
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ئةندازيار : هيَمن عبداهلادى محةرشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

HEKAR 

COMPANY 

 رِيَطاى سايدى دوو دروستكردنى ثرِؤذةى بةرِيَوةبردنى و كاركردن ضؤنيةتى
 ضارةسةركردنيان و كاركردن طرفتةكانى و كيَشة لةطةلَ(كفرى – كةالر)

 



 كفرى( –ضؤنيةتى كاركردن و بةرِيَوةبردنى ثرِؤذةى دروستكردنى دوو سايدى رِيَطاى )كةالر 

 لةطةلَ كيَشة و طرفتةكانى كاركردن و ضارةسةركردنيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثووختة

لة كارى ئةندازياريدا ثيَويستة رِةضاوى دوو خالَى سةركى بكريَت كة ئةوانيش )ضؤنيةتى يان كواليتى ئيشةكة و 
اليةنى ئابوورى ئيشةكةية( واتة ثيَويستة سةرةتا كارةكة بةشيَوةيةكى ئةندازيارى و هونةرى ئاست بةرز 

يَندةر و ئةندازيار كة ثرِؤذةيةك ئةجنام ئةجنام بدةين, ثاشان تيَضووى كارةكة لةبةرضاو بطرين ضونكة بةلَ
ئةدةن تةنها مةبةست ليَى تةواوكردنى ثرِؤذةكة نية بةلَكو ثيَويستة بة كةمرتين تيَضوو ثرِؤذةيةكى ئاست بةرز 

كفرى( لةسةر ئةو بنةماية كارةكةمان  - كةالر)ثيَشكةش بكةن, بؤية ئيَمة لة ثرِؤذةى دروستكردنى دوو سايدى 
لة كاتيَكدا نرخى برِطةكانى زؤر لة نرخى بازارِ و ثرِؤذةكانى تر كةمرت بووة و سةرةرِاى  اندوةبة ئةجنام طةي

ئةوةى ئةم ثرِؤذةية دووضارى كؤمةلَيَك قةيرانى يةك بة دواى يةكى وةك ) قةيرانى دارايى, جةنطى داعش و 
وةبردنيَكى باش هةية, بؤ ئةوةى ( كة بؤ زالَبوون بةسةر ئةمةدا ثيَويستت بة بةرِيCOVID19َهاتنى ظايرؤسى 

بتوانريَت ثرِؤذةكة بةو ئاست و بةو نرخة تةواو بكريَت كة لة دريَذةى رِاثؤرتةكةدا ضؤنيةتى زالَبوون بةسةر 
 هةموو ئةو ئاستةنطانة و سوود وةرطرتن لة ئةزموونى بةرِيَوةبردن و ئةندازيارى خؤمان باس دةكةين.



  :ثيَشةكى 

ئةم ثرِؤذةية يةكيَكة لة ثرِؤذة سرتاتيذيةكانى حكومةتى هةريَمى كوردستان كة بة تيَضووى 
كة بة ثيَى ( ضل و سىَ مليار و شةش سةد و يةك مليؤن دينار جىَ بةجيَ ئةكريَت, 43,601,000,000)

رز, كة لة اليةن جيَ بةجيَ كراوة بة ئاستيَكى زؤر بة AASHTOستانداردى رِةوشى عيَراقى بؤ رِيَطاوبان و 
لة اليةن دوو كؤمثانياى ئيَرانى  2014بةرِيَوةبةرايةتى رِيَطاوبانى طةرميانةوة سةرثةرشتى كراوة و لة سالَى 

ثرِؤذةكة وةرطريا, بةالَم هةر زوو بةهؤى قةيرانى دارايى و هاتى شةرِى تريؤرستانى داعش نةتوانرا كارةكة 
دووبارة دةست كرايةوة بة كاركردن لة لة اليةن كؤمثانياى هيَكار  2018 بةردةوام بيَت و وةستا, بةالَم لة سالَى

كة زؤر ة سةرثةرشتى بةرِيَوةبةرى كؤمثانياى هيَكار )ئةندازيار : هيَمن عبداهلادى محةرشيد( ثرِؤذةكةدا ب
ؤذةكة لة سةركةوتووانة زالَبووين بةسةر هةموو ئةو ئاستةنط و قةيرانانةى كة بةرؤكى ثرِؤذةكةى طرتبوو, ثرِ

ثرِؤذةيةكى مردووى بيَ كةلَك كة هةموو ئةو كارةى تيَيدا كرابوو بووبووة بارطرانيةكى تر بؤ دووبارة دةست 
بةكاربوونةوة, لة ماوةيةكى كةمدا طؤرِميان بؤ ثرِؤذةيةكى ضاالك و سود بةخش بؤ ناوضةكة و حكومةتى 

 هةريَمى كوردستان,

 

 : انى كاتى كاركردن و ضارةسةركردنيانكيَشةو طرفتةكو  ثيَكهاتةى ثرِؤذةكة

 بةشيَوةيةكى طشتى ئةو كيَشانةى رِووبةرِووى ئةم ثرِؤذةية بوونةتةوة بريتني لة :

كيَشةى دارايى و خةرج نةكردنى ثيَشينةكان تايبةت نية تةنها بةم ثرِؤذةيةوة بةلَكو  كيَشةى دارايي: -1
زؤربةى ثرِؤذةكانى كوردستان رِووبةرِووى ئةم كيَشةية بوونةتةوة, بةالَم لةم ثرِؤذةيةدا سةرةرِاى خةرج 

فى بةرِيَوةبردن نةكردنى شايستة داراييةكان سوربووين لةسةر تةواوكردنى ثرِؤذةكة وةك تيميَك لة ستا
مانط بيَ وةرطرتنى هيض  11و ستافى هونةرى و ستافى كارمةندان و كريَكاران, خؤنةويستانة بؤ ماوةى 

بة  دبرِة ثيَشينةيةك لة حكومةت بةردةوام بووين لة كاركردن تا رِيَذةى كاركردمنان لة ثرِؤذةكة طةيان
ليار دينار لةسةر ئةركى خؤمان كارمان دة م 10,000,000,000بة برِى )%( ى طشتى ثرِؤذةكة و 87)

 كرد, كة بووة هؤى ئةوةى ثرِؤذةكة لة كيَشةو طرفتى تيَكضوون وخراث بوون تيثةرِيَت.

لة رِووى كارطيَرِييةوة طرفتيَكى ئةوتؤ لة ثرِؤذةكةدا نةبووة بةالَم ئةوةى ئةبيَتة كيَشةى كارطيَرِى :  -2
دةستةى سةرثةرشتيار لةطةلَ ستافى دةستةى جيَ  طرفت زؤرجار لة ثرِؤذةكاندا ئةوةية كة ستافى

بةجيَكار وةك يةك تيم كار ناكةن بؤ كؤنرتِؤلَ كردنى ثرِؤذةكة, بطرة بة دوو بةرةى جياواز و دذ بةيةك 



ئةم ثرِؤذةيةش بةدةر نةبووة لةو طرفتة بؤية ئةبيَت تيمى سةرثةرشتيار بة كار ئةكةن لة ثرِؤذةكاندا, 
و ثيَيةى تيمى جيَ بةجيَكار ة, زؤرجار لةم ثرِؤذةيةدا بةلَ دؤخةكةدا بكاتورياييةوة مامةلَة لةط

ئةزموونى كاركردنيان زؤرترة و زياتر كيَشة و طرفتى هونةرى و تةكنيكيان بؤ هاتووةتة ثيَش بؤية 
ئاسانرت ئةتوانن كيَشةكان كؤنرتِؤلَ بكةن, بةالَم اليةنى سةرثةرشتيار بةطومانةوة لة ثيَشنيارةكانى 

 مى هونةرى اليةنى جيَبةجيَكار ئةرِوانيَت.تي

ئةوةى زؤر جيَطةى سةرنج و ووردبوونةوةية لةسةرى كيَشةو طرفتة هونةرييةكان: كيَشة ئةندازيارى و  -3
كة مامةلَة كردن لةطةلَيدا ئاسان نية و ثيَويستة رِيَطة ضارةسةرةكان  ئةندازيارى و هونةرييةكانة

 نةبيَتة هؤى:

  ئةندازيارييةكةى.لةدةست دانى اليةنة 

 .ضؤنيةتى كارةكة واتة كار نةكاتة سةر كواليتى كارةكة 

 .بةهةدةردانى طوذمةيةكى زؤر واتة بري لة اليةنى ئابورى ضارةسةرةكة بكريَتةوة 

ليَرةدا باس لة برِطة سةرةكيةكانى ئةم ثرِؤذةية دةكةين لةطةلَ ئةو طرفتانةى هاتووةتة ثيَش بؤ هةر  
 ى:رضارةسةرةكةى بةشيَوةيةكى ئةندازيابرِطةيةك و 

ثرِؤذةكة لة كؤمةلَيَك برِطةى سةرةكى و برِطةى الوةكى ثيَكهاتووة كة يةك لة دواى يةك برِطةكان بةثيَى رِةوشى 
 عيَراقى بؤ رِيَطاوبان هةموو رِةوشة ئةندازيارييةكان جىَ بةجيَكراون كة سةرةكى ترينيان ئةمانةن:

 كة سىَ جؤر برِينمان هةية:   (Cutting)كارى برِين .1

 برِين لة طلَى ئاسايدا هيض طرفتيَك دروست ناكات كة كاربكاتة سةر اليةنة  برِين لة طلَى ئاسايدا :
ئةندازيارييةكة تةنها لة هةنديَك حالَةتدا لةكاتى ئامادةكردنى دةرخستةكةدا بة طلَى ئاسايي 

ة ضينيَك لة بةرد كة ئةمةش ئةتوانريَت لة كاتى هةذماركراو,بةالَم لة ذيَر طلَة ئاساييةكةوة دةبيَت ب
 طؤرِانكارىدا برِةكان رِاست بكريَتةوة,

 برِين لة بةرددا كاريَكى زؤر سةخت و دذوار بوو لةم ثرِؤذةيةدا و دوو جؤر بةردى هةبوو,  برِين لة بةرددا :
كة جؤريَكيان دواى تةقاندنةوةش تةنها بة ئاميَرى دةقاق ئةتوانرا كاري تيَدا بكريَت و بلدؤزةر و شؤفلَ 

وةى تةختة بةردى ضني بةهيض شيَوةيةك تواناى برِين و كاركردنى نةبوو تيَيدا, جؤرى دووةميان بةشيَ
لة برِينى ضني لةسةريةك بوو كة تا رِادةيةك كاركردن لةم جؤرةياندا ئاسانرت بوو, بةالَم طرفتى طةورة 

بوو, لةطةلَ ئةو شيَوازة كاركردنةى ئيَمةدا طرفتى دروست ئةكرد  Sub-Gradeبةرددا ئامادىكردنى 
ؤ رِيَككردنةوة ثيَويست بوو بة طلَى طوجناو سم( بيَت, بؤية هةميشة ب +3 بؤ -3ضونكة ثيَويست بوو )



 Sub, بؤ ئةوةى بتوانني هةم رِوويةكى جوانى هةبيَت هةم لةكاتى فةرشكردنى رِووةكةى رِيَك بكةينةوة

Base  بة ئاميَرى فاريشة توشى طرفت نةبيَت هةروةها لةكاتى وةرطرتنى ثشكنينىSand cone 

compaction test بطرييَت.بة ئاسانى ثشكنينةكة وةر 

  برِين لة كؤنطلؤمريةيت(Conglomerate):  كاركردن تيَيدا زؤر سةختة و بلدؤزةر بة ئاسانى
رى ؤناتوانيَت بيربِيَت و تةقينةوةش هيض سودى نية بؤ ئةم جؤرة طلَة, بةالَم لة دواى برِين باشرتين ج

 .(Sub base)موادة بؤ كارى ثرِكردنةوة و 

يةكيَك لة طرفتة هةرة باوةكانى كاتى برِين ئةوةية كة هةنديَك موادى برِين طوجناوة بؤ ثرِكردنةوة 
بةالَم شؤفيَرى ئاميَرةكانى برِين و طةالَبةكان موادةكان تيَكةلَ ئةكةن و هةنديَك جار ضينى موادةكان 

ردنةوةى بةردةوامى لةسةريةك ريز بوون, بؤية بؤ ضاةسةرى ئةم طرفتة ثيَويستمان بة هؤشيارك
ديارى كردنى شويَنيَك بؤ ستؤك كردنى موادة شؤفيَرةكان بوو لةطةلَ دانانى ضاوديَريَكى شارةزا و 

طوناجوةكة يان رِاستةوخؤ بردنى بؤ شويَنى ثرِكردنةوة ئةطةر ئامادةبيَت, ثيَويستى بة ضاوديَرييةكى 
 وورد هةية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : Embankmentثرِكردنةوة  .2

ميكانيزمى كاركردمنان لة ثرِكردنةوةدا بةشيَوةيةك بوو كة ئةو موادةى كة لة برِطةى برِينةكة بارمان 
مان بؤ كردبوو كة زؤر طوجناو بوو,  CBRئةكرد لة كارى ثرِكردنةوة بةكارمان ئةهيَنايةوة و ثشكنينى 

ميَر و كةل و ثةىل يةك برِطة, و ئابؤية لةم ثرِؤسةيةدا كارى دوو برِطةمان ئةجنام ئةدا بة ثيَداويستى 
 15توشى ئةبووين ئةوةبوو كة لة  Sub baseيةكيَك لةو كيَشانةى لةكاتى ثرِكردنةوة و فرشكردنى 

 Sub baseكيلؤمةترى سةرةتاى رِيَطاكةدا موادى طوجناوى ثرِكردنةوة هةروةها ئةو موادةشى كة بؤ 
نةبوو بؤية بةهيض شيَوةيةك يةكى نةئةطرت  تيَدا Clay( بوو واتة بةهيض جؤريَك N.Pبةكار ئةهات )

 و كوتانةوةى وةرنةئةطرت, لةبةر رِؤشنايي رِيَنمايى تاقيطة و سةرثةرشتى دةستةى سةرثةرشتيار 

Clay    بؤ زياد كرا, بةالَم كيَشةكة لةوةداية ئةو جؤرةClay  كة لةو ناوضةية هةية بةطشتى ئاوى
هيض شيَوةيةك ناتوانريَت ئاورِشيَن بكريَت ضونكة ئاوةكة ثيَدا تيَضةرِ نابيَت و ثاش فةرشكردن بة

بةسةريدا ئةرِوات بىِ ئةوةى هةلَيمذيَت, بؤ ضارةسةرى ئةمة ناضاربووين لة شويَنى ئامادةكردنى طلَة 
طوجناوةكة و تيَكةلَكردنى لةطةلَ خؤلَدا ئاورِشيَن بكريَت و  تةرِبكريَت بؤ ئةوةى كارى فةرش و كوتانةوة 

 و بيَت.سةركةوتو
 دروستكردنى ئاوبارةكان )كارى كؤنكريَت( : .3

ةيي و بة طشتى دوو جؤر ئاوبارة هةية لة ثرِؤذةكاندا لةم ثرِؤذةيةشدا بة هةمان شيَوة )ئاوبارةى لول
بارةت بة كاركردن لة ئاوبارةكان ثيَويستة زؤر بة خيَرايى هةموو ئاوبارةى سندوقى هةية(, سة

بكريَت بؤ ئةوةى نةبيَتة رِيَطر لة بنياتنانى برِطةكانى تر ضونكة  هةنطاوةكانى دروستكردنى تةواو
ئاوبارةكانةوة ئةجنام ئةدريَن و ثيَويستة تةنيشتةكانى زؤر بةباشى  ووهةموو برِطةكانى تر لةسةر

بكوتريَتةوة, ئيَمة بؤ زوو تيَثةرِاندن و بة كؤتا طةياندنى ئاوبارةكان ستافى كاركردمنان زياد كرد, 
ثرِؤذةكةمان كرد بة ضةند زؤنيَكةوة كة هةر زؤنيَك تايبةت بوو بة ستافيَكى كاركردن, جطة لةوةى كة 

 كة بريتى بوون: ن تيَضووى هةية بةالَم لةم ميكانيزمةدا دوو سودى زؤر بةرضاو بةديهاتنهةما
  كاتيَكى زؤر بؤ ثرِؤذةكة طةرِايةوةو بةمةش مصروفاتى ئيدارى كةمرت ئةبيَتةوةو برِطةكانى تر

 زووتر دةست بة كارةكانيان ئةكريَت.

 ووبوو لةسةر جوان كاركردن و زوو منافةسةيةك لة نيَوان ستافةكانى قالَب بةستةكان دروست ب
 تةواوكردنى كارةكة.



لةكاتى دروستكردنى ئاوبارةكاندا كيَشةيةكى سةرةكى هةبوو كة ضارةسةركردنى بة ضةند شيَوةيةك ئةكريَت, 
( زؤر بةرزبوو لةكاتى هةلَكةندنى شويَنى water tableئةويش بوونى ئاو بوو لة شويَنى ئاوبارةكان يان )

( لة بناغةى boulder Rockبؤ ضارةسةركردنى ثيَويست بوو ضينيَك ) ثرِ ئةبوو لة ئاو,  ئاوبارةكة ئةوا
ئاوبارةكة رِاخةين كة هةم وةك فلتةريَك كاربكات وة هةم ببيَتة بةربةستيَك لة نيَوان ئاوةكة و كؤنكريَتى 

ان تيَكردنى كؤنكريَت بؤ ئةو بناغةى ئاوبارةكة, وة يان هةلَكةندنى ئةو شويَنانةى ئاوى تيَدا كؤ ئةبووةوة ثاش
ضاالَنة,دةستةى سةرثةرشتيار ئةمةى الثةسةندتر بوو هةرضةندة تيَضووى زياتر بوو, بةالَم بة برِواى ئيَمة 

 وةك تيمى جيَ بةجيَكار رِيَطاى يةكةم بؤ ضارةسةر طوجناوتر و تيَضووى كةمرت و هونةرى تر بوو.

 

4. Sub – Base  : 

مان  Sub Baseكارى  Sub Gradeتةواوبوونى كارى كؤنكريت و ئاوبارةكان و ئامادةكردنى دواى 
دةست ثيَكرد بة سةرثةرشتى ستافيَكى شارةزاو بة ئةزموون لةو كارةدا و بة ئاميَرى فاريشةى ثيَشكةوتوو 

وةى هارِمؤنى كة بة ئاميَرى هةستةوةر كاريان ئةكرد لةسةر سيم, ئةم كارانة هةموو ثيَويست بوو بة شيَ
 Subستافى ٍ Sub Gradeيةك لة دواى يةك ئةجنام بدراية واتة لةطةلَ ئامادة بوونى بةشيَك لة 

Base  دةستيان دةكرد بة كارى خؤيان وة ثاش ئةوانيش ستافىBase Course Crush Stone  كة
 دا.كارةكانيان بةوثةرِى ليَهاتووى و شارةزايى ئةجنام دة Sub Baseبة هةمان شيَوةى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Base Course : 

دةستمان بة كاركردن دةكرد لةم  Sub baseبة هةمان شيَوةى ثيَشوو دواى تةواو بوونى هةر بةشيَك لة 
برِطةيةدا, لة ثيَطةى ثرِؤذةدا ئيَمة كارطةى شكاندنى بةردوو دروستكردنى ملمان هةبوو, بؤية موادى 

مان  Crush Stoneثيَويستمان لة بةردةستدا بوو بؤ ئةم برِطةيةو وة جطة لةوةش كارطةى طرتنةوةى 
وو ئامادةمان دةكرد, ئةوةى ئةمةويَ تيشكى خبةمة ةى كة داواكرابJob Mixهةبوو, بؤية بةثيَى ئةو 

سةر لةم برِطةيةدا ئةوةية بةثيَى ئةزموون و ووردبوونةوة هةستاين بة زيادكردنى رِيَذةى فلةر بة جؤريَك 
%( دا بيَت, 15% بؤ 5ثيَويستة لة نيَوان ) AASHTOكةداو بى ثيَى  Job Mix Formulaكة لة 

واكراومان هةلَبذارد لةبةر دوو هؤكار هةرضةندة لةرِووى تيَضوونةوة زياتر بةالَم ئيَمة رِيَذةى بةرزى دا
 ئةكةويَت لةسةر كؤمثانيا بةالَم:

  لة كاتى كوتانةوةدا بة كاتيَكى كةمرتو بة شيَوةيةكى ئاسانرت ئةكوتريَتةوة و ئةو برِة طازةى كة
لةرةى كة رِيَذةى بةرزى لةكاتى كوتانةوة ئةطةرِيَتةوة بؤ كؤمثانيا زؤر زياترة لةو برِة في

 ةكة.Crush Stoneداواكراودا كردومانةتة تيَكةلَةى 

  ئةبةخشيَت بة رِووى  رِيَك و ثيَكشيَوةيةكى ئةندازةييBase Course ةكة كة بةهيض
شيَوةيةك تا ئيَستا لة هيض ثرِؤذةيةك بةو شيَوة ئاست بةرزة ئةجنام نةدراوة, ضةندين جار 



مةنى وةزيران و بةرِيَوةبةرايةتى طشتى و سةرثةرشتيارى ثرِؤذةكة ليذنةى بةدواداضوونى ئةجنو
 ك و ثيَكى كارةكةمان دةربرِيووةسةرسامى خؤيان بة رِيَ

 كارى قريتاوكردن: .6

 يزةر و بايندةر و سيَرفس(كارى قريتاوكردت ثيَكديَت لة سىَ ضني كة بريتني لة )ستابال
موادى ثؤليمةر مؤديفايد كراوة, ليَرةدا باسى ضؤنيةتى كة ضينى كؤتايي قريةكة واتة سيَرفسةكة بة 

 كاركردن لة هةرسيَ ضينةكةدا باس دةكةين:
i. :ستاباليزةر 

ثيَش ئةجنامدانى كارى ستاباليزةر سةرةتا ضينيَك لة ثرايم كؤت ئةرِذين كة ئةبيَت بؤ ماوةيةك 
 ,كاتذميَر ثيَش كارى قريتاوكردنةكة برِذيَنريَت 24كة كةمرت نةبيَت لة 

وة دواتر كارى قريتاوكردمنان لة ضينى ستاباليزةر بة ئاميَرى ثيَشكةوتووى فاريشةى هةستيار 
دةست ثيَكرد, لة كارى قريتاوكردن ثيَويستة زؤر بة هستياريةوة مامةلَةى لةطةلَ بكريَت و زؤر 

طةرممان ووردبينةوة لة هةموو جوطةكانى كارةكة, هةر لة ثيَطةى ثرِؤذة كارطةى تيَكةلَةى قريى 
هةية و خؤملن بةثيَى ئةو هاوكيَشةيةى داواكراوة و تايبةتة بة كارطةكةمان قريةكة ئامادة 
دةكةين, ئةوةى بة طشتى لة برِطةى قريدا ثيَويستة بيلَيَم تايبةت بةم ثرِؤذةية و هةموو 

ميان لة ثرِؤذةكانى طةرميان ئةوةية, ثيَويستة ئةوة لةبةرضاو بطرييَت كة ثلةكانى طةرما لة طةر
و كة ئةمةش كاريطةرى رِاستةوخؤى لةسةر رِيَطاى قريى هةية و  وةرزى هاويندا زؤر بةرز ئةبنةوة

زؤرجار ئةبيَتة هؤى تيَكضوونى رِيَطاكة بؤية ثيَويستة زؤر بة ورياييةوة مامةلَى لةطةلَ بكريَت, 
ى بؤ ثرِؤذةكة طةرِاندةوة ئةوةى لةم ثرِؤذةيةدا جيَبةجيَمان كرد و لة رِووى ئابووريشةوة داهاتيَك

و هةم كاريطةرى تيَكضوونى رِيَطاكة بة طةرما كةمكردووةتةوة ئةوةيةو كة لة هاوكيَشةى 
تيَكةلَكردنى قريةكةدا ريَذةى قريى شل بؤ نزمرتين ئاست دابةزيَنريَت وة بة هةمان شيَوة لة 

ة ئةمة هةم كةمرت قريى شل ثرايم كؤت و تاك كؤتيشدا نابيَت بةو رِيَذة خةستية برِذيَنريَت, ك
بةكار ئةهيَنيت كة تيَضوويةكى زؤرى هةية وة هةم رِيَطاكةش لةو مةترسيانة دوور ئةخةيتةوة 

 (...…Rutting, Bleedingكة بةهؤى طةرما و زؤرى رِيَذةى قريةوة رِوو ئةدةن وةك )
 
 

 



ii. :بايندةر 

بة هةمان شيَوةى برِطةى ثيَشوو دواى رِشتنى ضينيَكى تةنك لة تاك كؤت, كة هةنديَك جار بة 
برِواى ئيَمة و بةثيَى ئةو ئةزموونةى كة لةكارى رِيَطاسازى و قريتاوكردندا هةمانة ثيَويست 

بةشيَوةيةكى طشتى لة كاتى نكات بكريَت, دواتر دةست دةكريَت بة كارى قريتاوكردن, 
 ردندا ثيَويست رِةضاوى زؤر شت بكريَت لةوانة:قريتاوك
  نابيَت دةستكارى طيَضى فاريشة بكريَت بة هيض شيَوةيةك ضونكة ئيَمة بة شيَوةيةكى

ئؤتؤماتيك كار ئةكةين بة شيَوةى سيَنسةر )هةستةوةر( لةو ثرِؤذانةدا كة رِيَطةى 
 خيَران.

  تيَكةلَةى قريى طةرم بؤ ئةوةى ثيَويستة طةالَبةى ثيَويست ئامادة بكريَت بؤ هيَنانى
فاريشة نةوةستيَت و بة شيَوةيةكى بةردةوام و هارِمؤنى فاريشةكة لة جولَةدا بيَت ضونكة 

 هةر وةستنانيَكى فاريشة رِةطلةيةك دروست ئةكات لة قريةكةدا.

  لة كاتى رِشتنى طةالَبةكان بؤ ناو هوثةرى فاريشةكة ثيَويستة طةالَبةكة لة ئاستيَكدا
يَت و فاريشةكة برِواتة ثيَشةوة بؤ الى طةالَبةكة و ثاشان فاريشةكة ثالَ بة بوةست

طةالَبةكةوة ئةنيَت وثيَكةوة بة هةمان خيَرايى جولَة ئةكةن بؤ ثيَشةوة ضونكة لة 
ئةطةرى هاتنة دواوةى طةالَبةكةدا ئةوا ثالَ بة فاريشةكةوة ئةنيَت بؤ دواوةو بة 

 ريةكةدا.دلَنيايةوة ئةبيَتة رِةطلة لة ق

  ,جولَةى حاديلةكان ثيَويستة كؤنرتِؤلَ بكريَت و ثيَويستى بة شؤفيَرى زؤر شارةزا هةية
ضونكة يةكيَك لة هؤكارة سةرةكيةكانى دروست بوونى رِةطلة لة قريدا حاديلةية, ئةبيَت 
بزانريَت لة كام ثلةى طةرمية كام جؤرى حاديلة بةكار ئةهيَنريَت, وة حاديلةكانيش جط 

 وة بة ثيَى كيَشيش جياوازن و لة ثلةى طةرمى تايبةت بة خؤيان بةكار ئةهيَنريَن.لة شيَ

 

 

 

 

 



iii. :: )سيَرفس )ويرينط 

سم( بة قريى مؤديفايدكراو بة ثؤليمةرى  4ئيَمة لةم ثرِؤذةيةدا ضينى سيَرفسمان بة ئةستورى )
ئةجنام دا بةشيَوةيةكى زؤر هونةرى و ئةندازيارى كة لةو سنورةدا يةكةم جاربوو   SBSجؤرى 

بةو شيَوةية لةو جؤرة قرية بكريَت, ضونكة ثيَشرت كار بةو جؤرة قرية نةكرابوو, قريى مؤديفايد 
كراوى ئامادةكراو لة كارطةى بةرهةمهيَنانةكةيةوة دواى ثشكنني رِؤذانة ئةطواسرتايةوة بؤ 

ريى ثرِؤذةكةو هةر هةمان رِؤذ كارى لةسةر ئةكرا دواى دلَنيا بوونةوة  لة ئةجنامى كارطةى ق
اقيطةى بيناسازى , ئةوةى جيَطةى نيطةرانيية ثشكنينى ئةو جؤرة قرية تةنها لة تثشكنينةكةى

ئةو ثرِؤذانةى كة دوورن لة سنورى ئةو تاقيطةية بارطرانيةكى زؤر ئةمةش بؤ  هةوليَر ئةكريَت,
ةكات, بةالَم ئيَمة دواى ثشكنينةكانى تاقيطةى بيناسازى هةوليَر, ضةند جاريَك دروست ئ

بةشيَوةى ثشكنينى ئاسايى لة تاقيطةى بيناسازى طةرميان كة ئةو قريانةى مؤديفايد دةكريَن 
كةم دةردةضيَت بةوةش دلَنيا ئةبيتةوة كة قريةكة ثؤليمةرة يان   Penetrationلةثشكنينى 

( 60بؤ  40ى لة نيَوان )Gradeسايي بةكارهاتوو لةم ثرِؤذةية ثيَويستة نا ضونكة قريى ئا
 بيَت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Sub Base ى شانةكان بة تيَكةلَةىB  : 

8. Road Marking & Traffic Sign 



9. Side & Median Ditch : 

كؤنكريَتةكة بوو لةكاتى ئةجنامدانى ئةم برِطةيةدا كيَشةى زؤر دةهاتة ثيَشةوة ئةويش بةهيَزى جؤرى 
( بوو زؤر بةخيَرايى كؤنكريَتةكة وشك ئةبووةوة وة لة كاتى زياد كردنى رِيَذةى ئاو Mpa33كة )

(Water ratio( لة بةر بوونى شيَوةى جؤطةكان كة لة شيَوةى )V بوو ئةوا كؤنكريَتةكة ئةو شيَوةى )
ؤنكريَتةكة ئةوةندةى تر كارةكةى وةرنة ئةطرت و ئةهاتة خوارةوة جطة لةوةش بوونى نايلؤن لة ذيَر ك

بؤية ثيَشنيارى دانانى ووردة بةردى تةالَمشان كرد لة برى دانانى نايلؤن بةالَم دةستةى قورسرت كردبوو, 
سةرثةرشتيار رِةزامةنديان نةدا, بؤية كارةكة بةو شيَوازة جيَ بةجيَكرا كة دانرابوو بةالَم بة سستى 

 بةرِيَوة ئةضوو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كارطةكانى ثرِؤذة
كفرى كؤمةلَيَك كارطةى هةبوو كة بؤ دابني كردنى مواد ثرِؤذةكةثشتى  –ثرِؤذةى دووسايدى رِيَطاى كةالر 

تةواوى ثيَ بةستبوون و ئةوةى كة زؤر ببوة هؤى بةرةو ثيَش ضوونى ثرِؤذةكة ئةوةبوو كة لة ثيَطةى 
 ثرِؤذةكةدا بوون ئةو كارطانة لةوانة :

بة تواناى كار: ئةم كارطةية تايبةت بةو ثرِؤذةية دانرا و كارطةيةكى نويَ بوو كارطةى قريى هيَ -1
تةن قري لة كاتذميَريَكدا ثشتطريى تةواوى ثرِؤذةكةى كردوو قريى هةموو  120بةرهةمهيَنانى 

 ثرِؤذةكةى بةرهةمهيَنا.



شيَوة لة ثيَطةى  كارطةى بةرد شكيَن و بةرهةمهيَنانى مل و ضةوى هيَكار: ئةم كارطةيةش بة هةمان -2
ثرِؤذةكةدا بؤ ثشتطريى ثرِؤذةكة دانرا, بةردى شكاو و مل و ضةوى ثيَويستى بؤ كارطةى قري و 

 دابني كرد تا كؤتايي ثرِؤذةكة. Base Course Crush Stoneكارطةى تيَكةلَكردنى 

و   Sub Baseكارطةى تيَكةلَكردنى ئؤتؤماتيك : ئةم كارطةية بةكار ئةهيَنريَت بؤ ئامادةكردنى ٍ -3
Base Course Crush Stone  كة بةهةمان شيَوة ثشتطرييةكى زؤرى ثرِؤذةكةى كردووة و

 اتووى ثيَويستى ثيً ئامادة كراوة.هةموو موادى بةكار ه

 
 
 

   


