
3تشييد المباني 

الصوالحيابراهيمنبيل . د.أ

الهندسة المدنيةفي استاذ 

التشييدادارة

3تشييد مباني  1



مرحلة التشييد

تحت )ليةالتاويمكن تقسيم مرحلة التشييد إلى المراحل الفرعية •
(:األرض

إزالة المعوقات.1

عمليات الحفر حتى منسوب التأسيس.2

·( الشبلونة)محاور األعمدة .3
·القواعد.4
·رقاب األعمدة.5
.العزل .6

.الطم أو الردم.7

.الحزام األرضي.8

الَمّدة األرضية.9
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مرحلة التشييد

ي كل بعد ھذه الخطوات تبدأ األعمال المتكررة أي التي نعملھا نفسھا ف•
(.مرحلة فوق األرض)دور من أدوار البناء

·األعمدة.1
·السقف.2
. البناء.3

، تمديدات صحية، إطارات األبواب، الرخام، رباءكه)التأسيسات.4
·.( إلخ..الشبابيك

·القصارة.5
·البالط.6
، الكهربية والصحية، ألمنيوم، رخام المطبخ، أبواب)التشطيبات .7

.(وأي أعمال أخرىدرابزين، رخام درج، دهان، جبس، 

·(عزل السقف)النظافة والعزل الخارجي .8
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:إزالة المعوقات. 1•

ي وتشمل إزالة كافة العوائق لعملية اإلنشاء من أشجار أو مبان•

اذا تواجد و.العملقديمة أو أية معوقات قد توجد في موقع 

.مكانھااساسات قديمة لمبنى فيجب ازلتھا تماما و اصالح التربة

:الحفر حتى منسوب التأسيسعمليات. 2•

:عدة عوامل منھاالحفرحسبتختلف مده و صعوبة •

كبر من التربة فمثالً التربة الطينية تستغرق وقتاً أ: نوع التربة-•

سموح غير مالطينيةالرملية أثناء الحفر، كما أن الردم بالتربة 

لوقت مما يتطلب إحضار تربة ردم جديدة، ويعني ذلك زيادة في ا
.والسعر
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حيث أن الوصول إلى موقع العمل : موقع العمل ومحيطه •
، إليهمؤديةالفي بعض األحيان قد يكون صعباً لضيق المنافذ 

، وھذا مما يتطلب استخدام العمالة اليدوية في الحفر والنقل
.  يحتاج مزيدأ من الجھد والوقت

واتج كما أن ھذا المحيط المزدحم يجبر المقاول على أن ينقل ن•
ا الحفر إلى مخازن أثناء الحفر، ثم يعيدھا عند الردم، مم

.يعني مزيدأ من الوقت والتكلفة

عيم ويؤدي المحيط في كثير من األحيان إلى الحاجة إلى تد•
شاء ھذا بحد ذاته مشكلة تواجه عملية اإلنوالمباني المجاورة، 

.لكبر التكلفة
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دة حيث يؤثر عمق الحفر بشكل أساسي في م: عمق الحفر•

وتكلفة عملية الحفر، فكلما زاد عمق الحفر زاد الزمن 

معدات المستغرق، وزادت التكلفة وصعوبة نقل التربة بال

تى كما ان الحفر العميق يحتاج الى سند للجوانب ح. اآللية

.تمنع االنھيارات الجانبية و نحمي المباني المجاورة

:  معدات الحفر•

خدم المعدة األساسية لعملية الحفر ھي الباقر و أحيانا يست•
.الكباش في عملية الحفر خاصة في التربة الرملية
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(توقيع محاور البناء)الشبلونة. 3
اكن لتحديد مراكز األعمدة و محاور البناء و الغرض منها نقل األمالشبلونةتستخدم  

:اليالخاصة بالقواعد و االعمدة من المخطط الى مكانها في الطبيعة وطريقة عملها كالت

على حدود القطعة بحيث متر2كل سم بشكل رأسي10×5نقوم بتثبيت ألواح خشبية . 1

.م2مسافة تبعد عن حدود البناء

ود في نقوم بأخذ منسوب ارتفاع الرصيف ونضع اشارة على اللوح الخشبي الموج-2

.الزاوية 

د بالط نحدد منسوب بالطة المدة األرضية على اللوح القائم وذلك باعتبار أننا نري-3

سم من االشارة الى اعلى ونضع 40سم فنقيس 40االرضية اعلى من الرصيف بقيمة 

.اشارة ثانية

ن بشكل الثانية على الميزا( العالمة ) نثبت ألواح أفقية على نفس منسوب االشارة -4

.أفقي ومستوي

ن على األلواح األفقية نضع مسمار يحدد األرتداد أو بداية البناء ومن االتجاھي-5
.  2رقموالشمالي مسمار1رقمالمتعامدين على سبيل المثال على المحور الغربي مسمار
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على المحور الغربي نأخذ طول المبنى باتجاه الجنوب ونثبت 1من المسمار رقم -6

.4رقم مسمار

على المحور الشمالي نأخذ عرض المبنى باتجاه الشرق ونثبت 2من المسمار رقم -7

.3رقم مسمار

4-3-2-1نثبت مقابل كل مسمار في االتجاه المقابل مسمار يحمل نفس الرقم مثل -8

والجنوبية 3-2والجھة الشمالية 4-1والشرقية 4-1يعني الجھة الغربية تحمل رقم 

2-3 .َ 

2والثالث بين4َو4والثاني بين1َو 1نقوم بوصل أربعة خيوط األول بين-9

.فيتشكل لدينا مستطيل3َو3والرابع بين2َو



.ةللمستطيل ويجب أن تكون متساوي( المسافة) نقوم بقياس األقطار -10

ونتجه به الى 1رقم على المسمار( المتر ) نضع صفر شريط القياس -11
دة ثم نثبت مسامير على اللوح الخشبي حسب مراكز األعم4رقم المسمار

.على اللوحةونسجل رقم العمودفي المخطط

رقم ونتجه الى المسمار2رقم شريط القياس على مسمارصفرنضع-12
.ونثبت نفس المراكز3

ونتجه به الى 1َرقم على المسمار( المتر ) نضع صفر شريط القياس -13
دة ثم نثبت مسامير على اللوح الخشبي حسب مراكز األعم4رقم َالمسمار

.على اللوحةونسجل رقم العمودفي المخطط

ونتجه الى 2رقم َشريط القياس على مسمارصفرنضع-14
.ونثبت نفس المراكز3رقم َالمسمار
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قم عمود رلتحديد مركز القاعدة وھو مركز العمود وعلى سبيل المثال-15

لمحور ابونصلهالمحور الغربيعلى8نقوم بربط خيط بين مركز عمود 8

المحور على8ونقوم بربط خيط ثاني بين مركز العمود الشرقي

.انفيتقاطعان الخيطالمحور الجنوبيونصله بالمركز علىالشمالي

.ھو مركز العمود والقاعدة التقاطعيكون16

ن نقطة نبتعد عنصف بعد القاعدةعلى الخيطين وعلى مسافة تساوي-17

بعة التقاطع وبالشاقول نسقط نقطة على األرض وھكذا من االتجاھات االر

.ونكون قد حددنا مربع القاعدة



مخطط محاور االعمدة

3تشييد مباني  14



الشبلونةطريقة اسقاط مركز العمود و القاعدة من 
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االشراف على الشبلونة

التأكد من االرتدادات  عن الشارع والجار حسب 1-

المخطط 

التأكد من أطوال أضالع الشبلونة حسب المخطط وأن2-

ضلعين متقابلين متساويينيكون كل 

التأكد من أن زاويا الشبلونة قائمة وكذلك االقطار 3-

متساوية

التأكد من تعليم االعمدة أو أماكن االعمدة4-



Backfillingالطمم أو الردم  . 4
ملية الحفر في عاثرثالطمم نفس العوامل التي تسعيرعمليةويؤثر في •

:باإلضافة إلى( نوع التربة، موقع العمل ومحيطه وعمق الحفر)

:يكون الطمم على طبقات كما يلي: كيفية تنفيذ مرحلة الطمم-•

سم، وتدمك باآلالت حتى تصل إلى 25-15يتم ردم طبقة تربة سمكھا •
%105–95كثافة 

.يقةبالمياه، ثم تردم الطبقات األخرى ينفس الطرالدمكوترش أثناء •

: الدمكفوائد •

منع ھبوط المدة األرضية.1

.منع الھبوط في البالط .2

.تحسين قدرة تحمل القواعد.3

وي مواد نظيفاً خالياً من الشوائب، أي ال يحتالطممكما يشترط أن يكون 
.طينية، أو مواد عضوية مثل جذور األشجار
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عزل األساسات. 5

بھدفBitumen( القار)الزفتةويكون العزل بواسطة مادة •
ونة العزل عن الرطوبة ويكون العزل لجميع أجزاء المبنى المدف

.من الخرسانة

لھاربة بعض المؤسسات تقوم بعمليات العزل في حالة كانت الت•
عزل ألن خصائص معينة فمثال إن كانت التربة رملية فال حاجة لل

ربة وال يسبب مشاكل كما ھو الحال في التبھاالماء ال يستقر 
.الطينية

م دھن تتم عملية العزل بتسخين القار الى درجة الغليان ثم يت•
م سطح خرسانة القواعد و رقاب االعمدة بوجھين من القار و يت

رش وجه الدھن باتجاھين متعاكسين لضمان تعبئة الفراغات تم ي
.القار بالرمل الخفيف ليساعد على تماسك سطح القار
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يال في األماكن القريبة من البحر يكون العزل مختلف قل•

فباإلضافة إلى كون الخرسانة المستعملة تكون مقاومة

لية عن للكبريتات فإن طبقة العزل نفسھا تكون أكثر فاع

 Plasticized)طريق استخدام شرائح من القار البالستيكي 
Bitumen ) وتركب ھذه الشرائح بعدما تدھن الخرسانة

.  المراد عزلھا بمادة أساس وتسخن ومن ثم تلصق
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Ground Beamالحزام األرضي . 6

بة على اإلطار الذي يربط األعمدة فوق التربة، وقد يكون أسفل الترووھ•
ً )مستوى القواعد، وعادةً  تغنى ما يكون موجوداً، حيث يس( وليس دائما

.عنه في حالة استخدام اللبشة

-3وينفذ الحزام األرضي دائماً بعرض أكبر من عرض الجدران من •
يذ، فيترك سم، وذلك ألنه يصعب الحفاظ على استقامة الحزام أثناء التنف5

ميم مجال افتراضي لوقوع الخطأ التنفيذي، وھو أمر معروف في تص
.المنشآت الخرسانية

:وله ثالث فوائد•

.حمل جدران الطابق األرضي.1

.زيادة قدرة تحمل األعمدة.2

.بين القواعدبوطھالتقليل فرق .3
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طوبار وصب  االحزمة االرضية 



الَمّدة األرضية

ات سم وتسلح بحديد مقاوم للتغير10-5ويتراوح سمكھا بين •
(.سم20مم كل 8او 6)الحرارية فقط 

افة تحت والوظيفة األساسية لألرضية ھو أنھا تعمل كطبقة نظ•
(.ليس لھا أي وظيفة إنشائية)البالط تمنع ھبوطه 

امات ويجب االنتباه إلى أن الَمدة األرضية تنفذ بين الحز•
قل ، ألن ذلك يؤدي إلى إضافة ثعليھااألرضية، وال تحمل 

جديد غير ذي فائدة إلى األساسات اال اذا كان ذلك جزء من
ادة تصميم المبنى لتحمل الزالزل و في ھذه الحالة يتم زي

.دسم و تسلح بطبقتين من الحدي20-10سمك األرضية من 
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