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 البناء بالطوب
 

 :مزایا البناء بالطوب •

 :یتمیز البناء بالطوب باآلتي

 .سھولة البناء .1

 .سھولة النقل .2

 .اقتصادي .3

 .یعطي شكًال منتظمًا للجدار النتظام أبعاده .4

 .بعض أنواع الطوب عازلة للصوت والحرارة .5

 .والصرف الصحي بداخلھسھولة تأسیس تمدیدات الكھرباء  .6

 .سرعة وقوة التصاق المونة بھ .7

 :أنواع الطوب المستخدم في غزة •

قبل الحدیث عن أنواع الطوب، ال بد إلى اإلشارة إلى أن أبعاد الطوب الخاصة بالطول واالرتفاع تكون 

 متغیر فھو) العرض، أو السمك(، أما البعد الثالث )سم على الترتیب20سم و 40(ثابتة في كل األنواع 

 . بتغیر نوع الطوب
 

 :أوًال الطوب األسمنتي

 : وھما نوعان رئیسیان:أنواع الطوب األسمنتي المتوفر في غزة

 . سم15، و20وھو متواجد بسمكین : )بلدي(مصمت  .1

، وقد قل استخدامھ )حجر رأس(، أو كحجر أساس ةحاملال انجدار في الكان یستخدم قدیمًا: استخداماتھ

 :بفي ھذه الفترة بسب

 ثقل وزنھ .أ 

 .تكلفتھ العالیة، سواًء ثمنھ أو أجرة بنائھ .ب 

 ).حیث یحجز الرطوبة الداخلة إلیھ لفترة طویلة(عزلھ للرطوبة  .ج 

 .صعوبة تنفیذ التمدیدات الصحیة والكھربائیة عبره .د 

 

 .سم4, 7, 10، 15،12، 20: ، ویوجد بسماكات مختلفة)خفیف وعادي(، وھو قسمان مفرغ .2
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 سم عادي 20 غزة، ویمیزه التقارب الرقمي بین وزنھ وسمكھ فمثًال حجر ھو الدارج في: العادي -

  . كجم20یزن حوالي 

 كجم كمثال، ویلعب نوع الحصمة 12 سم حوالي20  ذو سمكالخفیف حجرالیزن : الخفیف -

المستخدمة في الحجر الدور األھم في جعلھ خفیفًا، حیث تستخدم فیھ حصمة ذات فراغات عالیة، 

 : للضرورة الرتفاع ثمنھ، ومن حاالت استخدامھ الضروریةوال یستخدم إال

 مما قدیستدعي العمل رسوب بعض المواد المكونة للمنشأ في أحد الفحوصات المطلوبة .أ 

 .على تخفبف االحمال

 طوابق مثُال، وجد بعد فحص قوة باطون األعمدة 5في حالة وجود منشأ مقرر أن یحمل : مثال

إما بتقلیل : تطلبات التصمیم، في ھذه الحالة یمكن حل المشكلة بطریقتیناألولى أن الباطون ال یلبي م

 أو ثالثة مثًال، أو باستخدام مواد أخف في البناء في الطوابق التالیة، مثل الحجر 4عدد الطوابق إلى 

 .الخفیف

 .إضافة طوابق دون أخذ ذلك باالعتبار في تصمیم األعمدة والقواعد .ب 

 . الواقعة علیھاویراد تخفیف األحمال) Long spans(ف وجود مسافات عالیة في السق .ج 

 

 :استخدامات الطوب المفرغ

، أو لنواٍح معماریة، حیث یتم استخدامھ )المحیط(یستخدم في الجدار الخارجي :  سم20طوب  -

 .بین األعمدة في حالة بروزھا في داخل الغرف، األمر الذي یسيء إلى المنظر الجمالي للغرف
 

خدم أیضًا في الغالب في الجدار الخارجي، لكنھ یمنع فیما بین األعمدة، بسبب یست:  سم15طوب  -

 ).مثل األعمدة( سم 20عدم إمكانیة نقص أي عنصر أساسي في المنشأ عن 
 

 .ةطع الداخلیواتستخدم في الق: سم12، 10طوب  -
 

رك بناء جدارین، وت(تستخدم كقواطع خارجیة في حالة الجدار المزدوج : سم12، 7،10طوب  -

 ).فراغ فیما بینھما، ویستخدم لعزل الصوت والحرارة

ویمكن توزیع السماكات بین الجدار الداخلي والفراغ والجدار الخارجي كما یلي بالترتیب 

سم، ویالحظ أن الجدار األكثر سمكًا دائمًا ) 12،4،10(، )12،6،7(، )10،5،10(المذكور 

 .للخارج
 

لمنزلقة، وھي شبابیك یراعى فیھا السماح ألكبر كمیة یستخدم في حالة الشبابیك ا:  سم4طوب  -

إضاءة وتھویة بالدخول للغرف، وذلك عن طریق توسیع فتحة الشباك بجعلھ ینزلق على الجدار، 
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كما ھو .  سم للمحافظة على الوظیفة الجمالیة4ویغطى مكان انزالق الشباك على الجدار بطوب 

 :موضح

WINDOW1

OR

AND

WALLWINDOW2WALL

CASE 1 NOT ENOUGH AIR AND LIGHTING

CASE 2 ENOUGH AIR AND LIGHTING

BLOCK 4 CM

WINDOW

A CROSS SECTION IN THE WALL

 ل یوضح استخدام الشباك المنزلق شك

 

من أكبر عیوب الشبابیك المنزلقة صعوبة تنظیفھا، حیث تتراكم األوساخ في الفرز ویصعب : مالحظة

 . بلوح من الخشب یمكن إزالتھ ثم إعادتھ بعد التنظیف4إزالتھا، إال إذا تم استبدال طوب 

، وذلك من أجل )البانیو( االستحمام سم في حالة األعمال الصحیة مثل حوض4كما یتم استخدام طوب 

 .تغطیة جوانبھ المائلة

 :فحوصات الطوب األسمنتي

 .المخبريالفحص الفحص الفیزیائي، و: یجري على الطوب األسمنتي فحصان رئیسیان

 .ویتم بالنظر، حیث یتم التأكد من تجانس لون عینة الطوب، وأبعادھا:  الفحص الفیزیائي-

 تكون أبعاد العینة منتظمة، بحیث ال یزید فرق األبعاد في الطول والعرض عن یجب أن: بالنسبة لألبعاد

 .كما یجب التأكد من عدم وجود فتل أو تلوح في العینة.  ملم4 –أو +  ملم، وفي االرتفاع عن 3 –أو + 

 .ویتم فیھ فحص قوة التحمل، والوزن الفراغي:  الفحص المخبري-

 35ل عن طریق الكسر، ویجب أال تقل قوة تحمل الحجر عن یجري فحص قوة التحم:  قوة التحمل)1

 . 2سم/كجم

 .3م1ھو وزن عدد وحدات الطوب المشكِّلة في مجموع حجومھا : الوزن الفراغي) 2
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 :20لحساب الوزن الفراغي لحجر : مثال

 . طوبة62.5 = 20*40*20 \) 3 سم1000000 = 3م1= (الوزن الفراغي 

بمعنى .  كجم1400 سم عن 15، أو 20الفراغي للطوب المفرغ بسمك یجب أال یزید الوزن : مالحظة

 كجم، وینتج من ذلك أن وزن الطوبة األقصى 1400 طوبة المذكورة عن 62.5أنھ یجب أال یزید وزن 

 . كجم22=  سم 20في طوب 

 :خطوات فحص الوزن الفراغي

 . الطوبة على حجم3م1یتم حساب عدد الطوب في المتر المكعب من العینة، بقسمة  )1

 .یتم ضرب وزن الطوبة في عدد الطوب )2

 .یقارن حاصل الضرب بالوزن الفراغي األقصى )3

 .لصالح العینة یتم رفضھا لكبر وزنھا الفراغي) أكبر(في حالة كون النتیجة  )4

 .في حالة العكس، یتم ترحیل العینة لبقیة الفحوص قبل قبولھا )5

 .كجم1650راغي األقصى  وما دونھ، یكون الوزن الف12في حالة حجر : مالحظة

 :مثال

 :تحقق من مطابقة عینات الطوب اآلتیة للمواصفات
 

W 

(Kg) 

L  

(mm) 

T  

(mm) 

H 

(mm) 

Expected 

dim. 

(Cm) 

 

Block 

21 404 198 201 40*20*20 1 

13 402 101 200 40*20*10 2 

22 402 204 201 40*20*20 3 

20 401 202 204 40*20*20 4 

 

 :الحل

 ملم، مع العلم أن أقصى زیادة یجب أال 4 ملم ب 400 یزید عن Lفوضة، ألن الطول  مر)1(عینة 

 . ملم3تتجاوز 

 . مقبولة)2(عینة 

 . ملم3 زادت عن T مرفوضة، ألن قیمة الزیادة في الطول )3(عینة 

 .مقبولة) 4(عینة 
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 :ثانیًا طوب السلیكات

 .ر، ألنھ یمتاز بلونھ األبیض سم، ویستخدم ألغراض الدیكو7*10*20أبعاد طوب السیلیكات 
 

 ):الحجر الخفاف(ثالثًا طوب اإلیتونغ 

 :یستخدم للسقف بدًال من حجر الریبس أحیانًا، ویمتاز ب

 سھولة تشكیلھ -

 قلة الفاقد منھ -

 خفة وزنھ -

 عزلھ الجید للصوت والحرارة -

 .یعطي منظرًا جمالیًا، ویستخدم للدیكور -

 :من عیوبھ

 .ألنھ یحتاج إلى مواد وطرق خاصة لبنائھ) أغلى من الباطون(مرتفع الثمن  -

 .ضعیف نسبیًا -
 

 :رابعًا الطوب الزجاجي

 : سم، ویتمیز باآلتي7*20*20أبعاده 

 یعطي منظرًا جمالیًا، لذا یستخدم في الدیكور -

 یعطي إضاءة -

 :من عیوبھ

 ثقیل الوزن -

نما یعتمد على صعب البناء، ألنھ ال یعتمد على نظام التشریك المستخدم في الطوب العادي، وإ -

 .شبكة حدید تنفذ في داخل الجدار بطرق معینة
 

 :خامسًا الطوب الحراري

ویعتبر الطین ھو المكون األساسي لھذا النوع من الطوب، مما یؤدي إلى اللون األحمر الممیز لھذا 

 .الطوب

 .أغراض الدیكور، أو في المواقد واألفران، حیث یتحمل درجات حرارة عالیة: یستخدم في

 : یجب غسل الطوب قبل استخدامھ في البناء، وذلك لسببین:الحظةم

 .إزالة الشوائب والمواد العالقة فیھ .أ 

 .وكي ال یمتص الطوب میاه التفاعل الموجودة في الخلطة .ب 
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 :األدوات المستخدمة في بناء الطوب

 .وظیفتھ نقل المونة من الحوض للحجر: المسطرین )1

 .لموازنة الجدار أفقیًا ورأسیًا: میزان )2

 .للمحافظة على استوائیة الجدار: خیط )3

 .لوضع المونة فیھ: حوض )4

 .للتأكد من عمودیة الجدار: شاقول )5

 .لتحدید األبعاد المطلوبة): متر(مقیاس طول  )6

 .لقص الطوب باألبعاد المطلوبة، مثل بلطة أو شاكوش أو منشار: قاطع )7
 

 )التشریك(الرباط 

ویعّرف على أنھ طریقة لرص الطوب بحیث . الطوبوھو أمر البد من مراعاتھ في عملیة البناء ب

 .یستطیع تحمل األحمال الواقعة علیھ، ویتصرف ككتلة واحدة تحت تأثیر ھذه األحمال

 :أنواع األربطة

وھو المستخدم في غزة، ویعتبر أشھر أنواع األربطة، ویستخدم في حالة كون سمك : الرباط الفردي) 1

 .ح في الصفحة التالیةوھو موض. سمك طوبة واحدة= الجدار 
 

 : وترمز األرقام الموجودة على الشكل لما یلي

 . سم20 – 10ویتراوح طولھا ما بین ) الطیة(مسافة التشریك ) 1(

 ).آدیة(طوبة العرض ) 2(

 .ةمدماك القد) 3(

 ).مدماك(صف أفقي ) 4(

 .الناصیة) 5(

 ).عرموس القد(حل ) 6(

 .عرموس عمودي) 7(

 ).يشناو(طوبة الطول ) 8(
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(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

(8)
(7)

(6)

 

 شكل ثالثي األبعاد یوضح الرباط الفردي
 

 :أجزاء أخرى

 .وھو طرف الجدار المجاور تمامًا لفتحة شباك أو باب:  فخذ الجدار-

 ).سور المنشر(وھو الجدار المعرض من كال جانبیھ للمحیط الخارجي :  الدروة-
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ومثال ذلك . ویستخدم عندما یكون سمك الجدار أكبر من سمك الطوبة الواحدة: الرباط اإلنجلیزي) 2

 :وھو موضح في الشكل اآلتي. حجر األساس
 

 

 
 شكل ثالثي األبعاد یوضح الرباط اإلنجلیزي 
 .ط الفلمنكي قوي، واقتصادي من حیث عدد الطوب نسبًة إلى الربا:ویتمیز الرباط اإلنجلیزي بأنھ

 

 :وھو موضح في الشكل اآلتي): الفلمنكي(الرباط الھولندي ) 3
 

 
 )الفلمنكي(شكل ثالثي األبعاد یوضح الرباط الھولندي  
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 .ویستخدم في حالة كون سمك الجدار أكبر من سمك طوبة واحدة كما ھو الحال في الرباط اإلنجلیزي

ا النوع من األربطة في األسوار الخارجیة عادًة، كأسوار الحدائق، نظرًا لفائدتھ الجمالیة یتم استخدام ھذ

 .المكتسبة من نوع تشریكھ

 .من عیوب الرباط الفلمنكي كونھ مكلف، ألن نسبة الكسر فیھ عالیة

 
 المونـــــــة •

شكل الجدار المطلوب، ھي المادة الالصقة الالزمة لربط قوالب الطوب بعضھا ببعض، لت: تعریف المونة

 .حسب األبعاد المطلوبة

 :ھناك ثالثة أنواع من المونة في غزة: أنواع المونة في غزة

القش، وھي نوعیة قدیمة، یمكن القول أن العمل بھا قد انتھى في ھذه + المونة المكونة من الطین ) 1

 .األیام

 .تقلیل تشققاتھاویعتبر القش العامل األساسي في تقویة ھذا النوع من المونة، و

 .من عیوب مونة الطین ضعفھا، وحاجتھا للصیانة المستمرة

لسببین، أولھما كون الجیر مادة شرھة (حیث یترك الجیر فترة في الماء : والرمل) الشید(مونة الجیر ) 2

میة للمیاه وینتج عنھا تفاعل طارد للحرارة، فیتم إطفاء فاعلیتھا بالماء، والثاني تقلیل التغیرات الحج

 .، وحین یصل للقوة المطلوبة یتم استخدامھ)في الجیر والناتجة عن امتصاصھ للماء

، )قد تصل إلى أشھر(من عیوب ھذه المونة ضعفھا، وحاجتھا إلى وقت طویل حتى تكتسب قوتھا 

 .لذلك قل أو انتھى استخدامھا

 :الماء، وتتكون من+ الجیر + الرمل + مونة األسمنت ) 3

 :ویوجد في غزة ثالثة أنواع من األسمنت. المادة الرابطة الرئیسیة في التفاعلھي :  األسمنت-1

وسمي بھذا االسم نسبة للمنطقة التي اكتشف فیھا، ویستخدم لألعمال : بورتالند عادي )1

 .الخرسانیة المعرضة لألحوال الطبیعیة

ویستخدم في منشآت الصرف الصحي، مثل محطات معالجة : أسمنت مقاوم للكبریتات )2

الصرف، أو في المناطق المعرضة لھواء ومیاه البحار، مثل الموانئ أو المباني المواجھة 

 .للبحر وقریبة منھ

وھو أسمنت بورتالندي عادي، ولكن تضاف إلیھ مساحیق معینة إلكسابھ : األسمنت الملون )3

 .ألوان خاصة، ویستخدم في أعمال الدیكورات
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 .تفاعلیةمادة مالئة، لیس لھا أي وظیفة :  الرمل-2

وقد یستخدم كسر المحاجر بدًال من الرمل، وھو أفضل لكون التدرج الحبیبي فیھ أفضل من تدرج 

 .الرمل، وھو متوفر في الضفة

 : ووظیفة الماء بدء التفاعل، ومن األمور التي یجب مراعاتھا في ماء الخلط: الماء-3

لط الخرساني، كما یمنع وجود  یجب أن تكون المیاه نظیفة صالحة للشرب حتى تستخدم في الخ-

 .مواد عضویة، أو طینیة في الماء، أو في الرمل

 یسمح بوجود أمالح في میاه الخلطة فقط في حالة إمكانیة إھمال مساوئھا المتمثلة في التزھیر، مع -

العلم أن األمالح ال تضعف من قوة الخرسانة، بل على العكس، فقد ثبت أنھا تحسن من خواص 

 . المقاومةالخرسانة في

التزھیر ھو ظھور بقع ملحیة بیضاء على سطح الجزء الخرساني، مما یؤدي إلى تشوه ): 1(مالحظة

 .منظره الجمالي فقط

 ):أسباب التزھیر(قد یكون مصدر األمالح في الخلطة واحدًا من ثالثة مصادر ): 2(مالحظة

 . ستخدمة في سقایة الطوبإما من الرمل، أو من المیاه المستخدمة في الخلط، أو المیاه الم

 المواد السكریة ممنوعة تمامًا في میاه الخلط، وفي الخلطة عمومًا، حیث أن من شأنھا إیقاف -

 .التفاعل الخرساني نھائیًا

 .مادة ملینة تساعد على تأخیر زمن الشك:  الجیر-4

 ).مثل الشامبو(ضویة ، ویمنع استبدالھا بمواد ع)مثل الدیبق(یسمح باستبدال الجیر بمواد كیمیائیة 

 .الجیر مادة طاردة للحرارة في التفاعل، لذا یجب إطفاؤه قبل استخدامھ: مالحظة
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 :مالحظات ھامة على الطوب

فعندما یكون لدینا عمودین ونرید بن اء ج دار بینھم ا ف إن ذل ك س ھل       , ال بد من التأكد من مكان الجدار      -1

ولك ن المش كلة   , ؤه دون صعوبة أو مشاكلبحیث یقوم عامل البناء بمد خیط بین العمودین ومن ثم بنا        

ھي عندما یكون الجدار لیس بین أعمدة وفي ھذه الحال یتم مد خ یط ب ین حاف ة قائم ة ومنطق ة اخ رى          

بحیث یكون ھذا الخیط موازیا لقائم ومن المعروف أن موازي القائم ق ائم وم ن ث م یمك ن بن اء الح ائط         

ك ان الج وار م ن حی ث األبع اد وم ن حی ث الزوای ا         ل ذا یج ب التأك د م ن م      , دون مشاكل بعد م د الخ یط      

 .القائمة إن كانت الزوایا قائمة

ونعني بھا التأك د م ن ك ون كاف ة األب واب والش بابیك ف ي أماكنھ ا الص حیحة تمام ا            , التأكد من الفتحات   -2

ومن المعروف لدینا أن عامل البناء یقوم بعمل الشباك ف ي منتص ف الح ائط إذا ل م یح دد المھن دس ل ھ            

كان وھذا من الناحیة النظریة والعملیة خطأ ألن الشباك لیس شرطا أن یكون ف ي منتص ف الح ائط     الم

بط بالش  كل الخ ارجي للواجھ  ة وم  رتبط بأش یاء أخ  رى كاألث  اث المنزل ي وغی  ره م  ن     ت م  ركألن الش با 

 .العوامل

ب  واب فإن  ھ  وھن  اك بع  ض األش  یاء الواج  ب مراعاتھ  ا ف  ي الج  دار كالتمدی  دات الكھربی  ة وبالنس  بة لأل -

 . بین الباب والحائط العمودي علیھ)یكون أفضل( سم أو أكثر 20-15یفضل ترك مسافة 

ویتم ذلك عن طریق مكنسة خشنة نقوم بكنس المكان بھا ومن ث م ن رش المك ان    : تنظیف مكان الجدار   -3

اء والم اء ض روري أیض ا حت ى ال یم تص الس قف الم        , بالماء ألن آثار الغبار ال تزول بالمكنس ة فق ط       

 .وجود في المونةمال

فالزاویة یجب أن تكون مشركة بطریق ة  , التأكد من الرباط المستخدم كونھ سلیم خاصة منطقة الزوایا      -4

 .صحیحة

بحی  ث ی تم التأك  د م ن الس ماكة وحدی  د التس لیح یج  ب أن یك ون قف  ص      , التأك د م ن الكش  فات والجلس ات    -5

 ملم 6 الحدید خوضع أسیااما بالعمود ار بتشریك الجدویتم ,  داخل الجلسة أو الكشفةھمربع یتم وضع

حت ى ال تفص ل الج دار    ب ین الج دار والعم ود تم أل بالخرس انة      )  س م 10(كل مدماكین او بترك مس افة   

ھ ي  ) أھمی ة الجلس ة  (ومن المعروف أن الجلسة من أسفل الشباك والكشفة فوقھ وأھمیتھا     , عن العمود 

 .الكشفة مھمة والجلسة أقل أھمیةلذا فإن ) الرخاموضع قطعة (تقویة الجدار وتعدیل منسوب الجدار 

بالنس بة لألس توائیة األفقی ة للج دار یمك ن       , وللجدار استوائیة أفقی ة ورأس یة     , التأكد من استوائیة الجدار    -6

تحقیقھا بسھولة في حالة كان الجدار بین عمودین بحیث یقوم عامل البناء بوض ع خ ط ب ین العم ودین          

یج ب   عمودین فإن العامل وفي حالة كان الجدار لیس واقعا بین, مرجع أفقي ویقوم بالبناء باستخدام ك   

  وی  تم التأك  د م  ن االس  توائیة الرأس  یة ع  ن طری  ق    االفقی  ةالجداران یس  تخدم الخ  یط لض  مان اس  توائیة   

 می زان الم اء   الشاقول في حال كون الجدران حاملة اما في ح ال كونھ ا قواط ع فق ط ف یمكن اس تخدام               
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ویالحظ غالبا أن معظم المش اكل ف ي ٌاس توائیة الرأس یة تك ون       , وائیة طوال فترة البناء   للتأكد من اإلست  

وم ن مھ ام المھن  دس التاك د م ن اس توائیة الج دار فل  و       , )الم دامیك الت  ي تل ي الكش فة   (ف ي آخ ر م دامیك    

ق افترضنا أننا نرید معرفة اإلستوائیة بعد من االنتھاء من بن اء الج دار فإن ھ یمك ن الفح ص ع ن طری              

  متر ویتم تثبیت المیزان بھا ومن ثم الكش ف ع ن االس توائیة الرأس یة      2.5استخدام قدة ألمنیوم طولھا     

من خاللھا بوضعھا على الح ائط فتظھ ر فراغ ات ب ین الق وة والح ائط ف ي األم اكن المائل ة كم ا یك ون                

 .ة بوجود مشكلة في مدامیك معینةرالمیزان مائل مما یعطي إشا

المون ة یج ب ان تك ون خط وط مس تقیمة وی تم التأك د م ن ذل ك ب العین المج ردة فل و             : التأكد م ن المون ة     -7

سم ألنھا تنقل األحمال ل ذا ف ال   1والمونة یجب أن تكون بحدود  , كانت المونة مستقیمة فإن البناء سلیم     

یجب أن تكون المونة على شكل دائرة لذا یقوم عامل ,  سم2 ملم أو حتى 2 ملم أو 1یجوز أن تكون    

اء بإدخالھا ب ین المس طرین عل ى ش كل دائ رة حت ى تتماس ك م ع القص ارة وكثی ر م ن العم ال یق وم                    البن

بمسحھا مسح بالمسطرین وھذا ھو الحد األدنى وال یجوز تركھا وعند البن اء ی تم وض ع الفتح ات ف ي          

الطوب ألسفل حتى ال تدخل المونة بالفتحات في حال كانت الفتحات ألعل ى واألص ل ف ي الط وب أن          

 ط وب مكس ر أو   یج ب أال یحت وي الج دار عل ى    و,  قبل البن اء حت ى ال یم تص م اء المون ة          ش بالماء یر

 .تشققات أو أي مشاكل أخرى
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