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لگڵ زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان و برەوپشچوونی کۆمگا، پداویستیکانی 
ھاوتیانیش ڕوو ل زیاد بوون دەبت بتایبت ل ڕووی شونی نیشتج بوون و بازرگانی 

بوارەکانی ڕگاوبانی ھاوچرخ ل پردوتونل و لجگاکانی کات بسر بردن وو کردن 
بۆ دابینکردنی ئم پداویستیانش پویست بیر ل بنیادنانی شار و شارۆچکی ، تریشدا

تازە یان گورەکردن و تازەکردنوەو فراوانکردنیان بکرتوە.
 داویستیانو پرکردنی ئبی وەبۆ دەستخانبنیادنانی با ت بیر لفرەنھۆمی ودەب

نخۆشخانی نوێ و ئندەرپاس وپرد چندین شتی تری لو بابتان بکرتوە ک ھموو 
ئمانش پویستیان ب ھکندنی بناغ ھی ب برزی و قوی جیاجیا، وەلئنجامی 

دیوارک بدەوری ئو ڕووبرەی ک ھدەکنرت یان ھکنراوە ئم ھکندناندا
او چاک ک پویستی ب ڕاگرتن ھی بۆ برگرتن لداڕمان و ڕوخان بۆ ندروست دەبت 

وە ناتوانرت دیوارکی ڕاگری ئاسایی دروست بکرت چونک ک شونیکارکردن دەبت
جگای بناغکی ناتوانرت ھبکندرت بۆ ژر خۆک لبر بوونی باخانی تر 

.ۆژە تازەکدەوری پل
و داڕمانی ئو دیوارە خۆ ل شونکوە بۆ شونکی تر و ل پتوی وەئگری ڕوخان

، چونک ھریک لو دیوارە خۆنی لئنجامی خاککوە بۆخاککی تر دەگۆڕت
 وە کزی دژە ئاراستری دوو ھر کاریگژ توت دەکوە دروست دەبندنی بناغکھ

موو ئشی ھو ک کشی خۆزی ککیان ھکدەوری یی بخانانن و ماڵ و باو ت
ک بناغی ھکندراودا بوونیان ھی و ھوی داڕمانی خۆک دەدەن و ھزەکی تر 

 کی دیوارە خۆجو ل رگریکردنزی بویش وھئ نان و داڕمانی کھرەس پھ
کک.بریتیل ھزی بیکالکانی گردەکانی خۆک و پابندە ب پتوی جۆری خا

بۆ ئوەی ڕبگیرت ل داڕمانی دیوارە خۆک دەبت یان ھیزی جونر و ڕوخنری 
 ین، جا لزیاد بک کرگریکردنزی بت ھوە وە یان دەبتم بکرک کدیوارە خۆ

رگا ن ماڵ یانیازۆربی ئو جگایانی باخان نویکان دروست دەکرن باخانی تر 
اشترە ک ھزی برگری زیاد بکین دژی داڕمانی خۆک ک ئویش ھی بۆی وا ب

بچندشوازک دەبت ک دواتر باسیان دەکین.
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شوازەکانی ڕگرتن ل داڕمانی خۆڵ بۆ ناو بناغی ھکندراو..

)Anchorage(شوازی لنگر گرتن یان چسپاندن-١
رووبری باخانک و دیاریکردنی شونی بناغک، ردنی لم شوازەدا پاش دیاریک

چونک ئگر ھموو م٢ت بۆ نمون تنھا اریکراو ھدەکنربناغک ب قویکی دی
 وە بیکشھۆی کب کرووی دیوارەخۆشی سوا بت ئنربکھ کبناغ

تا نجام بدەینگۆشیکی ناڕک ھرەس دەھنت بۆی دەبت برە برە ھلکندنک ئ
، پاشان دەست دەکرت ب ھکندنی بتواوەتی کۆنترۆی پۆسی برگرتنک بکرت

ک قویکی دەبت س یکی برزی لسر چوەی ڕووبرەکچالی قوڵ ل شوەی بیردا
ناغکوە تپڕن پاش ئوەشیش دەخرت ناوچاکانوە ئنجا ئاسن بناغک ل بنی ب

دەخرت ناو چاکوەپاشان بشوەی ستوونیل دوای شیشک شلمانل جۆری 
سم ١٠–٥کونی بچوک ب تیرەی ل ئاستی سری شلمانکوەکۆنکریت دەکرت، ئنجا

دەکرت دیوارەکوە پاشان یک پلدابت٢٠بۆ ١٠بشوەیکی الر ک گۆشکی لنوان 
ک سری شیشک دانپۆشرت پاشان کۆنکریت شیش دەخرت ناو کونکوە ب شوەیک 

دەکرت ناو کونکانوە بم دەبت ڕژەی ئاو بۆ رژەی چیمنتۆ ل ناو کۆنکریتکدا 
بۆئوەی کۆنکریت بچت ئوەندەو نیو بت تا برە برە کونک پ دەکین ل کۆنکریت 

رژە ئاوی کۆنکریتک کم ھموو بۆشایی و نوان گردەکانی خۆکوە ئنجا وردە وردە
ئوەندەی ڕژەی چیمنتۆک.بۆ نیودەکینوە 
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م بناغکمان ھکندووە بربست دەخین بر خۆک وپشت ٢ئنجا ب برزی ئو 
کان، وەشستوون تلماننرکاربھب ستربب م سک لکت یدەکر.

کۆنکریتی ئامادەکراو.-ا

تخت.-ب

وە پرژاندنی کۆنکریت ب پستانکی زۆر.BRCشبکی -ج

پاشان پشتنکی ئاسۆیی ب ئاسن لسر بربستک دەبسترت ب سری شیشکانوە 
ل دا کۆنکریت کرابوون.کناو دیوارەک

ئنجا دەست دەکرت بتواوکردنی ھلکندنی ھموو بناغک بدووبارەبوونوەی ئو 
 ندە برەوە پابی سیۆسم پوەی ئرەوە باسکرا،جا دووبارەبوونسی لیۆسپ

برزی بناغکش ڕنمایی دیزاینکار ک پشکنینی بۆ جۆری خاکک کردووە وەھروەھا 
ک..کاەردەکات سر دووبارەبوونوە

شوازی چقاندنی شیشکان ل دیوارە خۆکدا
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وونی چاکی ھکندراوی ئامادەکراو بۆ شیش و شلماننم
پاشان کۆنکریت کردن

شلمانکان لناو چاکاندا 
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دانانی شیش لناو دیوارە خۆکدا ک دواتر بنکی کۆنکریت دەکرت

وبستنوەی پشتنی ئاسن و ئامادەکردنیتواوبوونی دانانی شلمان
بۆ دانانی بربستکان
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ختستی دار یان تربب

ربستانی زۆربپ ستی پرژاندنی کۆنکریت ب
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)Reciprocal Support( شوازی ڕاگرتنی برامبر -٢
شیش ئم شوازەی خۆڵ ڕاگرتن ھر ھمان شوازی یکم بم لجیاتی ئوەی 

(ک ب الری، ئاسنی شلمان یان تختوداری ب ھز وە یان جگکبچقنرت دیوارە
ھبژاردنی ئم ماددان ب پی پانی و قوی بناغک دەبت و لژر ڕینمایی دیزاینردا 

بشوەی ئاسۆیی دادەنرت ک ھرسرکی ل الیکی چاھھکندراوەک دەبت)
وەک ل ونکاندا اڵ بنت ب بشی سرووی شلمان ستوونیکانوەدەبت ب شوەیک پ

ڕووندەبتوە.

لم ونیدا ئاسنی بھز بۆ ڕاگرتنی ھزەکان بکارھاتووە 

ب گشتی ئم شوازی ڕاگرتن بۆ بناغی زۆر قووڵ یان زۆر پان نابت وە دەبت جگکان
ب شوەیکی ئاسۆیی تواو بت تا ھزەکان کاریگری خۆیان لدەست ندەن 

بشوەیکی درووست بگوازرنوە.
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لم ونیدا پایی ئاسن بکارھاتووە

شلمانی ئاسن بۆ گواستنوەی ھزی برامبر
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)Sheet Piles( شوازی کوتاندنی قغان-٣
دیاریکردنی ئو شونی ھدەکنرت بۆ بناغی باخانک، ل لم شوازەدا پاش 
نی دیاریکردنشوزی کھ گری دەکات لک ڕغانوەک ق ت کتی ئاسنی تایبدا پل

جونرو ڕوخنری دیوارە خۆک دادەکوترت خاکک ب جۆرک ھر پلتک پاڵ 
رزی بناغک ل بنی بناغکوە و دەبت یک لسر سی ببوەی ژر خۆیوەدەنت

تپڕنت، وە ئگر قووی بناغک زۆر بوو ئوا دەبت ئستووری پلتکان زۆرتر بت و 
جۆرەکشی باش بت.

 رایی لھۆی خویش بدونیادا ئ وازە باوەکانی ڕاگرتن لش ل ککوازە یم شئ
وە ھندک جار لگڵ شوازی ڕووبری کارکردنڕپڕاندنی کارەکاندا و کم جگرتنی

رەک.ھزکردنی کابکاردەھنرن بۆ بڕاگرتنی برامبردا ب تکی

کم الو الی بناغی ئداڕمانی خۆ گرتن لبۆ ڕ Sheet piles بکارھنانی
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تکلکردنی لگڵ شوازی ڕاگرتنی برامبر Sheet pilesداکوتاندنی

کم الو الی بناغی ئداڕمانی خۆ گرتن لبۆ ڕ Sheet piles بکارھنانی
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)Nailing( شوازی بزمار کوتاندن -٤
 وە وایوازە وەک ئم شت ئووە دەردەکیناوەک وەک ل بزمار داکوتیت ب

، لم شوازەی ڕاگرتندا پاش دیاریکردنی ختیکدابۆ بستنوەی ب تختیکی ترەوەت
نی بچووک کنرت ئنجا بشوەیکی ناڕک کوم ھدە٢شونی ھکندنک نزیکی 

سم دەکرت دیوارە خۆک ک قووی ھر یک لم کونان ١٠بۆ ٥بچووک ب تیرەی 
ھزی خاککوە و لژر ڕنمایی و چاودری دیزاینر و سرپرشتیاراندا بندە ب ب

نان دەکرت ب شوەی ئاسۆیی یان الر بکرت ناو دیوارەک پاشان یک کودەبت وە ئم 
تر کوناو شیش دەکرنھ کری شیشت سک دەبجۆروە بک ت ودەرەوە بب

ناو کوناکانوە وردە ورەد ە کۆنکریت دەکرت دانپۆشرت ئنجا ل ڕی سۆندەی باریکو
BRCسۆندەک دەھنرت دەرەوە ھتا کونکان پ دەبت ل کۆنکریت پاشان شبکی 

 ش کۆنکریت کردنی دیوارەکپ ویستم پدا بکڕووی دیوارە خۆ ت بدەواسرھ
ئگر بی ت یکوە دابنرBRCل پشتی شبکDrain Pipe دەبت بۆری ئاوکش 

ئنجا دیوارەک ب پستانکی دەبت ژمارەی بۆریکان زیاد بت ئاوی کۆبووەوە زۆر بت 
زۆر کۆنکریت دەکرت.

کونکردن ناو دیوارەک ب ئامری تایبت                               شوازی کونکردن و دانانی شیش
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شبکی شیش و دەرکوتنی شیشی چقیووی ناو دیوارەکھواسینی 

برز و ب ئامری تایبتپرژاندنی کۆنکریت ب پستانکی 
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بستنوەی سری شیشک ب سموونو واشرەوە
ب دیوارە کۆنکریتکوە

 کموو بناغتا ھت ھردەوامی دەبب وەیم شت ئیتر بنردەکھ ۆسمان پھ
دووبارەدەبتوە، ئوەی زۆر گرنگ ئوەی کدەبت بۆری ئاوکش ل بیر نکرت بگرە 

بکات دەرەوە ل پشت بی ئاودەبت ژمارەی زیاد بکرت بۆئوەی زۆرترین
.نانی دیوارە ڕاگرەکل ھشھۆی ڕوخان و ف توە دەبر نا ئگوەئدیوارەک

بۆری ئاو کشوەداڕمان ب ھۆی نبوونی
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داڕمان ب ھۆی نبوونی بۆری ئاو کشوە

تواوکردنی دیوارەک ب شوازی بزمار کوتاندن
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)Piles( شوازی ڕاگرتن ب پایی ناو زەوی -٥
لم شوازەدا ئو شونی ک پویست ھبکندرت دیاری دەکرت بم ھیچ 

بۆ بناغی پۆژەک، لسر چوەی ڕووبرەک بدەوری ھکندنک ئنجام نادرت 
ھمووھدەکندرت بجۆرک قووییکی س یکیکان Pileھموو بناغکدا چای 

کان بپPile ، دوورو نزیکی چقی بناغک ل بنی بناغکوە تپڕنتقووی 
زۆر نزیک بن لیکوە یان ڕنمایی دیزاینر دەبت بم ب شوەیکی گشتی دەبت یان 

دەبت چوەکانیان لکوت بن لگڵ یکداتا ھموو کشی دیوارەخۆکیان بکوت سر
و بیکسانی دابش بت بسریاندا.

کان دەبسترت و ب كرن برز دەکرتوەو دەخرت ناو چاکانوە Pileپاشان شیشی 
ت تا چائنجا وردە وردە کۆنکریت دەکر کواو بوونی کۆنکریتدەبن، پاش ت کان پ

وات بReinforcement Concrete Beam کان ھدەکنرت  Pileبشی سرەوەی 
تا ھموویان وەک یک تنی جسری کۆنکریتی ب شوەی ئاسۆیی بیکوە دەبسترنوە

کھ ت بن، ئنجا دواتر دەست دەکربک کداڕمانی خۆ رگری لز بھندنی ب
بناغک تا ھمووی تواو دەبت.

کان لکوت بن بۆ یکتری ئوا دەشت یککیان شیشدار و Pileئگر ھاتوو چوەی 
ئوەی تریان تنھا کۆنکریت بت ئویش بمبستی پاشکوت کردن بکاردەھنرت 

ئگر ھاتوو کشی بۆ دیزاین درووست نکرد، وەھندک جار لبر دنیایی ئم شوازە 
لگڵ شوازکی تردا ب تکی بکار دەھنرت.

شیشی بستراو و ئامادەکردنی بۆ خستن ناو چاکانوە Pile ئامری ھکندنی
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شیشی بستراو دەخرت ناو چاکانوە و ئامادەکردنی
بۆ کۆنکریت کردن

شیشی ئامادەکراو لناو جاکاندا
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Pile کۆنکریت کردنی

کۆنکریت کراو ی Pile
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)( شوازی دوورین ب پشت -٦ Tie Back
 کداڕمانی دیوارە خۆت لگری دەکروازەدا ڕم شزی خۆگرتن و لزکردنی ھھب ب

بیکالکانی خۆک ئوەش لڕگای بکارھنانی کۆنکریتی پستوراوی پش وەخت.
ل اکاتک دەست دەکرت بھکندن دەبت سرەتا قوویکی کم ھبکنرت و ئنج

١٠بشی سرەوەی دیوارە خۆک دەست دەکرت درووستکردنی کوونی بچووک ب تیرەی( 
) سم پاشان شیشی پستوراوی پش وەخت دەخرت ناو کوونکانوە دواتر کۆنکریت ١٥بۆ 

ڕژەی ئاوی کۆنکریتک ئوەندەونیوی ڕژەی چیمنتۆ بت لسرەتادا دەکرت وە دەبت 
پاشان ڕژەی ئاوەک کم ،تا نوانی ھموو گردەکانی خۆک پ بت ل کۆنکریت

نتۆکژەی چیموەندەی ڕوە بۆ نیو ئتدەکر ت لبپ کموو چاوەی ھش ئم پب ،
ری شیشت سکی تایبرئام ری کۆنکریت بر کاریگژ تت و دەخرشرکان ڕادەک

ھزکی ڕاکشانوە تا شیشک دەچتوە دۆخی جارانی پش پستاوتنی وە پاش ڕەق 
بوونی کۆنکریتک و خۆگرتنی ئنجا ئامرەک لدەکرتوە، دوای ئم کردارە شبکی 

BRCت ئپۆشکان دانری شیشک سرجمدا بکدیوارەخۆت بدەواسرنجا ھ
بپستان کۆنکریت دەپرژنرت ب دیوارەکدا.

ئامری کوونکردنی دیوارە خۆک                                     دانانی شیشک ل ناو کوونکدا
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شوازی دانانی شیشکان لناو کونکاندا

Tie Backۆناغکانی چارەسرکردن ب شوازی ق
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ۆسمان پپاشان ھوەکتت بۆ دووبارە دەبت ئامادە دەبنردەکھ کموو بناغتا ھ
بینا کردن، وە ئم شوازە زۆر جار وەک یاریدەدەر بکاردەھنرت ل گڵ شوازەکانی 

تردا تکدەکرت.

 کواو بوونی ڕاگرتنکانی تقۆناغ
لم کارەدا تخت لجیاتی پرژاندنی کۆنکریت بکار ھاتووە 

لقۆناغی کۆتایی دای ک ککار
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)Diaphragm( دیواری دیافراگمیشوازی-٧
دەچت بم ل جیاتی ئوەی بگکی Pilingل ڕاستیدا ئم شوازە زۆر ل شوازی 

 ،کری بناغوازەکانی تر پاش دیاریکردنی ڕووبت وەک شیی دەبشت الکیی ببازن
لسر چوەی ڕووبری دیاریکراو دەست دەکرت ب نیشان کردنی شونی دیوارە 

ت دیافراگمیکی دروست دەکرت بشوەی پارچ پارچ وات چوەی ڕووبرەک دەکر
بشک بشکی تنیشتی   بچند بشکوە وە کاتک دەست دەکرت ب ھکندنی 

جدات.بڕوون کی خۆوەی داڕمانی کتوپت بۆ ئنردەکوە دواتر ھت و ئردەھ
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کاتک چاک تواو دەبت شیش دەبسترت Pileشوازی کارکردنکش ھروەک شوەی 
ۆ بۆ ناو چاک پاشان کۆنکریت دەکرت،ئم شوازی ڕاگرتن و ئامادە دەکرت ب

بشوازکی گرنگ دادەنرت بھۆی جگیری و بھزیوە وە خرایی ل ئنجامدانیدا 
ھاەروەھا ل شونی کارکردند جگی زۆر داگیر ناکات.

شیشیبستراو و ئامادەکراو بۆ خستن ناو چاکوە

کردنی دیوارەککۆنکریت 
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)Trussشوازی ڕاگرتن ب شیش بست  (-٨
ئم شوازە ب شوازکی ئاسان بناوبانگ لبرئوەی پویستی ب پسپۆڕی زۆر و 

،ت نیری تایبکی ئامقوولی ب کری بناغندنی ڕووبکھت بدەست دەکر
دەست دەکرت ب ھکندنی ھکندراوەکدا دیاریکراو پاشان بچواردەوری ڕووبرە 

کوونی ستوونی ک دەبت قوویکی س یکی برزی چاک لبنی بناغکوە 
 وەی کشی بننھا بوە تکانناو کون تت و دەخرت، پاشان شیش ئامادە دەکرنڕپت

دەگات بنی بناغک شیشدار دەکرت و دواتر شلمانی تدەکرت بمرجک برزیکی 
ر ڕووی زەوی بگات، ئنجا بش شیشدارەکی بنوە کۆنکریت دەکرت و شلمانکانی تا س

دواتر ئاسنی شلمان بشوەی ئاسۆیی دەبسترت تیا چسپ دەکرت بشوەی ستوونی
لنوان ھردوو شلمانی ستوونی تنیشت یک بۆ بھزکردنیان و کارکردنیان وەک یک 

ەوەی ھر شلمانکی ستوونی ئاسنکی بھز چسپ تنی بھز ، ئنجا لبشی سر
دەکرت و بشوەیکی الر درژ دەکرتوە بۆ خوارەوە و سرەکی تری لناو بناغیکی 

ئاسنکی تری ئاسۆیی بکۆنکریتی دادەنرت و لناوەڕاستی ھر یک لم ئاسنانشدا 
دەبسترنوە بۆ پتوکردنیان.بیکوە

دانانی ئاسن ڕاگرەکانڕوونکردنوەی 
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الرەک لمانر بۆ شزکھودانانی ئاسنی ب کلمانوەی ششی بنکۆنکریتکردنی ب

 لمانوان شنت لست دادەنرربشیوەی ترەسداب ل م ئاسنانسپکردنی ئپاش چ
ستوونیکاندا بۆ ڕگرتن ل داڕمانی خۆک، جا بربستکان لوانی تختی بھز

بت یان خشت یان ھواسینی شبکی شیش بت و پرژاندنی کۆنکریت بپستانی 
بھز پیایدا.

لم کارەدا کۆنکریت وەک بربست دانراوە لنوان شلمانکاندا
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کداڕمانی خۆست لربکارھاتووە وەک بب ختم کارەدا تل

رت دخۆک تا ھموو بناغک ھدەکنوئیتر بم شوەی بردەگیرت لداڕمانی
قۆناغ بقۆناغ دووبارە دەبتوە تا کۆتایی. 
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دەرئنجام:

بھۆی نبوونی یان کم ڕگرتن بری ئم شوازی کارکردن ل ووتی ئمدا تا ئستا 
پاسی چندین کس ل کرکار و خکانی تر گیانیان لدست داوە وەک ئوەی لئندەر

سر شقامی بازنیی ملیک محمود بۆ شقامی شۆڕش ل سرە ڕی قگ ل سلمانی 
ڕوویدا ک بھۆی داڕمانی خۆی التنیشتی بناغکوە کرکارک گیانی لدەست دا و 

ھیتریش بریندار بوون، وەیان دەبت ھۆی زیانی مای ئویش کاتک بناغیک 
مای خک بازار لدەوری ھی ئبت ھۆی ڕووخانی ھدەکنرت ک ماڵ یان دوکان و

تیان وەک ئوەی لکاتی دروستکردنی بازاڕی کاسۆ مۆڵ و تالری و ئیسراحو تکدانی حاڵ
سفین ڕویدا ل سلمانی.

ئوەی ک گرنگ دەبت ئو پۆژانی بناغکانیان قوو و پویستی ب ڕاگری خۆی دەورو 
لگڵ دەست بکرت ب ئنجام گیاندنی دەبت بشوازک کبر ھی پش ئوەی 

ڕگری لداڕمانی خۆی دەوری جگ و ڕگای پۆژەکدا بگونجت لو شوازانی باسکران
.بگیرت

یکم شت ک بیری بوھیوایی ھر پۆژەیک لم وتدا بئنجام دەگینرت
تک ببوەیشت بم کارە بوە ئتبکرچی لس ملکموو کتدا و ھووک لیاسای

بت بۆ ئوەی چیتر کس زیانی گیانی و مای لنکوت. 


