ثوختةيةك دةربارةى بةنداوى خاكى ) ( EARTH DAM

دةستثيَك :
لةم كورتة باسةدا دةمانةويَت تيشكيَك بخةينة سةر بةنداوى خاكى )  (EARTH DAMض لةرووى تةكنيكى و
ميَذوويي و طرنطى جىَبةجىَكردنةوة  ،هةلَسةنطاندنى ئةم جؤرة لة بةنداو بؤ ووالَتى ئيَمة (كوردستانى طةورة)
لة رووى ئابوورى و ثراكتيكىيةوة  ،لةبةرئةوة بةثيَويستمان زانى كة طؤشةيةك لة ضةمكى بةنداوى خاكى لةم
دؤخةى كوردستاندا بخةينة بةردةستى ئةو كةسانةى كة دةيانةويَت كورتةيةك دةربارةى بةنداوى خاكى بزانن
ياخود بيريان بخةينةوة  ،هةرضةندة ئيَمة ناتوانين لة كورتة باسيَكدا شتيَكى ئةو تؤ لة بواريَكى زؤر فراواندا
سةرةراى سنووردارى ئةو زانياريانةى كة من هةمة لةسةر ئةم بابةتة بةالَم
ووردةكارى ت َيدا باس بكةين ،
ِ
هةرضؤن بيَت بة ثيَويستم زانى ئةطةر ضى طولَضنينيَكى كةميش بيَت بةالَم شتيَك بيرى هاوثيشةكانم بخةمةوة
هةرضةندة دلَنيام كة ئةوان زؤر لةمن شارةزاترن .

 :ثيَشةكى :
بةنداوى خاكى يةكيَكة لة كؤنترين دامةزراوة بيناسازييةكانى ئادةميزاد كةزؤر دةميَكة ثيَداويستيةكانى مرؤظ
خوازيار و بةديهيَنةرى بةنداو بوون بةطشتى و بةتايبةتى بةنداوى خاكى  ،كة بة مةبةستى سوود وةرطرتن و
بةكاره َينانى بؤ كشتوكا َل و خواردنةوة ى خؤيان و ئاذةلَةكانيان دروستيان كردووة .
بى بةكاره َينانى
بةشيَوةيةكى طشتى دةتوانين بل َيين كة بةنداوى خاكى بريتىية لة بونيادنانى دامةزراوةيةك بة َ
ضيمةنتؤ يان كؤنكريت بة شيَوةيةكى طشتى ،لة بةردةمى ئةو رووبارو ضةم و دؤ َل و شيوانةى كة ئاويان ثيَدا
ثةر دةبيَت بة بةردةوامى يان وةرزى بؤ طلدانةوة و ئةمباركردنى ئاو لة ثشتىيةوة و كؤنترؤ َل كردنى ئاوةكة و
تيَ ِ
دارشتووة .
بةكاره َينانى بةو شيَوةيةى كة خؤمان ثالنمان بؤ ِ

 1 - 1بةشى يةكةم
بةبى مةوادى
بةشى طةورةى الشةى سةرةكى بةنداوى خاكى ثيَك ديَت لة خاك (بةرد  ،ضةو  ،لم  ،خؤ َل )
َ
ئؤرطانيكى و ضيمةنتؤيي  ،دانانى ئةو مةوادانة بةشيوةيةكى تةكنيكى و زانستى  ،بةت َيكةلَى ياخود بةجيايي
دارشتن و كوتانةوةيان بةشيَوةيةكى ئةندازيارى كةبةش بةش جيا دةكريَتةوة و لةداهاتوودا بة دريَذى باسى ليَوة
دةكةين .
كارى سةرةكى بةنداو وةكو باسمان كرد طلدانةوةى ئاوة و بةرطةطرتنة بةرامبةر ئةو فشارةى كةدةكةو َيتة
سةرى  ،لة بةنداوى كؤنكريتيدا الشةى بةنداوةكة بةشيَوةى طشتى سوود لة كؤنكريت وةردةطير َيت لةبةرئةوة
ثةربوونى ئاو نادات واتة (نفاذية) ى نية ،بةالَم الشةى بةنداوى خاكى
الشةى بةنداوى كؤنكريتى ريَطة بة تيَ ِ
ئاراستةى ديارى كراو و
لةبر و ئةندازة و ِ
ثةر بوونى ئاو دةدات لة باريَكدا كة ِ
بةشيَوةيةكى جوزئى ريَطة بةتيَ ِ
نةثةر َيت .
ر َيطة ث َيدراو ت َي
ِ
1

ئةو مةوادانةى كة لة بةنداوى خاكيدا بةكارديَن هيض ثةيوةست نين بةيةكةوة  ،وة هةمووشيان بةيةكةوة
ثةيوةست نين لةطة َل زةويةكةى ذ َيرياندا ،ئةمة دةب َيتة هؤى ئةوةى كةتةنيا قورسايي الشةى بةنداوةكة
تةحةممولى هيَزى (  ) Loadى ئاوةكة بكات  .ليَرةوة بؤمان روون دةبيَتةوة كة بةناضارى دةبيَت سيَكشنى
(( ) sectionمقطع) ى الشةى بةنداوةكة بةشيَوةيةك ديزاين بكريَت كةتواناى بةرطةطرتنى هيَزى ئاوةكةى
هةبيَت كة لة دايةطرامى هيَزى ئاوةكةدا دةردةكةويَت كة زؤرترين هيَزى ئاو ضؤن دابةش بووة كة شيَوةى
نيمضة التةريب دةبيَت ( ( ) trapezoidمقطع شبه منحرف )  ،كةواتة دةبيَت ئيَمةش بةو شيَوةية ديزاينى بكةين
.
ثةر بوونى ئاو دةبينةوة بة
بةهؤى ئةوةى ئ َيمة لةم جؤرة بةنداوانةدا (بةنداوى خاكى)
رووبةرووى ك َيشةى تيَ ِ
ِ
الشةى سةرةكى بةنداوةكةدا ثيَويست دةكات كة ِريَطة ضارةيةكى بؤ بدؤزينةوة  ،ئةطينا ناتوانين طارانتى
مانةوةى بةنداوةكة بةسةالمةتى بكةين ياخود ناتوانريَت وةكو ثيَويست سوود لة بةنداوةكة وةربطيريَت بؤ ئةو
مةبةستةى كةبؤى دروستكراوة .لةم كاتةدا ئ َيمة ناضار دةبين هةستين بة ضارةسةر كردنى ئةم كيشةية ئةويش
ثةر بوونى ئاو بةالشةى
بة دروستكردنى ضينيَك لةناوةندى الشةى بةنداوةكةدا بةشيَوةيةك بيَت كة بتوانيَت تيَ ِ
بةنداوةكةدا رابطريَت  ،تا ئةو رادةيةى كة ريَطة ثيَدراوة  .بؤ دروست كردنى ئةم ضينة بةربةستةش دةتوانريَت
ثةر ناب َيت بة ناويدا  ،وةكو كؤنكريتى ،
سوود وةربطير َيت لةبةكاره َينانى هةموو ئةو جؤرة مةوادانةى كة ئاو ت َي ِ
دائةريذريَت كة ريَطة
ضيمةنتؤيي  ،ثالستيكى  ،ئاسنى  ،ستيلى ،تةختةيي  ،ياخود مةوادى خاكى كة بةشيَوةيةك
ِ
ناوةراستى
ثر بوونى ئاو نادات  ،ئةمةش ثىَي دةوتريَت كرؤك (  ) coreكة بةشيَوةيةكى طشتى لة نزيكى
ِ
بةتيَ ِ
الشةى بةنداوةكدا دروست دةكر َيت .بةم ش َيوةية بؤمان روون بويةوة كة وةكو لةم ث َيشةكيةدا باسمان كرد كة
بةرطةطرتنى ئةم جؤرة بةنداوانة بةهؤى ئةو الشة قورسةوةية كةتواناى بةطةطرتنى هةموو ئةو ئاوةى هةية
ثةربوونى ئاو بةهؤى ئةو كرؤكةى كةبؤى دروست دةكريَت ،
كةلةثشتةوةى طليداوةتةوة  .هةروةها نةهيشتنى تيَ ِ
دةتوانين بليَين تارادةيةكى زؤر طارانتى ئةوة دةكر َيت كة ئةو دوو كيَشة سةرةكيةى رووبةروومان دةب َيتةوة
ضارةسةر دةكريَت  ،بةدلَنياييةوة لةكاتيَكدا كةبةشيَوةيةكى تةكنيكى تةواو و جىَبةجىَكردنى ووردةكارييةكانى
ترى ديزاين كةلة داهاتوودا بةشيوةيةكى كورت باسى ليوة دةكةين .

 -2-1مةرجةكانى هةلَبذاردنى بةنداوى خاكى :
بةشيوةيةكى طشتى هةلَبذاردنى بةنداوى خاكي لةكاتيَكدا دةبيَت ثيَويستة بسةلميَنريَت كة بةنداوى خاكى لة ث َيشتر
و باشترة لة بةنداوى كؤنكريتى  ،وة تا بةم ئةم سةردةمةش طةيشتووين بةنداوى خاكى لة رووى ثراكتيكى و
ئابوورييةوة لة بةنداوى كؤنكريتى لةث َيشترة  ،بةالَم نةك لةهةموو بار َيكدا وةلةم بارانةى خوارةوةدا كة بةكورتى
باسيان دةكةين :
أ -لةوشويَنانةى كة كراوةيي دؤلَةكة يان شيوةكة زؤر فراوانة  ،لةم كاتةدا بةنداوى خاكى لةثيَشتر و باشترة
.
ب -لةو شو َينانةى كة زةوى دؤل و شيو و كيَوةكانى تةنيشتى الواز و سستن و بؤ بناغة و شانةكانى( for
 ) Abutmentبةنداوى كؤنكريتى طونجاو نين و ناتوانيَت وةكو ث َيويست ه َيزة جياوازةكان بطوازيَتةوة
.
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لى دروست دةكريَت ئةطةر ئةو مةوادانةى كةلة بةنداوى خاكيدا
ت -لةو شويَنةى كةبةنداوةكةى َ
بةكاردةه َينر َين زؤر و بةردةست و نزيك بوو وة بة نرخ َيكى هةرزان بةدةست دةكةوت ئةوا بةنداوى
خاكى باشترة .
ث -ياخود لةو شويَنانةى كةمةوادى ثيَكهيَنةرى كؤنكريتى دوورة دةست و بة نرخيَكى طران بةدةست
دةكةوت .
ج -لةو هةريَمانةى كة جياوازييةكانى ثلةى طةرما بةشيَوةيةكى زؤر زؤرة و لةهاويندا زؤر طةرمةو
لةزستانيشدا دةبيَتة سةهؤ َل بةندان  ،ياخود ثلةى طةرما لة شةو و رؤذدا زؤر جياوازى هةية .
ح -لةو شو َينانةى كة ناسراون بة ث َىى ستاندةردة تايبةتةكان بة ناوضةى بومةلةرزة  ،ضونكة لةو ناوضانةى
جيرى (مرونة)ى كةمترة  ،لةبةرئةوة بةنداوى
كة بومةلةرزةى زياترة بةنداوى كؤنكريتى نةرمى يان ِ
خاكى باشترة .
خ -خالَ َيكى تر بةرزى بةنداوةكةية تا بةرزى بةنداو كةمتر ب َيت بةنداوى خاكى لةث َيشترة  ،بةالَم ئةم مةرجة
بريارى كؤتايي لةبارةوة
وابةستةى ضةند
طؤراويَك (متغيرات )ى ترة كة لة كاتى تويَذينةوةكاندا ِ
ِ
دةدريَت.
د -تو َيذينةوةى تةواو لةبارةى مةوادى بةكارهاتوو لة بةنداوى خاكيدا ئةطةر بة شيَوةيةكى ثؤزةتيظانة
ئةنجامى تيَستةكان دةرضوون و طونجاو بوون بؤ بةنداوى خاكى .
برياردةرانى كارطيَ ِرى و دارايي ،
بةلةضاوطرتنى ضةندين خالَى تر و خستنة بةردةمى ديزاينةران و ِ
بريار بدريَت لةسةر جؤر و شويَنى بةنداوةكة  ،سةرةراى ئةمانةش
دةتوانريَت دواى بةراورديَكى زانستيانة ِ
ل َيكؤلينةوةيةكى ووردى جيؤلؤجى و روث َيوى تؤثؤطرافياى ناوضةكة و ل َيكدانةوةى هةموو داتاكان و
داهاتووى ناوضةكة دةمانطةيةنيَتة ئةنجاميَكى زؤر باش و ئيجابى و برياريَكى راست و دروست .

 -3-1كورتةيةك لةميَذووى بةنداوى خاكى :
بةداخةوة كةهيض شتيكم لةبةردةست نية كة بزانم لةم َيذووى كؤن و نو َيدا ئايا لة كوردستان بةنداوى
خاكيمان هةية يان نا !!! بةالَم لةوانةية دلَنيابم لةوةى ئةطةر بةدواداضونيَكى جددى و زانستيانةى
شويَنةوارى بكر َيت بؤ كوردستان و بةتايبةت بؤ م َيذووي بةنداوى خاكى لة كوردستان ئةوا ئةنجامى
ضاوةروان نةكراومان بةدةست دةطات لة سةر هةموو دامةزراوة ئةندازيارييةكان بةتايبةتى لةسةر بةنداوى
ِ
خاكى .
دةطةريَتةوة بؤ سةردةمانى شارستانيَتى سةرةتايي كة مرؤظ دةستى كرد
ميَذووى يةكةمين بةنداوى خاكى
ِ
بةبةدةست هيَنانى ثيَداويستيةكانى كشتوكالَى و زؤر بوونى ئادةميزاد لة ناوضةيةكى جيَطير و سنورداردا ،
ئةوجا ثيَداويستيةكانى ئادةميزاد بؤ دابينكردنى خؤراك و ئاو بؤ كؤمةلَة خةلَكيَكى زؤر لة ناوضةيةكى
دياريكراودا بووة ثالَنةريَكى سةرةكى بؤ بيركردنةوة لة دروستكردنى ثؤند و بةربةست و تا طةيشتن بة
بةنداو بةتايبةت بةنداوى خاكى .
يةكيَك لةو كؤمةلَة بةنداوة خاكيانة بةنداوى شويَنةوارى ( ئةلكاتاراية ) لة ميسر كة م َيذووى
ةريَتةوة بؤ زياتر (  ) 4800سا َل ث َيش ئ َيستا  ،كة ئةم بةنداوة خاكية بة شيَوةيةك
دروستكردنةكةى دةط ِ
دروستكراوة كة ثيَكهاتووة لة دوو ريز ديوارى بةردينى كة بة مةوادى تيَكةلَةى بةنداوى خاكى
ثركراونةتةوة  ،دريَذى بةنداوةكة  36مةترة و بةرزييةكةشى  12مةترة و بةيةكيَك لةهةرة كؤنترين
ِ
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بةنداوةكانى مرؤظايةتى دادةنريَت  .نموونةى ترى بةنداوى خاكى بةنداوى ( ثاداظي َل )ة (  ) Padavilلة
دةطةريَتةوة بؤ نزيكى سالَةكانى (
ووالَتى سيريالنكاى ئيَستا و ( سيالنى كؤن ) دروستكراوةو ميَذووةكةى
ِ
 ) 504ى ث َيش زايين  ،ئةم بةنداوة بةنداو َيكى طةورةية و در َيذييةكةى  18.5كيلؤمةترةو بةرزييةكةى
 21.4مةترةو ثانى تاجةكةى  8مةترةو ثانى قاعيدةى ذ َيرةوةى  61مةترة  .بؤ دروستكردنى ئةم بةنداوة
مةواد َيكى زؤر بةكارهاتووة كة دةكاتة نزيكةى  13مليؤن مةتر س َيجا مةوادى ت َيكةلَةى بةنداوى خاكى ،
رووى بةنداوةكة واتة رووى ئاوةكة بة بةردى طةورة داثؤشراوة بةمةبةستى ثاراستنى بةنداوةكة و
ثاريًزطارى كردن لة هيَشتنةوةى الرى بةنداوةكة .وة هةروةها ضةندين بةنداوى تر كة بةقووالَيي ميَذوو وة
بة ثانتايي زةوى دروستكراون وةكو لة هيندستان و ميسرو ضين و ايران و ....هتد .
م َيذووى دروستكردنى يةكةمين بةنداوةكانى خاكى لة سةردةمى نو َيدا و بة كةرةستةو ئاميرة ميكانيكى و
دةطةريَتةوة بؤ سةرةتاكانى نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةةمى زايينى  ،كةلةم
ثيَشكةوتووةكانى ئيستا ،
ِ
سةردةمةدا ضةند بةنداويَكى خاكى لة ئةوروثا و ئةمريكا و ئاسيا دروستكران بة شيوةيةك كة ذمارةيةكى
كةم ئام َيرى ث َيشكةوتووى ت َيدا بةكار دةهيَنران و لة ئيَستاشدا ذمارةيةكى كةم لةو بةنداوانة بةكةلَكى
ثشتطوى خراون .
ثربوونةتةوةو
بةكارهيَنان ماوون زؤربةيان ِ
َ
لةطة َل ئةو ثيَشكةوتنة طةورانةى كة لةهةموو ئةو ئاميَرانةى لة دروستكردنى كردنى بةنداودا بةكارديَن ،
طؤرانكارى طةورة لة تويَذينةوة
ثيَشكةوتنى مةزنى تر لةبوارى مةوادى بةكارهاتوو هاتةدى  ،هةروةها
ِ
زانستيةكان و ئام َيرةكانى روث َيو كردندا روويداوة بةتايبةتى لة دواى جةنطى يةكةمى جيهانىيةوة  ،ضةندين
بةنداوى خاكى مؤديَرن و طةورة دروستكران لة ئةمريكا و ئةوروثا و ئاسيا ،وة لة ضل – ثةنجا سالَى
رابردوودا بةنداوى خاكى وا دروستكرا كة بلَندتر بوون لة بةنداوة كؤنكريتىيةكان كة بةرزيان طةيشتة زياتر
ثربوونةوة و ك َيشةطةل َيكى
لة  300مةتر  ،لةماوةى رابردوودا كؤمةلَ َيكى زؤر لةو بةنداوة خاكيانة توشى ِ
كورية زؤرانةى كة لة ليَكؤلينةوة
زؤر هاتن و زؤريَكيان لةبةكارهيَنان كةوتن  ،ئةويش بةهؤى ئةو كةم و ِ
جيؤتةكنيكىيةكاندا هةبوون  ،هةروةها الوازى لة كارة بيناسازييةكاندا .
لةئيَستادا ضةندين بةنداوى خاكى طةورة هةن كة ئةمانةش ضةند نموونةيةكن لةوانة :
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بةنداوى خاكى رؤطةن (  ) Rogunلة تاجيكستان كة بةرزييةكةى بريتىية لة  335مةتر .
بةنداوى خاكى بؤروكا (  ) Borucaلة كؤستةريكا كة بةرزييةكةى بريتىية لة  302مةتر .
بةنداوى خاكى نوريَك (  ) Nurekلة تاجيكستان كة بةرزييةكةى بريتىية لة  300مةتر .
بةنداوى خاكى واتانا (  ) Watanaلة ئةمريكا كة بةرزييةكةى بريتىية لة  270مةتر .
بةنداوى خاكى ضيكؤسةن (  ) Chicoasenلة مةكسيك كة بةرزييةكةى بريتىية لة  262مةتر .
بةنداوى خاكى ميكا (  ) Micaلة كةنةدا كة بةرزييةكةى بريتىية لة  262مةتر .
بةنداوى خاكى تيَهرى (  ) Tehriلة هيندستان كة بةرزييةكةى بريتىية لة  261مةتر .
بةنداوى خاكى طواظيؤ (  ) Guavioلة كؤلَؤمبيا كة بةرزييةكةى بريتىية لة  240مةتر .
بةنداوى خاكى ضيظؤر (  ) Chivorلة كؤلَؤمبيا كة بةرزييةكةى بريتىية لة  237مةتر .

-10بةنداوى خاكى ئؤرؤظايل (  ) Orovilleلة ئةمريكا كة بةرزييةكةى بريتىية لة  236مةتر .
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ئيتر بةم شيَوةية بةنداوى خاكى وةكو هةر بةشيَكى تر لة ئةندازيارى شارستانى ثيَشكةوتنيَكى طةورةى
ى و خستنة بةردةستى كةسانى ثةيوةنديدار
بةخؤوة بينيوة و بةردةوامة لة نو َيطةرى و لة تو َيذينةوةى نو َ
بةم زانستة بةالَم بةداخةوة لةالى ئيَمة ئةم بوارة كةمترين طرنطى ثيَدراوة و لة مةجالى تويَذينةوةو
ليَؤلينةوةى زانستيدا كةمترين تويَذينةوةى لةسةر كراوة  ،ئةندازيارانمان بةطشتى كةمترين زانيارى
تيؤرى و كةمترين تةجروبةى ثراكتيكيمان هةية لةسةرى بةمةرج َيك بة نسبةت ئ َيمةو ووالَتى ئ َيمة
زؤرترين ثيَويستيمان ثيَيةتى بةتايبةتى لةكاتيَكى وةكو ئيَستادا كة ئيَمة ئةم ِراثؤرتة دةنووسين  ،ئةطةر
لةضةند سالَى رابردوودا كةمترين طرنطى بةم زانستة بدرايةو ضةندين ثرؤذةى جؤراو جؤر دروست
بكراية ئيَستا بة دلَنياييةوة توشي هةموو ئةم قةيرانانة نةدةبووينةوةو ئيَستا لة ضةندين بواردا تواناى
خؤبةريَوةبردنمان هةبوو ضونكة بةاليةنى كةم ئةم سيَكتةرانة دةبووذانةوةو بةرهةمهيَنانى
خؤبذيَوىو
ِ
طةورةيان دةبوو وةكو س َيكتةرى طةشتيارى و س َيكتةرى كارةبا و كشتوكا َل .

 – 1-2بةشى دووةم
براو َيكى نموونةيي بةنداوى خاكى ( :) Typical Section of Earth Dam
ِ
ِروونة الى هةموو ئةندازياران لة هةربار َيكدا كة باسى بابةت َيكى ئةندازيارى دةكةين ب َيطومان يةكسةر
ثيَويستمان بةضةندين نةخشة و ويَنة دةبيَت بؤ زياتر روونكردنةوةى بابةتةكةو طةياندنى بيرؤكةكة بةشيَوةيةكى
سةركوتووانة بؤ بةرامبةر ،ئةمة لةاليةك  ،لةاليةكى ترةوة شتيَكى نةطونجاوة كة باسيَكى ئةندازيارى بكةين و
ثيَويستمان بة بيركارى نةبيَت بؤ سةلماندن و ئةنجام وةرطرتن .
وةكو لةث َيشةوة باسمان كرد كة بةنداوى خاكى بةهؤى قورساييةكةيةوة بةرطةى هيزى هةموو ئةو ئاوة
دةطريَت كة لةثشتةوةى طليداوةتةوة  ،لةكاتيَكدا كة دايةطرامى هيزى ئاوةكة بةشيَوةى سيَطؤشةيةك كار دةكات
بؤ ئةوةى بتوانين بةنداويَكى خاكى ديزاين بكةين بةرطةى ئةو هيَزة بطريَت ثيَويستة سيَكشنى بةنداوةكة
بةشيَوةى نيمضةالتةريب بيَت .
بةم ش َيوةية ئ َيمة دةتوانين بةشة سةرةكييةكانى ث َيكهيَنةرى بةنداوى خاكى بكةين بة ضوار بةشى سةرةكييةوة :
أ -الشةى سةرةكى بةنداوى خاكى  :رؤلَى سةرةكى ئةم بةشة بريتىية لة بةرطةطرتنى هيزى ئاوةكة و
ئةذماركردنى قورساييةكةى بةرامبةر بة ه َيزى ئاوى بةنداوةكة  ،كة لةثاشاندا بة در َيذى د َيينةوة سةر
باسكردنى .
ثةر ببيَت  :ئةم بةشة بةشيَوةيةك كاردةكات كةناهيَليَت ئاو بةناو
ب -ئةو ناوضةى كة ناهيَلَيَت ئاوى ثيَدا تيَ ِ
ثةر ببيَت .
بةنداوةكةدا تيَ ِ
ت -بناغة و شانةكانى بةنداوى خاكى  :ئةم بةشة كارى بةرطةطرتنى ئةو فشارةية كة لة ئةنجامى قورسايي
بةنداوةكة و ه َيزةكانى هايدرؤستاتيكة ز
ث -بةشى سيستمى ئاو كؤكردنةوة  :كارى ئةم بةشة بريتىية لةكؤكردنةوةى ئةو ئاوةى كة دةض َيتة ناو
الشةى سةرةكى بةنداوةكة ياخود دةضيَتة ناو بناغةكةيةوة .
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براويَكى ثانى بةنداوى خاكى( CROSS SECTION OF EARTH DAM
ِ 2-2
):
براويَكى ثانى بةنداوى خاكى ناضوونيةك بخةينة ِروو ،
ليَرةدا دةمانةوةيَت نةخشةيةكى ووردةكارى ِ
هةستين بةباسكردنى هةموو بةشةكانى بةشيَوةيةكى طشتى و بةكورتى .
ئ َيمة كة تةماشاى ويَنةى ( )1-1دةكةين زؤر شتمان بؤ ِروون دةبيَتةوة كة بةنداوى خاكى لةضةندين
بةشى جياواز ثيَك ديَت كة ئةوانيش ئةمانةى خوارةوةن :
 -1تاجى بةنداو (: ) Crest
تاجى بةنداو بةشى سةرةوةى الشةى سةرةكى بةنداوةكة دةكات  ،ياخود بة واتايةكى تر بنكةى
سةرةوةى نيمضةالتةريبةكةية .
 -2بةرزى بةنداو (قولَى بةنداو) ( :) H( ) Height
بةرزى ستوونى بةنداوةكةية لة بنى رووبارةكةوة (دؤلَ) بؤ كؤتا بةشى سةرةوةى بةنداوة واتة تا
تاجى بةنداوةكة كة بةشيَوةيةكى طشتى بة( ) Hناودةبريَت .
 -3قوولَى ئازاد ( قوولَى سةربةست ) ( : ) Free Board
ئةمةش بريتىية لةو بةرزيية ستوونيةى كة دةكةويَتة نيَوان تاجى بةنداو و بةرزترين ئاستى ِرووى
ئاو لة ثشت بةنداوةكةوة .
 -4بةشى الرى سةرةوةى الشة ( : ) Upstream Slope
بةشى الرى سةرةوةى الشةى بةنداوةكةية كةدةكةو َيتة رووى دةرياضةكةوة واتة بةشى ناوةةوةى
بةنداوةكة ئةم بةشة ئةطونجيَت ئاويَتة يان ( تيَكةلَ) بيَت .
 -5بةشى الرى خوارةوةى الشة ( : ) Downstream Slope
بةشى الرى خوارةوةى الشةى بةنداوةكةية كةدةكةويَتة رووى دةرةوةى دةرياضةكةوة ئةم بةشة
ئةطونج َيت ئاويَتة يان ( ت َيكةلَ) ب َيت ياخود قادرمةيي بيَت .
 -6كرؤكى بةنداو ( : ) Core
ناوةراستى الشةى بةنداوةكةوة  ،وة هةلَدةستيَت بة ِريَطرى كردن لة
ئةم بةشة بةزؤرى دةكةويَتة
ِ
ثةر بوونى ئاو بةناو الشةى بةنداوةكةدا و هةردوو بةشى سةرةوةو خوارةوةى الشةى بةنداوةكة
تيَ ِ
لةيةك جيادةكاتةوة .
 -7ضينى سةرةوة يان ( تويَذى ناوةوة) ( : ) Upstream Shell
الشةى سةرةكى بةنداوةكةية كة دةكةويَتة بةشى ثشتةوةى كرؤكةوة (واتة رووى دةرياضةكة ) ،
ئةمة دةطونج َيت كةلة يةك يان ضةند ضين َيكى جياواز ثيَك ب َيت .
 -8ضينى خوارةوة يان ( تويَذى دةرةوة) ( : ) Downstream Shell
الشةى سةرةكى بةنداوةكةية كة دةكةويَتة بةشى ثيَشةوةى كرؤكةوة (واتة رووى دةرةوةى
دةرياضةكة )  ،هةروةها ئةميش دةطونج َيت كةلة يةك يان ضةند ضين َيكى جياواز ث َيك ب َيت .
 -9ثاذنةى بةنداو ( : ) Heel
ئةم بةشة شويَنى بةيةك طةيشتنى بةشى الرى سةرةوةى بةنداوةكةية بة بةبنى رووبارةكةوة
(دؤلَةكةوة) .
ثةنجة طةورةى بةنداو ( : ) Toe
-10
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ئةم بةشة شويَنى بةيةك طةيشتنى بةشى الرى خوارةوةى بةنداوةكةية بة بةبنى رووبارةكةوة
(دؤلَةكةوة) .
بناغةى بةنداو ( : ) Foundation of Dam
-11
زةمينةى ِرووبارةكةية يان بةشى ذيَرةوةى بةنداوةكةية كة بةشيَوةيةكى راستةوخؤ هةموو الشةى
بةنداوةكةى لةسةر دادةنيشيَت .
ضينى يان ِرووثؤشى بةردينى الرى سةرةوة ( : ) Rip-rap
-12
ئةم بةشة بريتىية لة يةك ضينى بةردين بة ضةندين قةبارةى جياواز  ،كة لة ِرووى الرى سةرةوة
يان ناوةوةى دةرياضةكة رادةخريَت .
شانةكانى تةنيشت ( : )Side Abutment
-13
ئةم بةشة تةنيشتةكانى الشةى بةنداوةكةية بةطةيشتنى بة دؤل و شيوةكة و ضؤنيَتى ثةيوةست
كردنيان .
سيستمى فيلتةر (: ) Filtration System
-14
بةزؤرى ئةم بةشة دةكةو َيتة بةشى الرى سةرةوةىبةنداوةكة ( ناوةوةى دةرياضةكةوة ) و بةشى
داميَنى الرى خوارةوةى بةنداوةكة (دةرةوةى دةرياضةكة ) .
سيستمى رةواندنى ئاو ( : ) Drainage System
-15
ئةم بةشة ثيَكدةهيَنريَت لة كؤمةلَة بةرديَكى طةورة  ،بةالَم بةضةندين قةبارةى جياواز  ،كةدةكةويَتة
كؤتايي الشةى بةنداوةكة و بناغةى بةنداوةكة لةبةشى ذ َيرةوةى بةنداوةكة  ،وة ئةم سيستمة
بةشيَوةيةكى ئاسايي لةطة َل سيستمى فيلتةرةكةدا بةيةكةوةن .
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3-2ثؤل َين كردنى بةنداوى خاكى( :) Classification of Earth Dam
بةنداوة خاكييةكان ثؤلَيَن دةكر َين بة ث َىى ضةند َيتى و ضؤنايةتى ئةو مةواد و كةرةستانةى كة
بةكاردةهيَنريَت لة دروستكردنيداو بةم دوو جؤرةى خوارةوة دابةش دةكريَن :

أ -بةطويَرةى جؤرى مةواد .
ب -بةطويَرةى ِريَطاكانى دروستكردن .
ئيَستا لة خوارةوة بةدريَذى باسى هةريةك لةم دوو جؤر ثؤليَنكردنةى سةرةوة دةكةين و دةتوانين
بةشيَوةكى طشتى و كورت تيشك بخةينة سةر هةريةكةيان .

أ -ثؤليَنكردن بةطويَرةى جؤرى مةوادى بةكارهاتوو :
لة ِرووى ضةندايةتى و ضؤنايةتى( جؤرايةتى) مةوادى بةكارهاتووةوة  ،بةنداوة خاكييةكان دابةش
سى طروثى جياوازةوة كة لةخوارةوة باسيان دةكةين :
دةبن بةسةر َ
 -1بةنداوى خاكى ضوونيةك ( . ) Homogeneous Earth Dams
 -2بةنداوى خاكى ناضوونيةك ( . )Non-homogeneous(Zoned) Earth Dam
 -3بةنداوى خاكى بةردينى لةطة َل تو َيذالَى ئاوط َي ِرةوة ( Rockfill Dams with Impervious
. ) Membrane

ب-

ثؤليَن كردن بةطويَرةى ِريَطاكانى جىَبةجىَكردن :

بةدريَذايي ساالَنى رابردوو بؤ جىَبةجىَكردنى باشترين جؤرى بةنداوى خاكى ريَطاطةلى جؤراو
جؤر و جياواز طيراوةتةبةر بة طويَرةى ئةو ئيمكانياتة هونةرى و زانستيانةى كة لةبةردةستدا
بوون  ،وة ئةم ِر َيطايانةش بة ش َيوةكى طشتى و كورت لةخوارةوة ئاماذةيان ث َيدةكةين  ،كة
سى طروثى جياوازدا كة ئةمانةن :
ئةوانيش دابةش دةكريَن بةسةر َ
ِ -1ريَطاى دروستكردن (جىَبةجىَكردن ) بة يارمةتى ئاو .
ضرى (خةستى) .
ِ -2ر َيطاى دروستكردن (ج َىبةج َىكردن ) بة يارمةتى ئام َيرةكانى ِ
ِ -3ريَطاى دروستكردن (جىَبةجىَكردن ) بة يارمةتى تةقينةوة .
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وةكو لةسةرةتاوة باسمان كرد ئيَمة ناتوانين لةباسيَكى ئاوا كورتدا مافى تةواو بدةين بة هةريةك لةم ريَطا و
جؤرانةى كةلةسةرةوة باسمان كرد تةنيا ئةمانةى كة باسكران سةرة قةلَةم َيك بوون لة زانست َيكى زؤر بةرفراوان
و طةورة كة من بؤخؤم تواناييةكى زؤرم نية تيايدا  ،وة ئةوةشى كة لةسةر ئةم بابةتة شتيَك شارةزاييم هةبيَت
الثةرةيةكدا هةمووى روون بكةمةوة  ،بةالَم بةهةرحا َل هيوادارم توانيبيَتم بةرديَك بخةمة سةر
ناتوانم لةضةند
ِ
بةرد َيكى تر .
وةك َيشةيةكى تريش ئةوةية كة ئةو شارةزايية كةمةى من لةم بوارةدا هةمة  ،هةموو دةستةواذة زانستيةكانى بة
زمانى ئينطليزية و وة بةرامبةرةكانيشى لة زمانى كورديدا كةمن و ئةطةر هةشبن بةداخةوة تا ئةندازةيةكيش
الوازن  ،لةوانةية كةسيَك ليَرةدا ثرسيار بكات و بليَت  :ئةى بؤ باسةكة بة زمانى ئينطليزى نانووسى ؟ منيش
بؤ ئةم ثرسيارة بةج َيية بةم ش َيوةية وةالَم ئةدةمةوة ،ئةويش ئةوةية كةنوسينى باس َيكى زانستى ثيَويستى
بةشارةزاييةكى زؤرى زمان هةية  ،كة لةوانةية ئةطةر بة ئينطليزى بينوسم نةتوانم بةتةواوى بؤضوونةكان
بطةيةنم يان هةلَةى تيَدابيَت .
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