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 الباب الرابع

 البناء باألحجار

 .هو ما كان أصل المادة المكونة له طبيعية: تعريف الحجر

 :وتنقسم الصخور المكونة للحجر إلى ثالثة أنواع

ز بألوانهـا   وتمتا). غالباً نتيجة البراكين  (وتتكون نتيجة انصهار المعادن     : الصخور النارية  )1

 ویمت از بان ھ  الجرانی ت  م ن امثلتھ ا     و القاتمة، ومساميتها القليلة، وقوتها العالية، ووزنها الثقيل      

ب  الوان   یت  وفرونفاذیت  ھ قلیل  ة ل  ذا یس  تخدم ف  ي المج  الي وقوت  ھ كبی  رة كم  ا ان  ھ , ع  الي التج  انس

ومنھ  ا وف  ي قط  اع غ  زة ف  إن أق  وى وأغل  ى أن  واع الجرانی  ت ھ  ي ذات الل  ون البن  ي      , مختلف  ة

الذي یتمتع بلونھ البني الفاتح الذي تظھر بھ حبیبات متن اثرة وھ و   البالجنزا وكذلك الفورمیكا  

ونظرا للصفات الجیدة للجرانیت , الجاكرنداأفتح من الفرمیكا وأفتح من النوع الثالث المسمى     

 . وذلك لمقاومتھ لعوامل االحتكاكفي األدراجبكثرة فإنھ أصبح یستخدم 

وتتشكل نتيجة تراكم طبقي على فترات طويلة، وتمتاز بوجودها على : وبيةالصخور الرس )2

هيئة طبقات، وبكبر مساماتها، واحتمالية وجود مواد عضوية فيها، كما تمتاز بضعف 

وفي قطاع غزة النوع المشھور من الصخور الرسوبیة ھو الصخور الرملیة التي بنى  .قوتها

والنوع الموجود من . ع الصخور على اإلطالقمنھا المسجد العمري وھي من أضعف أنوا

وھي منتشرة في , الصخور الرسوبیة في فلسطین ھي الصخور الجیریة أو الطباشیریة

 انجاصةوفي مناطق نابلس  في جماعین الضفة الغربیة فمثال توجد ھذه الصخور في منطقة 

ین ثم اشجاصة ثم ومن ناحیة الجودة فإن أجودھا ھو حجر جماع, الخلیلفي الشیوخ وو یطا 

 ,الحجر الموجود في یطا وأقلھما جودة ھو الحجر الموجود في الشیوخ

وهي أساساً صخور رسوبية، ولكن نتيجةً للضغوط تحول تركيبها : الصخور المتحولة )3

النسيجي إلى تركيب آخر يختلف عن الصخور الرسوبية، ويمكن القول أنها خليط بين 

ا تقع بين النارية والرسوبية فهي أقل جودة من الصخور صفاته لذا فان .النوعين السابقين

النارية من حيث القوة والمسامية والوزن وأفضل من الصخور الرسوبية في ذلك والمثال 

 ھو الرخام ومنھ الكرارة والرخام المعروف والمشهور في قطاع غزة للصخور المتحولة

 .الخلیلي

تحولة في البناء في غزة، بسبب ارتفاع وفي الواقع ال تستخدم الصخور النارية أو الم

 .ثمنها وثقلها، وتستبدل بالرسوبية
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 :أمور یجب تحققھا في الحجر المستخدم للبناء

v بحیث ال یحتوي على عدة ألوان وأشكال: متجانس. 

v    وكثی را م ا ی تم    ,  ووجود ھذه العروق یعتبر عیبا م ن عی وب الحج ر   :خالي من عروق الطین والفحم

وض ع وج ھ م ن المالتین ا وم ن ث م جل ي        روق لدى أصحاب المحاجر ع ن طری ق   التخلص من ھذه الع 

 .الحجر فتختفي ھذه العروق ولكن بعد فترة من االستعمال نجد آثار لھا مكان المالتینا

v   فم ثال نج د أن حج ر جم اعین ھ و األق ل نفاذی ة یلی ھ انجاص ة ث م یط ا وأخی را حج ر                 ءنفاذیة أقل للما

 .یة للماءشیوخ الذي یعتبر أكثرھا نفاذ

v فقد یظھر لنا الحجر مصمتا ولكنھ یحتوي على فجوات من الداخل, عدم وجود فجوات في الحجر. 

v انتظام األبعاد. 

v  التلوح(كما يجب أن يخلو من الفتل.( 

v  تحمل ان كان سيستخدم في جدران حاملةاختبار في  ينجحيجب أن. 

 

ویمكن تصنیف الحجر بن اء  , لتواجدحسب مناطق اوالتصنیف السابق للحجر الصخري في فلسطین ھو  

جمی ع األن واع التالی ة ھ ي أمثل ة للحج ر الص خري ال ذي یس مى عن دنا الحج ر                (:  كالتالي شكل الحجر على  

 ):القدسي

 15-13( الذي یمیزه ھو وجود بروز كبی ر ل ھ ع ن ب اقي األحج ار یص ل ھ ذا الب روز          :حجر الطبزة  -1

 .وھذا السبب في التسمیة) سم

وی تم  , وھو أرخص م ن الطب زة  )  سم10-8من (ف عن الطبزة أن بروزه أقل یختل:  أو مطبة  شملط -2

 .معالجتھ بالبلطة لیعطي الشكل الموجود علیھ

 وھذا الن وع یك ون ن اعم بحی ث یق ص بالمنش ار وی نعم س طحھ ویك ون س مكھ           :حجر منشار أو تلبیس    -3

 .أي سطحھ ناعم ال یوجد بھ نقور أو أشكال, ) سم5-3(حوالي 

 س  م م  ن جمی  ع الجوان  ب وی  تم معالجت  ھ    3-2ب  ارة ع  ن حج  ر ن  اعم ی  تم ت  رك     ھ  و ع:حج  ر مسمس  م -4

 .إلحداث ندبات ذات منظر أجملباالزمیل إلحداث 

في العادة یتم استخدام نوعین على األقل من ھذه األنواع في المبنى الواحد، حیث یعطي ذلك منظرًا أجمل 

 .من استخدام حجر واحد للمبنى ككل

 

 :حجر الصخريطریقة بناء أو تركیب ال

 :یوجد طریقتین لبناء أز تركیب الحجر الصخري ھما
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حيث يتم صب القواعد والرقاب ثم الحزام األرضي واألرضية : التكسية أثناء مرحلة التنفيذ) 1

 :واألعمدة، وتبدأ مرحلة بناء الحجر بعد ذلك

 سم يتم 10*10وهي بروز خرساني بأبعاد (بناء الحجر بصب أرضية حجر يبدأ  .أ 

 ).تشريكه بالحزام األرضي على امتداد محيط المبنى ليتم بناء الحجر عليه

 ).سم75 –50بحدود (من الحجر ) على األكثر(يتم بناء مدماكين أو ثالثة  .ب 

ثنين يتم تعبئته تُبنى إلى جوار مداميك الحجر مداميك الطوب مع ترك فراغ بين اال .ج 

ويتم تقوية . بالباطون الذي قد يكون مسلحاً بشبكة حديد حسب تصميم معين

الرابطة بين الباطون والحجر بعدة طرق منها على سبيل المثال تكسير الجدار 

المواجه للباطون من الحجر بطريقة تجعل منه أكثر تماسكاً مع الباطون، أو بعمل 

 إلى جسم الخرسانة بشكل Φ6منها قضيب حديد فتحة في الحجر بشكل مائل يمتد 

 .مكسوح

 .يكرر ذلك مع عدد آخر من المداميك حتى الوصول للسقف .د 

 :ويجب مراعاة بعض األمور المهمة في بناء الحجر مثل .ه 

 3 مداميك قبل صب الخرسانة بين الطوب والحجر، ألن الزيادة عن 3عدم زيادة البناء عن  -

 .جار نتيجة الضغط الجانبي للخرسانة أثناء صبهامداميك قد تؤدي إلى انهيار األح

تثبيت أسافين خشبية بين األحجار أثناء البناء، وذلك للمحافظة على مسافات بين األحجار في  -

، أي تعبئة الفراغات بين األحجار )الكحلة( سم في كل االتجاهات، وذلك ألعمال 1حدود 

وقد يترك لون الكحلة ). ، وزنكويتكون من أسمنت ابيض، رمل، كوارتز(بخليط الكحلة 

 .أبيض، أو يتم كيها بالرصاص لتصبح سوداء، ويجري ذلك بناء على رغبة المالك

 :من خصائص طريقة التكسية أثناء التنفيذ

 .قوة التماسك بين الحجر والطوب عالية .1

 حيث ال يمكن صب السقف إال بعد انتهاء بناء الحجر، وكما هو معلوم(طول الفترة الزمنية  .2

فإن بناء الحجر يتم بمعدل ثالثة مداميك يومياً تقريباً، لألسباب المذكورة، مما يزيد الفترة 

 ).الزمنية للبناء ككل
 

القواعد واألعمدة واألسقف (هنا يكون البناء الهيكلي قد انتهى : التكسية بعد مرحلة التنفيذ) 2

 .، ثم يأتي دور البناء بالحجر كبديل عن عملية القصارة)إلخ..
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وفي هذه الطريقة يتم بناء الحجر بطريقة مشابهة ألعمال الكراميكا، أي توضع المونة على 

 6 ,4(وفي أغلب األحيان يتم تضمين شبكة من الحديد(الحائط و يوضع فوقها الحجر مباشرة 

Φ (وظيفتها جعل المونة تتصرف ككتلة واحدة.( 

 مداميك في كل دورة بناء 4 أو 3ن ويجب مراعاة األسافين بين األحجار، وعدم االرتفاع ع

 .في هذه الحالة

 : مميزات بناء األحجار بعد التنفيذ

الميزة الوحيدة لهذه الطريقة هي السرعة، إذ ال يرتبط بناء الحجر بالسقف، أو أي عمل  .1

 .آخر في الموقع

ظة في ويعتبر البناء بهذه الطريقة أقل قوةً من سابقه، إال أن قوته تزداد بإضافة مواد محاف .2

 .بعض األحيان

 

 سم، 3 سم، أما في الطريقة الثانية فيكون 5سمك الحجر في الطريقة األولى حوالي / مالحظة

وذلك ألن الحجر في الحالة ثانية يعمل كبالط الكراميكا في كل ما يتعلق به تقريباً مما يستدعي 

 .تقليل سمكه

 

 

 :)1(مالحظة

وتسمى مكانية مالحظتها بالعين المجردة، تمتاز الصخور الرسوبية بوضوح طبقاتها، وإ

 .بالمرقدالسطوح الفاصلة بين كل طبقة واألخرى 

شكل المرقد له أهمية كبيرة في عملية بناء األحجار، إذ يجب أن يكون اتجاه التحميل عمودياً 

على اتجاه المرقد، ألن أي تحميل متواٍز قد يؤدي إلى انزالق الطبقات فوق بعضها، نتيجة 

 .ى التماسك بين الطبقاتضعف قو

، والموضحة في الشكل المرفق أدناه، إذ أن )األقواس(يستثنى من ذلك الحالة المعروفة بالعقود 

الحمل العمودي يؤثر على الحجر بشكل أفقي، فيكون الوضع الرأسي للحجر أفضل ألنه يجعل 

 .الطبقات تمر بامتدادها في المركز لتجنب مشكلة انزالقها
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Block layers

 

 اتجاه الحجر في األقواس 

 

 )/2(مالحظة

في الوقت الحالي، ليس لألحجار المستخدمة في البناء أية وظيفة إنشائية، وإنما تستخدم إلضفاء 

مما يجعل ) بديالً عن القصارة(صبغة جمالية على المبنى، ولحمايته من الظروف الجوية 

ه األيام اقل سمكاً من أحجار المباني القديمة، التي كانت األحجار المستخدمة في البناء في هذ

 ).Bearing walls(ذات وظيفة إنشائية فيما يعرف بالجدران الحاملة 
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