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 - :ة والخاصةأهداف المادة العام         
ائن ان يكون الطالب قادرا على التعرف على أنواع المواد والمك         

ق والمعدات وطرق التنفيذ للمشاريع الهندسية المختلفة )األبنية، الطر

 والسكك واألنفاق، والقنوات، والمطارات(.
 

 لمادة المسح الكمي  المفردات النظرية

األسبو

 ع
 تفاصيل المفردات

1 
 تعريففا الطالففب علففى انففواع المففواد امنشففائية المسففتعملة بالمشففاريع

 الهندسية.

2 
انواعفف (، رمففل و حففى،  سففا   ،المففواد اموليففة: سففمنص ) واصفف 

 في الخلطات الخرسانية. كميات السمنص والرمل والححى

  واص ( و سا  الكميات. ،الطابوق )انواع  3

4 
ت انواع المونة ) سا   جم المونة المسفتعملة ففي البنفا (، البلوكفا

 )مميزات  و سا  الكميات(.

  سا  عدد الكاشي في امرضيات(، الشتايكر. ،الكاشي )انواع  5

 .الخشب ،الحديد ،اتها(استخدام أنواعها،المواد المانعة للرطوبة ) 6

7 
 ، سفا  كميفة الجفص الة مفة لبيفاد الجفدران ،الجص )استعمامت 

 .( سا  كمية السمنص والرمل الة مة للبخ الجدران

8 
 ،راتالبلفدو  ،)مكائن الحفر ،كفائتها ،استخدامها ،المكائن امنشائية

 الخباطات(. ،مكائن الرص والحادمت ،الرافعات مكائن النقل

9 
و فدات  ،جفداو  الكميفات ،انواعف ( ،الغفرد منف  ،تخمين )تعريف ال

 القياس المستخدمة لكافة فقرات امنشا .

10 
 سا  كمية امعما  الترابية مسس المبفاني وشفرج جفدو  الكميفات 

 الخاص بها.

 

 القسم العلمي

 المسا ةتقنيات 

 النظام السنوي

  أسبوع 30

 الساعات عدد

 األسبوعية

 م ع ن

2  - 2 

 Quantity Surveyingاسم المادة:  المر لة امولى   (المسح الكمي) مفردات مادة
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11 

 سفففا  كميفففة الفقفففرات امنشفففائية تحفففص مسفففتو  مفففانع الرطوبفففة 

لطففابوق تحففص مسففتو  مففانع البنففا  با األسففاس، رسففانة  ،)التربيففع

 .الرطوبة(

 تكملة األسبوع السابق. 12

13 
 سففا  كميففة الفقففرات فففوق  ، سففا  كميففة  رسففانة مففانع الرطوبففة

 مستو  مانع الرطوبة وشرج جدو  الكميات الخاص بها

 تكملة األسبوع السابق. 14

  سا  كميات  رسانة السقا المسلحة و رسانة الرباط المسلحة. 15

 ة األسبوع السابق.تكمل 16

17 
الحفب(( وشفرج  ،النثفر ،البيفاد ، سا  كمية اعما  امنهفا  )اللفبخ

 جدو  الكميات الخاص بها.

 ام ارة وجدو  الكميات. ،الكاشي ، سا  كمية اعما  امرضيات 18

 تطبيق الفقرات اعةه باستخدام الحاسو . 19

 اشكالها واستخداماتها. ،أنواع األسس لألبنية  20

 أنواع الطرق. 21

22 
طففرق  سففا   جففوم امعمففا   ،التخمففين والففذرعات معمففا  الطففرق

 الترابية.

 تمارين متنوعة لحسا   جوم امعما  الترابية. 23

 تكملة امسبوع السابق. 24

 أنواع المفاصل في الطرق. 25

 التخمين والذرعات معما  القنوات )للري والبز (. 26

 تخمين كلفة انجا  امنفاق.  األنفاق، ،السكك الحديدية 27

 انواع المطارات. 28

 العةمات المرورية. 29

 عرد أفةم. 30
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"أنواع المواد اإلنشائية المستعملة في  
 المشاريع اإلنشائية"

 ندسية(يع اله)صوره توضيحيه ألعمال القوالب الخشبية وحديد التسليح والخرسانه ألحد المشار 
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 ؟ وأشهرها ءالبنا مواد همأ هي ما     

            
عمائر واري على الرغم من اختالف أشكال المنشآت الهندسية والمعمارية؛ مابين جسور وكب

ي هذا فرض لكم ونع تشييد تكاد تكون واحدة حول العالمومنازل وفيالت، إال أن مواد البناء وال

 . المقال أهم هذه المواد وأشهرها

و سائبة خشاب أواأل وهناك العديد من المواّد المستعملة في البناء، سواء مواّد صلبة كالحجارة

ة، ر الجودعاييكالرمال واإلسمنت، ومن الضرورّي مطابقة مواّد البناء لمتطلّبات العمل وم

 عرض في هذا المقال أنواع مواّد البناء.وسن

 

ُتعرف أيضاً بالباطون، وهي من أهّم المواد المستخدمة في البناء في الوقت الحالي،           

وُيمكن تعريفها بأّنها ماّدة أو خليط يتشّكل من الماء، واإلسمنت، والرمل، وأحد أنواع الركام 

يتشّكل خليط متجانس عن طريق عملية تسّمى زمن كالزلط أو السن، وتخلط هذه المواد معاً ل

الشك. وجديٌر بالذكر أّن الرومان هم أول من استخدم هذه الماّدة قبل ألفين عام تقريباً، وقد 

استخدموها في مبانيهم للعديد من األسباب، منها: قابليتها للتشكيل بسهولة، وقدرة أّي شخص 

الخرسانة: المونة الخرسانية: هي خليط من الزلط  على القيام بها بعد تدريب بسيط، ومن أنواع

الحمصاني مع كمية من مونة الرمل واإلسمنت. الخرسانة الناعمة: هي الباطون، وتتشّكل من 

البحص الطبيعّي أو الكسر الناتج عن الحجر الصلب مع كمية من الرمل النقّي، إضافة إلى 

ادية: هي خرسانة النظافة، وال تستخدم في مقدار من البودرة الناعمة واإلسمنت. الخرسانة الع



- 2 - 

 

 

- 2 - 

األبنية التي تتعّرض لضغوطات أو أحمال، وتستخدم عادًة لتعبئة الفراغات الموجودة في 

المنشآت، أو لتثبيت التربة المبنية فوق تلك المنشآت. الخرسانة المسلحة: يتم صّبها باستخدام 

حّمل أوزان كبيرة، وتستخدم غالباً في قضبان الحديد لتدعيمها وزيادة قّوتها وقدرتها على ت

 الجسور، واألبنية المرتفعة، واألسقف.

:  وتتمثل مواد البنا  في   

  1  -األسمنص :

يعد أشهر المواد  و  العالم وقديًما كان يستخرج من مخلفات البراكين  تى تتطور في العحور 

ى شكل رملي جاف من الوسطى وأصبح يحنع من الحجر الجيري والحلحا  و اليًا ينتج عل

.ذات الخامات ويستخدم في تغطية الطو  عقب البنا  إلى جانب تكوين  للخرسانة  

           

 

 

 

هو أهم مادة بناء على مستوى العالم، وُعرف من مئات السنين، وكان يعّد من مخلّفات 

ثّم في البراكين، ثّم تطّور في العصور الوسطى وأصبح يعّد من الحجر الجير والصلصال، 

العصور الحديثة أصبح يعّد بشكل رملّي جاف. الحديد له العديد من األنواع، منها ما يمتلك شكل 

قضبان إسطوانية بسماكات مختلفة، ومنها ما يأخذ شكل القضبان مضلعة األطراف مخصرة 

الوسط، وُيستخدم الحديد في تدعيم الخرسانة وتقويتها، لتسّمى عندها بالخرسانة المسلّحة. 

خشب الطوبار هو خشب على هيئة قضبان طويلة وسطح مبسط كالموجود على مقاعد 
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المنتّزهات، وُيستخدم بهدف تشكيل المساحة المطلوب صّب الخرسانة داخلها حّتى تأخذ شكل 

تلك المساحة. الطوب هو قطع على شكل متوازي المستطيالت، ويعّد من الصلصال والماء، 

نية ما بين األعمدة، كما يوجد نوع منه يستخدم لبناء السقوف إلى وُيستخدم في بناء جدران األب

جانب الحديد والخرسانة. مواد أخرى الرمل األبيض: هو مسحوق الحجارة، وُيخلط مع 

اإلسمنت والماء لتشكيل الخرسانة. البالط: ُيستخدم لتغطية أرضيات البناء، ويوجد منه العديد 

رانيت والرخام. الحصى: ُيفرش أسفل البالط في األبنية من األنواع، منها: السيراميك، والج

للحصول على سطوح مستوية، كما تستخدم كمية بسيطة منه في خليط الخرسانة لزيادة 

تماسكها مع الحديد. الدهانات: تستخدم لطالء األبنية من الداخل بألوان مختلفة. شارك المقالة 

لة بـ : ما هي مواد البناء وما أنواعها مشاهدة مواضيع ذات ص 1043فيسبوك تويتر جوجل+ 

أنواع الخرسانة من أدوات البناء أنواع البالط أنواع الطوب تدوير النفايات أدوات البناء 

 خصائص اإلسمنت معلومات عن الفوالذ معلومات عن أنواع مواد البناء

  2 - الطابوق :

ا ، وهو و دة البنا  عبارة عن قطع على شكل متوا ي مستطيةت تحنع من الحلحا  والم

 .األساسية للحوائط والجدران، ويوجد أنواع من  تستخدم في بنا  األسقا مع األسمنص والحديد

 

 

 

الحديد : -3  

يوجد بأشكا  

وقوالب عدة 

ويستخدم في دعم 

الخرسانة والبنا  
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في وتسمى عندها الخرسانة المسلحة، ويوجد من  أنواع وبسماكات مختلفة وتتعدد استخدامات  

 .مرا ل البنا  األولية

 4-  شب الطوبار:

هو مادة م تد ل في البنا  لكنها تستخدم في تحديد الحيز الذي ستحب ب  الخرسانة أو الشكل 

.  الذي ستكون علي  وبعد أن تجا الخرسانة يتم رفع  من جديد  

 

 

  – 5 الرمل األبيض :

والتي تستخدم لحب األعمدة  هو مسحوق الحجارة ويتم  لط  مع األسمنص لعمل الخرسانة

 .واألساسات والقواعد اإلنشائية

  -6 البةط : )الكاشي (

يستخدم كغطا  لألرضيات المختلفة، ومن  أنواع عدة فهناك السيراميك والجرانيص والر ام 

 وتختلا في أشكالها وأسعارها

األصباغ : – 7  

.ختلفةموتوجد بخامات وألوان المر لة األ يرة لتغطية الجدران واألسقا عقب تمام البنا    

 عناصر البنا  الضروريّة

 [٣]توجد بعض العناصر التي م يمكن للبنا  أن يحبح قابةً للعيش من دونها، وهي:

ب له دربزين حماية الغرانيتأو األدراج: ُتبنى األدراج من الخرسانة، وُتغطى بالرخام  ، وُيركَّ

https://mawdoo3.com/خطوات_بناء_منزل#cite_note-MIux6JtIrJ-3
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
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 من األلمنيوم، أو الخشب، أو الحديد الذي ال يصدأ.

، والزجاج المزدوج والملّون، فيصبح بذلك منفذاً وعازالً األلمنيومنع الشبابيك من الشبابيك: ُتص

 رة.للضوضاء والحرا

، أو الحديد، أو األلمنيوم، ويأتي بأشكال وأحجام مختلفة، الخشباألبواب: ُتصنع األبواب من 

 وبطرق فتح متنوعة، حسب مكان ونوع االستخدام.

 يبات األساسيّةمواد التشط

يُفّضل أن تكون مواد التشطيبات ذات جودة عالية، بحيث تمنع تسر  الما  والهوا  والغبار، 

 [٣]ومن أهم مواد التشطيبات:

الجّيد بعزله للرطوبة، ومقاومته لعوامل الجّو، وقِوامه الجّيد،  الدهانالدهانات: يتصف 

 والتصاقه بقّوة بالجدار. 

وال  البالط: ُيستخدم لتغطية األرضيات، أو حوائط الحمامات والمطابخ، ويجب أن يكون صلباً،

 .الماءيمتّص 

ّن ألحاّرة، ة الأحجار الواجهة: ُترّكب األحجار على الواجهات في العديد من البلدان وخاصّ 

 .الحجر عازل للحرارة، كما أّنه عنصر تجميليّ 

 

 

مشروع، تتّم إ اطة األرد المشرف على ال المهندسبعد استةم المقاو  للمشروع، وتعيين 

 [٥][٤]لمبنى بالخطوات اآلتية:. ويتّم تشييد اللعّما بسور، وتوفير متطلبات السةمة العاّمة 

 حفر األرض للعمق المطلوب لبناء القواعد واألساسات فيه. 

https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://mawdoo3.com/خطوات_بناء_منزل#cite_note-MIux6JtIrJ-3
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://mawdoo3.com/خطوات_بناء_منزل#cite_note-x0EJGErLME-4
https://mawdoo3.com/خطوات_بناء_منزل#cite_note-x0EJGErLME-4
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عامات لق  ة.لتنفيذيّ ات اواعد األعمدة، وحديد التسليح، بحيث تكون مطابقة للمخططوضع الدِّ

 عملية الردم بين عناصر األساسات بالّرمل األحمر.

 بناء أساسات الجدران للمبنى، وبناء األعمدة، بصّب الخرسانة فيها. 

  ّية.بناء األسقف والبالطات للطابق الواحد، ثّم بناء الجدران الطوبّية الداخل

 ة.يد األعمال الكهربائّية والمكيانيكّية للمبنى، حسب المخططات الهندسيّ تمد

 عملّية اللياسة التي تعني أعمال البياض اإلسمنتّي للجدران الخرسانّية. 

 تركيب األبواب والشبابيك بعد عرض عّينات منها على المالك. 

والسيراميك على األرضّيات الخرسانّية، بحيث ُتوضع  كالرخامالقيام بأعمال بالط األرضّيات 

 مونة إسمنتّية لتركيب األرضّيات فوق الخرسانة.

 م.ة بالحجر أو الرخاتلبيس الحوائط الداخلية بالسيراميك، والحوائط الخارجيّ 

 تركيب األسقف المستعارة بعد اعتمادها من قبل المالك.

 يها.فالقيام بأعمال الدهانات بعد تنظيف الحوائط وإزالة جميع الشوائب العالقة 

 

 

 

 

 

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
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ألسرة اة مع إّن المنز  هو المكان الذي سيجد في  الفرد را ت ، وسيمارس في  األنشطة المختلف

 لمنا  ،واع اذا م بّد من ا تيار المنز  الذي يحقق الرا ة والسعادة. وتختلا أنواألصدقا ، ل

 ج،أدرا مناسب ألن  م يحتوي على فمنها منا   ذات طابٍق وا ٍد، وقد تكون ل  تسوية، وهو

ويمكن تحميم السقا الدا لي بمنظر جميل كأن يكون مائةً مثةً، ولكن قد يكون البيص ذو 

شة والضيوف في مستو  وا د، والمعي غرف النومقل  حوصيّة نظراً لوجود الطابق الوا د أ

أّما البيص ذو الطابقين أو الفية، فهو أكثر توفيراً للخحوصيّة، كما أنّ  يوفّر مسا ات كبيرة، 

أن تحنَّا المنا   بناً  على ويمكن  ]وتبقى سلبيّت  بوجود أدراج دا ليّة للتنقل بين الطوابق.

 صداقتها مع البيئة، فبعض البيوت تسّمى البيوت الشمسيّة، والتي توفّر الطاقة من  ة  

لى عحتوي تالبرد إلى الدا ل، أو الدف  إلى الخارج، كما  استخدام شبابيك ومواد تمنع تسّر 

  ةيا محنِّعة للطاقة الكهربائيّة من الطاقة الشمسيّة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85
https://mawdoo3.com/خطوات_بناء_منزل#cite_note-FFIGrEJoG6-6
https://mawdoo3.com/خطوات_بناء_منزل#cite_note-FFIGrEJoG6-6
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 مقدمة:

مع بعض  الخرسانة هي عبارة عن  ليط غير متجانس من الركام ) الححمة( و األسمنص والما           

 الفراغات و يمكن اضافة بعض المواد األ ر  ) المضافات( للححو  على  واص معينة.

 

 لمتوفرة. ومعاالخرسانية  سب نوع العمل المطلو  والمواد  يتم ا تيار نسب هذه المواد في الخلطة       

حبح ت تى   لط هذه المواد مع بعضها يتم الححو  على الخرسانة التي تبدأ بالتحلب التدريجي مع الوقص

وعية صلبة وقوية ، وتتفاوت قوتها  سب المكونات األساسية وكذلك  سب طريقة الرج أثنا  الحب ون

 المعالجة.

 رسانة :مكونات الخ

 

 

 
 

األسمنص هو تلك المادة الناعمة الداكنة اللون التي تمتلك  واص تماسكية و تةصقية بوجود الما  مما 

يجعل  قادراَ على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض و تماسكها مع  ديد التسليح. ويتكون األسمنص من 

الكلسي، والسيليكا الموجودة في الطين  مواد  ام أساسية هي كربونات الكالسيوم الموجودة في الحجر 3

 والرمل، واأللومنيا )أكسيد األلمنيوم(.

 

 -أنواع األسمنص:    
 

هناك عدة أنواع من امسمنص تأ ذ اسمها من الغرد منها ولزوم استعمالها ولكن تبقى مكوناتها         

 :األساسية وا دة وان ا تلفص نسبتها من نوع آل ر ومن أهم هذه األنواع 

األسمنص البورتةندي العادي، واألسمنص البورتةندي سريع التحلد، واألسمنص البورتةندي المنخفض 

 الحرارة، واألسمنص المقاوم لألمةج والكبريتات، واألسمنص األلوميني ... الخ
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 المكونات الرئيسية لألسمنص البورتةندي العادي:
 

% وهي المسئولة عن إعطا  القوة للخرسانة  ة   55 - 45. سليكات ثةثي الكالسيوم وتبل( نسبتها من 1

 األيام الثمانية والعشرين األولى.

% وهي المسئولة عن ظاهرة املتئام الذاتي  يث  25-15. سليكات ثنائي الكالسيوم وتبل( نسبتها من 2

 تقوم بإغةق الشقوق الشعرية في المونة وفي الخرسانة و كذلك قوة الشد للخرسانة.

% وهي تتفاعل بسرعة عند الخلط وتطلق  رارة  15-12ألومنيات ثةثي الكالسيوم وتتراوج نسبتها من . 3

 عالية لذلك فهي تعطي الخرسانة قوتها في اليوم األو  ولكنها م تؤثر في القوة النهائية للخرسانة.

أليام األولى وتعطي % وهي تتفاعل في ا 12-7. ألومنيات  ديد رباعي الكالسيوم وتتراوج نسبتها من 4

  رارة عالية ولكنها أبطأ من ثةثي ألومنيات الكالسيوم.

. بامضافة إلى المكونات السابقة يحتوي األسمنص على مركبات ثانوية على شكل أكاسيد مثل أكاسيد 5

يلة البوتاسيوم والحوديوم والمغنيسيوم والتيتانيوم وثاني أكسيد الكبريص . وتشكل هذه المركبات نسبة قل

 من و ن األسمنص.

 - واص و فحوصات األسمنص:    
 

يجر  على امسمنص العديد من الفحوصات لتحديد صفات  وللتأكد من جودت  ومطابقت  للمواصفات، ومن 

 أهم هذه الفحوصات:

 Fineness of Cement. نعومة األسمنص 1

 . فحص القوام القياسي للعجينة األسمنتية.2

 Initial  &Final setting timeوالنهائي .  من الشك امبتدائي 3

 . التحليل الكيماوي لةسمنص.4

 . ثبات األسمنص .5

 . مقاومة األسمنص للضغط المباشر.6

 . مقاومة امسمنص للشد المباشر.7

 . فحص امنثنا 8

 

 

-70لي ) وا  ان لنوعية و  واص الركام تأثيراً كبيراً على  واص الخرسانة ونوعيتها لكون  يشغل      

%( من الحجم الكلي للكتلة الخرسانية. ويتكون الركام بحورة عامة من  بيبات صخرية متدرجة في 75

 الحجم منها  بيبات صغيرة كالرمل واأل ر   بيبات كبيرة كالححى .

  وإضافة إلى كون الركام يشكل الجز  األكبر من هيكل الخرسانة والذي يعطي للكتلة الخرسانية استقرارها

اومتها للقو  الخارجية والعوامل الجوية المختلفة كالحرارة والرطوبة وامنجماد فان  يقلل التغيرات ومق

الحجمية الناتجة عن تجمد وتحلب عجينة امسمنص أو عن تعرد الخرسانة للرطوبة والجفاف . ولذا فإن 
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 الركام يعطي للخرسانة متانة أفضل مما لو استعملص عجينة امسمنص لو دها. 

 

مما ورد سابقاً يتضح أن  واص الركام تؤثر بدرجة كبيرة على متانة وسلوك هيكل الخرسانة. وعند ا تيار 

اقتحادية   الركام لغرد امستعما  في  رسانة معينة يجب امنتباه بحورة عامة إلى ثةثة متطلبات هي:

الخرسانة. و من الخواص المهمة  الخليط ، المقاومة الكامنة للكتلة المتحلبة ، والمتانة المحتملة لهيكل

األ ر  لركام الخرسانة هي تدرج  بيبات  ) مرفق جداو  التدرجات الشاملة للركام  سب المقاس امعتباري 

(، ولغرد الححو  على هيكل  رساني كثيا يجب أن يكون تدرج ركام الخرسانة 1ملحق رقم  -األكبر

م الخشن في الخليط . بامضافة إلى ذلك يكون تدرج  بيبات مناسبا وذلك بتحديد نسبة الركام الناعم والركا

الخرسانة الطرية. فعند تحديد كمية الركام الموجود في   الركام عامة مهما في السيطرة على قابلية تشغيل

و دة الحجم للخرسانة تكون قابلية تشغيل الخليط أكثر عندما يكون تدرج الركام مناسبا وبذلك تكون الحاجة 

الما  الة مة للخليط أقل وهذا بدوره يؤدي إلى  يادة مقاومة الخرسانة الناتجة. كما ويؤثر الركام لكمية 

على الكلفة الكلية للخرسانة . *** وبحورة عامة فإن  كلما كانص كمية الركام الموجود في  جم معين من 

 الخرسانة أكثر كلما كانص الخرسانة 

 لركام أر ص من األسمنص.الناتجة اقتحادية أكثر وذلك لكون ا 

 

ولغرد الححو  على  رسانة متينة يجب أن يتميز ركامها بعدم تأثره بفعل العوامل الجوية المختلفة 

كالحرارة والبرودة وامنجماد والتي تؤدي إلى تفكك الركام كما ويجب أن م يححل تفاعل ضار بين معادن 

ركام من الطين ومن المواد غير النقية والتي تؤثر الركام ومركبات األسمنص ، إضافة إلى ضرورة  لو ال

على المقاومة والثبات لعجينة األسمنص . ويجب أن يكون الركام نظيفا قويا مقاوما للسحق والحدم ومناسبا 

 وغير قابل لةنحة  ، ومقاوما للتآكل والبري.   من  يث اممتحاص ذا شكل وملمس مناسبين

 امشتراطات الخاصة بالركام:

 يجب أن تكون  بيبات الركام شب  كروية وغير مفلطحة وتفضل األنواع عديدة األوج .  -ا 

 %.5يجب أم تزيد نسبة اممتحاص عن  - 

 2.35يجب أم يقل الو ن النوعي الظاهري عن  -ج

 % من الو ن.12-10يجب أم تزيد نسبة الفاقد في و ن الركام عند اجرا  ا تبار الثبات عن  -د 

ن يكون الركام المستخدم في الخلطات الخرسانية متدرجاً ضمن  دود منحنيات التدرج الشامل يجب ا -هـ

 .1المرفقة في ملحق رقم 

 يجب أن يخضع الركام للغسيل قبل استخدام  وذلك لضمان  لوه من المواد العضوية واألمةج الضارة. -و 

 

 

 أهمية الما :

 وي بين امسمنص والما .. إن الما  ضروري لكي يتم التفاعل الكيما1

 . وهو ضروري أيضا لكي تمتح  الححمة المستعملة في الخرسانة.2

والناعم وامسمنص درجة مناسبة من الليونة تساعده  . يعطي الما  الخليط المؤلا من الركام الخشن 3
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 على التشغيل والتشكيل.

 سمنص.. بوجود الما  يمكن  لط مقدار أكبر من الححمة بنفس الكمية من األ4

 %. 20-15. إن الما  يعطي  جماً للخرسانة يتراوج ما بين 5

 . يضيع جز  من الما  الموجود في  لطة الخرسانة أثنا  عملية التبخر.6

 . إن الما  ضروري لعمليات إيناع الخرسانة أثنا  تحلبها.7

 النسبة المائية امسمنتية:

 

عدا عن الما  الذي تمتح  الححمة( إلى و ن هي النسبة بين و ن الما  الحر المخحص للتفاعل ) 

الخلطة. ولضبط نسبة الما  في الخلطة أهمية بالغة وعليها تتوقا قوة الخلطة ومساميتها   األسمنص في

وانفحالها ونزفها ومقدرتها على مقاومة العوامل الجوية من برودة و رارة وتآكل  يث ان كثرة الما  

لتدميع والمسامية وقلة الدوام وامهترا  وقلة التماسك والضعا تضعا الخرسانة وتسبب امنفحا  وا

والتقشر وامنكماش والتشقق. والجداو  التالية تحدد النسبة المائية امسمنتية القحو   سب درجة 

 (:ACI 211.3-76الخرسانة )

 

  واص الما  المستعمل في الخرسانة:     
 

سانة  اليا من المواد الضارة مثل الزيوت والشحوم . يكون الما  المستعمل في  لط ومعالجة الخر1

واألمةج واأل ماد والقلويات والمواد العضوية والفلين والمواد الناعمة سوا  كانص هذه المواد ذائبة أو 

 معلقة و ةفها من المواد التي يكون لها تأثير عكسي على الخرسانة من  يث قوة الكسر والمتانة.

 الحالح للشر  صالحا لخلط الخرسانة وايناعها.. يعتبر الما  الحافي 2

. يسمح باستعما  الما  غير الحالح للشر  في  الة عدم توفر الما  الحالح لشر  على أن م يزيد تركيز 3

 الشوائب في  عن نسب معينة تحددها المواصفات.

يثبص مخبريا بأن مقاومة وايناع الخرسانة إم بعد أن   . يحظر استعما  الما  غير الحالح للشر  في  لط4

( % من 90( الذي جر   لط  بالما  غير الحالح للشر  تساوي على األقل )Mortarمكعبات المةط )

( يوم 28( أيام و )7مقاومة نظيراتها والتي جر  تحضيرها باستعما  ما  صالح للشر  وذلك عند عمر )

       ASTM C-109و سب المواصفات األميركية رقم 

حميم الخلطة الخرسانية في المختبر باستعما  نفس الما  غير الحالح للشر  والذي سيجر  . يجر  ت5

 استخدام  في الخلطات الخرسانية بالموقع.
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و اصية أامضافات هي عبارة عن مواد أو تراكيب من عدة مواد تضاف للخرسانة أثنا  الخلط لتحسين   

 أكثر من  واص الخلطة الخرسانية.

 

 -أهم أغراد استعما  امضافات:    
 

 . تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطرية.1

 . تعجيل التحلب للححو  على مقاومة عالية في وقص قحير.2

 . ابطا  عملية التحلب ) الشك( في األجوا  الحارة أو النقل لمسافات البعيدة.3

 ( Bleeding. تقليل الحرارة المتولدة وتقليل النضح أو النزف ) 4

 . تحسين مقاومة التآكل وتقليل التقلص الحاصل أثنا  التحلب.5

 . منع صدأ الحديد.6

 

 -أنواع امضافات:    
 

 ئيسية هي:فات ربالرغم من تعدد أنواع اإلضافات وأسمائها التجارية إمّ أنها تندرج أساساً ضمن ثةث محن

 

 . إضافات مسرعة للتفاعل.1

 . إضافات مبطئة للتفاعل.2

 إضافات مقللة للما .. 3

 

كة الشر إن لهذه امضافات مضاراَ لذلك يجب عدم استعمالها إم في الحامت الضرورية و سب تعليمات

 ة.رئيسيالمحنعة وبأقل الكميات . ومحاولة امعتماد على تحسين  واص الخرسانة بتعديل مكوناتها ال

 

 

 الخلطات الخرسانية : 
 

) وهي الركام الخشن والناعم ، والما  واألسمنص والمضافات ( وبعد التأكد  بعد أن يتم فحص المواد األولية

من صة يتها ومطابقتها للمواصفات، يتم عمل تحميم للخلطة الخرسانية لتعيين كمية كل مادة من المواد 

 الة مة للححو  على  لطة  رسانية  سب ظروف العمل ونوع المنشأ أو العنحر الخرساني المراد صب .

الركام و جم  وتدرج  وطبيعة العمل والتشغيل  ناك عوامل عديدة تؤثر على التحميم كشكل وه
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وطريقة الدمك وتوفر المواد ودرجات الحرارة، إم أننا أثنا  التحميم نأ ذ بعين اإلعتبار أن يتم تحديد 

لفراغات األكبر المكونات بحيث تغطى كل  بات الركام بامسمنص وبحيث تد ل الحبيبات األصغر  جما في ا

 جما وبحيث تعطي الخرسانة القوة المطلوبة واللدونة الة مة وأن تكون غير منفذة للما  ومتينة وقوية 

 ومقاومة للعوامل الجوية بأقل التكاليا.

 

 درجات الخرسانة :   

 

د المواصفات بشكل عام لكل درج ة من تَُحدد درجات الخرسانة  سب قيمة المقاومة المميزة ، وتَُحدِّ

الخرسانة محتو  أدنى لةسمنص  سب طبيعة التعرد للعوامل الجوية، وكذلك تحدد النسبة المائية 

 امسمنتية القحو  المسمو ة كما هو موضح في الجدو  التالي:

 

  درجة الخرسانة

 يوم 28نماذج بعد  3الحد األدنى لمتوسط 

kg/cm2       من عدد نماذج العينة15د النسبة عن الحد األدنى لنموذج وا د ضمن العينة)م تزي % 

kg/cm2                     الحد األدنى لمحتو  امسمنص في الظروف العادية 

kg/m3          الحد األقحى للنسبة المائية امسمنتية 

 

 

سم ويجب مراعاة معامةت التححيح مجهاد  15×15×15* الجدو   اص بعينات الفحص القياسية مقاس 

 ي  الة استخدام عينات الفحص بمقاسات أ ر  كما يلي:الضغط ف

 0.975سم معامل التححيح  10×10×10مكعبات 

 1.250سم معامل التححيح  30×15اسطوانة 

 

 مقاومة الكسر:     
تعرف مقاومة الكسر للخرسانة بقيمة مقاومة الكسر بالضغط لنموذج فحص  رساني مكعب الشكل مقاس  

 ( يوماً محفوظاً تحص الما 28) ( ملم، عمره150×150×150)

 ( درجة مئوية.2;61617#&20في درجة  رارة )

 

 المقاومة المتوسطة للكسر :   
 

تعرف المقاومة المتوسطة للكسر بالضغط للخرسانة بمعد  قيمة مقاومة الكسر لنماذج الفحص المختلفة 

ين القيمة األعلى والقيمة األدنى الى لعينة وا دة من الخرسانة. وعند ا تسا  المعد  يجب أم يزيد الفرق ب

 % وام يجب معاملة نتيجة كل مكعب على  دة.20المعد  عن 
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 المقاومة المميزة :  
 

تعرف المقاومة المميزة للخرسانة بالقيمة الدنيا لمقاومة كسر نماذج الفحص المختلفة لعينة وا دة من 

 الخرسانة.

 

  اصية التشغيل :    

 
تشكيل وصب الخرسانة، فإذا ا تاجص الخرسانة إلى جهد وشغل لتشكيلها في القالب أو  التشغيل هو قابلية

لحبها في الموقع فإن ذلك يعني أن قابليتها للتشغيل صعبة كما يعني أن الخلطة جامدة والعكس بالعكس 

ية فهي فالتشكيل السهل يعني  رسانة طرية. وللخلطة الجامدة مزايا كثيرة تختلا عن ظروف الخلطة الطر

أقل كلفة من نا ية المواد، وأقو  ، وم تهر  منها الروبة و م تتشقق أثنا  جفافها اذا تمص معالجتها بشكل 

 جيد، وتستعمل مع القوالب امنزمقية، وم يححل فيها انفحا   بيبي، وهي أقل عرضة للتجمد.

 

يجب  فظ توا ن بين المزايا وبمقابل ذلك فإنها تحتاج إلى جهد لحبها ودمكها و قد تعشش، ولذلك 

 والمساوي  بحيث تختار الخلطة ذات التشغيل الذي يناسب طبيعة العمل.

 

 طرق قياس التشغيل:  
 

يقاس التشغيل إما بطريقة الهبوط أو بطريقة معامل الدمك الذي يستعمل للخلطات ذات التشغيل المنخفض. 

 نسيا  وكرة ام تراق، واإلهتزا  الترددي .إم أن هناك طرق أ ر  لقياس التشغيل منها: طاولة ام

 

 ا تيار درجة التشغيل :  
 يتم ا تيار درجة تشغيل الخرسانة بالتهد  ومعامل الدمك المبين في الجدو  التالي  سب ظروف العمل:

 

 ظروف العمل درجة التشغيل التهد 

 )سم ( معامل الدمك

 باستعما  رج شديد-1

 مقاطع بتسليح بسيط مع الرج-2

 مقاطع بتسليح بسيط بدون الرج-3

 ومقاطع بتسليح متوسط مع الرج   

 مقاطع بتسليح كثيا مع الرج-4

 

 

  معالجة الخرسانة:  
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إن قوة ا تما  الخرسانة وتماسكها ومقاومتها لنفاذ الما  تزداد بمرور الوقص ما دامص الظروف مهيئة 

ن أيضا  واص الخرسانة ام ر  مثل مقاومتها مستمرار التفاعل الكيماوي بين الما  وامسمنص كما تتحس

للحرارة والبرودة وعوامل الجو المتقلبة. والتحسن الذي يطرأ على  واص الخرسانة يكون سريعا في أو  

عهدها ولكن  يستمر ببط  بعد ذلك إلى أجل غير معلوم. ان المعالجة المبكرة والفعالة والمستمرة في 

البري وثبات   مر ضروري لتشكيل القوة والمتانة وعدم النفاذية ومقاومةالمرا ل األولى لعمر الخرسانة أ

والشروط األساسية التي يجب توفرها  تى يستمر التفاعل هي درجة الحرارة المناسبة ، والرطوبة   الحجم

المةئمة والمعروف أن الخرسانة الطرية تحوي من الما  مقدار أكثر مما يلزم متمام التفاعل الكيماوي 

ةسمنص ام أن  في معظم األ وا  يتبخر جز  كبير من هذا الما  بفعل الحرارة ، ولذلك كان م بد من اضافة ل

الما  باستمرار إلى الخرسانة للتعويض عن الما  الذي يتبخر ، كما يمكن تغطية الخرسانة وترطيب الغطا  

 ات بالنسبة للحرارة. تى يتم ضمان وجود رطوبة وما  التفاعل ، كما يجب اتخاذ ام تياط

 

 ام تبارات   
 

 أ ذ عينات الخلطة الطا جة:   
 

يجب أن تجمع عينة الفحص  ة  عملية التفري( من الخةطة المركزية أو  ةطة الموقع أو الشا نة ويتم 

ذلك بوضع وعا  معترد أثنا  التفري( أو تحويل التفري( إلى وعا  العينة ولهذه الغاية يمكن تخفيا سرعة 

% الوسطى ( من الخلطة. 60)أي تؤ ذ العينة في  دود ا   3م 0.2التفري( ويجب عدم استعما  أو  أوآ ر 

أما الخةطات الحغيرة فان عينة وا دة من منتحا التفري( تكفي. وإذا كانص الخلطة قد أفرغص فيمكن أ ذ 

الطقس  تى نمنع كسب اجزا  من مواقع مختلفة ثم  لطها ببعضها على سطح غير ماص وعمل  ماية من 

 أو األمريكية أو أي مواصفات بديلة .  أو فقدان ما  ويتم أ ذ العينات  سب المواصفات البريطانية

 

 ا تبارات الخرسانة الطرية :    
 

 BS 1881 - 102الذي يجر   سب المواصفات البريطانية القياسية  : ا تبار التهد  -1

 

( ملمترا أو 1.6اقص محنوع من صفائح الفومذ المجلفن سمك ). يكون قالب الفحص على شكل مخروط نأ

أكثر سطح  الدا لي أملس و مزود من الخارج بأيدي وأرجل  اصة للرفع والتثبيص وتكون أبعاده وتفاصيل  

 مطابقة للمواصفات القياسية.

( ملمترا 600( ملمترا وطول  )16. يكون قضيب الدمك محنوع من الفومذ ذو مقطع دائري الشكل قطر ) 

  افت  السفلى مستديرة بشكل نحا كروي.

. يوضع القالب على سطح جاسي  مستو وناعم غير ماص للما  ، ويفضل استعما  صفيحة مستوية من ت

  الفومذ المجلفن لهذا الغرد، على أن يكون السطح المذكور مثبص أفقيا باستخدام ميزان الما  في موضع

 و امرتجاجات.بعيد عن أي محدر للذبذبات أ

. يمأل القالب بالخرسانة الطا جة على طبقات متتالية بحيث يكون سمك الطبقة الوا دة مساويا لربع ث
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( ضربة مو عة بانتظام 25تدمك كل طبقة  سب األصو  باستعما  قضيب الدمك وبعدد )  ارتفاع القالب.

نهائي باستخدام المالج مع مستو  على كامل سطح الطبقة . بعد ملي  القالب بالكامل يسوي السطح ال

 الفتحة العلوية للقالب.

 . يرفع القالب رأسيا إلى أعلى ببط  و ذر و بشكل يضمن عدم   ز ة الخرسانة.ج

. يوضع القالب رأسيا بجانب كتلة الخرسانة التي رفع عنها ، ويقاس تهد  الخرسانة بقياس الفرق في ج

 تلة الخرسانة.وأعلى نقطة من ك  امرتفاع بين القالب

. يتوجب اعادة ام تبار اذا ما  دث انهيار أفقي للخرسانة الطا جة عند رفع القالب عنها واذا  دث ذلك خ

 لهذه المواصفات.  امنهيار عند اعادة الفحص فيعتبر قوام الخرسانة غير مطابق

 

 ا تبار معامل الدمك:  -2
يث المفحلة    خدام المغرفة ، يتم بعدها مباشرة فتح بوابةجة باست. يمأل القادوس العلوي بالخرسانة الطا أ

 تهبط الخرسانة تحص تأثير و نها فقط لتمأل القادوس السفلي.

تهبط . يراعى اغةق فوهة امسطوانة السفلية أثنا  ملي  القادوس العلوي بالخرسانة وفتح بوابت  ل 

 الخرسانة إلى القادوس السفلي.

بحيث  س السفلي المملو  بالخرسانةالخرسانة وتفتح البوابة المفحلية للقادو . يرفع الغطا  عن فوهةت

 تهبط الخرسانة من القادوس السفلي تحص تأثير و نها فقط لتمأل امسطوانة.

ي . يسمح باستعما  قضيب الدمك لمساعدة الخرسانة للهبوط من القادوس العلوي إلى القادوس السفلث

لك من كون ذسطوانة ، وذلك اذا ما التحقص الخلطة بجدار القادوس على أن يومن القادوس السفلي إلى ام

 األعلى و بلطا.

ي وضع ف. تزا  الخرسانة الزائدة عن مستو  امسطوانة باستخدام مالجين يمسك كل مالج في يد والشفرة ج

 انة .لةسطوأفقي ويسحبا باتجاه بعضهما ابتدا  من طرفي امسطوانة مع الضغط على الحواف العليا 

مات ( غرا10. تنظا امسطوانة من الخارج من أي مواد عالقة عليها . تو ن في ميزان  ساس وألقر  )ج

 . يطرج من ذلك و ن امسطوانة وهي فارغة ويعرف هذا الو ن بو ن الخرسانة الجزئية الدمك.

طوانة السطح الخارجي لةس نة ويعاد ملؤها بالخرسانة على طبقات وتدمك جيداً، وينظا. تفرغ امسطواخ

( غرامات يطرج من ذلك و ن امسطوانة وهي فارغة ، ويعرف هذا الو ن بو ن 10وتو ن ألقر  )

 الخرسانة المدموكة بالكامل.

 ل.. يحسب معامل الدمك بتقسيم و ن الخرسانة الجزئية الدمك على و ن اللخرسانة المدموكة بالكامد

 

 ة الطا جة.نا تبار و دة الو ن للخرسا - 3

 ا تبار محتو  الهوا . - 4

 حليل الخرسانة الطا جة.ت  - 5
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 ا تبار المقاومة بالضغط : -1

يوم، ويكون جها  ام تبار وطريقة  28أيام أو  7. يجر  هذا اإل تبار على الخرسانة المتحلدة على عمر أ

 - ASTMاصفات األمريكية رقمأو المو BS-1881ام تبار مطابقة للمواصفات القياسية البريطانية 

C39   . 

 ( مللمتر وتحسب مسا ة سطح التحميل على هذا األساس.1. تقاس أبعاد نموذج الفحص ألقر  ) 

 2( نيوتن/ملم0.5. يحسب اجهاد الكسر بتقسيم قوة الكسر على مسا ة سطح التحميل وألقر  )ت

 

 ا تبار مقاومة امنحنا   - 2

 المباشر. ا تبار مقاومةالشد غير - 3

 كثافة الخرسانة المتحلدة. - 4

 .  (Core Testفحص العينات اللبية ) - 5

 

يتم هذا الفحص بثقب الخرسانة المحبوبة وأ ذ عينات اسطوانية وكسرها. ونلجأ إلى هذا الفحص اذا لم 

اذا  تجتز المكعبات التي أ ذت من الخرسانة أثنا  صبها الفحص، وتعتبر الخرسانة مطابقة للمواصفات

عينات ( من المقاومة المميزة المطلوبة  3% )معد  85 ققص نتائج كسر العينات اللبية قوة م تقل عن 

 % من المقاومة المميزة.75بحيث م تقل مقاومة الكسر الدنيا ألي عينة عن 

 

 ا تبار التحميل في الموقع: -  6

 

 56لخرسانة المسلحة التي م يقل عمرها عن يجر  ا تبار التحميل في الموقع للعقدات والجيزان من ا     

ساعة ثم يقاس امسترجاع في التر يم. ويجب أن ميزيد التر يم  24يوما. ويقاس التر يم بعد التحميل لمدة 

مربع بحر التحميل مقسوما على عمق المقطع امنشائي. أما امسترجاع فيجب أن م يقل ×  50بالمللمتر عن 

 حى .% من التر يم األق75عن 
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 0.33عند إضافة الماء الى الخبطة الخرسانية يفقد من حجمه 

 الباقي من حجم المواد الداخلة بالخرسانة 0.67=  0.33 – 1 ؞

  )س + ر + ح ( 0.67الحجم =  ؞

 

 

 

 

من ³(م10عب ثم )( متر مك1احسب كمية المواد االولية من سمنت ورمل وحصى الالزمة لتجهيز )        

الف دينار عراقي  82, وماهي الكلفة الكلية  اذا علمت أن طن االسمنت بـ  4:  2: 1الخلط  خرسانة نسبة

 الف دينار عراقي . 18حصو بـ  ³(م1الف دينار و) 15رمل بـ  ³(م1و)

 الحــــــــــــــــــــــــــــل :

 س(4س +2)س +  0.67=  ³(م1حجم المواد )

 س(7) 0.67=  1                

 سمنت³م 0.213س =            

 رمل ³م  0.426=  2*  0.213=                     

 حصو ³م  0.852=  4*  0.213 =                   

 ³كغم / م 1400بما أن كثافة االسمنت = 

 كغم  298=  0.213*  1400=                       
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 طن 0.3  ≈=                       

 طن 3=  0.3*  10=  ³( م10أما في )

 الكلفة الكلية :

 ألف دينار 246=   82*  3االسمنت   =           

 ألف دينار 63= 15* 10* 0.426الرمل  =           

 ألف دينار  153=  18* 10*  0.852الحصو  =         

                            __________ 

 الف دينار عراقي 462                                               

 

 

 اختبار 

انة نسبة الخلط من خرس³(م50احسب كمية المواد االولية من سمنت ورمل وحصى الالزمة لتجهيز )       

 ؟  6:  3: 1

 

 اختبار

لط انة نسبة الخمن خرس³(م15احسب كمية المواد االولية من سمنت ورمل وحصى الالزمة لتجهيز )       

 15رمل بـ  ³(م1قي و)الف دينار عرا 82, وماهي الكلفة الكلية  اذا علمت أن طن االسمنت بـ  3:  1.5: 1

 الف دينار عراقي . 18حصو بـ  ³(م1الف دينار و)

 

 

 



- 20 - 

 

 

- 20 - 

 طريقة حساب كمية الخرسانة
 

 لحساب خرسانة القواعد
 

       طول القاعدة × عرضها × سماكتها × عدد القواعد المتشابهة ........ مثالً  
 

 قواعد  4

 = كمية الخرسانة

 م 0.6م ......... ارتفاع  2م طول ..... عرض  2.4مقاس 11 = 4 × 0.6 × 2 × 2.4

 متر مكعب 5.م 0.5م ....... ارتفاع  1.6م طول .... عرض  1.8قواعد مقاس  6

 متر مكعب 8.6 = 6 × 0.5 × 1.6 × 1.8

 في يبقىس النه متر 21 المصنع نم فنطلب كعبم متر 20.1 = 8.6 + 1.51 لقواعدا رسانةخ اجمالي

 .اخر جزء هناكو هنا وسيتناثر ترم نصف المضخة

 الميدات خرسانة لحساب

 ارتفاعها ....... مثالً × عرضها × طول الميدات 

اطوال الميدات 140 متر وعرضها 0.3 م وارتفاعها 0.6 م فيكون حجم الخرسانة هو 140 × 0.3 × 
 0.6 = 25.2 متر مكعب فنطلب 26 متر مكعب

 
 
 

 
 

                    اجب عما يلي باختصار :                                             /1س

 ) أ ( ماذا يجب أن تراعى عند تحضير الخرسانة ؟          

 ( على ماذا تعتمد قابلية تشغيل الخرسانة ؟)ب         

https://www.moqawelservice.com/bnaa-mbany-azm
https://www.moqawelservice.com/bnaa-mbany-azm
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                                                                       / اجب عن فرعين فقط    2س   

 يه بأبعاد ( بلوكه  خرسان 5000ات السمنت والرمل والحصى لعمل  )أحسب كمي    -أ         

 . ( 8:  4: 1ا علمت أن نسبة الخلط كانت )سم ( أذ 15* 20*40)              

سم  40م *  15م *  25أ وجد كميات الحجارة فقط الالزمة لبناء جدار  بأبعاد )  –ب           

 ) 

 

      صة .الخا للمشاريع تاذكر أنواع األسمن معددها ث ه, وما أنواع ت/ عرف األسمن 3س    

 

من    ³( م20)منت ورمل وحصو  الالزمة لتجهيز / احسب كمية المواد األولية من س 4س     

لطن الواحد من (  ,وماهي كلفتها إذا علمت أن سعر ا1:2:4الخرسانة علما بأن نسبة الخلط )

ن الحصو م ³م 1( ألف دينار, وسعر  30من الرمل)  ³م 1( ألف دينار وسعر 82) تاألسمن

 ( ألف دينار . 40)

 

 

 عدد االعمدة × طول العمود × عرض العمود × ارتفاع العمود ........ مثالً 
 

 عمود طول 4.0 م ......... وعرض 0.2 م ........ وارتفاع 3.2 م 12
 أعمدة طول 5.0 م ......... وعرض 0.2 م ........ وارتفاع 3.2 م 6
 أعمدة طول 6.0 م ......... وعرض 0.2 م ........ وارتفاع 3.2 م 4

  
 = كمية خرسانة االعمدة

 م مكعب 1.28 = 3.2 × 0.2 × 0.5 × 6 م مكعب 3.07 = 3.2 × 0.2 × 0.4 × 12
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 م مكعب 1.54 = 3.2 × 0.2 × 0.6 × 4
  

 اجمالي خرسانة االعمدة = 3.07 + 1.28 + 1.54 = 5.89 م مكعب فنطلب 6.5 م مكعب
  

 
 

 الطريقة االولي والسريعة هي ان الخرسانة تعادل ثلثين حجم السقف والثلث الثالث هو البلوك ........ مثالً 
 

 مساحة السقف 360 متر مربع وسمكه 0.3 م فيكون حجمة = 360 × 0.3 = 108 متر مكعب
 

 .اذن اجمالي خرسانة السقف = 108 × 3/2 = 72 متر مكعب
 

الطريقة الثانية وهي حساب حجم البلوك ويساوي طول البلوكة × عرضها × سماكتها × العدد ثم طرح هذا 
 .الحجم من حجم السقف فتحصل على كمية الخرسانة

 
أما في حالة سقفك وسماكته 25 سم فكل 100 متر تحتاج الى 17 متر مكعب وبالتالي انت تحتاج الى 41 

 . متر مكعب
 

 ........مثال
 

 الطريقة االولى حجم السقف 240 × 0.25 = 60 متر مكعب
 

 . كمية الخرسانة ثلثين الحجم = 60 × 3/2 = 40 متر مكعب يعني حسبتي صح
 

الطريقة الثانية كل متر مسطح به 6 بلوكات وبالتالي يوجد في السقف بلوك عدده 240 × 6 = 1440 
 . مقاس 40 × 20 × 17 سم

 
 حجم البلوك 1440 × 0.4 × 0.2 × 0.17 = 19.58 م مكعب

 
 .اذن حجم الخرسانة = 60- 19.58 = 40.5 متر مكعب وهذا صحيح

 
 

 (1أختبار  ):   1س 



- 23 - 

 

 

- 23 - 

 ) أ ( ماذا يجب أن تراعى عند تحضير الخرسانة ؟        

 )ب( على ماذا تعتمد قابلية تشغيل الخرسانة ؟         

 (2أختبار  ) -: 2س   

 بأبعاد  ةين( بلوكة خرسا  5000والرمل والحصى لعمل  ) تسب كميات األسمنأح    -أ         

 . ( 8:  4: 1بة الخلط كانت )سم ( أذا علمت أن نس 15* 20*40)              

      صة .للمشاريع الخا تاذكر أنواع األسمن معددها ث هما أنواعو,  تعرف األسمن –ب         

 (3أختبار  ) -:   3س        

من            ³( م20احسب كمية المواد األولية من سمنت ورمل وحصو  الالزمة لتجهيز )    

(  ,وماهي كلفتها إذا علمت أن سعر الطن الواحد من 1:2:4) الخرسانة علما بأن نسبة الخلط

من الحصو  ³م 1( ألف دينار, وسعر  30من الرمل)  ³م 1( ألف دينار وسعر 82) تاألسمن

                       ( ألف دينار .   40)
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 حد ادها عنتزيد ابعالالتي هو الوحدات البنائية المنتظمة الشكل واالبعاد التي تستعمل في البناء و     

 الرملمعين وتكون مصنعة من الطين او من مواد خرسانية او من الحجر او من مزيج النورة و

 : يمكن تحنيف  .وغيرها

 -: وهي أصنافثةثة  إلى 
  /A الحنا .1

 ويستخدم في اجزا  الدار المعرضة م ما  كبيرة

 ف التعردكالجدران الحاملة للسقوف والجدرانالمعرضة لضرو 

 . الشديدة مثل الرطوبة 

  / B الحنا .2

 الدار المعرضة  ويستخدم في اجزا 

 لة ما  والمحمية في نفس الوقص من 

 التأثيرات الخارجية كما في الجدران

 . الدا لية والخارجية المحمية 

  / C الحنا .3

 والضروف  ويستعمل لةجزا  الغير معرضةلة ما 

 . طع الدا ليةالخارجية كما في القوا

 متوا ي مستطيةت  يكون المظهر الخارجي للطابوقة بشكل

 ذو  افات مستقيمة غير مثلومة والزوايا قائمة والوج  

% من  جم الطابوقة( و الي من العقد الجيرية 10 على الثلمات )م تزيد عن  نضيا غير  اوي
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 . الحرق ومتجانس جيد

متحا  -لثور والتنين المرسومين على البوابة ا1930صورة مثار بوابة عشتار من  فريات 

 . م1904صناعة الطو  في محر  اسطمبو 

 

 
 

 -:بالنسبة للمواد المستعملة-اوالً:
 الطابوق الطيني. -1

 الطابوق الرملي ) الجيري( -2

  الطابوق الخرساني )البلوك(.-3

 
 

 -ريقة الصنع:بالنسبة لط-ثانياً:
 اليدوي. -1

 تصنيع ميكانيكي. -2

 الميكانيكي. -3

 الطريقة الجافة. -4

 

 -ية الحرارة وهذه الطريقة خاصة بالنسبة للطابوق الطيني:بالنسبة لكم -ثالثاً:
 ابيض -1

 اصفر -2

 مصخرج -3

 مشوهب او احمر -4

 

 كل نوع من انواع الطابوق اعاله له استعماالت خاصة والتي تتناسب مع خصائصه الفيزيائية

 -ابوق الطيني وهي :هناك انواع خاصة من الط

 

يعتبر من االنواع الحديثة ذو الفراغات والثقوب الغرض منها تخفيف الوزن  -الطابوق المجوف : -1

 وزيادة الربط مع المونة .

ويستعمل في واجهات البنايات وله وجه زجاجي واحد ويعمل عادًة من الطين الناري -الطابوق المزجج : -2

ل متقن ثم نهاية الوجه مطبقة من زجاج السيراميك او الزجاج الملحي او بحجوم الطابوق االعتيادي وبشك

 طبقة من الزجاج الطيني . 
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و ان نسبة مجموعة المسام في حجم معين من الطابوق وهي عبارة ع -:  مسامية الطابوق

 حجمه الهندسي وتعتمد المسامية على 
 ة الماء التي تخلط مع الطين.كمي -أ
 ربة .تدرج الت -ب
 لصنع ودرجة حرارة الفخر.اطريقة -ت
 

 نوع الطابوق

 .... 23الطابوق الميكانيكي... 25 الطابوق اليدوي....  مسامية الطابوق %

 12 الطابوق الرملي.... 17 الطابوق بالطريقة الجافة

 

يقلل من وفي الطابوق على صالحيته في العمل  األمالحجود ويؤثر  -في الطابوق: األمالح -2

 . اإلنشاءاتيمومته في د

 فحص مقاومة االنضغاط. -3

 .فحص االمتصاص والتزهر -4

 
 

 
 

 ان يكون الطابوق صلباً. -1

 ذو حافات حادة. -2

 خالي من المواد الغريبة ومتجانسة المقطع. -3

 متوازي المستطيالت المنتظم. -4 ذو لون واحد. -5
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 يجب ان يكون فيه وجه واحد على االقل. -6

 امية مطابقة للمواصفات.ذو مس -7

 اليتفتت اثناء الكسر. -8

 2( نت/ملم1التقل مقاومة االنضغاط له عن ) -9
 

 

إم أن  في العحر الحديث  الطميأو  اللبنأو  الطينأو  الحلحا تقليديا، يحنع الطابوق من        

  [3][2][1].الخرسانةوع من شاع استخدام الطابوق المحن

%لتقليل امنكماش ويطحن 30-25بنسبة  الرمليخلط الطين أو الحلحا  أو الطمى الجاف مع 

فران ويحرق في أ الحلببالنسب الضرورية ثم يضغط بقوة في قوالب من  بالما جيدا ثم يخلط 

 درجة مئوية للححو  على الحةبة المطلوبة.  1000بدرجة  رارة 

أو  النورةأو  الجصيمكن الححو  على مواصفات  اصة للطابوق بإضافة مواد أ ر  مثل 

أو مواد كيمياوية أ ر  كما يمكن التحكم بدرجة الحرارة في األفران للححو  على  امسمنص

ألو ان أو تحمل الحرارة مواصفات معينة. هذه المواصفات تتراوج بين تغيير اللون أو تحمل ا

)مثل الطابوق المخحص لبنا  األفران نفسها( أو امتحاص الرطوبة أو العز  الحراري وغيرها 

 من المواصفات. 

 

جر ن الحيعتبر البنا  بالطابوق أ د أسهل وسائل البنا ، فالطابوق أصغر  جما وأقل و نا م

 حجر. ويمكن تشكيل  بأشكا  مختلفة بطريقة أسهل بكثير من ال

المراد بنا ه وتمل  الفراغات بين الطوابيق بالمةط ثم يغطى  الجداريحا الطابوق على طو  

السطح بالمةط وتحا علي  طبقة أ ر  وهكذا  تى الوصو  لةرتفاع والسمك المطلو . 

 إم أن استخدام السمنص األبيض شاع في العحر الحديث.  النورةأو  الجصقليدية هي المونة الت

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%82#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%82#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%82#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 ق تسمى الربط، توجد عدة طرق للربط : عملية صا الطابو

لية الربط الطويل: وهو أبسط األنواع وأكثرها انتشارا. يحا الطابوق الطويل بحورة طو

 ويكون سمك الجدار مساويا لعرد الطابوقة. الحا الذي يعلوه يبدأ بنحا طابوق فيقع

 ألو  ثم يحامنتحا كل طابوقة بالحا الثاني فوق منطقة الربط بين طابوقتين بالحا ا

 الحا الثالث مثل األو  والرابع مثل الثاني وهكذا.

 الربط اإلنكليزي

 الربط األلماني

 الربط الهولندي

 الربط الرأسي أو اإلسباني

 

 -: كاآلتي واألبعادويمكن تحنيا الطابوق  سب الشكل 

 
عاد ويكون  الي من الثقو  بشكل محمص باب / (Solid bricks) الطابوق المحمص -     1

 . ( ملم75×115×240)

وفيها يزيد  جم الثقو  عن  / (Hollow bricks) الطابوق المثقب او المجوف     2 -

  . الحجم الكلي للطابوقة %( من25)

ترابط فعا  بسبب تغلغل المونة في هذه  يمتا  الطابوق المثقب في البنا  بان  يجعل الجدران ذات

 . تحمل عالية تا  بقوةالثقو  . ام أنَّ الطابوق المحمص يم

ملم وان م  (75×115×240) األبعادمن المتطلبات الهامة في الطابوق الجيد ان يكون مضبوط 

 5عن ) األسطحفي استوائية  ( وكذلك ان م يتجاو  ام تةف%4تتجاو  نسبة ام تةف عن )

 . (ملم

 B ( والحنا2ملم\نص16معد  تحمل  عن ) يجب ان م يقل A اما من نا ية التحمل فان الحنا

 . (2ملم\نص7عن ) C ( والحنا2ملم\نص11عن )

( و ناً %26و) A%( و ناً للحنا22) اما معد  اممتحاص للما  فة يزيد عن 
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 . C ( للحنا%28و) B للحنا

 

 concrete blocks البلوك() ةالخراسانيالكتل 

 

السمنص والما  بنائية مستطيلة الوجوه )متوا ي مستطيةت( محنوعة من  وهي و دات

 الرمل+الححى( الخفيا الو ن او العادي او كليهما شرط ان م يزيد  جم الركام عن) والركام

 . ملم( وينتج بشكلين : المحمص والمجوف10)

 -: البلوك هي ان اهم المتطلبات الواجب توفرها في

تؤثر في عيو  ا ر   يجب ان يكون المظهر الخارجي سليماً و الياً من الشقوق او أي .1

 . (Durability) استعمال  او قوة تحمل  او دوام المنشأ

 تكون امبعاد مضبوطة ، وامنتاج المحلي للبلوك يكون بقياسات مختلفة فمنها ان .2

( سم وغيرها والتفاوت المسموج ب  للطو  والعرد 10×20×40سم أو ) (20×20×40)

 . (ملم2ملم( والسمك )3) بحدود

 . ( و ناً %8متحاص للما  عن )م يزيد معد  ام .3

  . 2ملم\نص18قوة تحمل امنضغاط م تقل عن  .4

 
 

 ³( م1ما عدد الطابوق في )
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 ؟ ³(م20كم عدد الطابوق في بناء )

 ( طابوقة450واحد متر مكعب يحتاج )

 طابوقة 9000=  20*  450 

 

لمواد مع بعضها بطرق بسيطة أو اه ماء ) تخلط هذ –حصى – رمل –ينتج من الخرسانة (سمنت       

از يصاحبه اهتز بقوالب فوالذية إلبعاد الطابوقة ويسلط عليها ضغط وقد بطرق ميكانيكية حديثة وتصب

 إلنتاج طابوق بكثافة

 :عالية ويمتاز الطابوق الخرساني بالخواص التالية

 .شكله منتظم أكثر من الطابوق الطيني1.

 .غير نسب الخلط ونوعية االسمنتممكن التحكم بقوته من خالل ت2.

 .يمكن إنتاجه بألوان متعددة بإضافة الخضاب الملون3.

 3آغم/م.2300يمتاز بكثافته العالية وهي تقدر ب 4.

 حتتيتأثر بأمالح الكبريتات لذلك يفضل استخدام االسمنت المقاوم في صناعة الطابوق 5.

 .مستوى التربة

 .تركه فتره كافية قبل استخدامهتقلصه الكبير عند الجفاف لذلك يجب 6.

 

 

 

 ( سم 40*20*15أبعاد البلوك )

EXAMPLE  : 
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 ( سم 40*20*20أبعاد البلوك المجوف )

 (سم 41*  21* 16قياسات البلوكة مع المونة )

 بلوكة  73=  72.59=  =  ³(م1عدد البلوكات في )

 ³م 0.012=  0.4* 0.2*  0.15حجم البلوكة بدون مونة  = 

 ³م 0.876= 0.012* 73بدون مونة =  ³(م1بلوك )حجم ال

 ³م 0.124=  0.876 – 1حجم المونة  =  ؞

 س (3)س +  0.87حجم المونة = 

 ³م 0.0356=   س =  ؞

 كغم  50  ≈كغم  49.84=  ³كغم / م 1400*  0.0356وزن السمنت = 

 ³م 0.1068=  3* 0.0356حجم  الرمل = 

EXAMPLE  : (2) 

(متر  والبناء 6( متر وطول )1( سم وأرتفاع )11احسب عدد الطابوق المستخدم في جدار سمك )       

 درز مسح بدون لبخ . 

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل : 

 ³م  0.66=  6* 1*  0.11حجم البناء  =      

 ³م 0.002112=  0.11*  0.08*  0.24حجم الطابوقة الواحدةمع المونة  =    

 طابوق 312.5=    عدد الطابوق = 

 ³م 0.001771=  0.11*  0.07*  0.23حجم الطابوقة الواحدة بدون مونة  =    

 ³م 0.553=  0.001771*  312.5الحجم الكلي للطابوق =   
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 حجم الطابوق الكلي = حجم المونة  –حجم الجدار الكلي     

 ³م 0.107=    0.553  - 0.66        

 س (3)س +  0.87حجم المونة =     

 س (3)س +  0.87=    0.107    

 حجم السمنت³م 0.0307س =   ؞

 كغم  43=  ³كغم / م 1400*  0.0307  

 حجم الرمل ³م 0.922=  3*    0.0307 

 

 

 

 

 ( سم :15اذا كان سمك الجدار )

 بلوكة 11.6=   عدد البلوك = 

 

 

 

 ( سم : 20اذا كان سمك الجدار )

 بلوكة15.244= عدد البلوك = 
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 ( سم :            40اذا كان سمك الجدار )

 بلوكة 30= عدد البلوك = 

 

 

 

 

 غير الطابوق األحمر المفرغ ويستعمل في بناء القواطع الداخليه

 . المعرضه ألحمال كبيره
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 ³م 0.0023=  0.24*  0.12* 0.08حجم الطابوق مع المونة = 

 طابوقة 450=  435=  =  ³(م1عدد الطابوق  في )

 ³م 0.00117=  0.23*  0.11* 0.07حجم الطابوق القياسي =  

 ³م 0.77=    0.00117*  435حجم الطابوق الكلي   =  

 ³م  0.23=  0.77 – 1مكعب = حجم المونة في المتر ال

 ( من حجمه 0.13عند مزج السمنت مع الرمل والماء  يفقد المزيج )

 0.87=  0.13 – 1مقدار الفقدان =  

 )سمنت : رمل ( 1:3نسبة الخلط  = 

 س(3)س +   0.87حجم المونة  = 

 س(3)س +   0.87=  0.23

 حجم السمنت  ³م 0.07=    س =  ؞

 

 الرمل ³م  0.21=  3*   0.07

 

 
 (3: 1مونة الرمل + السمنت نسبة اللبخ ) 

(0.13المزيج يفقد من حجمه بمقدار )  

 0.87=  0.13 -1مقدار الفقدان        
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 متر  0.02( سنتمتر = 2اذا كان سمك اللبخ = )

 ³م  0.02=  1*    0.02*  1( = ²م1حجم االبخ )

 س (3)س +  0.87=  0.02

 حجم السمنت  ³م 0.00575س =  ؞

 ³م 0.01725=  3*   0.00575حجم الرمل  = 

  كغم  وزن الرمل 8.05=    0.00575*  ³كغم / م 1400كثافة السمنت 

 

 

 

 

EXAMPLE  : (1) 

تر وارتفاع (م100أحسب كمية االسمنت والرمل في أعمال اللبخ بالسمنت لجدار طول)      

 (  : 1:3( متر اذا كانت نسبة الخلط )2.5)

 لحـــــــــــــــــــــــــــــل :ا

 ²م 250=    2.5*  100مساحة الجدار  =   

 ³م 5=    0.02*   250حجم االسمنت = 

 س( 3) س + 0.87=   5

 حجم السمنت  ³م 1.437س =  ؞

=   1400*  1.437وزن السمنت =  ؞ طن   2كغم =  2015
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 ³م 4310=   3*  1.437حجم الرمل = 

 كيس  40.3=    عدد أكياس السمنت =

 

 

 

 

 

 ( سم 40*20*15أبعاد البلوك )

 ( سم 40*20*20أبعاد البلوك المجوف )

 (سم 41*  21* 16قياسات البلوكة مع المونة )

 بلوكة  73=  72.59=  =  ³(م1عدد البلوكات في )

 ³م 0.012=  0.4* 0.2*  0.15حجم البلوكة بدون مونة  = 

 ³م 0.876= 0.012* 73بدون مونة =  ³(م1بلوك )حجم ال

 ³م 0.124=  0.876 – 1حجم المونة  =  ؞

 س (3)س +  0.87حجم المونة = 

 ³م 0.0356=   س =  ؞

 كغم  50  ≈كغم  49.84=  ³كغم / م 1400*  0.0356وزن السمنت = 

 ³م 0.1068=  3* 0.0356حجم  الرمل = 
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EXAMPLE  : (2) 

(متر  6طول )و( متر 1( سم وأرتفاع )11احسب عدد الطابوق المستخدم في جدار سمك )       

 والبناء درز مسح بدون لبخ . 

 

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــل : 

 ³م  0.66=  6* 1*  0.11حجم البناء  =      

 ³م 0.002112=  0.11*  0.08*  0.24حجم الطابوقة الواحدةمع المونة  =    

 طابوق 312.5=    عدد الطابوق = 

 ³م 0.001771=  0.11*  0.07*  0.23حجم الطابوقة الواحدة بدون مونة  =    

 ³م 0.553=  0.001771*  312.5الحجم الكلي للطابوق =   

 حجم الطابوق الكلي = حجم المونة  –حجم الجدار الكلي     

 ³م 0.107=    0.553  - 0.66        

 س (3)س +  0.87حجم المونة =     

 س (3)س +  0.87=    0.107    

 حجم السمنت³م 0.0307س =   ؞

 كغم  43=  ³كغم / م 1400*  0.0307  

 حجم الرمل ³م 0.922=  3*    0.0307 
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 ( سم :15اذا كان سمك الجدار )

 بلوكة 11.6=   عدد البلوك = 

 

 

 ( سم : 20دار )اذا كان سمك الج

 بلوكة15.244= عدد البلوك = 

 

 ( سم :            40اذا كان سمك الجدار )

 بلوكة 30= عدد البلوك = 

 

 

 

 

 

 



- 39 - 

 

 

- 39 - 

 

 

 

 
الكاشي هو مادة خرسانية لتغطية األرضيات والسطوح وكذلك في الدرج وفي عتبات  

. لقاعاتالكاشي بصورة شاقولية لإلزارات حول الغرف واالشبابيك السفلى، ويمكن أن يستخدم 
ويستعمل في التطبيق مونة السمنت بعد وضع فرشة من الرمل فوق صبة األرضية لتسمح 

الح لألم للكاشي بحرية الحركة الناتجة عن التمدد وتكون نسبة الخلط لمونة السمنت المقاوم
رك فيها قليلة وذلك لضمان عدم تحعلى أن تكون المونة قوية أي نسبة ماء السمنت  1:3

ين بسم، أما المفاصل التي تترك 2الكاشية بسبب وزنها. ويكون معدل سمك مونة التطبيق 
ملم من 3التخمين سيتم اخذ معدل ثخن المفصل  ملم وألغراض4-2كاشية وأخرى فتتراوح بين 

قط ن السمنت فجميع الجهات، وبعد االنتهاء من تطبيق الكاشي يتم ملئ المفاصل بمونة م
 شبه سائلة.

يتم تصنيع الكاشي عادًة على شكل مربعات وذلك لسهولة تطبيقه، أما سمكه فيختلف  
ي هباختالف أبعاده واستعماله والشركة المنتجة له. إن أبعاد الكاشي األكثر شيوعًا 

 سم أو غيرها30سم*30سم أو 25سم*25سم أو 20سم*20
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 : الموزائيك المزجج

 ان مختلفة ، يمتازواجي وبألجيب زركة له تعشي بأبعاد صغير مربعة أو مضلاكوهو     

ل بالحوامض واألمالح ، وقليل الوزن ، كبالمظهر الممتاز والمقاومة العالية للحريق ، والتآ

األخرى ،  االكساءلتثبيته لذلك يعتبر خفيف الوزن مقارنة مع أنواع  ويحتاج إلى مونه قليلة

الصحية وفي المواقع التي تصلها رطوبة  المزجج في المداخل والمرافقويستخدم الموزائيك 

 . باعتباره قليل التأثر بها

 السيراميك

بيرة ، كفخاري ويكون بإشكال مربعة أو مستطيلة أو مضلعة صغيرة أو   ييب طيناكله تر   

يراميك ساء بالسكالسيراميك بألوان متعددة ويستعمل اال وبمظهر السادة و المنقوش ، يصنع

المستمر ، ويمتاز  في المرافق الصحية وفي األرضيات التي تحتاج إلى سهولة التنظيف

ل بالحوامض كبالمظهر الجيد وعدم التأثر بالدهان والملوثات وخفيف الوزن ومقاوم للتآ

 .  واألمالح

 الكاشي الفرفوري

 )إلى 10 (بضلع لمينا زجاجية ويكون بإشكال مربعةكا له ترآيب فخاري ومطلي بمادة     

سم مستطيل الشكل أو مضلع ،ويستعمل في جدران المرافق الصحية والمطابخ ويمتاز 30

 . بالمظهر الجيد والمقاومة العالية للحوامض واألمالح وسهولة فيالتنظيف

 

 ) الشتايكر )البالطات الكونكريتية أو الخرسانية 

وباستعمال الحصى الناعم 1.5:1 :3 ) ( ) تصنع هذه البالطات من الخرسانة بنسبة       

ملم ، وقد يضاف إليهامانع الرطوبة (السيكا ) ويجب استعمال الهزاز عند 10 ) ( بمقاس أقصى

  Mineral Colouring )الصب إلعطائها الكثافة الالزمة ويضاف أصباغ ملونة

وما ي28. وترطب بالماء بصورة مستمرة لمدة (في بعض الحاالت إلعطائها لونا مميزا  (

 ) التصلب وتطور المقاومة المطلوبة والحجم القياسي لبالطات تسطيح السقوف إلعطائها

سم ، 80سم إلى 40قياسات مختلفة من  فانه 4x80x80) )تطبيق األرضيات  اسم ، أم
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 .معاير الكسر لكل نموذج حسب األبعاد١٩٨٧لعام ١١٠٧وحددت م. ق. ع

 

 
 

 يوم28يقل عن  تجري جميع الفحوصات على نماذج عمرها ال

 الشكل العام١-

 ، ) ملم0.5 ±( ان يجب أن ال يتجاوزكتطابق األر -استوائية الوجه :-أ

 انكنأخذ نموذجين من الكاشي وتطبق الوجهين ويقاس الفراغ الموجود بين الكاشيتين في األر

. 

 ) درجة0.1 ± ( يجب أن تكون قائمة وال تتجاوز -الزوايا : -ب

 ملم1.5 ) ±( االختالف بالسمك بين مختلف المواضع المبينة -ظهر :موازاة الوجه وال -جـ 

بر مقاس كسمك طبقة الوجه : ال يقل سمك طبقة الوجه المعرضة لالحتكاك عن سمك ا -د

 . ( والتنعيمملم) بعد الجلي 8 ( الوجه وال يقل عن ام المستخدم فيكالر

 . األبعاد والتفاوت باألبعاد -هـ 

 متطلبات أخرى -و

 . لوجه خالي من النتوءات والفجوات واالنخفاضات والتثلماتا١-

 . الحافات حادة وسليمة٢-

 . حافات الكاشية عمودية على السطح٣-

 

 
يمكن أن يتم عمل اإلزارة وذلك عن طريق وضع نصف كاشية حول الجدران على أن يكون سطحها  

األسواق المحلية إزارة من السيراميك يمكن الداخلي بمساواة سطح البياض الواقع فوقه، وحديثًا يتوفر في 
استعمالها بداًل من الكاشي. تختلف أبعاد اإلزارة المتوفرة في السوق إال أن أكثر األبعاد شيوعًا هي 
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50cm*13cm*0.6cm  عادًة. وإليجاد عدد  1:3ولتطبيق اإلزارة تستعمل مونة سمنت بنسبة مزج
يتم تقسيم محيط الغرف والممرات الداخلة للمبنى على طول قطعة القطع السيراميكية الالزمة لعمل اإلزارة 

 اإلزارة.

 
م كان يستخدفبقًا يتم عادًة تغليف الجدران الداخلية للمطبخ والصحيات بالسيراميك في الوقت الحالي، أما سا

ثة ثال  على أن يرش لمدة 1:2الكاشي الفرفوري. يتم شربتة الوجه الخلفي من السيراميك بمونة سمنت 
ع يعرف على الجدران. بشكل عام هنالك نوعين من السيراميك: نو  1:3أيام، ويتم تطبيقه بمونة سمنت 

فاصل و عمل م"السيراميك الليزري" وهذا يستخدم عادًة في المطابخ ويمكن تطبيقه بدون مفاصل أ بمحليًا 
 ق وأكثرها شيوعاً ملم وهناك عدة أبعاد قياسية متوفرة في السو1بسمك قليل جدًا يكون بحدود 

60cm*30cm*0.9cm خرويتم تنفيذ السيراميك عادًة بلونين احدهما غامق ويكون أسفل الجدار واآل 
و سوم أر فاتح ويكون أعلى الجدار ويفصل بينهما حزام سيراميكي شبيه باإلزارة يحتوي على نقشات أو 

ًا كثر شيوعزري األ الحزام السيراميكي الليغيرها بألوان متناسقة مع لوني السيراميك الفاتح والغامق وأبعاد 
م يستخدو "السيراميك العادي"  ب. أما النوع الثاني من السيراميك فيعرف محليًا 30cm*8cm*0.9cmهي 

ياسية قة أبعاد ملم، ويتم تنفيذه بلونين وحزام مثل السيراميك الليزري وهناك أيضًا عد3للصحيات وبمفاصل 
أما أبعاد الحزام السيراميكي العادي هي  40cm*25cm*0.7cmله وأكثرها شيوعًا 

25cm*7.5cm*0.7cm. 

 

تصبغ الجدران عادًة لسببين رئيسيين: أولهما المحافظة على الجدران من الطوارئ الجوية، وثانيهما إعطاء 
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المنظر أو اللون المرغوب فيه للجدران والسقوف وغيرها. هناك عدة أنواع من األصباغ يصلح كل منها 
 ض معين ومنها:لغر 

 الصبغ الدهني: ويستعمل لصبغ األبواب والشبابيك المعدنية وصبغ الجدران والمناطق الرطبة.

اطق المن الصبغ المائي )األموشن(: يستعمل لصبغ الجدران الداخلية والخارجية وال يفضل استعماله في
 الرطبة.

 السنوسم: ويستعمل لصبغ الجدران الخارجية.

التي تعطي عددًا معينًا من األمتار المربعة باختالف نوع الصبغ واختالف تختلف كمية الصبغ  
نواع أخشونة السطح المطلوب صبغه، والجدول اآلتي يبين مساحة السطح التي يغطيها غالون واحد من 

 مختلفة من األصباغ:

 غالون(/2التغطية )م نوع السطح نوع الصبغ

 صبغ دهني
جص أو 
 15 - 12 سمنت

 55 – 50 ح خشبيسط صبغ دهني
صبغ 
 أموشن

 25 – 20 جص

صبغ 
 سنوسم

 سمنت
كغم يغطي 50كيس 

 2م100
 لتر  4غالون  1

 لتر 4.54609غالون انكليزي =  1

 لتر 3.78541غالون أمريكي =  1
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 يتم تنفيذ التسطيح عادًة وفق التسلسل اآلتي:

تسوية إلى السطح العلوي للصب و ينظف السطح جيدًا من األتربة وبقايا مواد اإلنشاء لحين الوصول 
 .1:3السطح بمونة السمنت 

 فرش طبقة من القير الجيد.

القير  سم وتلصق بواسطة10فرش طبقتين من اللباد على أن تتداخل الطبقات مع بعضها بما ال يقل عن 
 بصورة جيدة.

 ( سم عكس الطبقة األولى.0.85 – 0.75فرشة طبقة أخرى من القير الجيد بسمك )

و مزاريب وهند العير بالتراب الناعم الخالي من األمالح واألحجار والمواد الغريبة ويكون اقل سمك له التهو 
 .1.5cm/mسم ويكون انحداره بمعدل 7

ستك. سم بالما2(م وملئ المفاصل التي تكون بسمك 0.04*0.8*0.8التطبيق بالشتايكر الذي أبعاده )
بالماستك  سم وتمأل2عمل مفاصل لغرض التمدد أيضًا بحدود وفي حالة الرغبة باستعمال كاشي عادي فيتم 

 ملم.3عدا تلك المفاصل التي تترك بين كاشية وأخرى والتي تكون بسمك  2م15ويتم عملها كل 

 والكميات بشكل تخميني تكون كاآلتي:

 2م 100غالون لكل   8قير     

 2م 100لتر لكل   20ماستك  
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 سب التداخلحسب عرض الرولة ويح لباد     

 هو بعد قطعة الشتايكر بعد إضافة سمك المفصل. 0.82حيث                  شتايكر 

 

 

 

 

 سنتمر  2( والسمك = 25*25()30*30()20*20ان أبعاد أكثر أنواع الكاشي )

 (ملمترومن جميع الجهات3معدل سمك المفصل )

 (  0.203*  0.203ابعاد الكاشي عند التصفيف  مع المونة )

 كاشي  24.3=   =  ²( م1د الكاشيات في )عد

 

 

 

 (1اختبار )

لما بأن أبعاد ( ع6*5احسب عدد الكاشي الذي يحتاجه لتصفيف ارضية غرفة ذات أبعاد )      

 (  ؟30*30الكاشية  )

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــل :

 (  cm0.303  *cm0.303أبعاد الكاشية بعد التصفيف = ) 

 ²م 0.092مساحة الكاشية الواحدة =  

 مساحة السطح

0.82*0.82 
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 ²م 30مساحة أرضية الغرفة  = 

 كاشية  326=    عدد الكاشيات = 

 (2اختبار )

 عرف الكاشي وتكلم عن كيفية صنع الكاشي وماهي أنواعه ؟         

 (3اختبار )

 ماهي فحوصات الكاشي الكلية ؟        

 (4اختبار )

 الواجب مراعاتها عند فحص الكاشي ؟ ماهي النقاط      

 

EXAMPLE  (1) 

وفق المواصفات  2خمن كميات المواد اإلنشائية الالزمة ألعمال النهائيات اآلتية للمثال        
 اآلتية:

عدل سمك وبم 1:1شريتة الجدران الداخلية والخارجية والسقوف والمردات بشربت مونة السمنت 
 سم.0.5

 .1:3والمردات بمونة السمنت لبخ الجدران الخارجية 

سم 120(سم وبارتفاع 0.9*30*60( بسيراميك ليزري )3*4تغليف الجدران الداخلية للغرفة )
 (سم.0.9*8*30فقط من أسفل الجدار مع حزام ليزري )
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 (سم.0.6*13*50( أبعادها )3*5عمل إزارة للغرفة )

 بياض ما تبقى من الجدران الداخلية والسقف بالجص.

 (سم.3*30*30رضيات بالكاشي الموزائيك بأبعاد )تطبيق األ 

 
 
 

 

 ( الشربت1

   =2m27=                          3*3+5*4     (+)السقف

  )} =2m90= 3}*2)*5+3+(2)*4+3     (+)الجدران الداخلية

  ) =2m78=         3*2)*9.6+3.4     (+)الجدران الخارجية

  ) =214m=     )    3.4*9.6(-)4.4*10.6     (+)الطارمة

  ) =2m12=     0.4*2)*10.6+4.4     (+)المرد من الخارج

  ) =27.1m=      0.25*2)*10.2+4    (+)المرد من الداخل

  ) =284m.5)       =4*210.(-)4.4*10.6  (+)حافة المرد

 *  =2m25=  2*2*2.5*2+1.5*2*2.5*1     )-(الفتحات
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   =2m 208.94المجموع                                       
3Vol. = 208.94*0.005=1.0447m 

3C=0.696m 0.75(C+C) =1.0447 

Cement = 975 kg 

3Sand = 0.696 m 

مرة أخرى ألنه تم اخذ  2لكون هناك غرفتين ثم * 2تم ضرب مساحة الباب والشباك * *
 .مساحتهما مرتين للجدران الداخلية والخارجية

 

 ( اللبخ2

   =2m 116.94)=12+7.1+5.84+ ( 14+  78 (+)لطارمة + الجدران الخارجيةالمرد + ا

   =2m 12.5 =                                 2*2.5*1.5+  2*2.5*1   )-(الفتحات

2m 104.44                                                                            
3Vol. = 104.44*0.02=2.0888 m 

3C=0.696 m  0.75(C+3C)  =  2.0888 

Cement = 0.696*1400 = 975kg 

3Sand = 3C = 2.0888 m 

 ( السيراميك3



- 49 - 

 

 

- 49 - 

  ) =2m 16.8=  1.2*2)*4+3  (+)جدران

   =2m 15.1  )     -(   2m 1.2=             1.2*1باب

  ) =1-1.2*(2m 0.5=    2.5   )-(شباك

 (سم.0.9*30.1*60.1أبعاد قطعة السيراميك هي ) لم م1وعلى اعتبار أن سمك المفصل هو 

8447.83 عدد القطع
601.0*301.0

1.15
=                 =  قطعة 

 m 10.5= (اكشب)2.5 – (باب)1 – 2*(3+4) = طول الحزام

3588.34 عدد القطع الحزام
301.0

5.10
=                 =  قطعة 

   =2m15.94=0.08*15.1+10.5مساحة الحزام  +مساحة السيراميك  =المساحة الكلية

  سم 2سمك البياض بالجص هو ( 1.1=0.9-2سمك مونة التطبيق هوcm=0.011m) 

  = 3م 0.17534=  0.011*15.94حجم مونة التطبيق 
3C = 0.058m 0.75(C+3C)    =  0.17534 

Cement = 0.058*1400 = 81.83 kg 

3Sand = 3C = 0.17534m 

 =0.009*{35*0.001*(0.08+0.3)+84*0.001*(0.3+0.6)} = لمفاصلحجم مونة ا
3m4-10*8.001=                     

3m4-C=10.668*10 0.75C   =4-10*8.001 

1.5kg*14004-White Cement = 10.668*10 

 مساحة التغليف

 مساحة القطعة

 طول الحزام

 طول القطعة
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 ( اإلزارة:4

 17m=1-2*(3+5) = طول اإلزارة

347.33 عدد قطع اإلزارة
503.0

17
=  قطعة 

 ملم3رض أن سمك المفصل تم ف

  سم 0.6سمك اإلزارة هو ( 1.4=0.6-2سمك مونة تطبيقها هوcm) 

 3م 0.03094=  0.014*0.13*17حجم المونة = 

3C=0.0103m 0.75(C+2C) =0.03094 

Cement=14.44kg 

3Sand=0.03094m 

 3م10-4*3.8556=0.006({*0.5+0.13*)0.003*34حجم مونة المفاصل = }

3m4-C=5.1408*10 0.75C =4-10*3.8556 

White cement=0.719712kg 

 ( البياض بالجص:5

  ) =2m90= 3*2)*4+3+(3*2)*5+3      (+)الجدران الداخلية

   =2m27=                           3*3+5*4      (+)السقف

2)       = 86.35m-(  215.94m السيراميك                                      = 
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   =2m2.21=                            0.13*17    )-(إلزارةا

  ) =2.5*2.5+1.5*1*(2m12.5=        2     )-(باب وشباك

   =3m1.727=  0.02*86.35حجم الجص

 2422.1175kg=1.1*1275*1.727 = كمية الجص

 ( تطبيق األرضيات بالكاشي6

 2م27= 3*5+3*4مساحة األرضية = 

 =300294.1 عدد الكاشي
303.0*303.0

 كاشية     =               =27

   =3m0.54=0.02*27حجم مونة التطبيق
3C=0.1588m 0.85(C+3C) =0.54 

Cement=222.35kg 

3Sand=0.476m 

  ) =30.0162m=0.03)*0.3*0.3*294-27حجم مونة المفاصل

0.0162=0.75C  C=0.0216m3 

White cement=0.0216*1400=30.24kg 

بواب مالحظة: لكل الحسابات التي تم إجراءها لفقرات اإلنهائيات يمكن إضافة حافات األ
 سم.10والشبابيك بسمك 

(1)+(2) 

 مساحة األرضية

 مساحة الكاشية
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31.668m=0.3)*2*0.1*(27.8)=1( 

3816m.4=0.2)}*2*0.1-5)*(2*0.1-3)+(2*1.0-4)*(2*1.0-3)={(2( 

3Vol. of fill =6.484m 

 % من حجمها األصلي نتيجة الرص.75 لنفرض أن حجم هذه اإلمالئيات ينخفض إلى

Vol. of fill =6.484*(1/0.75)=8.645m3 

  ) =3m2.408=4.816/2=2)/2حجم الخرسانة الضعيفة

Cement=314.48kg, Sand=1.123m3, Gravel=2.246m3 
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 تحتاج جميع المنشآت إلى عزل مبانيها عزال تاما من الرطوبة

 . السطحية ورشحهماوالمطر والمياه الجوفية و

 فمن مساوئ تأثير الرطوبة ومياه الرشح على المباني •

 أنها تساعد على تلف المواد المكونة للعناصر  •

 مما يؤدي إلى قصر عمر  مواد التشطيباتاإلنشائية و 

 وصدور روائح كريهة  هذه الموادالمبنى بخالف تعفن 

 . وجلب األمراض منها مع تكاثر الحشرات والفئران

 

 : تسبب الرطوبة أضرار كبيرة للمنشآت

 واعتكون المواد المسامية كالطابوق والمواد الرابطة ومعظم أنمن الناحية اإلنشائية 

 الخرسانة أقل تحمال ًعندما تكون رطبة

الرطوبة تكون عامال ًأساسيا ًفي حدوث التزهر وفي تنشيط تفاعل األمالح وخاصة 

 سمنتية وهذا التفاعل يسبب إضعاف الخرسانة والموادالكبريتية منها مع المركبات ال

 .السمنتية األخرى

إنجماد المياه داخل الخرسانة واألجزاء اإلنشائية األخرى قد يؤدي إلى تفتت ذلك 

 .الجزء نتيجة لتمدد الماء داخل الفجوات

الرطوبة عامل أساسي في صدأ وتآكل بعض المعادن مما يقلل من دوام المنشآت 

ة الجمالية حيث أن البقع الرطبة تكون بلون مختلف عن المحالت الجافة مماالناحي 

 .يشوه المنظر ويلحق أضرارا ًبطبقات اإلنهاء

 

 : يمكن أن تصل الرطوبة إلى األبنية في الحاالت التالية
 بسبب الرطوبة الناتجة عن إستعمال الماء ١.

 .مع المواد اإلنشائيةعند البناء

 .ن التربة إلى الجدران أو األرضياتإنتقال الرطوبة م٢.

إختراق الماء للسقوف بسبب خلل في تسطيح ٣. .السقوف
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 .إختراق مياه األمطار للجدران الخارجية٤.

 .خلل في مجاري الخدمات الناقلة للسوائل٥.

 تكثف بخار الماء الموجود في الهواء٦.

 .داخل المنشأ على السطوح الباردة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ائية للرطوبة تعتمد على مجموعة من الخواصإن مقاومة أي مادة إنش

 -:منها 

 .أن تكون المادة صماء أي ال يخترقها الماء أو تمتصه١.

 ان ال تتفاعل المادة مع الماء ويتغير تركيبها بحيث تصبح غير٢.

 .مقاومة للرطوبة

 .أن تكون المادة ذات دوام طويل يتناسب وعمر المنشأ٣.

 ق نتيجة للحركة التي تتعرض لها فيذات مرونة كافية لتجنب التشق٤.

 .المنشأ

 .سهلة اإلستعمال٥.

 .ذات تحمل كافي لمقاومة اإلجهادات التي تتعرض لها في المنشأ٦.

 ذات كلفة مناسبة٧.
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        يمكن تقسيم المواد العازلة للرطوبة إلى ثالثة أقسام رئيسية هي

 1-  مواد عازلة مرنة
 2-  مواد عازلة نصف صلبة

واد عازلة جاسئة صلبةم -3 

 

 
 

 

توضع هذه المواد على الحوائط والجدران واألرضيات ألنها تتحمل هبوط المباني الطفيا دون أن تنكسر أو 

 .تتهشم

 ويمكن تقسيمها إلى ما يلي

 : 

 األلواج المعدنية -1

: 

 : تستعمل هذه المواد لعز  الرطوبة عن األسطح والحوائط واألرضيات، ومن هذه المواد

أ. ألواج الرصاص: نظراً ألن الرصاص قابل للحدأ فإن  يدهن وج  بالبتيومين، وتوضع هذه األلواج بين 

 . الطو  والحجر

 . . ألواج األلمنيوم: وهي أكثر المواد استخداماً كما نعرف نظراً ألنها م تحدأ

 .ج. ألواج الحديد المجلفن

 .د. ألواج  ديد اإلستنلس إستيل

 

 : البتيومين -2

 

هو مزيج من الهيدروكربونات الطبيعية ويتراوج البتيومين في قوام  بين الحةبة وشب  الحةبة، يدهن ب  

حوائط األفقية و وائط األساسات المةمسة لتربة األرد الرطبة. ويعتبر البتيومين من أكثر المواد ال

لمواد األ ر  بخةف مرونت  المستعملة في الوقص الحاضر في عز  الرطوبة نظرا لر ص ثمن  عن بقية ا

. وسهولة استعمال  ومقاومت  للفطريات والسوس والنمل وغيرها  

 

 من أنواع البتيومين

 

 أوالً: المواد العازلة المرنة
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. البتيومين المؤكسد )المنفوخ(: إن ما يزيد من ليونت  وقابليت  للشد والثني هو  فض نسبة أ      

لسائلة التي يحتويها بنفخ الهوا  في الهيدروجين إلى الكربون في البتيومين المحهور وإنقاص الزيوت ا . 

. البتيومين الناشا ) الحلب(: يستخدم عند وجود أ ما  ميكانيكية عالية ودرجات  رارة منخفضة        

ويتحو  إلى  الة الحةبة عند طرد الزيوت الثقيلة المختلطة عند تكوين  بواسطة تقطير البتيومين تحص 

.تضغط تفريغي عالي لطرد تلك الزيو  

 

. معلقات بتيومينية: وتقسم هذه المعلقات إلىت                     

. معلقات متوسطة الثبات2معلقات ثابتة  .1 . 

 .معلقات منخفضة الثبات  سب سرعة انكسارها أي تبعاً لسرعة انفحا  البتيومين عن الما  .3

ي  رمل ويستخدم بد  اإلسفلص ويوضع في براميل ويوضع عل 80ْ-60وينحهر البتيومين على درجة  رارة 

ملم2.5الطبيعي لعز  الرطوبة في الحوائط األفقية أو يدهن سا ن ليحل السمك م يقل عن  . 

 :بعض األنواع األ ر  من البتيومين لمقاومة الرطوبة .

 

1. Bitumen with Hessian Base. 

2.Bitumen with fiber . 

3.Bitumen with Asbestos Base. 

4.Bitumen with Hessian & lead. 

5.Bitumen with fiber &lead. 

6. Bitumen with Asbestos Base & lead 

 

  مشمع البولي اثيلين -3

يعتبر البولي اثيلين من المواد المرنة التي تقاوم امنبعاج المترتب عن هبوط المباني الخفيا بدون تلا , 

كغم/متر  0.48ملم وو ن   والي  0.46سمك   وهو أسود اللون ومستعمال  كمادة عا لة يجب ان يكون

مربع. ونظرا لرقة سمك هذا المشمع عن مادة البتيومين يفضل وضع  في لحامات مونة المباني وكذلك في 

 .عز  الحمامات وامدشاش

 

 : سائل عا   للمياه .4

تعرضها للرطوبة ، سنوات  سب نوع المادة وكيفية  5-3يمكن امعتماد على هذه الطريقة لمنع الرطوبة من 

وهذه المادة من النوع ذات إمكانية عز  فقط ، ويحنع هذا السائل من مادة البرافين إلى الزيص الطيار  يث 

يخلط المخلوط بالفرشاة أو يرش بماكينات الرش الخاصة على مناطق المباني المنفذة للمياه أعلى منسو  

 .سطح األرد

 ثانيا : المواد العا لة نحا الحلب
 

هذه المواد سهلة التجهيز والتشكيل في المكان المراد عزل  وهي تستعمل لعز  المباني من الرطوبة          

:  وأهم هذه المواد . أكثر األ يان   
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 :اإلسفلص -1

وهو عا لة جيد للرطوبة ومن عيوب  عدم قوة تحمل  للشد العالي و حوصا عند هبوط المبنى الخفيا فان  

ا ويكون عرضة لتسر  المياه من  ةل  , وعلى ذلك م يفضل وضع  في هذه المباني اإلسفلص ينشرخ ويتل

ولإلسفلص ثةث أنواع هي: األسفلص الطبيعي، والحناعي، األسفلص المستيكة: وهو .إم بعد دراسة  اصة

. عبارة عن مادة المطاط األسفلص  

 

 لفائا مانعة للرطوبة -2

في األسطح وتفرش على السطح المراد عزل  بحرق الشريط بجها  تستعمل لعز  المياه والرطوبة        

( اص ) . 

هناك مواد أ ر  عا لة للرطوبة ترش على األسطح وتشكل طبقة رقيقة مانعة للرطوبة ، وهذه *.*.*

الطبقة تقاوم أيضا التلوث الجوي وتقاوم األ ماد والدهون والزيوت ، لها القدرة على تحمل درجات 

ولها قدرة على املتحام على األسقا وتوجد بعدة ألوان مختلفة تستخدم  سب  120ْ-40الحرارة ما بين 

 .الحاجة

 

        لفائا إسفلتية وعليها طبقة رقيقة من المعدن .3

تتكون هذه اللفائا من مادة إسفلتية وعليها نوع من المعدن وكثيراً ما يستخدم األلمنيوم، وتوضع دا ل 

 .األسقا وفي الحوائط

 

  رقائق إسفلتية صغيرة .4

. تستعمل هذه لعز  األسطح المائلة ألنها سهلة التركيب ومقاومة للرطوبة والمياه  

 

 ثالثا : المواد العا لة الجاسئة)صلبة(
: تقسم هذه المواد إلى       

 

  بياد إسمنتي -1

 

سم ,  0.6ك كل منهما وغالبا ما يوضع هذا البياد على أساسات المباني في التربة العادية من طبقتين سم

 وفي  الة التربة المبللة جدا يجب دهان البتيومين على طبقة البياد اإلسمنتي .

 

 ألواج امسبستوس الحغيرة -2

 

وهي قطع اسبستوس صغيرة لها أشكا  كثيرة كالمبين في الشكل. تركب على األسقا بركو  مناسب فوق 

 .بعضها

 

  ألواج وشطا  شبية صغيرة -3
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يقواد شائعة امستعما  في األسطح المائلة والحوائط ، ولكن عيبها أنها سريعة الحروهذه الم  

 

 

 ألواج امسبستوس اإلسمنتي -4

وتحنع من  لط امسمنص البورتةندي مع ألياف امسبستوس التي تكون مبللة ثم تشكل وتضغط إلى         

لة. وفي الوقص الحاضر منع استخدامها بعد إن ألواج وتستعمل هذه األلواج أ يانا في تكسية األسطح المائ

. اكتشا أن مادة امسبستوس تسبب مرد السرطان لإلنسان . 

 

 

 طبقة البةستيك -5

 

واألثاث مثل الفورمايكا ويفضل الناس استعما  هذه المادة لوضعها على التربيزات وفي تكسيةالحوائط  

 

 

 القرميد المزجج –6
 

جيدة, وتستعمل لتكسية األسطح المائلة وهو جيد لعز  الرطوبة والمياه يحنع القرميد من مادة فخارية 

 .ويساعد وجوده على أسطح مائلة طرد المياه من عليها بسرعة

ويشترط في القرميد المستعمل إن يكون تام الحريق  اليا من الثقو  أو التشقق, على إن يكون أملس 

مكتوم من الحوت األ ير دليل على وجود شروخ السطح وإذا ضر  باألظافر يسمع ل  صوت رنان وليس 

.  أو إن القرميد غير تام الحريق  

 
 

 

 

الرمل أو التالك لمنع إلتصاق  المنثور فوقه اإلسفلتوهو ورق سميك مشبع بطبقة من  -:اللباد -١

-٦( )يتراوح بين  ينتج اللباد بطبقة واحدة أو أكثر حسب السمك المطلوب الذي .االستعمالالطبقات قبل 

 .متر وبطول يمكن إنتاجه حسب الطلب١حوالي ( ) ملم ويجهز على شكل لفات بعرض٣

 تستعمل األنواع الجيدة منها ًالمسامية جداصلدة واطئة  مادة صخرية وهوSlates :- اإلردواز - ٢

 .في قطع الرطوبة العمودية فيالجدران

التي قد تكون طبيعية كما في  اربونيةالمنتجات الهيدروك مجموعة منوهي  -: واإلسفلتالقير  - ٣  
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 القير

 .اإلسفلتفي  تكريرهماأو من مشتقات النفط عند 

 

 كاشي السيراميك المزجج -4.

 عن الجدران الرطوبة الجانبيةويستعمل لقطع  -: 

 .والمطابخ وخاصة في الحمامات والمغاسل 

 ويستعمل لقطع الرطوبة  -: الطابوق المزجج - 5 

 .جدرانال  العمودية عن

 

 تستعمل صفائح  -: صفائح الرصاص  -6 

 للرطوبة وتتميز بمرونتها ودوامها الرصاص كمانع

 وتكون كلفتها وارتفاعالعالي  

 (.ملم١.٨بسمك ال يقل عن ( ) )

 

ادة مقاومتها للرطوبة ولتأثيرات الخرسانية لزي هي أصباغ تستعمل لطالء السطوح -: األصباغ األسفلتية -7

 .لطلي األنابيب وخزانات المياه التربة وكذلك

 

 (.ملم٠.٢٥وتكون بسمك ال يقل عن ( ) وهو مانع رطوبة مرن ذو دوام عالي -: صفائح النحاس -8

 

ما صلبة بشكل مسحوق أو سائلة أو إللخرسانة وتكون  وهي مواد تضاف -: المضافات السمنتية المانعة للرطوبة -9

 . شحمية

 

طوبة تحت األرضيات والتبليط في قطع الر ية بالستيكية غشائية ومرنة تستعملمادة إصطناع -: البوليثين -10

 (.ملم٠.٤٦بسمك ال يقل عن ( ) والسطوح وتستعمل
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لى البناء بصورة إمعالجة محالت تسربها  للحفاظ على األبنية الحديثة من الرطوبة عند تشييدها يجب •

 -:بشكل عام على  جيدة وهذه تشتمل

 فمعالجة السقو١.

 معالجة الجدران وأرضية الطابق األرضي٢.

 معالجة األقسام البنائية التي تكون تحت مستوى سطح٣.

 .األرض كالسراديب والمالجيء وغيرها

 

 

 

بة بدرجة اكبر من الرطو األبنية تحت مستوى األرض كالسراديب والمالجئ إلى تأثير تتعرض أقسام       

 . بقية أقسام المنشأ

 أساليب متعددة لقطع الرطوبة إال أن أيا من تلكيمكن إتباع  •

 األساليب يستند إلى النقاط األساسية التالية من الناحية

 : التصميمية والتنفيذية

 . متقنة يجب اختيار مواد إنشائية جيدة ذات دوام عال وامتصاص قليلمع تنفيذ العمل بصورة •

 . ياه أوالرطوبةتجنب حدوث شقوق في األجزاء البنائية المالمسة للم •

ؤدي إلى تلف أو تتشويه أو انفعاالت عالية  تصمم الجدران الخارجية واألرضيات بحيث ال يحصل فيها •

 . الرطوبة انفعال طبقة مانع

رضية من مالصق للجدران الخارجية واأل من طبقة أو طبقات مانع رطوبةtank ) (عمل حوض مستمر •

ا المنشأ وذو دوام يتعرض له نتيجة الحركة بسبب االجهادات التي المرن الذي ال يتشقق الخارج من النوع

  طويل

لتي تؤدي إلى انفصالها االمؤثرات األخرى  وقاية طبقة مانع الرطوبة من تأثير التربة المالمسة ومن كافة •

 . من على الجدران

مياه جوفية وية تربة ذات رطوبة عال كيفية تنفيذ أعمال مانع الرطوبة لسرداب في( يوضح الشكل) •

 : الخطوات التالية مرتفعة. يمكن تنفيذ العمل وفق
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 يحفر السرداب بموجب األبعاد والمناسيب المطلوبة •

 .الجوفية باستمرار وتضخ المياه 

 ملم٧٥تربع األرضية بكسر الطابوق سمك  •

 .أو بالحصى أو الحجرالمكسر ويدق التربيع جيدا 

 بسمك ٤:٢:١) ( تصب طبقة من الخرسانة •

 وتعتبرطبقة تسوية الستالم طبقات  ملم٦٠حوالي 

 .مانع الرطوبة

 تنفذ طبقات مانع الرطوبة لألرضية وتكون عادة *

 . من المواد القيرية أوالمواد القيرية وبينها طبقات اللباد 

 ملم٦٠بسمك حوالي ٤:٢:١تصب طبقة من الخرسانة ( ) •

الرطوبة من تأثير حديد  م لتعمل كطبقة واقية لمانعمل٤٠أو من مونةاألسمنت والرمل بسمك حوالي  

 . التسليح أو أحذية العمال أثناء الصب

جميعها دفعة واحدة بدون توقف أو  تنفذ صبة الخرسانة المسلحة لألرضية على أن تصب الخرسانة •

الحافات  مناسب في األماكن والحافات التي يتوقف عندها الصب وتنهى   water- stopبوضع ( قاطع ماء 

 . كان من المتعذر صب األرضية بدفعة واحدة بشكل يؤمن ربط جيد مع الخرسانة التي ستوضع بعد ذلك إذا
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ليعمل كدليل وقاعدة لتثبيت قوالب  ملم١٥٠ينفذ ضمن صبة األرضية جزء من الجدار بارتفاع حوالي  •

بين   )الفاصل اإلنشائي  قاطع ماء لضمان منع تسرب الماء خالل معkey) (الجدران ويشكل فيه قفل 

 construction jointجزئي الصبة

للرطوبة مثل المطاط أو النحاس أو  إن القاطع المائي عبارة عن شريط مستمر من مادة مرنة مقاومة •

 الصب بحيث يبقى بين جزئي الصب ويعمل على زيادة المسار للماء يثبت قبلp.v.c) (البالستك من نوع 

تنفذ الجدران من الخرسانة  .الجهتين الصبة مقلال احتمال تسرب الماء بين بيالذي يحاول اختراق جان

 . المسلحة
 

 

 

 "2( أعمال القالب اخلشبي "م8

هو القالب الذي يتم وضعه في مكان ما في البناء وفق أبعاٍد معينة ليكون كقالب لصب الرباط والسقف والمردات  
الب صب القنعضه البعض اآلخر لكي تصب هذه األجزاء مرة واحدة، وبعد وغيرها، حيث يكون القالب كتلة واحدة يكمل ب

 وري أويوزن بشكل جيد ليكون مستويًا لجميع أجزاء البيت وخصوصًا المطبخ والصحيات ومداخلها حيث سيصل الفرف
 السيراميك إلى السقف وأي اختالف في الوزن سيلفت النظر.

ب القالب لالحتفاظ بماء الخرسانة كما انه يجب اإلكثار من الركائز ال ينصح بأن تبقى أي فراغات بين ألواح خش 
أ( ثقل  تحمل: الخشبية )الدراسك( تحت القالب والمثبتة باألرض جيدًا بعد أن يدق ما تحتها ويربع ليتمكن القالب من

 الصب.  ب( تأثير الهزازات الميكانيكية.  ج( ثقل العمال والعربات أثناء الصب.

ب بطريقة معينة بحيث يسهل رفعه بعد انتهاء فترة التماسك للخرسانة بدون حاجة لتكسير بعض يركب القال 
أجزاءه، ثم ينظف القالب ويدهن جيدًا قبل المباشرة بالصب. إن كانت رغبة صاحب العمل بعمل كهرباء دفن باستعمال 

بت البراكيتات لها ويتم تثبيت الجميع على القالب األنابيب فيبدأ الكهربائي بالعمل حيث تمرر األنابيب وتوضع بمواقعها وتث
ألجل بقائها في موقعها أثناء الصب على أن يؤخذ بنظر االعتبار تثبيت مواقع الكالليب ألجل التاسيسات الكهربائية في 

 السقف.

 *لألساس الحصيري:
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 القالب الخشبي = محيط األساس*سمكه

 

 *للعمود

 تفاعالقالب الخشبي = محيط العمود * ار 

 *للسقوف

 w*l  القالب الخشبي=

إذا كان البناء غير هيكلي فان القالب الخشبي للرباط يكون على الجانبين الداخلي والخارجي ويكون أسفل الرباط  
 وكذلك أسفله. فقط عند فتحات األبواب والشبابيك، أما إذا كان البناء هيكلي فان القالب الخشبي يكون على جانبي الجسر

 )مثال(

 إذا علمت  2خمن كمية القالب الخشبي للمثال 

 أن المقطع العرضي للجدار هو كاآلتي:

 

 

 الحل:

 27=  3*5+  3*4السقف = 

 2م15=  0.5{*2(*5+3+)2(*4+3الرباط من الداخل = })

 2م13=  0.5*2(*9.6+3.4الرباط من الخارج = )

w 
l 
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 2م14=  3.4*9.6 – 4.4*10.6الطارمة = 

 2م12=  0.4*2(*10.6+4.4لمرد من الخارج = )ا

 2م7.1=  *0.25*2(*10.2+4المرد من الداخل = )

 2م1.4=  2*0.2*2.5+2*0.2*1الفتحات = 

  = 2م89.5القالب الخشبي 

 0.4من  0.15هو ارتفاع المرد من الداخل والناتج من طرح  0.25الرقم *

 )مثال( 

سور من الداخل، خمن كمية القالب الخشبي للسقف والج م5الشكل اآلتي يبين مخطط لمخزن بارتفاع 
 واألعمدة.

 

 الحل:
 2م298.76=8*7.4+7.4*7.4+8*12+7.4*12=  *السقف
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 2م69.6=0.5*2([*7.4+8(+)7.4+7.4(+)12+8(+)12+7.4الجسر من الداخل = ])

 2م46.8=0.65*2(*20+16الجسر من الخارج = )

 2م20.88=0.2(*6*3+7.4*3+8*12الجسر من األسفل = )

 2م72=  9*5*4*0.4األعمدة = 

 2م508.04القالب الخشبي = 

ي عند أالها، تم إهمال مساحة األركان الصغيرة القريبة من األعمدة لكونها قليلة جدًا ومن الممكن إهم*
سهولة م لل0.2م*0.2إيجاد القالب الخشبي للسقف والجسور تم اعتبار أن المقطع العرضي للعمود هو 

 ابات.وسرعة الحس

 

 ( صب اجلسور والسقوف:9

بعد االنتهاء من نصب القالب الخشبي تتم المباشرة بأعمال التسليح للجسور والسقوف ومن ثم  
 لحديدتليها عملية صب الخرسانة، وعليه فإن المواد اإلنشائية الالزمة لصب الجسور والسقوف هي ا

 والسمنت والرمل والحصى.
 

 )مثال(

اد اإلنشائية )سمنت، رمل، حصى، حديد تسليح( الالزمة لصب جسور وسقف خمن كميات المو       
مخطط ، علمًا أن تسليح السقف هو وفق المخطط )أ( وتسليح الجسور هو وفق ال2الغرفتين في المثال

 )ب(.
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 الحل:
 أواًل: حسابات حجم الخرسانة

 م28.2طول العتب = طول الجدار = 

 3م.822=  0.5*0.2*28.2حجم العتب = 

 3م6.996=  0.15*4.4*10.6حجم السقف = 

 3م1.46=  0.25(*4*10.2-4.4*10.6حجم المردات = )

  = 3م11.276حجم الصب 

*11.276سمنت = 
1000

 طن 3.3828=300

 3م5.638=0.5*11.276رمل = 

 3م11.276=1*11.276حصى=
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تحطا وبلورات  أ ادية الميل،  CaSO.24H2Oئية هو كبريتات الكلسيوم الما plasterالجص           

اط مرتباعادة وفق مستويات صفائحية مضاعفة، تحتضن جزيئات الما  بينها، وتكون والحالة هذه ضعيفة 

يحوي من  سب ماوشفافة غالباً. أما الجص الحبيبي فيأ ذ اللون األبيض أو األسمر أو الوردي أو األشهب بح

ور مض كلا  في  ين ترتفع درجة انحةل  قليةً بإضافة  مض الكبريص أو  شوائب. م ينحل الجص بالم

 يوم.يسالما  أو إذا  الط  شي  من كلور الحوديوم أو المغن

 

 

 وذلك لسهولة يتة م وجود الجص والجبحين )كبريتات الكلسيوم الةمائية( مع بعضهما بعضاً دوماً،      

 تحولهما كاآلتي:

اعياً ث في الطبيعة وبشكل متوا ن بحسب درجة الرطوبة والضغط الجوي. أما صنوهذا التحو  يحد    

كبريتات الكلسيوم شب  المائية  م مكوناً  90ْ-80فيُحو  الجص إلى الجبحين بتسخين   تى الدرجة 

CaSO.14/2H2O  كلياً إلى الجبحين. وعند استعمال  يمزج  م يتحو  163ْ-120)الجبس( و تى الدرجة

لشكل يكّون عجينة لدنة تستخدم مباشرة أو تحب في قوالب وتترك لتجا فتكتسب صةبة بامع الما  ف

ص باتيالمطلو . يمكن الححو  على الجص منتجاً ثانوياً عند تحنيع األسمدة الفوسفاتية من فلز اآل

Ca5F(PO4)3  بعد معاملت  مع  مض الكبريصH2SO4وعادة يخرج الجص من هذه العملية وفي  كمية . 

 ق  الكثيريراف يلة من فلور الهدروجين المعروف بأ طاره، لذا فإن استخدام الجص الناشئ عن هذه العمليةقل

 من الحذر وام تياط. ويطلق علي  تمييزاً من الجص الطبيعي اسم الفوسفوجبسوم.

 العوامل المؤثرة على تحو  الجص إلى جبحين

 يتضمن إنجا  عملية التحو  هذه، األنماط اآلتية:

ملية التحميص في جو من بخار الما  ) تى لو كان الما  المتحرر من الجص نفس ( ععندما تجري  -أ   

  يتكون الجبس فقط وم يمكن الححو  على الجبحين

يتابع الما  انطةق  نتيجة سحب بخار الما  بتيار جاف من الهوا  مثةً، انطةقاً من الجص كمادة  -    

 أولية فة يتشكل الجبس.

سير العملية، ذلك أن للجص ناقلية  رارية منخفضة  تؤثر نعومة  بيبات الجص كثيراً على  سن  -ج   
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تمنع امنتشار الحراري  تى أعماق الحبيبات، ولهذا يستحسن طحن الجص ناعماً قبل إد ال  في عملية 

 CaSO.14/2H2Oالشي. الجبس )كبريتات الكلسيوم شب  المائية( 

تفاعل ناشر بالما  يحدث تفاعل كيمياوي ترجع في  مادة الجبس إلى الجص وهذا ال عند مزج الجبس       

 للحرارة:

ن في طب األسنايعد الجبس بسبب صفات  الجيدة في طليعة المواد التي استخدمص في المجا  الطبي، ف        

ي تحضر الت moldsوالقوالب  cartsأو لحنع النماذج  impression materialيستخدم مادة طبع 

  مزج . ولد اصة لتهيئة األسنان الحناعية أو أجهزة التقويم أو غير ذلك من األعما  الحناعية السنية

ير تستعمل في تحض investmentالجبس مع مادة السيليس تنتج مادة تُعَرف باسم المسحوق الكاسي 

اذج داد نمالمتحركة أو إعالحشوات المحبوبة والتيجان والجسور والهياكل المعدنية لألسنان الحناعية 

بسية شمعية لهذه التعويضات كي تكسى بالمسحوق الكاسي. كما يستخدم الجبس في صناعة األربطة الج

 .لعةج الكسور، وفي أعما  البنا  منذ القدم

 

 
 ( سا  كمية الجص الة مة لبياد الجدران ،)استعمامت          

: يتم البياد 2م1كمية الجص الة مة لبياد جدار مسا ت  تماماً أو غير ذلك من األسبا . ولتخمين  

م يتم قة، ثبالجص للجدران الدا لية والسقوف عادةً  يث يتم تنظيا الجدران من األوساخ والمواد العال

تكون  عمليةالبد  بتثبيص مساطر  شبية على الجدار بمقدار سمك البياد ومو ونة بدقة بالشاقو  وهذه ال

بسمك  تكون ار وتكون كطبقة أولى، وبعد تماسك الطبقة األولى توضع طبقة ثانية والتيكإكسا  أولي للجد

بقة طتسمى وملم والتي تنهي الجدار بشكل عمودي والسقا بشكل أفقي، وأ يراً يتم فرش الطبقة األ يرة 6

ت ةملم لجعل الوج  صقيةً أو باستعما  البورك. يفضل أن تحرق المح2الجص المخمر وتوضع بسمك 

المقدار أو  سم وقد يزيد هذا2الرطبة من الجدران قبل عملية البياد. يكون سمك البياد عادةً بشكل كلي 

 ينقص  سب عوامل كثيرة منها عدم استوا  الجدار أو عدم كون  شاقولياً 

3Vol. = 1*0.02 = 0.02m 

 الما . عما  بعد إضافة% من  جم  عند امست10وهو يفقد  3كغم/م1275وعلى اعتبار أن كثافة الجص هي 

  = كغم 28.05=  1.1*1275*0.02كمية الجص 
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 كغم40* قد يتوفر الجص بعبوات قياسية كتلتها 

 

 (:2لبخ الجدران بمونة السمنت )م        

 يتم اللبخ بمونة السمنص للجدران الخارجية عادةً  سب التسلسل والمواصفات اآلتية: 

 بوق.نا  بالطاان البالعالقة واألمةج المتبلورة المتكونة على السطح إذا كتنظيا الجدران من الغبار والمواد 

 يُرش الجدار بالما  لكي يتشبع وج  الجدار جيداً.

 

المراد  والمعمو  بشكل سائل عل أن يغطي الوج  1:1يُنثر شربص من السمنص والرمل الخشن بنسبة مزج 

مات لطبقة تسد مسااليومين الثاني والثالث بالما . إن هذه أيام على أن يرش في ا 3لبخ  كامةً ويترك لفترة 

تحاص لى امعالطابوق وتمنع انتقا  األمةج إلى اللبخ وتكون أساساً قوياً للطبقة التي تليها وتساعد 

 الرطوبة والما  من وج  الطابوق.

 

وية )أفقية( دران ومستعادةً على أن تكون األوج  شاقولية للج 1:3يُلبخ الوج  بمونة السمنص بنسبة مزج 

 بالنسبة للسقوف و اصةً سقوف المطبخ والححيات ومدا لها.

 

 ي:اإلنها : بعد أن تتم عملية اللبخ تبدأ عملية اإلنها   سب الرغبة والعمليات المتداولة ه

 

 

 : وهي مواد تجارية تخلط مع السمنص ويحقل اللبخ بها ومن ميزاتها:أ( األصباغ السمنتية)

 ( م تساعد على وقوف الما  والغبار عليها.2  صقيةً.      ( جعل الوج1

لخلط هي انسبة وإن مادة النثر تكون عادةً من السمنص األبيض والرمل والمادة الملونة إن وجدت   ( النثر:

 يكون م  تى عادةً وتخلط مع الما  لتكوين مونة سائلة ويفضل أن تخلط الكمية المخمنة للدار كاملةً  1:2

 ك تفاوت في اللون وتنثر هذه المونة بآلة  اصة. ومن مميزات النثر:هنال

( إعطا  صورة 2( يغطي عيو  اللبخ تقريباً.   1 جيدة لواجهة الدار.
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 ومن مساوئ النثر:

 ناً.تراكم الترا  على سطح الجدار فيتغير لون  وهذا يتعلق بنوع النثر سوا  كان ناعماً أو  ش

 األمطار وربما يساعد على تغلغلها في الجدار.م يساعد على انسيا  مياه 

 نقوم بامتي: 2ولغرد تخمين كمية السمنص والرمل الة مة للبخ جدار مسا ت  ام 

  جم اللبخ = المسا ة*سمك اللبخ

 1:3سم وان نسبة مزج مونة السمنص هي 2وعلى فرد أن سمك اللبخ هو 

2Vol. = 1*0.02=0.02m 

3067mC = 0.0 0.75(C+3C) =  0.02 

Cement = 0.0067*1400 = 9.33 kg 

3Sand = 3C = 0.02 m 

 

 

 

 (3: 1مونة الرمل + السمنت نسبة اللبخ ) 

(0.13المزيج يفقد من حجمه بمقدار )  

 0.87=  0.13 -1مقدار الفقدان        

 متر  0.02( سنتمتر = 2اذا كان سمك اللبخ = )

 ³م  0.02=  1*    0.02*  1( = ²م1حجم االبخ )

 س (3)س +  0.87=  0.02

 حجم السمنت  ³م 0.00575س =  ؞
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 ³م 0.01725=  3*   0.00575حجم الرمل  = 

 كغم  وزن الرمل 8.05=    0.00575*  ³كغم / م 1400كثافة السمنت 

 

EXAMPLE  : (1) 

( متر اذا 2.5تفاع )( متروأر100أحسب كمية االسمنت والرمل في أعمال اللبخ بالسمنت لجدار طوله )     

 (  : 1:3كانت نسبة الخلط )

 الحـــــــــــــــــــــــــــــل :

 ²م 250=    2.5*  100مساحة الجدار  =   

 ³م 5=    0.02*   250حجم االسمنت = 

 س( 3) س + 0.87=   5

 حجم السمنت  ³م 1.437س =  ؞

 طن   2كغم =  2015=   1400*  1.437وزن السمنت =  ؞

 ³م 4310=   3*  1.437حجم الرمل = 

 كيس  40.3=   عدد أكياس السمنت = 

 

 

ذا كانص ا( متر 3( متروأرتفاع )50أ سب كمية امسمنص والرمل في أعما  اللبخ بالسمنص لجدار طول  )

 (  : 1:3نسبة الخلط )

اذا كانص  ( متر2.0)( متروأرتفاع 20أ سب كمية امسمنص والرمل في أعما  اللبخ بالسمنص لجدار طول  )

 (  : 1:3نسبة الخلط )

 ( متر2.5( متروأرتفاع )4*3) الدا لي لغرفة أ سب كمية الجص في أعما  اللبخ بالجص)بياد( لجدار 

 مسائل



- 72 - 

 

 

- 72 - 

 . (سنتمتر2.5وسمك )

رتفاع أ( ب 5*5) ( مترو4*3) الدا لي لغرفتن أ سب كمية الجص في أعما  اللبخ بالجص)بياد( لجدار 

 . (سنتمتر2وسمك ) ( متر2.5)

 

 

 

 ا سب كمية الجص 

 لبياد الدار المبين ادناه :علما 

 ( متر وكثافة 3ان ارتفاع الحائط )

 واإل ار (3كغم/م1275الجص )

 (سنتمتر.2وسمك اللبخ )متر 0.5بارتفاع  

 

 

 ا سب كمية الجص   - 6

 لبياد الدار المبين ادناه :علما 

 ( متر وكثافة 3ان ارتفاع الحائط )

 واإل ار (3كغم/م7512الجص )

 (سنتمتر.2وسمك اللبخ )متر 0.5بارتفاع  
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 هي المعدات والمكائن المستخدمة  في كافة األعمال ا        

 إلنشائية سواء كانت في أعمال الحفر والبناء وتجهيز

 وصب الكونكريت وأعمال الطرق والجسور 

 ت ,وما إلى ذلك مثل ) الشفل , البلد وزر , والشاحنا

 والحادالت والكاشطات,................( 

 

 

 

 

 

 

الهدف من عملية اختيار المكائن المناسبة لعمل هندسي معين هو تحقيق البرمجة الزمنية والمالية 

 للمشروع

 وانجاز العمل بالنوعية المطلوبة، وبتعبير آخر: انجاز المشروع ضمن الكلفة المحددة والوقت المحدد

 :طلوبة. لذلك ستتم دراسة معدات التشييد من حيثوبالمواصفات الم

 .التكاليف: وهي تكاليف المعدات في وحدة الزمن1)

 .نة في وحدة الزمناكاالنتاجية: وهي عدد الوحدات التي تنتجها الم2)

 :االنتاجية تدخل في حساب التكاليف وفي حساب مدة الفعالية، حيث ان

 نة لوحدة الزمنكلفة الماك

-----------------------------لوحدةنة كلفة الماك نةكانتاجية الما ---------
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 )فريق العمل (اليد العاملة + المعدات إنتاجية ----------------مدة الفعال --------مية فقرة العملك

 .نة المناسبة للقيام بالوظيفة المطلوبةك: وهو اختيار المااألداء3)

  نة لتنفيذ العمل الهكالمؤثرة على اختيار الما يةاألساسهذه العوامل الثالثة هي العوامل 

 

 زيادة معدالت إنتاجية المشاريع .

 تقليل الكلفة الكلية للمشروع.

 أنجاز فعاليات معقدة يتعذر انجازها يدويا .

 أنجاز فعاليات متعددة بصورة اقتصادية أكثر مما عليه في األسلوب اليدوي .

 امل ذلك باالستفادة من اختصار الوقت .تقليل الجهد العضلي الذي يبدله الع

 المحافظة على سرعة تقدم العمل المخطط عندما تكون هناك شحة في العمالة .

 المحافظة على مستويات عالية في دقة التنفيذ التي تتطلبها التصاميم اإلنشائية .

ريع ي المشاهي ف مما) إن الفائدة المتوخاة في تقليص الكلفة تكون واضحة في المشاريع الكبيرة أكثر 

 الصغيرة (

 

 

 

 

 

 

 :عادة بواحد من أربعة اساليب الماكنةمكن الحصول على ي

  Purchasing.) الماكنة شراء (امتالك1)

 Leasing. أو طويل االمدRenting: االستئجار يمكن ان يكون قصير االمد كنةاستئجار الما2)

 ).جار (استئجار لمدة محددة ثم الشراءمع امكانية شرائها بعد االستئ كنةاستئجار الما2)

 كنةاحالة العمل المتعلق بالما4)

Contractorالى مقاول ثانوي (مقاول من الباطن   كنةيمتلك تلك الما(Sub-
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 ولكل أسلوب من هذه االساليب االربعة طريقته الخاصة في حساب تكاليف الماآنة. وعند االختيار بين هذه

 الكلفة االقل واالنتاجية االعلى واالداء االحسنالبدائل يؤخذ بنظر االعتبار 

 

 .  ماكنةاالحتفاظ برأس المال لغرض االستثمار في مجاالت أخرى بال من استغالله في شراء ال

لمصروفة المبالغ من ا تستأجر الماكنة لفترات محدودة حسب تقدم فقرات العمل وعند الحاجة إليها مما يقلل

 للتنفيذ .

 ة .الصيان فاصيلبأجراء عمليات الصيانة والتصليح وبذلك اليشغل المستأجر وقته بت اليقوم المستأجر

بذلك والزيوت قود ويمكن االتفاق مع مالك الماكنة على أن يشمل أيجار الماكنة أجور المشغل وكلفة الو

 يتخلص المستأجر من تفاصيل  عديدة ويتفرغ لمتابعة تنفيذ فقرات العمل . 

جميد لك من تذعنيه يلن يبقى بعهده المقاول أية مكائن عاطلة وفائضة عن حاجته وما  بعد انجاز المشروع

 لرأس المال .

كي للمشروع فيذ اإن استئجار الماكنة يلزم المقاول بأتباع أسلوب التخطيط العلمي الصحيح لمراحل تن

 الها .ع عمرى ماليقوم باستئجار ماكنة تتوقف في بعض األحيان نتيجة تعارض تنفيذ الفقرات األخ

 

 قد يتوقف العمل في حالة عدم توفر الماكنة عند الحاجة إليها .

, فأن  نشائيةاد اإلخالل الظرف الجوية السيئة التي تؤدي إلى إيقاف العمل أو في حالة تأخر وصول المو

 شروع .الملفة في ك المستأجر يستمر في دفع أيجار الماكنة دون االستفادة منها , وهذا يؤدي الى زيادة

طر بذلك يضوورها نتيجة اختالف ظروف الطلب على استئجار المكائن , فقد يقوم مالكو المكائن برفع أج

 المستأجر الى دفع أجور لم يكن قد خطط لها عند حساب الكلفة قبل المباشرة به 

 

 ان الماكنة تكون جاهزة في أي وقت يحتاج أليها لمنفذ.

 .  تأجرةيانة االزمات بشكل أفضل مما يجري على الماكنة المسيمكن لمالك الماكنة اجراء الص

قصى شكل اكنة بأل الميمكن توزيع كلفة الماكنة على عدة مشاريع يقوم المقاول بتنفيذها بحيث يتم استغال

 ممكن والحصول على مردود اقتصادي جيد . 

العمل  ي تنفيذير فبة على التأخإن وجود الماكنة تحت تصرف مالكها في جميع األوقات يجعل الكلف المترت

 أقل بشكل عام .
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 :  هناك العديد من العوامل التي تؤخذ بنظر االعتبار عند اختيار معدات اإلنشاء منها

يار الماكنة لك باختية وذمعرفة القائم بتنفيذ العمل بأحدث المكائن والمعدات التي تؤدي الفعاليات اإلنشائ

 لعالية واالقتصادية في التكاليف ذات النوعية الجيدة واإلنتاجية ا

 تعين كمية وحجم اإلعمال الواجب انجازها باستخدام المكائن .

 معرفة إنتاجية المكائن الواجب استخدامها لتنفيذ المشروع .

 تقدير العمر االقتصادي للماكنة .

 تقدير كلفة امتالك وتشغيل المكائن اإلنشائية وعالقتها بالناحية االقتصادية .

 دير الكلفة المترتبة نتيجة إدامة المكائن )الصيانة والتصليح (لتيتق

 توفير قطع الغيار في وقت الحاجة إليها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسب االندثار آمبلغ سنوي وي .نتيجة االستهالك او التقادم كنة: هو تناقص قيمة الماكنة  اندثار الما       

 من سني عمرها النافع، وتكون خالل آل سنة كنةيعبر عن االنخفاض في قيمة الما

 Salvage Value. قيمتها في نهاية عمرها النافع نتيجة هذا التناقص هي قيمة االسترداد

وهي القيمة Book Value)بعد استثناء مقدار اندثارها يسمى (القيمة الدفترية كنة القيمة السنوية للما

لكلفة اهي 0( ) اية السنةفي نهكنة الدفترية للما .) القيمةكنة(دفتر الما كنةالسجل المالي للما المثبتة في

 نهاية عمرها وهذه القيمة تكون معلومة عادة، والقيمة الدفترية فيInitial Cost (IC or P (األولي

تقديرها من  وهذه القيمة يمكنSalvage Value (S) هي القيمة االستردادية(n) النافع (نهاية السنة

 . من خالل الخبرة او مراجعة سجالت مكائن مشابهة
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 مفردات الفصل 
 أواًل: مقدمة عامة.

 ثانيًا: تخمين فقرات العمل اإلنشائي للمباني، وهذا يتضمن:
 تنظيف موقع العمل ثم عمل تسوية ترابية له وتخطيطه.

 الحفريات الترابية لألسس.
 سم.10سم أو  8وضع حجر مكسر تحت األساس بسمك 

 صب األسس الخرسانية.
 بالحجر أو البلوك أو الطابوق. التكعيب

 سم.10صب مانع الرطوبة )البادلو( بسمك 
 بناء الجدران بالبلوك أو الطابوق.

 أعمال القالب الخشبي.
 صب السقوف والجسور.

 أعمال اإلنهائيات: لبخ بالسمنت، بياض بالجص، كاشي أرضيات، سيراميك، أبواب، شبابيك، .... الخ.
 أعمال التسطيح.

 .Box Culvertجرى الصندوقي ثالثًا: الم
 .Water Tankالخزان المائي رابعًا: 

 .Canalsالقنوات خامسًا: 
 سادسًا: إعداد جداول الكميات لمنشآت مختلفة.

 

 
قم رنشا  إلى اقر  التخمين: هو فن تقدير الكميات والفقرات اإلنشائية من نا ية األسعار ومدة اإل           

 لشروع بالعمل ليتسنى رصد المبال( المالية المتوقعة لتنفيذه.معقو ، ويكون عادةً قبل ا

 يمكن تقسيم التخمين إلى قسمين:

من البنا . وهذا التخمين يوضع  2مل أو ا 3مل تخمين تقريبي أو إجمالي: وهو تخمين البنا  ككل على أساس ا

ب باأل ر  بحورة تقريبية، فقد يرغب صا  بحورة مستعجلة أو مختحرة الخطوات أو 
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معرفة الكلفة التقريبية لمشروٍع ما قبل عمل قرار إلنشائه، وهذا النوع من التخمين غير كاف  المشروع في
 ألغراض المناقصات.

معرفة دات و تخمين تفصيلي: وهو تخمين كل جزء من البناء على حدا، وُيهيأ بعد معرفة سعر المواد والمع
ل قاولين قبل المير الربح. وهذا التخمين يلزم عمله من قبأجور العمال، والمصاريف اإلضافية والثابتة وتقد

 تقديم العطاءات أو الدخول في مقاوالت لمشاريع مهمة.
 

 
 موقع العمل.

 توفر العمالة الماهرة.
 الحالة االقتصادية العامة.

 العطل والمناسبات واألعياد المختلفة.
 حالة الطقس في فترة العمل.

 األعمال التحضيرية.
 اإلضافية والدائمية. المصاريف

 توفر المواد والمكائن المستعملة.

 
حديد تيتم  عبارة عن جدول يتم وضعه من قبل صاحب العمل حسب الفقرات التي يجب تنفيذها تباعًا، والتي
 ول:الجد أسعارها من قبل منفذ العمل )المقاول( وتلقى قبول صاحب العمل. وأدناه نموذج مبسط من هذا

 السعر الكمية الوحدة الفقرة ت
المبلغ 
 اإلجمالي

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــ تنظيف وتخطيط الموقع 1
 --- --- --- 3م الحفريات الترابية لألسس 2
 --- --- --- 2م وضع حجر مكسر تحت األساس 3
: : : : : : 
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 ثانيًا: ختمني فقرات العمل اإلنشائي للمباني:
 ( تنظيف وتسوية وختطيط موقع العمل:1

 في خصوصاً و وهي من أولى فقرات العمل اإلنشائي للمباني وقد تكون هذه الفقرة مكلفة وال ُيستهان بها 
رفعها ليلة ثق حالة وجود أنقاض أو نفايات أو أعشاب ونباتات وقصب في موقع العمل فهذا قد يتطلب آليات

 وجعل موقع العمل مستويًا وجاهزًا للتخطيط.
 

 
 

، أو األسسويتضمن هذا العمل  فر السراديب وُ فر الركائز و زانات الما  والخنادق وأ واد التعفين و

لى عاوية قد تكون الحفريات لغرد إ الة الطبقة السطحية العليا من األرد الطبيعية والتي قد تكون  

 م ذرع  ومواد عضوية،  يث يُلزم المقاو  بالحفر لعمق مناسب  سب طبيعة األرد، ويتنفايات وأعشا

 .3مل الحفريات با

قيلة مثل ثليات آيتم الحفر عادةً بعمق محدد  سب الخرائط وبأبعاد محددة مسبقاً، ويقوم المقاو  باستخدام 

Shovel, Bulldozer .الخ .... 

ت مسافاعمل فقط  سب ما هو مخطط للمشروع وإنما هناك  اجة لم تقتحر الحفريات على  دود مسا ة ال

 م ألغراد عامة.1.5م إلى 1 ارجية إضافية  ارج  دود مسا ة المشروع بحدود 

 دلها بشكلوجب  بعد إتمام الحفريات الترابية ربما يكوم هناك  اجة إلمةئيات ترابية وهذه اإلمةئيات يت

 هندسي والذي تتمثل مواصفات  بامتي:

 سم بعد الحد .20يجب وضع مواد اإلمة  على شكل طبقات أفقية م يزيد سمكها عن 

 (%.15-10يجب أن تكون الطبقات  اوية على نسبة من الرطوبة أثنا  الحد  بحدود )

 %.95ويتم فحص الحد  والذي يجب أن م يقل عن  2م500يتم ا ذ  فرة كنموذج لكل 

 

علماً أن  الة مة إلنشا  أساس  حيري تحص المبنى الموضح أدناه، (  من كمية الحفريات الترابية1مثا 

 م.0.8م من جميع الجهات وعمق الحفر 1.5جوانب الحفر تبعد 

الحل: نقوم برسم الحدود الخارجية للحفر 

م عن جميع 1.5على شكل  ط متقطع يبعد 

الجهات، ثم نقوم بتقسيم المسا ة الكلية 

الشكل  إلى مسا ات ثانوية كما موضح في

أدناه، ثم بعدها نقوم بحسا   جم 

 الحفريات الترابية.

 

 

 

30 m 30 m 30 m 

15 m 

15 m 

15 m 
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D=0.8 m 

D هو عمق الحفر 
 
 
 
 

 3م 2491.2حجم الحفريات الترابية = 
 
 
 
 

 
 

 ألسس يكونع من اكالبيوت مثاًل يتم عادًة اعتماد األسس الشريطية لتنفيذها وهذا النو في المباني الصغيرة 
 تحت الجدران فقط وليس على كامل مساحة البناء مثل األساس الحصيري.

 

  (2)مثال
ه، علمًا أدنا خمن حجم الحفريات الترابية الالزمة لتنفيذ األساس الشريطي للغرفتين الموضحتين في الشكل

 (.m 0.8( وعمق الحفر )m 0.6( وعرض األساس )m 0.2الجدار ) أن سمك
 

 الحل:
 

لتخمين  جم الحفريات الترابية لألسس  

 الشريطية هناك طريقتين:

 

 
 ( طريقة مداخل ومخارج المراكز1

)3Vol.=Area*D (m )2(m 2*L1Area=L (m) 2L (m) 1L Sec. 
1267.2 1548 48 33 A 

792 990 33 30 B 
432 540 18 30 C 

A 
B 

C 
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ساس رض األعفي هذه الطريقة يتم تقسيم المبنى إلى مجموعة من الجدران األفقية والعمودية ويتم إضافة 
 جدران األفقية وطرحه من الجدران العمودية أو بالعكس، وكاالتي:إلى ال

 الحالة األولى: اإلضافة للجدران األفقية والطرح من الجدران العمودية:
 

 الطول الكلي )م( العدد طول الجدار )م( ت
1 0.6  +9.4 2 20 
2 0.6 – 3.2 3 7.8 

 27.8 طول األساس
 

 لعمودية والطرح من الجدران األفقية:الحالة الثانية: اإلضافة للجدران ا
 

 الطول الكلي )م( العدد طول الجدار )م( ت
a 0.6  +3.2 3 11.4 
b 0.6 – 4.2 2 7.2 
c 0.6 – 5.2 2 9.2 

 27.8 طول األساس
 
 ( طريقة خط المركز2
 في هذه الطريقة يتم جمع أطوال المراكز لكل جدران المبنى ثم يتم تطبيق القانون األتي:  
 –لطول الكلي لألساس= مجموع أطوال السناتر ا

2

-عدد أطوال السناتر  1
2

 (*عرض األساسT) لعدد ا1
 ( يمثل مكان التقاء جدارين أو أكثر.T) لحيث أن ا

 وللمثال السابق فان:
 - 3.2*3+ 9.4*2طول األساس الكلي= 

2

 م 27.8=0.6*2* 1
 3م 13.344=  0.8* 0.6*27.8ولكال الطريقتين فان حجم الحفريات = 

 
الحفريات الترابية لألساس الشريطي عندما يكون  مقطع األرض مائالً 
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 ( 3)مثال

ن ال أسم في مقطع األرض المبين أدناه على  60خمن كمية الحفريات الترابية في أساس شريطي بعرض 
 م. 0.7وال يقل عن م  1يزيد عمق الحفر عن 

 
 
 
 
 

mx
x

1.5
75.1

30

3.0
  

عدد المصاطب = 
1.5

30
 5  م 5.1مصاطب على مسافة 
 م 4.5(=30-5*5.1على مسافة ) 1+                        

my
y

2625.0
30

75.1

5.4
  

mh 7375.02625.01   
حجم الحفريات= 
















 








 
 51.5

2

7.01
5.4

2

7375.01
 3م 15.35=6.0

  abcde( 4)مثال
 1.2ر عن م على أن ال يزيد عمق الحف 1.2جزء من طريق جبلي، المطلوب تخمين حجم الحفريات الترابية ألساس بعرض

 متساوية. a،b،c،d م والمسافات بين النقاط 0.9م وال يقل عن 
 الحل:

mx

m

rad

93.27
3

78.83

78.83

180
12040
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حجم الحفريات= 















 








 
 393.27

2

95.02.1
25

2

95.02.1
 3م 4140.3=2.1

 

 
م أو س 8مك يتم عادةً بعد إتمام الحفريات الترابية لألسس فرش قاع الحفر بحجر مكسر أو كسر طابوق بس

 سم مع مراعاة الرص قدر اإلمكان وفائدة الحجر المكسر هي: 10

 .Bearingتحويل الضغط إلى 

 يمنع نزو  الما  مباشرةً إلى التربة.

ألساس الحجر المكسر يمنع التةمس المباشر بين التربة واأي أن  Bearingنقحد بتحويل الضغط إلى 

ها قوة ط عليوبهذا يتحو  الضغط من مباشر إلى غير مباشر، ويمكن تشبي  التربة على أنها قطعة  جاج مسل

ن و فليوهي  مل األساس وما فوق  وبهذا سيكون الزجاج سهل الكسر، أما في  الة وضع قطعة كارتون أ

 تون أووقطعة الزجاج فسيقل الضغط على الزجاج ويقل ا تما  كسره، وقطعة الكاربين القوة المسلطة 

 الفلين هنا تمثل الحجر المكسر.

ؤدي الى يمما  كذلك فإن الحجر المكسر م يسمح بنزو  الما  مباشرةً إلى التربة التي قد تكون جافة جداً 

 خرسانة.امتحاص ما  المزجة الخرسانية الذي يكون مهم جداً في تحلب ال

 كمية الحجر المكسر = طو  األساس * عرد األساس

 2م 16.68=  0.6*  27.8، كمية الحجر المكسر = 2للمثا 

 

 
ه لط هذ الخرسانة )الكونكريص( هي مزيج من ثةث مواد رئيسية وهي السمنص والرمل والححى، فإذا تم 

زج هذه يتم مويفقد ثلث  جم  تقريباً،  المواد الثةثة وأضيا إليها الما  لتحضير الخرسانة فإن الخليط

 المواد عادةً على أساس  جمي وبنسب معينة، ومن هذه النسب اآلتي:

 

 

  حصى رمل سمنت
1 1.5 3  

1 2 4 
  أكثر النسب

 شيوعاً 
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1 3 6  

1 4 8  

1 5 10  

  
  

ام في ستخدشائعة اميفضل تحديد نسبة المزج للخرسانة المستعملة في األعما  اإلنشائية، ومن النسب ال

لفقرات ابعض  األبنية امعتيادية هي النسب الحجمية ويمكن أن تكون نسب المزج و نية وهي األدق، وأدناه

 اإلنشائية وما يناسبها من نسب المزج:

بة ة بنساألعما  الخرسانية الضعيفة والتي تستعمل كطبقة تعديل و شو تحص األسس تستخدم فيها  رسان

 .1:5:10أو  1:4:8مزج 

ادةً عمل عاألعما  الخرسانية امعتيادية لألسس واألرضيات غير المسلحة وكطبقة لتسوية األساسات تست

و المياه ، ويراعى استعما  سمنص مقاوم لألمةج عندما تتطلب ظروف التربة أ1:3:6 رسانة بنسبة مزج 

 الجوفية ذلك.

ة كثيراً لشائعادرج ..... الخ تستعمل نسبة المزج أعما  الخرسانة المسلحة للسقوف والروافد واألعتا  وال

 لألعمدة. 1:1.5:3وقد تستعمل بنسبة  1:2:4

نسبة  ستعملتأعما  الخرسانة المسلحة المةمسة للما  مثل األ واد والخزانات والجدران الساندة للما  

 وقا.مفاصل الت مع إضافة مانع رطوبة إلى المزيج واستعما  مانع مائي عند 1:1:2أو  1:1.5:3مزج 

 

 ة: من الخرسانة يمكن استخدام المعادلة التقريبية اآلتي 3م1ولغرد تخمين الكميات الدا لة في 

Vol. = 0.67 (C+S+G) 

  يث:

Vol. .جم الخرسانة بعد إضافة الما  لمكوناتها  = 

C   ،جم السمنص  =S   ،جم الرمل  =G .جم الححى  = 

ثلث  منكماش هوش في  جم مكونات الخرسانة بعد إضافة الما  لها وهذا افيشير إلى امنكما 0.67أما العدد 

ي ما أمنكماش تقريباً وعلي  فان الحجم الحافي بعد امنكماش هو ثلثي الحجم الكلي قبل ا 0.33الحجم أي 

 من الحجم الكلي قبل امنكماش. 0.67يقار  

خرسانة، الححو  على متر مكعب وا د من ال، وتم 1:2:4فلو تم  لط السمنص والرمل والححى بنسبة مزج 

 يمكن تخمين كمية المواد الدا لة في تركيب هذا الحجم كاآلتي:

1 = 0.67(C+2C+4C) 

 C = 0.21 m3       جم السمنص  

S = 2C = 0.42 m3     جم الرمل  

G = 4C = 0.84 m3  جم الححى  

 3kg/m 1400كثافة السمنص = 

  = 300≈  0.21*1400كتلة السمنص kg 

  50كتلة العبوة القياسية لكيس السمنص هي kg 
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  = عدد األكياس
50

300
 أكياس 6=  

 وألغراد العمل يتم اعتماد بعض التقريب كاآلتي:

 أكياس                     هذا التقريب يعتمد فقط 6أو  kg 300كمية السمنص = 

 لغرد 1:2:4لنسبة المزج                                   3m 0.5 جم الرمل = 

 سهولة الحسابات                                       3m 1 جم الححى = 

 

 ( 5مثا )
مزج  بنسبة 2 من كمية المواد اإلنشائية )سمنص، رمل،  حى( الة مة لحب أساس الغرفتين في المثا 

 .40cmوعلى فرد أن سمك األساس هو  1:2:4

 

Vol. = 27.8*0.6*0.4 = 6.672 m3 

 :كمية المواد اإلنشائية ستكون كاآلتي 

 طن 2كيس =  40≈ كيس  40.032=  6.672*6سمنص = 

 3m 6.672=  6.672*1،  حى = 3m 3.336=  6.672*0.5رمل = 

 

 ( 6مثا )
علماً أن  m 4.5عموداً بارتفاع  30 من كمية السمنص بالطن والححى والرمل بالمتر المكعب الة مة لحب 

 .1:1.5:3، ونسبة المزج 30cmمقطع العمود سداسي الشكل بطو  ضلع 

 الحل:

5.43.0
4

3
630. 2 Vol = 31.567 m3 

 31.567 = 0.67(C+1.5C+3C) 

 C=8.567 m3 

 = سمنص
1000

1400567.8 
=11.99 ton 

 1.5C = 1.5*8.567 = 12.85 m3 = رمل

 3C = 3*8.567 = 25.69 m3 =  حى

 

 (7مثا )
، 30cm بسمك  من كمية المواد اإلنشائية الة مة لتبطين القناة الموضح مقطعها بالشكل بطبقة  رسانية 

 .1:2:4ونسبة المزج للخرسانة  3kmعلماً أن طو  القناة 

 الحل:
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3

2

2

1

22

130323000344.4.

*344.433.02722.1

722.15.4
2

784.025.1
5.4

2

15.2
5.23.0

784.0216.011

216.01.0

316.01.03.0

mVol

mATotal

mA

mLx

mxL

mx



















 

ton6.3909 = سمنص
1000

30013032



 

 m3 6516 = 13032*0.5 = رمل

 m3 13032 = 13032*1 =  حى

 

 * إن طريقة  سا  المسا ة دقيقة جداً ولكنها مطولة ومعقدة وعلي  هناك طريقة أ ر  وهي:

 
littleveryerror

mA

%046.0100*
344.4

002.0

346.43.0*5.15.4*22*13 222





 

 

 

 ( 8مثا )

من اء، خيمثل الشكل )أ( مقطعًا في سد كونكريتي صغير والشكل )ب( إسقاط السد في موقع البن       
 .1:2:4نفيذ السد بنسبة مزج كمية المواد اإلنشائية الالزمة لت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحل:
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3

3

3

3

2

7.3963

3.1985.1

134.185
1000

1400*239.132

239.132,35.167.03.487

3.48722*15.22.

15.221*2.15.5*
2

2.16.2
5.1*7

mCgravel

mCsand

toncement

mCCCC

mVol

mA
















 

 

3

3

3

2
2

2
2

2

38241*983.3823

19125.0*983.3823

194.1147
1000

300*983.3823

983.382312246*
180

*60
*819.920**.

819.9

210*424.0*
4

10*
5.8*138*2*1646.122

46.122
4

10*
132*16

mgravel

msand

toncement

mASVol

mx

x

axxA

mA


























 

 
 
 

  (9مثال(
 خمن كمية المواد اإلنشائية الالزمة لصب الجدار

 الساند الموضح في الشكل، إذا علمت أن طول 
 .1:1.5:3م ونسبة المزج 22الجدار  
 

 الحل:
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 ( 11)مثال 
ل لى شكعخمن كمية السمنت والرمل والحصى الالزمة لصب عشرة قواعد لعمود رباعي، علمًا أن القاعدة 

سم ونسبة 120تفاعه سم وصافي ار 120سم والسفلى 60هرم رباعي ناقص طول ضلع قاعدته العليا 
 .1:2:4المزج 
 الحل:

   

3

3

32222

2121

08.1008.10*1

04.508.10*5.0

024.3
1000

300
*08.10

08.102.1*6.02.16.0
3

2.1
*10*

3
*10.

mgravel

msand

toncement

mAAAA
H

Vol









 

 
 

 أواًل: التكعيب بالحجارة:
يمكن تنفيذ فقرة التكعيب عن طريق البناء بالحجر ومونة السمنت، حيث أن مونة السمنت هي عبارة  

البناء تخلط بالماء لتكون عن خليط من السمنت والرمل بنسب معينة وثابتة حسب طبيعة 
بحالة شبه سائلة تعمل على تماسك أجزاء البناء ويمكن استخدامها في لبخ الجدران من 

 الخارج أيضًا، ونسب الخلط الشائعة هي:
% من حجمها بعد المزج بالماء، وعليه فلحساب كمية 25مونة السمنت تفقد  

 االتي:نقوم ب 1:3من المونة بنسبة مزج  3م1لالسمنت والرمل 
Vol. = 0.75(C+S)  1 = 0.75(C+3C)  C = 0.333 m3 

Cement = 1400*0.333 = 466.67kg, Sand = 3*0.333 = 1m3 

يكون البناء بالحجر بطئ نسبيًا ويحتاج إلى كميات كبيرة من مونة السمنت وكذلك إلى أيدي عاملة  
 ة رخيصة نسبيًا.ماهرة ويكون مكلف من ناحية النقل، إال انه يعتبر مادة بنائي

 (سم.35-10أقطار الحجر هي بحدود )
حجم الفراغات عند البناء بالحجر هو بحدود  (% من حجم البناء الكلي.25-30)

 رمل سمنت
1 2 

1 3 

1 4 
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  3(م0.3-0.25من البناء بالحجر هو ) 3م1حجم مونة السمنت في. 
 
 
 
 

 ثانيًا: التكعيب بالطابوق:
سبيًا وذلك ألنه عازل جيد للحرارة وأسعاره رخيصة يعتبر الطابوق االعتيادي من مواد البناء الجيدة ن 

 ل.نسبيًا في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، وعيبه الوحيد تقريبًا هو البطئ في العم
 ( وقد يتم تصنيعه بأبعاد أخرى.23*11*7)cmاألبعاد القياسية للطابوق هي 

 سم.1سمك مونة السمنت 
 cm(8*12*24.)أبعاد الطابوقة بعد البناء تصبح 

من البناء =                  =  3م1عدد الطابوق في 
08.0*12.0*24.0

 طابوقة. 435= 1
بار كمية ظر االعتطابوقة هو الرقم النظري أما الرقم الذي يؤخذ لدى التخمين إذا تم األخذ بن 435إن الرقم 

 .450طابوقة وقد يبلغ  440الطابوق التي تتلف وقت النقل أو تتكسر في أثناء العمل فهو 
 من البناء بالطابوق نقوم باالتي: 3م1لغرض تخمين كمية مونة السمنت في 

 3م 0.77=  0.07*0.11*0.23*435=  3م1حجم الطابوق الفعلي في 
  = 3م0.23=  0.77 – 1حجم مونة السمنت. 

 يوم./3(م5- 3ود )عمال( وتكون إنتاجية العمل هي بحد 4بناء +  1البناء بالطابوق يحتاج إلى )
ن لغرض من البناء بالطابوق ولك 3م1طابوقة لكل  450لغرض تخمين كمية الطابوق سيتم اعتماد العدد 
 طابوقة. 435تخمين كمية مونة السمنت سيتم اعتمار العدد 

 
 ثالثًا:التكعيب بالبلوك االعتيادي:

لعراق خصوصًا ويمتاز برخص ثمنه البلوك مادة بنائية شائعة االستعمال في المناطق الشمالية من ا  
 نسبيًا، ولكنه عازل غير جيد للحرارة وفي نفس الوقت ثقيل.
(401520 .األبعاد القياسية للبلوك االعتيادي هي  (سم

 حجم البناء

 حجم الطابوقة

 مونة السمنت

 حجر



- 90 - 

 

 

- 90 - 

 سم. 1سمك مونة السمنت= 
411621أبعاد البلوكة بعد البناء تصبح = ) .سم) 

من البناء =                 =  3م 1كمية البلوك في 
41.0*16.0*21.0

 بلوكة. 73=  72.6= 1
 3م 0.876=  0.2*0.15*0.4*73=  3م1حجم البلوك الفعلي في 

  = 3م 0.124=  0.876 – 1حجم مونة السمنت 
مونة كمية  من البناء، أما لغرض تخمين 3م1بلوكة لكل  75لغرض تخمين كمية البلوك سيتم اعتماد العدد 

 من البناء. 3م1بلوكة لكل  73السمنت سيتم اعتماد العدد 
 ( 19)مثال

 من:، خ1:3م، ونسبة المزج لمونة السمنت 0.6م وارتفاعه 0.4اعتبر أن عرض التكعيب  2في المثال
 بناء.% من حجم ال25كمية الحجر والسمنت والرمل الالزمة للتكعيب إذا علمت أن حجم الفراغات هو 

 والسمنت والرمل الالزمة للتكعيب. كمية الطابوق
 كمية البلوك والسمنت والرمل الالزمة للتكعيب.

 الحل:
 -طول التكعيب = مجموع أطوال المراكز 

2

 (*عرض التكعيبT) لعدد ا 1
               =9.4*2  +3.2*3 - 

2

 م28=  0.4*2* 1
 3م 6.72=  0.6*0.4*28حجم التكعيب = 

1 )  25نسبة الفراغات ،%  من حجم التكعيب75كمية الحجر % 
  = 3م 5.04=  6.72*0.75كمية الحجر 

 3م 1.68=  6.72*0.25حجم مونة السمنت = 
Vol.= 0.75(C+S) 

1.68= 0.75(C+3C)   C = 0.56 m3 

 كيس kg  16 784 = 1400*0.56 = سمنت
 m3 1.68 = 3*0.56 = رمل

 طابوقة 3024=  6.72*450الطابوق =  ( كمية2
حجم الطابوق الفعلي =  3م 5.18=  0.23*0.11*0.07*6.72*435

 البناء حجم

 حجم البلوكة
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  = 3م 1.54=  5.18 - 6.72حجم مونة السمنت 
1.54= 0.75(C+3C)   C = 0.513 m3 

 كيس kg  15 718.67 = 1400*0.513 = سمنت
 m3 1.54 = 3*0.513 = رمل

 بلوكة 504=  6.72*75( كمية البلوك = 3
 3م 5.89=  0.15*0.2*0.4*6.72*73حجم البلوك الفعلي= 

  = 3م 0.83=  5.89 - 6.72حجم مونة السمنت 
0.83= 0.75(C+3C)   C = 0.277 m3 

 كيس kg  8 387.33 =1400*0.277 = سمنت
 m3 0.83 = 3*0.277 = رمل

 
 بناء الجدران بالطابوق:( 1

 ابوق ويمكن بشكل عام دراسة الحالتين اآلتيتين:هناك عدة  امت لبنا  الجدران بالط 

 الحالة األولى:

ة ن بالطريقلجدرافي  الة بنا  جدار بالطابوق بسمك معين م يساوي ا د أبعاد الطابوقة أو في  الة بنا  ا 

ة قفس الطرينتماد البريطانية أو األلمانية أو أي طريقة ربط أ ر  والتي قد يكون فيها الربط مزدوج فيتم اع

 المتبعة في تخمين عدد الطابوق ومونة السمنص ألغراد التكعيب

 الحالة الثانية:

ة إلى لكبيرافي  الة بنا  القواطع،  يث أن القاطع هو ذلك الجز  من البنا  الة م لتقسيم المسا ات  

 مسا ات اصغر منها، ويختلا سمك القاطع  سب وضعية الطابوق في البنا  وكامتي: 

علي  فإن وسم، 24سم*8سم فيكون الوج  الظاهر من الطابوقة هو الذي أبعاده 11سمك القاطع أ( إذا كان 

عدد الطابوق في قاطع مسا ت  متر مربع وا د هو 
08.0*24.0

1
طابوقة ويمكن   53طابوقة  52.08= 

 اآلتي:منص فيكون كمن القاطع، أما لتخمين  جم مونة الس 2م1طابوقة لكل  60ألغراد التخمين اعتماد 

 

 جم الطابوق الفعلي  – جم المونة =  جم القاطع 

 3م 0.016137=  0.23*0.11*0.07*35 – 0.11*1=            

 

سم، وعلي  فإن 24سم*12سم فيكون الوج  الظاهر من الطابوقة هو الذي أبعاده 7 ( إذا كان سمك القاطع 

عدد الطابوق في قاطع مسا ت  متر مربع وا د هو 
12.0*24.0

1
طابوقة ويمكن   35طابوقة  34.7= 
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 من القاطع، أما لتخمين  جم مونة السمنص فيكون كاآلتي: 2م1طابوقة لكل  40ألغراد التخمين اعتماد 

 جم الطابوق الفعلي  – جم المونة =  جم القاطع 

 3م 0.008015=  0.23*0.11*0.07*53 – 0.07*1=             

 

 الجدران بالبلوك:بناء ( 2
ويكون  على شكل متوازي مستطيالت 1:2:4إن البلوكات هي عبارة عن قطع خرسانية بنسبة مزج         

 لثانياسطحها خشنًا ليساعد على التصاق مونة السمنت بأوجهها، وتكون إما صلدة أو مجوفة، والنوع 
م أما س40أطوال البلوكات عادًة يكون أفضل حيث أن وزنه اخف وعزله للصوت والحرارة أفضل. وتكون 

سم، ويستفاد من 20سم*25سم أو 20سم*20سم أو 20سم*15سم أو 20سم*10مقطعها فهو 
ن اء الجدراتم بنيالنوعين األولين في القواطع، ومن النوعين اآلخرين في بناء الجدران الرئيسية. بشكل عام 

 عادًة بالبلوك بطريقتين:
 :الطريقة األولى

ه فإن سم وعلي41سم*16سم وفي هذه الحالة يكون الوجه الظاهر من البلوكة هو 20مك بناء جدران بس 
هو  2م1عدد البلوكات الالزمة لبناء جدار مساحته 

16.0*41.0

1=15.2  16  بلوكة. ومن الجدير بالذكر
 نت:السم حجم مونةبأن هذا النوع من البناء هو األكثر شيوعًا ويعرف محليًا )البناء بطح(. ولتخمين 

 حجم البلوك الفعلي –حجم المونة = حجم الجدار 
 3م 0.008=  0.15*0.2*0.4*16 – 1*0.2=             

  الطريقة الثانية:
فإن  سم وعليه41سم*21سم وفي هذه الحالة يكون الوجه الظاهر من البلوكة هو 15بناء جدران بسمك 

هو  2م1عدد البلوكات الالزمة لبناء جدار مساحته 
21.0*41.0

1=11.6  12  بلوكة. ومن الجدير بالذكر
 منت:ة السبأن هذا النوع من البناء هو شائع أيضًا ويعرف محليًا )البناء عالكاز(. ولتخمين حجم مون

 حجم البلوك الفعلي –حجم المونة = حجم الجدار 
 3م 0.006=  0.15*0.2*0.4*12 – 1*0.15=             

  ظة:مالح
لكان العدد  3م1لو تم إجراء نسبة وتناسب بين حجم الجدار في الطريقة األولى أو الثانية مع حجم        

من  3م1بلوكة لكل  80الالزم من البلوكات هو  الجدار للطريقتين األولى والثانية.
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 ( 21)مثال
وبارتفاع  1:2بنسبة مزج  2خمن كمية البلوك والسمن والرمل الالزمة لبناء جدران الغرفتين في المثال

 م.2.5م*1.5م وشباك بأبعاد 1م*2.5م، إذا علمت أن كل غرفة تحتوي على باب بأبعاد 2.5
 الحل:

 (*عرض الجدارT)لعدد ا½ -طول الجدران = مجموع أطوال المراكز 
 م28.2=  0.2*2*½ - 3*2+3.2*9.4=               

 3م14.1=  2.5*0.2*28.2حجم الجدران = 
 3م2.5( = 2.5*2.5+1.5*1*)0.2*2بواب والشبابيك = حجم األ

 3م11.6=  2.5 – 14.1حجم البناء الصافي = 
 بلوكة 928=  11.6*80عدد البلوك = 

=  0.15*0.2*0.4*928 – 11.6حجم البلوك الفعلي =  –حجم المونة = حجم البناء الصافي 
 3م0.464

0.464=0.75(C+2C)  C=0.206m3 

Cement = 0.206*1400 = 288.7kg 

Sand = 2C = 2*0.206 = 0.412m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 94 - 

 

 

- 94 - 

 

 

 

، أو قد األسسويتضمن هذا العمل حفر السراديب وُحفر الركائز وخزانات الماء والخنادق وأحواض التعفين و 
نفايات  ة علىتكون الحفريات لغرض إزالة الطبقة السطحية العليا من األرض الطبيعية والتي قد تكون حاوي

ات لحفريوية، حيث ُيلزم المقاول بالحفر لعمق مناسب حسب طبيعة األرض، ويتم ذرع اوأعشاب ومواد عض
 .3م لبا

قيلة مثل ثليات آيتم الحفر عادًة بعمق محدد حسب الخرائط وبأبعاد محددة مسبقًا، ويقوم المقاول باستخدام 
Shovel, Bulldozer .الخ .... 

نما هناك حاجة لال تقتصر الحفريات على حدود مساحة العمل فقط حس ت مسافاب ما هو مخطط للمشروع وا 
 م ألغراض عامة.1.5م إلى 1خارجية إضافية خارج حدود مساحة المشروع بحدود 

 دلها بشكلوجب حبعد إتمام الحفريات الترابية ربما يكوم هناك حاجة إلمالئيات ترابية وهذه اإلمالئيات يت
 هندسي والذي تتمثل مواصفاته باالتي:

 سم بعد الحدل.20واد اإلمالء على شكل طبقات أفقية ال يزيد سمكها عن يجب وضع م

 (%.15-10يجب أن تكون الطبقات حاوية على نسبة من الرطوبة أثناء الحدل بحدود )

 95لحدل والذي يجب أن ال يقل عن ويتم فحص ا 2م500يتم اخذ حفرة كنموذج لكل 
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 ( 1)مثال

مًا أن ه، علالالزمة إلنشاء أساس حصيري تحت المبنى الموضح أدنا خمن كمية الحفريات الترابية        
 م.0.8م من جميع الجهات وعمق الحفر 1.5جوانب الحفر تبعد 

 الحل:

نقوم برسم الحدود الخارجية للحفر على  
م عن جميع 1.5شكل خط متقطع يبعد 

الجهات، ثم نقوم بتقسيم المساحة الكلية 
الشكل  إلى مساحات ثانوية كما موضح في

أدناه، ثم بعدها نقوم بحساب حجم 
 الحفريات الترابية.

 

D=0.8 m 

D هو عمق الحفر 

 

 

 

 

 3م 2491.2حجم الحفريات الترابية = 

Vol.=Area*D 
)3m( 

 2*L1Area=L
)2m( 

 2L
(m) 

 1L
(m) 

Sec. 

1267.2 1548 48 33 A 
792 990 33 30 B 
432 540 18 30 C 

30 m 30 m 30 m 

15 m 

15 m 

15 m 
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 ألسس يكوناع من البيوت مثاًل يتم عادًة اعتماد األسس الشريطية لتنفيذها وهذا النو في المباني الصغيرة ك

 تحت الجدران فقط وليس على كامل مساحة البناء مثل األساس الحصيري.

 

 (2)مثال

 اه، علماً ل أدنخمن حجم الحفريات الترابية الالزمة لتنفيذ األساس الشريطي للغرفتين الموضحتين في الشك 
 (.m 0.8( وعمق الحفر )m 0.6( وعرض األساس )m 0.2الجدار )أن سمك 

 

 الحل:

لتخمين حجم الحفريات الترابية لألسس  
 الشريطية هناك طريقتين:

A 
B 

C 
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 ( طريقة مداخل ومخارج المراكز1

ساس رض األعفي هذه الطريقة يتم تقسيم المبنى إلى مجموعة من الجدران األفقية والعمودية ويتم إضافة 
 ان األفقية وطرحه من الجدران العمودية أو بالعكس، وكاالتي:إلى الجدر 

الحالة األولى: اإلضافة للجدران األفقية والطرح من 
 الجدران العمودية:

 

 

ودية والطرح من الحالة الثانية: اإلضافة للجدران العم
 الجدران األفقية:

 

 

 

 ( طريقة خط المركز2

 في هذه الطريقة يتم جمع أطوال المراكز لكل جدران المبنى ثم يتم تطبيق القانون األتي:  

 –ول الكلي لألساس= مجموع أطوال السناتر الط
2

-عدد أطوال السناتر  1
2

 (*عرض األساسT) لعدد ا1

 ( يمثل مكان التقاء جدارين أو أكثر.T) لحيث أن ا

 وللمثال السابق فان:

 الطول الكلي )م( العدد طول الجدار )م( ت
1 0.6  +9.4 2 20 
2 0.6 – 3.2 3 7.8 

 27.8 طول األساس

 الطول الكلي )م( العدد طول الجدار )م( ت
a 0.6  +3.2 3 11.4 
b 0.6 – 4.2 2 7.2 
c 0.6 – 5.2 2 9.2 

 27.8 طول األساس
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 - 3.2*3+ 9.4*2طول األساس الكلي= 
2

 م 27.8=.60*2* 1

 3م 13.344=  0.8* 0.6*27.8ولكال الطريقتين فان حجم الحفريات = 

 

 الحفريات الترابية لألساس الشريطي عندما يكون مقطع األرض مائالً 

 (3)مثال

أن ال  سم في مقطع األرض المبين أدناه على 60خمن كمية الحفريات الترابية في أساس شريطي بعرض  
 م. 0.7يقل عن  م وال 1يزيد عمق الحفر عن 

 

 

 

 

 

 

mx
x

1.5
75.1

30

3.0
 

عدد المصاطب = 
1.5

30
 5  م 5.1مصاطب على مسافة 

 م 4.5(=30-5*5.1على مسافة ) 1+                        
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my
y

2625.0
30

75.1

5.4
 

mh 7375.02625.01  

حجم الحفريات= 















 








 
 51.5

2

7.01
5.4

2

7375.01
 3م 15.35=6.0

 

 

 

 (4)مثال
دناه , مع العلم أن أ( كما مبين في الشكل 3.6* 4.2احسب كمية الحفريات الساس غرقة ذات أبعاد داخلية )

 ( متر .1(متر ,عمق االساس )الحفر( =)0.9( متر ,عرض االساس )الحفر( =)0.36سمك الجدار= )
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 العدد الوحدة التفاصيل ت
 االبعاد

 المالحظات الكمية
 االرتفاع العرض الطول

1 
حفريات 
 االساس

 15.34 1 0.9 17.04 1 ³م

4.56+3.96 =

8.52 *2  =
 متر17.04

 

 (5)مثال
 احسب كمية الفقرات التالية الساس الجزء المبين في الشكل :          

 حفريات الترابية لالسس

 التربيع بكسر الطابوق

 (1:2:4خرسانة )

 تحت مستوى البادلو( 1:3البناء بالطابوق ومونة السمنت )
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 العدد الوحدة التفاصيل ت
 االبعاد

 المالحظات الكمية
 االرتفاع العرض الطول

1 

حفريات االسس 
 االفقية 

  12.83 1.1 0.9 6.48 2 ³م

  6.415 1.1 0.9 3.24 2 ³م االسس العمودية 

اجدار العمودي 
 الوسطي

 2.316 1.1 0.9 2.34 1 ³م
0.9 – 3.24  =

 متر 2.34

       21.56  

 

 (6)مثال

Abcde        ى م عل 1.2جزء من طريق جبلي، المطلوب تخمين حجم الحفريات الترابية ألساس بعرض
 متساوية. a،b،c،d م والمسافات بين النقاط 0.9م وال يقل عن  1.2أن ال يزيد عمق الحفر عن 

 

 الحل:

mx

m

rad

93.27
3

78.83

78.83

180
12040













 

 

 ــل :ـــــالحـــــــــــــــــــــــــــــ
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جم الحفريات= ح















 








 
 393.27

2

95.02.1
25

2

95.02.1
 3م 140.34=2.1

 

 (7)مثال 

 خمن كمية السمنت بالطن والحصى والرمل بالمتر المكعب الالزمة  

 علمًا أن مقطع العمود سداسي  m 4.5عمودًا بارتفاع  30لصب 

 .1:1.5:3، ونسبة المزج 30cmالشكل بطول ضلع 

 الحل:

5.43.0
4

3
630. 2 Vol3m 31.567=  

 31.567 = 0.67(C+1.5C+3C) 

3C=8.567 m  

=ton 11.99سمنت
1000

1400567.8 =   

   =3m 12.85=  8.567*1.5C = 1.5رمل

   =3m 25.69=  8.567*3C = 3حصى

 (8)مثال

خمن كمية االسمنت بالطن والحصى والرمل  بالمتر المكعب
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 علمًا أن  m 4.5عمودًا بارتفاع  30الالزمة لصب  

 ،30cmطع العمود دائري الشكل بقطر مق

 .1:1.5:3ونسبة المزج  

 

 

 (9)مثال

، 30cmسمك بخمن كمية المواد اإلنشائية الالزمة لتبطين القناة الموضح مقطعها بالشكل بطبقة خرسانية 
 .1:2:4ونسبة المزج للخرسانة  3kmعلمًا أن طول القناة 

 الحل:

3

2

2

1

22

130323000344.4.

*344.433.02722.1

722.15.4
2

784.025.1
5.4

2

15.2
5.23.0

784.0216.011

216.01.0

316.01.03.0

mVol

mATotal

mA

mLx

mxL

mx



















 

ton6.3909سمنت
1000

30013032



=   

   =3m 6516=  13032*0.5رمل

   =3m 13032=  13032*1حصى
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 * إن طريقة حساب المساحة دقيقة جدًا ولكنها مطولة ومعقدة وعليه هناك طريقة أخرى وهي:

 
littleveryerror

mA

%046.0100*
344.4

002.0

346.43.0*5.15.4*22*13 222





 

 (10)مثال

ة ن كميع البناء، خميمثل الشكل )أ( مقطعًا في سد كونكريتي صغير والشكل )ب( إسقاط السد في موق 
 .1:2:4المواد اإلنشائية الالزمة لتنفيذ السد بنسبة مزج 
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 الحل:

 

 

3

3

3

2
2

2
2

2

38241*983.3823

19125.0*983.3823

194.1147
1000

300*983.3823

983.382312246*
180

*60
*819.920**.

819.9

210*424.0*
4

10*
5.8*138*2*1646.122

46.122
4

10*
132*16

mgravel

msand

toncement

mASVol

mx

x

axxA

mA
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سمك بابوق يتم عادًة بعد إتمام الحفريات الترابية لألسس فرش قاع الحفر بحجر مكسر أو كسر ط       
 وفائدة الحجر المكسر هي: سم مع مراعاة الرص قدر اإلمكان 10سم أو  8

 .Bearingتحويل الضغط إلى 

 يمنع نزول الماء مباشرًة إلى التربة.

ألساس أي أن الحجر المكسر يمنع التالمس المباشر بين التربة وا Bearingنقصد بتحويل الضغط إلى 
ها علي سلطوبهذا يتحول الضغط من مباشر إلى غير مباشر، ويمكن تشبيه التربة على أنها قطعة زجاج م

 ون أوقوة وهي حمل األساس وما فوقه وبهذا سيكون الزجاج سهل الكسر، أما في حالة وضع قطعة كارت
ون أو لكارتافلين بين القوة المسلطة وقطعة الزجاج فسيقل الضغط على الزجاج ويقل احتمال كسره، وقطعة 

 الفلين هنا تمثل الحجر المكسر.
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ؤدي الى يمما  زول الماء مباشرًة إلى التربة التي قد تكون جافة جداً كذلك فإن الحجر المكسر ال يسمح بن
 امتصاص ماء المزجة الخرسانية الذي يكون مهم جدًا في تصلب الخرسانة.

 كمية الحجر المكسر = طول األساس * عرض األساس

 2م 16.68=  0.6*  27.8، كمية الحجر المكسر = 2للمثال

 

 

 

 

 

 

ه لط هذخالخرسانة )الكونكريت( هي مزيج من ثالث مواد رئيسية وهي السمنت والرمل والحصى، فإذا تم 
زج هذه يتم مو المواد الثالثة وأضيف إليها الماء لتحضير الخرسانة فإن الخليط يفقد ثلث حجمه تقريبًا، 

 أساس حجمي وبنسب معينة، ومن هذه النسب اآلتي: المواد عادًة على

يفضل تحديد نسبة المزج للخرسانة المستعملة في األعمال اإلنشائية، ومن النسب الشائعة  
وأدناه  ألدق،ااالستخدام في األبنية االعتيادية هي النسب الحجمية ويمكن أن تكون نسب المزج وزنية وهي 

 ا من نسب المزج:بعض الفقرات اإلنشائية وما يناسبه

األعمال الخرسانية الضعيفة والتي تستعمل كطبقة تعديل وحشو تحت األسس تستخدم فيها خرسانة بنسبة 
 .1:5:10أو  1:4:8مزج 

  حصى رمل سمنت
1 1.5 3  

1 2 4   ًأكثر النسب شيوعا 

1 3 6  

1 4 8  

1 5 10  
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ادًة عمل عاألعمال الخرسانية االعتيادية لألسس واألرضيات غير المسلحة وكطبقة لتسوية األساسات تست
و المياه مال سمنت مقاوم لألمالح عندما تتطلب ظروف التربة أ، ويراعى استع1:3:6خرسانة بنسبة مزج 

 الجوفية ذلك.

ة كثيرًا لشائعاأعمال الخرسانة المسلحة للسقوف والروافد واألعتاب والدرج ..... الخ تستعمل نسبة المزج 
 لألعمدة. 1:1.5:3وقد تستعمل بنسبة  1:2:4

نسبة  ستعملتض والخزانات والجدران الساندة للماء أعمال الخرسانة المسلحة المالمسة للماء مثل األحوا
 توقف.مانع مائي عند مفاصل ال لمع إضافة مانع رطوبة إلى المزيج واستعما 1:1:2أو  1:1.5:3مزج 

 ية: من الخرسانة يمكن استخدام المعادلة التقريبية اآلت 3م1ولغرض تخمين الكميات الداخلة في 

Vol. = 0.67 (C+S+G) 

 حيث:

Vol.  =.حجم الخرسانة بعد إضافة الماء لمكوناتها 

C   ،حجم السمنت =S   ،حجم الرمل =G .حجم الحصى = 

و النكماش هفيشير إلى االنكماش في حجم مكونات الخرسانة بعد إضافة الماء لها وهذا ا 0.67أما العدد 
اش ل االنكمم الكلي قبتقريبًا وعليه فان الحجم الصافي بعد االنكماش هو ثلثي الحج 0.33ثلث الحجم أي 
 من الحجم الكلي قبل االنكماش. 0.67أي ما يقارب 

، وتم الحصول على متر مكعب واحد من 1:2:4فلو تم خلط السمنت والرمل والحصى بنسبة مزج 
 الخرسانة، يمكن تخمين كمية المواد الداخلة في تركيب هذا الحجم كاآلتي:

1 = 0.67(C+2C+4C) 
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    3C = 0.21 m    م السمنتحج 

 3m S = 2C = 0.42    حجم الرمل 

  3G = 4C = 0.84 mحجم الحصى 

 3kg/m 1400كثافة السمنت = 

  = 300 ≈ 0.21*1400كتلة السمنت kg 

  50كتلة العبوة القياسية لكيس السمنت هي kg 

  = عدد األكياس
50

 أكياس 6=  300

 ريب كاآلتي:وألغراض العمل يتم اعتماد بعض التق

 أكياس                     هذا التقريب يعتمد فقط 6أو  kg 300كمية السمنت = 

 لغرض 1:2:4لنسبة المزج                                   3m 0.5حجم الرمل = 

 سهولة الحسابات                                       3m 1حجم الحصى = 
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EXAMPLE  : (1) 

دناه , مع العلم أن أ( كما مبين في الشكل 3.6* 4.2سب كمية الحفريات الساس غرقة ذات أبعاد داخلية )اح

 ( متر .1(متر ,عمق االساس )الحفر( =)0.9( متر ,عرض االساس )الحفر( =)0.36سمك الجدار= )

 

 العدد الوحدة التفاصيل ت
 االبعاد

 المالحظات الكمية
 االرتفاع العرض الطول

1 
حفريات 
 االساس

 15.34 1 0.9 17.04 1 ³م

4.56+3.96 =

8.52 *2  =
 متر17.04
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EXAMPLE  : (2) 

 احسب كمية الفقرات التالية الساس الجزء المبين في الشكل :          

 حفريات الترابية لالسس

 التربيع بكسر الطابوق

 (1:2:4خرسانة )

 البادلو ( تحت مستوى1:3البناء بالطابوق ومونة السمنت )
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 العدد الوحدة التفاصيل ت
 االبعاد

 المالحظات الكمية
 االرتفاع العرض الطول

1 

حفريات األسس 
 األفقية 

  12.83 1.1 0.9 6.48 2 ³م

  6.415 1.1 0.9 3.24 2 ³م األسس العمودية 

أساس العمودي 
 الوسطي

 2.316 1.1 0.9 2.34 1 ³م
0.9 – 3.24  =

 متر 2.34

       21.56  

2 
التربيع بكسر 
 الطابوق

 19.6  0.9 21.78 1 ²م
2*6.48+2*3.24 

+2.34  =21.78  

  4.9 0.25 0.9 21.78 1 ³م 1:2:4خرسانة  3

4 
 البناء بالطابوق 
 تحت البادلو
 المدرج األول 

  1.49 0.24 0.48 6.48 2 ³م

  0.175 0.24 0.48 3.24 2 ³م

 0.32 0.24 0.48 2.76 1 ³م
3.24- 0.48  =

2.76 

5 
 البناء بالطابوق
 المدرج الثاني

  1.12 0.24 0.36 6.48 2 ³م

  0.56 0.24 0.36 3.24 2 ³م

 0.25 0.24 0.36 2.88 1 ³م
3.24 – 0.36 

 =2.88 

 ــل :ـــــالحـــــــــــــــــــــــــــــ
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6 
 البناء بالطابوق
 المدرج الثاني

  1.49 0.48 0.24 6.48 2 ³م

  0.75 0.48 0.24 3.24 2 ³م

 0.35 0.48 0.24 3 1 ³م
3.24- 0.24  =

3 

  7.08 المجموع  

EXAMPLE  : (3) 

 احسب كمية الفقرات التالية ألساس الجدار المبين في الشكل :    

 الحفريات الترابية لألسس

 التربيع بكسر الطابوق تحت األساس 

 ( لالساس 1:2:4خرسانة )

 البادلو( تحت 1:3البناء بالطابوق ومونة االسمنت )
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 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

 

 العدد الوحدة التفاصيل ت
 االبعاد

 المالحظات الكمية
 االرتفاع العرض الطول

1 

حفريات األسس 
 األفقية 

  10.85 1.1 0.9 5.48 2 ³م

  10.375 1.1 0.9 5.24 2 ³م األسس العمودية 

أساس العمودي 
 الوسطي

 2.316 1.1 0.9 4.34 1 ³م
0.9 – 5.24  =

 متر 4.34

       25.5216  

2 
التربيع بكسر 
 الطابوق

 23.2  0.9 25.78 1 ²م
2*5.48+2*5.24 

+4.34  =25.78  

  6.96 0.3 0.9 25.78 1 ³م 1:2:4خرسانة  3

4 
 البناء بالطابوق 
 تحت البادلو
 المدرج األول 

  0.42 0.16 0.48 5.48 2 ³م

  0.402 0.16 0.48 5.24 2 ³م

 0.365 0.16 0.48 4.76 1 ³م
 5.24 - 0.48 

 =4.76 

       1.188  

5 
 البناء بالطابوق
 المدرج الثاني

  0.316 0.16 0.36 5.48 2 ³م

  0.3 0.16 0.36 5.24 2 ³م
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 0.28 0.16 0.36 4.88 1 ³م
5.24 – 0.36 

 =4.88 

       0.897  

6 
 قالبناء بالطابو
 المدرج الثالث

  0.473 0.36 0.24 5.48 2 ³م

  0.452 0.36 0.24 5.24 2 ³م

 0.432 0.36 0.24 5 1 ³م
5.24- 0.24  =

5 

  1.358 المجموع  

 ³م 3.442=  1.358+ 0.897+ 1.188  

 

     EXAMPLE  : (4) 

ة مزج بنسب 2تين في المثالخمن كمية المواد اإلنشائية )سمنت، رمل، حصى( الالزمة لصب أساس الغرف
 .40cmوعلى فرض أن سمك األساس هو  1:2:4

3Vol. = 27.8*0.6*0.4 = 6.672 m 

 :كمية المواد اإلنشائية ستكون كاآلتي 

 طن 2كيس =  40 ≈كيس  40.032=  6.672*6سمنت = 

 3m 6.672=  6.672*1، حصى = 3m 3.336=  6.672*0.5رمل = 
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 (1اختبار)

   ات التالية ألساس الجدار  المبين في الشكل :                   احسب كمية الفقر

 الحفريات الترابية لألسس

 التربيع بكسر الطابوق تحت األساس 

 ( لألساس 1:2:4خرسانة )

 ( تحت البادلو1:3البناء بالطابوق ومونه االسمنت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2اختبار)

          لمقطع أدناه :                            ( متر و سب ا16قنطرة أنبوبية وبطو  )       

 أ سب   كمية األسمنص والرمل والححو بخلطة           

 ( الة مة إلنشا  هذه القنطرة وكذلك1:1.5:3)          

 عدد األنابيب إذا كان طو  األنبوبة الوا دة        

 ( سنتمتر,ثم ا سب كمية الحفريات 80)        

 وكمية التربيع بكسر الطابوق         
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ع ( تصب باستعمال السمنت المقاوم لألمالح م1:2:4هو عبارة عن صبة خرسانية بنسبة مزج )     
حسب  نكريتالسيكا أو ما يماثلها من المواد المانعة للرطوبة وتكون نسبة الخلط لتلك المادة مع الكو 

حدث فيها لتي يادلو ضبط مناسيب البناء وكذلك مفيد في األراضي اتعليمات الشركة المنتجة، ومن فوائد الب
كون يسم ويفضل أن 10انتفاخ حيث يتم زيادة سمكه وتسليحه. يكون سمك مانع الرطوبة عادًة بحدود 

 .3و مأم طول  لسم ويصب تحت كل جدران المبنى، وتحسب فقرة البادلو با6 بأعلى من منسوب األرضيات 

 

 هي   :ة أوال ستعملتر الواحد طول من مانع الرطوبة )البادلو ( يجب معرفة المواد المإليجاد كلفة الم

   (1:2:4  : ) 

 ³م 0.0288=  0.24*  0.12* 1مقدار حجم متر طول من مانع الرطوبة =  ؞

 س (4س +2حجم المواد المستعملة = مقدار الفقدان بالحجم )س +      

 س(7) 0.67 = 0.0288                         

 حجم االسمنت ³م 0.0061س =    ؞

 الرملحجم  ³م0.0122=      0.0061*  2        
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 حجم الحصو  ³م 0.0244=   0.0061*  4

 كغم  8.5=  ³كغم /م 1400*  0.0061وزن االسمنت = 

 مالحظة : ان مانع الرطوبة التحسب  تحت فتحات األبواب 

 

EXAMPLE  : (1) 

 .2اإلنشائية الالزمة لصب البادلو للمثال خمن كمية المواد      

 الحل:

 (*عرض البادلوT) لعدد ا ½ -طول البادلو = مجموع أطوال المراكز 

 م28.2=  0.2*2*½ - 3*3.2+  2*9.4=             
3Vol. = 28.2*0.1*0.2 = 0.564m 

Cement = 0.564*6 = 3.384 كيس 

3Sand = 0.564*0.5 = 0.282 m 

3= 0.564 m Gravel = 0.564*1 

EXAMPLE  : (2) 

 

 م ( x 8م  6غرفة أبعادها )      

 ( متر   وأبعاد الباب3بارتفاع ) 

 (m2  1.0 m x احسب :  كمية ) 

 (       1:2:4المواد المانعة للرطوبة   ) 
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 ³( م1ماعدد الطابوق في )
 

 

 

 

 

 

 

 ؟ ³(م20كم عدد الطابوق في بناء )

 ( طابوقة450واحد متر مكعب يحتاج )

 طابوقة 9000=  20*  450 

 

 

EXAMPLE (3) : 
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ماء ) تخلط هذه المواد مع بعضها بطرق بسيطة أو  –حصى – رمل –ينتج من الخرسانة (سمنت       

از يصاحبه اهتز بقوالب فوالذية إلبعاد الطابوقة ويسلط عليها ضغط وقد بطرق ميكانيكية حديثة وتصب

 إلنتاج طابوق بكثافة

 :ق الخرساني بالخواص التاليةعالية ويمتاز الطابو

 .شكله منتظم أكثر من الطابوق الطيني1.

 .ممكن التحكم بقوته من خالل تغير نسب الخلط ونوعية االسمنت2.

 .يمكن إنتاجه بألوان متعددة بإضافة الخضاب الملون3.

 3آغم/م.2300يمتاز بكثافته العالية وهي تقدر ب 4.

 حتتاستخدام االسمنت المقاوم في صناعة الطابوق يتأثر بأمالح الكبريتات لذلك يفضل 5.

 .مستوى التربة

 .تقلصه الكبير عند الجفاف لذلك يجب تركه فتره كافية قبل استخدامه6.

 

 

 

 ( سم 40*20*15أبعاد البلوك )

 ( سم 40*20*20أبعاد البلوك المجوف )

 (سم 41*  21* 16قياسات البلوكة مع المونة )

 بلوكة  73=  72.59=   = ³(م1عدد البلوكات في )

 ³م 0.012=  0.4* 0.2*  0.15حجم البلوكة بدون مونة  = 

 ³م 0.876= 0.012* 73بدون مونة =  ³(م1حجم البلوك )

 ³م 0.124=  0.876 – 1حجم المونة  =  ؞

 س (3)س +  0.87حجم المونة = 

  سا  كمية البلوك
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 ³م 0.0356=   س =  ؞

 كغم  50  ≈كغم  49.84=  ³كغم / م 1400*  0.0356وزن السمنت = 

 ³م 0.1068=  3* 0.0356حجم  الرمل = 

EXAMPLE  : (4) 

البناء درز و(متر  6( متر وطول )1( سم وأرتفاع )11احسب عدد الطابوق المستخدم في جدار سمك ) 

 مسح بدون لبخ . 

 

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل : 

 ³م  0.66=  6* 1*  0.11جم البناء  = ح     

 ³م 0.002112=  0.11*  0.08*  0.24حجم الطابوقة الواحدةمع المونة  =    

 طابوق 312.5=    عدد الطابوق = 

 ³م 0.001771=  0.11*  0.07*  0.23حجم الطابوقة الواحدة بدون مونة  =    

 ³م 0.553=  0.001771*  312.5الحجم الكلي للطابوق =   

 حجم الطابوق الكلي = حجم المونة  –حجم الجدار الكلي     

 ³م 0.107 =   0.553  - 0.66        

 س (3)س +  0.87حجم المونة =     

 س (3)س +  0.87=    0.107    

 حجم السمنت³م 0.0307س =   ؞

 كغم  43=  ³كغم / م 1400*  0.0307  

 الرمل حجم ³م 0.922=  3*    0.0307 
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 ( سم :15اذا كان سمك الجدار )

 بلوكة 11.6=   عدد البلوك = 

 

 

 

 ( سم : 20اذا كان سمك الجدار )

 بلوكة15.244= عدد البلوك = 

 

 

 ( سم :            40اذا كان سمك الجدار )

 بلوكة 30= عدد البلوك = 

 

 

EXAMPLE  : (5) 

 ( متر 2( سم وارتفاع )20المستخدم في جدار سمك ) ياحسب عدد البلوك الخراسان

 ( بدون مونة.40*20*15(متر  والبناء درز مسح بدون لبخ . علما أن أبعاد البلوكة الواحدة )15وطول )

 الحــــــــــــل : 

 انواع الجدار
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 (40*20*15الحل : ابعاد البلوكة )

 ( بدون مونة0.4*  0.15الوجه الظاهر من البلوكة =)

 (0.41*0.16مع المونة =)

 (0.41*0.16/) 30متر مربع =    30( = 15* 2عدد البلوكة في )

 بلوك 457.3= 

 إليجاد المونة

 بلوكة  500( =  0.40*0.15)/30

 متر مكعب كمية المونة 42.7=   457.3 – 500

EXAMPLE  : (6) 

 

البناء درز و(متر  6( متر  وطول )1رتفاع )( سم وا11احسب عدد الطابوق المستخدم في جدار سمك )

 ( بدون مونة23*11*7وقة الواحدة )مسح بدون لبخ . علما بأن أبغاد الطاب

 الحـــــــــــــل :

 ³م 0.66= 1* 6* 0.11حجم البناء = 

 ³م 0.002112( =  0.11*  0.08*  0.24حجم الطابوقة الواحدة  في البناء =)

 طابوق 312.5=    0.002112/  0.66عدد الطابوق =  

  ³م 0.553=  312.5=( *  0,23*0.11*  07حجم الطابوقة الكلي = ).

 ³م 0.107=  0.553 - 0.66

 س (3)س +  0.87ح = 

 كمية االسمنت ³م 0.0307= س--------س (   3)س +  0.87= 0.107

 كمية الرمل ³م  0.0921=   3*   0.0307
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 ة وخرسانة الرباط المسلحةحساب كميات خرسانة السقف المسلح

 

 

رسانة ى الختعتبر الخرسانة المسلحة من المواد التي ال غنى عنها في أي عمل إنشائي، ويضاف الحديد إل
ى ن أغلمالن الخرسانة ال تتحمل شد باإلضافة لزيادة تحملها في الضغط، وهي ذي أهمية بالغة ألنها 

 ديد:الفقرات اإلنشائية، وأدناه تفاصيل عن كتل الح

 

 المالحظات (kg/mكتلة الشيش ) (Φ, mmقطر الشيش )

6 0.222 

 0.395 8 للحلقات

10 0.617 

12 0.888 ---- 

14 1.21 ---- 

16 1.58 ---- 

18 2 

لألعمال الكبيرة مثل 
 السدود

20 2.47 

25 3.86 
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EXAMPLE  : (1) 

 

 م.12( إذا علمت أن طول الشيش الواحد 14Φشيش ) 2000( و 8Φشيش ) 1000كم طنًا تبلغ كتلة 

 كغم 4.74=  12*  0.395م = 12( بطول 8Φالحل:  كتلة شيش )

  1000كتلة ( 8شيشΦ = )
1000

 طن 4.74= 74.4*1000

 كغم 14.52=  12*  1.21م = 12( بطول 14Φكتلة شيش )

  2000كتلة ( 8شيشΦ = )
1000

 طن 29.04= 52.14*2000

 

 دول بأوزان األشياش المستعملة في التسليح(())ج

 ². انج²المساحة/ملم القطر رقم الشيش
الوزن لكل متر 
 طول)كغم(

2  mm 6 28.27 – 0.05 0.25 

3 =  10 78.54 – 0.11 0.55 

4 =  12 113.09 – 0.2 1.0 

5 =  16 201.06 -0.31 1.55 

6  =  18 254.46 – 0.44 2.32 

7 =  22 380.13 – 0.6 3 

8 25 = 1 490.87 – 0.79 4 

9 =  28 615.75 - 1 5 
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10 31  = 754.76 – 1.27 6.22 

11 =  34 907.92 – 1.56 9 

 

 

 ة للسقوف )التسليح باتجاهين (تحليل سعر المتر المكعب من الخرسانة المسلح

 ( :1:2:4( سم نسبة الخلط )15سمك الصبة الخرسانية للسقف )

 كمية الحديد = العدد * الطول * الوزن  

(A(  = )  +1 * )5.25  *1.55    = 

 كغم     120

(A‾(  = )  +1 * )5.75  *1.0   = 

 كغم   101 

 ( = Bطول الشيش )

 ل حديد التسليح المستقيم + سمك السقف طو

 ( =Bطول الحديد المنحني )

 متر  5.4=   0.15+   5.25 

 ( = B‾طول الحديد المنحني )  

 متر 5.9=    0.15+   5.75

 كغم     5.4  *1.55    =123.5( * B(  = )  +1كمية الحديد)   

 كغم  5.9 *1   =104( * B‾( = )  +1كمية الحديد)  

 كغم     0.55  *2    =28.9(* C(  =    )  +1( )    +0.12طول الحديد )
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 كغم  0.55  *2    =38(* C‾(  =   )  +1( )    +0.12طول الحديد )

 كغم 516=  38+  28.9+  104+  123.5+  101.6+  120مجموع كمية الحديد =  

 ³م 4.13=  0.15*  5.5*  5كمية الخرسانة للسقف =  

 كغم 125=  من الخرسانة السقف =  ³( م 1كمية الحديد في ) 

EXAMPLE  : (2) 

ي ملم ه8ملم إذا علمت أن كتلة شيش قطره 30م وقطره 12كم تبلغ كتلة شيش من الحديد طوله    
 كغم/م. 0.395

 الحل:  كثافة الشيش األول = كثافة الشيش الثاني

kg66.66  

12*30*
4

1*8*
4

395.0

221

1

2

2  x
x

v

w

v

w
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من  ³م 1.026=  0.6*  0.3*  5.7حجم الجسر = الطول * العرض * االرتفاع  = 

 الخرسانة 

 

 

 كمية الحديد = الطول * العدد * الوزن 

 كغم 2  *6  *1  =12(  =  Aكمية الحديد من نوع  )

 كغم  2  *6  *2.32  =27.84( = Bكمية الحديد من نوع  )

 كغم  3  *6.5  *1.55    =30.23( = Cكمية الحديد من نوع  )

 ( = طول الشيش المنحنيCمالحظة : طول الحديد )

 سنتمتر  10 –= طول الشيش المستقيم + عمق الجسر  
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 متر  6.5( =  0.1 – 0.6+)  6= 

 سم من األعلى إلى األسفل  2.5خرساني = سمك الغطاء ال

 متر  0.55(( =  0.025* 2) – 0.6ارتفاع حديد التسليح داخل الخرسانة في الجسر ) 

 فيمكن ان نحصل عليه من حساب نظرية فيثاغورس 45ºميالن حديد التسليح يكون بزاوية 

 كغم  1.9  *0.55  =30. 8275( *1+  )( =   Dكمية الحديد من نوع ) 

  (11) 

 متر 1.9=  0.3+  2(( * 0.025* 2) – 0.3+   )  2(( * 0.025* 2) – 0.6) طول الحلقة = 

 كغم  100.8975(  = A(+ )B( + )C ( + )Dمجموع الحديد = )

 كغم  90.34=  من الخرسانة =  ³( م 1كمية الحديد في ) 

 من الخرسانة  ³م 1.026=  0.6* 0.3*  5.7حجم الجسر =     

 حجم االسمنت ³م 0.218=   =  س    -------- ---س (        4س +  2) س +  0.67=  1.026

 حجم الرمل  ³م 0.437=   2*  ³م 0.218

 حجم الحصو ³م 0.875=  4*  ³م 0.218

 

 

 

 هناك طريقتين لحساب طول الشيش المنحني وهي  :

 لى )الطريقة القديمة في الحساب (الطريقة األو

 متر 0.6سم =  60ارتفاع الجسر  )سمك الجسر( = 
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 ( =  coverعلما بأن سمك الغطاء الخرساني )

 سم  من األعلى إلى األسفل  2.5

 ارتفاع الحديد داخل الخرسانة في الجسر =

 متر  0.55( =  0.025*  2) – 0.6 

( فيمكن أن نحصل على طول  الجزء المنحني من الحديد  45ºة )وبما أن ميالن حديد التسليح يكون بزاوي

 بحساب طول الوتر  والذي يساوي 

 متر 0.78=  طول الوتر للمثلث  =  

 متر  4.9=  2( * 0.55)  – 6طول شيش التسليح المنحني = 

  6.46( = 0.78* )2+  4.9طول حديد التسليح والمنحني = 

 

 لحديثة (الطريقة الثانية )ا

 سم 10 –طول الشيش المنحني في الجسر = طول شيش التسليح المستقيم + عمق الجسر 

  =6  ( +0.6 – 0.1  = )6.5  

اف الى مساحة سم ( يض 4ان الفرق بين الطريقة القديمة والطريق الحديثة في طول الشيش المنحني )

 انحناء الشيش 

 سم )القفل لالتاري 10+  طريقة حساب طول االتاري = طول المحيط للمقطع

 متر 1.7=   0.1+  2( * 0.55+  0.25= ) 

 

 

 

 ( عمود ارتفاع العمود 20احسب كمية الحديد في )

 (متر0.5(متر , طول المقطع )3.5الواحد )

 ( متر .0.3وعرضه )  
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 كغم 0.55م.ط =   رمليمت 10: وزن مالحظة 

 كغم 1.55م.ط =  رمليمت 16وزن          

 كغم 2.32م.ط  =  رمليمت 18ن  وز       

 

 الحل:

 = العدد * الطول * الوزن كمية  الحديد

 كغم 20  *4  *3.5  *2.32  =649.6( =  Bكمية الحديد )

 0.55*طول الحلقة *   * 20( = Aكمية الحديد )

 رمت 1.66=  0.3+ 2*]( 0.03* 2) – 0.5[+ 2*]( 0.03* 2) – 0.3[طول الحلقة = 

 كغم 20   *  *1.66  *0.55   =319.5( =   Aالحديد ) كمية

 كغم 969.15=    319.5+  649.6كمية الحديد الكلية = 

 الطريقة الثانية :

 متر 4    *20    *3.5    =280(  =  Bطول الحديد )

 (B=  كمية الحديد )    

 رمت 1.66=  0.3+ 2*]( 0.03* 2) – 0.5[+ 2*]( 0.03* 2) – 0.3[طول الحلقة = 

 حلقة 19= عدد الحلقات =  

 متر 630.8عمود = 20( * 1.66*طول الحلقة )  19

 ( Aالحديد )كمية  
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 كغم 949.4= +    كمية الحديد الكلية =

EXAMPLE  : (3) 

                           ف                                                 أحسب كمية حديد التسليح لسق

                                                                            (مترعلما بأن سمك4x6غرفة أبعادها )     

 ( سم حسب المخطط التالي .20الصبة ) 

 

 

 

 

 كغم 0.55=   م.ط رمليمت 10: وزن مالحظة 

 كغم 1.55م.ط =  رمليمت 16وزن          

  كغم 2.32م.ط  =  رمليمت 18وزن         

 

 الحل:

 ( :1:2:4( سم نسبة الخلط )20سمك الصبة الخرسانية للسقف )

 كمية الحديد = العدد * الطول * الوزن  

(A ( = ) +1 * )4.24  *2.32    = 

 كغم     141

(A‾(  = ) +1 * )6.24  *1.55   = 

 كغم   106.392

 ( = Bطول الشيش )
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 طول حديد التسليح المستقيم + سمك السقف 

 ( =Bطول الحديد المنحني )

 متر  4.44=   0.2+   4.24 

 ( = B‾طول الحديد المنحني )  

 متر 6.44=    0.2+   6.24

 كغم    4.44  *2.32    =147.644( * B (  = ) +1كمية الحديد)   

 كغم  6.44  *1.55   =109.802( * B‾( = ) +1كمية الحديد)  

 كغم     0.55  *2    =22.9(* C (  =    ) +1( )    +0.12طول الحديد )

 كغم  0.55  *2    =25.625(* C‾(  =   ) +1( )    +0.12طول الحديد )

 =   25.625+   22.9+  109.802+ 147.644+  106.392+  141مجموع كمية الحديد =  

 كغم 553.363                                

 ³م 4.8=   0.2* 4* 6كمية الخرسانة للسقف =  

 ³كغم/م 115.28=  من الخرسانة السقف =  ³( م 1كمية الحديد في ) 

 (1االختبار )

                           أحسب كمية حديد التسليح لسقف                                                 

 (مترعلما بأن 4x6غرفة أبعادها )     

 ( سم حسب25سمك الصبة )

 . يالمخطط التال 
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 (2االختبار )

 ( عمود 30احسب كمية الحديد في )

 (متر , طول 4.5ارتفاع العمود الواحد )

 ( متر .0.4(متروعرضه )0.6المقطع )

 كغم 0.55م.ط =   رمليمت 10: وزن مالحظة 

 كغم 1.55م.ط =  رمليمت 16وزن          

 كغم 2.32م.ط  =  رمليمت 18وزن         

 

 

 



- 135 - 

 

 

- 135 - 

 

 

 

 

 

 
 ( سا  كمية الجص الة مة لبياد الجدران ،)استعمامت          

: يتم البياد 2م1تماماً أو غير ذلك من األسبا . ولتخمين كمية الجص الة مة لبياد جدار مسا ت   

م يتم قة، ثبالجص للجدران الدا لية والسقوف عادةً  يث يتم تنظيا الجدران من األوساخ والمواد العال

تكون  عمليةطر  شبية على الجدار بمقدار سمك البياد ومو ونة بدقة بالشاقو  وهذه الالبد  بتثبيص مسا

بسمك  تكون كإكسا  أولي للجدار وتكون كطبقة أولى، وبعد تماسك الطبقة األولى توضع طبقة ثانية والتي

بقة طتسمى وملم والتي تنهي الجدار بشكل عمودي والسقا بشكل أفقي، وأ يراً يتم فرش الطبقة األ يرة 6

ةت ملم لجعل الوج  صقيةً أو باستعما  البورك. يفضل أن تحرق المح2الجص المخمر وتوضع بسمك 

المقدار أو  سم وقد يزيد هذا2الرطبة من الجدران قبل عملية البياد. يكون سمك البياد عادةً بشكل كلي 

 ينقص  سب عوامل كثيرة منها عدم استوا  الجدار أو عدم كون  شاقولياً 

3Vol. = 1*0.02 = 0.02m 

 الما . % من  جم  عند امستعما  بعد إضافة10وهو يفقد  3كغم/م1275وعلى اعتبار أن كثافة الجص هي 

  = كغم 28.05=  1.1*1275*0.02كمية الجص 

 كغم40* قد يتوفر الجص بعبوات قياسية كتلتها 
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EXAMPLE  : (1) 

الث غرف ث ( سنتمتر لجدار وسقف 2ض بالجص بسمك )أحسب كمية الجص  في أعمال البيا           

 (  وثالث أبواب  2.5* 1.5( متر وفي كل غرفة شباك )2.5( وأرتفاع ) 5*4بأبعاد ) 

 . 3كغم/م1275( اذا كانت كثافة الجص  2*  1)

 الحــــــــــــــــــــــل  : 

 مترطول 54=  3*  18=  2( *  5+  4محيط الغرفة الواحدة  =  )

 مساحة الجص  ²م 123.75(  =   2.5* 1.5* ) 3  -  135=     2.5 * 54

 مساحة بياض الجدران ²م 117.75=  ( 2*  1)* 3 – 123.75

  ²م 60=    ( 5*4) *  3مساحة السقوف = 

 ²م 177.75=  117.75+  60مساحة البياض الكلية = 

 كمية جص البياض  ³م 3.9105=    1.1* 0.02* 177.75

 كغم وزن الجص  4985.8875=  1275*    3.9105

 

 

 (:2لبخ الجدران بمونة السمنت )م        

 يتم اللبخ بمونة السمنص للجدران الخارجية عادةً  سب التسلسل والمواصفات اآلتية: 

 ابوق.بنا  بالطان التنظيا الجدران من الغبار والمواد العالقة واألمةج المتبلورة المتكونة على السطح إذا ك

 ش الجدار بالما  لكي يتشبع وج  الجدار جيداً.يُر
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المراد  والمعمو  بشكل سائل عل أن يغطي الوج  1:1يُنثر شربص من السمنص والرمل الخشن بنسبة مزج 

مات لطبقة تسد مسااأيام على أن يرش في اليومين الثاني والثالث بالما . إن هذه  3لبخ  كامةً ويترك لفترة 

تحاص لى امعاألمةج إلى اللبخ وتكون أساساً قوياً للطبقة التي تليها وتساعد  الطابوق وتمنع انتقا 

 الرطوبة والما  من وج  الطابوق.

توية )أفقية( عادةً على أن تكون األوج  شاقولية للجدران ومس 1:3يُلبخ الوج  بمونة السمنص بنسبة مزج 

 بالنسبة للسقوف و اصةً سقوف المطبخ والححيات ومدا لها.

 ي:نها : بعد أن تتم عملية اللبخ تبدأ عملية اإلنها   سب الرغبة والعمليات المتداولة هاإل

 : وهي مواد تجارية تخلط مع السمنص ويحقل اللبخ بها ومن ميزاتها:أ( األصباغ السمنتية

 ( م تساعد على وقوف الما  والغبار عليها.2( جعل الوج  صقيةً.      1

لخلط هي انسبة وتكون عادةً من السمنص األبيض والرمل والمادة الملونة إن وجدت  إن مادة النثر  ( النثر:

 يكون م  تى عادةً وتخلط مع الما  لتكوين مونة سائلة ويفضل أن تخلط الكمية المخمنة للدار كاملةً  1:2

 هنالك تفاوت في اللون وتنثر هذه المونة بآلة  اصة. ومن مميزات النثر:

 ( إعطا  صورة جيدة لواجهة الدار.2خ تقريباً.   ( يغطي عيو  اللب1

 ومن مساوئ النثر:

 ناً.تراكم الترا  على سطح الجدار فيتغير لون  وهذا يتعلق بنوع النثر سوا  كان ناعماً أو  ش

 م يساعد على انسيا  مياه األمطار وربما يساعد على تغلغلها في الجدار.

 نقوم بامتي: 2مة للبخ جدار مسا ت  امولغرد تخمين كمية السمنص والرمل الة  

  جم اللبخ = المسا ة*سمك اللبخ

 1:3سم وان نسبة مزج مونة السمنص هي 2وعلى فرد أن سمك اللبخ هو 

2Vol. = 1*0.02=0.02m 

3C = 0.0067m 0.75(C+3C) =  0.02 

Cement = 0.0067*1400 = 9.33 kg 

3Sand = 3C = 0.02 m 
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 (3: 1نسبة اللبخ )  مونة الرمل + السمنت

(0.13المزيج يفقد من حجمه بمقدار )  

 0.87=  0.13 -1مقدار الفقدان        

 متر  0.02( سنتمتر = 2اذا كان سمك اللبخ = )

 ³م  0.02=  1*    0.02*  1( = ²م1حجم االبخ )

 س (3)س +  0.87=  0.02

 حجم السمنت  ³م 0.00575س =  ؞

 ³م 0.01725=  3*   0.00575حجم الرمل  = 

 كغم  وزن الرمل 8.05=    0.00575*  ³كغم / م 1400كثافة السمنت 

 

EXAMPLE  : (2) 

( متر اذا 2.5تفاع )( متروأر100أحسب كمية االسمنت والرمل في أعمال اللبخ بالسمنت لجدار طوله )     

 (  : 1:3كانت نسبة الخلط )

 الحـــــــــــــــــــــــــــــل :

 ²م 250=    2.5*  100دار  = مساحة الج  

 ³م 5=    0.02*   250حجم االسمنت = 
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 س( 3) س + 0.87=   5

 حجم السمنت  ³م 1.437س =  ؞

 طن   2كغم =  2015=   1400*  1.437وزن السمنت =  ؞

 ³م 4310=   3*  1.437حجم الرمل = 

 كيس  40.3=   عدد أكياس السمنت = 

 

 

ذا كانص ا( متر 3( متروأرتفاع )50نص والرمل في أعما  اللبخ بالسمنص لجدار طول  )أ سب كمية امسم

 (  : 1:3نسبة الخلط )

ر اذا كانص ( مت2.0( متروأرتفاع )20أ سب كمية امسمنص والرمل في أعما  اللبخ بالسمنص لجدار طول  )

 (  : 1:3نسبة الخلط )

 ( متر .2.5( متروأرتفاع )4*3جدار دار )أ سب كمية الجص في أعما  اللبخ بالجص)بياد( ل

 

 ا سب كمية الجص لبياد الدار المبين ادناه :

 (3كغم/م1275( متر وكثافة الجص )3علما ان ارتفاع الحائط )   

 (سنتمتر.2وسمك اللبخ )

 

 

 

 

 

 

 مسائل
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 أحسب كمية الجص  في أعمال البياض     -5

 ( سنتمتر لجدار وسقف  2بالجص بسمك )

 بالرسم أدناه بأرتفاع  الغرفة المبية

 (  2.0* 1.5( متر وفي الغرفة شباك )2.5)

 ( اذا كانت كثافة 2*  1وباب ) 

 3كغم/م1275الجص  

 

 
م كان يستخدفبقًا يتم عادًة تغليف الجدران الداخلية للمطبخ والصحيات بالسيراميك في الوقت الحالي، أما سا

ثالثة  على أن يرش لمدة 1:2لسيراميك بمونة سمنت الكاشي الفرفوري. يتم شربتة الوجه الخلفي من ا
ع يعرف على الجدران. بشكل عام هنالك نوعين من السيراميك: نو  1:3أيام، ويتم تطبيقه بمونة سمنت 

فاصل و عمل م"السيراميك الليزري" وهذا يستخدم عادًة في المطابخ ويمكن تطبيقه بدون مفاصل أ بمحليًا 
 ملم وهناك عدة أبعاد قياسية متوفرة في السوق وأكثرها شيوعاً 1 بسمك قليل جدًا يكون بحدود

60cm*30cm*0.9cm خرويتم تنفيذ السيراميك عادًة بلونين احدهما غامق ويكون أسفل الجدار واآل 
و سوم أر فاتح ويكون أعلى الجدار ويفصل بينهما حزام سيراميكي شبيه باإلزارة يحتوي على نقشات أو 

عًا ألكثر شيو زري اقة مع لوني السيراميك الفاتح والغامق وأبعاد الحزام السيراميكي الليغيرها بألوان متناس
م يستخدو "السيراميك العادي"  ب. أما النوع الثاني من السيراميك فيعرف محليًا 30cm*8cm*0.9cmهي 

ياسية قأبعاد  دةملم، ويتم تنفيذه بلونين وحزام مثل السيراميك الليزري وهناك أيضًا ع3للصحيات وبمفاصل 
أما أبعاد الحزام السيراميكي العادي هي  40cm*25cm*0.7cmله وأكثرها شيوعًا 

25cm*7.5cm*0.7cm. 



- 141 - 

 

 

- 141 - 

  

ما إعطاء ثانيهتصبغ الجدران عادًة لسببين رئيسيين: أولهما المحافظة على الجدران من الطوارئ الجوية، و 
ا ل منهك. هناك عدة أنواع من األصباغ يصلح المنظر أو اللون المرغوب فيه للجدران والسقوف وغيرها

 لغرض معين ومنها:

 الصبغ الدهني: ويستعمل لصبغ األبواب والشبابيك المعدنية وصبغ الجدران والمناطق الرطبة.

اطق المن الصبغ المائي )األموشن(: يستعمل لصبغ الجدران الداخلية والخارجية وال يفضل استعماله في
 الرطبة.

 مل لصبغ الجدران الخارجية.السنوسم: ويستع

تختلف كمية الصبغ التي تعطي عددًا معينًا من األمتار المربعة باختالف نوع الصبغ واختالف  
نواع أخشونة السطح المطلوب صبغه، والجدول اآلتي يبين مساحة السطح التي يغطيها غالون واحد من 

 مختلفة من األصباغ:

 ن(غالو/2التغطية )م نوع السطح نوع الصبغ

 صبغ دهني
جص أو 
 سمنت

12 - 15 

 55 – 50 سطح خشبي صبغ دهني
صبغ 
 أموشن

 25 – 20 جص

صبغ 
 سمنت سنوسم

كغم يغطي 50كيس 
 2م100
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 لتر  4غالون  1

 لتر 4.54609غالون انكليزي =  1

 لتر 3.78541غالون أمريكي =  1
 

 أعما ل الدهانات   

 المعدن صقل السطح إلزالة الصد أ الموجود على السطح
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 من األرضية: 2م1إليجاد عدد الكاشيات الالزمة لتطبيق 

 ملم = سمك المفصل3سم = 0.3سم حيث أن 30.3سم*30.3أبعاد الكاشية بعد التطبيق 

  =                  = عدد الكاشي
303.0*303.0

1 =10.89  11كاشية 

 سم تقريبًا.5ن سمك التطبيق بالكاشي سيكون سم وعليه فإ3سمك الكاشية هو 

  ن م% 15كمية الماء المضافة لمونة التطبيق قليلة ولذلك سنفرض ان مونة تطبيق الكاشي تفقد
 حجمها بعد المزج بالماء.

ي من يمكن تخمين كمية السمنت الالزم لملئ مونة المفاصل وذلك عن طريق طرح مساحة الكاشي الفعل
 الضرب في سمك الكاشية.مساحة األرضية ثم 

 ( = 11*0.3*0.3 -1حجم مونة المفاصل*)3م0.003=  0.03 

 

 

 
وضع نصف كاشية حول الجدران على أن يكون  يمكن أن يتم عمل اإلزارة وذلك عن طريق  

 مساحة األرضية

 مساحة الكاشية
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سطحها الداخلي بمساواة سطح البياض الواقع فوقه، وحديثًا يتوفر في األسواق المحلية إزارة من السيراميك 
استعمالها بداًل من الكاشي. تختلف أبعاد اإلزارة المتوفرة في السوق إال أن أكثر األبعاد شيوعًا هي  يمكن

50cm*13cm*0.6cm  عادًة. وإليجاد عدد  1:3ولتطبيق اإلزارة تستعمل مونة سمنت بنسبة مزج
لمبنى على طول قطعة القطع السيراميكية الالزمة لعمل اإلزارة يتم تقسيم محيط الغرف والممرات الداخلة ل

 اإلزارة.

 
م كان يستخدفبقًا يتم عادًة تغليف الجدران الداخلية للمطبخ والصحيات بالسيراميك في الوقت الحالي، أما سا

ثالثة  على أن يرش لمدة 1:2الكاشي الفرفوري. يتم شربتة الوجه الخلفي من السيراميك بمونة سمنت 
ع يعرف الجدران. بشكل عام هنالك نوعين من السيراميك: نو  على 1:3أيام، ويتم تطبيقه بمونة سمنت 

فاصل و عمل م"السيراميك الليزري" وهذا يستخدم عادًة في المطابخ ويمكن تطبيقه بدون مفاصل أ بمحليًا 
 ملم وهناك عدة أبعاد قياسية متوفرة في السوق وأكثرها شيوعاً 1بسمك قليل جدًا يكون بحدود 

60cm*30cm*0.9cm خرنفيذ السيراميك عادًة بلونين احدهما غامق ويكون أسفل الجدار واآلويتم ت 
و سوم أر فاتح ويكون أعلى الجدار ويفصل بينهما حزام سيراميكي شبيه باإلزارة يحتوي على نقشات أو 

 عاً ألكثر شيو زري اغيرها بألوان متناسقة مع لوني السيراميك الفاتح والغامق وأبعاد الحزام السيراميكي اللي
م يستخدو "السيراميك العادي"  ب. أما النوع الثاني من السيراميك فيعرف محليًا 30cm*8cm*0.9cmهي 

ياسية قة أبعاد ملم، ويتم تنفيذه بلونين وحزام مثل السيراميك الليزري وهناك أيضًا عد3للصحيات وبمفاصل 
دي هي أما أبعاد الحزام السيراميكي العا 40cm*25cm*0.7cmله وأكثرها شيوعًا 
25cm*7.5cm*0.7c 

 أعمال البالط بالكاشي الموزائيك
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 سنتمر  2( والسمك = 25*25()30*30()20*20ان أبعاد أكثر أنواع الكاشي )

 (ملمترومن جميع الجهات3معدل سمك المفصل )

 (  0.203*  0.203ابعاد الكاشي عند التصفيف  مع المونة )

 كاشي  24.3=   =  ²( م1عدد الكاشيات في )

EXAMPLE (1) : 

بأن ابعاد الكاشية   ( علما6*5احسب عدد الكاشي الذي يحتاجه لتصفيف ارضية غرفة ذات أبعاد )          

 (  ؟30*30)

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــل :

 (  cm0.303  *cm0.303أبعاد الكاشية بعد التصفيف = ) 

 ²م 0.092حدة = مساحة الكاشية الوا 

 ²م 30مساحة أرضية الغرفة  = 
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 كاشية  326=    عدد الكاشيات = 

 

EXAMPLE (2) : 

 خمن كميات المواد اإلنشائية الالزمة        

 ألعمال النهائيات اآلتية للغرفتين  

 وفق المواصفات اآلتية:

 

 سم.0.5وبمعدل سمك  1:1ربت مونة السمنت شريتة الجدران الداخلية والخارجية والسقوف والمردات بش

 .1:3لبخ الجدران الخارجية والمردات بمونة السمنت 

من  سم فقط120(سم وبارتفاع 0.9*30*60( بسيراميك ليزري )3*4تغليف الجدران الداخلية للغرفة )
 (سم.0.9*8*30أسفل الجدار مع حزام ليزري )

 م.(س0.6*13*50( أبعادها )3*5عمل إزارة للغرفة )

 بياض ما تبقى من الجدران الداخلية والسقف بالجص.

 (سم.3*30*30تطبيق األرضيات بالكاشي الموزائيك بأبعاد )
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 ( الشربت1

   =2m27=                          3*3+5*4     (+)السقف

  )} =2m90= 3}*2)*5+3+(2)*4+3     (+)الجدران الداخلية

  ) =2m78=         3*2)*9.6+3.4     (+)الجدران الخارجية

  ) =214m)         =3.4*9.6(-)4.4*10.6     (+)الطارمة

  ) =2m12=     0.4*2)*10.6+4.4     (+)المرد من الخارج

  ) =27.1m=      0.25*2)*10.2+4    (+)المرد من الداخل

  ) =284m.5)       =4*210.(-)4.4*10.6  (+)حافة المرد

 *  =2m25=  2*2*2.5*.52+1*2*2.5*1     )-(الفتحات

   =2m 208.94المجموع                                       
3Vol. = 208.94*0.005=1.0447m 

3C=0.696m 0.75(C+C) =1.0447 

Cement = 975 kg 

3Sand = 0.696 m 

مرتين  همامرة أخرى ألنه تم اخذ مساحت 2لكون هناك غرفتين ثم * 2تم ضرب مساحة الباب والشباك * *
 للجدران الداخلية والخارجية.
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 ( اللبخ2

   =2m 116.94)=12+7.1+5.84+ ( 14+  78 (+)المرد + الطارمة + الجدران الخارجية

   =2m 12.5 =                                 2*2.5*1.5+  2*2.5*1   )-(الفتحات

2m 104.44                                                                            
3Vol. = 104.44*0.02=2.0888 m 

3C=0.696 m  0.75(C+3C)  =  2.0888 

Cement = 0.696*1400 = 975kg 

3Sand = 3C = 2.0888 m 

 ( السيراميك3

  ) =2m 16.8=  1.2*2)*4+3  (+)جدران

   =2m 15.1  )     -(   2m 1.2=             1.2*1باب

  ) =.1-21*(2m 0.5=    2.5   )-(شباك

 (سم.0.9*30.1*60.1أبعاد قطعة السيراميك هي ) ملم 1وعلى اعتبار أن سمك المفصل هو 

8447.83 عدد القطع
601.0*301.0

1.15
=                 =  قطعة 

 m 10.5= (اكشب)2.5 – (باب)1 – 2*(3+4) = طول الحزام

 مساحة التغليف

 مساحة القطعة
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3588.34 عدد القطع الحزام
301.0

5.10
=                 =  قطعة 

   =2m15.94=0.08*15.1+10.5مساحة الحزام  +مساحة السيراميك  =المساحة الكلية

  سم 2سمك البياض بالجص هو ( 1.1=0.9-2سمك مونة التطبيق هوcm=0.011m) 

  = 3م 0.17534=  0.011*15.94حجم مونة التطبيق 
3C = 0.058m 0.75(C+3C)    =  0.17534 

Cement = 0.058*1400 = 81.83 kg 

3Sand = 3C = 0.17534m 

 =0.009*{35*0.001*(0.08+0.3)+84*0.001*(0.3+0.6)} = حجم مونة المفاصل
3m4-10*8.001=                     

3m4-C=10.668*10 0.75C   =4-10*8.001 

1.5kg*14004-White Cement = 10.668*10 

 ( اإلزارة:4

 17m=1-2*(3+5) = طول اإلزارة

347.33 عدد قطع اإلزارة
503.0

17
=  قطعة 

 ملم3تم فرض أن سمك المفصل 

  سم 0.6سمك اإلزارة هو ( 1.4=0.6-2سمك مونة تطبيقها هوcm) 

 3م 0.03094=  0.014*0.13*17حجم المونة = 

 طول الحزام

 طول القطعة
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3C=0.0103m 0.75(C+2C) =0.03094 

Cement=14.44kg 

3Sand=0.03094m 

 3م10-4*3.8556=0.006({*0.5+0.13*)0.003*34= } حجم مونة المفاصل

3m4-C=5.1408*10 0.75C =4-10*3.8556 

White cement=0.719712kg 

 ( البياض بالجص:5

  ) =2m90= 3*2)*4+3+(3*2)*5+3      (+)الجدران الداخلية

   =2m27=                           3*3+5*4      (+)السقف

                                        =286.35m=        )-(  215.94mالسيراميك

   =2m2.21=                            0.13*17    )-(اإلزارة

  ) =2.5*2.5+1.5*1*(2m12.5=        2     )-(باب وشباك

   =3m1.727=  0.02*86.35حجم الجص

 2422.1175kg=1.1*1275*1.727 = كمية الجص

 ت بالكاشي( تطبيق األرضيا6

 2م27= 3*5+3*4مساحة األرضية = 
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 =300294.1 عدد الكاشي
303.0*303.0

 كاشية  =                  =27

   =3m0.54=0.02*27حجم مونة التطبيق
3C=0.1588m 0.85(C+3C) =0.54 

Cement=222.35kg 

3Sand=0.476m 

  ) =30.0162m=0.03)*0.3*0.3*294-27حجم مونة المفاصل

0.0162=0.75C  C=0.0216m3 

White cement=0.0216*1400=30.24kg 

ك بسمك شبابيمالحظة: لكل الحسابات التي تم إجراءها لفقرات اإلنهائيات يمكن إضافة حافات األبواب وال
 سم.10

(1)+(2) 

31.668m=0.3)*2*0.1*(27.8)=1( 

3816m.4=0.2)}*2*0.1-5)*(2*0.1-3)+(2*1.0-4)*(2*1.0-3)={(2( 

3l. of fill =6.484mVo 

 % من حجمها األصلي نتيجة الرص.75لنفرض أن حجم هذه اإلمالئيات ينخفض إلى 

Vol. of fill =6.484*(1/0.75)=8.645m3 

  ) =3m2.408=4.816/2=2)/2حجم الخرسانة الضعيفة

Cement=314.48kg, Sand=1.123m3, Gravel=2.246m3 

 

 مساحة األرضية

 مساحة الكاشية
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 لذي يحتاجه الكاشي ااحسب عدد   -  1س       

 لتصفيف أرضية غرف في الخارطة المبية أدناه  

 (  ؟30*30علما بأن أبعاد الكاشية  )

 

 

 احسب عدد الكاشي الذي يحتاجه   -  2س

 لتصفيف أرضية غرف في الخارطة المبية أدناه  

 (  ؟30*30علما بأن أبعاد الكاشية  )

 

 

 

 اشي وماهي أنواعه ؟  رف الكاشي وتكلم عن كيفية صنع الكع - 3س

 ماهي فحوصات الكاشي الكلية ؟   – 4س

 اهي النقاط الواجب مراعاتها عند فحص الكاشي ؟م - 5س 
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 باستخدام الحاسو .التالية  تطبيق الفقرات

 

 من األرضية: 2م1إليجاد عدد الكاشيات الالزمة لتطبيق 

 ملم = سمك المفصل3سم = 0.3حيث أن سم 30.3سم*30.3أبعاد الكاشية بعد التطبيق 

  =                  = عدد الكاشي
303.0*303.0

1 =10.89  11كاشية 

 سم تقريبًا.5سم وعليه فإن سمك التطبيق بالكاشي سيكون 3سمك الكاشية هو 

  ن % م15كمية الماء المضافة لمونة التطبيق قليلة ولذلك سنفرض ان مونة تطبيق الكاشي تفقد
 حجمها بعد المزج بالماء.

ي من يمكن تخمين كمية السمنت الالزم لملئ مونة المفاصل وذلك عن طريق طرح مساحة الكاشي الفعل
 مساحة األرضية ثم الضرب في سمك الكاشية.

 ( = 11*0.3*0.3 -1حجم مونة المفاصل*)3م0.003=  0.03  
 

 

  

 مساحة األرضية

 مساحة الكاشية
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بعاد ا( علما بأن 6*5لكاشي الذي يحتاجه لتصفيف ارضية غرفة ذات أبعاد )احسب عدد ا  -  1س       

 الكاشية

 (  ؟30*30) 

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــل :

 (  cm0.303  *cm0.303أبعاد الكاشية بعد التصفيف = ) 

 ²م 0.092مساحة الكاشية الواحدة =  

 ²م 30مساحة أرضية الغرفة  = 

 كاشية  326=    عدد الكاشيات = 

 رف الكاشي وتكلم عن كيفية صنع الكاشي وماهي أنواعه ؟  ع -: 2س

 أجب عن فرعين : -: 3س

 ماهي فحوصات الكاشي الكلية ؟ –أ         

 اهي النقاط الواجب مراعاتها عند فحص الكاشي ؟م  -ب       

EXAMPLE  : 

 مواد اإلنشائية الالزمة خمن كميات ال       

 ألعمال النهائيات اآلتية للغرفتين  

 وفق المواصفات اآلتية:

 

 سم.0.5وبمعدل سمك  1:1شريتة الجدران الداخلية والخارجية والسقوف والمردات بشربت مونة السمنت 
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 .1:3لبخ الجدران الخارجية والمردات بمونة السمنت 

من  سم فقط120(سم وبارتفاع 0.9*30*60بسيراميك ليزري )( 3*4تغليف الجدران الداخلية للغرفة )
 (سم.0.9*8*30أسفل الجدار مع حزام ليزري )

 (سم.0.6*13*50( أبعادها )3*5عمل إزارة للغرفة )

 بياض ما تبقى من الجدران الداخلية والسقف بالجص.

 (سم.3*30*30تطبيق األرضيات بالكاشي الموزائيك بأبعاد )

 
 
 

 

 ( الشربت1

   =2m27=                          3*3+5*4     (+)فالسق

  )} =2m90= 3}*2)*5+3+(2)*4+3     (+)الجدران الداخلية

  ) =2m78=         3*2)*9.6+3.4     (+)الجدران الخارجية

  ) =214m)         =3.4*9.6(-)4.4*10.6     (+)الطارمة

  ) =2m12=     0.4*2)*10.6+4.4     (+)المرد من الخارج

  ) =27.1m=      0.25*2)*10.2+4    (+)المرد من الداخل
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  ) =284m.5)       =4*210.(-)4.4*10.6  (+)حافة المرد

 *  =2m25=  2*2*2.5*2+1.5*2*2.5*1     )-(الفتحات

   =2m 208.94المجموع                                       
3Vol. = 208.94*0.005=1.0447m 

3C=0.696m 0.75(C+C) =1.0447 

Cement = 975 kg 

3Sand = 0.696 m 

ا مرتين مرة أخرى ألنه تم اخذ مساحتهم 2لكون هناك غرفتين ثم * 2تم ضرب مساحة الباب والشباك * *
 للجدران الداخلية والخارجية.

 

 ( اللبخ2

   =12+7.1+5.84+ ( 14+  78=(2m 116.94 )(+المرد + الطارمة + الجدران الخارجية

   =2m 12.5 =                                 2*2.5*1.5+  2*2.5*1   )-(الفتحات

2m 104.44                                                                            
3Vol. = 104.44*0.02=2.0888 m 

3C=0.696 m  0.75(C+3C)  =  2.0888 

Cement = 0.696*1400 = 975kg 

3Sand = 3C = 2.0888 m 
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 ( السيراميك3

  ) =2m 16.8=  1.2*2)*4+3  (+)جدران

   =2m 15.1  )     -(   2m 1.2=             1.2*1باب

  ) =1-1.2*(2m 0.5=    2.5   )-(شباك

 (سم.0.9*30.1*60.1أبعاد قطعة السيراميك هي ) ملم 1وعلى اعتبار أن سمك المفصل هو 

8447.83 عدد القطع
601.0*301.0

1.15
=               =    قطعة 

 m 10.5= (اكشب)2.5 – (باب)1 – 2*(3+4) = طول الحزام

3588.34 عدد القطع الحزام
301.0

5.10
=                 =  قطعة 

   =2m15.94=0.08*15.1+10.5مساحة الحزام  +مساحة السيراميك  =المساحة الكلية

  سم 2سمك البياض بالجص هو ( 1.1=0.9-2سمك مونة التطبيق هوcm=0.011m) 

  = 3م 0.17534=  0.011*15.94حجم مونة التطبيق 
3C = 0.058m 0.75(C+3C)    =  0.17534 

Cement = 0.058*1400 = 81.83 kg 

3Sand = 3C = 0.17534m 

 =0.009*{35*0.001*(0.08+0.3)+84*0.001*(0.3+0.6)} = حجم مونة المفاصل
3m4-10*8.001=                     

3m4-C=10.668*10 0.75C   =4-10*8.001 

 مساحة التغليف

 مساحة القطعة

 طول الحزام

 طول القطعة
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1.5kg*14004-White Cement = 10.668*10 

 ( اإلزارة:4

 17m=1-2*(3+5) = طول اإلزارة

347.33 عدد قطع اإلزارة
503.0

17
=  قطعة 

 ملم3تم فرض أن سمك المفصل 

  سم 0.6سمك اإلزارة هو سمك مونة تطبيقها ( 1.4=0.6-2هوcm) 

 3م 0.03094=  0.014*0.13*17حجم المونة = 

3C=0.0103m 0.75(C+2C) =0.03094 

Cement=14.44kg 

3Sand=0.03094m 

 3م10-4*3.8556=0.006({*0.5+0.13*)0.003*34حجم مونة المفاصل = }

3m4-C=5.1408*10 0.75C =4-10*3.8556 

White cement=0.719712kg 

 :( البياض بالجص5

  ) =2m90= 3*2)*4+3+(3*2)*5+3      (+)الجدران الداخلية

   =2m27=                           3*3+5*4      (+)السقف
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                                        =286.35m=        )-(  215.94mالسيراميك

   =2m2.21=                            0.13*17    )-(اإلزارة

  ) =2.5*2.5+1.5*1*(2m12.5=        2     )-(وشباكباب 

   =3m1.727=  0.02*86.35حجم الجص

 2422.1175kg=1.1*1275*1.727 = كمية الجص

 ( تطبيق األرضيات بالكاشي6

 2م27= 3*5+3*4مساحة األرضية = 

 =300294.1 عدد الكاشي
303.0*303.0

 كاشية  =                  =27

   =3m0.54=0.02*27ة التطبيقحجم مون
3C=0.1588m 0.85(C+3C) =0.54 

Cement=222.35kg 

3Sand=0.476m 

  ) =30.0162m=0.03)*0.3*0.3*294-27حجم مونة المفاصل

0.0162=0.75C  C=0.0216m3 

White cement=0.0216*1400=30.24kg 

بيك بسمك الشباو إضافة حافات األبواب  مالحظة: لكل الحسابات التي تم إجراءها لفقرات اإلنهائيات يمكن   
 سم.10

 مساحة األرضية

 مساحة الكاشية
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(1)+(2) 

31.668m=0.3)*2*0.1*(27.8)=1( 

3816m.4=0.2)}*2*0.1-5)*(2*0.1-3)+(2*1.0-4)*(2*1.0-3)={(2( 

3Vol. of fill =6.484m 

 % من حجمها األصلي نتيجة الرص.75لنفرض أن حجم هذه اإلمالئيات ينخفض إلى 

Vol. of fill =6.484*(1/0.75)=8.645m3 

  ) =3m2.408=4.816/2=2)/2حجم الخرسانة الضعيفة

Cement=314.48kg, Sand=1.123m3, Gravel=2.246m 

 (1أختبار)

شكل آلتية باليات اارسم هذه الخارطة بالحاسبة ثم خمن كميات المواد اإلنشائية الالزمة ألعمال النهائ      
 أدناه وفق المواصفات اآلتية:

 سم.0.5وبمعدل سمك  1:1ران الداخلية والخارجية والسقوف والمردات بشربت مونة السمنت شريتة الجد

 .1:3لبخ الجدران الخارجية والمردات بمونة السمنت 

من  سم فقط120(سم وبارتفاع 0.9*30*60( بسيراميك ليزري )3*4تغليف الجدران الداخلية للغرفة )
 (سم.0.9*8*30أسفل الجدار مع حزام ليزري )

 (سم.0.6*13*50( أبعادها )3*5مل إزارة للغرفة )ع

 بياض ما تبقى من الجدران الداخلية والسقف بالجص.

 (سم.3*30*30تطبيق األرضيات بالكاشي الموزائيك بأبعاد )
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 (2أختبار)

كل آلتية بالشايات ارسم هذه الخارطة بالحاسبة ثم خمن كميات المواد اإلنشائية الالزمة ألعمال النهائ      
 أدناه وفق المواصفات اآلتية:

 سم.0.5وبمعدل سمك  1:1شريتة الجدران الداخلية والخارجية والسقوف والمردات بشربت مونة السمنت 

 .1:3لبخ الجدران الخارجية والمردات بمونة السمنت 

ن مسم فقط 120(سم وبارتفاع 0.9*30*60( بسيراميك ليزري )3*4تغليف الجدران الداخلية للغرفة )
 (سم.0.9*8*30أسفل الجدار مع حزام ليزري )

 (سم.0.6*13*50( أبعادها )3*5عمل إزارة للغرفة )

 بياض ما تبقى من الجدران الداخلية والسقف بالجص.
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 تخمين كميات حديد التسليح لألساس الشريطي:

 يجب أن يكون حديد التسليح بشكل عام: 

 .وت وغيرهاالزي العالقة واالنحناءات والمواد التي تمنع الترابط مع الخرسانة مثل خالي من الصدأ والمواد

 ال يجوز استخدام الحرارة عند ثني حديد التسليح وخاصًة في األقطار الكبيرة.

 عند اخذ مقطع عرضي في أساس شريطي فسيكون بالشكل اآلتي: 

 

ل مجموعة من الشياش والحلقات، وبالنسبة إذن يالحظ من خالل الشكل أن التسليح عادًة يكون بشك 
( بينها إذا اقتضت الضرورة ويكون overlapللشياش ففي حالة عدم كفاية الطول يتوجب عمل تداخل )

هو قطر الشيش  dbملم، حيث أن 300( على أن ال يقل طوله عن 40db-25طول االرتباط )
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(diameter of bar،) نها تحتوي على امتدادات وعكفات وفيما يخص الحلقات فيالحظ من الشكل أ
(. ويتم عادًة ربط 4dbسم، وكل عكفة )10( وان ال يقل هذا االمتداد عن 6dbويكون طول كل امتداد )

 حديد التسليح باستخدام أسالك فوالذية على أن يكون الربط في كافة المحالت التي تلتقي فيها الشياش.

 آلتي:ومن الجدير بالذكر فان عدد الحلقات يكون كا 

 

 1عدد الحلقات =                                 + 

 

 أما بالنسبة للغطاء الخرساني فإن الحد األدنى له يكون كاآلتي:

 

 سمك الغطاء الخرساني )ملم( الفقرة اإلنشائية

 75 الخرسانة المسلحة المالمسة للتربة

 20 الخرسانة المسلحة للجدران والعوارض والسقوف

 40 المسلحة لألعمدة والروافد واألعتابالخرسانة 

 السقوف القشرية والقباب المسلحة
 12                        فما دون            18Φإذا كان التسليح 

 18Φ 20إذا كان التسليح اكبر من 

 

 لغرض تخمين كتلة شيش الحديد يمكن اعتماد المعادلة التقريبية اآلتية:

 المسافة التي تتوزع عليها الحلقات

 بين حلقة وأخرىالمسافة 
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162

lD
w

2

 

 حيث:

w( كتلة شيش الحديد :kg ،)l( طول شيش الحديد :m ،)D( قطر شيش الحديد :mm) 

 وهذه المعادلة يمكن اشتقاقها كاآلتي:

162

lD
7850*l

1000

D

4
*.Volw

22

s 










 

 (3kg/m 7850: كثافة الحديد )sγحيث: 

 

 ))جدول بأوزان األشياش المستعملة في التسليح(( 

رقم 
 الشيش

 ². انج²المساحة/ملم القطر
وزن لكل متر ال

 طول)كغم(

2  mm 6 28.27 – 0.05 0.25 

3 =  10 78.54 – 0.11 0.55 

4 =  12 113.09 – 0.2 1.0 

5 =  16 201.06 -0.31 1.55 

6  =  18 254.46 – 0.44 2.32 

7 =  22 380.13 – 0.6 3 

8 25 = 1 490.87 – 0.79 4 

9 =  28 615.75 - 1 5 

10 31  = 754.76 – 1.27 6.22 

11 =  34 907.92 – 1.56 9 
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 لحساب كمية الحديد في األسس لمتر مكعب واحد هناك طريقتان وهي :

 الطريقة األولى :

 (في هذه الطريقة يحسب كمية الحديد لكل )متر 

 طول من حجم الخرسانة حيث أن : 

 الحجم = الطول * العرض * االرتفاع

 

 

 وبما أن ³م 0.24م= 0.3م *  0.8( م.ط * 1حجم الخرسانة لكل م.ط ) 

 = العدد * الطول * الوزن كمية  الحديد 

 كغم 9.3كغم = 1.55م.ط *  A(     =6 *1كمية الحديد )  

 كيفية حساب طول الحلقة :

 حلقات 4=  ت لكل متر طول = عدد الحلقا

 كمية الحديد االتاري =   

(2) 

 عدد الحلقات * طول الحلقة الواحدة * وزن متر طول الحديد

 

 كغم  1.9 *0.55  =4.18* ( Bكمية الحديد االتاري )        

 من الخرسانة  ³( م0.24كغم لكل ) A( ( +B  = )9.3  +4.18  =13.48كمية الحديد )      

 كغم لكل متر مكعب 56.167=   =   ³م  )1كمية الحديد ) 

 0.3+ 2( * 0.075*2 – 0.3+) 2(*0.075*  2 – 0.8= ) طو  الحلقة  -3 

 م 1.9= 
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 الطريقة الثانية لحساب حديد تسليح األساسات )طريقة المعادلة( :

 الكثافة   xالوزن = الحجم  

 الطول  xالحجم = مساحة المقطع 

 π ²مساحة المقطع = نق

                  = ( )²  *3.14 

 * الكثافة  L*  3.14*  ²( الوزن  = )

  ³كغم / م 7850كثافة الحديد  =  

  

  

 الطريقة الثانية لحساب حديد تسليح األساسات )طريقة المعادلة( :

 متر طول 4.167=  طول األساسات = 

 ملمتر 16طر ق –متر طول   25.002=   6*  4.167الطول * العدد =  كمية الحديد =

  

 لحساب حديد الحلقات = الطول  * العدد 

 حلقة   18≈  17.7=  1+  العدد  = 

 م 1.9=  0.3+ 2( * 0.075*2 – 0.3+) 2(*0.075*  2 – 0.8) طول الحلقة الواحدة = 

 متر 34.2=  18*    1.9طول شيش الحلقات = 

(3) 
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_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في القاعدة حساب كمية الحديد

 = العدد * الطول * الوزن كمية  الحديد

 كغم A(    (= +1*  )1.1 *1.55 =15.35كمية الحديد ) 

 كغم B(   (= +1*  )1.9 *2.32 =26.45 ة الحديد )كمي 

 كغم  A( ( +B  = )15.35 +26.45   =41.8كمية الحديد ) 

 ³م 0.96=  0.4* 2*  1.2حجم الخرسانة = 
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 في العمود حساب كمية الحديد 

 = العدد * الطول * الوزن كمية  الحديد

 ( متر3.5نفرض ارتفاع العمود )

 

 كغم  4  *3.5  *2.32  =32.48( =   Bديد )كمية الح

 0.55*طول الحلقة *   ( =  Aكمية الحديد )

 رمت 1.66=  0.3+ 2*]( 0.03* 2) – 0.5[+ 2*]( 0.03* 2) – 0.3[طول الحلقة = 

 كغم 1.66  *0.55   =15.9775*  ( =    Aكمية الحديد )

 كغم 48.4575=    15.9775+   32.48كمية الحديد الكلية = 

EXAMPLE (1) 

 ³(م40خمن كمية المواد اإلنشائية الالزمة لصب )      

 من األساس الشريطي المبين مقطعه أدناه . 

 ( ثم أحسب  4:   2:  1إذا علمت أن  نسبة الخلط )

 ( متر . 12كمية الحديد إذا علمت أن طول الشيش الواحد )

(6) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــل :الحــــــــــ

 متر طول 100=   =    طول األساس = 

 س (  4س + 2) س +  0.67=   40



- 169 - 

 

 

- 169 - 

 حجم االسمنت ³م 8.53=   س =        

 طن  12  كغم  11940=   1400*  8.53وزن االسمنت = 

  ³متر 17 = 2*  8.53حجم الرمل = 

  ³متر 34= 4*  8.53حجم الحصو  = 

 لحساب الحديد  نتبع الخطوات التالية :    

 تداخالت 8=       عدد التداخالت في حديد التسليح =  ↔ ۩

 (   52 – 04)طول التداخل ( )أو   0.45)عدد التداخالت (  *  8+  100طول حديد التسليح        =   ↔ ۩

 كيفية أيجاد التداخل

=   db  40 

 

 =  التداخل   

 متر طول  414.4( =  8*  0.45+  100* )  4طول حديد التسليح      = ↔ ۩

 

 الطريقة الثانية 

 

 

 

 =  التداخل   

 متر طول  3  ( *100  +0.40  *8  = )309.6(      =  Bطول حديد التسليح )↔ ۩
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(7) 

 الطريقة الثانية 

  

 : (WC)إليجاد طول الحلقة وكمية الحديد 

 متر  2.5=  0.3+   2([ *  0.075* 2) – 0.4+ ]  2([ *  0.075* 2) – 1طول الحلقة = ]   

 حلقة  501=   1+  عدد الحلقات  =  

 عدد الحلقات   Xالطول الكلي لشيش الحلقات = طول الحلقة 

                                =2.5  X 501   =1252.5  متر طول 

 

  

  

  

EXAMPLE (2) 

ويحتوي  ( متر0.3)(  وارتفاعه 0.4( أمتار وعرضه )4( عمود طول العمود الواحد )30أحسب كمية الحديد في )     

 ( سنتمتر 25( ملم وحلقات موزعة كل )16حديد تسليح من نوع )( 8كل عمود على  )

 كغم  وان وزن  1.5(ملمتر = 16( ملم علما بأن وزن واحد متر طول )10من نوع )

 كغم وعرض العمود 0.5( ملمتر = 10متر طول ) 

  .(سم  30(سم وعمق العمود )40) 

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

 ³م 0.48( =  0.3*  0.4*  4عمود الواحد =  )حجم ال

  ³م 14.4=  0.48*  30( عمود =  30حجم )
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 م . ط  8.333=  م .ط =  ³(م1طول الحديد في )

 

(8) 

 العدد * الطول * الوزن A)  =   كمية الحديد )

 كغم  100=  1.5*  8.333*   8=                      

 كغم 1440=  100*  ³م 14.4( عمود = 30وزن )

              ************************************************************* 

 عدد الحلقات  * طول الحلقة  * وزن كل متر طولB)  =   كمية الحديد )

 متر  1.5=     0.3+   2*  [(  2*  0.025 ) - 0.4( +  2*  0.025)  – 0.3 ]طول الحلقة = 

 كغم  B=  (     *1.5  *0.5  =24.999د )كمية الحدي

 كغم 359.9856=  14.4*  24.999( عمود =   30وزن )

     (w   = )1440    +359.9856   =1799.9 ≈ 1800  كغم 

 الطريقة الثانية       

 م. ط   A   =32)  =   8 * 4 طول الشيش  ) 

 م.ط 960=  30* 32( عمود = 30في )

 

 عدد الحلقات  * طول الحلقة  * وزن كل متر طول B)  =   لحديد )كمية ا 

 حلقة  17=   1+   عدد الحلقات =  

 م.ط 510=  30*  17( عمود = 30عدد الحلقات في )

 م.ط  B510   *1.5   =765)  =    كمية الحديد )
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     (w   = )472.222  +1517.037   =1989.26 كغم 

EXAMPLE  : (3) 

 

لمت أن عمن األساس الشريطي المبين مقطعه في الشكل أدناه: إذا  340mخمن كمية المواد اإلنشائية الالزمة لصب 
 .1:2:4نسبة المزج 

 

 

 

 

 الحل:

ton 12=  
1000

300*40=  Cement 

3Sand = 40*0.5 = 20 m 

3Gravel = 40*1 = 40 m 

طول األساس = 
Area

.Vol  =
4.0*1

 م100=  40

833.8
12

100
overlapsof.No يقرب ألقرب واصغر رقم صحيح                                         
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kg09.1792wwwW

kg15.773
162

10*5.1252

162

DL
w

m5.12525.2*501L5011
2.0

100
stirrupsof.No

m5.23.0075.0*24.0075.0*212l3

kg67.371
162

14*2.307

162

DL
w

m2.3074.102*3l3L,m4.102ll2

kg27.647
162

16*6.409

162

DL
w

m6.4094.102*4l4L,m4.1023.0*8100l1

321t

22

33
3

3

3

22

22
2

2212

22

11
1

111

















 

ي فر االعتبار م الذي تم إضافته إلى طول الحلقة هو ألخذ العكفات واالمتدادات بنظ0.3مالحظة: إن الرقم 
 ، حيث لو تم حسابها حسب المالحظات المذكورة آنفًا فسيكون كاآلتي:حساب طول الحلقة

 عكفات       امتدادات  

2*6*0.01+5*4*0.01 = 0.32m 

عتماد اسم لجميع العكفات، وسيتم 10سم لكل امتداد و10م لطول الحلقة وهو 0.3ولذلك فقد تم إضافة 
ضافته لطول الحلقة مهما كان قطر حديد التسلي  ح المستخدم في عمل الحلقة.هذا الرقم وا 

 

 

EXAMPLE  : (4) 

مة لتسليح سم، خمن كمية الحديد الالز 5م، والغطاء الخرساني 0.4اعتبر أن سمك األساس هو  2في المثال
 :األساس إذا علمت أن المقطع العرضي له هو بالشكل اآلتي
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23.2
12

8.27
overlapsof.No  

kg49.50
162

12*8.56

162

DL
w

m8.564.28*2l2L,m4.28ll2

kg08.103
162

14*2.85

162

DL
w

m2.854.28*3l3L,m4.283.0*28.27l1

22

22
2

2212

22

11
1

111









 

 

kg1.286wwwW

kg53.132
162

10*7.214

162

DL
w

m7.2149.1*113L1132.1121
25.0

8.27
stirrupsof.No

m9.13.005.0*24.005.0*26.02l3

321t

22

33
3

3

3









 

EXAMPLE  : (5) 

 خمن كمية المواد اإلنشائية الالزمة لصب األساس المبين مخططه في الشكل أدناه:     
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 الحل:

 2π*5.5 = 84.56 m+10+2*20 = طول األساس

3Vol. = 84.56*1*0.5 = 42.28 m 

3C = 4.85 m ), C+4C+8C(0.67=  42.28 

Cement = 4.85*1.4 = 6.8 ton 

385 = 19.42 mSand = 4C = 4*4. 

3Gravel = 8C = 8*4.85 = 38.83 m 

 حسابات الحديد

705.7
12

56.84
overlapsof.No  

 

917.2*340L3402.3391
25.0

56.84
stirrupsof.No

m7.23.0075.0*25.0075.0*212l3

kg64.346
162

18*32.173

162

DL
w

m32.17366.86*3l2L,m66.86ll2

kg93.641
162

20*98.259

162

DL
w

m98.25966.86*3l3L,m66.863.0*756.84l1

3

3

22

22
2

2212

22

11
1

111













 

kg24.1555wwwW

kg67.566
162

10*918

162

DL
w

321t

22

33
3
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EXAMPLE  : (6) 

 خمن كمية المواد اإلنشائية الالزمة لصب األساس المبين مخططه في الشكل أدناه: 

 

 الحل:

3, gravel = 25.65 m312.82 mCement = 5.98 ton, sand =  

 57.28m, No. of overlaps = 4 = طول األساس

<1> L1 = 233.92 m, = 902.47 kg 
<2> No. of stirrups = 231, L2 = 623.7 m, w2 = 554.4 kg 

= 1456.87 kg 2+ w 1Wt = w 
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وتحمل التربة ضعيف مما يستعمل األساس الحصيري عندما تكون األثقال على أعمدة المنشأ كبيرة  
ل يجعل األسس تحتاج إلى مساحة تزيد على نصف مساحة المنشأ، ويكون هذا األساس عادًة على شك
ل، فرشة خرسانية مسلحة بسمك واحد يفضل تسليحها بشبكتين من قضبان التسليح في األعلى واألسف

قضبان التسليح تدعى  وترتبط مجموعة من األعمدة الخرسانية بهذه األسس عن طريق مجموعة من
 العروش، ويكون مقطع األساس الحصيري بشكل عام كاآلتي:

 

فائدة العروش هي ربط حديد التسليح للعمود مع حديد التسليح لألساس، ويمكن حساب طول العرش  
 الواحد كاآلتي:

l = overlap + H – cover + 4db + 12db 

 = 40db +  4db + 12db + H – cover = 56db + H – cover 

( من 16dbكما يالحظ أيضًا أن حديد التسليح لألساس يحتوي على عكفة وامتداد ولذلك يضاف ) 
 ( إلى طول الشيش مع مراعاة التداخل.32dbالطرفين أي )

 * حسابات حديد العروش تضاف لحسابات حديد األساس.
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EXAMPLE  : (7) 

 تي:مة لصب األساس الموضح في المخطط اآلخمن كمية الحفريات وكمية المواد اإلنشائية الالز     
 

 

 الحل:

 أواًل: حسابات التسليح لألساس المنفرد

 2.35m=0.075*2-2.5                                             المسافة التي تتوزع عليها الشياش

kg39.27
162

25*1.7
*2

162

DL
*2w

m1.7775.1*4L,m775.1075.045.0025.0*56ercovHdb56l

kg816.162
162

16*516.51
*2

162

DL
*2w

m516.512*9*862.2L,m862.2016.0*3235.2db3235.2l

983.81
3.0

35.2
barsof.No

22

22
2

22

22

11
1

11
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 حسابات التسليح لألساس الحصيريثانيًا: 

 29.85m=0.075*2-30ع عليها الشياش باالتجاه الطولي:                 المسافة التي تتوز 

 9.85m=0.075*2-10 المسافة التي تتوزع عليها الشياش باالتجاه العرضي:                   

No. of bars (30) = (29.85/0.3)+1=100.5=101 

No. of bars (10) = (9.85/0.3)+1=33.83=34 

No. of overlaps (30)=29.85/12=2.4=2 

=31.25*34*2=2125m3=29.85+32db+2*0.3=29.85+32*0.025+0.6=31.25m, L3l 

kg3.8198
162

25*2125

162

DL
w

22

33
3  

=10.65*101*2=2151.3m4=9.85+32db=9.85+32*0.025=10.65m, L4l 

kg77.8299
162

25*3.2151

162

DL
w

22

44
4  

14.2m=1.775*8=50.075=1.775m, L-er=56*0.025+0.45cov-=56db+H5l 

kg78.54
162

25*2.14

162

DL
w

22

55
5  

3*2)*0.45=140.625m2Vol.=(30*10+2.5 

3C=16.15m 0.67(C+4C+8C) =140.625 

Cement=22.6 ton, Sand 
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 .الريفية قطر الحضرية والطرق السريعة الطرق: هي رئيسة أصناف ثالثة إلى الطرق تصنف         

 

 محج ويكون اصلة،ف جزيرة الوسط في وتفصلها ،باتجاهين فيها الحركة عادة، الحارات متعددة وهي       

 من بأكثر لسريعةا الطرق على التقاطعات وتكون. المداخل عند تحكم لنظام وتخضع كبيراً، عليها المرور

 وعلى ى،القصو بطاقتها تعمل ،ramps  محوالت بوساطة منها والخروج إليها الدخول ويتم مستوى،

 تخدامباس التقاطعات اجتياز ويتم ،emergency parkings  للطوارئ مواقف السريعة الطرق جوانب

 .المجاورة لبلدانبا الرئيسة المدن وتربط عالية، لمواصفات وفقاً  الطرق هذه وتنفذ واألنفاق، الجسور

   

 قبل من دموُتستخ والضواحي المدن وتغطي. باتجاهين عليها والحركة عدة، حارات من تتألف     

 ىوعل الخدمات، خطوط لتمرير أيضاً  وُتستخدم والمشاة، والدراجات العام، مروروال الخاصة، السيارات

 : أنواع ثالثة إلى تصنيفها ويمكن ،side walk  المشاة لحركة أرصفة طرفيها

 تجاريةوال السكنية المواقع في : وتوجد urban local streets:  الحضرية المحلية الشوارع ـ أ

 على لسياراتل مواقف وتضم عدة، حارات من وتتألف لها، المجاورة ضياألرا مداخل وعند والصناعية،

 .الجوانب

 المحلية الشوارع من الحركة تنقل وهي: urban collector streets  الحضرية الجامعة الشوارع ـ ب

 أو حارتين من وتتألف الشريانية، الشوارع إلى .أحياناً  وسطية بجزيرة مفصولة وتكون أكثر،
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 وُتستخدم بر،أك عليها المرور حجم ويكون: streets urban arterial  الحضرية الشريانية الشوارع ـ جـ

           ثر،أوأك مرور حارتي على احتواؤها حيث من السريعة، الطرق تشبه وهي الكبيرة، المدن في

 واقفم نبهاجوا على وتوجد محوالت، عبر المجاورة األراضي من منها والخروج إليها الدخول ويكون

 .للطوارئ

 

 إلى وتقسم لها، المجاورة والبلدات القرى في المدن خارج وتقع      

 عادةً  قالطري وتتألف بدة،مع غير تكون أن ويمكن الفردية، والمزارع الُمْلِكيَّات تخدم محلية ريفية طرق ـ أ

 .حارتين من

 من أفضل فاتلمواص وفقاً  نىتب لذلك وأسرع، أعلى عليها المرور حركة وتكون جامعة ريفية طرق ـ ب

 .سابقتها

 بحارتين تكون نأ ويمكن. الريفية المناطق في الرئيسية البلدات بين للحركة شريانية ريفية طرق ـ جـ

 . أسرع عليها المرور حركة وتكون جانبية، أكتافاً  وتحتوي. عدة أوحارات

 

 

 

 

 Filling )والدفن (االمالئياتExcavating) Cutting ( تشمل فقرات االعمال الترابية: الحفر       

) (Embankment والقشطScraping والتسوية والتعديلGrading and Leveling ونقل المواد

 .المتخلفة من عمليات الحفر واالزالة الزائدة

واالنكماش عند الحدل Swellingيتغير حجم التربة عند الحفر والدفن بسبب حالتي االنتفاخ         

.Shrinkageالكميات لعمليات الحفر والدفن يكون آما هو في المخططات بدون مراعاة حالتي  حساب

ميات التحميل والنقل والتفريغ لهذه االتربة تؤخذ حاالت االنتفاخ كحساب  االنتفاخ واالنكماش، ولكن عند

وماً تكون ن وتكاليف عملها. نسبة االنتفاخ عمئالمكا  إنتاجيات واالنكماش بنظر االعتبار ألجل حساب
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الترابية بالمتر المكعب وتكون الحسابات  األعمالميات كتحسب .حسب نوع التربة25%الى 10%بين 

الكبيرة مثل مشاريع الطرق وقنوات الري والبزل فتكون  األعمالعادة دقيقة لالعمال الصغيرة، اما في 

مل. التقريب يكون من خالل الطبيعية في موقع الع األرضالحسابات تقريبية بسبب التغيرات في تضاريس 

..... .Trapezoidal Rule  اعتبار التقوسات البسيطة خطوطاً مستقيمة حسب قاعدة شبه المنحرف

يعتمد تقدير كلفة االنجاز التقريبية وحساب كميات أعمال الطرق بصورة رئيسية على أعمال المساحة التي 

عمال المكتبية والحسابات المرافقة لها والخرائط يجب أن تنفذ أثناء التخطيط النجاز المشروع , وكذلك األ

 والمخططات المتوفرة للمناطق التي يخترقها الطريق المراد إنشاؤه  .

 يمكن تصنيف أعمال المساحة ألي مشروع طريق  وحسب التسلسل الى:     

 أوال : التحريات واالستطالع )المسح االستكشافي (

 ثانيا : المسح األولي )االبتدائي (

 ثالثا :  المسح التفصيلي )ألموقعي (

 رابعا : المسح اإلنشائي )عند التنفيذ (

 ونتيجة لهذه االعمال يمكن الحصول على :

ق من خطوط المتأل مركزيمخطط أفقي : حيث يبين المواقع االفقية لكافة النقاط الواقعة على أمتداد الخط ال

 زاوية مركزية ونصف قطري .مستقيمة ذات طول وأتجاه معين ومنحنيات أفقية ذات 

سب ميل نات ذات نحدارمقطع طولي : يبين المواقع الرئيسية للنقاط أعاله الواقعة على الخط المركزي واال

 معينة وبالطول المعين والمنحنيات الرأسية .

)المسافات أسيا يات( ورحداثوكنتيجة نهائية يتم تحديد النقاط المركزية للطرق أفقيا )المسافة واالتجاه أو اال

 والمناسيب(.

 . ومن خاللها يتم الحصول على كميات الحفريات الترابية من حفر وردم النجاز المشروع

 

 

ورة في الدليل القياسي الموحد للمسح كميات فقرات انشاء الطرق االسفلتية مذكقواعد حساب           
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عض االحيان قد يتطلب بعض الفقرات الغالب تحسب بالمتر المربع او بالمتر طول وفي ب الكمي، وهي في

 .حسابها بالمتر المكعب

 

 

 

 

 

ن في الشكل، م وحسب المقطع المبيك3ميات فقرات انشاء طريق اسفلتي بطول كون جدول ذرعة لحساب ك

 . متر من آلجانب1.5متر وعرض الرصيف 10ان عرض الطريق هو  علماً 
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 :هناك ثالث أنواع من المقاطع العرضية وهي 

 مقطع حفر )قص( :

 مقطع ردم )دفن(

 مقطع جانبي )حفر وردم(

 

 يمكن حساب مساحة المقاطع العرضية بطريقتين:        

 

 

 

 حساب مساحة مقطع مستو واحد

  )منسوب واحد لسطح األرض(............... 

 حساب مساحة مقطع ذو ثالث مستويات :   

 ( )ذو ثالث مناسيب لسطح االرض

  المعادلة :

 

 حساب مساحة مقطع ذو مستويات مختلفة )بطريقة االحداثيات( 
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 حساب مساحة مقطع حفر وردم  

 ة .لسابقيقسم المقطع الى قسمين )قسم الردم وقسم الحفر( ثم يحسب كل قسم على حدى بالطرق ا

 

 

 

 باستخدام جهاز البالنيميتر .

 ستخدام المقسم .با

 باستخدام ورق المربعات البياني.
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 ( م 200احسب األعمال الترابية لسدة بطول )   

 ( متر والجهة األخرى 1ارتفاع إحدى جهاتها )

 ( متر 10( متر والميالن منتظم عرض السدة )1.5)

 ( كما مبين بالشكل . 1:2والميالن الجانبي )
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Solution 

 متر 1.25=  2(/ 1.5+ 1الوسطي = ) ارتفاع المقطع

 متر  15( =  2* 1.25* 2+  10القاعدة السفلى للمقطع الوسطي = )

  مساحة المقطع الوسطي =  

 ³م 3125=   15.625*  200حجم األعمال الترابية  =      

 الطريقة الثانية 

  

 متر 14=  2*2+ 10ألول = عرض القاعدة السفلى للمقطع ا

  

 متر 16=  3*2+ 10عرض القاعدة السفلى للمقطع األخير  = 

  

 متر 15=  2.5*2+ 10عرض القاعدة السفلى للمقطع األخير  = 
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EXAMPLE  :  (1) 

 ( م 200احسب األعمال الترابية لسدة بطول )   

 ( متر والجهة األخرى 1ى جهاتها )ارتفاع إحد

 ( متر 10( متر والميالن منتظم عرض السدة )1.5)

 ( كما مبين بالشكل . 1:2والميالن الجانبي )

 

 

Solution 

 متر 1.25=  2(/ 1.5+ 1ارتفاع المقطع الوسطي = )

 متر  15( =  2* 1.25* 2+  10القاعدة السفلى للمقطع الوسطي = )

  =  مساحة المقطع الوسطي 

 ³م 3125=   15.625*  200حجم األعمال الترابية  =      

 الطريقة الثانية 
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 متر 14=  2*2+ 10عرض القاعدة السفلى للمقطع األول = 

  

 متر 16=  3*2+ 10عرض القاعدة السفلى للمقطع األخير  = 

  

 متر 15=  2.5*2+ 10قاعدة السفلى للمقطع األخير  = عرض ال

  

 

  

 

EXAMPLE  :  (2) 

 . وع الكلي( متر وحسب المقطع المجاور أحسب كمية االمالئيات الترابية والمجم200طريق بطول )
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Solution 

 = معدل عمق االمتالء  

 دل عمق االمتالء = مع 

 = معدل عمق االمتالء  

 = معدل عمق االمتالء  

 1= مقطع ) 

 (2= مقطع ) 

 (3= مقطع ) 

 (4= مقطع ) 

 13919=  3864+ 2400+  3096+  4559 

 

EXAMPLE  :  (3) 

لالزم كمية الحجر ا( متر وحسب المقطع أدناه أحسب كمية االمالئيات الترابية و600سد بطول )          

 لبناء السد .

 

Solution 

 ³م  480000=   600*  40*    حجم االمالئيات الترابية = 

 ³م  720000=   2*| 600*  40*  30*    حجم االمالئيات بالحجر = 
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 دينار 7200000= 10*   720000فة االمالئيات بالحجر = كل

 دينار 2400000= 5*   480000كلفة االمالئيات بالترابية = 

 دينار 9600000=  2400000+  7200000الكلفة النهائية = 

 

 

EXAMPLE  :  (4) 

 

 (كم وحسب المقطع ادناه احسب :10شارع بطول )      

 ط كمية اإلسفلت وكمية الحصى الخاب

 وكميةاالمالىيات الترابيةاحسب كلفة المشروع

 بعدعمل جدول كميات اذا علمت  

 أن سعر المتر المكعب من االمالئيات الترابية 

 (االف دينار , وسعر المتر المربع الواحد من10)

 ( دينار .20000سم ( بـ ) 10(دينار وإسفلت سمك )3000سم (بـ ) 25الحصى سمك ) 

 

 

Solution 

 ²م 73000=    1000*    7.3*   10فلت = كمية اإلس

 ²م 103000=    10000*  10.3كمية الحصو الخابط  =  

 * االرتفاع * طول الطريق كمية االمالئيات الترابية = 
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 متر  11.3=   2( *0.25* )2+   10.3القاعدة العليا  =  

 ر مت 13.3=  2( *  0.75* )  2+  10.3القاعدة السفلى =  

 ³م 61500=  10000*  0.5 *  كمية االمالئيات الترابية = 

 ³م 1250=  10000*  2*  0.25*  0.25* 2*  المثلثان الصغيران = 

 ³م 62750=  1250+    61500االمالئيات =                    

 

EXAMPLE  :  (5) 

 

 

         Compute  the  volume  of  

 borrow pit shown in 

 the following figure below 

  (the square area 5*5m) ? 

 

 

 

: Solution 

        Volume of cut = A       
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2 

 

 

 ³M308.75                Volume of cut = 5*5 

 

 

 

 

 (1اختبار)

 

 Compute  the  volume  of  borrow 

 pit shown in the following 

 figure below .         

  (the square area 5*5m) ? 

 

 

 

 (2اختبار)

( متر وحسب المقطع المجاور 50طريق بطول ) أحسب كمية االمالئيات الترابية والمجموع الكلي .
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 (3اختبار)

 حسب المقطع أدناه( متر و300سد بطول )   

 أحسب كمية االمالئيات الترابية وكمية الحجر  

 .  الالزم لبناء السد

 

 

 

 

 (4اختبار)

 

 (كم وحسب المقطع ادناه احسب :30شارع بطول )          

 كمية اإلسفلت وكمية الحصى الخابط 

 وكميةاالمالىيات الترابيةاحسب كلفة المشروع

 بعدعمل جدول كميات . 
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وتشمل جميع المفاصل التي يتطلب عملها في األرضيات والسقوف واألعتا  واإلتحامت بين األجزا       

لحة بمر لتين إن دعص  رسانية مس أرضيةالبنائية المختلفة و سب المرا ل امنشائية لتنفيذ طريق كحب 

 . [1]الظروف وذلك بعمل مفحل إنشائي في الموقع الححيح

 

اإلنشائية في المواقع التي تكون فيها قو  القص قليلة  يث يقع في وسط فضا   تعمل المفاصل        

األرضيات واألعتا  والعوارد التي يسند عليها عتباً والعارضة التي يسند عليها عتب يكون موقع مفحلها 

 . [2]”اإلنشائي على بعد يساوي ضعا عرد هذا العتب من وسط العارضة

 

ية ة قيرمفحل إنشائي في األرضيات والسقوف ذو فراغ بمقطع مستطيل مستمر في قسم  العلوي يمأل بماد

و ذمفحل غاط ويستمر تسليح األرضية إن وجد في موقع المفحل ويعتبر الأو أي مادة أ ر  قابلة لإلنض

 فحل جزئي.

مفحل إنشائي في األرضيات ذو الفحل الجزئي  يث يضاف بعض التسليح في موقع المفحل لتقوية 

مقطع شبي ب األرضية و يادة مقامتها للنزو  الجزئي وكما يضاف اإلمة  القيري في أعلى المفحل وشريط 

ن أسفل  والتسليح المضاف يكون بمسافات متساوية يربط  التسليح عرضي ويجلس في موقع  ممثلث 

 المفحل على أرجل من إمتداد التسليح المضاف.

آت المنشمفحل إنشائي بإضافة سداد مطاطي أو معدني مقاوم للحدأ كالنحاس في وسط المفحل لةرضيات و

 المفحل.المائية لمنع تسر  الرطوبة أو الما  من  ة  

 الخشبمفحل إنشائي بإضافة مقطع إمة  قيري من األعلى وسداد مطاطي مع شريط مثلثي من المطاط أو 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-2
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A8
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 .من األسفل

 ةبنائيدة الن أجزا  الو مفحل إنشائي بمقطع غير مستقيم يسمى بالمفحل ألمفتا ي وذلك لتقوية الربط بي

 في موقع المفحل وكذلك لزيادة مسار الما  وعرقلت  في  الة تسر  الما  من  ة  المفحل.

مفحل إنشائي ذو لب  شبي او إمة  قيري مع سداد معدني أو مطاطي في وسط المفحل يستعمل الورق 

 .[3]”السميك أو غيره كقالب لضبط استقامة وج  المفحل

 

 اإلنشائية المفاصل أنواع ابرز وان متعددة ألسباب الخرسانة تنفيذ عند اإلنشائية المفاصل عمل يتم      

 contraction joints or control االنقباض او التحكم مفاصل ،expansion joints التمدد صلمفا هي

joints اإلنشاء ومفاصل construction joints  

 

 على ضرر ولحص دون المستقلة بالحركة لها تسمح والتي األبنية عناصر بين إنشائية فواصل       

 وامتصاص لبناء،ا مواد لمختلف الحراري التمدد بامتصاص تقوم لكي التمدد مفاصل تصميم ويتم المنشأ،

 أخرى ومنشات ،األنابيب أنظمة الحديد، السكك مسارات الجسور، في بكثرة استخدامها ويتم االهتزاز،

 .مختلفة

 

 

 حصول المحتمل نم مواقع في عملها ويتم ثابت، بمدى اإلسفلت او الخرسانة في عملها يتم شقوق       

 مسيطر مكان في ونيك التشقق يحصل عندما لذا االجهادات، فيها تتركز التي المواقع او يها،ف التشققات

 عن لناتجةا التشققات فيه تحصل لكي محدد موقع في للخرسانة إضعاف عملية انها بمعنى اي عليه،

 .أخرى أسباب او الجفاف انكماش

 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9#cite_note-3
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 ،مراحل على خرسانةال صب يتم واحدة، مرة سانةالخر صب فيها يتعذر والتي الكبيرة المشاريع في        

 للبناء، اورةالمتج العناصر بين تتكون المفاصل هذه وان اإلنشائي، المفصل يتكون الصب توقف وعند

 .األخر الجزء صب قبل فيها يتصلب ان معين لجزء يسمح والتي

 

 

 
 

 

 :Construction Jointفاصل الصب  -1

لية ب بعمالفاصل الناتج عن عمل صبتين متجاورتين للخرسانة , و يتوجب عمله بسبب عدم الص هو

 مستمرة ومضي فترة زمنية بين عملية الصب .

لبالطات سواء كان ذلك ل Minimum Shearويجب عمل فاصل الصب للخرسانة في أماكن القص األقل 

 ….أو الكمرات أو األرضيات 

حيث لما نصب ب 45 و كمرة أ و عمود فانه يتم عمل الصبة االولى بدرجة مائلةاذا كان الفاصل في سقف أ

 الصبة الخرسانية الجديدة تتماسك مع بعضها البعض

 :: Expansion Jointفواصل التمدد  -2 

الغرض من عمل فواصل التمدد للمباني هو التحكم في الشقوق التي تحدث للخرسانة ولخفض مقاومة 

 ي الخرسانة نتيجة لعوامل الطبيعة وتأثير البيئة .التمدد واالنكماش ف

ويجب اختيار األماكن المناسبة لفواصل التمدد الراسية في المباني والتي من الممكن أن تظهر فيها 

  Horizontal stressالشروخ بسبب قوة الشد األفقية 

منه ومقاومة تصميم الحائط وتحدد المسافة بين فاصل تمدد وأخر بناء علي توقع تمدد حائط مبني أو جزء 

 الخ …لقوة الشد األفقية وأماكن تواجد الفتحات في الحائط ..أبواب شبابيك 

م مع مراعاة  60إلي  40سم والمسافة األفقية في المباني الخرسانية تتراوح بين 2عرض فاصل التمدد 

بين فاصل تمدد متكافئة في الوزن , والبعد األفقي  عمل فواصل أخرى في أجزاء المبني الغير 
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 متر 30م . وفي بعض المواصفات مثل البريطانية كل  12وآخر لألسوار المستمرة 

 : Settlement Jointفواصل الهبوط  -3. 

سية حة راالغرض من هذا النوع من الفواصل هو حماية المباني من هبوط للتربة والتي تسبب إزا

Vertical Displacement  و أماكن أالمبني الغير متكافئة بالوزن وتكون في األماكن أو أجزاء

دأ الفصل من سم و يب2حدوث الهبوط ويجب أن تعمل بفاصل قاطعا طول المبني بأكمله وسمك في حدود 

عوامل ميم لوينتهي في اعلي سقف مرورا بجميع األدوار ويجب اخذ االحتياطات عند التص األساسات

 ل .الرطوبة والندي الذي قد يتكون داخل هذه الفواص

 تستخدم فواصل الهبوط في الحاالت التالية :

 ألن الهبوط النسبي للمنشأ يختلف حسب نوع التربة. ألساساتااختالف نوع التربة أسفل  -1

تعرض لقوى  التي تع األحمال في المبنى اختالفاً واضحا،ً كما يحدث في مآذن المساجد مثالً اختالف توزي -2

لمسجد ان باقي ساجد عالمسجد نظراً الرتفاعها الواضح، فتفصل مآذن المأفقية كبيرة مقارنة بباقي أجزاء 

 فصالً كامالً غالباً.

 spansدة ين األعمرف اإلنشائي ألجزاء المبنى اختالفاً كبيراً كاختالف أطوال المسافات باختالف التص -3

 في المبنى. 

لترييح ( الهبوط ) ة االستقرار و توقف البناء بجوار مبنى قديم أل ن المبنى القديم يكون قد وصل لحالا -4

 بينما أي مبنى جديد يحدث له هبوط متفاوت لفترة من عمره المبكر.

 ختالف منسوب التأسيس ألجزاء المنشأ و خصوصا عند اختالف طبقة التاسيس.ا -5

د من مدل التفواص و يتم تنفيذ هذه الفواصل في خرسانة االساسات و ما فوق االساسات بينما يتم تنفيذ

 أعلى سطح االساسات و هذا من الفروق الجوهرية في اغراض االستخدام.

 ( ( :Isolation Jointsفواصل العزل  -4

بالتمدد  حمكما أنها تس ,تسمح بالتمدد األفقي البسيط الناتج عن انكماش البالطات أو االساسات أو الحوائط 

 أي نوع من أنواع التسليح  الراسي عند حدوث هبوط بالتربة ومن المهم أن ال تحوي

 ( : Control Jointفواصل التحكم )  -5.

تغير بب الوهي فواصل تسمح للخرسانة باالنضغاط لمنع حدوث شروخ ناتجة عن انكماش الخرسانة بس

الهبوط تسمح ب ط والالحراري،و يتم عملها لبالطات األرضية لتسمح بتمدد البالطة في االتجاه األفقي فق

 ( :  Pressure Reliving Jointفيف الضغط ) فواصل تخ -6.

( التي تعمل فيها تكسيه للحوائط أو Framesوهي فواصل خاصة بالتمدد األفقي في المنشآت اإلطارية)

الحوائط الستائرية .وتهدف إلي تخفيف الضغط علي الكسوة , وتظهر واضحة في تكسيات الحوائط مثل 
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 الرخام وغيره وفي الحوائط المفرغة .

  -م عيوب الخرسانة :أه

سفل أسقف )) ى األال تتحمل إجهادات الشد . ولتجنب الشروخ البد من وضع حديد التسليح فى الكابولى ف

 البالطة الخرسانية

. ى الخلطةحدث لها تغيرات بعدية نتيجة اختالف درجات الحرارة أو اختالف الرطوبة واختالف محتوي -

 ولتجنبها يتم عمل فاصل تمدد .

زل عبد من ذا العيب الهلو كانت الخرسانة فى أحسن حاالتها إال أنها منفذة للسوائل . ولتجنب  حتى -

 الخرسانة حتى ال يتسبب فى صدأ الحديد .

 لزحف : وهو يعنى انكماش أو انضغاط فى العمود يحدث تحت تأثير حمل ثابت مع الزمن.ا -
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 (.القنوات )للري والبز  ألعما التخمين والذرعات 

 

 طرقه عبر ال) لغرض تصريف الميا (البربخ في اللغة هو مجرى مائي يصنع عادة من الخزف لتستعم  

 باتكربور المو حتى لعاابالت االتصاالت كلعبور الكابالت الكهربائية او  أومن جانب الى آخر  األنفاق أو

 : نيةالخراسامن القناطر  أساسيانالكبيرة. وهناك نوعان  األنفاقوالمشاة في 

 

ت فتحة واحدة او فتحات ذا  قياسية مختلفةبأحجام Box Culverts ) :  القناطر الصندوقية)   -  أ         

 .متعددة

 

 

 

 

 

     

 

 (Pipe Culverts ) : األنبوبية ) القناطر   - ب 

 مزدوجة  أومنفردة  بأنابيب ذات قطار قياسية مختلفة    

 أولى شكل جدار ساند الفتحات، وبنهايات ع. ثالثية أو

 األنابيب) وتغلف  حافات مستطيلة بارزة أجنحة  (بالخرسانة بالكامل
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 انظر [ ر مواصفاتهاكالقناطر الخرسانية قد تكون مسبقة الصب وفي هذه الحالة تحسب بالعدد مع ذ     

 :بتر المكع.وقد تصب موقعياً وفي هذه الحالة تقاس بالم]في الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي

 ).حينالجنا) = حجم خرسانة البربخ + حجم خرسانة المساند الجانبية مية الخرسانة للقنطرة الخرسانيةك   

افتان ت هناك حانك وإذاهو صندوق القنطرة بين الجناحين،  حجم خرسانة البربخ للقنطرة الصندوقية  

وقية رة الصندي القنطلهاتين الحافتين المائلتين ف السقف العلوي للفتحة الصندوقية فإن حجم الخرسانة مائلتان في

 (هو العرض الخارجي للبربخW) ( أنحيث W 0.6يساوي  ) القياسية

 

 Box Culvert                                                                  اجملرى الصندوقي

يستخدم في حالة التقاء قناة طبيعية بقناة صناعية مع  البربخ أو المجرى الصندوقي هو عبارة عن منشأ هيدروليكي 
وجود انحراف، وتوضح األشكال اآلتية مقطع عرضي نموذجي في المجرى الصندوقي حيث يوضح الشكلين األول والثاني 
مقاطع عرضية نموذجية في المجرى الصندوقي والشكل الثالث يوضح تفاصيل التسليح للمقطع العرضي النموذجي األول 

 ذي سيتم أخذه كمثال تخميني.ال

 (1مثال )
لفقرة  ذرعهون جدول ك تصب موقعيا متر12لي قدره كالمبينة في الشكل المرفق وبطول  باألبعادقنطرة صندوقية         

 .تيمترفي الشكل بالسن األبعادسم ((30الخرسانة المسلحة للقنطرة، علماً ان سمك الجدار المجنح هو 
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ات تصب الفتح ثالثية أنبوبيةمية فقرة الخرسانة المسلحة لعشرة قناطر ك لحساب ذرعهون جدول ك    

انب، وان قطر جمتر من آل 3 أكتافهمتر وعرض 15القنطرة مصممة لعبور طريق عرضه  إن موقعياً. علماً 

اعدتي ق وأبعاد، متر1.5متر وارتفاعها 4.5 ))  البربخ متر، عرض القنطرة ( (1.0فيها  أنبوبيةل فتحةك

صنف  إن ميات علماً ك جدول إلىمبينة في المخطط المرفق. ثم انقل فقرة الخرسانة المسلحة  استناد القنطرة

 ( .cمن نوع)الخرسانة هو

 

 

 

 

   

 

 Canal Works                                          أعمال القنوات          

 قناة ومواصفاتها وقد يكون مقطع القناة:تختلف أعمال القنوات حسب منسوب األرض وعمق ال 

 (.1( في حالة حفر بالكامل، الشكل )1

 (.2( في حالة ردم بالكامل، الشكل )2

 ( جزء في حالة حفر وجزء في 3

 (3حالة ردم، الشكل )
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   (2)مثال       

 خمن كمية األعمال الترابية الالزمة لتنفيذ جزء من قناة وفق المعطيات اآلتية:  

R.D. (m) 0 500 1000 1500 

G.L. (m) 241.4 241.3 241.1 240.9 

 

Bed width=4m, side slope in cutting=1:1, and in filling=1:1.5, bank width=1.5m both side, full 

supply depth (F.S.D)=60cm, free board (F.B)=45cm, bed slope=1:5000, Proposed bed level 

(P.B.L)=240.8m. 

 الحل:

x                   .مقدار النزول في قعر القناة من مقطع إلى مقطع آخر يليه=m1.0x
500

x

5000

1
 

F.S.D+F.B=1.05m 

R.D (m) N.S.L (m) P.B.L (m) Cut (m) 

0 241.4 240.8 0.6 

500 241.3 240.7 0.6 

1000 241.1 240.6 0.5 

1500 240.9 240.5 0.4 

 

 ( وهو يستخدم لمعرفة مساحة الردمBank) لارتفاع ا هنا هو yإن 

R.D 0m@  
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  22

22

9575.145.0*5.145.0*5.1*2

76.26.04*6.0

45.06.005.1

mAf

mAc

my







  22

22

m9575.145.0*5.145.0*5.1*2Af

m76.26.04*6.0Ac

m45.06.005.1y







 

R.D 500m@  

 

 

 

R.D 1000m@  

  22

22

m5575.255.0*5.155.0*5.1*2Af

m25.25.04*5.0Ac

m55.05.005.1y







 

R.D 1500m@  

  22

22

m2175.365.0*5.165.0*5.1*2Af

m76.14.04*4.0Ac

m65.04.005.1y







 

R.D (m) )2Ac (m )2Af (m Length (m) )2Mean Ac (m )2Mean Af (m )3Vc (m )3Vf (m 

0 2.76 1.9575      

500 2.76 1.9575 500 2.76 1.9575 1380 978.75 

1000 2.25 2.5575 500 2.505 2.2575 1252.5 1128.75 

1500 1.76 3.2175 500 2.005 2.8875 1002.5 1443.75 

 Σ 3635 3551.25 
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  (3مثال)

 خمن كمية األعمال الترابية الالزمة لتنفيذ جزء من قناة وفق المعطيات اآلتية:

R.D. (m) 1000 2000 3000 4000 

G.L. (m) 210.8 210.4 208.8 208.4 

Bed width=3m, side slope in cutting=1:1, and in filling=1:1.5, bank width=1.6m 

both side, full supply depth (F.S.D)=80cm, free board (F.B)=40cm, bed slope=1:5000, Proposed 

bed level (P.B.L)=210m. 

 الحل:

m2.0x
1000

x

5000

1
F.S.D+F.B=1.2m,   

R.D (m) N.S.L (m) P.B.L (m) Cut (m) Fill (m) 

1000 210.8 210 0.8 --- 

2000 210.4 209.8 0.6 --- 

3000 208.8 209.6 --- 0.8 

4000 208.4 209.4 --- 1 

 

R.D 1000m@  

  22

22

m76.14.0*5.14.0*6.1*2Af

m04.38.03*8.0Ac

m4.08.02.1y







 

R.D 2000m@  
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  22

22

m36.0*5.16.0*6.1*2Af

m16.26.03*6.0Ac

m6.06.02.1y







 

نتحول من حالة القطع إلى حالة  R.D3000إلى  R.D2000* نالحظ من خالل الجدول السابق انه عند االنتقال من 
وسوف تحتوي على ردم فقط بما يؤمن  P.B.L لمساوي  N.S.Lالردم، وعليه يوجد في هذه المسافة نقطة يكون فيها 

(F.S.D+F.B أي سوف تحتوي على ،)Bank لطرفين وال يوجد دفن تحت قعر القناة.فقط من ا 

m6.428l
4.1

1000

6.0

l
 

 

 

2428.6m  R.D@ 

  22

2

m16.82.1*5.12.1*6.1*2Af

m0Ac

m2.102.1y







  

 

R.D 3000m@  

2=11.68m2(below bed)=(4+2*1.6+4*1.5*1.2)*0.8+1.5*0.81A 
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(banks) 2)=8.16 m2(above bed)=2*(1.6*1.2+1.5*1.22A 

2=19.84m fA  

 

R.D 4000m@  

(banks) 2(above bed)= 8.16 m2, A2=14.9m2w bed)=13.4*1+1.5*1(belo1A 

2=23.06m fA  

 

 

R.D (m) )2Ac (m )2Af (m Length (m) )2Mean Ac (m )2Mean Af (m )3Vc (m )3Vf (m 

1000 3.04 1.76      

2000 2.16 3 1000 2.6 2.38 2600 2380 

2428.6 0 8.16 428.6 1.08 5.58 462.888 2391.588 

3000 0 19.84 571.4 0 14 0 7999.6 

4000 0 23.06 1000 0 21.45 0 21450 

 Σ 3062.888 34221.188 

 

 (4)مثال

م وميل 4لها  Bank لوعرض ا F.B=1.5mو  F.S.D=2.5mم و 12قناة عرض قعرها        
 للقناة. ، احسب العمق المتوازن أو العمق االقتصادي1:1.5وفي الردم  1:1الجوانب في القطع 

 الحل: 
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 ردم.العمق المتوازن أو العمق االقتصادي هو العمق الذي تكون فيه مساحة القطع تساوي مساحة ال

F.S.D+F.B=4m 

 y=4-h 

2=12h+hcutA 

h-), but y=42=2(4y+1.5yfillA 

32h+80-2)=3h2h)-h)+1.5(4-2(4(4 

22h+40=0-2h fill= AcutA  

 h=20m يهمل  or h=2m O.K 

 

 

  (5ال)مث

لمجرى م طول من ا10خمن كمية المواد اإلنشائية )سمنت، رمل، حصى، حديد( الالزمة لتنفيذ        
 الصندوقي للمقطع العرضي النموذجي األول.

 الحل:

 ( حسابات حجم الخرسانة:1

  ) =3m16.2=10*2*0.3)*2.05+0.3+0.35الجدران الجانبية

  ) =3m36.4=           3m9=                  10*0.3)*2+0.2*1.4السقف

  ) =3m11.2=               10*0.35)*2+0.2*1.4األساس
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   +0.5)*1.4*0.05*(2*10                             مثلث

 فإن الكميات ستكون كاآلتي: 1:1.5:3ولو فرضنا أن نسبة المزج هي 
3C=9.88m ) C+1.5C+3C(0.67=36.4 

3, Gravel = 29.63m3.82mCement = 13.83 ton, Sand = 14 

 ( حسابات تسليح األساس:2

 ϕ16أ( حسابات التسليح الرئيسي )باالتجاه العرضي(:     

 م10المسافة التي تتوزع عليها القضبان = 

kg62.638
162

16*124.404

162

DL
w

m124.4042*962.3*512*l*51L

bars511
2.0

10
.No

m962.3016.0*3245.3db32075.0*26.3l

22

11
1

11

1









 

 ϕ12ب( حسابات التسليح الثانوي )باالتجاه الطولي(:     

kg67.266
162

12*300

162

DL
w

m3002*15*10L,m10l

bars151
25.0

45.3
.No

m45.3075.0*26.3spacing

22

22
2

22









 

 ϕ12الجدران:     ج( حسابات عروش 

 م10المسافة = 
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kg72.171
162

12*188.193

162

DL
w

m188.1932*2*51*947.0L

m947.0075.0012.0*5635.0ercovdb56Hl

bars511
2.0

10
.No

22

23
3

3

3









 

 ( حسابات تسليح الجدران:3

 ϕ12لسفلي أو العرضي(:     ا-أ( التسليح الرئيسي )باالتجاه العلوي

No. = 51 bars 

0.04+32db=2.694m-=2.05+0.34l 

=2.694*51*2*2=549.576m4L 

kg512.488
162

12*576.549

162

DL
w

22

24
4  

 ϕ12االتجاه الطولي(:      ب( التسليح الثانوي )ب

kg56.355
162

12*400

162

DL
w

m4002*2*10*10L,m10l

bars101
25.0

05.2
.No,m05.2spacing

22

25
5

55







 

 ( حسابات تسليح السقف4

 ϕ16أ( التسليح الرئيسي )باالتجاه العرضي(:     

kg02.839
162

16*944.530

162

DL
w

m944.5302*68*904.3L

m904.3db3204.0*26.3l

bars681
15.0

10
.No,m10spacing

22

16
6

6

6
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 ϕ12ب( التسليح الثانوي )باالتجاه الطولي(:     

kg11.231
162

12*260

162

DL
w

m2602*13*10L,m10l

bars131
25.0

3
.No,m3spacing

22

27
7

77







 

= 2991.21kg Tg, W16 = 1477.64kϕof  T12 =  1513.57kg, wϕof  Tw 

 

  (6)مثال

طعها وضح مقالمواد اإلنشائية )سمنت، رمل، حصى، حديد( الالزمة لتنفيذ القناة المخمن كمية          
 م.100والطول  1:2:4سم ونسبة المزج 15العرضي في الشكل أدناه، إذا علمت أن سمك الصب 

 الحل:

m9.3x24b

m8.1a
a

35.1

2

5.1
tan

m05.0lLx

m2.0l
2

5.1

l

15.0
tan

m25.0L
L

15.0

5.2

5.1
sin
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33

3

m5.130Gravel,m25.65Sand,ton15.39Cement

m5.130100*35.1*
2

5.79.3
5.1*

2

84
.Vol

m5.7L*28B


















 








 




 

 حسابات الحديد

يمكن تبسيط حسابات حديد التسليح على اعتبار أن القناة هي عبارة عن صبة خرسانية بسمك  
 سم وطول يساوي معدل المحيطين الداخلي والخارجي.15

 سم.5* تم فرض أن سمك الغطاء الخرساني هو 

9m=22المحيط الخارجي
25.1*24 =  

8.4m=22المحيط الداخلي
8.135.1*29.3 =  

m7.8الطول
2

4.89


=  

 ϕ16أ( التسليح الرئيسي )باالتجاه العرضي(:    

Ø12 

@250 

mm 

Ø16 

@300 

mm 

1.5

m 

mm 

2 

m 

0.1

5m 

m 

0.15

m m 

4 

m 

b 

B 
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kg99.9782
162

16*8.6190

162

DL
w

m8.61902*335*24.9L,m24.9db4*2db3205.0*27.8l

3351
3.0

100
.No,m100space

22

11
1

11







 

 ϕ12ب( التسليح الثانوي )باالتجاه الطولي(:     

kg59.16336w

kg6.6553
162

12*8.7372

162

DL
w

m8.73722*36*4.102L,m4.1023.0*8100l

bars361
25.0

6.8
.No,83.8

12

100
oerlapsof.No,m6.805.0*27.8space

t

22

22
2

22









 

 Water Tank                                                   اخلزان املائي

  (7)مثال

م، تسليح جدرانه 35م*14الشكل أدناه يبين خزان ماء مفتوح من األعلى صافي أبعاده من الداخل     
األربعة متناظر، خمن كميات المواد اإلنشائية )سمنت، رمل، حصى،حديد( الالزمة لتنفيذه علمًا أن نسبة 

 .1:2:4المزج 

 

 

 

 

 

Ø16 @ 300 mm

Ø16 @ 300 

mm

Ø12 @ 250 

mm

Ø12 @ 250 

mm

Ø16 @ 200 

mm

Ø16 @ 200 

mm

Ø25 @ 350 

mm

200 

mm

200 

mm

4
0

0
 m

m

4
0

0
 m

m

15 m

4
.5

 m

14m

0.3 m.3m
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 الحل:

34.92m30=4.5)}*35*14(-)35.4*414.+{(Vol.=15*36*0.4 

3, Gravel=304.92m3Cement=91.476ton, Sand=152.46m 
 

 حسابات التسليح:

 ( تسليح األساس:1

 أ( التسليح الرئيسي:

bars1041
35.0

85.35
.No,m95.153.0*1db32075.0*215l

125.1
12

15
overlapsof.No,m85.35075.0*236space

1 



 

kg38.12799
162

25*6.3317

162

DL
w,m6.33172*104*95.15L

22

11
11  

 ب( التسليح الثانوي:

kg08.6006
162

16*724.3800

162

DL
w,m724.38002*51*262.37L

bars511
3.0

85.14
.No,m262.373.0*3db32075.0*236l

3
12

36
overlapsof.No,m85.14075.0*215space

22

22
22

2







 

 طول الجدار كله ونعتبره جدار واحد لنأخذج( حسابات العروش:        
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kg19.1910
162

16*79.1208

162

DL
w,m79.12082*495*221.1L

m221.1075.04.0016.0*56ercovHdb56l

bars4951
2.0

8.98
.No,m8.982*4.142*35space

22

23
33

3







 

 ( تسليح الجدران:2

 أ( التسليح الرئيسي )باالتجاه العمودي(:

kg92.7377
162

16*84.4668

162

DL
w,m84.46682*495*716.4L

m716.4db1604.05.4l,bars495.No

22

24
44

4





 

 ب( التسليح الثانوي )باالتجاه األفقي(:

 م.898هنا أيضًا سيتم اعتبار الجدار مستقيم وبطول كلي مقداره 

kg38.3459
162

12*808.3891

162

DL
w,m808.38912*19*416.102L

bars191
25.0

46.4
.No,m416.1023.0*8db32*404.0*88.98l

82.8
12

8.98
overlapsof.No,m46.404.05.4space

22

35
55

5







 

25=12799.38kgϕof  t16=15294.19kg,  wϕof  t12=3459.38kg,  wϕof  tw 

= 31552.95kg TW 

 

  (9)مثال 

م وميل 4لها  Bank لوعرض ا F.B=1.5mو  F.S.D=2.5mم و 12قناة عرض قعرها        
 .، احسب العمق المتوازن أو العمق االقتصادي للقناة1:1.5وفي الردم  1:1الجوانب في القطع 
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 هو العمق الذي تكون فيه مساحة القطع تساوي مساحة الردم.الحل: العمق المتوازن أو العمق االقتصادي 

F.S.D+F.B=4m 

 y=4-h 

2=12h+hcutA 

h-), but y=42=2(4y+1.5yfillA 

32h+80-2)=3h2h)-h)+1.5(4-2(4(4 

22h+40=0-2h fill= AcutA  

 h=20m يهمل  or h=2m O.K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 218 - 

 

 

- 218 - 

 

 

 

   

لكمياتجدول ا انت نفس فقرة العمل تنفذ في المحطات وفي الخطوط الخارجية فإنها تكتب فيك إذا 

 .فقرتين منفصلتين، فقرة للمحطات وفقرة للخطوط الخارجيةك

 (متر طول) ل الخطن طوكا ال اذاإقياس الطول لخطوط السكك الحديد يكون عادة بالكيلومترات بدالً من 

 .التالفة من خطوط سكك الحديد األجزاءبعض  إصالحأعمال كاً نسبياً صغير

 

 

 

 .فقرة التخطيط: تحسب هذه الفقرة للمحطات: جملة، ولخطوط سكك الحديد: طول1)

 .الترابية: تحسب بموجب الفصل الثالث من الدليل القياسي الموحد للمسح الكمي األعمال2)

 :السكك وملحقاتها3)

 زي)، االقواس تحسب بصورة مستقلة ألنكالحديد: تحسب بالطول (طول الخط المرخطوط سكك 1-3   (

 .إضافيةعملية لي حديد السكة تتطلب آلفة       

 .: تحسب بموجب الفصل الخامس من الدليل القياسي الموحد للمسح الكميالخراسانية(  األعمال2-3   (

 تتألف طبقة الترصين الحجرية من طبقتين آماBallast: )مواد الترصين الحجرية (حجر التحكيم3-3   (

 :مبين في الشكل اآلتي
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 ر تدرجكمع ذ (مثل التعليات الترابية)الطبقات السفلى توضع قبل وضع السكة وتحسب بالحجم        

 ركذ حة معام الذي تتألف منه الطبقة. والطبقة العليا توضع بعد وضع السكة وتحسب بالمساكالر

 .تدرج، وللخطوط القياسية قد تحسب الطبقة العليا بالحجم أيضاً سمك الطبقة وال

 ر نوعكذ معChairs  الكراسي ، ضمنهاب تحسب بالعدد وSleepers (Ties: ( العارضات4-3     (

 العارضات. تحسب العارضات داخل المحطات بصورة منفصلة عن العارضات في الخطوط

 الخارجية

نقل بواسطتها ية ذات ابعاد قياسية توضع تحت السكة وتهي مساند عرض   العارضات:        

 األحمال

 

 بقةية مسالواقعة عليها الى طبقة حجر التحكيم ومنه الى السدة الترابية، وتكون عادة خرسان

 ].الصب، او خشبية، او حديدية. العارضات مسبقة الصب قد تكون مسبقة االجهاد

 وهي اجزاءSlip Switchesاتيح االنزالق والتحويل ،مف أيضاوتسمى Switches:المفاتيح (5-3)     

 واتقاء السكة المخصصة لتغيير اتجاه القطارات ولتنظيم حاالت تقاطع السكك وتمثل مناطق ال

 والمسح الكمي للطرق اإلنشاءطرائق 

 لمة لعمالتوابع الالزوالملحقات  وبضمتهاتقاطع الخطوط مع بعضها. تحسب المفاتيح بالعدد (5 - 5)    

 :أنواعها. ومن واألسالك العتالتالمفتاح 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكون ملحقات السكة مشمولة عادة بسعر السكة،  :وتشمل
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 ربط حديد أجزاءوهي  Tie Plates and Chairs: )) المثبتات (الكراسي والوسائد(6-3)     (

 لكليل تآتوضع بين قاعدة قضيب السكة وسطح العارضة لتق أجزاءالسكة مع العارضات، ومنها 

 رضات نتيجة االحتكاك وتزيد من ثبات القضبان والسكة بشكل عام. وهناك عدة انواع مناالع

 المثبتات، ففي العوارض الخشبية يتم التثبيت باستخدام المسامير (او البراغي)، وفي العوارض

 . ويبين الشكل اآلتي بعض نماذج المثبتاتK.الخرسانية تستخدم مثبتات نوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميات خطوط سكك الحديدكالفقرات التي تتكرر بكثرة في جداول 

 

 ).ازالة خط سكة تالف او مستهلك لغرض استبداله (طول 1  -

 ).تخطيط مسار خط سكة الحديد (طول للخطوط الخارجية، وجملة للمحطات2 - 

 ).متر مكعب)السداد الترابية  3 -

ل:) الطبقة السفلى (متر مكعب)، والطبقة العليا حد + رص او  (فرش) حجر التحكيم لترصين - 4 
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 (متر

 ).مربع مع ذآر السمك أو متر مكعب للخطوط القياسية

 :مد خط السكة - 5

 طن)حديد السكة.( 

 ( زوج –عدد )روابط حديد السكة Pairديد .نها تثبت من جهتي قضيب سكة الحأل 

 عدد)العارضات.( 

 طقم –دد )ع (مع ملحقاتها)مثبتات السكة .(Set 

 

 

 االعمال الترابية وحجر التحكيم: الشكل اآلتي يبين مقطع نموذجي لخط قياسي)1
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 طالخ طول آان اذا إال( طول متر) من بدالً  بالكيلومترات عادة يكون الحديد السكك لخطوط الطول قياس •

 .الحديد سكك خطوط من التالفة االجزاء بعض اصالح آأعمال نسبياً  صغيراً 

 

 للسير خصيصا مصممة وعربات قطارات بواسطة والبضائع الركاب نقل في الحديدية بالسكك النقل         

 حديدية سكك شبكة وتضمها الواحد البلد في البعض ببعضها مدنا تربط الحديد السكة. حديدية قضبان على

 ما دولة شبكات وتتشابك الدول بين تربط كما ؛ بأكملها قارة نجد ما وغالبا ، جيرانها شبكات مع



- 223 - 

 

 

- 223 - 

 عجالت على تسير تقريبا الحديدية السكك قطارات أنواع جميع. الحديدية لسكك عظيمة بشبكة مرتبطة

 على األرض على الحديديين القضيبين يثبت. حديديين قضيبين على سيرها تثّبت حافة ذات حديدية

 وثابتين متوازيين الحديديين قضيبينال بقاء على فتحافظ الحديد أو األسمنت أو الخشب من سميكة عوارض

 من عجالت على تسير قطارات أيضا توجد كما.  والعربات الجارة المقطورات ثقل تحمل يستطيعا وأن

 متروهات و باريس مترو في مثلما المسلح األسمنت من عريضين غير مسارين على تسير وهي المطاط

 مونتلاير ومترو ، لوزان لمترو 3م مترو خطو ، Vehicles automatique Léger مثل فرنسا في أخرى

 بألمانيا فرانكفورت لمطار" سكايالين" شاتل وكذلك

 .الحجاز حديد سكة من كجزء عّمان في العثمانية الدولة أنشأته جسر أقواس

 [4]طوكيو محطة في" الرصاصة القطار" يعرف ما أو شينكانسن قطار

 بالكهرباء تسير وأصبحت ، سرعاتها زيادة بغرض يةالماض العقود في الحديدية السكك طّورت      

 قطار سرعةال فائقة القطارات تلك ضمن من. الساعة في كيلومتر 300 يفوق ما إلى سرعاتها ووصلت

 ، ليون و باريس نبي فرنسا في" في جي تي" وقطار ، شينكانسن ويسمى اليابان في أوزاكا - طوكيو

 نم متوازيين يبينقض من عموما تتكون الحديدية لسكة .وغيرها يةاأللمان الحديدية السكك خطوط وقطارات

 من أو الخشبية حاأللوا من مجموعة على عموديا معدنية براغي أو مسامير بوساطة مثبتان الصلب الحديد

 وذلك لسلم،ا يشبه ما مكونة بينها، ما في متوازية تكون بدورها والتي عوارض وتسمى ، الخرسانة

 .األرض على ثباتها ولتأمين الحديديين القضيبين بين واحدة فةمسا على للمحافظة

 لتجنب وذلك ضاألر على مضغوطة الحصى من فراش على أو خراسانية قاعدة على عادة السكة تقام      

 الوقت بمرورو. المياه تصريف وحسن المرونة، من قدرا يوفر كما القطار، وزن ولتحمل السكة التواء

 .عليها المارة القاطرات ثقل تحت وذلك ةالسك استقرار يزداد

 الحديد السكة مع اونتتع التي الحديدية، السكك أو الحديد السكة على الحديدية السكك خطوط تستخدم      

 والتي الصلب، انقضب متوازيين تتكون مسارات. توجيه إلى حاجة دون القطارات دليل ،(نقطة أو) مفاتيح

 هو السكة حديدال السكة مسار تشكيل الصابوره في تكمن التي الروابط عبر أو( النائمون عليها ارسي

 .كليب باندرول مثل مقاطع أو البراغي بفارق سنابل، السكة مع روابط إلى مربوط

 أكثر وتستخدم خشب،ال على النائمون تستخدم سنابل مه،نائ نوع على جزئيا يعتمد السحابة نوع          

 .نيةالخرسا العوارض على قصاصات

 االنضمام) تستخدم حانة أيضا القضبان ماسكه رغم القضبان، ماسكة أو األساس اللوح وهو عادة،       

 من أكبر مساحة فوق السكة عبء وتوزيع النائمون، والخشبية الحديدية السكك بين تستخدم( القضبان

 في ثقب خالل من يطردون أحيانا سنابل. النائم في بينما الحديدية، السكك إلجراء األساس اللوح
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 .األساس اللوح إلى مقصوص والقضبان النائم على شد أو حادة باسيبالتيس هي أخرى أوقات

 من الحمل انتشار روابط الحديد السكة..أخرى مواد أي من األحمال أثقل حمل ويمكنه الصلب قضبان      

 (.قياس مىيس) المسافة باستثناء ثابتة القضبان لعقد وأيضا األرض على القضبان

 الغالب المسار هو الجسور، عبر(.المسار كتلة) الكتلة على ملموس وضع يمكن كما الصلب قضبان       

 .العوارض الصلب الطولي أو الطولية األخشاب عبر العالقات وضع على

 كالسك من بدال العمليات، الخفيفة والقطارات الترام المستخدمة المسارات على إضافية تفاصيل      

 .الترام مسار في متاح وهو الثقيلة، الحديدية
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 ات وهبوطها، وكحد  أو الميناء الجوي، هو أي منشأة ُتستخدم إلقالع الطائر  airport المطار
لإلقالع والهبوط، والعناصر األخرى المكونة ألجزائه  runway أدنى يجب أن يتألف المطار من مدرج واحد

البضائع، و  terminal buildings ة محطة المسافرينوأبني hangars والتي هي حظائر الطائرات
 وتختلف أعداد المدارج والمحطات في المطار تبعًا لدرجة الخدمات فيه.

 
رات تقسم المطارات من حيث أنواعها إلى: مطارات مدنية لنقل المسافرين والبضائع. ومطا    

واية رسة هعسكرية لنقل الجنود والعتاد الحربي. ومطارات الطيران الشراعي، وهي مطارات للتسلية ومما
 لطيران.ا

 قسم المطار إلى منشآت أرضية ومجاالت حركة الطائرات.ي أقسام المطار:

تتضمن أبنية محطة االنتظار واستراحة المسافرين، الخدمات الملحقة بهذه  المنشآت األرضية:
لموظفين، رات االمحطة، مراقبة الجوازات، قسم األمتعة، مواقف السيارات والحافالت للمسافرين، مواقف سيا

، خصياتمحاور الطرقية، إضافة إلى أماكن إقامة لركاب الترانزيت، وقاعة شرف الستقبال كبار الشال
 والمكاتب اإلدارية، ومقرات الخبراء والعمال التقنيين.

قالع هي جميع المساحات المتاحة للطائرة كالمنحدرات ومدارج اإل مجاالت حركة الطائرات:
 اقبة.والهبوط وحظائر الطائرات وأبراج المر 
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 ديدة.شوفي المطارات كافة، تخضع المحاور الواصلة ما بين المساحات األرضية والجوية لمراقبة 

 

 

 

 

 :ممهدة نزول أرض ـ1

 بالنجيلة زروعةم أو قوية تربة ذات العوائق من الخالية المستوية األرض من كبيرة مساحة هى       

 كما الشراعى، لطيرانوا الصغيرة الطائرات الستقبال ولالنز أرض تستعمل ما وغالباً  الطائرة، ثقل وتتحمل

 .الطوارئ وقت الطائرات الستقبال تستعمل أنها

 :واحد ممر أو ممرات عدة ذو مجهز مطار ـ2

 عةمجمو بإقامة إال اوبعضه الدول بين أو الواحدة الدولة داخل الجوية المواصالت شبكة تكتمل أن يمكن ال

 .افيةواإلض الرئيسية المطارات من

 :الرئيسية المطارات(أ)

 واءس ولركابها، هال الالزمة المساعدات أنواع كل وتقديم أنواعها اختالف على الطائرات الستقبال مجهزة

 خارج تنشأ ىفه لذا كبيرة مساحات تشغل الرئيسية المطارات أن وبما األرض، على أو الجو فى كانت

 اإلقالع أثناء راتالطائ عليها تندفع أن يمكن بممرات هزوتج العوائق، من تأمن حتى عنها وتبعد المدن،

 .والهبوط

 :اإلضافية المطارات(ب)

 حالة فى االستعماله الرئيسية الجوية الخطوط من قريبة مسافات على عادة وتوجد عدداً  أكثر هى

 .محدودة خدماتها أن كما صغيرة، طائرات فيه يستعمل الذى الداخلى للنقل أو الطوارئ،

 

 :إلى المجهزة المطارات تقسيم يمكن  -3
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 (: دولى جوى ميناء)  الدولى المطار(1)

 يمكنه كما ت،الطائرا أنواع جميع استقبال ويمكنه الخارجية، المدنية الخطوط لخدمة مجهز مطار هو

 ما وغالباً  دمات،الخ أنواع جميع ويقدم ممرات، عدة لوجود نظراً  واحد وقت فى طائرة من أكثر استقبال

 .الدول عواصم فى وجدي

 :المحلى المطار( 2)

 وذ يكون ما غالباً و الواحدة، الدولة مدن بين)  الداخلية المدنية الجوية الخطوط لخدمة مجهز مطار هو

 .محدودة خدمات وذو واحد ممر

 :الجوية القاعدة  (3)

 .العسكرية الطائرات من كبير عدد لعمل مجهز مطار هى      

 :الجوى الممر (4)

 وطائرات رةالصغي الطائرات وهبوط إلقالع صالح صغير ممر بها مستوية أرض عن عبارة هو         

 هادئاً، الماء طحس فيها يكون مستنقع أو بحيرة سطح عن عبارة وهو المائية، الطائرات يستقبل .التدريب

 .اليابسة على المطار مرافق جميع وتكون

 (: الطائرات حاملة: ) العائم المطار  (5) 

 أماكن وبها ،الطائرات وهبوط إلقالع مخصص السطح على بممر مزودة حربية سفينة عن عبارة هى      

 للطيارين قامةإ وأماكن الطائرات لذخيرة ومخازن وصيانتها الطائرات لتخزين السفلية باألدوار خاصة

 .الطائرات حاملة وطاقم

 :الهليكوبتر بالطائرات الخاصة المطارات   (6)

 أو مرصوفة كانت سواء المستوية، األرض من رقعة أى فوق تهبط أن الهليكوبتر للطائرات يمكن         

 ىف يدور والذى الدوار، الجناح مسار حائل أى يعترض ال بحيث العوائق من خالية تكون أن على رملية،

 .األرض لسطح موازى مستوى

 

دم الصناعي للطائرات، في تطور محطات والتق أسهم التطور العلمي المذهل، وسرعة االتصاالت، 
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، والمحطة عمومًا هي عبارة عن بناء بالمطار، يتألف من فراغ أو قاعة انتظار واستراحة ضخمة terminals الركاب
 للمسافرين، وتتضمن المطارات الكبرى عدة محطات للركاب.

أماكن تعة، و وتوفير عربات نقل األم تتضمن المحطة الخدمات كافة التي يحتاجها المسافر، كشراء بطاقات السفر،
 أنها مراكزاخل وكإيداعها، ومحالت البيع وخدمات الطعام، وغيرها. ففي المطارات العالمية الكبرى، تبدو المحطة من الد

صرف لكوات  تسوق تجارية، حيث توجد فيها فروع لمعظم سالسل المطاعم والمحال التجارية المعروفة، إضافة إلى وجود
لضرائب خضوع لوفرع بريدي، ومكاتب حجز فندقي وتأجير سيارات، كما يمكن للمسافر شراء المنتجات من دون ال العمالت،
 الجمركية.

 ات فيهتتميز المحطات في المطارات الصغرى، ببساطة التصميم، وهي عبارة عن بناء طويل ضيق، تصطف الطائر 
حدى جهاته متصلة بفراغ األمتعة والوزن  .على الجانبين، وا 

و أكثر، وهي عبارة أ satellite terminal أما المطارات الدولية الكبرى، ففيها أكثر من محطة، إضافة إلى محطة ملحقة
محطة خدم العن بناء منفصل عن باقي أبنية المطار، تستطيع الطائرات االصطفاف حول محيطه الداخلي. وأول مطار است

 ه المحطة دائرية الشكل.في لندن وفيGatwickالملحقة هو مطار غاتويك

للمحطات الملحقة، حيث تتوقف الطائرات على أحد semicircular اعتمدت بعض المطارات النموذج نصف الدائري
 (.1األطراف، والسيارات على الطرف اآلخر)الشكل

 

 

بها،  خاصة تتكون معظم المطارات الكبرى في العالم قريبة من خطوط السكك الحديدية، كما تمتلك أحيانًا قطارا
 وقطارات أنفاق وأنظمة نقل مختلفة أخرى. وتتصل وسائل النقل هذه مباشرة بالمحطة الرئيسية للمطار.

، ة الشكلبمحاور طرقية، وقد تكون هذه المحاور حلقي«باألوتوسترادات»كما أن معظم المطارات الكبرى ترتبط 
 خر للقادمين.وبمناسيب مختلفة، وذلك عند وجود منسوب للمغادرين ومنسوب آ

يخضع المسافرون في المطارات لمراقبة أمنية تختلف شدتها حسب أمكنة تواجدهم، ففي المساحات األرضية تكون 
بحرية ضمن الفعاليات الخدماتية في قاعات االنتظار من  هذه المراقبة محدودة، حيث يستطيع المسافر التنقل 



- 229 - 

 

 

- 229 - 

 محالت تجارية ومطاعم وغيرها من الخدمات.

ؤدية إلى الطائرة، فإنه يخضع م gates رد توجه المسافر إلى المساحات الجوية في المطار، عبر بواباتولكن بمج
 ت.لمراقبة أمنية شديدة، تتضمن التفتيش، والمرور عبر الماسح الضوئي الكاشف للمعادن، ومراقبة الجوازا

رات المطا انت المحطات القديمة فيوتختلف طرق وصول المسافر إلى الطائرة بعد تجاوزه بوابة التفتيش، حيث ك
دام أو ى األقمفتوحة مباشرة على أرض مفروشة بالبحص والقير حيث يستطيع المسافر الوصول إلى الطائرة إما سيرًا عل

 بوساطة حافلة نقل. واليزال هذا التصميم شائعًا في المطارات الصغيرة.

مراقبة والتفتيش إلى البوابة المؤدية إلى الطائرة تبعًا وتختلف حركة المسافر والمسافة التي يجتازها من حاجز ال
لتصميم المحطة، ولكن مع التقدم التقني الحالي اسُتخدمت األدراج الكهربائية والبساط اآللي المتحرك في معظم المطارات، 

ا، بالمحطة، عبر لضمان سهولة حركة المسافر وسرعة وصوله. وفي المطارات الكبرى ترتبط قاعات االنتظار العديدة فيه
وُيعّد مطار skybridges، أو عبر جسور علوية .underground pedestrian tunnel ، أو أنفاق مشاةwalkways ممرات
 automaticلألشخاص« األوتوماتيكي»الدولي في الواليات المتحدة األمريكية، أول مطار استخدم المحرك Tampa تامبا

people moverالتقنية في العديد من المطارات الدولية الكبرى. ، كما تمَّ استخدام هذه 

ي مكان فمحطة، أّما حركة قدوم المسافر من الطائرة إلى المحطة، فتتم بإنزال المسافرين وأمتعتهم بالقرب من ال
، في جوازاتُيسمى المنحدر، حيث يتوجهون منه إلى المحطة، عبر بوابات يخضعون خاللها للتفتيش األمني ومراقبة ال

تخضع  عموماً و ن يقوم الفريق المسؤول عن األمتعة بضمان نقل أمتعتهم وصواًل إلى قاعة االنتظار، عبر محرك آلي. حي
 لمسافرين.احركة  المطارات لمقاييس أمان عالية على صعيد األبنية واآلليات واألجهزة التي يتضمنها، وعلى صعيد مراقبة

 

 

المطار، تُقِلع منها الطائرة وتهبط. ويتم تهيئة هذه المدارج التي كانت  ببساطة هو أرض جرداء في runway الَمْدَرج
مفروشة باألعشاب في المطارات األولى، ثم نتيجًة لما تسببه األعشاب من إعاقة في الحركة، تّم فرشها بالرمل أو التراب، 

إلى تهيئة المدرج باإلسفلت أو بالخرسانة اإلسمنتية، وبعد  ولكن هذا الحّل ال يصلح إاّل في الطقس الجاف، فعمدوا بعد ذلك
ذلك بالخرسانة المسلحة، وقد تم تحسين حقول الهبوط بإدخال أخاديد في سطح الخرسانة بشكل متعامد مع اتجاه هبوط 

هذه المدارج تبعًا الطائرة، لتصريف مياه األمطار والوصول إلى أداء أفضل للمدرج في األحوال الجوية الماطرة. ويتم ترقيم 
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 التجاه الشمال، وفي حال وجود مدارج متوازية، يتم إضافة الموقع إلى الرقم كأن يكون يمين أو يسار أو وسط.

ران مطارات األكبر والمخصصة للطيمدرج إقالع وهبوط واحد أقصر من ألف متر، أما ال تتضمن المطارات الصغرى
درج مطار مم أو أكثر. ويعّد 2000صوفة أو مبلطة، ويبلغ طول المدرج الدولي عمومًا تكون مدارج اإلقالع فيها مر 

لدولي في إليانوفسك في روسيا، أطول مدرج لالستخدامات العامة في ا Ulyanovsk-Vostochny فوستوشني -إليانوفسك
ي فالع والهبوط إلقم. وبعد ازدهار بناء المطارات، وتطور تصميم الطائرات، امتدت مدارج ا5000العالم، حيث يبلغ طوله 

ج ات الثقيلة مدار كم، وذلك للتمكن من تخديم الطائرات الثقيلة، حيث تتطلب الطائر  3بعض المطارات الحديثة وصواًل إلى 
 (.2أطول مّما تتطلبه المطارات الصغيرة )الشكل 

رشاد الطائرات للتمكن3ُيستخدم نظام إنارة نموذجي في إنارة المدارج)الشكل  بوط واإلقالع، من اله (، لمساعدة وا 
ف يحاط بحوا دة كماحيث ينار المدرج في النهاية القريبة منه باللون األخضر وصواًل إلى اللون األحمر في النهاية البعي

ون األصفر  باللضوئية بيضاء مرتفعة، ويمكن إنارة الخط الوسطي فيه باللون األبيض، أو أن يتناوب أبيض وأصفر انتهاءً 
 ة البعيدة منه. وفي بعض المطارات الصغيرة قد تكون المدارج غير منارة.البحت في النهاي

 ى للطيران.األعل يحدد المدرج قيد االستخدام تبعًا لظروف الطقس)الرؤية، الرياح، المطر والثلوج( إضافة إلى الحد

المحطة، وهي بعيدًا عن  ، فهي المساحات المخصصة لوقوف أو اصطفاف الطائراتaprons أما مواقف الطائرات
 ممرات أو َمدارج ُتسَتخَدم للمناورة.

 

ية ارات الدولي المطيمكن تصنيف المطار في عداد أبنية الخدمات العامة، ذات العائدات المادية الكبيرة، والتي تصل ف
عّد المطار نقولة. ويُ مئع الالكبرى إلى ماليين الدوالرات سنويًا، والناتجة من تأدية المسافر رسوم النقل والترانزيت له وللبضا

يرة حجام الكبين واألمن منظور كثير من المدن، أحد أهم مفاتيح التطور االقتصادي فيها، وذلك لألعداد الكبيرة من المسافر 
 من الشحنات والبضائع التي ينقلها على مدار الساعة.

ية المنقولة بالمالحة الجوية، هي وُيعّد البريد الجوي، من أهم البضائع المنقولة جوًا. كما أن البضائع التجار 
المنتجات الفاخرة الباهظة الثمن، وتكون قريبة من الُبنى التحتية التي تسمح بسرعة النقل ما بين أنظمة النقل األرضية 
والجوية، أو المساحات األرضية والجوية. وتضم المطارات أبنية التخزين المؤقت للبضائع القادمة والمغاِدرة، قبل أن يتم 

رحيلها إلى الجهة المحددة لها، وهي تتعرض للتفتيش بوساطة الماسح الشعاعي والليزري، والتفتيش اليدوي أحيانًا، وكثيرًا ت
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 ما تستخدم كالب ُمدرَّبة ألغراض تفتيش البضائع بوساطة الشم.

 

ولة لدت اُتقسم الخدمات التي يقدمها المطار إلى خدمات المسافرين، وخدمات الطائرات. وكلما كان
 متقدمة ظهر ذلك في جودة ومستوى هذه الخدمات.

مات ن الخدمتتنوع الخدمات التي يقدمها المطار للمسافر، فهنالك خدمة تأجير السيارات وحجز الفنادق وغيرها 
 المالحة ة حركةالمرتبطة وغير المرتبطة بالطيران. أما خدمات الطائرات فيقدم المطار خدمات كثيرة، منها خدمة مراقب

رشادها، وُتقسم إلى قسمين رئيسيين: المراقبة األرضية، والمراقبة الجوية.و  air traffic control الجوية  ا 

وتتضمن مراقبة حركة النقل للطائرات واآلليات المتواجدة على سطح المطار، كوسائل نقل  رضية:المراقبة األ  -أ
ه حركات بتوجي د بالوقود، وغيرها من اآلليات، حيث تقوماألمتعة، وجرافات الثلج، وآليات قص األعشاب، وعربات التزو 
 اآلليات والتأكد من عدم تقاطعها مع حركة الطائرات على المدارج.

وتتم بوساطة أبراج مراقبة، وبوساطة المحطات الالسلكية وشاشات الرادار، حيث تكون هاتان  جوية:المراقبة ال -ب 
وطها مة هبعًا ألنظمة المطار. ومهمتها توجيه الطائرات في الجو، وسالالخدمتان منفصلتين أو متَّحدتين، وذلك تب

قالعها، حيث يتم إبالغ الطّيار بوضعيته تبعًا لالقتراب االنحداري، إلى أن يمكنه إتمام الهبوط ع رج حوله صبح المداندما تُ وا 
 ب أي طائرةا تراقإضافة إلى ذلك فإنه مرئية، وبالتالي فإنَّ هذه الخدمة تعمل على تأمين سالمة حركة المالحة الجوية،

 تدخل المجال الجوي للدولة، والتعرف إلى هويتها، وتحديد وضعيتها في الفراغ )باألبعاد الثالث(.

ن رئي عوالبرج هو محط عناية المعماريين، كرمز من رموز المطار، حيث إّنه الحجم المعماري الم
 ائرات، وهو مسؤول عن عملية فصل وتوجيه حركة الطُبعد، وهو بناء مرتفع، تتوسط على محيطه نوافذ

 (.4واآلليات على المدارج، وعن توجيه حركة الطيران بالقرب من المطار )الشكل 

وعدا عن هذه الخدمة يمكن للمطار أن يقدِّم خدمات متعددة وُبنى تحتية إضافية، حيث يتضمن مقرات 
ليين والميكانيكيين، وتنحصر خدماتهم في تزويد ثابتة لعمال الخدمة بمختلف اختصاصاتهم كالعمال اآل

الطائرات بالوقود، وصّف الطائرات، أو وضعها بالحظائر )الهنغارات(، وفحصها وصيانتها، وخدمة 
ُيضاف إلى ذلك خدمة تأجير الطائرات في المطارات الكبرى، والتدريب على  avionics إلكترونيات الطيران
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لطيارين. كما أنهم يقومون بالخدمات األرضية كتحميل وتنزيل األمتعة وتوفير الطيران، والخدمات المتعلقة با
 مياه الشرب وتنظيف الطائرات وتزويدها بالمؤونة وغيرها من الخدمات.

 ةولتسهيل حرك وعمومًا، هنالك فريق كبير خارج المحطة، يعمل لتأمين سالمة الطائرة في أثناء الهبوط واإلقالع،
 لكبرى.نها، وهذه اإلجراءات تكون غير مرئية للمسافرين، وهي معقدة جدًا في المطارات االجوية وأم المالحة

أتالنتا  كان مطار 2002تختلف المطارات الدولية من حيث عدد الركاب الذين يستخدمونها، وفي عام 
ن مسافر( ليوم 66.6مليون مسافر( وتاله مطار شيكاغو ) 76بوالية جورجيا األمريكية األول ترتيبًا)نحو 

في  مليون مسافر(، بينما كان مطار شارل دوغول )ديغول( في باريس الثامن63ثم هيثرو في لندن )
 سافر(.مليون م 30مليون مسافر(، ومطار جون كنيدي في نيويورك الحادي والعشرين )نحو 48الترتيب )

 

وية جتماعية والجإنَّ اختيار موقع المطار هو أمر ليس بالسهل، حيث تتدخل فيه العوامل اال
رة، أو يتم قطع األشجار من المناط  والجغرافية. صة ق المخصوعادًة ُيبنى المطار في مناطق غير مشجَّ

ي فجودة لبناء المطارات، ويتم التأكد على نحو دوري من خلوها من أعشاش الطيور، وقتل الطيور المو 
 محيط المطار، لضمان حركة مالحة جوية آمنة.

ر المنطقة حوله، وفي تهديد الثروة الحيوانية منويمكن القول إن  ر. أما الطيو  المطار يسهم في تصحُّ
 كانيةالمشكالت األخرى فهي عديدة، منها تلوث الهواء والضجيج الجوي، الذي يؤثر في المناطق الس

 القريبة من المطارات، وعلى صحة القاطنين.

ة لمزروعاي ُتقام بها، بسبب االستعاضة عن المساحات وتسهم المطارات في تغيير ظروف الطقس في المناطق الت
ئية وأخرى الت بيبسطوح مبلطة. كما أّنه في حال إقامتها على أراٍض زراعية يتم تغيير شبكة التصريف؛ أي إنه يطرح مشك

 تتعلق بالتخطيط العمراني.

ية، للتقليل من التلوث الهوائي إنَّ المختصين في مجال البيئة يعلقون كثيرًا من اآلمال على األبحاث المستقبل
ر وتهديد ثروة الطيور، وللحّد من التأثيرات السلبية للمطارات، التي أصبحت في هذا  والضجيج، ولمعالجة مشكلة التصحُّ
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 ضرورة حياتية من النواحي االجتماعية واالقتصادية والتقنية القرن

 

  

 األرض على الطائرة كانت إذا ........والجو فى الطائرة كانت إذا

 ارالمط سطح على بالتحرك يحتصر .................الهبوط لغرض ارجع .......................متقطع أخضر

 باإلقالع تصريح ..............بالهبوط تصريح ...............مستمر أخضر

 تهبط ال ـ صالح غير المطار................ متقطع أحمر

 الهبوط ممر عن بعيدا األرض على تحرك .......................مستمر أحمر

 قف ..................دورانك فى استمر أخرى لطائرة الطريق أخلى

 التحرك قبل كنت حيث إلى ارجع ..........................متقطع أبيض

 أعطيت قد نتكو سابقة أخرى تعليمات أى من رغم ـ اآلن تهبط ال حمراء............... خرطوشة
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 األشكال مختلفو كبير عدد وجود مالحظة والشوارع الطرق مختلف في سيارته قيادة أثناء للسائق يمكن

 توضع حيث اطعات،والتق الشوارع أطراف في مرتفعة أعمدة على المثبتة المرورية العالمات من واأللوان

 رالما الشارع أو للطريق استخدامه من تسّهل هامة معلومة على السائق اطالع بهدف المرورّية العالمات

 معه من وحياة حياته يعرض قد ما لحادث التعرض أو المتفّرعة، الطرق بين يتوه أن من وتجّنبه فيه،

 .للخطر

 

 

 بأمر القيام من امتناعه ضرورة عن السائق لتخبر الطريق جانب على توضع التي المرورية العالمات وهي

 حركة تنظيم إلى لمانعةا العالمات تهدف ما وغالباً  التحذيرية، العالمة ليهع تدل ما بحسب وذلك األمور، من

 الخارج، من األحمر باللون مخططاً  دائرّياً  فيأتي شكلها أما والمرور، السيارات

 تالعالما معظم وتأتي ،األسود باللون بداخلها والرسم األبيض باللون أرضّيتها فتكون الداخل من أما      

 تمنع التي ماتالعال مائل،ومنها بشكل متساويين نصفين إلى الدائرة يقسم عريض أحمر خط مع المانعة

 وعدم بها سيرال الواجب السرعة تحدد التي العالمات من وغيرها لالنتظار، والوقوف الشاحنات مرور

 . ما طريق في الزيادة عنها
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 محدد نوع من راً خط سيواجه بأّنه وتحذيره السائق تنبيه أجل من محدد مكان في توضع التي العالمة هي

 الخطر، وجود نمكا من مناسبة مسافة قبل الطريق جانب على تثبت ما وعادةً  يسلكها، التي الطريق في

 عوقو وتجنب واجههي الذي الخطر من النوع هذا لتفادي الالزمة والتدابير اإلجراءات السائق ليتخذ وذلك

 حمراأل باللون خططم األضالع متساوي مثلث وهو واحداً  شكالً  التحذيرّية الماتالع جميع وتتخذ الحوادث،

 بداخل جودةالمو المساحة وتكون فوق، إلى فيتجه رأسه أما األسفل نحو وقاعدته أضالعه، جميع من

 وعن باختالف حذيريالت الرسم ويختلف األسود، باللون فيكون التحذيري الرسم أما األبيض باللون المثلث

 ائقالس تفصل التي فةالمسا مقدار على التحذيرّية العالمة تشتمل أن يمكن كما السائق، يواجه الذي الخطر

 .زلق طريق وأ حديدية سكة أو حاد انعطاف بوجود التحذيرّية العالمات ومنها الخطر، وجود مكان عن

  التحذيرّية اإلشارات

 مباشر بشكل يرتبط مصطلحٌ  هي

  من جداً  مهمّ  جزء وهو المرورّية، بالثقافة 
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 والمركبات، األفراد سالمة على المحافظة

  اإلشارات، بهذه األشخاص التزام أن ذكره يجدر ومّما 

 جداً، عالية بنسبة المرورّية الحوادث نسبة   من يقلّلُ 

  التحذيرّية اإلشارات وتتمّيز      

 حمراء، حدود ذي مثلث شكل على بأنها

  المثلث داخل عةالواق إلشارةا وتختلفُ  

  اإلشارة المراد التحذير طبيعة حْسب

 كل   سنعرضُ  المقال هذا وفي إليه،

 . وداللتِها اإلشارات، هذه من 

 

 

 

 

 

 : التحذيرّية اإلشارات من كبيرة مجموعة هناك

  السير إدارة من حرصاً  الطرقات؛ مختلف في تنتشر التي

  وسالمتهم، المواطنين، أرواح على الحفاظ على

 :يلي ما اإلشارات هذه أهم ومن ومركباتهم،

 : الفارغ المثلث 

  مثلث عن عبارة اإلشارة هذه تكون
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 رموز أيّ  من تماماً  وخالية واضحة، حمراء حدود ذي

 األسفل، إلى فيها المثلث رأس ويكون الداخل، من 

  هذه وتدل ،"الطريق افسح: "اإلشارة هذه وتعني 

  الطريق يفسح أن عليه السائق أنّ  على اإلشارة

 . الرئيسيّ  الشارع باتجاه المرور حركة أمام

 : المنحني لخطّ ا

 أسود خط   لهداخ في ويكون واضحة، حمراء حدود ذي لألعلى، رأُسه مثلث شكل على اإلشارة هذه تكون

 وتحّذرُ  لطريق،ا في منحنى من أكثر وجود على اإلشارة هذه وتدل   أعلى، وإلى أسفل إلى منحن   عريض

 . الفرامل ماستخدا وتجّنب السرعة، تهدئة بضرورة وتنذُره والطارئة، الزائدة السرعة من السائق

 :المتعاكسان السهمان

 عريضة، حمراء دحدو ذي مثلث داخل   يقعانِ  االتجاه، في متعاكسين سهمين شكل على اإلشارة هذه تكون 

 وجود عدم مع فقط، ومسربين اتجاهين في الطريق أن على وتدلّ  األخرى، التحذيرّية اإلشارات كباقي

 . تجاهيناال ذي الطريق هذا من السائق حذر وضرورة بعضهما، عن االتجاهين تفصلُ  وسطّية جزيرة

 : الدوار إشارة

 بعد دوار، جودو على ويدلّ  عريضة، حمراء حدود ذي مثلث داخل متقّطعة، دائرة عن عبارة اإلشارة هذه

 الحيطة وّخيوت السرعة، تهدئة بضرورة وتنذُره السائق، فيها يسيرُ  التي الطريق من قصيرة مسافة

 . والحذر

 : األشغال إشارة

 على غيرها أو نةصيا أعمال وجود على تدلّ  وهي األعمال، ببعض يقومُ  عامل شكل على اإلشارة هذه تكون

  .السير وحركة ق،الطري اتجاه إلى واالنتباه السرعة، تخفيف بضرورة السائق تنذر وبالتالي الطريق،

 : الشارع ضيق

 وجود على اإلشارة هذه وتدلّ  اآلخر، باتجاه أحدهما يضيقُ  متوازيين خّطين شكل على اإلشارة هذه وتكون

 عند والحذر الحيطة وأخذِ  االنتباه، بضرورة السائق وتنذر مؤّقت، بشكل   الطريق تضييق إلى أّدتْ  عوائق

 على يحافظُ  جّيد بشكل وتطبيقها اإلشارات بهذه السائقين التزام نّ أ بذكِره الجدير من. الطريق هذه عبور
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ن وسالمة سالمتِهم   .المرورّية الحوادث نسبة تقليل على ويساعدُ  أمناً، أكثر الطرقات يجعل مّما حولهم، م 

 

 

 

 

  أطراف على اإلرشادّية العالمات توضع       

 بمعلومات والمشاة السائقين تزويد بهدف الطريق

 الطرقات، بين انتقالهم من وتيّسر تسهل ضرورّية 

  والخدمات المرافق بعض وجود ألماكن توضح كما 

 الالزمة اإلرشادات أو الضرورّية، العامة

  هذه وتتخذ معّينة، منطقة إلى للوصول 

 ونبالل فهو بداخله اإلرشاديّ  الرسم أما األزرق، باللون بالكامل مغطى طوليّ  مستطيل شكل العالمات

 األبيض،

 

 الشوارع في الحال هو كما 

  الشوارع في أما ،السريعة 

  فتكون الخارجية

  

  والرسم األخضر باللون

  األبيض، باللون اإلرشادي

  البيج باللون تكون كما
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  والرسم األصفر أو

  في األسود باللون اإلرشاديّ 

 . الداخلّية الشوارع

 

 يتأت ما وعادةً  ساسّيةاأل العالمات وهما أساسيتين، مجموعتين على ةاإلرشاديّ  العالمات تصنيع يتم       

 دّيةاإلرشا العالمات في وتتمثل المختلفة األبعاد ذات والعالمات مربع، أو مستطيل شكل على العالمات هذه

 ادعأب باختالف امهاوأحج العالمات هذه أبعاد وتختلف الطرق، لمستخدمي ومتعددة مختلفة رسائل تقدم التي

 الحروف عرض يختلف كما تقدمها، التي الرسائل عدد إلى باإلضافة فيها، توضع التي الطرق ومساحات

 فيلتزم تصنيعوال اإلنتاج أما اللوحات، على وضعها طريقة وعلى ذلك ما على بناءً  وطولها والرموز

 .ةوليّ الد الطرق ومعايير للطرق العامة المديريات قبل من تحديدها يتم التي بالمعايير

 

 

 

 نقاط إلى اإلضافةب عندها، األولوّيات عرض يتم التي النقاط في اإلرشادّية العالمات تستخدم        

 .الجغرافّية والمعلومات واالتجاهات، المسافات، ومعلومات والحدود، المستوطنات وأماكن الخدمات،

 

 

 بيضاأل باللون بخلفّية هامن البعض يتوفر كما األبيض، باللون بخلفّية اإلرشادّية العالمات معظم تأتي      

 .األحمر اللون أو األسود باللون تكون أن فإما والرموز الحروف أما األزرق، باللون إطار مع
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  بشكل والملعقة الشوكة رمز تظهر حيث :مطعم 

 .األسود باللون متقاطع

  الوقود تعبئة ماكينة شكل يظهر :وقود محطة 

   . األسود باللون فيها

   الصليب أو الهالل رمز عليها يظهر :صحّية وحدة

 . األحمر باللون

 .األسود باللون عليها الحافلة شكل يظهر :حافالت موقف

  الهاتف رمز يظهر: واالتصاالت الهاتف خدمة 

  .األسود باللون عليها

   حمراء دائرة مع زرقاء بخلفّية تأتي :تحويلة 

 بها ويحيط بمنتصفها

 بسبب السرعة تخفيف السائق من العالمة هذه وتطلب أبيض، خط 

  مع زرقاء بخلفّية وتأتي مغلق، طريق.أمامه تحويلة وجود 

 أحمر وخط األبيض باللون أفقي بشكل مائل T حرف شكل

 .الحرف نهاية عند 

 . منتصفها في األبيض باللون H حرف مع زرقاء بخلفّية تأتي :مستشفى 

 حتياجاتاال ذوو. منتصفها في األبيض اللون في P حرف مع زرقاء خلفّية وتأتي :تسيارا موقف

 .منتصفها في األبيض باللون المتحرك المقعد شكل مع زرقاء بخلفّية الخاصة،وتأتي
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  الطريق منتصف في وحاجز الطريق خطي شكل مع زرقاء بخلفّية وتأتي: دولي طريق

  بعض الطريق ومستخدمو السائق إعطاء هو العالمات من النوع هذا معنى األبيض باللون

  بيانات لتزويدهم أو التوجيهات أو اإلرشادات

 .للطريق استخدامهم أثناء وذلك لهم نفع ذات

   مربع هو النوع لهذا الخارجي الشكل ويكون 

  تكون اإلعالم لعالمات إلى بالنسبة مستطيل أو

 وعن على يدل األبيض بالون والرمز ازرق بلون

 مستخدم يحتاجها قد التي األماكن أو الخدمات 

  شكل على تكون الداللة وعالمات الطريق 

  المدن وأسماء أبعاد بها توضح مستطيل

  للوصول الباقية والمسافات الشوارع وأرقام

  والكتابة ازرق بلون وتكون أخرى مدينة إلى

  بالون وتكون السريع الطريق في ابيض بلون

  الطرق في األبيض بالون بةوالكتا األخضر

  األصفر وبالون الرئيسية والطرق الخارجية

  الطرق في األسود بالون والكتابة البيجي أو

 -:يلي وكما, الداخلية
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 أو السائق منع هو العالمة هذه معنى

 معين بعمل القيام من الطريق مستخدم 

 في الموجود الرمز من عليه يستدل 

 السير حركة تنظيم لغرض العالمة 

  دائري شكل على الرمز ويكون والمرور 

   -:يلي وكما.أحمر بإطار محاط

 هو العالمات من النوع هذا معنى

  في خطر وجود عن السائق تحذير 

  ال حتى مناسبة مسافة قبل الطريق

 ويصعب الخطر بهذا السائق يتفاجأ

 .  الحادث وقوع ثم ومن تالفيه 

 الرمز خالل من الخطر إلى ويستدل

 بين المسافة فيها تثبت التحذيرية العالمات مع توضع إضافية لوحات وضع يمكن أو العالمة في الموجود 

 العالمات من النوع هذا شكل ويكون الخطر نوع فيها توضح لوحات إضافة ممكن وكذلك والخطر العالمة

 األبيض بالون تكون للعالمة ضيةواألر اللون احمر بإطار محاط لألعلى والرأس لألسفل قاعدته مثلث

 -:يلي كما وهي األسود بالون والرمز
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 ستة على وهي لك سلي او لك المرور اسبقية بان االمر الطريق لمستخدم تعطي التي العالمات وهي       

 في دمالمستخ الشكل اام والمربع المثمن والدائري الدائري والشكل المعيني والشكل المقلوب المثلث اشكال

( قف) يعني الذي لمثمنا الدائري العالمتين وكذلك لك االسبقية بان يشير الذي المقلوب المثلث فهو العراق

 . االسبقية نهاية يعني والذي خطوط بخمس المؤشر المعيني والشكل لك ليست االسبقية او

 الضوئية لالشارة ذلككو الطرق وعالمات الضوئية االشارة على أسبقية اليدوية المرور رجل إلشارة -1

 . الطرق عالمات على اسبقية

 . الواقفة السيارة على اسبقية المتحركة للسيارة -2

 . الالحقة السيارة على اسبقية المتقدمة للسيارة -3

 . ةالساح او التقاطع الى لالدخو تروم التي السيارة على الساحة او التقاطع في التي السيارة أسبقية -4

 . النافذة التقاطعات في اليمين جهة من القادمة للسيارة رالمرو أسبقية -5

 . النازلة السيارة على الصاعدة السيارة أسبقية -6

  .اليه االنتقال تروم التي السيارة على الممر في السائرة السيارة أسبقية -7

 . خرىاال ياراتالس على حديد سكة على تسير نقل واسطة اية او للقطار المرور أسبقية تكون -8

 وسيارات طارئ واجب في تكون عندما االخرى السيارات كافة على الطوارئ لسيارات األسبقية تكون -9

 كةالمشتر سياراتال والمرور، الشرطة سيارات واالنقاذ، الحريق سيارات االسعاف، سيارات) هي الطوارئ

 حدة،المت االمم مع بالتعاون نيعملو والذين الجنسيات متعددة القوة اعضاء سيارات الرسمية، المواكب في

 .طوارئ كسيارة المستخدمة االعتيادية السيارات
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 لىإ تشير أسهم عالمةال هذه الداخل وفي اللون ازرق دائري شكل على اإلجبارية أو اإللزامية العالمة كون

 –. االستدارة أو االنعطاف إلى يلزمك أو يجبرك الذي االتجاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراحل، من يدالعد على تحتوي السيارة قيادة رخصة على الحصول أجل من القيادة باراتاخت         

 .العملي االختبار ومراحل النظري، االختبار مراحل وهي

 والتي لقيادةا رخصة على الحصول اختبار أثناء الشخص لها يتعرض قد التي األسئلة من العديد وهناك

 اتالعالم من لعديدا فهناك المرورية، بالعالمات الخاص االختبار يبدأ عندما وباألخص رسوبه، في تتسبب

 أمر معناها وعلى عليها التعرف يجعل ما وهو كبير بشكل متداول غير العالمات تلك وبعض المرورية

 .صعب
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 النصائح هذه اتبع.. السيارة مكيف كفاءة لرفع

 

 قيادة بارتباخت الكثيرين رسوب يف تتسبب التي المرورية العالمات أبرز سنعرض الموضوع هذا وفي

 .السيارات

 المنع وعالمات إلرشاديةا والعالمات التحذيرية العالمات بين تميز أمور ثالثة بين التفريق يجب البداية في

 .اإللزامية والعالمات

 القيام بمنع تشير تيال العالمة وبداخلها أحمر إطار ذات دائرة شكل على تكون جميعها المنع فعالمات -

 .معين بشيء

 أو به القيام من يرالتحذ يتم الذي الغرض وبداخله أحمر إطار ذي مثلث شكل في تأتي التحذير عالمات -

 .الطريق على معين شيء من التحذير

 نوتكو واألسود، يضاألب اللون أو األزرق باللون إما مربعات شكل على دائًما تكون اإللزامية، عالمات-

 .السريعة الطرق على والصيانة الطوارئ  وأماكن تاالستراحا بإرشادات خاصة

 خاصة رشاداتإ بتوجيه وتختص األزرق اللون تحمل دائرة شكل على دائًما تكون إرشادية عالمات -

 .الطريق باتجاهات

 

 :المنع تعالما أشهر  بها االهتمام يجب السيارة في أجزاء 6.. السيارات تعديل لهواة

 :المنع عالمات أشهر

 

 لطريق،ا لظروف نظًرا أمامك، التي السيارة وبين بينك كافية مسافة ترك يجب أنه العالمة تلك عنيوت      

 .بها االلتزام الضروري ومن الطريق، طبيعة بحسب المسافة تحديد ويتم

 الحقيقي معناها لكنو وإياب، ذهاب الطريق أن تعني أنها ويظنون فيها، الكثيرون يخطئ العالمة هذه      

 .المقابلة للسيارات الطريق هذا في المرور أولوية أن هو
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 :التحذير عالمات أشهر

 المنحدرات أو بليةالج االنهيارات من الحذر وعليك جبلية، بمنطقة ستمر أنك العالمة تلك وتعني       

 هذا يكون فقد ق،زل الطريق أن من تحذر فهي الهامة، العالمات من العالمة هذه وتعد.الخطيرة الجبلية

 من تقلل ئلبسوا مغطى أو السيارات، انزالق يسبب الذي الحصى أو الرمال من بنوعية مغطي الطريق

 .الحذر وتوخي السرعة تهدئة يجب لذا المركبة، على سيطرتك

 القيادة وعدم لحذرا توخي السيارة قائد على توجب شديدة جانبيه رياح وجود من العالمة تلك وتحذرك     

 .القيادة بعجلة التشبث رورةوض عالية سرعة على

 في السيارات روربم يسمح حاليا المستخدم الطريق أن من الحذر تعني التي فهي العالمة هذه أما      

 لذا المعاكس، اهاالتج في ولكن الطريق نفس على قادمة سيارات تصادف قد أنك يعني ما وهو االتجاهين،

 .المرورية بالحارة االلتزام يجب

 أو أنهار بها مدينة اخلد بالتأكيد فإنك صادفتك إذا ولكن األماكن، من الكثير في العالمة تلك نرى ال      

 .لحذرا توخي وعليك متحرك جسر على العبور وشك على أنك تعني وهي مائية، قنوات أو بحيرات

 للوقود سيارتك استهالك من تقلل هكذا.. بسيطة بخطوات

 

 :اإلرشادية العالمات أشهر

 ناتوالدورا الطرق ومفترق والمخارج الطريق باتجاهات السيارة قائد لتوجيه العالمات تلك بيةغال وتأتي

 .للخلف

 

 :اإللزامية العالمات أشهر

 

 اإلسعاف ونقاط قودالو ومحطات االستراحات بأماكن السيارة قائد بتنبيه تختص التي العالمات وهي      

 .السريعة الطرق على والصيانة

 الصيف فصل في السيارة لحماية بها القيام عليك أشياء - 1

  السيارات قيادة  السيارة قيادة نصائح  السيارات لقيادة نصائح  القيادة اختبارات  المرور إشارات سمات
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 تفوت ال مواضيع  ومحركات سيارات

 جيداً  هاتعرف أن البد مهمة مرورية معلومات.. السيارات وتخطي األمان مسافة صلة ذات مقاالت

 «األربعاء يوم ممنوعة السيارات هذه».. العالم في المرور قوانين أغرب طبقت لدو

 .  حمايتها طرق وهذه.. السيارة إطارات بتلف تنذر عالمات - 2
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https://al-menasa.net/2018/12/17/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b5%d9%84-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2%d8%a7/
https://al-menasa.net/2018/12/17/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b5%d9%84-%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%b2%d8%a7/
https://al-menasa.net/2018/12/18/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82/
https://al-menasa.net/2018/12/18/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d8%ad%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82/
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