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الساللم

:مةھمتعريفات •

تو ھو عبارة عن منشأ يصل من مستو إلى مس(: الدرج)السلم •
.  آخر عن طريق الدرجات

.  منشأ يصل من مستو إلى مستو دون وجود درجات: المنحدر•
·

. مجموعة متصلة من الدرجات(: القلبة)الشاحط •

زاوية منشأ يصل من مستو إلى مستو ولكن ب: البحاريالسلم •
.  أقرب إلى أن تكون قائمة

.  ھو الفراغ المتروك إلنشاء السلم: بئر السلم•
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واحط ھو الفراغ المتروك بين ش(: الفراغ األوسط)الفانوس •
)أقل قيمة له تساوي صفر)الدرج 

تفادي وتالحظ ھذه القيمة في أماكن مثل المدارس اإلبتدائية ل•

وجودة سقوط األطفال بين الشواحط، أو في ساللم الهروب الم

الة في األبراج، وذلك لمنع القفز من بين الشواحط في ح
.حدوث طارئ
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القائمة ھي)ھي كل درجة لها قائمة ونائمة : الدرجة العادية•
المسافة األفقية بينالمسافة الرأسية بين نائمتين، والنائمة ھي

(.قائمتين

.  ھي منطقة التقاء قائمة مع نائمة: األنف•

.  ھي آخر نائمة متصلة مع البسطة: الطروفية•

(.  الشاحط)القلبةأول درجة في : البادئة•

. راحة، وينشأ لغرض القلبتينمسطح أفقي بين : البسطة•

دفة• .  ھي البسطة المتصلة مع السقف: الصَّ

ن ھو المنطقة الممتدة أسفل الدرجات، والواصلة بي: الفخد•
.البسطة والتي تليها
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ھو الخط الواصل بين أنوف الدرجات، ويجب أن : خط الميل•

درجة وذلك لتحقيق الراحة 35و 25يكون ميله محصوراً بين 

.للمستخدم

.  حاجز يوضع على الدرج للحماية من السقوط: الدرابزين•

ي آخر قطعة في الدرابزين، وتستخدم للمساعدة ف: الكوبستة•

.بوطالصعود واله

أنواع الساللم•

نوعين ها إلىلتقسم الساللم من حيث شكلها وبئر السلم المصمم •
ً أساسيين ھما المستطيل والمربع، وقد .يكون بئر السلم دائريا

:جفيمكن الحديث عن عدة أنواع من الدرللشواحطأما بالنسبة •
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وعادة ما يصل بين (: شاحط واحد)واحدة قلبةدرج ذو . 1•
.مستويين فقط

المشهور في أغلب األبراج فيوھو: درج ذو شاحطين. 2•
.يلقطاع غزة، ويمتاز بكون بئر السلم فيه ذا شكل مستط

.شواحطدرج ذو ثالثة . 3•

ھذا وعادةً ما يكون بئر السلم في: شواحطدرج ذو أربعة . 4•
اً النوع أقرب إلى المربع، ويمتاز بوجود إضاءة جيدة نظر

شواحط لوجود فراغ بئر السلم الذي ينقل اإلضاءة جيداً بين
.الدرج

لتي األربعة عادةً في المباني االشواحطيستخدم الدرج ذو •
.تحتوي على مصعد
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عبارة عن مقطع من دائرة، وعادةً وھو: الدرج المروحي. 5•

من ما يصل بين مستويين، كما يمكن أن يصل بين أكثر

.مستويين

دامه والجدير بالذكر أن ھذا النوع من الساللم ال يحبذ استخ•

ه ال في المنازل إال إن كان يصل بين مستويين، بمعنى أن

ر من يجوز أن يكون درجاً رئيسياً في مبنى مكون من أكث

طابقين، 
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والسبب في ذلك يرجع إلى أن عامل األمان في ھذا الدرج•

ما والدرج الدائري ضعيف، وذلك لتفاوت أبعاد الدرجات، م

ء يتطلب نوعاً من الحذر في استخدامه، خاصةً في الجز

الضيق، 

عود كما أن الدرج الواسع يحتاج إلى أكثر من خطوة عند الص•

.أو النزول عليه

نواحٍ وبالتالي ال يستخدم الدرج المروحي إال للضرورة، أو ل•
.جمالية
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ن يمنع استخدامه في المنازل بأي حال م: الدرج الدائري. 6•
رة األحوال النعدام األمان فيه، أما حاالت استخدامه فللضرو

.القصوى مثل أدراج المآذن

:الشكلية بين الدرج المروحي والدائريالفروقاتمن 

الدرج الدائري له مركز في منتصف الدرج يلتف حوله•
ً بانتظام، أما الدرج المروحي فيكون شبيه و الدائرة بالقوس أا

.غير المكتملة

·. قطر الدرج الدائري صغير عادةً، بعكس الدرج المروحي•

بوطهيمكن القول أن أكثر أنواع الدرج راحةً في الصعود وال•
.القلبتينھو الدرج ذو 
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:أطوال القائمة والنائمة

سم ويتحدد ھذا 17.5-15يتراوح طول القائمة ما بين •
الطول الطول بناًء على نوعية المستخدم، حيث يتم استخدام

جة سم في حاالت مدارس األطفال أو المستشفيات للحا15
ى، إلى درج مريح وسهل اإلستخدام سواًء لألطفال أو المرض

يها سم فيستخدم في حاالت تقل ف17.5أما الدرج ذو القائمة•
يغلب هل االستخدام جداً، مثل المباني التيسلحاجة إلى درج ا

الرقمين لعنصر الشبابي، ويستخدم متوسطاعلى مستخدميها 
في حالة البيوت السكنية الختالف ( سم16-16.5)

.مستخدمي البيت الواحد في القدرات البدنية
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:يةأما عن طول النائمة، فتربطه بطول القائمة العالقة اآلت•

•2R + N = 60 – 62 Cm.

.  النايمهطول N، طول القائمة  Rحيث •

ط تساوي يشترط في تصميم الدرج تساوي القوائم، وال يشتر•

.عرض الدرجات

:ھا أثناء تصميم وتنفيذ الدرجمراعاتشروط يجب •

لى أن تكون جميع المواد المستخدمة صلبة متينة قادرة ع. 1•
.تحمل األحمال الواقعة عليها
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ز مقاومة لالنزالق، حيث ال يجوالتكسيةأن تكون مواد . 2•
لدرج اتكسية، أو الجرانيت في الكراميكااستخدام مواد مثل 

إال إذا تم إرفاق مواد مانعة لالنزالق مثل حزام جلدي في 
.ملم1سم وارتفاع أقل من 5الدرجة بعرض ايةهن

ً بنفس األبعاد تالقلبةيجب أن تكون درجات نفس . 3• .ماما

ً في األدوار المتكررة ثالقلبةيحبذ أن يكون عرض . 4• .ابتا

120في المباني السكنية يجب أال يقل عرض الدرج عن. 5•
سم  المسافة  المريحة التي يمكن 120سم حيث يمثل الرقم 

أن يشغلها مستخدمان على الدرج، أحدھما صاعد واآلخر 
ھابط، ويزداد العرض أو يقل تبعاً لعدد المستخدمين،

.وثقافتهم
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كما يتحكم عدد طوابق المبنى في عرض الدرج، حيث يقل •
مالية عرض الدرج في المباني ذات الطوابق المرتفعة لزيادة احت

.استخدام السكان للمصعد أكثر من الدرج

لى ، وال يعتمد عويةيجب أن يكون السلم جيد اإلضاءة والته. 6•
اإلضاءة الصناعية بشكل كامل، حيث يجب التركيز على 

ة اإلضاءة الطبيعية التي تشكل اإلضاءة األساسية في حال
.زالزلكالحريق والرباءهالكاستخدامالطوارئ التي يحظر فيها 

ينة من وتحسباً لحاالت الطوارئ الليلية، يفضل وجود أنواع مع•
أثناءربيةهكاإلضاءة الشاحنة التي ال تحدث شرارة زةأجه

.عملها
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12نالواحدة عالقلبةيستحسن أال يزيد عدد الدرجات في . 7•

.للمستخدماقھإردرجة، وإال فإن الدرج يصبح مصدر •

ود والصعبوطهالللمساعدة في الكوبستاتيجب عمل . 8•

ات خصوصاً في المباني العامة كالمستشفيات، والمجمع

.السكنية

ن كما يجب أن يضم الدرج درابزين وسطي في حالة كو. 9•

زيع ، وتوبوطالشاحط عريضاً، للمساعدة في الصعود واله
.    المستخدمين لمنع التكدس في منطقة بعينها
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يجب عدم استخدام الدرج المروحي في الساللم .10•
.الرئيسية، ألنه غالباً ما يسبب حوادث

.على الدرج الدائري من باب أولى10كما ينطبق البند .11•

يجب أخذ كافة اإلحتياطات الخاصة بالحريق وعوامل.12•
األمان عند تصميم الدرج، ومثال ذلك وجوب إنشاء درج 

:أمان في األبراج المرتفعة، وھو يتميز باآلتي

درج خارجي •

لمبنى تفتح في اتجاه واحد فقط ھو اتجاه الخروج من اابوابه•
إلى الدرج

.أبوابه مانعة النتقال الحريق•
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:تصميم الدرج

:المعطيات في تصميم الدرج•

:  ممعند تصميم الدرج تكون المعلومات اآلتية متاحة للمص•
2.8-2.5األبعاد الداخلية لبئر الدرج، والشائع في غزة : أوالً 

.م طوال5.40-5.10عرضا ، . م

• ً ق األرضي المناسيب، وتتمثل في ارتفاع أرضية الطاب: ثانيا
عن األرض، والمسافات بين الطوابق

ابق غالباً ما يكون الفرق في االرتفاع بين الطو: مالحظة•
يحدث اختالف المتكررة واحداً، ولكن في بعض األحيان قد

.في ھذه المناسيب باختالف اإلستخدام
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:مثال

، وفرق المنسوب بين م5.4x2.6بفرض بئر درج أبعاده•

كما ھو موضح بالشكل م4.2الطابقين الواصل بينهما 

المطلوب تصميم مناسب للدرج من حيث عدد .المرفق

.شاحطوالدرجات في كل الشواحط
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:خطوات التصمیم

الخطوة األولى في تصميم الدرج ھي فرض ارتفاع . 1•
ح بين وعلى فرض أن ارتفاع القائمة المناسب يتراوRالقائمة 

للقائمة في كإرتفاعسم 16سم فيمكن اختيار 15-17.5

.تصميمنا

وذلك كاآلتيnيتم حساب عدد الدرجات وليكن . 2•

•n = (420/16) = 26.25 => 26

سم يمكن تعديل 26الى26.25من nبناًء على تعديل •

:التوالىعلى يلىارتفاع القائمة كما اوHارتفاع الطابق 
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• H = 16 * 26 = 416 Cm.Or,
• R = (420 / 26) = 16.15 Cm.

يمنا في تصم. يرجع القرار للمصمم في اختيار أحد الخيارين•
.سنتعامل مع الخيار األول

، 26بناًء على ما سبق يتضح أن عدد الدرجات المقرر ھو •
اؤھا ويجب أن تقسم ھذه الدرجات إلى مجموعات مناسبة يتم احتو

ناسب في عدد معين من الشواحط، وبالتالي يجب اتخاذ القرار الم
لة في الحا. في عدد الشواحط المطلوبة، وعرض الشاحط الواحد

مكن المعطاة في المثال يمكن اقتراح بناء الدرج بشاحطين، وي
ترك فراغ بين وسم 120اختيار عرض الشاحط الواحد 

.الخياراتكاحدسم 20الشاحطين 
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يجب أن يحقق أمرين الشواحطتقسيم الدرجات على . 5•
مراد رئيسيين، األول ھو الوصول بالمستخدم إلى النقطة ال
ة بين الوصول إليها، والثاني التحقق من وجود مسافات كافي

:البسطات، فمثالً 

درجة لكل شاحط بدءاً من مدخل بئر الدرج قد 13اقتراح •
لبسطة وخاصةً أنه يجعل االبسطاتيحقق مسافة كافية بين 

سافة األولى في الطرف المقابل للمدخل، وبالتالي تزداد الم
، إال أن أمر مفضلوھوالرأسية بين المدخل والبسطة التالية، 

( !!جالمخر)ھذا النظام ال يوصل المستخدم للنقطة المطلوبة 
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درج اقتراح ترك ممر من المدخل حتى الجانب المقابل من بئر ال•
ھذا ودرجة لكل شاحط، 13بثم بدء الصعود على الدرج 

نه االقتراح يمكن أن يوصل المستخدم للنقطة المطلوبة، إال أ
.رة جداً يجعل المسافة الرأسية بين البسطة األولى والمدخل صغي

ثة بعد فشل محاولة التفكير بشاحطين يمكن تجربة ثال. 6•
:ا يلىعلى سبيل المثال ال الحصر كم)، ويمكن تقسيمها شواحط

11-11-4( أ•

9–9-8( ب•

10–10-6( ج•

8–8-10( د•

12–12-2( ه•
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:مناقشة الخيارات•

لوبة، كل الخيارات السابقة تحقق شرط الوصول إلى النقطة المط•
، وأمور تينالبسطوبالتالي يتم التركيز على قضية المسافة بين 

.أخرى

واجد في ، فإن أصغر مسافة تتالبسطتينمن ناحية المسافة بين •
فإن درجة بين البسطتين وبالتالي14اى ( 2+12)الخيار األخير 

سم تقريبا ھي سمك 14وباستبعاد 224= 14*16االرتفاع 
سم وھي 210البالطة، تصبح المسافة الصافية بين البسطتين 

يارات ، بمعنى أن كل الخبسطتينها بين باصغر مسافة مسموح 
نياً وبالتالي يكون القرار ھنا مب. الموجودة اجتازت ھذا الشرط

على نظرة أدق لوضع الدرج وظروفه، وبناًء على ذلك يتم
.اختيار أفضل األفضل كما سيأتي
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تيار بعد تقرير عدد الدرجات في كل شاحط ننتقل إلى خطوة اخ•
، ويفضل أن يكون عرض البسطاتطول الشاحط وعرض 

واحداً، وأال يقل عن عرض الشاحط بأي حال من البسطات
.األحوال

و  Nللحصول على طول الشاحط يجب معرفة عرض الدرجة •
من ثم التطبيق في العالقة 

•L = N (n – 1)
ھي طول الشاحطLحيث •

الن االخيرةمن عدد الدرجات في العالقة 1تم طرح : مالحظة•
صل نحدراستةمما سبق . تعتبر ضمن البسطة االخيرةالدرجة 

للشاحط الثاني كمثال  Nعلى قسمة 
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• 2R + N = 60 – 62, (Choose 62)

• 32 + N = 62

• N = 30 Cm.

• L = 30 (10 – 1) = 270 Cm.

13تشييد مباني  32


