كة ئةميش دةتوانني بلَيَن (2020م) ـة.
ب-الرييةكى مامناوةند بة طؤشةي (60ثلة200 -ثلة) ،كة ئةميش دةتوانني بلَيَني (2:20 - 206م) ـة.
ج-الرييةكي زؤر كوورِ بة طؤشةي ( 200ثلة140-ثلة) ،كة دةتوانني بلَيَني (2: 6 - 2 :5.1م) ـة.
ويَستطة
ثليكانة لة الرةرِيَدا

ويَنةى ( )53-21رِيَطا الرةكان

رِيَطاي الر

ماوةي طةرِانةوة و
ثيَضكردنةوةي كورسي

دةستطر

 250سم
 30سم

 20-75سم

دةستطر

رِووثؤشكردن بةماددةيةكي دذة خليسكان

 20-75سم
 210-200سم

ويَنةى ( )54 -21منوونةي رِيَطا الرةكان (الرةرِآ)
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سةرضاوةكاني بةشي دوازدةهةم
. مكتبة االنجلو المصرية، تكنولوجيا البناء، انشاء المباني،محمد عبدهللا
.2423،  جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية، الطبعة االولى،  أنشاء مباني، أرتين ليفون+ زهير ساكو
.2442–  الطبعة االولى جامعة بغداد، أنشاء المباني،عاطف السهيري
.1006 ، االسكندرية-توزيع منشأة المعارف،  االجلد االول- الطبعة التاسعة، تشيد المباني،فارق عباس حيدر
. شيَركؤ كريم قادر، حممد حسن يونس:دانةران
- 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
قالَبكاريي و ثةيكةرةرِآ
تةختةبةندكردن-القوالب و السقاالت
Forms and scaffolding
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بةشي سيازدةهةم  /قالَبكاري و ثةيكةرةرآ (تةختةبةندكردن) -القوالب و السقاالت Forms and Scaffolding -
قالَبكارى كاريَكى طرنطة ثيَويستة ثيَش دةستكردن بةكاري بينا بريى ليَبكريَتةوة و بةثيَي ئةو نةخشةسازييةى ،كة ئةندازيارى
تةالرساز دايناوة و و شيَوةكانى دةستنيشانكردووة ،دروستبكريَت و ئامادةبكريَت بؤ دارِشتنى كؤنكريَت تيَيدا ،دةبيَت قالَبةكان توندوتؤلَ
و تواناى هةلَطرتنى بارستايي خؤيان و هةموو ثيَكهاتةكانى كؤنكريَتةكة و مجوجوولَي كريَكاران و ئاميَرةكانيان هةبيَت و لة مةترسي
بة دووربن ،بةئاسانى دابنريَن و ليَكبدريَن و بةئاسانيش هةلَبوةشيَنريَنةوة و ليَكجيابكريَنةوة ،ثاش ئةوةى كة كؤنكريَتةكة لة ماوةي
سروشيت خؤيدا خؤي دةطرآ و بةهيَز دةبيَت و تواناى بارهةلَطرتن ثةيدادةكات،بة ئاطاداريى ئةندازيارى سةرثةرشتيارى ثرؤذةكة
قاَلبةكان هةلَدةوةشريَنةوة و ليَدةكريَنةوة .لة ميَذةوة مرؤظـ قالَبكارى كردووة و بةكاريهيَناوة لة دروستكردنى تاق و كةوانةى طةورة و
بضووك –بناء اقواس كبيرة وصغيرة –  Big & Small archsلة خانووبةرة و ثرد و...هتد ثيَش بةكارهيَنانى كؤنكريَت .كة
كؤنكريَتيش هاتةكايةوة ،بريكرايةوة لةوةى كة دةبيَت طؤرِانكاري لة قالَبةكاندا بكرآ و ثيَشبخريَن ،بة جؤريَك كة بطوجنيَن لةطةلَ
شيَوازى تةالرسازيى سةردةم دا .لة سةرةتادا بؤ مةبةستى قالَبكارى هةر دار و تةختةدار بةكاردةهيَنرا ،تا كةوتنة بةكارهيَنانى ماددة
كانزاييةكان  -املعادن Metals-ثالستيك  -بالستك Plastic -بةوجؤرة بةرةبةرة ضاكسازى تيَداكراو قالَبى ئةندازةكراو –القياسي-
 ،Standardكة بةئاسانى لةيةكدةدريَن و لةيةكدةكريَنةوة بؤ ضةندةهاجار بةكاردةهيَنريَنةوة ،ئةمةش بؤ كارى دارِشتنى كؤنكريت
هةرزان دةكةوآ .هةروةها زؤرطرنطة كة لة كاتى دروستكردن و دانانى قالَبةكاندا رِةضاوى تيَضون-الكلفة  Cost-بكريَت.
قالَب  -القالب Form -ئةو قةبارة ئامادةكراوةية ،كة بة شيَواز و نةخشةي تايبةت هةموو ثيَكهاتةكاني لة دار و تةختةدار و
كانزاكان و ثالستيك بة شيَوةيةكي كاتي دروستدةكريَن بؤ دارِشتين كؤنكريَت تيَيدا .ثاش خؤطرتن و مةيني و رِةقبووني كؤنكريَتةكة ئةم
قالَبانة هةلَدةوةشيَنريَنةوة و بؤ كاريَكيرت ئامادة دةكريَنةوة.

طرنطرتين ئةو خاآلنةي ،كة دةبيَت رِةضاو بكريَن لة وانةكردنى قالَبكاريدا ،ئةمانةن( -اهم االمور اليت ختص دراسة القوالب هى)-:
The most important concern is the study of Templates
-2ديزاينى قالَبةكان بةثيَي بنةماكان و فاكتةرة ئةندازياريية دةستنيشانكراوةكانةوة -تصميم القوالب وفق اسس و عوامل
هندسية معينةDesign Templates in Accordance with Criteria & Factors Specific Engineering
-1دروستكردنى قالَب و ئامادةكردنى بؤ بةكارهيَنان  -بناء القوالب و تهيئتها لالستعمالBuilding Templates & Made -
ready for use
-3بةكارهيَنانى قالَب و لةيةكدانى لة جيَكاردا  -استعمال القوالب و تركيبها موقعياThe use of Templates & -
Installed on Site
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ثيَويستة ئةم مةرجانةى الى خوارةوة لة كارى قالَبكاريدا هةبن :
 -2جؤري قالَبةكة و تواناى هةلَطرتن و قامييى و بةرطةطرتنى ئةو قورساييانةى ،كة دةخريَنة سةرى بؤئةوةى ثاريَزطاريى شيَوة و
قةبارةى كؤنكريَتةكة بكات و نةهيَلَيَت تيَكبضيَت و بشيَويَت.
 -1توندوتؤلَبيَت و مةترسي لة سةر ذيانى كريَكارةكان نةبيَت لة كاتى جيَبةجيَكردني كارةكانياندا لة بيناكةدا.
 -3لة رِووى ئابوورييةوة قالَبكارى زؤري تيَدةضيَت ،بةآلم ئةطةر بؤ ضةند جاريَك بةكاربهيَنريَتةوة ئةو تيَضوونة كةمدةبيَتةوة بة
تايبةتى قالَبة كانزاييةكان .
قالَبةكان يان لة شويَنكارةكان – يف موقع العمل  Job Built Form-ئامادةدةكريَن و دةبةسرتيَن و ليَكدةدريَن ،يان لةدةرةوةى
شويَنكارةكة – خارج موقع العمل  Shop Built Forms -ئامادةدةكريَن و دةهيَنريَن بؤي ،يان بةشيَوازى –نمط Style -دانراو
ئامادةكراوة – جاهزة  ،(Ready Made Forms)-ثيَويستة ئةو جؤرة قالَبة دةستنيشانبكريَت ،كة دةطوجنيَت بؤ ئةو كارةى كة
دةبيَت ئةجنامبدرآ ،هةروةها بةئاساني لة يةكبدريَن و ببةسرتيَن و لةثاشان هةلَبوةشريَنةوة و ليَبكريَنةوة .
ئةو ماددانةى كة لة قالَبكاريدا بةكاردةهيَنريَن -المواد المستعملة في اعمال القوالب Materials used in the Work of -
 the Templatesطرنطرتينيان ئةما نةن:
تةختةدار – اخلشب Timber -ئاسن و ثؤآل-احلديد و احلديد الصلب Iron and Steel-ثةرِة تةختةي لكيَنراو –املعاكس-
 Plywoodئةلةمنيؤم –االلومينيوم Aluminum -بةندكةر – رباط –  Connecterبزمار -بسمار Nail -برغو و
هاوسةرةبرغو – سةمونة-الرباغي و الصاموالت Bolts and Nuts -طريةى ئاسن  -الكالب احلديدي Clamps-وة هةنديَ ئاميَري
تر  -بعض االجزة االخرى Appliances -
جؤرةكاني قالَب بةثيَي ئةو ماددانةى كة ليَي دروستدةكريَت -انواع القوالب حسب مواد صنعهاTypes of Templates -
according to the Articles of Manufacture
قالَب لة يةكيَك ،يان ثرت لة دوو ماددة لةم ماددانةى خوارةوة بة هاوبةش دروستدةكريَت.
-1دار و تةختةدار –اخلشب.Timber-
-1ئاسن و ثؤآل-احلديد و الفوالذ.Steel -
-3كانزا سووكةلَةكان وةكو ئةلةمنيؤم -معادن خفيفةالوزن كااللومينيوم . Light weight Metals as Aluminum -
-4ثالستيك و ثالستيكى ضنراو بة رِيشوى شوشة  -البالستك او البالستك المسلح بالياف الزجاجية Reinforced plastic Fiber-
Glass
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رِاظةكردني طرنطرتين تايبةمتةنديَتيى ئةو ماددانةى ،كة لة سةرةوة باسكران بؤ قالَبكاري.
 -1قالَيب دار و تةختةدار  -القوالب الخشبيةTimber Forms -
ئةجمؤرة قالَبانة بةكاردةهيَنريَن بؤ دارِشتنى ئةو كؤنكريتانةى كة بة شيَواز و وردةكاريى-تفاصيل details -ئةندازيارييانةى
تايبةت بةرهةمدةهيَنريَن ،كة بةئاسانى بةجؤرة قالَبةكاني تر ناتوانريَت جيَبةجيَبكريَن .قالَبى تةختة هةرزانرت دةكةويَت ،ئةطةر
بتوانريَت بؤ ضةند جاريَك دووبارة بةكاربهيَنريَتةوة .ئةم قالَبانة لة ضةند جؤريَك دار و تةختةدار دروستدةكريَن ،كة هةنديَكيان
نةرمن – ناعم،Soft -وةكو دارى ضام ،وة هةرزانرتين جؤري داريشة .باشرتواية ،كة هةر بةتةرِيى بةكاربهيَنريَن و ثيَش بةكارهيَنانيان
لة قالَبكاريدا وشكنةكريَنةوة ،بؤئةوةى بةهؤى تةرِيى كؤنكريَتةكةوة ئاو هةلَنةمذىَ و ببيَتةهؤي خواربونةوة و ضةمانةوةيان .ثيَويستة
تةختةدارةكان ثيَش بةكارهيَنانيان بؤ قالَبكاريى باش الكانيان ضاكبكريَن و رِيَك و بيَطرآ بن و بة مةكينة سافبكريَن – يسوى -
 Dressingو ئةستوورييةكانيان لة (2سم2،5-سم) كةمرت نةبيَت و قلَيشء درزيان تيَدانةبيَتء كاتيَك كة بة تةنيشتيةكةوة
دادةنريَن ،بؤشايي لة نيَوانياندا نةبيَت ،كة ببيَتةهؤي دزةكردن و ليَضوون و ضؤرِانةوةى ئاو و خةستاوى كؤنكريتةكة .بؤ ئةم كارة
دةبيَت تةختةكان لة شيَوةي كانة و زمانةدا  -مفصل قفل  Tongue and groove -بةباشي دروستبكريَن ،يان جومطةي ليَكدراو -
مفصل تشكيل ،Composite Joint -بةآلم ئةجمؤرةيان زؤر باش نيية ،هةرضةندة هةرزانرت دةكةويَت ،دةستنيشانكردني ئةم
جومطانة بة جؤر و ئامادةكردني تةختةكةوة ثةيوةستة .برِوانة ويَنةى ( -2-23أ  ،ب )

ويَنةى (- 2-23ب) جومطةي ليَكدراو

ويَنةى ( -2-23أ) جومطةي كانة و زمانة

ثاش ئةوةى كة قالَبكارييةكة تةواوبووة و بؤ تيَكردنى كؤنكريَتةكة ئامادةكرا ،تةختةكان ثاكدةكريَنةوة و بةرؤنيَكى كانزايي
سووك بؤئةوةى ئاوى ضيمةنتؤكة كاريان تيَنةكات .ثاش شيش بةستنيش باشرتة جاريَكي تر بة تةوذمي هةوا ثاكبكريَتةوة ،بؤئةوةى
رِووى ذيَرةوةى كؤنكريَتةكة و رِووى ثايةكان تةخت و لووسنب .قالَبةكانيان لةثةرِةتةختة لكيَنراوةكان -معاكس مغلف بالبالستك-
 ،Plastic Coated plywoodكة رِوويةكى يان هةر دوو رِووةكةى بة جؤريَك ثالستيك رِووثؤشكراوة  -دروستدةكريَت ،يان ثليَتى
كانزايي تايبةت بةكاردةهيَنريَت.ثيَويستة قاَلبةكان و ثةيكةرةكانيان بةهيَزبن و تواناى هةلَطرتنء بةرطةطرتنى هةموو ئةو قورسايي
و بارستاييانةيان هةبيَت ،كة بةستوونى و لة تةنيشتةكانيانةوة ثالَدةنيَن .قالَبةكان دةبَيت وةكو يةك تةنى لة يةكضةسثيَنراوى
يةكطرتوى  -كتلة متراصة Monolithic block -بةهيَز كاربكةن .بؤئةوةى ثارضة تةختةكان ثارضة ثارضة نةبن و لةناونةضن،
ثيَويستة هةولَبدريَت بة ئةندازةيةكى ثيَوانةكراو ثارضة تةختةكان ئامادةبكريَن و هةر بةو ئةندازانة بؤ كاريَكيرت بةكار بهيَنريَنةوة،
رِووكةرتيَكى وردةكارى بؤ قالَبيَكى تةختة هةموو بةشةكانى بةرِوونى نيشاندةدات ،كة ضؤن ثيَكةوة دةبةسرتيَنةوة و القةكان
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تةختةدارةكانيان هةلَطرتووة لة سةرةوة و لة ذيَريشةوة القةكان لةسةر بنكةيةكى تةختة بةهؤي ثوازةكانةوة ضةسثدةكريَن .برِوانة
ويَنةى ()1-23
قالَيب زةمينة
شيشي ثاية

ثشتيَنةي بان

قالَيب ثردي شيشضن

ديواري خشت

دةثي ثالَثشيت قالَيب ثرد

رِايةلَي تةختة

طريةي كانزا

بنكةي القةكان

ثايةي كؤنكريَيت شيشضن
الق

ويَنةى ( )1-23قالَبكاري زةمينة و بانةكان بة تةختة و دار
قالَيب ثاية كؤنكريَتة شيشضنةكان دةتوانريَت بة تةختةدار دروستبكريَت ،يان بة بةكارهيَنانى ثةرِةتةختةى لكيَنراو-املعاكس
–  ،Plywoodكة بة تةختةدار ثالَثشتدةكريَت ،طؤشةكاني ناوةوةي قالَبةكة بة تولَيَكي سيَطؤشة ثةخدةكريَتةوة بؤ ئةوةي طؤشةي
ثايية كؤنكريَتةكة تيذ نةبيَت ،بةو هؤييةوة بشكيَت وة لة هةر دووبارةكةدا ثيَويستة ئةم قالَبانة بة طريةى ئاسن  -كالب حديدي-
 Clampsيان طريةى تةختةدار باش ببةسرتيَنةوة ،ماوةي هةر طريةيةك بؤ طريةيةكي تر(15سم50-سم ) بيَت بةثيَي بةرزيى ثايةكة.
بؤئةوةى لة كاتى تيَكردنى كؤنكريَتةكةدا قاَلَبةكان بةهؤى ثالَنانى قورسايي خودي كؤنكريتةكةوة ورطنةدةن .جؤرة قالَبيَكي تر هةن،
كة لة ثةرِةتةختةى لكيَنراوى ئةستوور ،يان لة تةختةدارى تايبةت ،كة ضوارضيَوةيةكى كانزايي هةية و بة ئةندازةيةك ،كة
دريَذييةكانيان  200سم 100-سم 300-سم و ثانييةكانيان لة  20سم 40 -سم و ئةستورييةكانيان (2سم 2،5 -سم) ـة .برِوانة
و َينةكانى ( )3-23و ()4-23
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تولَي طؤشة

تةختةئاسن
ثةرِةطريةي

تةختةي سافكراو

طريةي تةختة

طريةي بةستنةوةي قالَب

ويَنةى ( )3-23قالَيب ثردي ثةيوةستكردني ثايةكان

ويَنةى ( )4-23قالَيب ثايةي كؤنكريَيت شيشضن

 -1قالَبة كانزاييةكاني ئاسن و ثؤآل -القوالب المعدنية الحديد و الفوالذMetal Forms -
ئةم قالَبانة لة ئةلةمنيؤم،يان ئاسن،يان هةردووكيان ثيَكةوة دروستدةكريَن،بةهيَز و قامين و بؤ زؤرجار بةكاردةهيَنريَنةوة و
هةرزانن .ثارضةكاني ئةم قالَبانة بة ئةندازة و شيَوازيك (النمط) دروستدةكريَن ،كة بطوجنيَن لةطةلَ ئةندازة و ثيَوانةكانى ديزاينى
بيناكاريدا بؤ دارِشتين كؤنكريَتى ثةيكةري بينا و زةمينةكاني بةكارديَت .برِوانة ويَنةي ()5-23
طريةي بةستنةوةي بةشةكاني قالَب

دةثي ثةرِةتةختة
ضوارضيَوةي كانزا

شانبةست
القي كانزا
قوولَي شانةكاني قالَبةكة

قالَيب كانزايي ديوارةكان

ويَنةي ( )5-23قالَبة كانزاييةكان

ثيَويستة قالَبة كانزاكان بةشيَوةيةكى رِيَكءثيَك و وانةكراو دابةشبكريَن بةتايبةتى بؤ رِووكارى بينايةك ،كة بة كؤنكريَت
دادةرِيَذريَت ،بؤئةوةى ثاش ليَكردنةوةى قالَبةكان،رِووكارةكان كارى تةواوكارييان-االنهاْ Finishing -بؤنةكريَت ،ضونكة رِووكارةكة
لة رِووى تةالرسازيةوة ثاك و رِيَك و سافة و دلَطري و ثةسةندة .قالَبة كانزاكان بة جؤرةها ئةندازة و ثارضةى جياواز دروستدةكريَن،
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هةنديَكيان بؤ بيناكاريى ئاسايي و بيناي قةبارة بضووك تايبةتن .ئةم ثارضانة لة هةر ضوارالوة ليَوارةكاني بةثانى ( 5سم)
نوشتاونةتةوة.
جؤريكي تريان بؤ بيناي قةبارة طةورة و قورس بةكاردةهيَنريَت و دريَذيى ثارضةكاني (لة  200سم 100 -سم  300سم)
ثانييةكانيان لة (20سم – 40سم) و ليَوارةكانيان لة هةر ضوارالوة (6سم ) نوشتاونةتةوة .برِوانة ويَنةى ( . )6-23لةطةلَ
ئةمانةشدا ضةندةها ثارضةى تةواوكةر هةن بؤ هةر دوو جؤرة قالَبةكانزاييةكان ،كة لة طؤشة و شويَنة يةكرتبرِةكاندا بةكارديَن ،ضةند
يةكةيةكيش هةن بؤ ئابلوقةدان و بةستنةوةى هةموو بةشةكانى قالَبةكان بؤ ثتةوكردن و بةهيَزكردنيان (سةيرى ناميلكةى رِيَنمايية
تايبةتييةكانى قالَبة كانزاكان بكة) .ثيَش تيَكردنى كؤنكريَتةكة دةبيَت هةموو رِووةكانى ناوةوةى قالَبةكان ضةوربكريَن ،بؤئةوةى
لةثاشان قالَبةكان بةئاسانى لة كؤنكريتةكة بكريَنةوة .لة زؤر شويَنى تيَكردنةكةدا دةبيَت ئاميَرى لةريَنةر -اهلزاز  Vibrator -لة
ضيمةنتؤكة بدريَت ،كاتيَكيش كة قالَبةكان ليَدةكريَنةوة دةبيَت باش ثاكبكريَنةوة و لةسةر يةك دابنريَن ،بؤئةوةى بةئاسانى بؤ
جاريَكي تر بةكاربهيَنريَنةوة .برِوانة ويَنةي ()6-23

كانزا دريَذي
300cm
القي
ثاني
كانزائاسؤييةكان
القيَثشتة
ثال
قالَيب طؤشةي دةرةوةي ديوار

قولَيي
 200cmدريَذي
قولَيي

رِووي طؤشةي

كون
َبةكة
قاللَبةكة
ثانيقا
ثاني

قالَيب طؤشةي رِووي ديواري ناوةوة

ويَنةي ( )6-23جؤرةكاني ثارضة قالَبةكانزاييةكان
 -3قالَبة ثالستيكةكان  -القوالب البالستيكيةPlastic Forms -
ماددةى ثالستيك بةزؤرى بةكارديَت بؤ رِووثؤشكردنى ئةو قالَبانةى،كة بؤكارى كؤنكريَتى بينا بةكارديَت،بةتايبةتى رِووةكانى
دةرةوةى بينا و رِووةكانى ناوةوةى .ثاش ليَكردنةوةى قالَبةكان ،رِووةكان ساف و رِيَك و جوان و ثةسةندن لة رِووى تةالرسازييةوة
زؤرجار ئةم قالَبانة بؤ ديكؤر و نيطاركاريى ناوةوةى بينا و رِووكارةكانى دةرةوةى بينا بةكارديَن .بةطشيت ئةجمؤرة قالَبانة كيَشيان
سووكة و بؤ ضةندجاريَك بةكاردةهيَنريَنةوة و لةضاو قالَبةكاني تردا ئاسان ثاكدةكريَنةوة ء هةرزانرتيشن .برِوانة ويَنةي ()7-23
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ويَنةي ( )7-23قالَبة ثالستكييةكان
زؤرجار ثةرِةتةختة-الصفيحة الخشبية  Timber sheets -لةطةلَ ئةم قالَبانةدا بةكاردةهيَنريَت ،كة دروستدةكريَت لة
ضةند تويَذيَك ثةرِةتةختةي لةسةريةك دانراوي يةكرتبرِ ،كة بة كةتريةي تايبةت ثيَكةوة لكيَنراون ،ئةمانة رِووةكانيان بة تويذيَك
ثالستيك  -مغلف بطبقة من البالستك  Plastic coated-رِووثؤشدةكريَن ،كة بةرطرييةكي باشيان بؤ رِووشاندن هةية،
رِووةكانيشيان ساف و جوانة و ضةوركردنيان ناويَت ،ضةند رِيَنماييةك هةية كة خشتةى تايبةتيان بؤ دانراوة لة رِووى ئةندازة و
تايبةمتةنديَيت و شيَوة و شيَوازيانةوة ئةو كةسانةي كة كاريان ديزاينة كةلَكي ليَوةردةطرن  .برِوانة ويَنةي () 2-23

تويَذي ثةرِةتةختةي سةرةوة
تويَذي ثةرِةتةختةيي
َذيرِثةرِةتةختةي ناوةرِاست
توي
يةكرتب
تويَذي ثةرِةتةختةيي
َذيرِ ثةرِةتةختةي ذيَرةوة
توي
يةكرتب

ويَنةي ( )2-23تويَذةكاني دةثي ثةرِة تةختة
دروستكردني قالَبةكان و تواناي بارهةلَطرتنيان-أعمال القوالب و تحملها لالحمالThe Design of Templates and Load -

 caring abilityقالَب دةبيَت وا دروستبكريَت ،كة بةرطةى هةلَطرتنى هةموو ئةو بار و قورساييانة بطريَ كةدةكةونة سةرى هةروةها
بةرطةى ئةو ثالَنان و فشارانة بطريَ كة بةهؤي كؤنكريتة شلةكةوة يان بةهؤي هيَزي ثالَناني باوة دةكةويَتة سةري و نةهيَلَيَ ورطى
ثيَبدا و شيَوةكةى بطؤرِيَت و بيشيَويَنى هةتا كؤنكريَتةكة خؤيدةطريَت و رِةقدةبيَت.
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ئةو بار و قورساييانةى كة كاردةكةنة سةر قالَب ئةمانةن-اهم االحمال التي تؤثر على القالب هي The most important -
Loads that effect the Templates
-2بار و قورسايية ستوونييةكان -االحمال الشاقولية  Vertical Loads -وةكو:
أ-كيَشي قالَبةكة خؤي كة لة(  10كطم –  60كطم ) ـة لةسةر هةر مةتريَكي دووجا.
ب-كيَشى شيشة ضنراوةكان و ماددةكانى بةستنةوةيان .
ج-كيَشى كؤنكريَتة شلةكة ثيَش وشكبوونةوة و خؤطرتن ،كة مةزةندةدةكريَت بة (1500كلطم) لةسةر يةك مةتر دووجا.
د-بارة جيَطؤرةكان ،كة مةزةندةدةكريَن بة (150كطم375-كطم) لةسةر يةك مةتر دووجا.
ه-ئةو قورساييانةى كةلةكاتي جيَبةجيكردني كارةكةدا  -األحمال المفروضة Imposed loads -دةكةويَتةسةري و ضؤنيَتيي
تيَكردني كؤنكريتةكة – تفريغ  Dumping -و ثةستانةوةى و جولَةى ئاميَرةكان و بردن و هيَنانى كؤنكريتةكة و ئاميَرةكانى
ثةستانةوة -أجهزة الرص.Compaction devices -
و -زؤرجار برِيَكي زؤر لة كؤنكريتة شلةكة كة لة سةر اليةكي قالَبةكة رِؤدةكريَت ،كة دةبيَتة هؤي السةنطي قالَبةكة و بةرزبوونةوةي
القةكاني و رِاكيَشانيان و خواربوونةوةيان و ليَكرتازاندنيان و رِووخانيان .برِوانة ويَنةي ()4-23
كؤمةلَة قورسايي نايةكسان

أ -دابةشبووني قورسايي بة شيَوةيةكي يةكسان

ئارِاستةي جوولَان

ب -دابةشبووني قورسايي بة شيَوةيةكي نايةكسان

ويَنةي ( ) 4-23باركردني قورسايي لةسةر بةشةكاني قالَب
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-1باري قورسايية ئاسؤييةكان -االحمال االفقيةHorizontal Loads -
ثالَنانى تةنيشتةكان -الدفع الجانبي Payment Profile -
فشاروثالَنانى كؤنكريَتة شلةكة لة كاتى تيَكردندا ،كؤنكريَتةكة بةهؤى
قورسايي خؤي و شليةكةيةوة ثالَدةنيَت بة تةنيشتةكان و الكانى

ثةستان
ثالَناني كؤنكريتة شلةكة
كؤنكريت

قالَبةكانى ذيَر خؤيةوة هةتا خيَراتر تيَبكريَت ثالَنانةكة ثرتدةبيَت،

قالَيب تةختةدار

بةآلم كة دةستيكرد بةخؤطرتن و-التصلب-
 Setting Timeمةيني ،وردة وردة ثالَنانةكة كةمدةبيَتةوة.
هةنديَ هؤكاري تر هةن ،كة كاردةكةنة سةرقالَب ،وةكو لةرينةوة ثالَنان
لة تةنيشتةكانةوة ،هةروةها ثالَناني با  .خشتةى تايبةت هةية بؤ ئةذماركردنى

ويَنةي ( )20 -23ثالَنان و فشاري
كؤنكريَتة شلةكة لةسةر التةنيشتةكان

ئةو قورساييانةى ،كة دةكةونة سةر قالَبةكان و الكانى لة كاتى ديزايين تةالرسازى و
بيناسازيدا دةبيَت رِةضاو بكريَت .برِوانة ويَنةي ()20-23

القةكان و ثةيكةرة رِآ (رِيَبةند) و رِايةلَةكان -القوائم والسقاالت و احلامالت Scaffolding & Holders& Carriers -

بؤ دروستكردن و دانان و رِاطرتنى قالَبةكان ،ثيَويستيمان هةية بة القةكان و تةختةبةندةكان شانبةند و طريةكان و رِايةلَةكان
كة لة دار و كانزاكان و لوولةى ئاسن و ئةلةمنيؤم ثيَكديَن ،كة دريَذيي و ثانيي و تريةكانيان بةئةندازةى تايبةت دادةنريَن .القةكان
ئةو رِاطرانةن ،كة بةستوونى دةخريَنة ذيَرقالَبةكانةوة بة يةكساني دابةشدةكريَن و بةشيَوةيةكى رِيَك وثيَك و ماوة بؤ دانراو ،بةشى
سةرةوةى ئةم القانة لة شيَوةى ( )Tدا دروستدةكريَت ،كة تةثلَةكيَكى لةسةر دادةنريَت و بة تةختةبةند بةهيَزدةكريَت و قالَبةكةى
لةسةر دائةكوتريَت لة خوارةوة بنى القةكة لةسةر بنكةيةكى تةختةدار دادةنريَت و ضةسثدةكريَت ،بةمةش هةموو ئةو بار و
قورساييانةى ،كة دةكةونة سةري ئارِاستةى ناخى زةوي دةكات .زؤرجار القى كانزا  -معدن Metal -بؤ هةلَطرتنى قالَبةكان
دادةنريَت ،ئةمانة تواناى بارهةلَطرتنى باشرتيان هةية لة القة دارةكان .هةنديَكجار جووتيَك القي تةثلَةك لةسةر بةتةنيشت
يةكةوة دادةنريَن ،كة بةرطةي بار و قورسايي زؤرتر دةطرن لة القة تاكةكان و دةتوانريَت ماوةى نيَوانيان لة كاتي ثيَويستدا فراوانرت
بكريَت .برِوانة ويَنةى ()22-23
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قالَيب زةمينة

هةلَطري تةختةدار

قالَيب ثردي سةر ثةجنةرة
شانبةسيت تةختة
القي شانبةستكراو

هةلَطري كانزايي

ثارضةي ضةسثكردن
شانبةسيت كانزا
دوو القي شانبةستكراو

بنكةي ثوازي تةختة
ب -دووالقي شانبةستكراو

أ -القي شانبةستكراوي تاك

ويَنةي ( )22-23القة شانبةستكراوةكان

ثةيكةرةرِيَ يان (رِيَ بةند) – السقاالت Scaffolding -ئةم ثةيكةرة ريَيانة لة دار و تةختةدار ،يان لة كانزاكان دروستدةكريَن لة رِؤذى دةستثيَكردن و جيَبةجيَكردني كاري بيناكةوة.
جاران ئةم كةرةستانة بة شيَوةيةكى كاتى بةكاردةهاتن بؤ هاتوضؤ و وةستاني كريَكاران و كريَكاراني تةواوكاري و رِووثؤشكردن و
دةستثياهيَناني و نؤذةنكردنةوة  -تعمري  Reconstruction-رِووةكاني بينا و ديوارةكاني دةرةوة و وردةكاري بؤكردنيان ،تا بتوانن
لةسةري كار بكةن و قالَبةكانيش دروستـبكةن  ،ثاش ماوةيةك ئةم كارة بةرةو ثيَش ضوو ،هةتا واي ليَهات كة بؤ هةلَطرتنى
قالَبةكان لة جيا تى القة ئاساييةكان بةكارهاتن  .بةكارهيَناني ثةيكةرة كانزاكان زؤر باشرتة لة ثةيكةرة دار و تةختةكان
لةبةرئةوةى ،كة هةرزانرتة و لة بةكارهيَناندا بيَكيَشةية ،و زؤر بةئاسانى بةشة جياجياكان و ثارضة و كةرةستةكانى طريوبةند دةكريَن
و دةبةسرتيَنةوة ،بةشيَكى زؤري ئةم ثةيكةرة كانزايانة لة لوولةى ئاسن ثيَكديَن ،كة بة لة يةكبةستة ئاسنةكان – الرباطSteel -
 Scaffolding Fittingبةباري رِاست و ضةثدا و بة ستوونى و ئاسؤيي و الر لةيةكدةدريَن ،بةوجؤرة ضةندةها شيَوة و شيَوازي
جياجيايان ليَثيَكديَت  .برِوانة ويَنةكانى ( )21-23و () 23-23
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طؤشةبةند

لوولةي بةستنةوةي بةشةكاني ثةيكةرةكة
ثةيذة
شانبةست
بنكةي القةكان

ويَنةي ( )21-23ثةيكةرةرِآ كانزاييةكان
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كةنالَي كانزايي

 253 -215سم

برغوي طويَمشطة

برغوي ضةسثكردن

لوولةي ثيَكطةياندني
دوو ثارضة الق
القي كانزايي

طريةي كانزايي

لوولةي ثيَكطةياندني
بنكة و الق

زجنري و برغوي

ثارضة يةكبةستة ئاسنيةكان

ضةسثكردن

بنكةي كانزايي كونكراو
بؤ ذيَر القةكان
 2x25x25سم

تةختةداري ذيَر بنكة كانزاييةكان

ويَنةي ( )23-23كةرةستةكان و جومطةكاني بةستنةوةي ثةيكةرةرِيَي كانزا
سآ جؤري سةرةكى لوولةي كانزايي هةن سةبارةت بة دريَذاييةكانيان و تواناي بار و قورسايي هةلَطرتنيان.
 -2جؤري ئاسايي ئةندازةكراو  -النوع االعتيادي القياسيRegular Standard Type -

شانبةست

 -1جؤري زؤر بة توانا  -النوع ذو التحمل العاليHeavy Duty -
بنكةي القةكان
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 -3جؤري يةكجار بة توانا -النوع ذو التحمل الفائق Extra Heavy Duty -

شانبةست
بنكةي القةكان

ويَنةي ( )24-23ب جؤرة سةرةكييةكاني سيَثا لوولةييةكان
كاتيَك ويسرتا يةكيَك لةو جؤرانةي سةرةوة بةكاربهيَنريَت ،دةبيَت بزانريَت ئةو بارستايي و قورسايي و ئةركانةي كة دةكةونةسةري
ضةندن ،ئينجا بةو ثيَية جؤرةكةشي هةلَدةبذيَردريَت.
 رِايةلَة كانزاكان -الحامالت المعدنية Metal Joists -ئةم رِايةآلنة بؤ هةلَطرتين قالَبةكان بة ئارِاستةى ستوونيى و ئاسؤيي لةسةر بؤشايية جياجياكان بةكاردةهيَنريَن .خيَرا
دةبةسرتيَن و هةرزانن و هةنديَكيان بة ناويةكدا دةضنةوة و ئاسان دريَذدةكريَنةوة بةثيَي ثيَويستيى بؤشاييةكانى ذيَريان .ئةجمؤرة
رِايةآلنة ضةند شيَوازيَكيان هةية،كة لة رِووكةرتى سنووقى -مقطع صندوقي Box Section -ذةنطنةطر و رِووكةرتي تؤري و
رِووكةرتى لةيةكدراو -املركب Composite -دروستدةكريَن ،ئةمانةش بؤشاييةكى فراوان دادةثؤشن ،كة لة نيَوان هةر دوو
جةمسةرةكةيدا ثيَويست ناكات بؤ هةلَطرتن و ثالَثشتيكردنيان الق دابنريَت .دوو جؤر لةم رِايةآلنة هةن ،كة بة ئاساني دةتوانريَت
بةثيَي بؤشاييةكاني ذيَريان دريَذبكريَنةوة  -الحامالت القابلة للتمديد –  . Extended. Carrierبرِوانة ويَنةي ()25-23

رِايةلَي كانزايي
َHorizontalةكانزاييةكان
 )25-23Shoresرِايةل
-2جؤري تةلةسكؤث  -النوع التلسكوبي  -ويَنةي (
Telescopes
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ئةجمؤرة ،يان بة رِووكةرتي سنووقي ،يان بة رِووكةرتى شيَوة تؤرِ دروستدةكريَن ،تواناي دريَذكردنةوةيان لة هةر دوو
جةمسةرةكانيانةوة هةية ،بؤ ئةم كارة برِوانة خشتة تايبةتييةكانى بةكارهيَنانى ئةجمؤرة رِايةآلنة .برِوانة ويَنةكاني ( )26-23و
()27-23

هةلَطري دريَذكراوة بؤ يةك ئارِاستة

هةلَطري دريَذكراوة بؤ دوو دذة ئارِاستة

شانبةسيت القةكان

ثالَناني

بةرزيي قالَبةكة

تةنيشتةكان

القةكان
ثانيي قالَبةكة

دريَذيي قالَبةكة

ويَنةي ( )26-23رِايةلَة هةلَطرة تةلةسكؤبييةكان

ويَنةي ( )27-23رِايةلَة هةلَطرة تةلسكؤثيية ئامادةكراوةكان
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-1رِووكةرتيََكى بةهيَز و قايم -مقطع قوي و متين:Heavy Duty Horizontal Shoring -
كة تواناى هةلَطرتنى بار و قورساييةكى زؤري هةية .شانبةند –التكتيف Bracing -لوولة كانزاكان و القةكان و رِايةلَةكان
بة ثارضة شان بةندةكان دةبةسرتيَنةوة بةيةكةوة توند بةيةكةوة ضةسثدةكريَن ،بؤئةوةى بةرطةى هةموو ئةو فشار و هيَزانة بطرن ،كة
دةكةونة سةريان و ثالَيانثيَوةدةنيَن لة تةنيشتةكان و سةر و ذيَرى قالَبةكانةوة ،يان بةهؤي تةوذمي باوة ،يان خواربونةوةي
القةكانةوة ،يان داضووني ثيَطةى القةكانةوة ،يان بةهؤي هاتوضؤ و جوآلنةوةى قالَبةكان لة كاتى تيَكردني كؤنكريَتةكةدا ،يان
رِؤكردنى برِيَكي زؤر بة كؤمةلَ لةسةر اليةكى قالَبةكان(.برِوانة ويَنةى ()4-23
شانبةندةكان بةثيَي بةرزي و رِووبةرى قالَبةكان بةكارديَن بةثيَي رِةضاوكردني بارى جيَطر و بارى جيَطؤرِ و ئةو بار و
قورساييانةى تر ،كة دةخريَتة سةر قالَبةكان بؤ ئةم كارةش ضةند خشتةيةك و ضةند رِيَنماييةك هةية ،كة ثيَويستة رِةضاوبكريَن .بؤ
قالَبى ثاية و ديوارةكان دةبيَت تةنشتةكان و الكانيان بة ثالَثشتى تةختة ،يان كانزا ثالَبدريَن ،يان بة كيَبلَي ثؤآل توندبكريَن،
بؤئةوةى تيَكنةضن و الرنةبنةوة بةهؤى فشار و ثالَنانى باوة .برِوانة ويَنةى ()22-23

ثالَناني التةنيشتةكان

ثالَثشيي تةختة ,يان
كانزا ,يان كيَبلَي كانزايي

بنكةي ضةسثكردن
ثالَثشتةكان

بناغةي كؤنكريَيت

ويَنةي ( )22-23ثالَثشتكردني قالَيب ديوارةكان دذي ثالَناني التةنيشتةكان
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هؤكارةكاني ديزا ينى قالَبكاري -عوامل تصميم القوالب Factors Design Templates -
 -2قالَبةكان لة تواناى خؤيان ثرت بار نةكريَن .
 -1ثيَويستة تريي نيشاندةرى ضةمانةوة -السهم املؤشر Arrow Cursor -لة هةنديَك كاتدا لة ( )2/360بةريين
بؤشاييةكة ثرت نةبيَت .برِوانة ويَنةي () 24-23
2
360
بةريين بؤشاييةكة

ويَنةي ( )24-23تريي نيشاندةري ضةماندنةوة

 خةسلَةتةكان و رِيَنمايية تايبةتييةكانى قالَبكاريي  -املواصفات و التعليمات الخاصة بالقوالب -Specifications & Instructions on Templates
ثيَويستة خةسلَةتةكان و رِيَنماييةكانى تايبةت بة قالَبكارى بةرِووني خبريَتة بةردةم هةموو ئةو كةسانةى ،كة بؤ ئةم مةبةستة
كاردةكةن ،وةكو ئةندازيار و بةلَيَندةر ،بؤئةوةى لة كاتى ديزاين و جيَبةجيَكردنى كارةكاندا ثابةندبن ثيَيانةوة .طرنطرتينيان
ئةمانةى الي خوارةوةن:
-2دميةنى رِووةكانى كؤنكريَتةكة بة تايبةتى لة رِووى وردكردنةوةى كارى هةلَكؤلَني ء هيَلَكاري و نيطاركارييةوة،ئةطةر هةيبيَت و
باسكردني ضؤنيَتيى تايبةتكارييةكانى تةالرسازيي.
-1قالَبةكان دةبيَت ستووني رِابطرييَن و شانبةستةكان و ثالَثشتةكانيان -املساند Supporting -و ماوةكانيان دةستنيشانبكريَن و
بة وردى كاريانبؤبكريَت و جوولَة و لةقينيان لة ناودا نةميَنيَت.
 -3شويَنى دةرطا و ثةجنةرةكان (دةالقةكان-الفتحات Openings -بةباشى دةستنيشانبكريَن و بة قالَبى تايبةت ضارةسةربكريَن
 -4دةستنيشانكردنى جيَطاي جومطةكانى بيناكاريى و جومطةكانى كشان بة شيَوةيةكى رِوون ،كة لةطةلَ قؤناغةكانى تيَكردنى
كؤنكريَتةكة بطوجنيَت.
-5دةبيَت رِارِةوى هات وضؤ وثةرِينةوة-املعابر Crossings -و زةمينةى تايبةت بؤ كةلوثةىل دروستكردن و ئاميَرةكانى طواستنةوةى
كؤنكريَتةكة و تيَكردنى ئةجنامبدريَت.
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شكستهيَنانى كاري قالَبكاريي -فشل اعمال القوالب The Failure of Templates Business -
قالَبةكان شكستدةهيَنن بةهؤي رِؤضوون و تيَكشكان و رِمان و هةرةسهيَنانى بةشيَك ،يان بةشةكانى قالَبةكانةوة ،ئةوةش بةهؤي
ناتةواويى ديزاينةوة ،يان خراثيي جيَبةجيَكردنةوة ،يان هةردووكيان ثيَكةوة.
طرنطرتين هؤكارةكانى شكستهيَنان ئةمانةن  -أهم أسباب الفشلThe most important causes of Failure -
 -2كةموكوورِيى و خراثيي بةستنةوة و ليَكدانى بةشةكانى قالَبةكان.
 -1نةبووني شانبةسيت – التكتيف Bracing -تةواو بؤ ثةيكةرةرِيَكان -السقاالت Scaffolding -و القةكان و رِايةلَةكان.
 -3بةهؤي كؤنكريَتة شلةكةوة ،كة لةسةر اليةك لة الكانى قالَبةكة رِؤدةكريَت دةبيَتة هؤى ثالَنانى هيَزى تةنيشتةكاني ،كة زؤرترة
لة تواناى ثةيكةرى قالَبةكة و دةبيَتة هؤي ضةمانةوةى هةنديَك لة القةكان و بةرزبوونةوةى هةنديَكى تريان لةذيَر قالَبةكاندا و
بةرطرييان ناميَنيَت و قالَبةكان رِؤدةضيَن و دةرِميَن.
 -4نةبووني بنكةيةكي ثتةو و ضةسثكراو لةذيَر القةكاندا لةسةر زةوييةكة ،تابتوانيَت ئةو قورساييةى كة دةكةويَتة سةر القةكان
بةباشي دابةشيبكات و هةلَيان بطريَت .هةنديَكجاريش كةوتنةخوارةوةى ئاميَريَكي طواستنةوةى كؤنكريَتةكة بةسةر بةشيََكى
قالَبةكةدا ،دةبيَتة هؤيةكى تر بؤ شكستهيَنان و كةوتين قالَبةكة ،يان تيََكضوون و رِووخاني ئةو زةمينةيةى ،كة القةكاني قالَبةكةى
سةرخؤي هةلَطرتووة ،لةبةرئةوة دةبيَت طرنطييةكى زؤر بدريَت بة ديزاين (نةخشةسازى) و دانان و لةيةكدان و بةستنةوةى قالَبةكان و
ليَكؤلَينةوة يان بؤ بكريَت ،ثيَش دروستكردن و كاتي دروستكردنيان و سةرثةرشتيي و ضاوديَرييةكي باش بكريَت ،بةتايبةتي ئةو
قالَبانةي ،كة بؤ بينا قورس و طةورةكان دةبةسرتيَن.
 كردنةوة و ليَكردنةوةى قالَبةكان  -فك القوالبRemoving the Templates -هةنديَك هؤكار هةن ،كة ماوةى تيَكردني كؤنكريَتةكة و كاتي ليَكردنةوةى قالَبةكان دةستنيشاندةكةن ،وةكو:
-2ثلةي طةرماي دةوروثشت و رِيَذةي شآ كاريطةرييةكي طةورةيان لةسةر كؤنكريَتة دارِيَذراوةكة هةية،ئةطةر لةخوار ثلةي ()-20
سةديةوة بيَت ،ئةوا مةيني و خؤطرتنى كؤنكريَتةكة دوادةخات.
-1ماوةى بؤشاييةكة  -مسافة الفضاء  Space Distance -و بارةجيَطر و بارة جيَطؤرِةكان و رِيَذةي هةريةكةيان بؤئةويرت.
-3جؤري ضيمةنتؤكة و رِيَذةى تيَكةآلوكردني لةطةلَ (مل وضةو) دا ضةند زؤرتربيَت ،ئةوةندة كةمرت لة قالَبةكاندا دةميَنيَتةوة.
-4تايبةمتةنديَتييةكاني -خصائص  properties -ئةو ئةركانةى -اجلهد  Effort -كة دةكةونة سةر بةشيَك ،يان ضةند
بةشيَكي بيناكة بةتايبةتي بينا تايبةتييةكان .وة لةكاتيَكدا كة بةردةوام كةش وهةوا ساردبوو دةبيَت جةختبكريَتةوة لةوةي ،كة
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بةرطريي كؤنكريَتةكة لة كاتي ليَكردنةوةي قالَبةكاندا بطاتة دوو ئةوةندةى ئةو ئةركانةى ،كة كؤنكريَتةكة لة دواي ليَكردنةوةى
قالَبةكان هةلَيدةطريَت .بةثيَي ئةو كؤدانةى ،كة رِيَطةيانداوة بة ليَكرد نةوةى قالَبةكان لة كؤنكريَيت شيشضن ،كة بة ثلةى طةرميي
( )+ 20سةدى تيَكرابيَت بةثيَي ئةم رِيَنماييانةى الي خوارةوة دةبيَت.
 -2التةنيشتةكاني ثردؤكة و رِايةلَةكان  -جوانب الجسور و لروافد  beams and Joists -و ليَوارةكانى زةمينةكان و
بانةكان لةثاش دوو رِؤذ ليَدةكريَنةوة.
 -1ئةو ثايانةى كة قورساييةكي ئةوتؤيان لةسةر نيية ،لة ثاش دوو تا سآ رِؤذ قالَبةكانيان ليَدةكريَتةوة.
 -3ئةو رِايةآلنةي ،كة دةرضوون(تيَثةريون) -الجسور الناتئة  Cantilevers -ضوار ئةوةندةي دريَذيى دةرضوونةكة بة مةتر لةطةلَ
كؤي دوو رِؤذ ئينجا قالَبةكان ليَدةكريَتةوة بةماناى (ئةطةر دةرضوونةكة( )3مةتربيَت ،ئةوا (3م × 24= 1+21 = 4رؤذ).
 -4ثردؤكة و ميضةكان بة طويَرةي بؤشاييةكان دوو ئةوةندةي بضووكرتين بؤشايي بة مةتر لةطةلَ كؤي دوو رِؤذ.
لة كاتي بةكارهيَناني جؤري ئةو ضيمةنتؤيانةى ،كة بة خيَرايي خؤدةطرن و دةمةييَن ثاش تيَثةرِبوني نيوةى ئةوماوانةي كة لة
سةرةوة باسكران قالَبةكان ليَدةكريَنةوة  .ثيَويستة ذيَر ميضةكان و ئةو شويَنانةى كة باريان قورسة ،يان نهؤمي تريان لةسةرة
ماوةكةيان بؤ ( )12رِؤذ دريَذبكريَتةوة،وة دةبيَت لةو ماوةيةدا القةكان و رِايةآللةكان و شانبةستةكان (بالَبةستةكان) دةستكاري
نةكريَن وليَنةكريَنةوة ،تا ئةو ماوةيةى ( )12رِؤذة تةواو دةبيَت ،لةثاشان زؤر لةسةرخؤ و بةبآ ليَداني توند و لةرينةوةى بةهيَز و
دلَنيابوون لةوةى ،كة كؤنكريَتةكة بةباشي خؤيطرتووة و تواناي هةلَطرتنى بار و قورسايي هةية ،ئينجا قالَبةكان ليَبكريَنةوة.
جؤري قالَبة تايبةتةكان-انواع من القوالب الخاصة Types of Special Forms -ضةند جؤريَك قالَب هةن  ،كة هةر يةكةيان كاريَكى تايبةت بةخؤي هةية ،هةرضةندة ئاماجني هةموويان هةر بؤ دارِشنت و تيَكردني
كؤنكريَتة لة جؤرة جياجيا كاني بينادا .هةريةكةيان بؤ بينايةك بةكار ديَت ،كة لة رِووى ئاسانكاريي و هةرزاني وخيَرايي تيَكردنةوة
بؤي بطوجنيَت.

بةشيَوةيةكي طشيت ئةجمؤرة قالَبانةي الى خوارةوة بؤ بيناكاري جياجيا بةكاردةهيَنريَن.
-2سيستةمي قالَبة باوةكان  -نظام القوالب التقليدية Common Form System -
ئةجمؤرة قالَبانةش دةبن بة دوو بةشةوة:
ا -قالَيب دار و تةختة-القوالب الخشبية Timber Formwork -
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بؤ دروستكردني ئةجمؤرة قالَبانة ،دار و تةختةى ووشك-أخشاب جافة Dry timber -بةكاردةهيَنريَت ،بؤ هةندىَ
ثارضةي قالَبةكان دار و تةختةى نةرم-أخشاب لينة Soft Wood -وةكو داري ضنار و سثيدار بةكاردةهيَنريَت ،طريةى كانزايي
لكالليب الحديدية –  Metal Clampsبؤ بةندكردن و لةيةك بةستنيان بةكاردةهيَنريَت ،وةكو الي خوارةوة:* -قالَيب بنةثايةكان -قوالب قواعد االعمدة Templates bases columns -كاتيَك كة شويَن ثايةكان دةستنيشانكرا،
ئةوسا دةستدةكريَت بة هةلَكةندنى بنةثايةكان بةثيَي ئةو نةخشانةى كة بؤيان دانراوة ،تا دةطاتة سةر زةمينةيةكى ساغ و ثتةو،
لةثاشان بة كؤنكريَتى ئاسايي (بآ شيش) ناوضالَي بناغةكة دادةرِيَذريَت ،تا ئاستى دةستنيشانكراو ،ثاش خؤطرتنى كؤنكريَتةكة
دةتوانريَت قالَيب بنةثايةكان بة تةختة ببةسرتيَن و ئامادةبكريَن بؤ تيَكردني بنةثايةكان بة كؤنكريَيت شيشضن .بةطويَرةى
نةخشةكاني جيَبةجيَكردن ،كة بؤ دروستكردني بيناكة دانراوة .ئةو بنة ثايانة بةثيَي نةخشةكانيان ،يان ئاسايي دةبن ،يان
ثليكانةيي ،يان ثرياميدى (هةرةمى) .برِوانةى ويَنةكانى ( )10-23و ( )12-23

ةختةي بنة
بنةثايةي الر
قالَيب تةختة بؤ

ثالَثشيت دةمةثاية

طرية
ثالَثشت
قالَيب تةختة بؤ بنةثايةي ثليكةدار
قالَيب بنةثايةي ئاسايي

ويَنةى ( )10-23قالَيب تةختة بؤ بنةثايةكان
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ويَنةى ( )12-23قالَيب تةختةي بنةثاية ئامادةكراوةكان
ب-قالَيب ثردةكاني بةستنةوةي ثاية و بنةثايةي كؤنكريَيت شيشضن  -قوالب جسور الرابطة لالسس واالعمدة الخرسانية
المسلحة)

Bridges Templates Association for the foundations and reinforced concrete columns
ئةجمؤرة ثردانة ،يان ثايةكان لةسةر ئاسيت زةوييةوة بةيةكةوة دةبةستيَتةوة ،يان لةذيَر ئاسيت زةوييةوة بنةثايةكان
بةيةكةوة دةبةستنةوة ،ئةطةر زةوييةكة فشةلَ بوو ،يان لة ضةو ومل ثيَكهاتبوو ،ئةوا كةنالَ -خةنةك  -خند ق Trench -بؤ
ثردةكان هةلَدةكةنريَت و الكاني ،كةنالَةكة بة بةربةسيت تةختة ،يان كانزاثالَدةدريَت ،بؤئةوةى طلَةكةي دانةرِوخيَتة ناو
كةنالَةكةوة .برِوانة ويَنةكانى ( )3-23و ()4-23
ناو كةنالَةكة بة كؤنكريَيت شيشضن بةثيَي ئةندازةى بؤ دانراو دادةرِيَذريَت ،ئةطةر زةوييةكة ليَذبوو ،ئةوا ئةو كةنالَة بةش
بةش لة شيَوةى ثليكانةدا بةثيَي ثيَويست هةلَدةكةندريَت و لة كؤنكريَيت شيشضن ثرِدةكريَتةوة .هةنديَكجار ئةطةر زةويةكة ثتةوبوو،
ئةوا كةنالَةكةي بةثيَي ثيَويست بؤ هةلَدةكةندريَت و هيض بةربةستيَكي بؤ دانانريَت و شيشةكاني تيَدا دةضنريَت و دةبةسرتيَت بةثيَي
نةخشةي بؤ دانراو ،ئينجا كؤنكريَتةكةي تيَدةكريَت .برِوانة ويَنةى ()11-23
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الريي زةوييةكة

كؤنكريَيت ئاسايي

ويَنةى (  )11-23قالَيب تةختة بؤ بناغة ثليكانةييةكان

-1قالَبكاري ثايةكان  -قوالب االعمدة Column Forms -
ثايةكان ضةند شيَوةيةكيان هةية ،وةكو ضوار طؤشة و الكيَشة و بازنةيي و ضةند اليي...هتد ،ئةمانة هةريةكة بةثيَي نةخشة
و شيَوةى خؤى قالَيب بؤ دةبةسرتيَت .ئةم قالَبانة بة طريةى ئاسن و قؤلَي تةختةدار و بزمار و ثليَيت تةختةى ئاسايي ،يان ثةرِة
تةختةلكيَنراوةكان -معاكس Plywood -ثيَكةوة دةبةسرتيَنةوة بة ئةندازةيةكي تايبةت ،كة بطوجنيَت لةطةلَ ئةو فشار و ثالَنانةى
كة كؤنكريتة شلةكة دةيكاتة سةر الكاني لة كاتي تيَكردندا .برِوانة ويَنةى ()13-23
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كةمةرة بةست

طؤشةي ئاسنني

قالَيب ثاية
طريةي ئاسن

قالَيب بنةثاية
تةختةداري قالَب بةستنةوة
ميَخي ضةسثكردن
لةطةلَ زةوي
قالَيب بنةثايةي ئاسايي

ويَنةى ( )13-23قالَبة تةختةي ثايةكان

-3قالَبكاريي ديوارةكان  -قوالب اجلدرانWall Forms -
ئةم قالَبانة بةجؤريَك دةبةسرتيَن ،كة بؤشاييةكةى نيَوان هةر دوو الكاني قالَبةكة بة ئةندازةي ئةستووريي ديوارةكة
دادةنريَت و يةك ئةندازةي لةسةرانسةري ئةو ديوارةدا دةبيَت  ،بؤ ئةوةش بؤشاييطر-فاصل Spacer-لة نيَوان هةر دوو الي
قالَبةكةدا دادةنريَت .ثاش ئةوةى كة ئةو كارة ئةجنامدرا ،دةبيَت ئةم قالَبانة بة ئةستون – قائم –  postتةختةداري ثالَدراو لة
تةنشتةوة ثشت بةندبكريَن و بة ثالَثشيت  -المساند  Bracers -دار ،يان كانزا توند – ربط –  Tieبكريَن و ببةسرتيَنةوة و
ضةسثبكريَن  ،لةثاشان ناو قالَبةكة بة شيَنةيي و لةسةرخؤ ثرِ دةكريَت لة كؤنكريَت ،وة هةر كة كؤنكريَتةكة ،طةيشتة ئاسيت بؤشايي
بؤشاييطرةكان-فواصل Spacers-دةبيَت بؤشاييطرةكان البربيَن ،بؤئةوةى لةناو كؤنكريَتةكةدا نةميَنيَنةوة و ببنة هؤى درزبردني
كؤنكريَتةكة .برِوانة ويَنةى ()14-23
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تةختةداري ثالَدراو
دةثة تةختةي سافكراو
بؤشاييطر
ثالَثشيت الر

ويَنة(  )11-20قالَبة تةختةي ثايةكان

ميَخي ضةسثكردن لةطةلَ زةوي

ويَنةى ( )14-23قالَبة تةختةي ديوارةكان
-4قالَبكاريي بانةكان  -قوالب االسقفRoofs Forms -
ئةم قالَبان دةبةسرتيَن ثاش ئةوةى ،كة هةموو ثايةكان تيَكران و لةثاشان قالَبةكانيان ليَكرايةوة ،ئاسيت بنميضةكة و بن
ثردةكةكان لةسةر ثايةكان بة بؤية –الصبغ Paint -دةستنيشاندةكريَن ،بؤئةوةى بزانريَت لة ض ئاستيَكدا دةبةسرتيَن .دةتوانريَت
دةستنيشاني ئةو ئاستانة بة تةرازوي ئاوى ،يان تةرازووي ليَزةري ئاستثيَو ئةجنامبدريَت .برِوانة ويَنةى ()15-23

ئاميَري ليَزةر

ويَنةى ( )15-23تةرازووي ليَزةري ئاستثيَو
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بؤ ئةم كارة دةبيَت ئةندازياري سةرثةرشتيكار لة هةموو قؤناغةكاني بةستين قالَبةكاندا ئامادةبيَت و زؤر بةوردي و ورياييةوة
ضاوديَريي ئةو كارة بكات و ثاش تةواوكردني ثشكنيين بؤ بكات .هةر كةم وكوورِييةك لةجيَبةجيَكردني ئةو كارةدا هةبيَت دةبيَتة هؤي
شكستهيَنان و رِووخان و كةوتين قالَبةكان  .برِوانة ويَنةى ( -16 -23أ  ،ب)
قالَيب زةمينة
رِايةلَي تةختةدار

تةختةي سافكراو بؤ
تةنيشيت ثردةكان

طريةي كانزا
القي تةختةدار

طريةي كانزا

بنكةي القةكان

ثايةي كؤنكريَت شيشضن

ويَنة(1-20
ويَنةى ( -16 -23أ) قالَبكاريي بان و زةمينة و ثردةكانيان بة تةختة و دار

تةختةي ذيَرقالَب

قالَيب زةمينة

قالَيب ثرد
شيشي ثايةكان

رِايةلَي تةلسكؤثي

ئاسيت بنة ثردةكان

ثاية

القي كانزاي
بنكةي القةكان

ويَنةى (-16-23ب) ) قالَبكاريي بان و زةمينة و ثردةكانيان بة كانزا
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 -1قالَبة تايبةتةكان  -القوالب الخاصةSpecial form -
ئةم قالَبانة تايبةتن بؤ هةنديَك لةثيَكهاتة طرنطةكاني بينا ،وةكو ثليكانة و طومةز ،كة نةخشةي جيَبةجيَكردن -رسوم تنفيذية-
 Executive Drawingsتايبةتيان بؤ سازدةدريَت .برِوانة ويَنةكانى ( )17-23و ()12-23
ويَستطةي ثليكانة

دةثي ضةسثكردني ثلةكان

شانبةستةكان

الق
دةثي ذيَر ثلةكان
رِايةلَ

ويَنةى ( )17-23قالَيب تةختةي تايبةت بؤ ثليكانةكان
قالَيب تةختة

رِايةلَي تةختة
بنكةي بازنةيي
تةختة

ويَنةى ( )12-23قالَبة تةختةي تايبةت بؤ طومةز

هةنديَك قالَيب تايبةت – القوالب الخاصة  Special Formwork -هةن ،كة نةخشةسازيي زؤر تايبةتيان بؤ دةكريَت بةثيَي
ئةو نةخشانة ثارضةكاني دروستدةكريَن ئةم قالَبانة زؤرطران لةسةر خاوةن كارةكة دةكةون ،بةآلم دةتوانريَت ضةندجاريك
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بةكاربهيَنريَنةوة و زؤر كةميشيان ليَدةفةوتيَت ،لةبةرئةوة لة رِووي ئابوورييةوة هةرزانرت دةكةون ،دةركةوتووة كة قالَبةدار و
تةختةكان لةئةجنامي بةكارهيَناندا زؤريان ليَدة فةوتيَت بؤية طران دةكةون.

 -3سيستةمي قالَبكاريي تؤنيَل  -نظام قوالب االنفاق Tunnel Form System -
لةم سيستةمةدا ديوارة كؤنكريَتة شيشضنةكان ،وةكو ديواري هةلَطر كاردةكةن ،يان وةكو ثرديَكي قوولَ – جسر عميق -
 ، Deep beamكةثيَشيان دةلَني سيستةمي سنوقيي-النظام الصندوقي  Box system -ئةم قالَبانة ثيَكديَن لة ضةند القيَكي
كانزايي ثيَكةوة بةسرتاو ثيَكديَن ،كة لةسةر رِيَطةيةكي ئاسنيين تايبةت بة رِةورِةوة دةرِوات بة دةم تيَكردني كؤنكريَتةكةوة ،ثاش
تةواوكردني كارةكة دةتوانريَت دوورخبريَتةوة و البربيَت .برِوانة ويَنةى ()14-23

ويَنةى ( )14-23سيستةمي قالَيب تونيَلةكان

-4سيستةمي قالَيب خزاندن  -نظام القالب المنزلق : Slip Form System -
ئةجمؤرة قالَبانة بؤ كاري كؤنكريَيت شيشضن لة بينا ستوونييةكاندا بةكارديَن ،وةكو كؤطا و ئةمبارة طةورةكاني دانةويَلَة
(سايلؤ) ،يان دوكةلَكيَشي كارطةكان ،يان خانةي ثليكانةكانة -بيت السلم  Stair Case -بينابةرزةكان ،كة ثليكانة و سةرخةرةكان
المصاعد  Lifts -دةطريَتةخؤ ،يان شافتةكاني لوولةي ئاو و ئاوةرِؤ ء كيَبلَي كارةبا و تةلةفؤن و دةكتةكاني هةواخؤشكةر  -مكيفاهلواء ، Air Conditioner -هةروةها بؤ دروستكردني ثايةكاني ثردة طةورةكان و تةوةرة هةلَطرةكاني تانكي ئاو ،ئةجمؤرة
قالَبانة بةكاريش ديَن بؤ جيَبةجيَكردني كاري كؤنكريَيت شيشضن بةئاسؤيي ،وةكو كةنالَةكاني ئاوةرِؤ و رِيََطاوبانة خيَرارِؤكان -الطرق
السريعة High ways -و تونيَلة رِؤكان -االنفاق .Tunnels -برِوانة ويَنةى ()30-23
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تويَذيَك تةرِي برِ

كؤنكريَيت

رِيَطاي

شيشضن

ئاسنني

لوولةي ئاوةرِؤ

قالَيب كانزا
ويَنةى ( )30-23قالَيب كانزايي تايبةت بة تونيَلةكان
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بةشى ضواردةهةم
كؤنكريَتكاريي
أعمال اخلرسانة
Concrete Work
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بةشي ضواردةهةم \كؤنكريتكاريي  -أعمال الخرسانة Concrete Work -
ثيَش دوو هةزار سالَ رِؤمانةكان كؤنكريَيت ئاسايي-خرسانة عادية Plain Concrete -يان لة زؤربةي بيناكانياندا
بةكارهيَناوة بةو كريَكارانةي ،كة مةشقيَكي كةميان بؤ كاري بينا دروستكردن ثيَكرابوو و لةوبارةيةوة ئةزموونيَكي كةميان هةبوو،
ماددةي كؤنكريَت بةئاساني كاري ثيَدةكرا.
كؤنكريَت لة تيَكةآلوكردني ماددة زبرةكان -الركام  ، Aggregate -وةك ضةو ،يان (بةردي شكاو) لةطةلَ مل و ضيمةنتؤ و
ئاو ثيَكديَت،ثاش تيَكةآلوكردن ئةم ماددانة يةكدةطرن و بةرةو مةيني و رِةقبوون – التصلد Setting -دةضن ،زؤربةي وآلتة
عةرةبييةكان بة كؤنكريت دةلَيَن  ،Betonكة وشةيةكي فةرةنسيية .تايبةمتةنديَتيي رِةوشي كؤنكريَت لةضاو ماددةكاني تري بينادا
ئةوةية ،كة ئةم ثاش دارِشتين وردة وردة خؤيدةطريَت و رِةقبووني سةرةتايي  -التصلد البدائي Initial Settin -دةستثيَدةكات ،تا
دةطاتة رِةقبووني كؤتايي  -التصلد النهائي  ، Final Setting -هةروةها بةرطرييةكي زؤرباشي دذي فشار و ثالَةثةستؤ  -مقاومة
الضغط Compression -هةية ،بةآلم بةرطةي رِاكيَشان  -السحب -الشد Tension -ناطريَت ،لةبةرئةوة لةو شويَنانةدا،كة
رِاكيَشاني تيَدابيَت ،بةبآ شيشضنكردن بةكارناهيَنريَت.
كؤنكريَت،ئةطةر برِطةكاني تةسك و تةنكنب -مقاطع نحيف Slenderness -بةرطةي هةموو ئةو فشارانة ناطريَت كة
دةكةويَتة سةري ،لةبةرئةوةي تواناي نوشتاندنةوة -االعوجاج Buckling -و شكان -الكسر Breaking -ى هةية ،بةآلم ئاسن
زؤر بةباشي بةرطةي فشار و رِاكيَشان دةطريَت ،لةبةرئةوة ئةطةر كؤنكريَت شيشضنكرا ،ئةوا ماددةيةكي منوونةيي بة تواناي ليَدروست
دةبيَت ،كة كؤنكريَيت شيشضنة -الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete -و بةرطةي هةموو جؤرة جياجياكاني ئةو ئةركانة
دةطريَت ،كة كاردةكةنة سةري.

ثيَكهاتة سةرةكييةكاني كؤنكريَيت ئاسايي و كؤنكريَيت شيشضن -المكونات الرئسية للخرسانة العادية و
المسلحة Major Components for R.c Concrete and Normal Concrete -

طرياوةي كؤنكريت بة طشيت لةم ماددانةي خوارةوة ثيَكديَت:
يةكةم /ضيمةنتؤ  -السمنت Cement -
دووةم /ماددة درشتةكان (ضةو و بةردةشكاو و خشتة شكاو)  -الركامCourse Aggregate -
سيَيةم /ماددة وردةكان وةك مل  -الرملFine Aggregate -
ضوارةم /ئاو  -الماء.Water -
ثيَنجةم /شيشي ئاسن بؤ كؤنكرييت شيشضن – شيشي لوس يان طرنج –القضبان المنتئةاو الملساء – Plain bars or D. Form
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شةشةم /ماددة سةرباركراوةكان  -المواد المضافةAdmixtures -
يةكةم /ضيمةنتؤ  -السمنت Cement -
ئةو ماددة رِةقانةية ،كة لة جؤريَك طةضي هيَدرؤليكي و قسلَ و هةنديَك ثيَكهاتةي تر ،كة لة كوورة تايبةتييةكاندا بة ثلةي
طةرميي ( )2350ي سةدي دةسووتيَنريًَت و ماددةيةكي رِةق و خرِي لة شيَوةي هةلَماتدا بة قةبارةي جياجيا ليَثيَكديَت ،كة ثيَيدةلَيَن
كلينكةر  clinker-ثاش هةنديَك كرداري ضاكسازي ،ورد دةكريَت و وةك ئاردي ليَديَت و ثيَيدةلَيَن ضيمةنتؤ ،تواناي تيَكةآلوبوون و
كارليَكردني لةطةلَ ئاو دا هةية .بةشيَوةيةكي طشيت دوو جؤر ضيمةنتؤ هةية:

أ -ضيمةنتؤي سروشتيي -السمنت الطبيعي:Natural Cement -
ئةجمؤرة ضيمةنتؤية لة وردكردن و هارِيين بةردة قسلَةكان  ، Caoكة لةثيَكهاتةكانيدا سليكا  Siو ئؤكسيدي ئةلةمنيؤم
 Al2O3و كاربؤنةكاني كاليسيؤم  CaCO3و ماددةي قورِ  Clayو مل  Sandهةية ،ئةم بةردانة جياوازييان هةية لة رِووي بةهيَزيي
و رِةنطةكانيانةوة بةثيَي دةرهيَنانيان لة ضينةكاني زةويدا لة شويَنيَكةوة بؤ شوَينيكي تر.
 -خةسلَةتةكاني ضيمةنتؤي سرووشيت  -خواص السمنت الطبيعي و أستعمالهNatural properties of cement and Its -

 usedو بةكار هيَناني:
* -رِةنطةكةي جيَطري نيية ،لةبةرئةوةي رِيَذةي ئةو ماددانةي ،كة لةثيَكهاتةي بةردة قسلَةكاندا هةن ،وةك يةك نني و جياوازن.
* -ناتوانريَت دةستنيشاني رِيَذة و برِي ئةو خويَيانة بكريَت ،كة كاردةكةنة سةر بةهيَزيي و سةختيي ضيمةنتؤكة.
* -هيَزي بةرطةطرتين جيَطري نيية ،لةبةرئةوةي ئةو بةردانةي ،كة بؤ دروستكردني ئةم ضيمةنتؤية بةكارديَن بؤ بةكارهيَنانيان لة
بينادا جيَي متمانة نني.
* -ثيَكهاتةكاني جيَطري نني و خيَرا خؤي دةطريَت و رِةقدةبيَت.
* -لة ضيمةنتؤي دةستكرد هةرزانرتة،لةبةرئةوةي لة كارطة سةرةتاييةكاندا بةرهةمدةهيَنريَت و ثيَويسيت بة كريَكاري خاوةن ئةزموون
نيية.
* -لة شويَنة ئاودارةكاندا بؤ دروستكردني ثاية و ثرد بةكاردةهيَنريَت ،لةبةرئةوةي كة خيَرا خؤيدةطريَت و رِةقدةبيَت،هةروةها بؤ
دارِشتين كاري زةبةلالح بةكاردةهيَنريَت ،وةك بةربةستة طةورةكان و كؤئاوةكان و ديوارة ثالَثشتةكاني كةنار رِووبار و دةرياكان.
 تواناي بةرطةطرتين ضيمةنتؤي سرووشيت -قوة تحمل السمنت الطبيعيDurability of natural cement -324
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ثاش ليَكؤلَينةوة و ثشكنني لة تاقيطة تايبةتييةكاندا بؤ تواناي بةرطةطرتين ضيمةنتؤي سرووشيت ،دةركةوتوة كة
تيَكةآلوكردني ضيمةنتؤي سرووشيت لةطةلَ ملدا بة رِيَذةي ( )1 :2ثاش ( )7حةوت رِؤذ تواناي فشاري ئةم تيَكةلَكراوة دةبيَتة
(50ثا 2/ئينج ضوارطؤشة) ،وة لة ثاش ( )12رِؤذ دةبيَتة (215ثا 2 /ئينج ضوارطؤشة) .لةبةرئةوةي كة ثيَكهاتةكاني ضيمةنتؤي
سرووشيت جيَطري نني ،بؤئةوةي تواناي بةرطةطرتين ضيمةنتؤ سرووشتييةكة مسؤطةر بكةين ،دةبيَت بة دوو رِيَذةي جيا تيَكةآلوي بكةين
لةطةلَ ملدا ،ئةويش ( 1 :2واتا  2ضيمةنتؤ  1 +مل) يان ( 3 :2واتا  2ضيمةنتؤ  3 +مل).
ب -ضيمةنتؤي دةسكرد  -السمنت الصناعيArtificial Cement -
ئةجمؤرة ضيمةنتؤية لة كارطةي تايبةتيدا دروستدةكريَت،ثاش ئةوةي كة هةموو كةرةستةي ثيَكهاتةكاني لة تاقيطةي
تايبةتداثشكنيين ورديان بؤ ئةجنامدةدريَت بؤ دةستنيشانكردني رِيَذةي ئةو ماددة نامؤيانةي كة تيََكةآلويان بوون.
 رِةوشي ضيمةنتؤي دةستكرد  -خواص السمنت الصناعي Artificial cement prosperities ٍٍ-* -رِةنطي نةطؤرِة (خؤلَةميَشي تؤخ).
* -تواناي بةرطةطرتين بؤ ئةو هيَز و قورساييانةي كة دةكةونة سةري نةطؤرِ و ضةسثاوة ،لةبةرئةوةي كة سيستةمي دروستكردن و
بةرهةمهيَناني كارامة و دامةزراوة .
*-رِيَذةي ئةو خويَيانةي كة تيَكةلَي ثيَكهاتةكانيان بوون ،كةمن و زيانبةخش نني و كارناكةنة سةر تواناي بةرطةطرتين ضيمةنتؤكة،
لةبةرئةوةي كة لة كاتي ثشكنني و شيكردنةوةياندا لة تاقيطةكاندا ،رِيَذةي خويَي زيانبةخش دةستنيشاندةكريَت.
دوو جؤر ضيمةنتؤ لة ثيَكهاتةي كؤنكريَت و طرياوة لكيَنةرة ضيمةنتؤييةكاندا بةكاردةهيَنريَن.
 -2ضيمةنتؤي ثؤرتالندي  -السمنت البورتالندي Portland Cement ( P.C.) -
كؤمةلَيَك ضيمةنتؤي جؤراوجؤرة ،كة لة ماددةي خاوي طةض – مواد كلسية خامة Calcareous -بة رِيَذةى ()1/3
ثيَكهاتةكةي دروستدةكريَت و ئةويرتيشي ماددةي قورِة و زؤرجار ئؤكسيدةكاني ئاسنيشيان سةرباردةكريَت .ماددة سةرةتاييةكاني وةكو
ئؤكسيدي طةض ) (CaOو ئؤكسيدي سيليكؤن و ئؤكسيدي ئةلةمنيؤم و ئؤكسيدي ئاسن...هتد .بة رِيَذةي لةبار بةكاردةهيَنريَن بؤ
بةدةستهيَنان و ئامادةكردني ضيمةنتؤي ثؤرتالند .جؤرة جياوازةكاني ضيمةنتؤي ثؤرتالند بة رِيَذةي جياجيا لة ماددة خاوةكان
بةرهةمدةهيَنريَن .ماددة سةرةكييةكاني ضيمةنتؤ لة هةريَمي كوردستان و لة عيَراق بةردة طةض و قورِة نيشتوةكانة ،كةثاش
تيَكةآلوكردنيان بةثلةي طةرماي ( )23500ى سةدي لة كوورة لوولةيية الرة خوالوةكاندا دةسوتيَنريَن و لة ئةجنامدا ماددةي كلينكةر
) (Clinkerبةرهةمديَت ،لةثاشان بةثيَي ثيَويست سارد دةكريَتةوة و دةهارِدريَت .هةروةها لة كاتي هارِينةكةيدا ماددةي طةضي
تيَكةلَدةكريَت ،بؤئةوةي درةنطرت مبةيةت و لة كاتي تيََكردندا خؤيبطريَت .ضيمةنتؤ ئامادةدةكريَت بؤ فرؤشنت لة توورةكةي كاغةزدا
بة كيَشي ( 50كطم) ،يان بآ توورةكة (فةل) بة ئؤتؤمبيلي بارهةلَطري تايبةت بؤ ئةمبار-الصوامع )Silo) -دةطويَزريَتةوة،
تايبةتيةكاني ثاراستين ضيمةنتؤ .ئةو ماددانةي ،كة بة رِيَذةي جياواز بؤ دروستكردني ضيمةنتؤ بةكاردةهيَنريَن خةسلَةت و
جؤرةكاني ضيمةنتؤ دةستنيشاندةكةن.
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 جؤرةكاني ضيمةنتؤي ثؤرتالند  -أنواع السمنت البورتالنديKind of Portland cement -أ -ضيمةنتؤي ثؤرتالندي ئاسايي  -سمنت البورتالند الطبيعي :Ordinar P.C-
ئةجمؤرة ضيمةنتؤية لة هةموو جؤرة كارةكاني بينادا بةكاردةهيَنريَت ،جطة لةو كارانةي كةثيَويستيان بةجؤرة تايبةتييةكاني تري
ضيمةنتؤ هةية.
ب -ضيمةنتؤي ثؤرتالندي ضاككراو  -سمنت البورتالند معدل:Modified General Purpose P.C -
ئةجمؤرة ضيمةنتؤية بؤكارةكاني ،وةكو بارستايية طةورةكان ،يان بؤ ئةو دارِشتنانةي ،كة لة كةشءهةوايةكي طةرمدا جيَبةجيَدةكريَن
و زؤرجار رِوو بةرِووي طؤطردة خويَكان بة برِيَكي مامناوةند دةبنةوة.
ج -ضيمةنتؤي ثؤرتالندي خيَرا رِةقبوون  -سمنت البورتالند سريع التصلد: High Early Strength P.C. -
ئةجمؤرة ضيمةنتؤية لة كةشءهةواي سارددا بةكاردةهيَنريَت و دادةرِيَذريَت ،بؤئةوةي خيَرا خؤيبطريَت و رِةقببيَت و قالَبةكاني ثاش
ضةند رِؤذيَك ليَدةكريَتةوة.
د -ضيمةنتؤي ثؤرتالندي طةرمي نزم  -سمنت البورتالند واطيء الحرارة:Low-Heat P.C. -
ئةجمؤرة ضيمةنتؤيانة لة طرياوةي كؤنكريَيت بةربةستة طةورةكاني ئاودا بةكاردةهيَنريَن ،كة لة كةشءهةوا طةرمةكاندا
جيَبةجيَدةكريَن ،بةمةرجيَك كةثلةي طةرمي طرياوةي كؤنكريَتةكة نزم بيَت ،بؤئةوةي كؤنكريَتةكة درز نةبات و نةتةقيَت.
ه -ضيمةنتؤي ثؤرتالندي بةرطةطري خويَي طؤطردي  -سمنت البورتالند مقاوم لالمالح الكبريتيةSulphate Resisting . -
:P.C
لةو شويَنانةدا ،كة كؤنكريَتةكة بةرةو رِووي كارتيَكردني طؤطردة خويَكان دةبيَتةوة ،يان خويَيان زؤرة ،وةك زيَراب ء ئاوةرِؤطشتييةكان
بةكاردةهيَنريَت ،دةبيَت رِيَذةي ماددةي ئةلؤمينا لة ماددة خاوةكانيدا كةمبكريَتةوة و رِيَذةي ئؤكسيدي ئاسن تيَياندا زيادبكريَت.
و -ضيمةنتؤي ثؤرتالندي سثي  -سمنت بورتالند االبيض: White P.C -
ئةجمؤرة ضيمةنتؤية هةمان خةسلَةتي ضيمةنتؤي ثؤرتالندي ئاسايي هةية ،تةنها ئةوةية كة رِةنطي سثي تيَكةآلودةكريَت .بؤ كارةكاني
ثرذاندن – النثر Disperse -و سواغدان و دروستكردني خشيت كاشي و ثرِكردنةوةي درزةكاني نيَوان خشيت كاشيى فةرفوري ،كة بؤ
رِووثؤشكردني ديوارةكان و زةمينةكاني طةرماوةكان و ضيَشتخانةكان بةكاردةهيَنريَت .ئةم ضيمةنتؤية لة جؤرةكاني تري ضيمةنتؤ
بيَهيَزترة ،لةبةرئةوةي كة ماددةي طةضي بة رِيَذةيةكي زؤرتر تيَداية ،بةآلم لة جؤرةكاني تر طرانرتة.
 -1ضيمةنتؤي ناثؤرتالندي و جؤرةكاني  -السمنت الغير بورتالندي وأنواعها:Non P.C and its kinds -
ئةو جؤرة ضيمةنتؤيانةن ،كة لةثيَكهاتة سةرةكييةكاني ضيمةنتؤي ثؤرتالندي دروستنةبوون ،بةلَكو لة ضةند ثيَكهاتةيةكي جياواز
دروستبوون ،وةكو كةظرة سرووشتييةكان و بةردة طةضي بؤكسايت.
جؤرةكاني ضيمةنتؤي ناثؤرتالندي ئةمانةي الى خوارةوةن:
أ -ضيمةنتؤي سرووشيت  -السمنت الطبيعي : Natural Cement -
ئةجمؤرة ضيمةنتؤية لة سووتاندني كةظرة سرووشتييةكان ،كةثيَكهاتةكانيان نزيكة لة ثيَكهاتةكاني ضيمةنتؤي ثؤرتالندةوة ،بة
ثلةيةكي طةرميي نزمرت لةضاو ضيمةنتؤي ثؤرتالنديدا دةسووتيَنريَن ،وةكو ئةوانيش بةرطةطر و بةهيَز نني ،ئةجمؤرة لة جيهاندا زؤر
كةم بةرهةمدةهيَنريَت.
ب -ضيمةنتؤي ئةلؤمينا بةرز  -سمنت عالي االلومينا:High Alumina Cement -
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لة بةردة طةضي بؤكسايت دروستدةكريَت ،رِةنطي بؤرة و زوو رِةقدةبيَت و بةرطة و توانايةكي زؤري هةية ،هةر لةيةكةم رِؤذي
دارِشنت و تيََكردنييةوة .بةرطةي ماددة ترشةلَؤكةكان  -المواد الحمضية Acidic substances -دةطريَت ،بةآلم بَيتواناية
بةرانبةر ماددة تفتةكان  -المواد القلوية  ، Alkaline Substances -لة كةشءهةواي سارددا و لة بينا دةرياييةكاندا و بؤ كوورة
و دووكةلَكيشي كارطةكانيش بةكاردةهيَنريَت ،ضونكة بةرطةي ثلةي طةرماي بةرزدةطريَت .ئةطةر لةطةلَ ضيمةنتؤي ثؤرتالندى ئاساييدا
تيَكةآلوبكريَت ،كارليَكيَكي زؤر خيَرا دروستدةبيَت و لة ضةند خولةكيَكدا رِةقدةبيَت و ثاش دوو كاتذميَر دةتوانريَت خبريَتة ذيَر بارةوة،
بؤ كارةكاني ضاككردنةوةي خيَرا و ثينةكردن زؤر ضاكة.
ج -ضيمةنتؤي فرة طؤطردي لةرِاددة بةدةر -سمنت فائق الكبريتات:Super Sulphated Cement -
لة تيَكةآلوكردن و سووتاندن و هارِينيَكي زؤر وردي ثامشاوةكاني خاشاكي كوورة طةرمي بةرزةكان و طؤطردي كاليسيؤم و برِيَكي
كةم لة ضيمةنتؤي ثؤرتالند بةرهةمدةهيَنريَت،بةرطريةكي باشي دذي كارتيََكردني طؤطردةكان هةية و وةكو ضيمةنتؤي ثؤرتالند بة
تواناية و تارِادةيةك لةويش باشرتة ،هةروةها وةكو ضيمةنتؤي خيَرا رِةقبوو كاردةكات ،باشرتة ئةجمؤرة ضيمةنتؤية بؤ كارة طةورةكاني
وةكو كاري دارِشتين بةربةستة طةورةكان ،يان كاتيَك كة كؤنكريَت بةرةنطاري كارتيََكردني طؤطردةكان دةبيَتةوة ،يان لة كةشءهةوا
طةرمةكاندا بةكاربهيَنريَت.
د -ضيمةنتؤي بيناكاري  -سمنت البناء:Masonry Cement -
لة تيَكةآلوكردني ضيمةنتؤي ثؤرتالندي ئاسايي و ئةو ماددانةي ،كة بلََقي هةوا دةردةكةن و ماددةي طةض و قسلَ...هتد
دروستدةكريَت ،ئةم ضيمةنتؤية تةنها بؤ طرياوة لكيَنةرةكان بةكاردةهيَنريت ،نةك بؤ كؤنكريت.
ه -ضيمةنتؤ كشاوةييةكان (ضيمةنتؤي كشان)  -سمنت التمددي :Expansive Cement -
ئةو ضيمةنتؤيانةية ،كة بؤ زؤر مةبةست بةكاردةهيَنريَن ء تواناي كشاندني هةية و كرذنابيَتةوة و ناضيَتةوةيةك ،جؤرة
جياجياكاني بةرهةمدةهيَنريَن لة تيَكةآلوكردني رِيَذةيةكي دياريكراو لة ضيمةنتؤي ثؤرتالند لةطةلَ ماددةيةكي كارليَك لةطةلَ
ضيمةنتؤ ،كة دةبيَتةهؤى كشان .ئةجمؤرة ضيمةنتؤية بةكاردةهيَنريَت بؤ ضاككردنةوةي ئةو درز و كةليَنانةي كة ئاو دةدةلَيَنن لة
كؤئاوةكان و ذيَرزةمينةكان و بةربةستة طةورةكاني ئاو دا....هتد.

دووةم /ماددة درشتةكان  -الركام :Coarse Aggregate -
ماددة درشتةكان لة كؤمةلَيَك تةنؤكةي بة قةبارة جياجيا ثيَكهاتوون ،ئةم ماددانة رِةق  -صلد Hard -و بةهيَزن -قوي -
 Strongو لةطةلَ ضيمةنتؤ و ئاو كارليَك ناكةن -تفاعل، Reaction -ثيَويستة ئةم ماددانة طوجناوبن و ماددة نامؤ
زيانبةخشةكاني ،وةكو جؤرةكاني خوآ بةتايبةتي خويَي طؤ طرد و كلؤريد و ماددة كيمياوييةكاني تر و ماددة ئؤرطانييةكان و تؤز و
خؤلَي تيَكةلَ نةبيَت و بةرطةي ئاطر بطرن و هةرزاننب .ماددة درشتةكان بة قةبارةي ( ) %75ثيَكهاتةي كؤنكريَتة لة (2م.)3
ماددة درشتةكان دوو جؤرن:
أ -ماددة درشتة سرووشتييةكان  -الركام الطبيعي:Natural Aggregate -
ئةم ماددة درشتة سرووشتييانة رِاستةوخؤ بةكاردةهيَنريَن،ثاش شتنةوة و بذاركردن و جياكردنةوةيان ،وةكو ضةو ومل و بةرد و ضةوة
طةورة شكيَنراوةكان.
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ب -ماددة درشتة دةستكردةكان  -الركام الصناعي :Artificial Aggregate -
ئةم ماددانة لة جؤرة خشتيَكي تايبةتي و ثامشاوةي كوورةي ثلةي طةرميي بةرز و قورِي خرِكراو و لة كوورةدا سووتيَنراو
دروستدةكريَن .لة رِووي قةبارة و شيَوةوة ماددة درشتةكان بةطشيت ئةم شيَوانةيان هةية ،خرِكةلة -المدور Rounded -و نارِيَك-
غير منتظم Irregular -و تةنكؤلَة -رقائقي Flaky -و طؤشةدار -ذو زوايا Angular -و دريَذكؤلة – مستطال-
 Elongularو زؤر ورد و ناوةجني و درشت و رِووشووشةيي – زجاجي Glassy -و لووس -املس Smooth -و طةرمةذنةيي –
حبيبي Granular -و زبر – خشن Rough -و بلووريي – بلوري Crystalline -و كونيلةدار – مسامي،Void age -
ضؤنيَتيي شيَوازي رِ ووي ماددة درشتةكان كاردةكةنة سةر تواناي كاركردني كؤنكريَت بةطشيت و سةر ثةيوةستبووني نيَوان طرياوةي
ضيمةنتؤ و رِووي ماددة درشتةكان ،هةروةها توانايان بؤ شآ هةلَمذين زؤرة ،لةبةرئةوة ماددة درشتةكاني ،كة لة ثارضةى خشت و
ثارضةي بةردة كونيلةدارةكان دروستدةكريَن ،بيَهيزن ء بؤ بةكارهيَنان لة كؤنكريَتدا ثةسةند نني ،بةآلم ماددة درشتةكاني ثارضة
بةردي ثتةوي شكاو و ثارضة خشيت شكاو  -الركام من حجرو طابوق المكسور.Aggregate ours -
مةرجة هةرة طرنطةكاني ئةم ماددة درشتانة ئةوةية ،كةثيَش بةكارهيَنانيان بؤ طرياوةي كؤنكريَت ثاكنب و رِةقنب و قةبارةيان
طوجناوبيَت و ماددة نامؤ زيانبةخشةكانيان تيَدا نةبيَت ،كة لةبةردي شكاو و خشيت شكاو و ضةودا زؤرن ،وةكو ماددة تفتةكان -المواد
القلوية  -و ماددة ئؤرطانيةكان  -المواد العضوية  -و ماددة قورِييةكان  -المواد الطينية -و تؤزي خودي بةردةشكاوةكان ،ئةو ماددة
درشتانةي كة لة هةريَمي كوردستان و لة عيَراق بةكار دةهيَنريَن ،ماددةي سيليكي سرووشتني و ثيَكهاتوون لةضةو -الحصو Gravel -و
ماددة درشتة ناوةجنييةكان -ركام متوسطة الخشونة Coarse Aggregate -ماددة وردةكان  -الركام الناعمAggregate -
 Fineو مل – الرمل. Sand -
ثيَكهاتةكاني ماددة درشتةكان:
-2ضةو  -الحصو :Gravel -
بة شيَوةيةكي طشيت دوو جؤر ضةو هةن:
أ -ضةوي كةنار رِووبارةكان  -الحصو النهري : River Gravel -شيَوة خرِ و لووس و بةرطةطر و بةهيَزن ،ماددة خويَيةكاني زؤر كةم
تيَداية ،بةآلم مل و قورِي تيَكةآلوة ،ئةويش بة شتنةوة و لة بيَذنطدان ليَي جيادةكريَتةوة ،بةرطةي ئاطر دةطرن ء هةرزانيشن .بؤ
تيَكةلَكردن لةطةلَ ثيَكهاتةكاني تري كؤنكريَت زؤر باشن.
ب -ضةوي وشكانيي الحصو الجاف  :Dry gravel -ئةم ضةوانة بةشيَوةي ضينة ضةو لةسةر رِووي زةوي بآلوبووةتةوة ،لةطةلَ طلَ و
خؤلَ و ماددة ئؤرطانيكةكان تيََكةآلوة ،لة رِووي ئابوورييةوة بؤ بةكارهيَنان لةبار نيية ،وةك بةشيَك لةثيَكهاتةكاني كؤنكريَت ،لةسةر
خاوةن كارةكة زؤرطران دةكةويَت،لةبةرئةوةي بؤثاككردنةوة و جياكردنةوةي ئةو ماددة نامؤيانةى ،كة تيَيدان ثارةيةكي زؤري
تيَدةضيَت.
 -1مل -الرمل:Sand -
دووجؤر مل هةن ،بةثيَي شويَين دةرهيَنانيان دةطؤردريَن ،وةكو:
ب-ملي وشكانييةكان.
أ  -ملي كةنار رِووبارةكان.
أ-ملي كةنار رِووبارةكان لة هةريَمي كوردستان بةكاردةردةهيَنريَن بؤ زؤربةي كارةكاني بيناكاريي ،ئةجمؤرة ملة خاويَنة و رِيَذةيةكي زؤر
كةم خويَي تيَداية ،قةبارةكانيان تيَكةلَن لة زؤر وردةوة تا ورد،الكانيان تيذة .لة هةنديَك شويَن رِيَذةيةك قورِي تيَداية و
هةنديَكيشيان لةطةلَ ضةو تيَكةلَن ،ئةمانة بة هيَلَةك و بيَذنط جيادةكريَنةوة و ثاكدةكريَنةوة ،ملي ناوضةكاني ناوةرِاست و باشووري
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عيَراق لة كةنار رِووبارةكان دةردةهيَنريَن ،بةآلم بة رِيَذةيةكي زؤر ملي زؤر وردي تيَكةآلوة لةطةلَ قورِ،لةبةرئةوة بؤ بةكارهيَنان لة
طرياوةي كؤنكريَتدا ناطوجنيَت.
ب -ملي وشكانييةكان (الرمل البري) لة ناوضةكاني ناوةرِاست و باشووري عيَراق بةكاردةهيَنريَن ،رِيَذةيةكي كةم ملي زؤر وردي تيَداية
لةطةلَ هةنديَك لة جؤرةكاني خوآ بة تايبةتي خويَي طؤطرد ،لةبةرئةوة ثيَويستةثشكنيين بؤ ئةجنامبدريَت لة تاقيطةي تايبةتدا
ثيَش بةكارهيَناني ،ضونكة زيانيَكي طةورة بة طرياوةي كؤنكريَتةكة دةطةيةنيَت.
 -3ئاو -الماء:Water -
ئاو ماددةيةكي زؤر طرنطة بؤ كاري طرياوة لكيَنةرةكان و ثيَكهيَناني كؤنكريت،ثيَويستة ئةو ئاوةي ،كة بؤ طرتنةوةي طرياوة
لكيَنةرةكان و كؤنكريَت بةكاردةهيَنريَت ،خاويَن بيَت و ماددة زيانبةخشةكاني ،وةكو ضةوري و رِؤن و ترشةلؤكةكان و جؤرةكاني خوآ و
ماددة تفتةكاني تيَدانةبيَت،ضونكة ئةمانة هةموو زيانبةخشن و كاردةكةنة سةر خةسلَةتي ثيَكهاتةكاني كؤنكريَت و سةر شيشةكاني
ناوي ،ئاوي ئاسايي خواردنة وة لة هةموو دؤخيَكدا باشة بؤ طرتنةوةي كؤنكريَت بةكاربهينريَت ،هةنديَكجار دةتوانريَت جؤري ئاوي
تريش بةكاربهيَنريَت ،ئةطةر ماوةي مةيني و خؤطرتين سةرةتايي طرياوةي كؤنكريَتةكة بةو ئاوة لة ( 35خولةك) زياتر نةبيَت .ئاوي
دةرياكان بؤ طرتنةوةي كؤنكريَتى شيشضن بةكارنايةت ،بةآلم بؤ طرتنةوةي كؤنكريَيت بآ شيش بةكاردةهيَنريَت،ئةطةر رِيَذةي
ضيمةنتؤكةي ناوي زياتر بكريَت ،بؤئةوةي هيَز و تواناي كؤنكريَتةكة زؤرتر بكات.
 -4شيشي ئاسن بؤ كؤنكريَيت شيشضن  -القضبان الحديدية للخرسانة المسلحة :Steel Bar For R. C .-
شيش لة ماددةي ئاسن لة كارطةي تايبةت دروستدةكريَت ،ماددةيةكي سةرةكيية لة كؤنكريَيت شيشضندا .بة جؤري طرنج طرنج،
يان لووس بة ثيَي خةسلَةتة كيمياويي و فيزياويية ثيَوانةييكراوةكاني بةريتاني ذمارة  Bs4461 ، Bs4449بة دريَذيي و تريةي
جياجيا دروستدةكريَن و لة شيَوةي طورزةداثؤليندةكريَن و كؤ دةكريَنةوة و دةطويَزريَنةوة بؤ شويَنكارةكة ،يان بؤ طةجنينة و كؤطاكان.
دةبيَت ئةم طورزانة بةثيَي قةبارة و دريَذيي طورزةكان ثؤلينبكريَن و لةسةر سةكؤيةكي تايبةت دابنريَن ،بؤئةوةي تيَكةآلو بة يةك
نةبن و بثاريَزريَن لة تةرِي و شآ و ضةوري و ماددة قريةكان...هتد .برِوانة ويَنةى ()2-24
شيشي لوسي طؤضانكراو

شيشي بة طةرميي طرجنكراو
شيشي بة سارديي طرجنكراو
شيشي بة سارديي بادراو
ويَنةى ( )2-24جؤرةكاني شيش
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 -5ماددة سةرباركراوةكان  -المواد المضافة Admixtures -
ئةم ماددانة لةطةلَ ثيَكهاتةكاني تري كؤنكريَتةكة لة كاتي ثيَويستدا تيَكةآلودةكريَن ،بؤئةوةي هةنديَك لة خةسلَةتةكاني
كؤنكريَتةكة بطؤريَت ،وةكو.:
ا -كاراكردن و ضاككردني كاري طرياوةي كؤنكريَتة نويَكة.
ب -كةمكردنةوةي برِي ئاو بؤ طرياوةي كؤنكريَتةكة.
ج -باشكردني بةرطةطرتين كؤنكريَتةكة دذي سةرما و بةسنت و كارتيََكردني كةشءهةوا.
د -خيَراكردني مةيني و رِةقبوون.
ه -سستكردني مةيني و رِةق بوون ،ئةطةر ثيَويستبوو.
و -بةربةستكرني دزةكردن و دةآلندني ئاو.
ز -بةرطةطرتين رِووشاندن.
ح -ثةيوةستكردن و لكاندي كؤنكريَتيَكي رِةقبووي كؤن بة كؤنكريَتيَكي نويَوة.
-6ماددة رِةنطدةرةكان  -الخضاب الملون Pigment stained -

تيَكةآلوكردني ئةم ماددانة رِةنطيَكي تايبةتي دةدةنة كؤنكريَت و طرياوةي ضيمةنتؤ،ئةم ماددانة لة ئؤكسيدي كانزاكان
دروستدةكريَن ،كة رِةنطةكانيان هةميشةيي و نةطؤرن،ئةو قسالَنةي،كة لة ئةجناني كارليَكي ماددةي ضيمةنتؤكة دروستدةبن،
كارناكةنة سةر رِةنطي كؤنكريَتةكة و زيان نادةن لة ماددةي ضيمةنتؤكةي ناو كؤنكريتةكة .لة ئةجنامي بةكارهيَناني ئؤكسيدةكان و
كاربؤنةكان و هيَدرؤكسيدةكان و باريؤم...هتد ،ئةم رِةنطانة دةستدةكةون ،وةك رِةنطةكاني (قاوةيي و رِةش و سوور و سةوز و شني و
زةرد...هتد) .ئةو رِةنطانة بةثيَي دةستنيشانكردن و ويسيت ئةندازياري تةالرساز و خاوةن كارةكة هةلَدةبذيردريَن و تيَكةآلودةكريَن بة
ضيمةنتؤي طرياوةي كؤنكريَتةكة ،رِةنطيَكي تيَكنةضووي نةطؤرِ و جيَطري دةبيَت و دةميَنيَتةوة.
 جؤرةكاني كؤنكريَت  -انواع الخرسانة Types of Concrete -أ -طرياوةي كؤنكريَت  -المونة الخرسانية  :Concrete Mortar -ئةم طرياوةية لة تيََكةلََكردني زيخ و مل و ضيمةنتؤ و رِيَذةيةك ئاو
ثيَكديَت.
ب -كؤنكريَيت ئاسايي  -الخرسانية االعتيادية  : Normal Concrete -بة تيَكةلَكردني ضةو و مل و ضيمةنتؤ و ئاو طرياوةكةي
ثيَكديَت.
ج -كؤنكريَيت وردة بةرد ،يان وردةخشيت شكاو  -خرسانة من االحجار المكسرة  Crushed Concrete -ثيََكديَت لة
تيَكةلَكردني وردة بةردي شكاو ،يان وردة خشيت شكاو بة(قةبارةي طوجناو) و مل و ضيمةنتؤ و ئاو.
د -كؤنكرييت سثي  -الخرسانة البيضاء  White Concrete -لة تيَكةلَكردني وردة بةردي قسلَ  -ركام النورةLime -
 Aggregateو مل و ضيمةنتؤ و ئاو ثيَكديَت.
ه -كؤنكرييت شيشضن  -الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete -ثيَكديَت لة ضةو ،يان ماددة درشتةكان و مل و ضيمةنتؤ و
شيشي ئاسن و ئاو.
 جؤرةكاني كؤنكرييت شيشضن -أنواع الخرسانة المسلحةTypes of Reinforced Concrete -310
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 -2كؤنكريَيت شيشضين ذيَرئاو داريَذراو -الخرسانة المسلحة المصبوبة تحت الماءR.c. cast under water -

 -1كؤنكريَيت شيشضين بةرطةطري ئاطر و سووتان  -الخرسانة المسلحة المقاومة للحريقR.c. fire-resistant-
 -3كؤنكريَيت شيشضين بةرطةطري تيشكي طةر  -الخرسانة المسلحة المقاومةلالشعاعات الذ رية-
R.c. resistant to atomic radiation.
 -4كؤنكريَيت شيشضين بةنداو و بةربةستةكان  -الخرسانة المسلحة للسدودR.c. for Dams -
 -5كؤنكريَيت شيشضين دذة بؤمبا و تةقةمةنييةكان -الخرسانة المسلحة ضد القنابلR . c against bombs -
 -6كؤنكريَيت شيشضين دذة بوومة لةرزةكان  -الخرسانة المسلحة المقاومة للزالزلR.c. resistance to earthquakes -
 تيَكةلَكردني ثيَكهاتةكاني طرياوةي كؤنكريَت خلط المواد المكونة الخرسانيةConcrete Mix -ثيَش تيَكةلَكردن و طرتنةوةي كؤنكريتةكة ،دةبيَت هةموو ئةو ماددانةي وةكو (ماددة درةشتةكان -الركام Aggregate -و ضةو و مل
لة بَيذنطبدريَن و بشؤردريَنةوة ،بؤئةوةي قةبارةكانيان بؤ طرياوةى كؤنكريَتةكة لةباربيَت ،هةروةها ضيمةنتؤ و ئاوةكة ثاك و خاويَن
بن و هيض ماددةيةكي نامؤيان تيَدانةبيَت.
تيَكةلَكردن و طرتنةوةي كؤنكريت  -خلط المواد المكونةللخرسانة – :The Mixture of Concrete components
 تيَكةلَكردني ثيَكهاتةكاني طرياوةي كؤنكريَت بة دوو جؤر دةبيَت-:-2تيَكةلَكردني دةسيت  -الخلط اليدوي Hand Mix -
ثاش ثاككردنةوة و ثوختةكردن و سةملاندني ماددةكاني ثيَكهاتةي طرياوةي كؤنكريتةكة ،دةييَت بة وشكيي هةموو ماددةكان
بةسةريةكدا تيَكةآلوبكريَن .لةثاشان هةمووي طرددةكريَنةوة ،ضالَيَكي لة شيَوةي كؤئاو دا (حةوز -مؤذ) ليَدروستدةكريَت ،ئاوي
تيَدةكريَت ،بة خاكةناز بةسةر يةكدا تيَكةلَدةكريَت ،تا بةشيَوةيةكي يةكسان و يةك رِةنط طرياوةكةثيَكديَت .بؤ ئامادةكردني (2م)3
لة كؤنكريَت بةم رِيَذانةي الي خوارةوة ماددةكاني ثيَكهاتةي كؤنكريَيت ئاسايي تيَكةلَدةكريَن:
برِي ( 150كطم) ضيمةنتؤ 0.5( +م3مل 2 +م3ضةو ،يان (ماددة درشتةكان)  ( 270-260) +ليرت ئاو ثاش تيَكةلَكردنيان برِي
(2م2.1 -3م )3طرياوةي كؤنكريَيت ليَبةرهةمديَت ،يان برِي ( 350كطم) ضيمةنتؤ 0.40( +م)3مل0.20(+م )3ضةو ،يان ماددة
درةشتةكان )270-260(+ليرت ئاو برِي (2.15م2.30 -3م )3طرياوةي كؤنكرييت ليَدروستدةبيَت ،ئةم كؤنكريَتة ثاش ( )12رِؤذ
خؤيدةطريَت و رِةقدةبيَت ،توانايةكي باشيدةبيَت بؤ بةرطةطرتين ئةو فشار و قورساييانةي ،كة دةكةونة سةري ،كة بةالي كةمةوة لة
( 115كطم 2 /سم )1دةبيَت.
 بةطشيت لة هةريَمي كوردستان و لة عيَراق طرياوةي كؤنكريَت بةم رِيَذانةي الي خوارةوة ئةجنامدةدريَت: 2( )40102( -2ضيمةنتؤ  1 +مل  4 +ضةو ،يان ماددة درشتةكان  +برِيَكي ثيَويست ئاو ،يان ( )60302بؤ طرياوةي كؤنكريَيت ئاسايي
لةطةلَ برِيَك ئاو بةثيَي ثيَويست.
 )40102( -1لةطةلَ شيشي ئاسن و ئاو بةثيَي ثيَويست بؤ بينا كؤنكريَتيية شيشضنةكان.
 )302.502( -3لةطةلَ شيشي ئاسن و برِي ثيَويست ئاو بؤ كاري بيناكاني ناو ئاو .برِوانة ويَنةي ()1-24
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بيَذنط
مل

ضةو

ضيمةنتؤ
بةرميلي ئاو
سندوقي ثيَوانةكردن

طرياوةي كؤنكريَت

تاس

ويَنةى ( )1-24طرتنةوةي كؤنكريَت بة دةست

 -1تيَكةلَكردني طرياوةي كؤنكريَت بة مةكينة  -الخلط الميكانيكي Mechanical Mix -
بةثيَي برِي ئةو كؤنكريَتةي ،كةثيَويستة بةكاربهيَنريَت مةكينةي تيَكةلَكردن -الخالطة Concrete Mixer -لة
شويَنكارةكة -موقع العمل Site -ئامادةدةكريَت ،يان كؤنكريَتةكة لة شويَنة تايبةتةكاني طرتنةوةي كؤنكريَت (كارطة تايبةتييةكان)
دةطرييَتةوة و ئامادةدةكريَت  -مونة جاهزة ،Ready Mix -لةثاشان بة ئؤتؤموبيلي تايبةت  -ناقلة خالطات خاصةConcrete -
 Mixer Trucksبؤ سةر كارةكة دةطويَزريَتةوة .برِوانة ويَنةى ()3-24
طرياوةي كؤنكريَت

مةكينةي تيَكةلَكردن

ئؤتؤمبيلي طواستنةوةي طرياوةي كؤنكريَت
ويَنةى ( )3-24طرتنةوةي كؤنكريَت بة مةكينةي تيَكةلَكردن
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خةسلَةتةكاني كؤنكريَت ثاش خؤطرتن و رِةقبوون ئةمانةن -خواص الخرسانة بعد تصلدهاconcrete properties after -
hardened

 -2بةرطةي هةموو جؤرة ئةركة جياجياكان دةطريَت  -انواع االجهادStrength -
 -1بةرطري بةردةوامي كارتيَكردني كةشءهةوا -المقاومة المستمرة Continuing resistance -
Fire Resistance
 -3بةرطةي ئاطر دةطريَت  -مقاوم للحريق-
Permeability
 -4بةربةسيت دةالَندني ئاو دةكات  -مقاوم لنفاذية المياه-
Thermal Res
 -5طةرمي جيادةكاتةوة  -العزل الحراري
Wear Resist
 -6بةرطريي رِووشاندن و كرِاندن دةكات  -مقاوم للخد ش.
 -7بةرطريي كارتيَكردني ماددة كيمياوييةكان دةكات  -مقاوم لتأثير للمواد الكيماويةResistance to Chemicals Attack -

 جؤرةكاني كؤنكريَيت شيشضن بةثيَي شيَوازي جيَبةجيَكردن  -أنواع الخرسانة المسلحة من حيث أسلوب التنفيذ-Types of reinforced concrete in terms of the method of execution

بةثيَي شيَوةي دارِشنت و جيَبةجيَكردني ،دةبيَت بة سآ بةشةوة:
 -1دارِشتين لة جيَدا  -الصب الموقعيCast-in site Concrete -
ئةم شيَوة دارِشتنة لةجيَداثاش ئةوةي ،كة هةموو ماددة هاوبةشةكاني كؤنكريَتةكة تيَكةآلودةكريَت ء لة شويَنكاردا دةطرييَتةوة
و كؤنكريَتةكة ئامادةدةكريَت ،ئينجا بة كريََكار لة شويَنكاردا دادةرِيذريَت ،يان كؤنكريَتةكة بة ئامادةكراوي لة كارطة تايبةتييةكانةوة
بؤ شويَنكارةكة دةهيَنريَت و لةويَ لة شويَين دةستنيشانكراودا دادةرِيَذدريَت .تايبةمتةنديَيت جؤري دارِشنت لة جيَدا ئةوةية ،كة ثالنساز
بة سةربةسيت ئةندازةي ثارضةكان و بةشةكان و جيَي تيََكردنيان ،وةك بناغة و رِووي زةمينةكان و ثايةكان و سةر دةرطا و ثةجنةرةكان
دةستنيشاندةكات و ئينجا كؤنكريَتةكة تيَدةكات و دايدةرِيَذيَت .ئةم كارة بة ثارضة كؤنكريَيت ثيَشكات دارِيَذراويش ئةجنامدةدريَت.
 -1ثيَشكات دارِيَذراو  -خرسانة سابقة الصب Pre-Cast Concrete -
ثارضة نةخشة بؤ دانراوةكان لة كارطة بة قالَيب تايبةت دروستدةكريَنء ثاش خؤطرتن و رِةقبوونيان بؤ شويَنكارةكة دةهيَنريَن
و لةويَش هةر ثارضةيةك دةبريَتة جيَطاي تايبةتي خؤي لة بيناكةداو ليَكدةدريَت و ضةسثدةكريَت.
 -3ثيَشكات ئةرك باركراو (شةتةكد راو) -سابقة الجهدPre-stressed Concrete -
ثارضةثيَشكات ئةرك باركراوةكان ثيَكديَن لة كؤنكريَت و شيشي ئاسين زؤر بةهيَز و بةرطةطر بؤئةوةي بةرهةلَستيي و
بةرثةرضي ئةو ئةرك و قورساييانة بداتةوة ،كة دةكةونةسةري و كاريتيَدةكةن .هةروةها توانايةكي باشيان بؤ هةلَطرتين هةموو ئةو
ئةرك و بار و قورساييانةى ،كة بةهؤي قورسايية جيََطرةكان و جيَطؤرِةكانةوة دةكةونة سةريان هةية ،ئةجمؤرة كؤنكريَتة بؤ
كةمكردنةوةي ضةمانةوة  -االعوجاج Deflection -و بادرز – شقوق Cracks -سوودي ليَوةردةطرييَت ،كة زؤرجار لة هةنديَك
شويَين ثارضة كؤنكريتةكاندا رِوودةدةن ،كؤنكريَيت ثيَشكات ئةرك باركراو بةرهةمدةهيَنريَت بة رِاكيَشاني شيشة ئاسنةكةي ناوي بة
مةكينةي تايبةت ثيَش دارِشتين كؤنكريَتةكة ،ئةجمؤرة كؤنكريتة زؤر لةبارة ،كة بؤ داثؤشيين نيَوان ماوةدريَذ و فراوانةكان لة
بينادا،وةكو رِايةلَيَكي (ثرديَكي طةورة و دريَذ) بةكاربهيَنريَت .تايبةمتةنديَتيي ئةجمؤرة دارِشتنة لةوةداية ،كة خيَرا ثارضةكان
بةرهةمدةهيَنريَت و جؤري كؤنكريَتةكة كؤنرتؤلَدةكريَت ،ئةندازةي قالَبةكان رِيَك و ثيََكن و قالَبةكان بةهيَز و ثتةون،
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ثارضةئامادةكراوةكان لة كارطةوة بة ئاميَري تايبةت باري ئةو ئؤتؤمؤبيالنة دةكريَن ،كة بؤ طواستنةوةيان بؤ سةر شويَين كارةكة
تةرخانكراون و لةويَش وردةكارييةكاني تايبةت بة كاري ليََكدان و ثةيوةستكردن و تةواوكردن ئةجنامدةدريَت.
 بةرهةمة كؤنكريَتييةثيَوانةييةكان  -منتجات خرسانية قياسية: Standard Concrete products --2بلؤكي كؤنكريَيت ثتةو و بؤش  -الكتل الخرسانية المصمتة و المجوفة .Solid concrete blocks and hollow core -
-1هةموو جؤرةكاني كاشي مؤزاييك و كاشيي ئاسايي  -الكاشي بأنواعه الموزائيك و السادةThe types of Tiles Mozaeic -
and regular

-3لوولة كؤنكريَتيية  -االنابيب الخرسانية  Concrete Pipes -ئامادةكراوةكاني ئاوةرِؤ و ئاوديَريي.هتد برِوانة ويَنةي (-24
)4

ويَنةى ( )4-24لوولةي كؤنكريَتيي تيَهةلَكيَشي ئامادةكراو بؤ ئاوديَريي و ئاوةرِؤ
-4شتايطةري رِووثؤشكردني رِيَرِةو وثيادةرِؤكان و سةربانةكان  -بالطات المماشي و السطوح Tiles for walkways and -
Floors
-5دارة ستووني كارةبا و تةلةفؤن و ثةرذيين باخ و طؤرِةثانةكان -أعمدة االنارة و التليفون و االسيجة Lamp and -

 telephone .posts and fencesبرِوانة ويَنةي ()5-24
 31سم
ثايةي ناوةند هةموو  3مةتريَك

ثايةي ضةسثكردن
تؤرِي تةلي طةلظةنايزكراو

ثالَثشيت كؤنكريَيت

تةلي ثةرذين

 62سم

 76سم
 30سم

 150سم

 76سم

دارِشنت لة جيَدا

 45سم

ووردةكاري ضةسثكردني ثاية

ويَنةى ( )5-24منونةي ثةرذينيَكي تةلبةندكراو بة ثايةي كؤنكرييت ثيَشكات ئامادةكراو
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-6ثةيكةرة كؤنكريَتيية ثيَشكات ئامادةكراوةكان  -الهياكل الجاهزة Prefabricated structures-برِوانة ويَنةي (.)6-24

ويَنةى ()6-24
-7ثارضة و يةكة كؤنكريَتيية ئامادةكراوةكان ،وةكو ديوار و ميض و ثاية و...هتد  -الوحدات البنائية الجاهزة لجدران و السقوف
واالعمدة prefabricated blockunits for the walls and ceilings and columns -وينةي ()7-24

ويَنةى ( )7-24ثةيكةرة كؤنكريَتييةثيَشكات ئامادةكراوةكان
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سةرضاوةكاني بةشي ضواردةهةم
-

أحمد حسن عودة ،مواد البناء ،الطبعة االولى ،مكتبة المجتمع العربي للنشر و الطبع،عمان.1006،
زهير ساكو +أرتين ليفون ،أنشاء مباني  ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية .2423،
عاطف السهيري ،أنشاء المباني ،الطبعة االولى جامعة بغداد –.2442
فارق عباس حيدر ،تشيد المباني  ،الطبعة التاسعة -االجلد االول ،توزيع منشأة المعارف -االسكندرية.1006 ،
 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 Education of Building Construction، Neumann+ Weinberger + Hestermann + Rongen 32
Edition Part 1+2 ،Teubner، 2003 Stuttgart.
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بةشي ثازدةهةم
جؤرةكاني طرياوة لكيَنةرةكان
انواع المونة
Mortars and Binders
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بةشي ثازدةهةم /جؤرةكاني طرياوة لكيَنةرةكان  -انواع المونة Mortars and Binders -
جؤرةكاني طرياوة لكيَنةرةكان  -أنواع المونة -القيمةKind of Mortars -
طرياوة لكيَنةرةكان لة يةك ماددة ،يان ثرت تيَكةآلودةكريَن و ماددةيةكي شل و نةرميان ليَثيَكديَت ،وةكو طرياوةي طةض و قورِ و
قسأل ،يان (ضيمةنتؤ و قسلَ) و (ضيمةنتؤ و مل)...هتد ،بؤ بةيةكةوة بةستنةوة و ثةيوةستكردن و لكاندني يةكةكاني بينا
بةكاردةهيَنريَن ،وةكو خشيت كالَ و خشيت سوور و بةرد و بلؤك و جؤرةكاني تري يةكةكاني بينا .لةطةلَ ئةوةشدا بةكاردةهيَنريَن بؤ:
 -2دابةشكردني هةموو ئةو بار و قورساييانةي ،كة دةكةونة سةر يةكةكاني ثيََكهاتةي بينا ،وةكو ديوارةكاني دةرةوة و ناوةوةي بينا
 -1كاردةكات وةكو جياكةرةوةي طةرم  hو سةرما و شيَ و دةنط لة رووكاري دةرةوةي ديوارةكانةوة بؤ ناوةوة .
 -3بةرطريي دزةكردني ئاو و شآ دةكات و ناهيَلَيَت لة درزةكاني ريزبةندي ضينةكاني ديوارةكانةوة بضنةناوةوة.
 -4بيناكة بةشيَوةيةكي رِيَكءثيَك بةستووني و ئاسؤيي رِيََكدةخات.
ماددة طرياوةلكيَنةرةكان دةبن بة دووبةشةوة:
 -2طرياوة لكيَنةرةكاني بةرطةنةطري شآ و تةرِ و تووشيي ،وةكو قورِ و طةض و بؤرةك  -المونة الغيرالمقاومة لرطوبة-

.mortar non-resistance to moisture

 -1طرياوة لكيَنةرةكاني بةرطةطري شآ و تةرِ و تووشيي ،وةكو ضيمةنتؤ و قسأل  -المونة المقاومة لرطوبة

Mortar resistance to moisture -1طرياوة بةرطةنةطرةكاني شآ.
أ -طرياوةي قورِ  -مونة الطين : Mud Mortar -
ئةم طرياوةية لة كؤنةوة لةبينادا بةكارهاتووة ،لة تيَكةآلوكردني طلَ و ئاو و كا ثيََكديَت ،زؤر ئاسان بؤ لكاندن و بةستنةوةي
يةكةكاني بينا بةكاردةهيَنريَت .بةتايبةتي بؤ ئةو ديوارانةي ،كة لة خشيت كالَ دروستدةكريَن.
 سوودة كاني طرياوةي قورِ: ماددةيةكي باشة بؤ جياكردنةوةي طةرما و سةرما و دةنط.
 هةرزانة و ئاسان دةستدةكةويَت.
 زيانةكاني طرياوةي قورِ: زؤر بيَهيَزة و توانايةكي سنوورداري بؤ هةلَطرتين ئةو بار و قورساييانةي كة دةكةونة سةري هةية.
 بةرطةي شآ و تةرِ و تووشيي ناطريَت و بة ئاساني دةيامنذيَت و لة دةرةوةي بيناكةوة بؤ ناوةوةي بيناكة دةيانطويَزيَتةوة.
 ماددة ئؤرطاني و رِووةكييةكان لةثيَكهاتةكانيدا زؤرة ،كة دةبنةهؤي زاووزآ كردني جؤرةكاني ميَروو و طةشةسةندنيان.
 بةهؤي كارتيََكردنةكاني كةشءهةواوة ورد دةبيَت و هةلَدةوةريَت،ثيَويستة زوو زوو ضاكسازي بؤ بكريَت و ثاريَزطاري بكريَت.
ب -طرياوةي طةض  -مونة الجص: Gypsum Mortar -
طةض يةكيَكة لة ماددة سةرةكييةكاني دروستكردني بينا ،ئةم ماددةية لة طؤطردةكاني كاليسيؤم ) (CaSO4ثيَكهاتووة ،ثاش
سووتاندن و وردكردني،ثيَيدةلَيَن طةض .طةض،يان خؤي بة تةنها لةطةلَ ئاو دةطرييَتةوة ،يان بةرِيَذةيةكي مامناوةند تيَكةآلوى مل ،يان
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قسلَ دةكريَت ،يان لةطةلَ مل و قسلَ ثيََكةوة لةطةلَ ئاو دةطرييَتةوة ،زؤرجار مووي ئاذةلَ ،يان مووي دةستكردي تيَدةكريَت بؤ
بةهيَزكردني طرياوةكة و كةمكردنةوةي درز و نةهيَشتين تةقني ثاش وشكبوونةوة ،زؤربةي وآلتاني جيهان طةض لة كاري دروستكردني
بينادا بةكاردةهيَنن ،لة هةريَمي كوردستان و لة عيَراق بؤ تةواوكردني بينا ،وةكو طةضكاريي و سثيكاريي ديوار و ميض و ميضثؤش-
سقف ثانوي (False Ceiling) -و بارستايية -كتل  (Mass) -جياجياكان...هتد .برِوانة ويَنةى ( )2-25أ  ،ب

ب

أ

ويَنةى ( )2-25أ  ،ب بةكارهيَناني طةض بؤ ميضي هةلَواسراو
هةروةها طةض بؤ ثةيوةستكردني رِيزبةندي ديوار و لكاندني يةكةكاني لة ضينةكاني ديواردا زؤر بةكاردةهيَنريَت،وة هةنديَك كاري
هونةري و ثةيكةرتاشيي ثآ ئةجنامدةدريَت.

أ

ب

ويَنة ( )1-25أ ،ب بةكارهيَناني طةض بؤ كاري هونةريي و ثةيكةرتاشيي
 سوودةكاني طرياوةي طةض وةكو طرياوةي لكيَنةر. ئاسان كاري ثيَدةكريَت و كون و كةلةبةر و بؤشاييةكاني بة ئاساني ثَيثرِدةكريَتةوة.
 زوو خؤي دةطريَت و رِةقدةبيَت.
 ماددةيةكي باشي جياكةرةوةي طةرما و سةرما و تارِاددةيةكيش دةنطة.
314

بيناكاريي تةالرسازي
 زيانةكاني طةض: زوو شآ دةمذيَت و بةرطةي تةرِ و تووشي و ئاو ناطريَت.
 لة ضاو قسلَ و ضيمةنتؤدا ،بةرطةي هةلَطرتين بار و قورسايي كةمة.
 لةبةرئةوةي كة لة ماوةيةكي كةمدارِةقدةبيت و دةمريَت و بةكارنايةت ،دةبيَت لة كاتي بةكارهيَناندا برِيَكي كةمي
ليَبطرييَتةوة بةوةش لة رِووي ئابوورييةوة طراندةكةويَت.
 هةنديَك تيَبيين لةبارةي طةض و طرياوةي طةضةوة: دةبيَت طةض لة شويَنيَكي وشك و بآ شيَدا هةلَبطرييَت و ثاريَزطاريي و ئاطاداريي بكريَت ،ضونكة تواناي مذيين شيَي زؤرة.
 دةبيَت بؤ طرتنةوةي طةض ئاوي خاويَين بآ ماددة نامؤكان بةكاربهيَنريَت.




دةبيَت ملي ثاكي بآ ثووش و طةآل و ضيلكة و زيخ و خؤلَ بؤ طرياوةكةي بةكاربهيَنريَت.
ئةو كةرةستانةي ،كة بؤ طرتنةوةي طةضةكة بةكارديَت ،وةكو دةفر و مالَة و...هتد.خاويَننب و ثامشاوةي طرياوةي طةضي كؤني
ثيَوة نةبيَت.
طرياوةي رِةقبوو نابيَت ئاو ،يان طةضي سةرباربكريَت ،ضونكة ئةبزرِكيَت و ثيَزي ناميَنيَت و بؤ كاري بينا بةكارنايةت.

 -2طرياوة لكيَنةرةكاني بةرطةطري شآ و تةرِ و تووشي -املونة املقاومة لرطوبة Mortar resistance to moisture-وةكو ضيمةنتؤ و
قسلَ:
أ-طرياوةي ضيمةنتؤ  -مونة السمنت:Cement Mortar -
يةكيَكة لةو طرياوة طرنط و سةرةكييانةي كة بة زؤري بؤ كاري بينا بةكاردةهيَنريَت ،طرياوةي ضيمةنتؤ بة ماددةي ضيمةنتؤ و ملي
ثاك و ئاوي خاويَن دةطرييَتةوة ،ماددةكاني بة ئاساني دةستدةكةون و ئةم طرياوةية هةتا ئيَستا لة هةموو طرياوةكاني تر بؤ كاري بينا
باشرتة .جطة لة ضيمةنتؤي ثؤرتالندي ئاسايي  ،ضيمةنتؤي دذة خويَش بةثيَي ثيَويست لة هةنديَك شويَين تايبةتدا بةكاردةهيَنريَت.
ضيمةنتؤ لةطةلَ ملي ثاكي بآ ماددة نامؤكاني ،وةكو (جؤرةكاني خوآ و ماددة ئؤرطانييةكان و ترشةلَؤكةكان) تيَكةلَدةكريَت بة رِيَذةي
( 3-2يان ( )4-2يةك قةبارة ضيمةنتؤ  -سآ قةبارة ،يان ضوار قةبارة مل ،بةمةرجيَك بة دةفريَكي قةبارة يةكسان ثيَوانةبكريَن)
ثاش تيَكةلَكردنيََكي باش بة وشكي ،ئينجا بةثيَي ضؤنيَتيي شلي ،يان خةستيي ئةو طرياوةيةي ،كةثيَويستة ئاوي تيَكةلَدةكريَت.
طرياوةي ( )3-2بةكاردةهيَنريَت بؤ كارةكاني رِيز بةند و ناوكارةكاني بناغة و ديوارة هةلَطرةكان و ئةو شويَنانةي كة
رِووبةرووي كارتيََكردني فاكتةرةكاني كةشءهةوا و بارة قورسةكان دةبنةوة ،لةبةرئةوةي كة طرياوةيةكي بة توانا و بةهيَزة .طرياوةي
رِيَذةي ( )4-2بؤ ليَكدان و ثةيوةست كردني يةكةكاني ديوارة هةلَنةطرةكان بةكاردةهيَنريَت و تيغةكاني – القواطعPartition -
ناوةوةي بينا ،كة رِاستةوخؤ ناكةونة ذيَر كارتيَكردني فاكتةرةكاني كةشءهةواوة ،دةتوانريَت طرياوةي ضيمةنتؤ بةرِيَذةي جياجيا
بطرييَتةوة بةثيَي توانا و هيَزي بةرطةطرتين ئةو ماددانةي بينا ،كة لةو شويَنانةدا كةثيَويستةو ثيَشكات دةستنيشانكراون
بةكاردةهيَنريَن.
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ب -خةستاوي ضيمةنتؤ (شةربةتي ضيمةنتؤ)  -الشربتCement Grout -
ئةم طرياوةية لة ضيمةنتؤ و ئاو ،يان ضيمةنتؤ و مل و ئاو تيَكةلَدةكريَت و ثيَكدةهيَنريَت،شلةيةكي مام ناوةندي خةسيت
ليَدروستدةبيَت ،كة بةكاردةهيَنريَت بؤ ثرِكردنةوةي درزةكاني نيَوان خشتة كاشييةكاني زةمينةي بيناكان و ديوارةكاني طةرماو و
ضيَشتخانةكان.
ج-طرياوةي ضيمةنتؤ و قسلَ  -مونة السمنت و النورةCement & Lime Mortar -
قسلَ ماددةيةكي كةظري رِةقي سثية ،كة لة كاربؤناتي كاليسيؤم ) (CaCO3ثيَكهاتووة ،لة ذيَر ثلةي طةرمي ( )4100ي سةديدا
دةسووتيَنريَت و بؤ ماددةي قسلَي زيندوو  -نورة حية Quick Lime -دةطؤرِدريَت لةطةلَ ئاو تيَكةآلودةكريَت طرياوةيةكي خةسيت
بيَطريَي ليَدروستدةبيَت و بؤ كاري بينا ئاسان بةدةستةوة ديًَت.

جؤرةكاني قسلَ  -أنواع النورةKind of Lime -
بةثيَي رِيَذةي ئؤكسيدي كاليسيؤم و مةطنيسيؤمي ناوي ،جؤرةكاني قسلَ دةبيَت بة دوو بةشةوة:
أ-قسلَي كاليسيؤم بةرز ،كةثيَكديَت بةالي كةمةوة لة ( ) %45ئؤكسيدي كاليسيؤم كة بة برِيَك ئاو دةمريَنريَت و دةبيَتة قسلََي ضةور
 النورة الدهنيةFat Lime -ب-قسلَي مةطنيسي -النورة املغنيسية Magnesium Lime -كة بة رِيَذةي لة ( )%40-%15لة ئؤكسيدي مةطنيسيؤم
MgOثيَكديَت.
رِيَذةي ثيَكهاتةكاني طرياوةي قسلَ  -نسبة مكونات مونة النورةThe proportion of the components of -
:lime mortar
ماددة سةرةكيةكاني طرياوةي قسلَ لة ضيمةنتؤ و ماددةي قسلَ ومل و ئاو ثيَكديَن ،كة بة رِيَذةي (( )40302يةك ثيَوانة
ضيمةنتؤ  +سيَ ثيَوانة قسلَ  +نؤ ثيَوانة مل) ،يان (يةك كيلؤ ضيمةنتؤ  +سآ كيلؤ قسلَ  +نؤ كيلؤ مل) تيَكةآلودةكريَن بةثيَي ثيَويست
ئاوي تيَدةكريَت ،طرياوةيةكي نةرم و بةهيَزة و يةكةكاني بينا باش ثيَكةوةدةلكيَنيَت و ضةسثياندةكات ،ئةجمؤرة طرياوةية لة هةموو
جيهاندا بؤ كارة ئاساييةكان بةكاردةهيَنريَت ،كة بار و قورساييةكي كةميان لةسةرة ،هةروةها بؤ ئةو كارة تايبةتيانةي كةثيَويستيان
بة خؤطرتين خيَرا هةية ،وةكو لة شويَنة ساردةكاندا ،كة ضاوةرِواندةكريَت بيبةستيَت ء سةهؤلَ بكات ،دةبيَت رِيَذةي () 6 :202
بةكاربهيَنريَت ،بةآلم لة هةريَمي كوردستان و لة عيَراق كةم بةرهةمدةهيَنريَت و كةميش بةكاردةهيَنريَت،لةبةرئةوةي كة بةشيَوةيةكي
سةرةكي بؤ ئةو مةبةستة ماددةي ضيمةنتؤ بةكاردةهيَنريَت .
تايبةمتةنديَتيي (خةسلَةتةكاني) طرياوةي ضيمةنتؤ و قسلَ  -خواص السمنت و النورة:Properties of cement and lime -
ئةم طرياوة ية لة زؤربةي وآلتاني جيهاندا بةكاردةهيَنريَت ،لةبةرئةوةي كة:
أ -لة كاتي كارثيَكردنيدا زؤر ئاسان بةكارديَت ء بةئاساني بةسةر ضينةكاني ديواردا بآلودةكريَتةوة و ئةو شويَنانةي كة بؤي
بةكاردةهيَنريَت.
ب-ثاريَزطاريي ئاوةكةي ناو خؤي دةكات و بةوةش ثةيوةستكردن و يةكطرتين لةطةلَ يةكةكاني ثيَكهاتةي ديوارةكاندا زؤرتر دةبيَت.
ج -لةبةرئةوةي ،كة قسلَ ماددةيةكي ضيمةنتؤيية،ثاش خؤطرتن و رِةقبوون شآ و ئاو كاري تيَناكات.
د-بةرهةمهيَناني ماددةي قسلَ لة رِووي ئابوورييةوة كةمي تيَدةضيَت.
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سةرضاوةكاني بةشي ثازدةهةم
-

زهير ساكو +أرتين ليفون ،أنشاء مباني ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية .2423،
فارق عباس حيدر ،تشيد المباني ،الطبعة السابعة -الجلد الثاني ،توزيع منشأة المعارف -االسكندرية.1006 ،
المواصفات الفنية اعمال البناء( المجلد االول) 2443،جمهورية العراق.
Construction of civil Buildings، Literature of Buildings Culture، Mosco،1968
The Construction of Building، Barry Third Edition، metric Crosby Lockwood staples ، London
1971.
Visual Dictionary od Architecture، F.D. k. Ching، John Wiley & Sons.، Inc. New York 1995.
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بةشي شازدةهةم
تةواوكاريي بينا و كةرةستةكاني
أنهاء و مواد االنهاء
Finishing
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بةشي شازدةهةم  /تةواوكاري بينا و كةرةستةكاني-أنهاء و مواد االنهاءFinishing-
تةواوكاريي وةكو رِيَكخسنت و جوانكاريي و دةستثيَداهيَنان و بؤيةكردن و كةمثالَكردن و هةر جوانكارييةكي تر دةطريَتةوة.

تةواوكردني زةمينة و بانةكان  -خواتم أالرضيات و السقوف Floors and Roofs Finishes -
زؤر كةرةستة بؤ تةواوكردن و كؤتايي هيَناني زةمينة و بانةكان هةن ،لة خوارةوة هةنديَكيان باسدةكةين:
 -2دةثي تةختةدار  -لوح ، Plate -يان ثارضة تةختةيةك بة شيَوازيَكى هونةريى نةخشة بؤكيَشراو ئامادةكرابيَت.
 -1خشت بة رِووبةرى جياجيا و دانان و رِيَكخستنى ثيَشكات بؤ كراوي نةخشة بؤكيَشراو.
 -3كؤنكريَت وةكو خشت دارِيَذراو ،يان وةكو رِووثؤشكردنى شويَنةكة.
 -4هةموو جؤرة كاشييةكان  -الكاشي بأنواعه المتعددة.Tiles and Terrazzo -
 -5بةرد و مةر مةر -المرمر و الحجر.Marble and Stone -
 -6لينؤليؤم  -اللينوليوم. Linoleum -
 -7خشتةثالستيكييةكان -اللدائن  -طرياوة جريِةكان -بالطات من المعاجين اللدنة . Plasticize Plastic and P.V.C Tiles -

 -2تةثةدؤر  -الفلين.Cork -
 -4ماطنيسايت  -الماكنيسايت.Magnesite -
 -20الستيك  -المطاط.Rubber -
 -22ئيثؤكسى و ئةسفةلت (قريى شل)  -االسفلت و االبوكسي.Epoxy and Asphalt -
 -12رِايةخ ،يان رِووثؤشى تايبةت  -السجاد و المفروشات الخاصة.Fitted Carpets -
بؤ رِووثؤشينى زةمينة و تةواوكردنيان دةبيَت ضةند تويَذيَك لة ماددة رِووثؤشةكان رِاخريَن ء ضةسثبكريَن لةسةر يةك ،وةكو
بنكةيةكى يةكطرتوو .هةر ماددةيةكى رِووثؤشكردن لةو ماددانةى ،كة لةسةرةوة ناويان هاتووة ،تايبةمتةندييى خؤي هةية ء بؤ جؤرى
زةمينةى تايبةت بةخؤى بةكارديَت .طرنطرتينى ئةو تايبةمتةندييانة ئةمانةى الي خوارةوةن:
ا -رِووكةش  -المظهر:Appearance -
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ئةوةش ثشتدةبةستيَت  -يعتمد  depend on -بة رِةنط و ثيَكهاتنى رِووتةخيت -امللمس Texture -طشتيى ماددةكة وة
طوجناندنى لةطةلَ بةشةكاني ترى بيناكةدا ،كة ئةويش ئةندازيارى تةالرساز برِيارى لةسةر دةدات.
ب -مانةوة و توندو تؤلَيى  -الدوام والمتانة -
ئةمةش دةطةريَتةوة بؤ بةرطةطرتنى ئةو ماددانةى ،كة رِووثؤشييةكةى ثيَدةكريَت ،دذى هؤكارةكاني  -العواملFactors -
ثوكانةوة  -التاكل Corrosion -وردبوون و طؤِرانى ثلةى طةرما و شآ و كةرِووهيَنان...هتد.
ث -ئاسودةيي -الر فاهية:Comfort -
مةبةست لةوةية ،ماددة داثؤشةرةكة تا ض رِاددةيةك دةنطى ثيادة رِؤ لة كاتى رِؤيشتندا دةمذيَت و طليدةداتةوة.
ت -كثكردنى ذاوةذاو  -كتم الضجيج : Noiselessness -
هةنديَك زةمينة هةية ،كة ثيَويستة رِووثؤشبكريَت بة ماددة دةنط جياكةرةوةكان  -مواد عازلة للصوت -
 ، Sound Resistance Materialsوةكو نةخؤشخانةكان و ميواخنانةكان ...هتد.
ج -بةرطة طرتنى سوتان  -مقاومة احلريق :Fire Resistance -
بؤ هةنديَك زةمينة ،ثيَويستة ماددة رِووثؤشكةرةكة تواناى زؤرباشى هةبيَت بؤ بةرطةطرتن دذى سوتان.
خ -اليةنة تةندروستييةكان (ثاك و تةميزى) -الناحية الصحية:Sanitation -
ثيَويستة ماددة رِووثؤشةكة زؤر بةئاسانى لة ضةورى وثيسيى و تةثوتؤز ثاكبكريَتةوة.
ح -بةرطرى لة ترشةلَؤك و تفتيي -مقاومة الحوامض و القواعد :Acid alkali Resistance -
ثيَويستة رِووثؤشى زةمينةى كارطةكان و وةرشةكان و تاقيطةكاني بةرهةمهيَنان لة ماددةيةك بيَت ،كة بةرطةى ترشةلؤك و
تفيت بطرَيت ،بةرطةى كاريطةريي ضةوريى و رِؤن بطريَت  -مقاومة تأثير الشحوم و الدهون . Grease and Oil Resistance
ئةو رِووثؤشانةى بةكارنةهيَنريَن ،كة رِؤن و ضةورى دةمذن و طلدةدةنةوة و ثةلَةدروستدةكةن و لةكةداردةبن و ثاككردنةوة يان
ئةستةمة.
خ -بةرطريى شآ  -مقاومة الرطوبةDamp Proofing -
زؤر طرنطة زةمينةى رِووثؤشكراو بةرطريى شآ و كةرِوو بكات ،بؤئةوةي هةلَنةتةكيَت و بؤنيش ثةيدانةكات.
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ف -بةرطةى كاريطةريى رِووشاندن و كرِاندن  -مقاومة تأثير الحك و الخدش-

& Resistance to Impact Abrasion

Scratching

رِارِةوةكان و شويَنة طشتييةكان ،كة هاتوضؤي زؤريان لةسةرة ،دةبيَت بة ماددةيةك دابثؤشريَن ،كة بةرطةى رِووشان و كرِاندن بةباشى
بطرن ،بؤ ئةوةي دميةنةكانيان ناشريين نةبيَت و خاشاك و ئاويان لةسةر نةميَنيَتةوة.
ق -كيَش -الوزن Weight -كةرةستةى داثؤشني ،تا سوكرت بيَت ،باشرتة و كيَشى كةمرت دةكةويَتةسةر زةمينة و ديوارة كان و بناغةكان

ء لة رِووى ئابوورييةوة هةرزانرت دةكةويَت.
ك -مانةوة و تيَضوون  -االدامة و الكلفة:Maintenance and Cost -
ئةو كةرةستانةى كة بؤ رِووثؤشكردنى زةمينة و بانةكان بةكارديَن ،ضةند بةرطةطرتربن و كةمرتيان تيَبضآ باشرتة ،وة ضةند
بةكارهيَنانيان ئاسانرت بيَت ،زووتر تةواودةبن و كاتيان كةمرتدةويَت.

ئةو ماددة و كةرستانةي كة بة زؤري زةمينة و بانةكانيان ثآ رِووثؤشدةكريَن:
 -2تةختة  -اخلشب:Wood -
بؤ زةمينةى تةختةثيَشكات تةختةكان دةبرِدريَن و رِيَكدةخريَن و رِووتةخت دةكريَن ،لةثاشان لةسةر رِايةلَةكان و تةختةبةندةكان
بةرِيز دادةنريَن بةشيَوةيةكى نةخشة بؤدانراو ثيَشكات ئةم ثارضة تةختانة ،يان بة كةترية و ماددةلكيَنةرةكان  -مواد الصقة و
مواد رابطة Adhesives -ضةسثدةكريَن ،يان بة بسمار بة الري ،كة بة طؤشةى ( )50-45ثلة دادةكوتريَت بةشيَوةيةك ،كة سةرى
بسمارةكان بةدةرةوة نةبن ،بةطشتى رِووى ئةجمؤرة رِووثؤشينة جوان و دلَطرية و زؤر شيَوازي جياجياي هةية .برِوانة ويَنةكانى (-26
 )2و ()1-26
رِووثؤشكردن بة تةختة

بزماري ضةسثكردن بة طؤشةي الر

ماددةي لكيَنةر
ضينيَك كؤنكريَيت
ئاسايي

زةمينةي كؤنكرييت شيشضن

أ – رِووثؤشكردني زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن بة تةختة

رِايةلَي تةختة دار

ب–رِووثؤشكردني زةمينةي تةختةدار بة تةختة و بزمار بة طؤشةي الر

ويَنةى ( )2-26منوونةي رِووكةرتي زةمينةي رِووثؤشكراو بة تةختة
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دةثي تةختةي سافكراوي ثيَكةوة لكيَندراو بؤ زةمينةي تةختةدار

ويَنةى ( )1-26منوونةي رِووكةرتي زةمينةي رِووثؤشكراو بةتةختة

ويَنةى ( )3-26جؤرةكاني تةختةداري رِيَكخراو و سافكراو
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 -1خشت  -الطابوق:Brick -
ئةم ماددةية بؤ رِووثؤشكردنى ذيَرزةمني و نهؤمى سةرزةمني زؤرتر بةكارديَت،ثيَش بةكارهيَنانى دةبيَت زةمينةكةى بؤ
ئامادةبكريَت بة تويَذيَك طرياوةى ضيمةنتؤ  -طبقة مونة السمنت Layer of Cement Mortar -بؤ دانان و ضةسثكردنى ماددةى
Expansionء جومطةى دروستكردن -مفصل االنشائي-

خشتةكة.ثيَويستة جومطةى كشان -مفصل التمددJoint -

 Construction Jointلةسةر رِووثيَوى داثؤشينةكة -مساحة االكسا ْ Space Fit-Out -جيَطايان بؤ دةستنيشانبكريَت.

رِووثؤشكردني زةمينة بة خشت
اليةنة باشةكانى خشت ئةوةية ،كة رِوويةكى جوان دةبةخشيَت و رِآ لة دةنط و طةرميى دةطريَت و بةرهةلَستيى سوتاندن -مقاومة
الحريق  Fire Resistance -دةكات و ئاسان دةستدةكةويَت و هةرزانة .برِوانة ويَنةى ()3-26

تويَذيَك كؤنكريَيت ئاسايي
زةوي رِووتةختكراو
رِووثؤشكردني زةمينة بة خشت

ثارضة خشت

تويَذيَك كؤنكريَيت ئاسايي

زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن

زةوي رِووتةختكراو

ويَنةى ( )3-24زةمينةي رِووثؤشكراو بة خشت
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 -3كؤنكريَيت ئاسايي -الكونكريت عادي :Ordinary Concrete -
زةمينةكة ،يان ضينيَك كؤنكريَيت بةسةردا دادةرِيَذريَت ،يان بة كاشى ضوارطؤشة و الكيَشة كاشريِيَذ دةكريَت ،كة دةبيَت ضةند
تويَذيك طرياوةى ضيمةنتؤ لة ذيَر ئةم كاشييانةدا بؤضةسثكردنيان رِاخبريَت ،ئةم كاشيانة نةخشةى تايبةتييان بؤ دادةنريَت ء بةثَيي
ئةو نةخشانة ليَكدةدريَن .برِوانة ويَنةى ()4 -26

ثادلؤ
كؤنكريَيت ئاسايي لة جيَدا دارِيَذراو يان كاشي
كؤنكريَيت ئاسايي لة جيَدا دارِيَذراو
تويَذيَك شآ برِ
خشت ,يان بةردي شكيَنراو ,يان ضةو
زةوي رِووتةختكراو
ديوار
بناغة

ثادلؤ
كاشيي كؤنكريَيت ئامادةكراو
طرياوةي لكيَنةري ضيمةنتؤ و مل
تويَذيَك شآ برِ
خشت ,يان بةردي شكيَنراو ,يان ضةو
زةويي رِووتةختكراو
ديوار
بناغة

ويَنةى ( )4-26منوونةكاني رِووثؤشكردني زةمينةكان بة خشيت كاشي ،يان دارِشنت لة جيَدا
ثيَويستة جومطةى كشان -مفصل متدد Expansions Joint -و جومطةى دروستكردن -مفصل انشائىConstruction Joint -
بؤ ضارةسةرى كشان و كرذبوون دروستبكريَت ،كة بةهؤى طةرماوة رِوودةدات .برِوانة ويَنةى ()5-26
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كؤنكريَيت ئاسايي

جومطةي كشان

ويَنةى ( )5-26جومطةي كشان
بؤ ئةو زةمينانةى ،كة هاتوضؤي زؤري لةسةرة ماددةيةكى سةرباركراو (مواد مضافة) تيَكةآلوى ضيمةنتؤ دارِيَذراوةكةى
سةرزةمينةكة دةكريَت بؤ ثرت رِةقبونى -التصلب Floor Hardener -كؤنكريَتةكة ،هةروةها ماددةيةكى رِةنطى كانزايي  -لون
معدني Mineral Coloring -لةطةلَ كؤنكريَيت زةمينةكة تيَكةلَدةكريَت ،بؤئةوةى رِةنطيَكى جوان و جياوازى بداتيَت .ئةم زةمينانة
بةباشى بةرطةى شآ و ثووكانةوة دةطرن و كةرةستةكانى ئاسان دةستدةكةون و تيَضوونيان كةمة ،يان مامناوةندة.

 -4خشيت كاشى  -الكاشي Tile -رِووثؤشكردني زةمينةكان بة دوو جؤر دةبيَت:
أ -رِووثؤشينى زةمينة بة دارِشنت لةجيَدا  -األكساء بالصب الموقعي Fit- Outs On-Site Casting -
ئةوةش بةدروستكردنى قالَيب ضوارطؤشة ،يان الكيَشة كة هةر اليةك لة الكانى لة ( 2م) دريَذتر نةبيَت و جومطةى كشانيشى
بة ثانى (2سم1-سم) بؤ بكريَت ،ناو ئةم جومطانةش بة رِاستةى كانزايي بة تايبةتيى مس ،يان ئةلةمنيَوم ثرِدةكريَتةوة ،ئاوثرذيَن و
سافكردني لةجيَدادةكريَت .برِوانة ويَنةى ()6-26

ويَنةى ( )6-26رِووثؤشكردني زةمينة بة دارِشنت لة جيَدا
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ب -رِووثؤشكردن بة كاشي ئامادةكراو  -األكساء بالكاشي الجاهز :Fit-Outs Tiles Precast -
كةرةستة و ثيَكهاتةكانى ئةم كاشييانة بةطرياوةيي رِؤدةكريَتة ناو قالَبى كانزايي ضواركؤشةوة و دةثةسرتيَتةوة .ئةندازةي
الكانى ئةم قالَبانة (10سم ×  10سم ) ،يان ( 30سم × 30سم ) ،يان (  40سم ×  40سم ) بة ئةستووريي ( 1،5سم 5 -سم) بةثيَي
داواكردن و ويستى خاوةن كارةكة .جؤرةكانى ئةم كاشييانة ،يان سادةن ،يان هيَلَة ضالَن-مخطط محفور،Engraved Scheme-
كة بة ضةث و رِاستدا بة هيَلَةضالَى هةلَكؤلَراو -طرطور Wreaking -بؤ نةهيَشتنى خزانء خليسكان .ئةجمؤرة كاشيية
مؤزاييكانةثيَكديَن لةوردة مةرمةرى رِةنطاورِةنط ،وةك تويَكلَيك بة ئةستووريى لة (2ملم) ةوة ،تاكو( 6ملم ) سةر كاشيةكةى
داثؤشيوة،ثاش تةواوبوني ئةم كاشييانة ،لة كارطةكان ئاوثرذيَن دةكريَن و بة ئاميَرى تايبةت ساف و بريسكةدار دةكريَن و لةثاشان
بةثيَي رِيَكءثيَكى كاشييةكان بؤ ثلةى يةك و ثلةى دوو و ثلةى سآ جيادةكريَنةوة.
جؤريك كاشيى تايبةتى تر هةية،كة بة ئةندازةى ( 30سم ×  50سم) دووجا و كوتراو -تطعيم Graft -بة ثارضة مةرِمةرِى
رِةنطاورِةنط و نرخى لةوانيرت طرانرتة .ذيَر كاشييةكان بةضينيَك طرياوةى تيَكةلَ لة طةض و مل دادةثؤشريَت بؤ ضةسثكردنى كاشييةكان
لةو شويَنانةدا ،كة شآ و تةرِ و تووشى نيية ،يان بة طرياوةى ضيمةنتؤى دذة خوآ لةطةلَ مل بة رِيَذةى ( )4: 2بؤ ئةو زةمينانةى ،كة
شآ و تةرِ و تووشى و خويَي دةطاتآ .ثيَويستة جومطةى كشان  -مفصل التمدد Expansion Joint -بة رِووبةرى ) 3م×3م ) دووجا
بؤ رِووبةرى بانةكان و بةر هةيوانةكان و سةكؤكانى دةرةوةى بيناكة بكريَت و خةستاوى  -شربت  Cement Grout -ى تيَكةلَةى
ضيمةنتؤى سثى و خاشى بةرد  -غربة  Stone Powder -و ئاو دةطرييَتةوة و دةكريَت بةسةريدا و نيَوانةكانيان و ضالَ و
ضؤلَةكانيانى ثآ ثرِدةكريَتةوة .كاشييةكان لة تاقيطةكاندا تاقيدةكريَنةوة بةثيَي خةسلَةتة تايبةتييةكانى بؤ زانينى تواناى
بةرطةطرتن و رِيَذةى مذينى ئاو و شآ و بةرهةلَستى ليَكخشان و رِيَذةى خوآ تيَكةآلوى ثيَكهاتةكانى و دميةنى دةرةوةى كاشييةكان و
رِيَكوثيََكيى ثيَوانةى الكانى و سافيى و ئةستووريى كاشييةكان .اليةنة باشةكانى ئةم كاشييانة ئةمانةن (جوانى دميةنى دةرةوةى
كاشييةكان ،بةرطةطرتنى سووتان و ثووكانةوة  -تأكل  Corrosion -بةرطةطرتنى ثَيخوست و ئاسانيى ثاككردنةوةى لةثيسيى و
ضةوريى) ـة .برِوانة ويَنةى ()7-26
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ويَنةى ( )7-26رِووثؤشكردني زةمينة بة كاشيي ئامادةكراو
 -5مةرِمةرِ -الرخام  Marble -بةردى قسأل  -جري -نورة Lime -
تواناى كرِاندن و لوسكردن و رِيَكخستنى هةية .رِووثؤشى زةمينةى ثيَدةكريَت بة رِووبةرى جياجيا و بةثيَي خواست و ويستى
اليةنى ثةيوةنديدار ،ئةم بةردانة ضةند رِةنطيَكى جياوازيان هةية ،كة لة رِةط و دةمارى جوان ثيَكهاتووة ،لة جيَكاردا موقع العمل-
 Work Siteدةبرِدريَت و ساف و لوس دةكريَت ،ثاش دانان و ضةسثكردنى بةطرياوةى ضيمةنتؤ و مل بة رِيَذةى ( )4 :2و ئاو بة ئاميَرى
سافكردن لةجيَدا شةوق و بريسكةى ثيَهةلدةهيَنن .لةو شويَنانةدا ،كة شآ و تةرِ و تووشي و خوآ هةية ،ضيمةنتؤى بةرطةطري خوآ -
مقاوم لالمالح  Resistant of the Salts -لةذيَريدا رِؤدةكريَت بؤ ضةسثكردنيان .جومطةى كشان لة نيَوان ثارضةكاندا
دروستدةكريَت و نيَوانةكانيان بةطرياوةى خةستاوى ضيمةنتؤى سثي و خاشي بةرد ،يان بة كانزا (مس ،يان ئةلةمنيؤَم) ثرِدةكريَتةوة،
كة دميةنيَكى جوانيان ثيَدةبةخشيَت .ئةم زةمينانة بة هيَزن و دريَذخايةنن و بةرطةى سووتان و تةرِ و تووشيى دةطرن و بةئاسانى
ثاكدةكريَنةوة ضةورى و رِؤن كاريان تيَناكات .رِووثؤشني بة مةرِمةرِ زؤري تيَدةضيَت ،لةبةرئةوة تةنها لة هةنديَك شويَنى تايبةت
بةكاردةهيَنريَت ،وةكو كؤشكةكان و هؤلَة طةورةكان و بينا طرنطةكان .ثَيش بةكارهيَنانى ئةم ثارضة مةرِمةرِانة ،ثيَويستة لة تاقيطة
تاقيبكريَتةوة .بؤ زانينى بةرطةطرتن و تواناى مانةوةى و فاكتةرى شكاندن -عامل الكسر Fraction Factor -لةطةلَ ئةوةشدا
ثاكيى رِةنط  -نقاوة اللون  Color Purity -وة هاوشيَوةبوون لة رِووكةشدا  -التجانس في المظهر Homogeneity in
–  .Appearanceبرِوانة ويَنةى ()2 - 26

ويَنةى ( )2-26رِووثؤشكردني زةمينة بة كاشي مةرِمةرِ
 -6مؤزاييكى رِووشوشة و سرياميك و كاشى فةرفورى ثؤرسيالن  -الموزائيك المزجج و السيراميك و الكاشي الفرفوري -
Glass Mosaic Ceramic Porcelain
مؤزايكى رِووشوشة لة ثيَكهاتةى شوشة بة ضةند شيَوازيَكى جيا و هةمةرِةنط بة قةبارةى ضوارطؤشة و فرةال – مضلع -
 Polygonalبة كةرتى بضوك دروستدةكريَت ،ئةم ثارضة مؤزايكانة بة شيَوةيةكى نيطاركاريى نةخشة بؤكيَشراو بةسةر رِووى ثةرِة
كاغةزيَكى ئةستووردا دةلكيَنريَت ،ثيَش بةكارهيَنانى ئةم ثارضة مؤزايكانة رِيزدةكريَن و لةسةر زةمينةيةك دادةنريَن ،كة لة طرياوةى
ضيمةنتؤ و مل ثيَكديَ ،لةثاشان ثةرِة كاغةزةكةي ليَدةكريَتةوة ء رِووى مؤزايكةكة دةردةكةويَت ،ئةم كارة دةبيَت زؤر بةوردى و لةسةرخؤ
و زانايانة و ليَهاتوانة بكريَت ،بؤ ئةوةى كة طرياوةكة بةباشي بضيَتة ناو بؤشاييةكانى نيَوانيانةوة و ثارضة مؤزايكةكان ضاك لةسةر
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طرياوةكة ضةسثبنب ،لةثاشان خةستاوى تيَكةلَةى ضيمةنتؤ و تؤز و خاشي بةرد دةكريَت بةسةريدا ،ثاش ماوةيةكى كةم بة ثةرِؤيةك،
يان فلَضةيةكي نةرم سةر مؤزايكةكة دةسردرِيَت و ثاكدةكريَتةوة ،ثيَويستة هةر (3م × 3م دووجا) لة رِووبةرى زةمينةكة جومطةى كشانى
بؤ بكريَت و نيَوانيان بة رِاستةى ميتاىل (مس ،يان ئةلةمنيؤم) ثرِبكريَتةوة ،ئةم كارةش دميةنيَكى جوان دةبةخشيَت بة رِووى زةمينة
مؤزا يكةكة و درزي خوار و نارِيَكي تيَناكةويَت.
اليةنة باشةكانى ئةجمؤرة رِووثؤشينة بؤ زةمينة ئةوةية ،كة رِوويةكى جوان و بةرطرييةكى زؤرى دذي ئاطر و ثوكانةوة هةية،
كة بةهؤى ترشةلؤك و خوآ كانزاييةكانةوة ثةيدا دةبن ،كيَشى كةمة و بؤ دانان و ضةسثكردن طرياوةى كةمى دةويَت .زةمينةكة بؤ ئةم
جؤرة مؤزايكانة دةبيَت تةخت بيَت .بةزؤرى لة ضيَشتخانةكان ء باطرةكان و تواليَتةكان ،كة تةرِ و تووشييان زؤرة بةكارديَت .بةآلم
كاشيي فةرفورى ،كة بة تويَذيَك شوشة دادةثؤشريَت،ثارضةكانى ،يان ضوارطؤشةن ،يان الكيَشةن ،يان فرةالن و الكانيشيان ( 20سم -
25سم) ـة ،ئةم كاشييانة بة طرياوةى ضيمةنتؤى رِةش ،يان سثى لةسةر زةمينةكان ضةسثدةكريَن ،يان ديوارةكان ،بؤئةوةى نيَوان
كاشييةكان (بنكةشييةكان) لة هةر ضوارالوة بة رِيَكى دياربن .ثيَويستة جومطةى كشان دروستبكريَت وةكو لةسةرةوة بامسانكرد .اليةنة
باشةكانى ئةجمؤرة كاشييانة ئةوةية ،كة دميةنيَكى جوانيان هةية و بةرطةى ترشةلؤك و خوآ كانزاييةكان دةطرن و ئاسانيش
ثاكدةكريَنةوة .برِوانة ويَنةى ()4-26

ويَنةى ( )4-26رِووثؤشكردني زةمينة بة كاشي مؤزايكي رِووشوشة

 -7لينؤليؤم – اللينوليوم Linoleum -
لة رِؤنى كةتان و رِةنطى رِووةك و تةختةى كوتراو دروستدةكريَت و بة دريذايي جياجيا ،يان ضوارطؤشة بةتةنشت يةكةوة بة
ئةستوورايي ( )6،7-2،6ملم دادةنريَن .لينؤليؤم ضةند رِةنطيَكيان هةية و بة كةتريةى تايبةتى دةلكيَنريَن بةسةر ئةو زةمينانةى كة
رِووةكانيان تةخت و رِيَكة و شآ و تةرِ و تووشييان نيية .برِوانة ويَنةكانى ( )20-26و ()22-26
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ويَنةى ( )20-26رِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي لينؤليؤم

لينؤليؤم و ماددةي لكيَنةر
تويَذيَ كؤنكريَيت ئاسايي تةختكراو
تويَذي شآ برِ
زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن
خشت ,يان بةردي شكيَنراو ,يان ضةو
زةوي رِووتةختكراو

ب -رِووثؤشكردني زةمينةي نهؤمةكاني سةرةوة

أ -رِووثؤشكردني زةمينةي نهؤمي زةميين

 1ملم لينؤليؤم
 HDFماددةي هةلَطري ضيين لينؤليؤم
ضينيَك تةثةدؤر

ويَنةى ( )22-26رِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي لينؤليؤم
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 -2ئةو خشتانةى كة لة هةويرى ثالستيكيي جيري  -لدائن  -بالطات من العجائن اللدنة  Tiles of Plastic Paste -دروستكراون
ئةم هةويرة جيريِانة  -الدائن Plastics -لة رِيشاَىل  -الياف Fibers -بة كانزا ئاخنراو  -حشو معدنيMineral -
 Fillersلةطةلَ بؤية بة ثارضةى دريَذ ،يان ضوارطؤشة و بةئةندازةى دةستنيشانكراو و رِةنطى جياجيا دروستدةكريَت .بة كةترية ،يان
ماددةيةكى لكيَنةر لةسةر زةمينةيةكى تةخت و رِيَك ضةسثدةكريَت .ماددةيةكى سوكة و ئاسان ثاكدةكريَتةوة بةسةريا رِؤيشنت نةرم و
خؤشة و بيَدةنطة .برِوانة ويَنةى ()21-26

ويَنةى ( )21-26رِووثؤشكردني زةمينة بة ثالستيكي جيري

 -4تةثةدؤر -الفلنيCork -
خشيت تةثةدؤر بةثةستانةوةى ماددةى تةثةدؤر بة ئاميَرى ثةستاندنى هيَدرؤليكى بةثيَي ئةندازة و وردةكارييةكى-
تفاصيل Detail -تايبةت ثيَكديَت و بةرهةمديَت بؤ داناني ئةم خشتانة دةبيَت زةمينةكة تةخت و رِيَك و وشكبيَت ،بؤئةوةى ماددةكاني
كةترية و لكيَنةر بةباشى كارى خؤيان بؤ ضةسثكردنيان بكةن .ئةطةر زةمينةكة لة تةختةدار دروستكرابوو ،ئةوا دةبيَت رِوويةكى تةخت
و ساف و ثاك و وشكى هةبيَت وة بة بسماري تايبةت خشتةكان بةسةر زةمينةكةدا دابكوتريَن ،بةشيَوةيةك كة سةرى بسمارةكان ديار
نةبن .اليةنى باشى ئةجمؤرة خشتانة ئةوةية ،كة طةرمى و دةنط طلدةدةنةوة و جياياندةكةنةوة و دميةنيَكى جوانيان هةية و
ماددةيةكى سووكن ،بةآلم زوو ضلَك هةلَدةطرن و ضةوري و تةثوتؤز دةمذن و بةئاسانى ثاك ناكريَنةوة .برِوانة ويَنةى ()23-26

ويَنةى ( )23-26رِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي تةثةدؤر
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 -20ماطنيسايت – املاكنيسايت MgCO3 Magnisite -
ئةم ماددةية لة تيَكةآلوكردنى ئؤكسيدى مةطنيسيؤم و بةردي هارِدراو و مل لةطةلَ بؤيةى تايبةت ثيَكديَت ،هةروةها لة شويَنى
كارةكة كلؤريدى مةطنيسيؤمى شلي سةرباردةكريَت  -أضافة .Admixture -بةمشيَوةية هةويريَك دروستدةبيَت ،كةثاندةكريَتةوة و
بة ئةستووريي ()2،5-2سم زةمينةكةى ثآ رِووثؤشدةكريَت و بة رِاستةيةكى تايبةت  -مسطرة

خاصةEspecial ruler-

رِيَكدةخريَت و تةختدةكريَت و بةجيَدةهيلَريَت ،تا ثاش ضةند كاتذميَريَك وشكدةبيَتةوة و خؤيدةطريَت و رِةقدةبيَت .دةتوانريَت
زةمينةكة بة دوو تويَذ،يان دوو ضني لةم ماددةية دابثؤشريَت ،كة ئةستووريةكةى بطاتة ( 4سم) ضينى يةكةم دةبيَتة شويَن ثيَطةيةك بؤ
ضينى دووةم ،كة لةسةريةتى.
ماطنيسايت ضةند جؤريَكى هةية،كة بؤ داثؤشينى زةمينةكانى خويَندنطاكانء كارطةكانء فةرمانطةكان...هتد بةكاردةهيَنريَت.
اليةنة باشةكانى ئةم ماددةية ئةوةية ،كة دةنط و طةرميى جيادةكاتةوة ،ئاسان ثاكدةكريَتةوة و بةرطريى سووتاندةكات و ضةوري
ناطريَتة خؤي و بؤ بةسةردارِؤيشنت نةرمءنيانة .برِوانة ويَنةى ()24 - 26

ويَنةى ( )24 - 26رِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي ماطنيسايت

-22الستيك  -المطاط:Rubber -
الستيك بةدريَذايي،يان بةثارضةى ضوارطؤشة بةكارديَت ،كة ئةندازةى بؤ دادةنريَت و وردةكاري بؤ دةكريَت و لةسةر زةمينةيةكى
تةخت و رِيَك و وشك دادةنريَت و بة ماددةيةكى لكيَنةر ضةسثدةكريَت .ضةند جؤريَكيان هةية ،كة بازرطانيان ثيَوةدةكريَت ،ئةمانةش
ثيَكهاتوون لة الستيكى سروشتى ،كة نابيَت رِيَذةكةى لة ( )%35قةبارةكةى لةطةلَ ضةند ماددةيةكي تر كةمرتبيَت ،بةثيَي جؤري
داواكراو تيَكةلَدةكريَت .الستيك بؤ رِووثؤشكردني زةمينةى كارطةكان و وةرشةكان...هتد بةكاردةهيَنريَت.
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اليةنى باشى ئةم ماددةية ،ئةوةية كة سووكة و بةسةريدا رِؤيشنت خؤشة ،بةآلم بةرطةي سووتان و ضةورى ناطريَت .برِوانة
ويَنةى ()25-26

ويَنةى ( )25 -26رِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي الستيك

 -21ئةسفةلت و ئيثؤكسي  -االسفلت و االيبوكسيAsphalt and Epoxy -
طرياوةى هةويرى قري لة ئةسفةلت و رِيشوى ئةسبيَست و خةستة (هةوير)  -املعجون Pasta -و ناوئاخين لةبار -احلشو املناسب
 Padding-Rightلةطةلَ بؤية ئةمانة هةمووى بةيةكةوة دةبنة طرياوةيةكى هةوير و لةذيَرثةستانداثاندةكريَتةوة ء دةبيَتة ثليَتيكى
(دةث) ثانى طةورة ،لةثاشان كةرتدةكريَت دةستنيشانى ئةندازةى دريَذي و ثانى و وردةكارييةكانى  -التفاصيل Details -دةكريَت و
بة ئةستووريى (3ملم21-ملم) ئةم ثارضةثليَتانة لةسةر رِووى زةمينةكة بة كةتريةى تايبةت ضةسثدةكريَن .رِووثؤشى زةمينةكانى
خويَندنطاكان و نةخؤشخانةكان و تا قيطةكان و تةالرةكانى نيشتةجيَبوونى...هتد ثيَدةكةن.
اليةنة باشةكانى ئةم ماددةية ،وةكو اليةنة باشةكانى الستيك واية ،كة لةسةرةوة بامسانكرد ،جؤرةها رِةنطيان هةية كة
بةثيَي ئارةزوو دةتوانريَت بةكاربهيَنريَن .بةآلم ئيثؤكسى وةكو ماددةيةكى نوىَ بؤ رِووثؤشينى زةمينةكان بةكاردةهيَنريَت ،ئةويش لة
تيَكةآلوكردنى ماددةى ئيثؤكسيى و بؤيةى تايبةت ثيَكديَت ،كة يارمةتيدةرة بؤ رِاخستنى لةسةر رِووى زةمينةكان و تةختدةكريَت و بة
رِاستةيةكى تايبةت رِيَكدةكريَت بة ئةستوورييةكى ئةندازةكراو وة جومطةشى بؤ دروستناكريَت .هةنديَك مةوادى كيمياويى رِةقكةر
(المصلد) ( (Hardenerدةكريَتة ناو ئيثؤكسيةكةوة ،كة -يضاف  Add -لة ئةجنامى كارليََكردندا -التفاعلInteraction -
يارمةتيدةدات و ثاش ماوةيةك رِةقدةبيَت .ئةم ماددةية بؤ رِووثؤشينى زةمينةكانى كارطة و ئةو شويَنانةى ،كة هاتوضؤى زؤري لةسةرة
بةكارديَت وة بؤئةوةى كة تةرِ و تووشيى دزة-نفاذ Force -نةطاتة سةر زةمينةكة ،هيض جؤرة جومطةيةكى بؤ ناكريَت ،باشرتواية كة
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رِووى ئةم زةمينانة بروشيَنريَت ،يان ملى بةسةردابكريَت-تخديش السطح او فرش الرمل-

Scarification of Sand or Surface

 brushingبؤ ئةوةى كةس لةسةرى نةخليسكيَت و نةخزيَت .برِوانة ويَنةى ()26-26

ويَنةى ( )26-26رِووثؤشكردني زةمينة بة ماددةي ئةسفةلت و ئيثؤكسي

 -23رِايةخ و رِووثؤشةكاني تر  -السجاد و املفروشات االخرى Carpets & other Furnishing -
ضةند جؤريَك لة رِايةخ و رِووثؤشى تر هةن ،كة لةسةر زةمينةكان لةجيَدا ضةسثدةكريَن  -تثبيت في الموقع Fitted -
 Carpetsبةتايبةتى لة رِارِةوةكان و سةرثليكانةكان و هؤلَة طةورةكان بؤ جوانكردن يان جياكردنةوةى دةنط  -عزل الصوت -
 Sound Insulationليَيان.

ئةم زةمينانة دةبيَت رِووتةخت و رِيَكنب ،يان بة ضيمةنتؤى دارِيَذراو ،يان لة تةختةدار دروستبكريَن و الكانى بة تولَى دار -
الرتايش Tools -قاميبكريَت ،رِووثؤشكردن بةجمؤرة رِايةخانة زؤري تيَدةضيَت و طرانيى نرخةكةشى دةكةويَتة سةرئةوةى ،كة ئايا
ئةم رِايةخانة بةدةست ،يان بة ئاميَر دروستدةكريَن لةطةلَ ضؤنيَتييان .هةنديَك رِايةخ هةن ،كة تويَذيَك ئةسفةنج ،يان الستيك بة
ذيَرياندا لكيَنراوة  -ملصقة حتتيا .Built in Underlay -ئةوةش جيايدةكاتةوة لة شآ ئةطةر هةبيَت .هةنديَك رِايةخ هةن ،كة
دةطمةن و بة نرخن ،ئةمانة دةبيَت لة شويَنى زؤر تايبةتدا رِاخبريَن و ثاريَزطارييان ليَبكريَت ،بؤئةوةى مؤرانة و ميَروو نةيان
فةوتيَنن .برِوانة ويَنةى ()27-26
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ويَنةى ( )27 - 26رِووثؤشكردني زةمينة بة رِايةخ و رِووثؤشةكاني تر
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بةشي هةظدةهةم
بينا ثيَشكاتة ئامادةكراوةكان
االبنيةالجاهزة
Prefabrication
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بةشي هةظدةهةم /بيناثيَشكات ئامادةكراوةكان  -االبنيةالجاهزةPrefabrication -
باشرتين شيَواز بؤ تةواوكردني بينا بة ماوةيةكي رِيَذةيي كةم ،بة تايبةتي خانووبةرة و بة طشيت بينا طةورةكان ،كة هةموو
مةرجةكاني جؤري و تؤكمةيي و ثيَويستييةكاني ذياني مرؤظ دابينبكات و تيَدابيَت ،بيناي ثيَشكات ئامادةكراوة (Prefabricated
) .Buildingثارضةكاني ئةم بينايانةثيَشكات نةخشةيان بؤ ئامادةدةكريَت و لة كارطةي تايبةتدا بة كؤنكريَيت شيشضن دادةريذريَن
و دروستدةكريَن ،لة ثاشان بة ئوتؤمبيَلي بارهةلَطري تايبةت بؤ شويَنكارةكة دةطويزريَنةوة و لةويَش لة شويَين تايبةتدا كؤدةكريَنةوة
و ثؤليندةكريَن و لةسةر يةك دادةنريَن ،تا كاتي ثيَويست ،لةثاشان دةبريَنة سةر كارةكة و بةثيَي شويَين دةستنيشانكراو بةهؤي
كريَنةوة بةرزدةكريَنةوة و دادةنريَن و لةيةكدةدريَن و ضةسثدةكريَن .برِوانة ويَنةى ()2-27

ويَنةى ( )2-27ثؤليَنكردن و داناني دةثة كؤنكريَتيية ثيَشكات ئامادةكراوةكان
بةمةش لةثارة و كات و كةرةستةي بينا و ذمارةي كريَكارةكان ثاشةكةوتيَكي باشدةكريَت ،لةطةلَ ئةوانةشدا برِي ئةو
كؤنكريَتةي ،كة بؤ بيناكة بةكاردةهيَنريَت ،لة ضاو ئةو برِة كؤنكريَتةدا ،كة بةكار دةهيَنريَت بؤ هةمان بينا كةمرتدةبيَتةوة ،ئةطةر بة
دروستكردني ئاسايي ئةجنامبدريَت ،هةروةها ئاسيت بةرهةمهيَناني كؤنكريَتةكة لة رِووي ضةندي و جؤرييةوة زؤر بةرزدةبيَتةوة ،
لةبةرئةوةي كة كؤنرتؤلَي كارةكاني تيَكةلَكردني كةرةستةكاني ثيَكهاتةي كؤنكريَتةكة و رِيَذةي تيَكةلَكردني ئاوةكة و رِيَذةى ماددة
سةرباركراوةكان و رِاوةشاندنيان لةبارودؤخيَكيكي لةباردا بةباشي ئةجنامدةدريَت ،لةثاشان ثارضة هةمةجؤرةكان بة ماوةيةكي كةم
بةرهةمدةهيَنريَن ،كة لة رِووي ئابوورييةوة زؤر طرنطة .ثارضةكان لة شويَين تايبةتدا لة كارطةكة بةرةو رِووي هةلَم دةكريَنةوة ،كة
ماوةي خؤطرتن و رِة قبوونيان زؤر خيَراتر دةكات لةضاو ئةوةدا ،كة هةر بةئاسايي دابنريَت ،تا خؤيدةطريَت .لة زؤربةي وآلتاني
جيهاندا برةو بةجمؤرة شيَوازةي دروستكردني بينايانة دراوة و تا ديَت بةرةوثيَشضوون دةرِوات و ئةندازياراني تةالرساز و بيناساز زؤر
طرينطي ثيَدةدةن .بيناي ثيَشكات ئامادةكراو ضارةسةري طرفتةكاني ماوة فراوانةكان و داثؤشيين بؤشايية مامناوةند و طةورةكانى،
وةكو بيناكاني ثيشةسازي و بازرطاني و بينا طشتييةكان دةكات.
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سيستةمةكاني بيناي ئامادةكراو  -انظمة بناء الجاهز Prefabricated systems -
 -2سيستةمي ثةيكةريي (ثاية و ثرد)  -نظام الهيكلي -الجسور و االعمدة Column and beam System -
لةم سيستةمةداثارضة ئامادةكراوةكاني ثاية و ثردةكان ،كة بةثيَي نةخشةي ثيَشكات بؤ دانراو ئةندازة و قةبارةكانيان
دةستنيشاندةكريَت و لة كارطة ئامادةدةكريَن و لة كاتي ثيَويستدا بة ئؤتؤمبيلي بارهةلَطري تايبةت دةهيَنريَنة سةر شويَنكارةكة،
لةويَش ثؤليندةكريَن و لة كاتي جيَبةجيَكردني كاري دروستكردني بيناكةدا ثارضةكان بة كريَين تايبةت هةلَدةطرييَن و بةرزدةكريَنةوة
بؤ شويَين مةبةست و ليَكدةدريَن و ثةيوةستدةكريَن ،تا بيناكة قةبارةي خؤي وةردةطريَت و لة شيَوةي قةفةسيَكدا هةلَدةكشيَت ،لة
ثاشان بؤشاييةكان لة ناوةوةي بيناكة و بةرطي دةرةوةي بيناكة بة ديواري هةلَنةطر ئابلَوقةدةدريَن .جياوازيي ئةجمؤرة بينايان
لةوةداية ،كة خيَراتر تةواو دةبيَت و لة جؤري بيناكاني تر سووكرتة ،بةئاساني ثارضةكاني ثيَكةوة بةنددكريَن و ثةيوةستدةكريَن .ئةم
شيَوازة بيناية بؤ بينا بةرزةكان و كارطةكان بةكاردةهيَنريَت ،هةنديَكجار درز و تةقني دةكةويَتة نيَوان جةمسةر و جومطةكاني ثارضة لة
يةكدراوةكانةوة لةو ئاستانةدا ،كة بة كؤنكريَت ثرِكراونةتةوة ،بةآلم بآ ترس و بآ زيانن .برِوانة ويَنةى ()1 - 27

 -2ثايةي ثيَشكات ئامادةكراو  -1ثردي  -3ثردي ثةيوةستكردن  -4دةثي رِووثؤشكردن ,يان داثؤشيين بؤشاييةكان  -5ديواري رِووثؤشكردني دةرةوة

ويَنةى ( )1 - 27سيستةمي ثةيكةريي
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-1سيستةمي ديواري هةلَطر  -نظام الجدار الحامل Bearing wall construction system -
ئةم سيستةمة لة يةكةكاني دةثة ديوارة هةلَطرة ئامادةكراوةكان ثيَكديَت ،كة بؤ ماوة كورتةكان ء دووبارةبووةوةكان بةكاردةهيَنريَن.
ئةمانة ضةند جؤريكيان هةية:
أ -ئةو ديوارانة ،يان ئةو ثردة هةلَطرانةن ،كة لةسةر باري ثانيي بيناكة دادةنريَن ،وةكو ديواري هةلَطر ،كة لةسةر ديوارةكاني
دةرةوةي بيناكة ستوونني ،لةطةلَ تةوةري بيناكةدا تةرييب دةرِؤن ،دةبنة هةلَطري دةثة ئامادةكراوةكاني داثؤشةري بؤشاييةكاني سةر
زةمينة و ميض و بانةكان ،كة ئةمانيش لةسةر تةوةري بيناكة ستوونني ،ديوارةكاني دةرةوة ،كة دةكةونة سةر رِووكاري بيناكة ئاماجنيان
هةلَطرتين ئةو قورساييانةن ،كة دةكةويَتة سةريان و ثاراستين بؤشاييةكاني ناوةوة لة كارليَكةكاني كةشءهةوا ،ئةندازياري
تةالرساز رِيَكيان دةخات و جوانكارييان بؤ سازدةدات.
3

1

2

5

تةوةري باري
دريَذيي بيناكة

4

 -2ديواري هةلَطر  -1ديواري بةستنةوة ي دوو بؤشايي  -3ديواري خؤهةلَطر ,يان رِووثؤشكردن  -4ديواري تيغةي ناو خانة
 -5ديواري دةنطربِِي نيَوان دوو خانة

ويَنةى ( )3-27ديوارةكاني سةر باري دريَذيي بيناكة
ب -ئةو ديوارانة ،يان ئةو ثردة هةلَطرانةن ،كة لةسةر باري دريَذيي لةسةر تةوةري دريَذيي بيناكة ستوونني و هةلَطري دةثة
ئامادةكراوةكاني داثؤشيين بؤشاييةكاني سةر زةمينة و ميض و بانةكان ،كة بة ئارِاستةيةكي تةرييب لةطةلَ تةوةري دريَذي بيناكةدا
دةرِؤن ،ديوارةكاني دةرةوة تةنها كيَشي خؤيان هةلَدةطرنء بؤشاييةكاني ناوةوة لة كارليَكةكاني هةوا دةثاريَزن .برِوانة ويَنةى (- 27
)4
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2

2

تةوةري باري دريَذي
بيناكة

 -2ديواري هةلَطر  -1ديواري بةستنةوة ي دوو بؤشايي  -3ديواري خؤهةلَطر ,يان رِووثؤشكردن  -4ديواري تيغةي
ناو خانة

ويَنةى ( )4 - 27ديوارةكاني سةر باري ثاني بيناكة

ج -ئةو ديوارة هةلَطرانةن ،كة بةثانيي و دريَذيي بيناكة دادةنريَن و دةثة داثؤشةرةكاني زةمينة و ميض و بانةكان هةلَدةطرن ،زؤرجار
ديوارةكاني دةرةوة (رِووكارةكان) دوو تويَذن و لة نيَوانياندا تويَذيَك لة ماددة جياكةرةوةكاني طةرمي و دةنطيان تيَداية ،يان تويَذي
دةرةوة جياكةرةوةية و تويَذي ناوةوة تويَذيَكي كؤنكريَيت شيشضين هةلَطرة .برِوانة ويَنةى ()5 - 27
2

1

 -2ديواري هةلَطر  -1ديواري تيغةي ناو خانة

ويَنةى ( )5 - 27ديوارةكاني سةر باري ثانيي و دريَذيي بيناكة
د -ديوارة هةلَطرةكان ،كة بة دريَذي لة رِووكاري دةرةوةي بيناكةدا دادةنريَن بة تةرييب لةطةلَ ديوارة هةلَطرةكاني ناوةوةدا ،دةثة
ئامادةكراوةكاني داثؤشةري بؤشاييةكاني زةمينة و ميض و بانةكان هةلَدةطرن ،كة بة ئةندازةي رِووبةري ذوورةكان دروستكراون ،ئةم
دةثانة،يان ثتةون ،يان لة يةكة ناوبؤشةكاني ثيَشكات شةتةكدراو -سابقة االجهاد prestressed -و ئامادةكراو دروستكراون.
برِوانة ويَنةى ()6 - 27
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3

 -2ديواري هةلَطرةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا  -1ديوارةكاني ثةيوةستكردن

 - 3دةثي داثؤشيين بؤشاييةكان  -4بناغةكان

ويَنةى ( )6 - 27ديوارة هةلَطرةكاني سةر باري ثانيي و دريَذيي بيناكة

ه -ئةم شيَوازة لة هةر دوو سيستةمي ثةيكةريي و ديواري هةلَطر ثيَكهاتووة،ثايةكان لة ناو بيناكاندا ضةسثدةكريَن و بةهؤي
ثردةكانةوة لةطةلَ ديوارة هةلَطرةكاني دةرةوةدا ثةيوةستدةكريَن .برِوانة ويَنةى ()7 - 27
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4

 -2ديواري هةلَطرةكاني دةرةوةي بينا

 -1ديواري هةلَطري نيَوان خانةكاني بينا

 -3دةثي داثؤشيين بؤشاييةكاني نيَوان دوو نهؤم

 -4بناغةكان  -5ثردةكان  -6ثايةكان

ويَنةى ( )7 - 27سيستةمي ديواري هةلَطر و ثةيكةريي

و -شيَوازي ديواري هةلَطر بينايةكي توندوتؤلَي ،تارِادةيةك سووك و هةرزاني ليَثيَكديَت ،دةثة ديوارة هةلَطرةكان هةنديَكيان تةنكن.
هةر دووال دريَذةكانيان سةرتاسةر بةشانيَكي ئةستوور و بةهيَز ثتةودةكريَن .دةثة داثَؤشةرةكاني زةمينة و ميض و بانةكانيش بة
هةمانشيَوة لة هةر ضوارالوة شانةكاني ئةستوور و بةهيَز و ثتةودةكريَن ،كة دةبنة هؤي نةنوشتاندنةوة و بةرطةطرتين هةموو ئةو بار و
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قورسايية جيَطر و كاتييانةي ،كة دةكةونة سةريان .ئةمانة لةسةر ديوارةكاني باري ثانيي بيناكة دادةنريَن و ئةمانيش هةموو بار و
قورساييةكان لة رِيَي خؤيانةوة بؤ سةر بناغةكان و لةوانيشةوة بؤ ناخي زةوي دةطويَزنةوة .برِوانة ويَنةى ()2 - 27
.

2

1

3

 -2دةثي داثؤشيين كونداري كؤنكرييت شيشضن بؤ ميض و بان  -1دةثي ديواري شيشضين شان بؤكراو لة هةر ضوار الوة
 - 3دةثي ديواري شيشضين شان بؤكراو لة دووالوة
ويَنةى ( )2 - 27جؤرةكاني دةثي كؤنكريَيت شيشضن بؤ ديوار و داثؤشيين ميض و بانةكان
 -3سيستةمي ديوارة دةثة شيشضنة بضووكةكان  -نظام جدران من االلواح الصغيرة Small panel system -
ئةم دةثة ديوارانةثيَشكات لة كارطةكان دروستدةكريَن ،ئامادةدةكريَن و بة ئؤتؤمبيلي بارهةلَطري تايبةت دةطويَزريَنةوة بؤ شويَنكارةكة
بةثيَي خشتةي ثؤلينكردن،ثارضةكان كؤمةلَ كؤمةلَ جيادةكريَنةوة و لةسةر يةك دادةنريَن و لة كاتي ثيَويستدا بؤ شويَنةكانيان
بةكريَن بةرزدةكريَنةوة و لةيةكدةدريَن و ثيَكةوة دةبةسرتيَنةوة و ثةيوةستدةكريَن ،ئةم ثارضانة تارِادةيةك ماددة جياكةرةوةكاني
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طةرميي و دةنط لة ثيَكهاتةكانياندا دةطرنةخؤ وةكو كؤنكريَيت سووك ،يان ماددةي طةض و ماددة طلَينةكان...هتد .برِوانة ويَنةى (27
)4 -

5
6

4

3

1

2
2

 -2دةثي لة شويَنكار دارِيَذراو بؤ داثؤشيين بناغةكان
دةثي ثةيوةستكردني ديواري دةرةوة بة ديواري ناوةوة

 -3دةثي زةمينة لة شويَنكار دارِيَذراو -4
 -1دةثي ديواري دةرةوة
 -5دةثي ثةيوةستكردني دوو ديواري ناوةوة

 -6دةثي ثةيوةستكردني ديواري ذيَرةوة بة ديواري سةرةوة
ويَنة ( )4-27سيستةمي ديوارة دةثة شيشضنة بضووكةكان

 -4سيستةمي ديوارة دةثة شيشضنة طةورةكان  -نظام جدران من االلواح الكبيرة Large panel system -
ئةم ديوارانة بؤ ئةو بينايانة بةكاردةهيَنريَن ،كة بة دةثة طةورة كؤنكريَتيية شيشضنة ئامادةكراوةكان دروستدةكريَن،
ئةستووري ئةم دةثانة كةمرتة لة ئةستووريي دةثة بضووكةكان ،ثيَويستة لة كاتي دانانياندا بةثالَثشيت لوولة ئاسن بة شيَوةيةكي
كاتي ببةسرتيَنةوة ،تاكو بةتةواوي كاري ثةيوةستكردن و بةستنةوةيان كؤتاييديَت ،هةموو ثيَكهاتةكاني بيناكان وةكو ديوارةكاني
دةرةوة و ناوةوة و تيغةكان و ثليكانةكان و بالكؤنةكان و دةثةكاني داثؤشيين بؤشاييةكاني بيناكة وةكو زةمينة و ميض و بانةكان بة
ئامادةكراوي دةهيَنريَنة شويَنكارةكة و لةوآ بةثيَي نةخشةي تايبةت لة يةكدةدريَن و بة ئاسؤيي و بة ستووني ثةيوةستدةكريَن و
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ضةسثدةكريَن ،ئةم دةثانة رِووبةريَكي طةورةيان هةية و دةرطا و ثةجنةرةكانيان تيَدا دادةمةزريَن و ضةسثدةكريَن .برِوانة ويَنةى
()20 - 27

A

B

 -2دةثي داثؤشيين سةر بؤشاييةكان

 -2ديواري دةثي باري ثانيي ناوةوة

 -1دةثي ديواري ناوةوة

 -1دةثي ديواري دةرةوة

 -3دةثي ديواري دةرةوة

 -3دةثي داثؤشيين سةر بؤشاييةكان 4

 -4ذووري خزمةت طوزارييةكاني تةندروسيت ثيَشكات

 -4ثةيوةستكردني زةمينة و ديوار

ئامادةكراو

 6 -5لوولةي بةستنةوة و رِاطرتين دةثةكان

 -5ديواري ناوةوة

 -7ثالَثشت

ويَنةى ( ) A B 20 - 27سيستةمي ديوارةي دةثة طةورةكان
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 -5سيستةمي سنوقي (قةبارة كراو)  -نظام الصندوقي Box system -
بةرهةمةكاني ئةجمؤرة سيستةمة لة شيَوةي سنوقدا ،كة قةبارةي بؤشاييةكةي بة طةورةيي ذووريَك ،يان دوو ذوور بةثيَي
ئةندازةي دةستنيشانكراو دروستدةكريَت ،ئةم سنوقانة بة كؤنكريَيت شيشضين ثلة ناياب ،كة بة وردةكارييةكي وانة بؤ كراوي زؤر ورد
لة كارطة تايبةتيةكاندا بةرهةمدةهيَنريَن .ئةم سيستةمة لة رِووي ئةندازة و قةبارةوة بةجمؤرة ثؤليندةكريَت .برِوانة ويَنةكانى (27
  )22و ()21 - 27 -2بؤشايية بة ذووركراوةكاني خزمةتطوزارييةكاني سانيتةري  -غرف لالعمال الصحية Sanitary -
 -2قوالثي هةلَطرتن  -1سويضي كارةبا  -3دةرضةي ئاوةرِؤ
 -4لوولةكاني ئاوي طةرم و سارد  -5شويَين ثةيوةستكردني
دةستشؤر لة تةختة

ويَنةى ( )22 - 27دةثي ديوارةكاني خزمةتطوزارييةكاني سانيتةري

6

1

3

 -2زةمينةي طةرماو  -1باني طةرماو  -3ديواري طةرماو  5 -4بريي كؤكردنةوةي لوولةكاني ئاوئاوةرِؤ  -6لوولةي هةواطؤرِكآ
ويَنةى ( )21 - 27ثيَكهاتةكاني ذووري طةرماوة ئامادةكراوةكان
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 -1بؤشايية سنوقييةكاني يةك ذووري ،يان دوو ذووريي  -غرف صندوقية احادية او ثنائية الفضائات -
One room or tow rooms box spaces
4

2

2

 -2دةثي ديواري شيشضين هةلَكر
 -1دةثي شيشضنكراوي بان
 -3دةثي شيشضنكراوي ذيَرةوة
 -4دةثي شيشضنكراوي سةرةوة

2

ويَنةى ( )23 - 27ثيَكهاتةكاني ذووري
بؤشايية سنوقييةكاني
يةك ذووري ،يان دوو ذووري

 -3بؤشاييةكاني خانةي نيشتةجيَبوون،كة خانةيةكي تةواو بة رووبةريَكي بضووك -شقة سكنيةصغيرة Small flat -لةخؤدةطريَت
ئةم سيستةمي بينا سنوقييانة لة سةرةتادا دةتوانرا ،تا ضوار نهؤم بيناي ثيَدروستبكريَت ،بةآلم ثاش ماوةيةك لة ئةزموون و
كاركردن و تويَذينةوةي زانسيت لة وآلتةكاني وةكو رِووسيا و ئةمريكا ،توانرا ئةجمؤرة سيستةمة بؤ بيناي تا ( )14نهؤميي بةباشيي و
بآ كيَشة و طرفت دروستبكريَت  .ئةم سنوقانة ثاش دانان و ثيَكةوةبةستنيان ،يةكسةر كارةكاني تةواوكردنيان بؤ ئةجنامدةدريَت ،ئةم
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شيَوة دروستكردنة ماوةيةكي كةمي دةويَت و ذمارةيةكي كةم كريَكار كاريتيَدا دةكةن و ثاشةكةوتي برِيَكي باش دةكات لة ماددةكاني
وةكو شيش و كؤنكريَت ،بةآلم لةبةر كيَش و قورسييان كريَين طةورة و بةهيَز و تؤكمةيان دةويَت بؤ بةرز كردنةوة و دانان و
ثيَكةوةبةستنةوةيان.

ويَنةى ( )24 - 27بينا يةك خانةيية سندوقيية بؤشةكان

 -4بؤشاييةكاني خانةي ثليكانة  -بيت السلم  .Stair case -ويَنةى ( )25 - 27و برِوانة ويَنةى ()3 - 21

ويَنةى ( )25-27بؤشاييةكاني خانةي ثليكانة
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 -5ضوارضيَوة ثيَشكات ئامادةكراوةكاني داثؤشيين ماوةفراوانةكان -سبق تجهيز االطارات للبحور الكبيرة - Already
 equipped with large spanبؤ رِاطرتن و داثؤشيين بؤشايي ماوة فراوانةكان زؤرجار بانة ضةماوةكان بةكاردةهيَنريَن ،
بةثيَي ثيَويست زؤرجار بانة رِيَكةكانيش بةكاردةهيَنريَن .بؤ رِاطرتين ئةم بانانةش ،ضوارضيَوةي ثيَشكات ئامادةكراو و شةتةكدراو -
سابق االجهاد Precast -لة شيَوةي جةمالؤندا بةكار دةهيَنريَت .تارِاددةيةك كيَشيان لة ضاو طةورةيياندا كةمة ،بةآلم بة هؤي
دريَذيانةوة طرفيت طواستنةوةيان هةية ،تا لة كارطةكانةوة دةطةينريَنة شويَنكارةكان ،لةبةرئةوة باشرتة هةر لة شويَنكارةكة
دابرِيذريَن و ئامادةبكريَن،ثيَويستة هةنديَك وردةكاريي بكريَت بؤ كةمكردنةوةي قورسايي و كيشيان بآ ئةوةي دةستكاري قةبارةيان
بكريَت،ثيَويستة لة اليةن كةساني شارةزا و بة ئةزموونةوة كريَن و ئاميَري تايبةت بؤ بةرزكردنةوةيان بةكاربهيَنريَت  .برِوانة ويَنةى
()26 -27
كيَبلَي ثيَشكات شةتةكدراو
قؤلَةثردي ثيَشكات شةتةكدراو

رِايةلَة كانزاييةكان

شويَين لكاندني رِايةلَةكان

ثاية
بنةثاية

ثردي طواستنةوةي قورساييةكان

ويَنةى ( )26 - 27ضوارضيَوة ثيَشكات ئامادةكراوةكان
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 تةواوكاريي  -اعمال االنها ْ finishing -كارةكاني تةواوكردني كؤتايي دةثةكاني زةمينة و ميض و بانةكان و ديوارةكان و تيغةكان ثاش تةواوكردني كارةكاني دانان و لةيةكدان
و لكاندن و ضةسثكردنيان دةستثيَدةكات.
-6جومطةكاني نيَوان يةكة ئامادةكراوةكان -الوصالت  -المفاصل بين الوحدات الجاهزةJoints between prefab units -
كاري تةواوكردني جومطةكان ثاش تةواوبووني بينا دةستثيَدةكات .يةكةكاني بينا بةتةواوي ثيَكةوةبةند و ثةيوةستنابن لة كاتي
دانانياندا،دةبيَت ئةو ثارضانةي كة لة شويَنكارةكة بة كؤنكريَيت شيشضن دادةرِيَذريَن و تةواودةكريَن ،هةروةها كةليَن و جةمسةرةكاني
نيَوان يةكةكاني ثيَكهاتةي بيناكة بةتايبةتي ثرد و رِايةلَةكان لةطةلَ ثاية و ديوار و زةمينة و ميض و بانةكاندا بة جومطةى وشك -
مفصل جاف  -Dry jointبةندبكريَن بة بورغو و لكاندن بة كؤنكريَت ثرِبكريَنةوة ،وةكو جومطةي تةرِ  -مفصل رطب السائلWet -
 ،jointئةو شيشانةي ،كة بةتايبةتي دريَذدةكريَنةوة لة ناو ثارضةيةكةوة بؤ ناو شيشة دريَذكراوةكاني ثارضةكةي تةنيشيت ،يان
بةرامبةري بةتايبةتي لة بيناي ثارضة ثيَشكات ئامادةكراوةكاندا،دةبيَت بةلكاندنى شيشةكان ثيَكةوة و ثرِكردنةوةيان بة كؤنكريَت
جومطةكان ضاربكريَن ،ئةمكارة زؤر طرنطة بؤ بةهيَزيي و ثتةوكردن و خؤرِاطريي و مانةوة و بةرطةطرتين بيناكة.
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بةشي هةذدةهةم
جومطةكاني بينا
المفاصل في البناء
Joints in Buildings
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بةشي هةذدةهةم  /جومطةكاني بينا  -المفاصل في البناء Joints in Buildings -
بةشةكاني بينا زؤرجار ثيَويستة بة تةواوي لةيةكجيابكريَنةوة ،يان هةنديَك لة بةشةكاني لة يةكجيابكريَنةوة بةثيَي
قةبارة و دريَذي و طةورةيي و بضووكيي بيناكة و بارودؤخي ئةو زةوييةي ،كة بيناكةي لةسةر دروستدةكريَت ئايا زةوييةكة ثتةوة ،يان
فشةلَة بةردةآلنيية ،يان تةرِ و شيَدارة،يان زيخ و ضةو و ملاويية .ثاش ئةوةي كة لة تاقيطةمنوونةي زةوييةكة تاقيدةكريَتةوة ئةوسا
لةسةر نةخشةي ئامادةكراوي بيناكة شويَين جومطةكان و وردةكارييةكاني لةاليةن ئةندازيارةوة دةستنيشاندةكريَت.

 بةشيَوةيةكي طشيت جومطةكان دوو جؤري سةرةكني:-2جومطةي دروستكردن  -المفاصل االنشائية :Construction Joint -
هةموو جؤرة جومطةكاني دروستكردن دةطريَتةوة ،كة ثيَويستة بكريَن بؤ زةمينةكان و بانةكان و ثردةكان و بةيةكطةيشتين
بةشة جياجياكاني بينا بةثيَي قؤناغةكاني جيَبةجيَكردني دروستكردني كارةكة ،دةتوانريَت بؤ ثرد و ئةو شويَنانةي كة بةشة
جياجياكاني بينا بةيةك دةطةيةنن دروستبكريَن .بؤ منوونة دةكريَت زةمينةيةكي كؤنكريَيت شيشضن ،ئةطةر ثيَويست بوو بة دوو قؤناغ
تيَبكريَت و دابرِيَذريَت ،ئةوا دةبيَت جومطةي دامةزراندن لة شويَين طوجناودا ،كة ئةندازيار دةستنيشانيدةكات بةثيَي جومطةكاني
دروستكردن لةو شويَنانةدا دروستبكريَن ،كة هيَزي لةيةكرتازان  -قص Shear -الوازة و لةيةكدابرِان و ثضرِاندن تيَياندا رِوودةدات،
تؤماركراوة ئةندازيارييةكان  -المدونة الهندسية  Engineering Code -ناوةرِاسيت بؤشاييةكاني زةمينة و رِايةلَ و ثرد و كةمةرة
 الجسور و العوارض Girders -يان دةستنيشان كردووة،بةتايبةتي ئةو زةمينانةي كة ثردةكان هةلَدةطرن و ئةو ثردانةي كةثردؤكةكان هةلَدةطرن ،شويَن جومطةكاني دروستكردن تيَياندا دةكةونة شويَنيَكةوة،كة ماوةكانيان بة ئةندازةي دوو ئةوةندةي ثانيي
ثردةكة لة ناوةرِاسيت ثردةكةوة دوور بيَت .ويَنة ( 2 - 22أ )
جومطةي دروستكردن بؤ زةمينةكاني ميض وبان ويَنةى ( 2-22ب،ج) شويَنةكانيان دةستنيشانكراوة بةثيَي برِطةي 7-5-23-
بةشي -23 -لة كؤدي عةرةبي بؤ ديزاينكردن و جيَبةجيَكردني دروستكراوة كؤنكريَتية شيشضنةكان .بؤ شويَين هةموو جؤرة جومطةكاني
تريش دةبيَت بطةرِيَينةوة بؤ برِطةكاني ئةم كؤدة .جومطةي دروستكردن بة شيَوازو وردةكاريي دياريكراو جيَبةجيَدةكريَت ،يان بة جؤريَك
كة بةشةكاني يةكة بيناييةكان بةتةواوةتي لةيةكجيادةكاتةوة ،يان بةشيَوةيةكي نيمضة جياكردنةوة.
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طرنطرتين جومطةكاني دروستكردن (أهم المفاصل األنشائية) كة بة زؤري بةكاردةهيَنريَن ئةمانةن:

جومطةي دروستكردني

زةمينة
2A

ثردؤكة

زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن

تةنيشت ثردؤكة

A

أ -ثردؤكةيةك لة ناوةرِاسيت بؤشايي نيَوان دوو ثرد دا

ب -جومطةي دروستكردن لة ناوةرِاسيت بؤشايي نيَوان دوو ثرددا

ج -جومطةي دروستكردن لة ناوةرِاسيت بؤشايي نيَوان دوو ثرددا
ثردي كؤنكريَيت شيشضن

ويَنةى ( 2 - 22أ  -ب  -ج) منوونةي هةنديَك لة شويَنةكاني جومطةي دروستكردن لة بينادا
أ-جومطةكاني دروستكردن بؤ زةمينة و ميض و بانةكان  -المفاصل األنشائية لالرضيات و السقوف:
بؤ زةمينة و ميض بة دروستكردني بؤشاييةك بة رِووكةرتيَكي الكيَشةيي سةرتاسةر لة بةشي سةرةوةي زةمينة و ميضةكان و
ثرِكردنةوةي بؤشاييةكة بة قري ،يان ماستيك ،يان هةر ماددةيةكي تر ،كة بؤ ئةم كارة بشآ .ئةطةر شيشةكاني ناو كؤنكريَتةكة
تيَثةربوو بوون بؤناو كؤنكريَيت بةشةكةي تةنيشتيان ،ئةوا جومطةكة بةتةواوي لةيةكجيانةبووةتةوة و ثيَيدةلَيَن جومطةي لةيةك
نةترازاو ء نيمضةجيابؤوة .برِوانة ويَنةى ()1 - 22
ثرِكردنةوةي بةشي سةرةوةي بة ماددةي قري
15ملم
25ملم

ب

أ -شيشضنيين سةرتاسةر

ويَنةى ( 1-22أ  -ب) منوونةي دروستكردني جومطةنيمضة لةيةكرتازاوةكان
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ب -جومطةي دروستكردني نيمضة ترازاو  -مفصل انشائي ذوالفصل الجزئي :
بؤ ئةو زةمينانة دروستدةكريَت كة داضوونيَكي كةم تيَيدا رِوودةدات ،بة مةرجيَك كة هةنديَك شيش بةماوةي يةكسان سةرباري
ئةو شيشانة بكريَن ،كة لةسةر باري دريَذين لة كؤنكريَتةكةدان و بة شويَين جومطةكةدا تيَدةثةرِن ،بؤ بةهيَزكردن و بةرطريكردني لة
داضوون ببةسرتيَنةوة ثيَيانةوة .لةثاشان سةر جومطةكة بة قري ثرِدةكريَتةوة ،توولَيكي تةختة لة شيَوةي سيَطؤشة دا ضاكدةكريَت و
سةرتاسةر بةدريَذي بةنددةكريَت بة ذيَر جومطةكةوة .برِوانة ويَنةى ()3 - 22
ثرِكردنةوةي بةشي سةرةوةي بة ماددةي قري

شيشي سةرباركراو
تولَي تةختةي سيَطؤشةكراو

كورسيي شيشضن

ويَنةى ( )3-22منوونةيةك لة دروستكردني جومطةي نيمضةترازاو
ج -جومطةي دروستكردن بة سةرباركردني ثؤشةر (دةمةوانة) ي الستيك  -سداد مطاطي، Plug -يان كانزايي ذةنط نةطر،وةكو مس،
يان ثالستيكي بةرطةطر لة ناوةرِاسيت جومطةكاني زةمينة و دروستكراوة ئاوييةكاندا دادةنريَت بؤ داثؤشيين جومطةكة ،تاوةكو
بةربةسيت دزةي ئاو و تةرِي و شآ بكات.
برِوانة ويَنةى ( 4 - 22أ ب)
جومطةي دروستكردن

جومطةي دروستكردن

ب -ثؤشةري الستيكي بة سيَطؤ لة ناوةرِاسيت جومطةكةدا

أ-ثؤشةري الستيكيي ذيَر جومطةي دروستكردن لة سةر زةوي

ويَنةى ( 4 -22أ -ب) منوونةي دروستكردنى جومطةكاني زةمينة
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د -ضالَيَكي سةرتاسةر لة سةرةوةي جومطةكة دروستدةكريَت و ثرِدةكريَتةوة لة قري و بةثؤشةريَكي الستيك دادةثؤشريَت و لة ذيَريشةوة
توولَيَكي سيَطؤشة لة تةختة ،يان لة الستيكي ثيََوة بةنددةكريَت .برِوانة ويَنةى ( 4 - 22ج)
ثرِكردنةوة بة ماددةي قري

تولَي تةختةي سيَطؤشةكراو
ثؤشةري الستيك

ويَنةى (4 -22ج) منوونةيةكي جومطةكاني دروستكردن
ه -جومطةي دروستكردني شكاوة ،ئةجمؤرة جومطانة بة رِووكةرتيَكي نارِيَك دروستدةكريَن ،كة ثيَياندةلَيَن جومطةي بةيةكداضوو ،بؤ
لةيةكدان و ثةيوةستكردني بةشةكاني يةكة بيناييةكان لة ئاسيت جومطةكاندا ،هةروةها بؤ رِيَطري لة دزةكردني ئاو بةناو
جومطةكةدا ،زؤرجار ثؤشةريَكي الستيك ،يان قري ،يان كانزايي بةهؤي قالَبيَكي تايبةتةوة سةرباري جومطةكة دةكريَت،ثيَويستة
شيشةكاني ناو كؤنكريَتةكة تيَثةرِ نةكريَن لةجمؤرة جومطانةدا بؤئةوةي رِيَطر نةبن بؤ داناني تةنيشتةكاني قالَبةكة .برِوانة ويَنةى
( 4 - 22د ه و )

دارِشتين قؤناغي دووةم
ثؤشةري الستيك

كاغةزي ئةستوور

ثرِكردنةوة بة قري

دارذتين قؤناغي دووةم
 50ملم

ِشتين قؤناغي يةكةم
دارذتين
دار
د

ه

جومطةي بةيةكداضوو
و

دارِشتين
قؤناغي يةكةم

ويَنةى ( 4 - 22د ه و ) منوونةي دروستكردني جومطةكاني بةيةكداضوون
جومطةكاني دروستكردن بة ضةند شيَوة و وردةكاري جياجيا دروستدةكريَن ،هةنديَكيان تةواو لةيةكدةثضريَن و هةنديَكيان
نيمضةثضراون ،هةنديَكيان بةشةكاني بينا لةيةكجيادةكةنةوة و ثةيوةندييةكي الواز لة نيَوانياندا دةهيَلَنةوة .كاغةزيَكي ئةستوور
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بةكاردةهيَنريَت ،وةكو قالَب بؤ رِيَكخستين رِووي جومطةكة لة ناوةرِاسيت ئةم جومطانةدا توولَيَكي تةختة دادةنريَت ،يان بة قري
ثرِدةكريَتةوة و بة ثؤشةريَكي الستيك ،يان كانزا دادةخريَت .طرنطرتينيان ،كة بةزؤري بةكاردةهيَنريَن ئةمانةن:
و -جومطةي دروستكردني كرِؤك بؤكراو لة تةختة ،يان ثرِكراوةي قري ،يان كانزا .بؤ ئةوةي كة رِووي جومطةكة ساف و رِيَك و جوان
دةربضيَت قالَب ،يان كاغةز بةكاردةهيَنريَت .برِوانة ويَنةى ( )4 -22ز ح
دارِشتين قؤناغي
يةكةم

كاغةزي ئةستوور

ثؤشةري مس

دارِشتين قؤناغي

ثؤشةري مس

يةكةم

ز
كرؤكي توولَي تةختة

دارِشتين قؤناغي دووةم

ثرِكردنةوة بة قري

شيشضنكراو

ويَنةى ( )4 - 22ز ح منوونةي دروستكردني جومطةي كرؤك بؤكراو
-1جومطةكاني كشان  -المفاصل التمددية  : Expansion Joint -هةموو دروستكراويَكي بينا رِؤذانة ،يان بةثيَي وةرزةكاني سالَ
دةكةونة ذيَر كاريطةريي ثلة جياجياكاني طةرماوة ،كة ئةجنامةكاني ئةو كاريطةريية بةشيَوةي جؤراوجؤر دةردةكةويَت ،وةكو الي
خوارةوة:
أ -ئةو ماددانةي كة يةك تةنن ،يان يةك ثارضةن بةرةو رِووي تيشكي خؤر ،يان طةرميدةبيَتةوة ثرت لة رِووةكاني تري جوولَةيةكي
رِيَذةيي رِوودةدات لةنيَو ضينةكانيدا و دةيانبزويَنيَت ،وةكو هيَزيَك كاريان تيَدةكات و دةبيَتة هوي درزبردن و لةيةكجيابونةوةيان،
ئةجمؤرة رِووداوة لة رِووكاري دةرةوةي بيناكاندا رِوودةدةن ،كاتيَك كةثيَكهاتةكانيان دةكةونة ذيَر كاريطةري طةرماوة ،ئةمةش بة
رِووثؤشكردني ئةو رِووكارانة بة ماددةيةكي طةرمي جياكةرةوة
ضارةسةردةكريَت .برِوانة ويَنةى ( )5 -22أ

ويَنة ( ) 5 - 22أ ماددةي يةك تةني بةرةو رِووي تيشكي خؤر

ب -ئةو زةمينة و رِووكارانةي ،كة لة ضةند ماددةيةك ثيَكهاتوون  -المواد المركبة  (Composite) -طةرمي بة رِادةي جياجياكار
يان تيَدةكات ،هاوكؤلكةي كشانيان جياية ،ماددة سةرباركراوةكان -المواد المضافة  (Additives) -بةكاردةهيَنريَن بؤ ثتةوكردن و
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بةهيَزكردن و بةرطةطرتنيان ،واباشة رِووكارةكانيان دابةشبكريَت بة ضةند بةشيَكةوة بةشيَوةيةكي رِيَكوثيَك و ئةندازةكراو بة
بةكارهيَناني كانزاكاني ،وةكو (ثؤآلو ئةلةمنيؤم و برونز) وة سنوورداربكريَن و نيَوانةكانيان بة تةختة و ثالستيك بئاخنريَن ،ئةجمؤرة
ضارةسةرانة ثيَويستة بؤ رِووكارةكاني دةرةوةي بينا ،ضونكة رِاستةوخؤ رِووبةرووي كارليَكةكاني طةرما دةبنةوة .ويَنة ( ) 5-22ب

ويَنة ( )5 -22ب زةمينة و رِووكاري كة لة ضةند ماددةيةك ثيَكهاتوون
ج -جوآلنةوةي كشان و ضوونةوةيةك – حركة التمدد و التقلص -لة دامةزراوةكاندا و ثةيوةندييةكاني نيَوان يةكة جياجياكانيان
دةبيَتةهؤي دروستكردني جومطةي كشان ،كة رِيَخؤشبكات بؤ جوآلن و بزووتين سةربةخؤ بةو ئارِاستةية ،كة دةستنيشانكراو بةثيَي
شويَين جومطةكة .برِوانة ويَنةى ( )5 -22ج

ويَنة ( )5 -22ج جوآلنةوةي كشان
و ضوونةوةيةك لة دامةزراوةكاندا

 جومطةكاني كشان لةو شويَنانةدا بةكاردةهيَنريَن ،كة جوآلني رِيَذةيي لة نيَوان بارستايي و ئةندازة جياجياكاني دامةزراوةكاندارِوودةدات .وةك:
* -دروستكردني جومطةي كشان لة نيَوان بينايةكي نزمي دريَذدا و بينايةكي بةرزي قةبارة طةورة دةبيَتة رِيَطر لة جوولَةي كشاني طةرما
لة نيَوانياندا ،هةروةها كة بينايةكي نزم دةكةويَتة نيَوان دوو بيناي بة قةبارة طةورةوة جوولَةي كشاني طةرما ناميَنيَت ،برِوانة ويَنةى
( 6-22أ ب)
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بيناي بةرز
جومطةي كشان

جومطةي كشان

بيناي نزم
ويَنةى ( 6-22أ ب)
* -دروستكردني جومطةي كشان لة نيَوان بينايةكي كؤن و بينايةكي نويَدا ،كة ضاوةرِواندةكريَت جووالَنيَكي رِيَذةيي لة
نيَوانياندا رِوو بدات بةهؤي داضووني نايةكسان لة نيَوانياندا .برِوانة ويَنةى ( 6 - 22ج)

جومطةي كشان
بينايةكي كؤن
بينايةكي نوآ

ويَنةى ( 6 -22ج)
* -دروستكردني جومطةي كشان بؤ ئةو بينايانةي ،كة بةشةكانيان يةكرتيان برِيوة ،يان لةسةريةك ستوونني ،وةكو شيَوةي
)  .(T. L. Uبرِوانة ويَنةى ( 6 - 22د )

جومطةي كشان

ويَنةى ( 6 - 22د )
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* -دروستكردني جومطةي كشان بؤ ئةو بينايانةي،كة دريَذييةكانيان لة ( 30م 45 -م) زياترة .برِوانة ويَنةى ( 6 -27ه)
جومطةي كشان

30م45-م
ويَنةى ( 6-22ه)
ويَنةى ( 6-22أ ب ج د ه ) منوونةي جؤرةكاني جومطةي كشان لة بينادا

جومطةي كشان بة ستووني و ئاسؤيي لة نيَوان بارستايي بيناكاندا دروستدةكريَت و بةتةواوي لةيةكيان جيادةكاتةوة،
هةنديَكجار جومطةي كشان بؤ ئاسيت بناغةكان ئةجنام نادريَت ،ئةطةر لة قووآلييةكدابن ،كة طةرما نةيانطاتيَت و كاريان تيَنةكات،
بةآلم جومطةي دامةزراندن – المفصل االنشائي Construction Joint -يان بؤ دروستدةكريَت ،ئةطةر ثيَويستبوو .ثانيي جومطةي
كشان لة نيَوان (2سم 4 -سم) دةبيَت لةو بينايانةدا كة لة كؤنكريَت ،يان لة بارستايية كؤنكريَتييةكان دروستدةكريَن .وة لة نيَوان
(1سم 2 -سم) بؤ جؤرةكاني تري بينا .جومطةي كشان لةو جيَطايانةدا دروستدةكريَت ،كة ثيَويستة و ئةندازيار دةستنيشانيدةكات و
دةبيَت زؤر ساكاربيَت و ئةم مةرجانةي الي خوارةوةي تيَدابيَت:

 -2جومطةكة بةباشي هاتوضؤ بكات لةسةر بنكةيةكي الستيكي بةرز ثةستيَنراو  -مطاط الضغط العالي  ،Slip Strip -يان
بنكةيةك لة ثليَتة كانزا ذةنط نةطرةكان ،يان هةر ماددةيةكي تر ،كة بةئاساني جومطةكة بتوانيَت هاتوضؤ بكات و كاري خؤي
ئةجنامبدات .برِوانة ويَنةى ( 7 - 22أ ب)
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ضةمانةوة و كشان
ضوونةوةيةك

زةمينة
ضوونةوةيةك
رِيَرِةو و ئارِاستةي بارةكاني سةر رِاطرةكان

سةريين الستيك
بةرزثةستيَنراو
ر

درزبردني نيَوان
دووثارضة

طرياوةي لكيَنةر

أ

ب

رِاطر

جومطةي كشان لة نيَوان زةمينة و رِاطرةكةيدا بة سةريين
نةهيَشتين درزبردن
الستيك بؤ ر

ر

جومطةي كشاني ردرزبردوو لة نيَوان زةمينة و رِاطرةكةيدا
بآ سةريين الستيك

ويَنةى ( 7 - 22أ ب) جومطةي كشان لةطةلَ سةريين الستيك و بآ سةريين الستيك
 -1جومطةكاني كشان بؤ زةمينة و ميض و ثرد و ثايةكان دةبيَت ثرِبكريَنةوة بةثيَي ثيَويست بة ماددةيةك ،كة خؤي لةخؤيدا تواناي
كشان و طرذبونةوةي هةبيَت ،وةكو ماددةكاني قري ،بة تايبةتي (ماستيك) ،يان رِيشوة رِووةكييةكان ،كة ثاراو كرابيَت بة ئةسفةليت
تايبةت ) ،(Flex cellيان ماددة الستيكييةكان .برِوانة ويَنةى () 2 - 22
جومطة

زةمينة يان ثرد

ر

ر

ر

أ
ر

جومطة

ب
ر

سةريين الستيكيي

ِاطردا
جومطةي كشان بة سةرينةوة لة نيَوان دوو زةمينة يان دوو ر ر

جومطة

سةرينةوة لة نيَوان زةمينة و رِاطري تةنيششت
جومطةي كشان بة
ر

ر
ويَنةى ( ) 2 - 22أ ب منوونةي ضةند جومطةيةكي كشاني ئاخنراو
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جومطةي ئاخنراو
ر
ثؤشةري كانزايي بؤ هةنديَك

ج

جومطة
ر

ر
 15ملم
جومطةي كشان لة نريَوان دوو ثايةدا
ويَنةى ( ) 2 - 22ج منوونةيرجومطةيةكي كشاني ئاخنراو

ثرد
ر

زةمينة

ثؤشةري كانزايي

ر

ر

د

ه

ر

جومطةي كشاني ئاخنراو

جومطةي كشاني ئاخنراو لة نيَوان دوو ثرددا

ر
جومطةي كشاني ئاخنراو لة نيَوان دوو زةمينةي كؤنكريَيت
ر

ر
ر
ويَنةى ( ) 2 - 22د ه منوونةي ضةند جومطةيةكي كشاني ئاخنراو
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ثرِكردنةوة بة قري

ديوار

ر

و

ر

ز

جومطةي ئاخنراو

ر

ر

ر

زةمينة
ر

زةمينة
بنكة

ر
جومطةي كشاني ئاخنراو لة نيَوان زةمينة و ديواردا

جومطةي كشاني لة نيَوان زةمينة و بنكةدا
ر

ر
ر
ويَنةى ( ) 2 - 22و ز منوونةي ضةند جومطةيةكي كشاني ئاخنراو

ح
ر

ديوار

جومطةي طؤشة

ر

ر

جومطةي كشاني

جومطةي كشاني

ئاخنراو

ئاخنراو

ر

ر

جومطةي كشاني ئاخنراو لة نيَوان ثاية و ديواردا
ر

ثاية
ر

ط
ر

جومطةي كشاني طؤشةيي ئاخنراو لة نيَوان ثاية و ديواردا

ويَنةى ( )2 - 22ح ط منوونةي ضةند جومطةيةكي كشاني ئاخنراو

ر

 -3بةكارهيَناني ماددة كانزاييةكان ،وةكو ثليَيت ضينكؤي ذةنط نةطر،يان مس ،يان الستيكي تايبةت بؤ داخستين دةمي جومطةكان بؤ
رِيَطرتن لة دزةكردني ئاو و تةرِي و شآ ،كة لة دةرةوةي بيناكةوة دةضنة ناوي ،هةروةها بؤ ئاسانكردني هاتوضؤي جومطةكة لة
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ناوةرِاسيت دةثة كانزاييةكاندا طؤشةيةك ،يان دوو طؤشة دروستدةكريَت و سةريَكي ،يان هةردوو سةرةكةي لةناو جومطةكةدا
ضةسثدةكريَت .برِوانة ويَنةكانى ( )4 - 22و ()20 - 22
ثليَتيَكي كانزايي طؤشةتيذكراو و

ثليَتيَكي كانزايي بة دوو طؤشةي

ضةسثكراو بة سةر جومطةكةدا

تيذكراو و ضةسثكراو لة ناوةرِاسيت

ثليَتيَكي كانزايي بة يةك طؤشةي
تيذكراو و ضةسثكراو لة ناوةرِاسيت
جومطةكةدا

جومطةكةدا

ر

ر

ر

ويَنةى ( )4 - 22بةكارهيَناني ماددة كانزاييةكان بؤ داخستين دةمي جومطةكان
ثرِكردنةوة بةقري
رِووي سةرةوة

زةمينة

ئاخنراو

ر

ر

جومطةير كشاني

رِووي سةرةوة
زةمينة

ر

ر

ر
وينة()2-27

جومطةي كشان لةطةلَ ثؤشةري الستيك
و ثرِكردنةوة بةقري
ر

ثؤشةري الستيك

جومطةي كشان لةطةلَ ثؤشةري الستيك لة
ذيَرةوة و ثرِكردنةوة لة سةرةوة بة قري

ر
ويَنةى ( ) 20 -22منوونةي ضةند جومطةيةكي كشاني ئاخنراوي داخراو
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ثليَيت كانزايي بؤ داثؤشيين

ديواري ثةرذيين سةربان
ثليَيت كانزايي بؤ داثؤشيين

ر

جومطة
الي بةرةآل

الي ضةسثكراو
ر

ر

جومطة
ر
الي بةرةآل

ر
بان

ر

ديواري ثةرذيين سةربان
ماستيك

ر

ر

ر
سةرين

جومطةي كشاني ئاخنراو

ر
جومطةي كشاني نيَوان بان و

جومطةي كشاني ثةرذيين سةربان
لةطةلَ ثؤشةري كانزايي لة يةك الوة

ثةرذيين سةربان

جومطةي كشان و ضوونةوةيةك

ضةسثكراو

جومطةي زةمينةي كؤنكريَيت
بة ثةيكةري كانزايي

جومطةي كشان لةطةلَ

الي ضةسثكراو

ثؤشةر

الي بةرةآل
زةمينة يان ثرد

ثؤشةري ضةسثكراو لة
اليةكةوة و بةرةآل لة اليةكي
ترةوة

جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك

رِاطر
الي ضةسثكراو

جومطةي كشان لة نيَوان دوو

ثؤشةر

زةمينة ,يان ثرد

زةمينة ,يان دوو ثرد دا لةطةلَ

جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك

ثؤشةري ضةسثكراو لة اليةكةوة و
بةرةآل لة اليةكي ترةوة

الي بةرةآل

ويَنةى ( ) 4 - 22منوونةي جؤرةكاني جومطةي كشاني جوولَةدار
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رِووي دةرةوة

ثليَيت كانزايي

ثليَيت كانزايي
 15ملم

 15ملم

 50ملم

 50ملم

ماوةي جووآلن

ثرِكردنةوةي جومطة بة ماددةيةكي شياو
منوونةي دوو جومطةي ديواري سثيكاريي نةكراو لة ناوةوة

 15ملم
 50ملم

ثليَيت كانزايي

رِووي دةرةوة
 15ملم
بزماري ضةسثكردن

كةناريَكي كانزايي

ديوار

ثليَيت كانزايي

 50ملم

كةناريَكي كانزايي

سثيكاريي

ويَنةى ( )20 - 22منوونةي جؤرةكاني ديواري سثيكاريكراو لة ناوةوة

 -4وردةكاريي تايبةت  -التفاصيل الخاصة Specific Details -لة ماددة كانزاييةكان ،يان لة رِاستةي تةختة،يان لة الستيكي
تايبةت ،يان ثالستيك بؤ شاردنةوةي جومطةي كشان لةاليةكةوة ،يان لة هةردووالي جومطةكةوة بةثيَي ثيَويستيي شويَنةكة لة
ديوارةكاندا ،يان زةمينةكان ،يان ثردؤكةكان ،يان لة شويَين بةيةكطةيشتين دوو بةشي تةنيشتيةكي بيناكةدا دةكريَت .برِوانة ويَنةى
()20 - 22
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وردةكاري جومطة
ماوةي جووآلن
 15ملم

ماوةي جووآلن

ضينةكاني تةواوكردن

ثليَيت كانزايي

ماستيك

ثليَيت كانزايي

ثرِكردنةوة بةماددةيةكي نةرم

بزماري ضةسثكردن

ماوةي جووآلن

وةك ماستيك

جومطةي زةمينةي ثرددار بآ

جومطةي زةمينةي ثرددار لةطةلَ

ضينةكاني رِووثؤشكردن

ضينةكاني رِووثؤشكردن

ثارضة تةختةي جومطة

جومطةي كراوة
ضيين رِووثؤشكردن

ثليَيت كانزايي
ضيين رِووثؤشكردن

ثليَيت كانزايي

ثارضة تةختةي جومطة

ماوةي جووآلن

 15ملم

كةناري كانزايي

منوونةي جومطةي دوو ديواري بةيةكطةيشتووي سثيكاريكراو لة ناوةوة

ويَنةى ( )22 - 22منوونةي جؤرةكاني جومطةي كشاني شاردراوة
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بزماري ضةسثكردن
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 -5بةكارهيَناني شيش بة دريَذايي و بة ماوةي يةكسان لة جومطةكاندا دةستنيشاندةكريَت بةتايبةتي لة رِيَطا كؤنكريَتيةكاندا،
سةريَكي شيشةكان لةناو كؤنكريَتةكةدا ضةسثدةكريَت و سةرةكةي تري دةكريَتة ناو لوولةيةكي ضةوركراوةوة لة كؤنكريَتةكةي
تةنيشتيدا بؤ ئاسانيي جووآلني شيشةكان دادةنريَت .برِوانة ويَنةى ()21 - 22
شيشي ئاسين ضةسثكراو لة اليةكةوة و
بةرةآل لةاليةكي ترةوة

ثرِكردنةوة بة قري

لوولة بؤ جووآلني شيشي ضةسثكراو

جومطةي ئاخنراو
كؤنكريَيت شيشضنكراو

زةويى تةختكراو

منوونةي جومطةي كشاني كؤنكريَيت دارِيَذراو تايبةت بة رِيَطاوبان

ضينيَك بةردي شكيَنراو

ويَنةى ( )21 - 22منوونةي جؤرةكاني جومطةي كشان بؤ زةمينة كؤنكريَتيية شيشضنكراوةكان
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سةرضاوةكاني بةشي هةذدةهةم
-

أرنست نويفرت ،عناصر التصميم و البناء ،طبعة ،1006دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع -بيروت.1006،
زهير ساكو  +أرتين ليفون ،أنشاء مباني  ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية .2423،
عاطف السهيري ،أنشاء المباني ،الطبعة االولى جامعة بغداد –.2442
- 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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بةشي نؤزدةهةم
جؤرةكاني كةوانة و كةرةستةكاني
دروستكردنيان
انواع االقواس ومواد انشائها
Arches
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بةشي نؤزدةهةم /جؤرةكاني كةوانة و كةرةستةكاني دروستكردنيان –انواع االقواس ومواد انشائها -
تاقة كةوانةييةكان – االقواسArches -
تاقة كةوانةييةكان داهيَنانيَكة ،كة مرؤظــــ لة ميَذةوة بريي بؤي ضووة و كاريثيَكردوة ،تارِادةيةك ماوةيةكي فراواني نيَوان
دوو ديوار،يان دوو ثايةي ثيَداثؤشراوة ،بةهؤي تيَكسمرِاني ثيَكهاتةكانييةوة ئةو فشارةي  -الضغط  ، Compression -كة
دةكةويَتة سةر زجنريةي يةكةكاني ثيَكهاتةي كةوانةكةوة ،بؤ شانةكاني كةوانةكة دةطويَزريَتةوة و لةويَشةوة بؤ خوارةوة بؤ سةر
بناغةكان و ئةوانيش دةيطةيةننة ناخي زةوي .برِوانة ويَنةى (  )1 – 24تاقة كةوانةييةكان بة ضةند شيَوة و شيوازي جؤراوجؤر
در وستكراون و دةكريَن ،بةرد و خشت ماددةيةكي زؤر لةبار و طوجناون بؤ ئةمكارة  ،هةروةها لة كؤنكريَيت شيشضن و ئاسن و ماددة
كانزاكانيش بةثيَي نةخشة و ثيَوانةي بؤ دانراو و وردةكاريية تايبةتييةكان دروستدةكريَن ،كة ماوةي بؤشاييةكاني كةوانةكان و
شيَوةكانيان و هؤي دروستكردنيان و بةكارهيَنانيان ثيَشكات دةستنيشاندةكريَت.
دروستكردني تاقي كةوانةيي  -بناء االقواس: Arch making -
ثيَش دروستكردني هةر تاقيَكي كةوانةيي ثيَويستة قالَبيَكي طوجناو بةثيَي ئةو ديزاينةي ،كة بؤي ئامادةكراوة لة تةختة،
يان لة كانزا دروستبكريَت بؤي و باش دامبةزريَنريَت و ضةسثبكريَت لةو جيَطايةدا كة بؤي دةستنيشانكراوة ،لةثاشان ئةو ماددةيةي ،كة
بؤي ئامادةكراوة ،ئةطةر بةرد بيَت يان خشت لةسةر قالَبةكة رِيزبةند دةكريَن و بةطرياوةيةكي لكيَنةر ،وةكو طرياوةي ضيمةنتؤ و مل،
يان ،طةض يان هةر مادةيةكي تري لكيَنةر ل يَكدةدريَن و ثةيوةستدةكريَن .ثاش ضةند رِؤذيَك كة تاقةكة خؤيطرت و وشكبوةوة قالَبةكة
ليدةكريَتةوة و الدةبريَت ،سةبارةت بة تاقة كةوانيية كؤنكريَتةكانيش بة هةمانشيَوة قالَيب بؤ دةكريَت و ئةوسا كؤنكريَتةكةي
تيَدةكريَت ،ثاش خؤطرتن و رِةقبووني كؤنكريَتةكة قالَبةكةي ليَدةكريَتةوة.
ـ زاراوة هونةرييةكاني ثيَكهاتةي كةوانة -المصطلحات الفنية لمكونات األقواس(العقد)Terminology Components -
 Bracketsبرِوانة ويَنةى ()2 - 24

تاج
يانتاج
كليل,يان
هيَلَي دةرةوةي كةوانة

هيَلَي ناوةوةي كةوانة

بةردي ثيَكهاتةي كةوانة

سيَطؤشةي نيَوان دوو كةوانة
بةرزي كةوانة

هاوسيَى كةوانة

ضةقي كةوانة

بةردي شانةكان

بةريين كةوانة

هيَلَي دةستثيَك

ويَنةى ( )2 - 24منوونةي كةوانةي بةرد و
ثيَكهاتةكاني
326
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 -2بةردةكاني ثيَكهاتةي كةوانة -حجارة القوسVoussoir -
ئةم بةردانة شيَوةيةكي تايبةتيان هةية ،كة لة شيَوةي الكيَشةداية و هةر دوو ال دريَذةكةي وةك يةكن و ال ثانةكاني لةيةك جياوازن.
برِوانة ويَنةى (  )2 - 24لة كاتي بةكارهيَناني خشتدا زؤرجار الكاني ضاكدةكريَت ،يان رِيَكدةخريَت ،يان وةكو خؤي بةكاردةهيَنريَت و
درزةكاني نيَوانيان بة طرياةى لكيَنةر  -مونة Mortar -ثرِدةكريَتةوة.
 -1بةردي لووتكةي كةوانة ،كة لة شيَوةي ثوازداية و كاري ثوازي هةية و هاوسةنطي هةردووالي كةوانةكة رِادةطريَت،ثيَيدةليَن تانج –
التاج  ، Crown-يان كليل  -حجرة المفتاح Key Stone -ئةم بةردة قةبارةكةي جياوازة لةضاو بةردةكاني تري ثيَكهاتةي
كةوانةكةدا  ،لةبةرئةوةي كة دةكةويَتة ناوةرِاسيت كةوانةكةوة و لةنطةري هةر دووالي كةوانةكة دةطريَت.
 -3بةردي شانةكان  -حجارة الكعب Springer -ئةم بةردانة دةكةونة ئةم سةر و ئةوسةري كةوانةكةوة و لةسةر بةردةكاني
شانهةلََطر دادةنريَن .هةمان كار بؤ كةوانةي خشتيش جيَبةجيَدةكريَت.
 -4هيَلَي ناوةوةي كةوانة -بطن القوس Soffit or intrados -دةكةويَتة ديوي ناوةوةي خودي كةوانةكةوة.
 -5هيَلَي دةرةوةي كةوانة -ظهر القوس Back or Extrados -دةكةويَتة سةر ثشيت كةوانةكة ،يان (هيَلَي ديوي دةرةوةي كةوانةكة).
 -6ئةستووريي كةوانة  -السمك  Depth or Height -ئةو ماوةية ،كة دةكةويَتة نيَوان هيَلَي ناوةوة و هيَلَي دةرةوةي كةوانةكة.
 -7بةرينيي كةوانة -الفضاء  Span -بةو ماوةية دةلَيَن ،كة دةكةويَتة نيَوان سووضي ذيَرةوةي شانةكاني ئةمسةر و ئةوسةري
كةوانةكةوة.
 -2بةرزيي كةوانة  -االرتفاع Rise -ئةو ماوة ستوونيية ،كة دةكةويَتة نيَوان ماوةي هةردوو شانةكاني كةوانةكةوة (هيَلَي دةستثيَك)
و بةرزترين خالَ لةسةر هيَلَي ناوةوةي كةوانةكة.
 -4شان هةلَطرةكان  -المساند  Supports -ئةو بةشةية ،كة هةر دوو شاني

هيَزي ئاسؤي

كةوانةكة دةكةونة سةري و دةبيَت تواناي هةلَطرتين هةموو ئةو بار و قورسايي و هيَزانةي هةبيَت،
كة بة ستوونييء لةالوة دةكةونةسةري،ضونكة زؤربةي شكستهيَناني كةوانةكان لةوةوةية،كة
شانهةلَطرةكان بيَهيَز و بيَتوانان و ثتةو نني .برِوانة ويَنةى ()1 - 24
 -20سيَطؤشةي نيَوان دوو كةوانةي تةنيشت يةك – المثلث  Spandrel -ئةو سيَطؤشةيةية،
كة دةكةويَتة نيَوان شانةكاني دوو كةوانةي تةنيشتيةك .برِوانة ويَنةى ()2 - 24
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ويَنةى ()1 - 24
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 -22هيَلَي دةستثيَك  -خط المباشرة Spring line -ئةو هيَلَة رِاستة ئاسؤييةية،كة بةذيَر شانةكاني هةر دوو الي كةوانةكةدا
تيَدةثةريَت ،دةبيَتة ثيَوانةي بةرينيي كةوانةكة و بةرزيي بؤشاييةكةي.
 تاقة كةوانةييةكاني بةرد و خشت  -االقواس الحجرية و الطابوقية Stone & Brick Arches -لة زؤر كؤنةوة بةرديان لة بينادا بةكارهيَناوة،بةتايبةتي دةالقةكاني – فتحات  Opens -بيناكانيان بة كةوانةي – قوس-
 Archبةرد دروستكردووة ،تا لة ثاشان خشتكاريي هاتةكايةوة،كة بؤ زؤربةي كةوانةكاني سةردةرطا و ثةجنةرةكان بةكارهاتووة،
شيَوةي دروستكردني ئةم دوو جؤرة تاقة كةوانةييانة،وةك يةكن،هةردووكيان شيَوازيَكي تةالرسازيي تايبةتيان هةية و مؤركيَكي
تةالرسازيي خؤمالَيي جوان بة رِووكارةكاني دةرةوة و ناوةوةي بينا دةدةن،جطة لةوةش بؤ هةلَطرتين بار و قورسايي سةر خؤيان
بةكارديَن .ثيَويستة ضةمانةوة  -أنحناء Bend -بؤ هةموو جؤرة كةوانة و تاقيَك دروستبكريَت ،كة سيَطؤشةي هةلَطرتين طشت بار و
قورساييةكاني سةريان ثيَكدةهيَنيَت.
 شيَوةكاني كةوانةي خشت و بةرد  -اشكال االقواس الحجرية و الطابوقية Forms of Brick & Stone Arches -كةوانةكان بة شيَوةي جياجيا دروستدةكريَن بةثيَي ضةقةكانيان:
-2كةوانة رِيَكةكان  -االقواس املستقيمة Flat Arches -
لة خشت ،يان بةرد دروستدةكريَن ،تارِادةيةك دةبيَت ئةم ماددانة نةرم بن ،بؤئةوةي بةئاسانيي بربِدريَنةوة و ضاكبكريَن و بؤ مةبةسيت
رِيَكبوون و كارايي كةوانةكة كاريانثيَبكريَت ،لةثاشان قالَيب تةختة ،يان كانزايان بؤ دادةمةزريَنن بةشيَوةيةكي كاتي ،تا كةوانةكة
خؤي دةطريَت و طرياوة لكيَنةرةكة وشكدةبيَتةوة ،قالَبةكة ليَدةكريَتةوة .تواناي ئةجمؤرة كةوانانة بؤ هةلَطرتين بار و قورسايي كةمة،
ثيَويستة هيَلَي ناوةوةي كةوانةكة لة ماوةي هةر ( 3م) سآ مةتريَكدا بة ئةندازةي ( 2.5سم 3 -سم) ضةمابيَتةوة  -التقوس القليل-
Camberوة
ئةطةر بؤشاييةكةي لة (3م) ثرت بوو ،دةبيَت رِايةلَيَكي ئاسين بةهيَزي لة ذيَر دا دابنريَت .برِوانة ويَنةى ( 3-24أ ،ب )
رِيَك و جووت لةطةلَ درزبةندي ديواردا

خشيت لةسةر شان

بةردي ذيَر شان

تاج

600
 3 -2.5سم ضةمانةوة

خشت

هيَلَي ناوةرِاست

 2/1ثانيي كةوانة

بةرد

دانراو

ويَنةى (3 - 24ا) كةوانة رِيَكةكان

ضةقي تيشكةكان
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تاج

بةردي ذيَرشان

بةرزي

ضةقي كةوانة

بةرد

 110 – 250سم

خشت

ويَنةى ( 3- 24ب) كةوانة رِيَكةكان
-1كةوانةي ثليكةدار -قوس متدرج Stepped Arches -ئةم كةوانانة لة شيَوةي ثليكانةدا لة هةر دوو الوة ضةماوةتةوة -
إنحنائين Two Cusped Arches -بةثيَي نةخشةي تايبةت دروستدةكريَن .برِوانة ويَنةي ()4 - 24

كةوانةي ثليكةدار

كةوانةي تاقدار

كةوانةي رِيَك

ويَنةى ( )4 - 24جؤرة تايبةتييةكاني كةوانة
-3كةوانةي يةك ضةقيي -قوس أحادي المركز :One Center Arch -ئةم كةوانانة لة جؤري بازنةيي -دائريCircular -
و نيو بازنةيي  -نصف دائري Semi Circular -و كةرتة كةوانة -قوس القطاع  Segmental -ثيَكديَن ،كة لة نيو كةوانة
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كةمرتة و كةوانةي شيَوة نالَةئةسث  -حدوة حصان ،Horse Shoe -كة لة نيو بازنة طةورةترة ،كةوانةي نيوبازنةيي ،كة هةردوو
الكةي بؤ خوارةوة  -طرفين مسقيمين متدليين  Stilted -دريَذ بوونةتةوة .برِوانة ويَنةي ( )5 - 24و ()6 - 24
هيَلَي دةرةوةي كةوانة

هيَلَي ناوةوةي
كةوانة
ضةقي كةوانة

بةرد

خشت

ويَنةى ( )5 - 24كةوانةي يةك ضةقي

كةوانةي شؤرِبووةوة

كةوانةي نالَي ئةسث

كةرتة كةوانة

كةوانةي نيوةبازنة

ويَنةى ( )6- 24جؤرةكاني كةوانة يةك ضةقييةكان

-4كةوانةي دوو ضةقيي -قوس ثنائي المركز:Two Centers Arches -

كة ثيَيدةلَيَن كةوانةي قووض  ،طؤشةيةكي تيذي-

زاوية ذات رأس حاد Acute or Lancet -هةية ،يان طؤشةيةكي مامناوةند  -زاوية رأس معتدلة ، Equilateral -يان
طؤشةيةكي بآلو -زاوية مفلطحة Blunt or Droop -بةطويَرةي بؤشاييةكة و بةرزي كةوانةكة و شيَوةكةي لة رِووي
تةالرسازييةوة .ويَنةي ( )7-24أ و ب
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بةرزي

ضةقي يةك

نيوة ترية
ضةقي دوو

ويَنةى ( )7 - 24أ جؤرةكاني كةوانةى دوو ضةقي قووض

كةوانةي طؤشةتيذ

كةوانةي طؤشة مامناوةند

كةوانةي طؤشة بآلو

ويَنةى ( )7- 24ب شيَوة جياجياكاني كةوانةي دوو ضةقي قووض
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-5كةوانةي سآ ضةق – (قوس ثالثي المركز) Tree Centers Arches -ئةم كةوانانة ،يان لووتكةيةكي طؤشةيي ،يان
هيَلكةييان هةية .برِوانة ويَنةي ( )2 - 24أ و ب

ضةقي دووةم

ضةقي يةكةم

نيوة ترية

بةرزي

600

600

ضةقي سيَ يةم

ويَنةى ( ) 2- 24أ كةوانةي سآ ضةقي شيَوة هيَلكةيي

كةوانةي سآ ضةقي شيَوة هيَلكةيي

كةوانةي سآ ضةقي طؤشةكراو

ويَنةى ( )2 - 24ب كةوانةي سآ ضةقيي
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-6كةوانةي ضوار ضةق  -قوس رباعي المركز Four Centers Arches -لوتكةيةكي طؤشةكراوةي هةية ،كة نزيكة لة جؤري
طؤشة فراوانةكانةوة .برِوانة ويَنةى ( )4 - 24أ و ب

نيوة ترية

بةرزيي
ضةقي دووةم

ضةقي يةكةم

ضةقي سيَيةم

ضةقي ضوارةم

ويَنةى ( )4 - 24أ كةوانةي ضوار ضةقيي

ويَنةى ( )4 - 24ب كةوانةي ضوار ضةقيي
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 كةوانةي كؤنكريَت و كةوانة كانزاييةكان  -األقواس الخرسانية و المعدنيةConcrete Arches & Steel Arches) -ئةجمؤرة كةوانانة بؤ بؤشايية طةورة و بةرفراوانةكان بةكاردةهيَنريَن  ،بة شيَوةي رِووكةرتي ثتةو -مقطع مصمتSolid -
 ،Sectionيان لة شيَوةي رِووكةرتي ضنراودا (تؤرِي)  -مقطع مشبك . Trussed or Framed -برِوانة ويَنةى ()21- 24

كةوانةي كؤنكريَيت شيشضين ثتةو

كةوانةي ثةيكةري كانزايي تؤرِيي
رِاطري جةمسةرةكان

ويَنةى ( )21- 24هةنديَك لة جؤرةكاني كةوانةي كانزايي و كؤنكريَيت شيشضن
ثيَويستة ذيَر هةر دوو جةمسةرةكاني كةوانةكة جومطةي جيَطري -مفصل ثابت أو مفاصل ثابتة، Fixed Joint -يان
جومطةي سوورِداري طريَذنةي  -مفصل محوري Hinged Joint -بؤ بكريَت  ،زؤرجار لة لوتكةي كةوانةكةدا جومطة
دروستدةكريَت ،يان بةثيَي ثيَويست دةتوانريَت سآ جومطةي طريَذنةيي (سوورِدار) ي بؤ بكريَت ،يان دوو جومطةي سوورِدار ،يان دوو
جومطةي جيَطري ،هةنديَكجار سآ جومطةي سوورِدار بؤ كةوانة ئاسنينةكان دروستدةكريَت ،ئةطةر ثيَويستبوو يان دوو جومطةي سوورِدار،
يان دوو جومطةي جيَطري .برِوانة ويَنةى ()23 - 24

جومطةي سوورِداري
طريَذنةيي

كةوانةي جةمسةري دووجومطةيي

كةوانةي جةمسةري سآ جومطةي سوورِداري
طريَذنةيي

جومطةي سوورِداري
طريَذنةيي

كةوانةي جومطةي دوو جةمسةر

كةوانةي دووجومطةي جيَطري

جيَطري

ويَنةى ( )23 - 24جؤرةكاني كةوانة جومطةييةكان
ئةو هيَزانةي ،كة لة تةنيشيت ناوةوةي جةمسةرةكاني كةوانةكةوة كاردةكةنة سةر كةوانةكة و هة ولَدةدةن ضةمانةوةكةي
رِاستبكةنةوة و نةيهيَلَن،لةبةر ئةوة ثيَويستة جةمسةرةكان بةهيَزبكريَن ،يان جيَطري بكريَن بة ليَكبةستنيان بة طوريسي ئاسن ،يان
رِايةلَي كؤنكريَت لة ذيَر زةمينةي كةوانةكانةوة .ويَنة ()24 - 24
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كةوانة

ئاسيت زةمينة

كةوانة جةمسةر
بةسرتاوةكان
ليَكبةستين شارراوةي جةمسةرةكان
كةوانة
رِاطري بةهيَز
كةوانة جةمسةر

ئاسيت زةمينة

نةبةسرتاوةكان

ويَنةى ( )24 - 24شيَوةكاني بةستنةوة و بةهيَزكردني كةوانةكان

لةو شويَنانةدا ،كة كةوانةكان وةكو بان هةلَطرياون ،ئةو ليَكبةستنانة لةسةرةوةي كةوانةكان دياردةبن .لةو شويَنانةدا ،كة بؤ
بار و قورسايي دروستدةكريَن ،وةكو زةمينةي ثرد و رِيَطاوبان ،دةبيَت ثةيكةريَكي ئاسنيين سةرباربكريَت بؤ هةلَطرتين هةموو ئةو بار و
قورساييانةي ،كة دةكةونة سةري و دةيانطويَزيَتةوة بؤ سةر ثشيت كةوانةكة ،كة ثيَيدةلَيَن سيَطؤشةي طواستنةوةي قورساييةكان (بة
ثيَي زاراوةكاني كةوانة) .لة كاتي نةخشةسازكردن بؤ ئةم كةوانانة ،دةبيَت رِةضاوي هةلَطرتين بار و قورسايي و كارتيَكردني هروذمي
با و قورسايي بةفر و باري جيَطر و باري جيَطؤرِ بكريَت لةطةلَ كارتيَكردني ئةو هيَزانةي ،كة لة ئةجنامي كشان بة طةرما و داضووني
نارِيَك لة بناغةكان و ثيَطةكاني كةوانةكاندا رِوودةدةن .برِوانة ويَنةى ()25 - 24
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كةوانة

ترية
رِايةلَي بةستنةوةي سةرةوة
ثاية

ئاسيت زةمينة

زةمينةي ثرد ,يان رِيَطا

سيَطؤشةي طواستنةوةي قورساييةكان
كةوانةي ثةيكةرداريكراوة بؤ هةلَطرتين زةمينة

زةمينةي ثرد ,يان رِيَطا

بؤشايي ثرِكراوة

كةوانة

كةوانةي ثةيكةرداري ثرِكراوة بؤ هةلَطرتين زةمينة

ويَنةى ( )25 - 24كةوانة ثةيكةرداري بؤ هةلَطرتين زةمينةي رِيَطا و ثردةكان
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سةرضاوةكاني بةشي نؤزدةهةم
-

أرنست نويفرت ،عناصر التصميم و البناء ،طبعة ،1006دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع -بيروت.1006،
أنيس جواد سلمان،تركيب مباني ،الطبعة الثانية ،الشركة العراقية لطباعة المحدودة،بغداد .2422،
زهير ساكو  +أرتين ليفون ،أنشاء مباني ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية .2423،
يوسف الدواف ،أنشاء مباني ،الطبعة الرابعة ،مطبعة أوفسيت الميناء ،بغداد.2476 ،
Inc.1995 New York. ، John Wiley & Sons، F. D. k. Ching،Visual Dictionary of Architecture
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بةشي بيستهةم
جؤرةكاني كوورة و دووكةلَكيَش لة بينادا
المواقد و المداخن
Fireplaces & Chimneys
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بةشي بيستهةم /جؤرةكاني كوورة و دووكةلَكيَش لة بينادا  -المواقد و المداخن Fireplaces & Chimneys -
هةموو جؤرةكاني كوورة ثيَشكات نةخشةسازيان بؤ دةكريَت شويَين تايبةتي و شيَوة و كةرةستةكاني  Articles-دروستكردنيان
بؤ دةستنيشاندةكريَت .بةطشيت لة هؤلَ و ذووري ميوان لة خانووبةرةكاندا و ذووري سةرؤكي فةرمانبةرايةتييةكان و ذووري طةورة
ليَثرسراوةكان ،وةكو بةشيَك لة ديكؤري ناوةوةي ئةو بؤشاييانة و لة هةمانكاتدا بؤ طةرمكردنةوةيان كةلََكي ليَوةردةطرييَت.
كوورة لةم بةشانةي خوارةوة ثيَكديَت ويَنة ( - )2 - 10مكونات املوقد Burner Consists of following Sections -
 -2دةمي كوورة  -فتحة الموقد :Mouth -
بة زؤر شيَوةي جياواز دروستدةكريَت ،وةكو ضوارطؤشة و الكيَشة و كةوانةيي و ...هتد .جؤرةها كةرةستةي ،وةكو خشت و بةرد و
مةرِمةرِ ،و طرانيت ...،هتد لة دروستكردنيدا بةكاردةهيَنريَت.
 -1سةكؤي كوورة  -عتبة الموقد : Concrete Hearth -
ئةو بةشة بةرضاوةية كة لةذيَر قةبارةي كوورةكةداية و بة خشيت تايبةت ،يان مةرِمةرِ ،يان كؤنكريَت دروستدةكريَت،ئةم
سةكؤية بة ئةندازةي (20سم) لة ئاسيت زةمينةي ذوورةكة بةرزترة و ضالَيَكي تيَدا دروستدةكريَت بةشيَوةي ضوارطؤشةيي ،يان
الكيَشةيي ،يان بازنةيي ،يان كةوانةيي كة ثيَيدةليَن :ئاطردان ،زؤرجار هةر لةسةر زةمينةي سةكؤكة شويَنيَك دابيندةكريَت بؤ داناني
برِةدار و كؤتةرة و بزوتك و كةرةستةي تيَكهةلَدان و رِيَكخستين ئاطرةكة.
 -3ئاطردان  -املشعل : cresset -
ئةو ضالَةية كة لةناو سةكؤكةدا بؤ كؤكردنةوةي خؤلَةميَشي ئاطرةكة دروستدةكريَت و بة تؤرِيَكي كانزايي دادةثؤشريَت،
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 نةهيَلَيَت بكةونة سةر زةمينةي
سةكؤكة ،يان ذوورةكة.
 -4ثشت كوورة  -صدر المدخنة : Fire Back -
ديواريَكة لة خشيت دذة ئاطر  ، Fire Brick-كة بةرطةي طةرمايةكي زؤر دةكريَت ،بة الريي دروستدةكريَت بؤئةوةي تيين
ئاطرةكة ئارِاستةي ناو ذوورةكة بكات.
 -5دةمي دووكةلَكيَش  -فم المدخنة  :Chimney Mouth -ئةو كونةية ،كة رِاستةوخؤ دةكةويَتة سةر ئاطردانةكة و لة شيَوةي
طوومةزيَك ،يان رِةحةتيةكدا (قووضةك) ،يان الكيَشةي تةريبيدا بة قةبارةيةكي طوجناو دروستدةكريَت ،بؤئةوةي بةرِةواني و
ئاسانيي دووكةلَةكة بطةيةنيَتة ناو دووكةلَكيَشةكة و لةويَشةوة بؤ دةرةوة.
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 -6دووكةلَكيَش  -المدخنة: Flue -
ئةو لوولةيةية ،كة لة شيَوةي بازنة ،يان ضوارطؤشة،يان الكيَشة دايةء بؤ كيَشكردني دووكةلةكة بؤ دةرةوة تةرخانكراوة،
دووكةلَكيَش بة ئةندازةي (15سم 15 -سم  ،يان 36سم × 36سم ،يان بة تريةي 30سم) بة خشت ،يان بةرد دروستدةكريَت،
ديوارةكاني ناوةوةي دووكةلَكيَشةكان بة طةض ،يان بة طرياوةي ضيمةنتؤ سواغدةدريَت .زؤرجار لوولةي ئةسبيَست ،يان فةرفوري بؤ ئةم
دووكةلَكيشانة بةكاردةهيَنريَت ،دةبيَت دةمي كؤتايي دووكةلَكيَشةكة  Chimney Pots -بؤ هةموو جؤرة دووكةلَكيَشةكان بة
ئةندازةي (200سم) لةسةر ئاسيت ئةو سةربانةي ،كة ليَي ديَنة دةرةوة بةرزبكريَنةوة و رِوويانبكريَتة ثيَضةوانةي ئارِاستةي با.
 -7ناوضاواني كوورة -عتب املوقد:Lintel -
رِايةلَي كؤنكريَيت شيشضن ،يان رِايةلَي ئاسين بؤ دروستدةكريَت و لةسةر شاني ديوارةكاني ئةمالو ئةو الى كوورةكة دادةنريَت،
لةثاشان بة مةرِمةرِ ،يان طرانيت ،يان هةر ماددةيةكي تري ديكؤر رِووثؤ شدةكريَت و دميةنيَكي جوان و ثةسةند بة كوورةكة دةدات.
ثيَويستة وردةكارييةكي باش بؤ دروستكردني كوورةكة لة رِووي بيناكاريي و تةالرسازيي و جوانكارييةوة بكريَت .
دووكةلَكيَش
كوني دووكةلَكيَش

دووكةلَكيَش بة الرييةكي كةم

600

سواغي ضيمةنتؤ ,يان طةض يا قسأل

 30سم

دةمي دووكةلَكيَش

ثردؤكةي هةلَكري ديواري دوكةلَكيَش

 20سم

600
 27سم

دةمي كورة
ثشيت كورة

أ

 30سم
 30سم

 40سم

 30سم

ئاسيت زةمينة

ناوضةواني كورة

أ
ئاطردان
 20سم

دميةني ثيَشةوةي كوورة

سةكؤي كوورة

خشيت دذة ئاطر

رِووكةتي باري دريَذي كوورة

ويَنةى ( )2 - 10نةخشة و رِووكةرتي كوورةي منوونةيي
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رووكةتي ئاسؤيي كوورة (أ-

دميةني طشيت
كوورة

أ)

ويَنةى ( )1 - 10دميةني طشيت و رِووكةرتي ئاسؤيي كوورة
بؤئةوةي كةلَكي تةواو لة كوورةكة وةربطرييَت ،لة رِووي تةندروستيي و طةرمكردنةوةي بؤشاييةكاني بيناكةوة،ثيَويستة
رِةضاوي ئةم خاآلنةي الي خوارةوة بكريَت.
 -2ثيَويست ة ناو دووكةلَكيَشةكة بة رِيَكءثيَكي و بآ كؤسث و ضالَء كةلةبةر دروستبكريَت و ناوةكةي ساف سواغبدريَت و بة ماوةيةك
ثيَش كؤتايي لوولةي دووكةلَكيَشةكة كةميَك تريةكةي تةسك بكريَتةوة ،بؤئةوةي دووكةلَةكة باشرت و خيَراتر هةلَبمذيَت و رِايبكيَشيَتة
دةرةوة .برِوانة ويَنةى ()3 - 10
دةمي دووكةلَكيَش
لوولةي تةسككراوة

45سم
داثؤشيين كانزايي

200سم

200سم

لكاندن بة ماستيك

لوولةي تةسككردنةوةي دووكةلَكيَش
دووكةلَكيَش

ويَنةى ( )3 - 10شيَوازي تةسككردنةوةي دووكةلَكيَش
 -1دةبيَت هيض طؤشة و الدانيَكي تيذ و دةرضوونيَك لةناو لوولةي دووكةلَكيَشةكةدا نةبيَت ،بؤئةوةي كة ئارِاستةي رِؤيشتين
دووكةلَةكة تيَكنةضيَت و ضوونةدةرةوةي سست نةكات .لة كاتي ثاككردنةوةي ناوةوةي لوولةي دووكةلَكيَشةكة دا فلَضة تةلي ثاككردنةوة
بةئاساني هاتوضؤي تيَدابكات .برِوانة ويَنةى ()4 - 10
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ويَنةى ( )4 - 10فلَضة تةلي ثاككردنةوة ي دووكةلَكيَش
 -3دةمي دووكةلَكيَشةكة لةناو كوورةكةدا دةبيَت بةثيَي نةخشة و وردةكاري تايبةت دروستبكريَت ،بؤئةوةي دووكةلَةكة بةئاساني
برِواتة دةرةوة و نةطةرِيَتةوة ناو ذوورةكة.
 -4كؤتايي دووكةلَكيَشةكة بة جؤريَك دروستبكريَت ،كة دذي ئارِاستةي با بيَت.
 -5ئةطةر لة بينايةكي ضةند نهؤميدا ذمارةيةك كوورةي تيَدابوو ،باشرتة هةر دووكةلَكيَشيَك لة دووكةلَكيَشةكان بة تةنها و جياواز
ئارِاستةي سةربان بكريَت و هةموو لوولةكانيان لةسةربان ثيَكةوة لة تةنيشت يةكةوة كؤبكريَنةوة ،بةو جؤرة ئةطةر كوورةيةكيان لة
خوارةوة طةرمبكريَت ،دةبيَتةهؤي جياوازيي ثلةي طةرماي خوارةوة لةطةلَ سةرباندا و بةوةش هةوا و دوووكةلَ بةباشي بؤ سةربان
كيَشدةكات ،لة هةمانكاتدا لة رِووي ئابوورييةوة كةمرتي تيَدةضيَت ،جطةلةوةي كة هةموو لوولةي دووكةلَكيَشةكان بةيةكةوة
كؤدةكاتةوة ء رِووثؤشكردني بانةكةش ئاسانرت دةكات .برِوانة ويَنةى ()5 - 10
 -2ئاسيت زةوي

4

5

 -1كوورة

4

6
ديوار

-3سةكؤي كوورة

4

 -4ئارِاستةي دووكةلَكيَشةكان

7

 -5كؤتايي دووكةلَكيَشةكان
 -6بةرزيي = <  2م
 -7ناوضاواني كوورة

2
4

4

4
4

الري

دووكةلَكيَش 7
2

الري
دووكةلَكيَش

 -2ثاني كورة بة ثيَي طةورة و بضوكي

1

 -4كؤلوولةكاني دووكةلَكيَش

3

ويَنةى ( )5 - 10شويَن و رِيَرِةو ئارِاستةي دووكةلَكيَشةكان
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سةرضاوةكاني بةشي بيستهةم
-

أرنست نويفرت ،عناصر التصميم و البناء ،طبعة ،1006دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع -بيروت.1006،
زهير ساكو  +أرتين ليفون ،أنشاء مباني  ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية .2423،
عاطف السهيري ،أنشاء المباني ،الطبعة االولى جامعة بغداد –.2442
يوسف الدواف ،أنشاء مباني ،الطبعة الرابعة ،مطبعة أوفسيت الميناء ،بغداد.2476 ،
 - 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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بةشي بيستءيةكةم
كةرةستةي بةربةستكردني شآ
مواد مانعة لرطوبة
Damp proofing
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بةشي بيست ويةكةم /كةرةستةي بةربةستكردني شآ-مواد مانعة لرطوبةDamp proofing -
هةموو بينايةك جوانييةكةي وندةكات و تيَكدةضيَت و دةشيَويَت ،ئةطةر شآ و تةرِ و تووشيي ليَيبدات ،ئةو جيَطايانةي كة
شآ دةيانطريَتةوة ،كةرِواوي دةبن و دةبنة ثةلَة و بؤندةكةن و لة رِووي تةندروستيشةوة زيان بة مرؤظ و زيندةوةران دةطةيةنن.
لةبةرئةوة ثيَويستة هةميشة هةولَبدريَت ،كة بيناكان ض لة ناوةوة ،ض لة دةرةوة بة وشكي بثاريَزريَن و بةربةسيت شيَيان بؤ دابني
بكريَت ،زؤربةي ئةو كةرةستانةي ،كة بؤ بينا بةكاردةهيَنريَن ،وةكو خشت و بةرد و بلؤكي كؤنكريَت و دار و تةختة و طرياوة لكيَنةرةكان و
زؤرجار كؤنكريَتيش ،ئةطةر شآ و تةرِيي بيانطريَتةوة ،لة بةرطري و تواناي هةلَطرتنيان كةمدةبيَتةوة و زوو دةثووكيَنةوة ،شآ دةبيَتة
هؤي كارليَككردني جؤرةكاني خوآ بةتايبةتي طؤطردة خوآ ،كة شؤرة (تزهر) دروستدةكات و دةبيَتةهؤي الوازكردن ء بيَهيَزكردني
ثيَكهاتةكاني بينا ،هةروةها لة كاتي كةشوهةواي سارددا ئةو تةرِيي ء شيَية دةيبةستيَت و لةناو كونيلةكاني كةرةستةي بيناكةدا
قةبارةكانيان طةورة دةبن و دةبنةهؤي هةلَتةكاندن و وةراندني ئةو بةشةي كة شيَكةي تيَداية .هةروةها شآ و تةرِيي دةبنةهؤي
ذةنطكردن و داخوراني هةنديَك كانزا ،كة بة سروشتيي لةناو كةرةستةكاني بينادا هةن ء لة تةمةني بةكارهيَنانيان
كةمدةكةنةوة،جطةلةوةي كة ئاسةواري ثةلَة و رِةنطي ذةنط لةسةر رِووي ديوارةكاني ناوةوة و دةرةوةي بينا جيَديَلن و دميةنيَكي ناشريين
و ناشايستة دروستدةكةن.

ئةو شويَنانةي كة تةرِيي و شآ دزةي ليَوةدةكةنة ناو بيناوة و جؤرةكانيان  -االماكن التي تتسرب منها الرطوبة
الى البناء و انواعها : Places where moisture leaking into the construction and types -
 -2دزةكردني ستووني تةرِيي و شآ بةهةلَضوون و سةركةوتن لة ضينةكاني زةوييةوة ،يان لة بناغةكانةوة بؤ ناو ديوارةكان و
بؤشاييةكاني بينا:
دزةكردني ستووني تةرِيي و شآ زؤر بةئاسايي بةهؤي درزة باريكةكاني ضينةكاني زةوي و كةرةستةكاني دروستكردني بيناوة
رِوودةدةن ،كة لة التةنشتةكاني بناغةكانةوة بةناو كةرةستةي بناغةكاندا سةردةكةونة سةرةوة بؤ ناو ديوارةكان ،وةكو (ديواري خشت
و بةرد و بلؤك و ماددة طرياوةلكيَنةرةكانيان) .دةبيَت ضينيَك طرياوةي ثادلؤ بة دريذايي هةموو بناغةكة و بة ئةستووريي (20سم -
25سم) و بةثانيي ديوارةكان و بة بةرزيي (25سم) لةسةر ئاسيت رِووي زةوييةكةي دةوروثشتييةوة دابرِيَذرَيتة سةر دوا ضيين
بناغةكة .زؤرجار ئاو و تةرِيي و شآ دزةدةكةنة ناو زةمينةي بؤشاييةكاني بيناوة لةو شويَنانةدا ،كة رِيَذةي ئاسيت ئاوي ناخاوةكان
بةرزة و دةبيَتةهؤي جووالَندن و درزبردن و وردبووني ضينةكاني طرياوة لكيَنةرةكان و كاشي و ماددةكاني رِووثؤشكردني زةمينةكان و
تيَكداني ،لةبةرئةوة دةبيَت ماددةي بةربةستكردني شآ (ثادلؤ) بةكاربهيَنريَت( ،ثيَكهاتةكاني ثادلؤ بريتيية لة تؤز و خاشة ضيمةنتؤ
و خاشة كلسييةكان ،كة زؤر لة ضيمةنتؤ وردترة و بةزؤري رِةنطي سثيية و لةطةلَ كؤنكريَت تيَكةلَدةكريَت ،رِيَطريَكي باشة بؤ
بةربةستكردني هاتوضؤي تةرِيي و شآ) بة تيَكةآلوكردني لةطةلَ كةرةستةكاني دروستكردني زةمينةكان ء طرياوة لكيَنةرةكانيان .برِوانة
ويَنةى () 2 - 12
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1
 -2سثيكاريي طةض  -1ديواري خشت  -3ثليَيت كانزايي وةك مس  -4هةزارة -5

2
3
4
5

كاشي

 - 6طرياوةي لكيَنةري ضيمةنتؤ و مل  -7كؤنكريَيت شيشضن  -2بةرد ,يان خشيت

شكيَنراو  -4كؤنكريَيت ئاسايي  -20ضيين شآ برِ ,لبادي قريكراو  -22زةويي ثتةو -21
ثادلؤ
5
6
9
10

6
21

7

8

7
8
11

11

ويَنةى ( )2 - 12دزةكردني ستووني تةرِيي و شآ
 -1دزةكردني تةرِيي و شآ بةطواستنةوةي ئاسؤيي و بآلوبونةوة و تةنينةوةي :
تةرِيي و شآ بةئاسؤيي دزةدةكةنة ناو ضينةكاني ديوارةكان و زةمينةي بيناكانةوة و بآلودةبنةوة و دةتةننةوة ،لةكاتيَكدا كة
ئاسيت زةمينةي بيناكان لة بةرزيي جياجيادا بن و يةك بةرزييان نةبيَت ،لةم دؤخةدا تةرِيي و شآ لة زةمينة بةرزةكةوة بؤ زةمينة
نزمرتةكة دادةبةزيَت و بةزةمينة نزمةكةدا بآلودةبيَتةوة ،لةو شويَنانةدا ثيَويستة بةربةسيت شآ بة داناني دوو تويَذ لة ماددةي قري
بةكاربهيَنريَت و نةهيَلَريَت كة تةرِي و شآ دزةبكةنة ناو ديوار و زةمينةكاني ئةو بينايانةوة ،كة لةوانيرت لة ئاستيَكي نزمرتدان،
هةروةها ئةجمؤرة بةربةستكردنة بؤ سةكؤكاني باركردن و داطرتين بار و شتومةكةكاني بةكاردةهيَنريَت ،كة بؤ طةجنينة طةورةكان و
كارطةكان دةهيَنريَن ،يان دةبريَنة دةرةوة ليَيان .برِوانة ويَنةى ( 1 - 12أ  ،ب)

2

 -2ئاسيت زةويي
 -1ديواري خشت

ناوةوةي بينا

1

3
4

 -3تويَذيَك ماددةي شآ برِ
 -4ثادلؤ

2

ويَنةى ( 1 - 12أ) دزةكردني ئاسؤيي تةرِيي و شآ لة ئاستة جياجياكاندا
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 202سم

 210سم
7
44

1

3

2

 25سم

 20سم
 25سم

 30سم

5

7

6

2
4

2

4
22
21

20
 25سم

3

 7سم

4
 36سم

 30سم

 -2ئاسيت زةمينة  -1كؤنكريَيت شيشضن  -3جومطةي شآ برِ  -4طؤشةي ئاسنني  -5سواغي ضيمةنتؤ  -6ديواري خشت  -7شتايطةر
 -2طرياوةي ضيمةنتؤ  -4بةرد ،يان خشيت شكيَنراو  -20طرياوةي ضيمةنتؤ  -22تويَذيَك شآ برِ -21ثادلؤ

ويَنةى ( 1 - 12ب) دزةكردني ئاسؤيي تةرِيي و شآ لة ئاستيَكى بةرزةوة بؤ ئاستيَكي نزم
شويَنةالرةكان و ثليكةدارةكان لةطةلَ شويَنة تةخت ورِيَكةكان لة رِووي ضاكسازيي ديوارةكان و ثاراستنيانةوة لة تةرِيي و شآ
بة ستووني و ئاسؤيي جياوازن ،لةو شويَنانةدا ثيَويستة بةالي كةمةوة ئاسيت داناني ضيين جياكردنةوةي شآ لةسةر ئاسيت رِووي
زةويية سروشتييةكةوة لة (25سم) كةمرت نةبيَت .دةبيَت زةوييةكة باش ثرِبكريَتةوة و بكوتريَتةوة ،ئةم كارةش لة رِووي ئابوورييةوة
طراندةكةويَت .لةبةرئةوة باشرتة كة بةشيَك لة زةوييةكة هةلَبكةندريَت و ديواري ثالَثشيت (ثشتطر) ي بؤ دروستبكريَت و بةشةكةي
تريشي ثرِبكريَتةوة ،بؤئةوةي هةرزانرت بكةويَت ،لةثاشان زؤرباش بكوتريَتةوة .زؤرجار ئاسيت زةمينةي بؤشاييةكان لةيةك بينادا
بةتايبةتي لة زةويية الر و ثليكةدارةكاندا جيان ،لةبةرئةوة دةبيَت لةوجؤرة شويَنانةدا ضيين بةربةستكردني تةرِيي و شآ لة ئاسيت
سةر رووي زةويية سروشتييةكةوة بة ئاسؤيي و ستوونيي بةرزتربيَت و بةطلَي ثاك باش ثرِبكريَتةوة و بكوتريَتةوة .برِوانة ويَنةى (- 12
)3
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4
2

 25سم
1
4
3

2

 25سم
1
3

5

5
6

6

 -2ئاسيت زةمينةي ناوةوة

 -1ئاسيت زةمينةي دةرةوة  -3تويَذيَك شآ برِي ئةسفاليت

 -4هةزارة

 -5ديواري خشت  -6ثادلؤ

ويَنةى ( )3 - 12داناني تويَذيَك شآ برِ لة ئاسيت زةمينةي بؤشايية جياجياكاندا لة بينادا
 ماددة بةربةستةكاني شآ  -مواد المانعة للرطوبة Damp Proofing Materials -ئةو ماددة سةرةكيانةي كة بؤ جياكردنةوةي تةرِيي و شآ بةكاردةهينريَن ،بةزؤري ئةمانةن:
 -2قري  -1 Bitumen -قريي شل -3 Asphalt -لبادي قريي  -4 Fibrous Asphalt Felt -ماستيكBitumen & -
 -5 Asphalt Masticsثؤليكرت  -6 Politer -ثليَيت مس و قورِقوشم  -7 Copper & Lead plates -ماددةي قورِقوشم
  -2 Leadبؤيةي قرية شلةكان -4 Asphalt paints -ثؤدرةي بةربةستكردني شآ  -20 powderشلةمةنييةبةربةستكةرةكاني شآ -22 Damp proof Liquids -ثؤليسيلني  -21 Polythene -كاشي و خشتة رِووشووشةييةكان
 -23 Glassed Tiles & Bricksبةردي ئةرديواز –24 Slate -ئايزؤطام ...هتد. -2قري  : Bitumen -قري ماددةيةيةكي سرووشتيية لة هيدرؤكاربؤنةكان ثيَكهاتووة و ثاش طةرمكردني ،بؤ جياكردنةوةي شآ و
بةربةستكردني تةرِيي بةستووني و ئاسؤيي بة دوو ضيين يةكرتبرِ بةكارديَت ،كة ئةستووريي هةرضينيَكيان ( 2سم) ـة ،ماددةيةكي
هةرزانة و نةرم و خؤطرة و بةرطةي قورسايي دةطريَت و ثاش بةكارهيَناني ،بة طؤرِاني ثلةي طةرما درز نابات.
 -1قريي شل -قير سائل :Asphalt -لة بةرهةمةكاني نةوتة و ماددةيةكي ثاكرتة لة قريي ئاسايي،ثاش طةرمكردني بة تويَذيَكي
تةنك بؤ بةربةستكردني تةرِي و جياكردنةوةى شآ بةكاردةهيَنريَت .ثلةي طةرميي كاري تيَدةكات و زوو دة تويَتةوة و بآلودةبيَتةوة و
دةضؤرِيَتةوة .ئةطةر بة ئةستووريي بةكاربهيَنريَت.
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 -3لبادي قريكراو -لباد قيري  :Fibrous Asphalt Felt -ئةم ماددةية ثيَكديَت لة كووتالَ ،يان طونيةي ثاراوكراوة بة قريي
شل كة ملي وردي بةسةردا كراوة ،بؤ ئةوةي لة كاتي لوولكردندا بةيةكدا نةلكيَت .ثانييكةي لة (75سم200-سم) ـة ،و دريَذييةكةي
لة (300سم600 -سم) ـة ،ثيَويستة ثيَش بةكارهيَناني ،شويَين مةبةست بةباشي ثاك بكريَتةوة لة ماددة نامؤكان و تؤز وثووش و
ثةآلش و وردة زيخ ،ئينجا شويَنةكة بة دووتويَذي يةكرتبرِ رِاست و ضةث بةسةريةكدا رِووثؤشبكريَت و قريي شل بكريَت بةسةرياندا
بؤئةوةي بةيةكدا بلكيَن و نةخزيَن و باراناو و بةفر كاريانتيَنةكات.
 -4ماستيك – ماستك  : Bitumen & Asphalt Mastics -لة بةرهةمةكاني قري و نةوت دروستدةكريَت و هةنديَك الستيكي
تيَكةآلودةكريَت،ماددةيةكي زؤر نةرمي ليَثيَكديَت ،كة بؤ بةربةستكردني تةرِيي و شآ زؤرباشة،كة لة درز و كةلةبةر و جومطةكانةوة دزة
دةكةنة ناو ديوارةكان و بةشة جياجياكاني بيناوة .هةروةها بؤ ثرِكردنةوةي بؤشاييةكاني نيَوان شانةكاني ثارضة كؤنكريَتة
ئامادةكراوةكان و جومطةي كشان لة بةشةكاني بينادا ،هةروةها نيَوان شانةكاني شتايطةر و جومطةكاني نيَوان خشيت كاشي
بةكاردةهيَنريَت ،كة رِووثؤشي سةربانةكاني ثيَكراوة بؤ بةربةستكردن و تيَثةرِنةبووني ئاوي باراناو بؤ سةربانة كؤنكريَتةكة .ماددةي
ماستيك توانايةكي باشي بؤ كشان وضوونةوةيةك هةية ،ساردي و بةسنت كاري تيَناكات و لة ثارضة كؤنكريَتةكان و جومطةكان
جيانابيَتةوة.
-5ثؤليكرت – بوليكرت  : Politer -ماددةيةكي شلي خةستة بة ضةند رِةنطيَكي جيا جيا دروستدةكريَت .بؤ رِووثؤشكردني بانةكان
و رِووة رِيَك و الرةكان بة ئةستووريي ( 1سم  5 -سم) بة هؤي ئاميَري ثرذاندني تايبةتةوة بةكاردةهيَنريَت ،ئةم ماددةية ثاش
بةكارهيَناني خيَرا خؤي دةطريَت و وشكدةبيَتةوة ،تواناي هةلَطرتين قورسايي باشة.
 -6ثليَتة مس و قورِقومشةكان  -ألواح نحاسية و رصاصية :Copper & Lead plates -ئةم ماددانة بة ضةند تويَذيكي
يةكرتبرِ بة ئةستووريي (1ملم) لةسةريةك دادةنريَن و بةتةنيشت يةكةوة بة رِيز رِادةخريَن ،بة مةرجيَك كة شاني هةر يةكيَك لةم
ضينانة بة برِي (20سم) بضيَتة سةرشاني ضينةكةي تةنيشيت ،هةروةكو ضؤن ضينةكاني ماددةي لبادي قرييي دادةنريَت ،ئةم ماددةية بؤ
بةربةستكردني تةرِي و شآ بةكاردةهيَنريَت ،كة بة ستووني سةردةكةونة ناو ضينةكاني ديوارةوة .بةرطةي ماددةكاني ضيمةنتؤ و قسلَ
ناطريَت ،لةبةرئةوة بة يةكيَك لة ماددة قريييةكان رِووثؤشدةكريَت ،ثيَش بةكارهيَناني طرياوة لكيَنةرةكاني ضيمةنتؤ و قسلَ بؤ
ثةيوةستكردن.
 -7قورِقوشم  -الرصاص : Lead -ماددةي قورِقوشم بؤ بةربةستكردني تةرِيي و شآ لة نيَوان دوو ديواري تةنشت يةكدا ،كة بة
ماوةيةكي كةم لةيةك جياكراونةتةوة بةكاردةهيَنريَت ،قورِقومشةكة ثاش تواندنةوةي دادةرِيَذريَتة نيَوان هةردوو ديوارةكةوة بؤئةوةي
سةرتاسةري ئةو نيَوانة و هةرضي كون و كةلةبةريَكي تيَداية ثرِي بكاتةوة ،ئةم كارة زؤرتر بؤ ديوارةكاني ذيَرزةمني و
ذيَرخانةكانةكان ئةجنامدةدريَت،بؤئةوةي كة ئاوي ناخاوةكان دزة نةكةنة ناو ديوارةكانةوة و كاريانتيَبكةن.
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 -2بؤية قريييةكان 2 -االصباغ االسفلتية  : Asphalt paints -ئةم بؤيانة لة قريي شل  ، Asphalt -كة لة ناو ماددةيةكي شلي
تايبةتدا دةتويَنريَتةوة ،بؤئةوةي شلةيةكي رِووني كارئاساني ليَبةرهةمبيَت ،كة بةئةستووريي ( 2ملم –  1ملم) رِووثؤشي بانة
الرةكان و بانة رِيَكةكان و بناغةكان و ديوارةكاني ثيَبكريَت و هةموو كونيلة و بادرزةكان بطريَت و لة تةرِيي و شآ دووريانبخاتةوة.
-4تؤز – ثؤدرة  -طوز  : powder -بؤ بةربةستةكاني شآ ئةم تؤزة لة ئاودا دةتويَنريَتةوة و بة رِيَذةيةكي تايبةت تيَكةلَ بة
طرياوةي كؤنكريَت دةكريَت ،ماددةيةكي باشة بؤ بةربةستكردن و دزةنةكردني تةرِيي و شآ بة ستووني و ئاسؤيي بؤ ناو ديوارةكاني سةر
بناغةكان ،كؤنكريَيت ثادلؤ وةكو ضينيَكي بةربةستكردني شآ لةسةر دوا ضيين بناغةكان بة ئةستووريي ( 20سم  25 -سم)
دادةرِيَذريَت و ديوارةكان لة بناغةكان جيادةكاتةوة.
 -20شلةمةنيية بةربةستكةرةكاني شآ  -السوائل المانعة لرطوبة  : Damp proof Liquids -ضةند ماددةيةكي شلن
بةناوبانطرتينيان (سيكا)ية،لةطةلَ ئاوي طرتنةوةي كؤنكريَتةكة بة رِيذةي (( )2020يةك لةماددة شلةكة و دة لةئاو) تيَكةلَدةكريَن،
ثاش طرتنةوةي كؤنكريَتةكة بة ئةستووريي ( 20سم  25 -سم) ،دادةرِيَذيَتة سةر دوا ضيين هةموو بناغةكة .ئةمةش ثيَيدةليَن ضيين
ثادلؤ ،كة بةربةسيت سةركةوتين تةرِيي و شآ لة بناغةكانةوة بؤ ناو ديوارةكان دةكات.
 -22ثؤليسني  -بولسين : Polythene -ماددةيةكي ثالستيكيي نةرمة بؤ بةربةستكردني شآ بةكاردةهيَنريَت ،ثاش سافكردن و
ثاككردنةوي رِووي زةمينةكان و سةربانةكان بة ئةستووريي ( 0.5ملم ) ،وةك تويَذيَك بؤ رِووثؤشكردن بةكاردةهيَنريَت ،ماددةيةكي زؤر
باشة ،بةآلم بيَهيَزة و بةرطةي شتبةركةوتن و ليَدان ناطريَت.
 -21كاشيي و خشتة رِووشووشةييةكان  -كاشي و الطابوق ذو أسطح زجاجية  :Glassed Tiles & Bricks -كاشيية رِوو
شووشةييةكان ،وةكو كاشيي فةرفوري و سرياميك بة ئةستووريي ( 6ملم) دروستدةكريَن ،بة جؤرةها رِةنط لة شيَوةي ضوارطؤشة و
الكيَشةدا بةكاردةهيَنريَن بؤ رِووثؤشكردني ديوارةكاني ناوةوةي ضيَشتخانة (موبةق) و طةرماو و ئاودةستخانة (تواليَتة) كان،
ماددةيةكي خؤرِاطر و باشة بؤ بةربةستكردني تةرِيي و شآ ،بةهؤي طرياوةي ضيمةنتؤي ئاسايي و ئاو و مل ،يان لكيَنةري كيميايي
دةستكردةوة بة رِووي ديوارةكاندا دةلكيَنريَت ،بة ئاساني دةشؤردريَت و ثاكدةكريَتةوة.
 -23بةردي ئةرديواز  -حجر اردواز  : Slate -لة ناوضة شاخاوي و بةردةآلنييةكاندا زؤرة بؤ بةربةستكردني شآ بة ستووني بة دوو
ضني لة سةر دوا رِيزبةندي بناغةكان بة طرياوةي ضيمونتؤ (  ) 302دادةنريَت ،بة مةرجيَك كة بةردةكان بةباشي تيَهةلَكيَش كرابن و
درزةكانيان نةكةوتبنة سةريةك ،بةردي ئةردواز زؤر ثتةو و بةرطةطر و رِةقة.
 – 24ئايزؤطام  :ماددةيةكي شيَربِي كاراية،لةثيَكهاتةكاني قري و ماددة سةرباركراوةكان بة ئةستووريي ( 3ملم 6 -ملم ) ،وة كو لبادي
قريي دروستدةكريَت و رِوويةكي بة تويَذيَك ئةلةمنيؤمي تةنك دادةثؤشريَت ،بةهؤي طةرمييةوة دةلكيَنريَت و ضةسثدةكريَت لة سةر
رِووكاري ديوارةكاني دةرةوة و سةربانةكان ،بة مةرجيَك كة رِووكارةكان ثاك و بيَطرآ و بآ ضالَ و كؤسث بن .برِوانة ويَنةى ()4 - 12
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ويَنةى ( )4 - 12رِووثؤشكردني سةربان و رِووي ديوارةكان بة لبادي ئايزؤطام

هؤكاري دزةكردني شآ بؤ ناو بةشةكاني ثيَكهاتةي بينا  -اسباب تسرب الرطوبة الى داخل اقسام البناء و مكوناته
 :Causes moisture intrusion into sections and construction components -2بةهؤي بةكارهيَناني ئاو بة رِيَذةيةكي زؤرتر لةثيَويست بؤ طرياوةلكيَنةرةكاني ثةيوةستكردني يةكةكاني ثيَكهاتةي بةشةكاني
بينا ،كة لة كاتي وشكبونةوةدا دةبيَت بة هةلَم و ناو بيناكة شيَداردةكات ،زؤرجار دةبيَتةهؤي دروستبووني شؤرة (تزهر) ،كة ماددةيةكي
سثي ،يان زةردة كة لة ثيَكهاتةكاني خويَي ئاسايي ،يان طؤطردةخوآ لة شيَوةي تؤز (ثؤدرة) دا دروستدةبيَت و بة رِووي ديوارةكانةوة
دةبيَتة ثةلَة ،لةبةرئةوة دةبيَت ديوارةكان باش وشكببنةوة ،ئينجا كاري تةواوكردن  -االنهاء  Finishing -ئةجنامبدريَت،خيَرايي
وشكبوونةوة ثةيوة ستة بة ثلةي طةرما و هةواطؤركآ و رِيَذةي شيَي هةواوة.
 -1سةركةوتين ئاو لة زةوييةوة بةهؤي موودرزةكانةوة بؤناو ضينةكاني بناغة و لةويَشةوة بؤ ناوضيين ديوارةكان بةتايبةتي ديواري
ذيَرزةمني و ذيَرخانةكان ،ئةطةر رِيَذةي ئاسيت ناخاوةكان لةو شويَنانةدا بةرزبن.
 -3بةهؤي خراث جيَبةجيَكردني رِووثؤشكردني سةربانةكان و ثةرذينةكانيانةوة ،ئاو دزةدةكاتة ناو ديوارةكان و لةويَشةوة بؤ ناو
بؤشاييةكاني بيناكة.
 -4بةهؤي ئاوي باراناوةوة ،كة بة باوة دةباريَت و بة رِووي دةرةوةي ديوارةكاندا ديَتةخوارةوة ،لةويَشةوة بةهؤي درزةكاني نيَوان
رِيزبةند و ضينةكاني ثيَكهاتةي ديوارةكةوة ،يان بةهؤي ثةجنةرةكانةوة دزة دةكةنة ناو بؤشاييةكاني بيناكةوة.
 -5بةهؤي تيَكضوون وخراثبووني لوولةكاني ئاوةرِؤ و زيَرابةوة ،يان ثلوسكةكاني ئاوةرِؤي سةربانةكانةوة ،ئاو دزةدةكاتة ناو
ذيَرزةمينةكان و ذيَرخانةكان و نهؤمةكاني زةميين بيناكانةوة.
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 -6بةهؤي خةستبوونةوةي ئةو برِة هةلَمةي ،كة لة هةوا دا هةية ،كاتيَك بةر رِووة ساردةكان دةكةويَت ،دةبيَتة دلَؤثة ئاو و ثيَياندا
ديَنةخوارةوة – .Condensation
 تايبةمتةنديَتييةكاني ماددةكاني بةربةستكردني شآ  -خصوصية المواد المانعة للرطوبةAnti humidity -:material Specificity
 -2ثتةوبيَت و ئاو نةدةلَيَنيَت و درزنةبات و ورد و بةهؤي بةكارهيَنانةوة ثةرت نةبيَت.
 -1ثيَكهاتةي ماددةكة تيَكنةضيَت و نةشيَوآ و تواناي بةرطريي شآ بةهؤي تةرِيي شيَوة لةدةست نةدات.
 -3بةرطةي ماوةيةكي زؤربطريَت لةطةلَ مانةوةي تةمةني بيناكةدا.
-4ثيَويستة نةرم  -مرونة  Flexibility-بيَت و بةهؤي ئةو هؤكارانةوة درزنةبات ،كة جةستة و تةني بيناكة دةجوولَيَنيَت.
-5هةرزانبيَت و ئاسان بةكاربهيَنريَت.
-6بةرطةي ئةو ئةركانة بطرن ،كة دةكةونة سةريان.
 ماددة بةربةستكةرةكاني شآ لة رِووي نةرمييةوة  -مواد المانعة للرطوبة من حيث المرونة - Anti-humidity materials in terms of flexibilityماددةكاني بةربةستكردني شآ لة رِووي نةرميةوة دةبن بة سآ بةشةوة:
 -2ماددة نةرمةكان  -المواد المرنة  Flexible Material -وةكو قورِقوشم و مس  -الرصاص و النحاسCopper& Lead -
و قري  -قير  Bitumen -ثؤليسني  -بوليسين  Polythene -و تيَكةلَةي قري و ثؤليميَر  -بوليمر Polymer -و لباد و ئايزؤطام.
ئةم ماددانة هةمويان بؤ بةربةستكردني شآ زؤر باشن و ناثضريَن و لة كاتي جوآلن و ةرينةوةي بيناكاندا درزيان تيَناكةويَت.
 -1ماددة نيمضة رِةقةكان  -المواد النصف صلدة  Semi Rigid -جؤرةكاني ماستيكة ،كة بؤ ئةو ديوارة ئةستوورانةي كة لةذيَر
ثةستانيَكي زؤردان بةكاردةهيَنريَن ،هةروةها بؤ جومطةي كشانيش بةكارديَن.
 -3ماددة رِةقةكان  -المواد الصلدة : Rigid -وةكو تيَكةلَةي مل و هةويري رِاتنج و ئةردواز و كؤنكريَت ،ئةم ماددانة توانايةكي
باشيان بؤ هةلَطرتين قورسايي هةية ،بةآلم ئةطةر جوالَنيَك ،يان لةرينةوةيةكي بةهيَزيان تووشببيَت درزدةبةن و كةرتدةبن و زيانيان
ثيَدةكةويَت.
-ضؤن دةتوانني تةرِيي و شآ بةربةست بكةين  -كيف يمكن منع الرطوبة : How to prevent moisture -
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ثيَويستة بينا نويَكان لةسةرةتاوة لة تةرِيي و شآ بثاريَزرين بة ئةجنامداني نةخشةسازيي و وردةكاريي طوجناوةوة لةاليةن
ئةندازياري تةالرسازةوة بؤ ضارةسةركردني ئةو شويَنانةي ،كة ضاوةرِواندةكريَت تةرِيي و شآ دزةي ليَوة دةكةنة ناو ديوارةكان و
بؤشاييةكانيانةوة ،وةكو:
 -2بانةكان و زةمينةكان و ميضةكان  -السقوف و أرضيات و االسطح  :Roof & Ceiling -بانةكان ،يان تةخت و رِيَكن ،يان
الر و قؤقزن .بانة تةخت و رِيَكةكان بةهؤي ثةرذيين سةر ليَواري بانةكانةوة و رِووثؤشكردني سةربانةكان و داناني ثلوسكي ئاوةرِؤوة
ئاو دزةدةكات و بؤناو بؤشاييةكاني بيناكة تيَثةرِدةبيَت ،ئةطةر بةباشيي نةخشةسازيي و وردةكاريي لةاليةن ئةندازياريي تةالرسازةوة
بؤ ئةجنام نةدرابيَت .برِوانة ويَنةى ()4 - 12
21
 20سم
 -2تةثلَةكي ثةرذيين سةربان
 -1ئاو ثةرِ
 -3تويَذيَك شيَربِ
 -4ماستيك
 -5كاشيي (شتايطةر)
 -6ضينيَك مل ( 1سم)
 -7ضينيَك طلَ (  7سم)
 -2تويَذيَك شيَربِ
 -4كؤنكريَيت شيشضن
 -20سثيكاريي طةض
 -22ثرِكردنةوة بة طرياوةي ضيمةنتؤ
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ويَنةى ( )4 - 12منوونةي ضارةسةركردني بانيَكي رِيَك بة رِووثؤشكردن
 -1زةمينةي نهؤمي سةرزةوي و ديوارةكاني ،ثيَويستة ماددة جياكةرةوةكان و بةربةستكةرةكاني تةرِي و شآ بةشيَوةيةكي وانةبؤكراو
بةكاربهيَنريَت .برِوانة ويَنةى ()2 - 12
 -3ئةو بةشانةي ،كة دةكةونة ذيَربيناكةوة وةكو ذيَرزةمني و ذيَرخان و ثةناطةكان و هةموو ئةو شويَنانةي كةثيَويستة بثاريَزريَن لة
تةرِيي و شآ .بروانة ويَنة ( 1 - 12ب)
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وردةكارييةكي منونةيي بؤ رِووثؤشكردني بانة الر و تةختةكان  -تفصيل نموذجي لتسطيح سقوف المائلة و المستوية -
Detailing of a typical Pavement by slanted and flat roofs

 -2دروستكردني ثةيكةريَكي تةختةدار ،كة لةسةر رِووي بانةكة ضةسثدةكريَت بةو ثيَوانة و ئةندازانةي ،كة بؤ ئةو كارة
دةستنيشانكراوة بؤ لةخؤطرتين ئةو كةرةستة و ماددانةي كة بؤ جياكردنةوة و بةربةستكردني تةرِيي و شآ و طةرمي بةكاردةهيَنريَن ،
وةكو (خوريي شووشةيي ،تةثةدؤري دةستكرد – ستايرؤثؤر  -طلَ و خؤلَي ثاك ،يان هةرماددةيةكي تري جياكةرةوة) .برِوانة
ويَنةى ()5 - 12

ماددةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما
ثةيكةري تةختةدار
تويَذيَك شيَربِ لة لبادي قريكراو

كؤنكريَيت شيشضين بان

ويَنةى ( )5 - 12ثةيكةري تةختةدار

 -1ئامادةكردن و دروستكردني ضةند سندوقيَكي ضينكؤ لة شيَوةي دةفريَكدا بة ئةندازةي (6سم× 20سم × 250سم) ،كة بة برغو
لةسةر ثةيكةرة تةختةدارةكة ضةسثدةكريَت ،لةثاشان بة طرياوةي كؤنكريَيت ئاسايي ثرِدةكريَتةوة .برِوانة ويَنةى ()6 - 12
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سةرقاث

20
سم
6
سم

رِووثؤشي سةرقاث

250
سم

سندوقي ضينكؤ
كؤنكريَيت ئاسايي ناو سندوقةكان

ثةيكةري تةختةدار
لبادي قريكراوي شيَربِ
ماددةي جياكةرةوةي طةرميي و سارديي
ويَنةى ( )6 - 12سندوقي ثليَيت ضينكؤ

 -3بؤشايي نيَوان شانةكاني ئةم سندوقانة بة ماددةي ماستيك ثرِدةكريَتةوة و بة سةرقاثيَك دادةثؤشريَت ،كة ئةويش لة ماددةي
ضينكؤ بةثيَي نةخشةي تايبةت كة بؤ ئةو مةبةستة دروست كراوة ،جيَبةجيَدةكريَت .برِوانة ويَنةى ()7 - 12
سةرقاثي سةر بؤشايي نيَوان
شاني سندوقةكان

رِووثؤشي ضينكؤي سةرقاثةكان

ويَنةى ( )7 - 12ثؤشةري ثليَيت ضينكؤ بؤ رِووثؤشكردني
جومطةكان
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-4ئةو بانانةي كةثةرذينيان بؤ دروستدةكريَت ،ئاوثةرِيَكي ضينكؤ لةسةر رووي ثةرذينةكة ضةسثدةكريَت لة ديوي ناوةوة بؤ سةر
سةربانةكة بؤ دوورخستنةوةي ئاوي باران و بةفر لةو درزةي كة لة نيَوان ثيَكطةيشتين ثةرذين و بانةكةدا هةية .برِوانة ويَنةى (-12
)2

1

2

3

1

4

 -2جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك

 -1ثؤشةري كانزايي بؤ رِيَطريي لة دزةكردني ئاو

 -3جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك داثؤشراو بة ثؤشةريَكي

كانزايي(ضينكؤ)  -4ماددةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما

ويَنةى ( )2 -12رِووكةرتي رِووثؤشكردن بؤ رِيَطري لة دزةكردني ئاو لة بان و ثةرذيين بان

-5دروستكردني ثلوسكي ئاوةرِؤ بؤ دةركردني ئاوي باراناو و بةفر لةسةر بانةكانةكةوة بؤ دةرةوة .برِوانة ويَنةكانى ( )7 - 12ء
( )2 -12و ( 4 -12أ ،ب) و ( 20 -12أ ،ب) و ( 22 -12أ ،ب)
ثةرذين وباني كؤنكريَيت

سندوقي ضينكؤي ثرِكراوة

شيشضن

بة كؤنكريَيت ئاسايي

رِيَطري دزةكردني ئاو

تويَذيَك شيَربِ

ثلوسكي ئاوةرِؤ
ماددةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما
تؤرِي كانزايي

كؤنكريَيت شيشضين بان

لوولةي ئاوةرِؤ

ثةيكةري تةختةدار

ويَنةى ( 4 -12أ) ثةرذين و باني كؤنكريَيت شيشضن لةطةلَ ثلوسكي ئاوةرِؤي لوولةيي
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جياكةرةوةي طةرما و

جومطةي ثرِكراوة بة

سةرما

ماستيك
بان وثةرذيين
كؤنكريَيت

ثةيكةري تةختةدار

ثلوسك

ويَنةى ( 4 -12ب) رِووثؤشكردني
ثةرذين و باني كؤنكريَيت شيشضن

لوولةي ئاوةرِؤ
لبادي قريي

ثةرذيين تةختةداري
رووثؤشكراو بة ثليَيت ضينكؤ

جومطةي ثرِكراوة بة
ماستيك
سندوقي ضينكؤي ثرِكراوة

ضينكؤي ريَطري دزةكردني ئاو

بة كؤنكريَيت ئاسايي

ويَنة ( 20 -12أ) ثلوسكي

ثلوسكي ئاوةرِؤ
تويَذيَك لبادي قريي ِ
دةثي تةختةدار بؤ رِووثؤشكردن

باني خشتضنكراو بة شيَلمان

ماددةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما

شيَلمان

لةطةلَ ثةرذين

ثةيكةري تةختةدار

سندوقي ضينكؤي ثرِكراوة
بة كؤنكريَيت ئاسايي

ماددةي جياكةرةوةي طةرما

ثةرذيين تةختةداريي

و سةرما
تاقي خشتضن
تويَذيَك لبادي قريي شيَربِ

ثةيكةري تةختةدار

ويَنةى ( 20 -12ب) ثلوسكي
شيَلمان

باني خشتضنكراو بة شيَلمان
لةطةلَ ثةرذين
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جومطةي ثرِكراوة بة ماستيك

سندوقي ضينكؤي ثرِكراوة
بة كؤنكريَيت ئاسايي
طل َو خؤلَي ثاك

ثلوسكي ئاوةرِؤ
تويَذيَك شيَربِ

ثةيكةري تةختةدار

دةثي تةختةدار بؤ رِووثؤشكردن

ماددةي جياكةرةوةي طةرما و سةرما

دارةرِا لة قةدي دار

(طلَ)

ويَنةى ( 22 - 12أ) ثلوسكي باني دارةرِا بة طلَ بآ ثةرذين
رِيَطري دزةكردني ئاو
لة ضينكؤ

ماددةي جياكةرةوةي طةرما
و سةرما

تويَذيَك
ثةرذيين تةختةداري
رِووثؤشكراو بة ثليَيت ضينكؤ

دارةرِا لة قةدي دار

شيَربِ

دةثي تةختةدار

ويَنة ( 22 -12ب) باني دارةرِا بة طلَ و ثةرذين

 -بانةالرةكان (شكاوةييةكان)  -السقوف

المائله Slanted Roofs -

ئةم بانانة ئةطةر لة كؤنكريَيت شيشضن بة الريةكي كةم دروستكرابوو ،هةروةكو بانة رِيَكةكان ضارةسةردةكريَت .هةنديَكجار
بانة الرةكان بة بؤية قريييةكان بة ضةند تويَذيَكي تةنك بة فلَضة رِووثؤشدةكريَن ،وا باشرتة ،كة دوا تويَذ لة ماددة ئةسفةلتيةكة
رِةنطةكةى كاأل بيَت ،بؤ ئةوةي كة كارتيَكردني طةرما لة سةر رِووي بانةكة كةم بكاتةوة ،لة ذيَريشةوة ميضةكةي بة ضينيَك لة ماددة
جياكةرةوةكاني طةرما رِووثؤشبكريَت .ئةو بانانةي كة زؤرترالرن ،رِووثؤشدةكريَن بة دةثي ئةسبيَست ،يان كانزا ذةنط نةطرة
رِووسافةكان ،يان شةثؤلدارةكان .بة مةرجيَك كة شانةكاني ضينكؤكان لة خوارةوة بؤ سةرةوة يةك لة دواي يةك بة ئةندازةي ( 20سم
  25سم) بكةونة سةريةك ،بؤئةوةي كة ئاوي باران و بةفر لة درزةكاني نيَوانيانةوة دزة نةكةنة ناوةوة .برِوانة ويَنةى ( 21 - 12أ بج د ه و ز)
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أ

ب
كؤتايي رِووثؤشكردن بة ئةردواز لةسةر

ثةيكةري تةختةدار

د

طؤشةي ئاسن

رِووثؤشكردني
ئاوةرِؤ بةدةثي
تةختة

ثةيكةري تةختةدار لةطةلَ ثلوسكي ئاوةرِؤ

ج

قنجة

ئاوةرِؤ
50سم

رِووثؤشكردن بة ئةردواز لةسةر

قنجة

ثلوسكي

ه

ضةسثكردني ضينكؤي شةثؤلدار بةثةيكةري

ضةسثكردني ضينكؤ بة برغوو بة ثةيكةري

كانزاوة

تةختةدارةوة

ز

و

ضينكؤي شةثؤلدار

قنجة و ئاسين بةطؤشةكراو

قنجة

ماوةي سةريةكخستين شاني
ضينكؤكان

رِووثؤشكردني لووتكةي دووباني الري ليَكدراو

واشةري الستيك

رِايةلَي ئاسين بة

طؤشةكراو L

سةريةكخستين شاني دوو ضينكؤي شةثؤلدار

ويَنة ( 21 -12أ ب ج د ه و ز) وردةكارييةكاني رِووثؤشكردني بانةالرةكان
ئةم ضينكؤيانة ضةسثدةكريَن لةسةر تؤرِيَكي ضنراو لة رِايةلَي دار ،يان ئاسن ،كة ئةويش بة سةربانةكةوة بةهؤي بورغوي
تايبةت (قنجة)  -عكفة Hooks -و بة واشةري قورِقوشم ،يان الستيكي ،يان ثالستيكيي بةندكراوة ،بؤئةوةي لة شويَن كوني
بورغوةكانةوة ليَواري الكاني (طويَسةبانةكاني) ئاو تيَثةرِ نةكات ،ئةم بانانة بة ئةندازةي (50سم) لة رِووي ديوارةكاني دةرةوة
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تيَثةرِدةبن ،بؤئةوةي كة ئاوي باران و بةفر بة ديوارةكانيدا نةيةتة خوارةوة و بةهؤي ثلوسكيَكةوة  -الساقية  Gutter -كة لة
كانزاي ذةنطنةطر بة رِووكةرتيَكي نيوبازنةيي ،يان نيوة ضوارطؤشة بة دريَذايي ليَواري بانةكة سةرانسةر بة الريةكي كةم برِوات و لة
كؤتاييدا بؤ سةر زةوي شؤرِبكريَتةوة،لةم دواييانةدا ماددةيةكي ثالستيكيي تر هاتووةتةكايةوة ،كة رِووي بانة الرةكان و رِيَكةكاني
ثيَرِووثؤشدةكريَت بةهؤي ثرذاندنةوة – الرذ ، Spraying -يان بةهؤي باطرديَنةوة – املدحرج Roller -بة سةر بانةكةدا رِادةخريَت
و ثاش وشكبوونةوة ،ماددةيةكي رِةقي بةرطةطري شيَي ليَدروستدةبيَت ،يةكيَك لةم ماددانة لة الستيكي ثؤليسيليين تيَكةآلو لة رِةنط -
الخضاب  Pigments -و ماددةيةكي ثرِكةرةوة  -المادة المالئة .Filler -
ئةم ماددةية بةرطرييةكي زؤر باشي دذي طةرمي و هؤكارةكاني كةشءهةوا و درز بردن و تةقني هةية و لة هةمانكاتدا هةنديَك
درز و كةلةبةر دةثاريَزيَت ،كة لة خودي بانةكاندا هةية و بؤماوةيةكي زؤريش بةرطة دةطريَت و دةميَنيَتةوة .ئةم ماددةية بؤ بانة تةنكة
كؤنكريَتية تويَكلَييةكان و بانةدار و دةثة ثةرِةتةختةكان – املعاكس Plywood -و بانة كانزاكان و هةموو جؤرة بانة
كؤنكريَتييةكاني تر بةكاردةهيَنريَت  ،هةرضةندة كة ماددةيةكي نويَية ،بةآلم ضاوةرِواندةكريَت ،كة بؤ ماوةي ( )10 - 25سالَ بةرطة
بطريَت و مبيَنيَتةوة.

زةمينةي كؤنكريَيت شيشضن

شؤستة

 25سم

ثةجنةرةي هةوا طؤرِكآ

كؤنكريَيت شيشضن

ديواري خشت بؤثاراسنت

كؤنكريَيت ئاسايي

ضةند تويَذيَك شيَربِ

ضةند تويَذيَك شيَربِ

كؤنكريَيت شيشضن
ئاوبةست لة PVC

كؤنكريَيت ئاسايي
ثارضة خشيت شكيَنراو

ويَنةى ( )23 -12وردةكارييةكاني رِووكةرتي ذيَرزةمينيَك بؤ بنربِكردني شآ لةو شويَنانةدا ,كة ئاسيت ناخاوةكان تيَيدا بةرزة
410
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ضارةسةركردني شآ لة ديوارةكاني بينا كؤنةكاندا  -معالجة الرطوبة في االبنية القديمة -

Treatment of

humidity in the old buildings

تةرِيي و شآ كاردةكةنة سةر ديوارةكاني بينا كؤنةكان بةهؤي ضروكيي و خراثيي ماددة شيَربِةكانةوة ،يان هةر بةكارنةهيَنانيان لةو
بينايانةدا لة سةرةتاي دروستكردنيانةوة ،ثيَويستة هةنديَك ضاكسازيي بكريَت بؤ ئةو بينايانةي ،كة دةتوانريَت كةلَكيان
ليَوةربطرييَت و لة ثوكاندنةوة و درزبردن و رِووخان بثاريَزريَن.
 جؤرةكاني ضاكسازي كردن:أ -بة تيَهةلَكيَشكردني تويَذيَك لة ماددة شيَربِةكان بؤ ناو ديوارةكة  -بادخال غشاء مانع للرطوبة في الجدار –
The introduction of anti- humidity membrane in the wall

بة تيَهةلَكيَشكردني تويَذيَك لة ماددة شيَربِةكان بؤ ناو ئةو ديوارانةي ،كة لة خشت ،يان بةرد ،يان يةكة بةرجةستةكراوةكاني
بينا بة بنكةندكردني درزبةندي ئاسؤيي ذيَرةوة لة ئاسيت ضينة شيَربِة ئاساييةكاني ديوارةكةدا .ئةو ماددة شيَربِانة لة ماددةكاني توتيا
– اخلارصني ، zinc -يان مس دروستدةكريَن و بة دريَذيي ضيين رِيزبةندي ئاسؤيي ديوارةكة دادةنريَت و تيَهةلَكيَشدةكريَت و
ضةسثكردةكريَت بةمةرجيَك ،كة لة هةر دووسةرةوة بة ماوةي (20سم ) لةطةلَ ماددة شيَربِةكاني تردا بكةونة سةريةك ،بؤئةوةي
طرفتيَك لة ديوارةكةدا رِوونةدات.
ب -بةكارهيَناني شلةيةك لة تيَكةآلوكردني سليكؤنةكان و الستيك  -باستعمال مزيج من لبن السليكونات او

المطاط Using a -

combination of Laban Silicones or rubber

ئةجمؤرة ضاكسازيية ،وةك ئةوةي كة لةسةرةوة باسكرا ،ئةجنامدةدريَت بة كونكردني درزبةندي ئاسؤيي ذيَرةوة بة تريةيةك،
كة ئةندازةكةي ( 20ملم) بيَت و هةر ( 50ملم ) يَك دووبارة دةكريَتةوة و شلةكةي تيَدةكريَت ،ئةم شلةية لةناوةوة باش بالَو دةبيَتةوة و
كون و كةلةبةر و درزةكان دةطريَت ثاش ماوةيةك رِةق دةبيَت.
ج -بةهؤي دةآلندني ئةليَكرتؤنيةوة  -باستعمال طريقة التناضح االليكتروني Electro-osmotic damp proofing -
ديوارةكان بةهؤي موولوولةئاوةكاني ناويانةوة لة زةوي و بناغةكانةوة تةرِيي وشآ بةرزدةكةنةوة بؤ ناو كونيلة وردةكاني ثيَكهاتةي
ديوارةكان و شيَداريان دةكةن و تيَياندا بآلودةبنةوة ،لة ثاشان بةهؤي بةهةلَم بووني شيَي سةر رِووي دةرةوةي ديوارةكان ضةندةها
بارطة – شحنات Charge -ي سووك و بيَهيَز دروستدةبيَت .لةو شويَنانةدا ،كة ئةم كارةي تيَدا رِوودةدات و ديوارةكانيش هةتا ديَت
وردة وردة دةبنة بنكةي بارطة نيَطةتيظةكان بةهؤي بةردةواميي تةرِيي و شيَوة ،كة لة زةوي و بناغةي ديوارةكانةوة دزةدةكةن و بةرز
دةبنةوة و سةردةكةون بؤ ئاستة جياجياكاني ديوارةكان و بةبةردةواميي لةسةر رِووي ديوارةكان بة هةلَمدةبن .بؤئةوةي ئةو بارطانة
برِةونةوة و دةربكريَن ،دةبيَت خوليَكي كارةبايي بةهؤي ضةند طةيةنةريَكي الوازةوة دامبةزريَت و بةيةك بطةيةنريَن و ثةيوةستبكريَن،
ئةم كارةش ئةجنامدةدريَت ،بؤئةوةي دزةكردني تةرِيي و شآ بةهؤي موولوولةكانةوة بوةستيَنريَت بة كونكردني درزبةندي ئاسؤيي لة
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ضينةكاني ذيَرةوةي ديوارةكاندا لة ئاسيت شيَربِةكاندا بة تريةي (15ملم) و بؤ هةر ( 270ملم  500-ملم) ،ئةم كونانة بة رِاستةيةكي
مس بة ثانيي ( 21ملم) بةيةك دةطةيةنريَن و بة ماددةيةكي كارةباطةيةن ثرِدةكريَنةوة ،لةضةند شويَنيَكدا بة ضةند طريَيةكي مسي
بيَتةنةكة  -قصدير  Tin -رِووثؤشكراو بة ماددةي ثالستيك لة جؤري ) – (P.v.c.كورتكراوةي ثؤلي فينةلَكلؤريدة جياوازةكانة،
جؤريَكة لة ثالستيكة جريِةكان  -اللدائن دةبةسرتيَنةوة ،ئةم طريَيانةش بةضةند سنطيَكي ثؤآلييين بة مس سثيكراوة دةبةسرتيَنةوة ،بة
تريةي (22ملم) بة زةويدا بة قووالَيي (3م 6-م) دادةكوتريَن ،دةبيَت ماوةي نيَوانيان هةر دوو سنطيَك لة (4م 21 -م) بيَت بةجمؤرة
ديوارةكان شيَربِ دةبن .برِوانة ويَنةى ()24 - 12

خالَي بةستنةوة

ثؤشةري ثالستيكيي

تةلي طةياندن بة
زةوييةوة
سنطيَكي لوولة لة كانزا بؤ
طةياندني بارطةكان بؤ

ئاسيت زةويي

رِاستةي مسي ضةسثكراو لة
درزبةندي ديوارةكةدا

ويَنة ( )24 -12ضارةسةركردني شيَ لة ديوارة كؤنةكاندا بة هؤي دةلَاندني ئةلكرتؤنيةوة
ناخي زةوي

ويَنةى ()24 - 12
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سةرضاوةكاني بةشي بيستءيةكةم
-

أرنست نويفرت ،عناصر التصميم و البناء ،طبعة ،1006دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع -بيروت.1006،
أنيس جواد سلمان،تركيب مباني ،الطبعة الثانية ،الشركة العراقية لطباعة المحدودة،بغداد .2422،
زهير ساكو  +أرتين ليفون ،أنشاء مباني ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد \كلية الهندسة المعمارية .2423،
عاطف السهيري ،أنشاء المباني ،الطبعة االولى جامعة بغداد –.2442
فارق عباس حيدر ،تشيد المباني ،الطبعة التاسعة -االجلد االول ،توزيع منشأة المعارف -االسكندرية.1006 ،
يوسف الدواف ،أنشاء مباني ،الطبعة الرابعة ،مطبعة أوفسيت الميناء ،بغداد.2476 ،
محمد حسن يونس،طؤظاري ئةكادميياني كوردستان،ذمارة يةك،بةرط ،5Aسليَماني  ،ئازاري .1007
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سةرضاوةكان
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سةرضاوةكاني ئةم ثةرتووكة
-

أحمد حسن عودة ،مواد البناء ،الطبعة االولى ،مكتبة المجتمع العربي للنشر و الطبع،عمان.1006،
أرنست نويفرت ،عناصر التصميم و البناء ،طبعة ،1006دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع -بيروت.1006،
انشاء المباني ،تكنولوجيا البناء ،د.محمد عبدهللا ،مكتبة االنجلو المصرية.
أنيس جواد سلمان،تركيب مباني ،الطبعة الثانية ،الشركة العراقية لطباعة المحدودة،بغداد.2422،
حكم الطاهر ،نظريات العمارة و التصميم المعماري ( )2الطبعة االولى ،مطبعة وزارة التربية و التعليم-النجف.2425،
زهير ساكو +أرتين ليفون ،أنشاء مباني ،الطبعة االولى ،جامعة بغداد  -كلية الهندسة المعمارية .2423،
عاطف السهيري ،أنشاء المباني ،الطبعة االولى جامعة بغداد –.2442
فارق عباس حيدر ،تشيد المباني ،الطبعة التاسعة -االجلد االول ،توزيع منشأة المعارف -االسكندرية.1006،
فارق عباس حيدر ،تشيد المباني  ،الطبعة السابعة -الجلد الثاني ،توزيع منشأة المعارف -االسكندرية.1006 ،
محمد ماجد الخلوصي،حسن فتحي ،طبعة االولى ،دار قابس ش م م لطباعة و النشر و التوزيع -بيروت2447 ،
المواصفات الفنية اعمال البناء( ،المجلد االول) 2443،جمهورية العراق.
وريا نوري سعيد ،أنشاء المباني بالوحدات الجاهزة ،الطبعة االولى ،دار الحكمة اليمانية لطباعة و النشر و االعالن -
. 2444
يوسف الدواف  ،أنشاء مباني  ،الطبعة الرابعة ،مطبعة أوفسيت الميناء ،بغداد.2476 ،
محمد حسن يونس،طؤظاري ئةكادميياني كوردستان،ذمارة يةك،بةرط ،5Aسليَماني  ،ئازاري .1007
دانةران :حممد حسن يونس ،شيَركؤ كريم قادر
Arkady- Warszawa- ، Part 1+2 ، Prof. Dr. Inz Waclaw Zenchykowski،Budownictwo Ogolne
Poland 1990.
1968. ، Mosco، Literature of Buildings Culture،Construction of civil Buildings
Cyril M. Harris. ،Dictionary of Architecture and Construction
Ministry of Higher Education and Scientific ،Second Edition ،Landscape Architecture
1979 Moscow. ، L. C. Zaleskaya & E. M. Mikolina،research
ALBAHA ، for Architecture students، Building Construction Course،Maaz Ahmad Abdulla
2007 – 1428.،Faculty of Engineering،UNIVERSITY
- ، Arkadi، Prof. Dr. Ing. Vouadiswav Boriseevich،The Construction of Building for Architects
1978.،Warszawa
1971 ، metric Crosby Lockwood staples ، Third Edition، Barry،The Construction of Building
London.
Neumann+ Weinberger + Hestermann + Rongen 32 ،The Education of Building Construction
2003 Stuttgart. ، Teubner،Edition Part 1+2
- Warszawa، Arkady،1975، Sigmund meshkovisky،The Elements of architectural Design
John Hancock Callender ، Sixth Edition،Time – Server standards for architectural design data
1982.
1989. ، Jozef Sieczkowski and Tadeusz Nejman Warszawa- Poland ،Ustroinje Budowlane
Inc.1995 New York. ، John wiley & Sones، F.D. k. Ching،Visual Dictionary od Architecture
، Second Edition، Van Nostrand Reinhold Company، F. D. k. Ching،Architectural Graphics
New York. ،1985
Internet.

415

-

بيناكاريي تةالرسازي

نووسةر (دانةر ) ي ئةم كتيَبة لة ضةند ديَرِيَكدا :
ئةندازياريي تةالرسازيي رِاويَذكار ثرؤفيسؤري ياريدةدةر دكتؤر حمةممةد حةسةن يونـس لة دايكبوي
(، )2442لة طةرِةكي سةركاريَزيي شاريي سليَماني ،خويَندني سةرةتايي و ناوةندي و دوا ناوةندي
هةر لة و شارة تةواو كردووة  ،خويَندني زانكؤ و خويَندني باالَ ماستةرنامة لة كؤليَجي ئةندازياريي
تةالرسـازي لة شـاري مؤسكؤى ( يةكيَتيي شؤرةوي )  .ثيَشوو لة سالَي ( . )2467تةواو كردووة .
نامـةي دكـتؤراي لة زانكـؤي ثؤليتيَكــنيك بةشي ئةندازياريي تةالرسازي لة شاري طدانسك ـ ثؤلؤنيا
لةسالَي ( )2423تةواو كردوة .
بةرِيَوةبةرى بةرِيَوةبةرايةتي بيناكاري لة زانكؤي سليَماني لة سالَي  2474 -2477ز  .بةرِيَوةبةري بةرِوةبةرايةتي بيناكاري لة
زانكؤي سةلالحةدين هةوليَر لةسالَي 2426-2424ز مامؤستا لة زانكؤي موسلَ فةكةلَيت ئةندازياري بةشي –تةالرسازي لة ساالَني
2444-2426ز مامؤستا لة زانكؤي سةلالحةدين فةكةلَيت ئةندازياري بةشي تةالرسازي لةساالَني 2447-2445ز مامؤستا لة
زانكؤي دةرنة-ليبيا فةكةلَيت ئةندازياري بةشي تةالرسازي لة ساالَني 1002-2447ز لةثاشا مامؤستا لة زانكؤي سليَماني فةكةلَيت
ئةندازياري بةشي تةالرسازي لة سالَني 1023-1004ز هةروةها لة زانكوي جيهاني سليَماني بةشي تةالرسازي لة سالَي -1024
1025ز  .ديزاينكردن و نةخشةسازداني ضةندين ثرؤذةي جياجيا بؤ زانكؤكاني موسلَ و سليَماني و سةالحةدين لة عيَراق و دةرنة لة
ليبيا هةروةها بؤ كةرتي تايبةت لة سليَماني وموسلَ و هةوليَر و دةرنة و خانة لة ئيَران .جيَبةجيَكردن وسةرثةرشتياركردني زؤربةي
زؤريان  ،ضةند تويَذينـةوةيةكـى زانسـيت لة بـواري تـةالرسـازيدا بالَوكردؤتــةوة لة طؤظــارةكانـــي
(هندســة الــرافديـن  -جامعـــة المــوصل ) و (مجـــلة زانكــؤ –جامـــعة صالح الـديــن ) و (طؤظـاري ئةكــادمييـاني
كوردســتان  -زانكـؤي ســليماني ) و ضةند وةرطيَرِانيَكي لة زماني رِووسي و عةرةبييةوة بؤ سةر زماني كوردي ئةجنامداوة.
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