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 :  مقدمة

   -:البناء على سلبيا   تؤثر ان يمكن التي البيئية العناصر

 تععععع ثير معععععث   .  الرط بعععععة الحيعععععة الكائنعععععا  الجععععع    التلععععع   المطعععععر  الشمسعععععي  اإلشععععععا 

 تمععععدد ُتسععععب   التبريععععد التدفئععععة غمليععععا  للجميعععع   معلعععع   هعععع  البنفسععععجي فعععع   اإلشعععععا 

 (. البناء عناصر في تصدعا   بالتالي المبنى لم اد في  انكماش

 فعععي خلععع  لحعععد   أساسعععية بيئيعععة كع امععع   الحعععرار  الرط بعععة م ضععع   تنعععا  

 تمعععدد معععن لهعععا تتععععر  التعععي  المشعععاك  المععع اد ديم معععة علعععى  ت ثيرهعععا المبعععاني 

  تعرضعععععها اسعععععطحها  علعععععى  الفطريعععععا  العفعععععن  ظهععععع ر  انجمعععععاد  انكمعععععاش

 طعععر   ععععن لحعععد ثها المؤديعععة  األسعععبا  الرط بعععة ععععن تحعععد .  العععتمل  للصعععدأ

 الداخليععععة  االسععععط  علععععى التكععععاث   حععععد   البنععععاء داخعععع  إلععععى الميععععا  تسععععر 

 . معالجتها منها الحد  كيفية

  ا ضععع  ععععا  بشعععك  االبنيعععة منهعععا تععععاني التعععي  العيععع   المشعععاك  إلعععى تطعععر 

 األسععبا  عععن تحععد  ثعع  المبنععى   انهيععار  تلعع  كعيعع  المصععطلحا  بععين الفععر 

  بشعععك  المبعععاني  فعععي تلععع  لحعععد   مؤديعععة بشعععرية اخطعععاء ععععن الناجمعععة العامعععة

 . الرط بة كالحرار  المناخية الع ام  إلى خاص

 ث ثععععة مععععن البنععععاء معععع اد  تلعععع  تععععده ر علععععى  ت ثيرهععععا البيئيععععة الع امعععع  فتنععععا  

  الريععععا   الشمسععععي  االشعععععا   الرط بععععة كععععالحرار  مناخيععععة ع معععع : ج انعععع 

 عضعععع ية بيئيععععة  ع امعععع   الهعععع اء   التربععععة كالميععععا  فيزيائيععععة بيئيععععة  ع امعععع 

 . الفطريا  العفن كت ثير

 كانععع  سععع اء البنعععاء عناصعععر فعععي خلععع  عنهعععا يعععنج  التعععي األسعععبا  ععععن تحعععد 

 البيئعععة ع امععع  ععععن الناجمعععة أ   انشعععائية  تنفيذيعععة تصعععميمية أسعععبا  ععععن ناجمعععة

 .الطبيعية

  أهميعععة الخارجيعععة البئيعععة عناصعععر علعععى  السعععيطر  العععتحك  لم اضعععي  هنعععا تطعععر 

 .البناء جس  على عنها الناج  السلبي االثر لتقلي  فيها التحك 
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 : المباني تشوهات

 

 

 

 

 

 Building Defects Caused) المناخيعععة الع امععع  بسعععب  المبعععاني تشععع ها 

by Natural Elements )تععععؤد  التععععي  االمععععرا  المشععععاك  إلععععى تشععععير 

  ع امععع  مناخيعععة أسعععبا  ععععن ناجمعععة  المبعععاني فعععي  عيععع   تشععع ها  لحعععد  

 ألتخعععاذ طريقعععة هعععي عنهعععا النعععات   الخلععع   مسعععبباتها أسعععبابها فهععع . طبيعيعععة بيئيعععة

 بعععع . جتععع مع  ممكعععن  اذا قياسعععها  محا لعععة حعععد ثها  لت فعععي ال قائيعععة التعععدابير

  أثرهعععا مناخيعععة ع امععع  ععععن نتجععع   التعععي االبنيعععة منهعععا تععععاني التعععي المشعععاك 

 -:يلي ما على
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 .للمبنى االفتراضي العمر

 . ومالية بشرية خسائر

 . بصري تلوث

 . القاطنين صحة

 

  -: المباني تشوهات لحدوث المؤدية المناخية العوامل

 

 : (Moisture movement) الرطوبة  -1

 

 

 مكّ نعععا  علعععى تعععؤثر  مشعععتركة طبيعيعععة ظعععاهر ُ  الرط بعععة ععععن الناتجعععة الحركعععة

 مك نععععا  فععععي للعيعععع     المسععععببة الرئيسععععية المصععععادر أكثععععر أحععععد  تعععععد البنععععاء 

 .البناء  عناصر  
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عععنُ  الرط بعععة   ععععن الناتجعععة الحركعععة  باالرتبعععاط أَ  منفصعععلة كمشعععكلة َتْحعععد َ  أَنْ  ُيْمك 

 مجم ععععة ينعععت  ممعععا الحراريعععة   الحركعععة   مثععع  الحركعععة   تنعععت  أخعععر  أسعععبا  مععع 

 .أعرا   

 المعععع اد   علععععى  لععععي  عم مععععا المعععع اد   علععععى ُتععععؤّثرُ  ظععععاهر  الحركععععة هععععذ  عم مععععا  

 ب الرط بععععةَ  متعلقععععة أخععععر  مشععععاك    مععععن يعععععاني مععععا المعععع اد  مععععن فقععععط التقليديععععة  

 .ال ص   في الماء اخترا  أ  بالتسر  مرتبطة

 أَ  التمععععدد هععععي  المكّ نععععا  المعععع اد فععععي الرط بععععة لحركععععة األساسععععيةَ  اآلليععععةَ  إنّ 

 .للم اد االنكماش

 : (Thermal movement) الحرارة-2

 انكماشعععا أَ  تمعععددا الحعععرار  فعععي التغيعععر يحعععد  عنعععدما الحراريعععةُ  الحركعععةُ  َتْحعععد 

 المععع اد بعععين التفاضعععلية الحركعععة خععع   تظهعععر الرئيسعععية المشعععاك  البنعععاء   لمكّ نعععا   

 . المختلفة المتجا ر 

 معامععع  َيتفعععا   حعععا   أيعععة علعععى الحراريعععة  الحركعععة اإلنشعععائية المععع اد كععع  ت اجععع 

 َتتفعععا   للبنايعععا  بالنسعععبة المهمعععة  هعععي الفعليعععة الحركعععة  لعععذا المععع اد بعععين الت سععع 

 .أيضا  

ععنْ  عععدد هنععا   المكعع ن فععي َتْحععد ُ  الحراريععة   الحركععة كميععة   علععى ُتععؤّثرُ  الع امعع    م 

 الحععععرار  درجععععة   تفاضعععع  أَ  الحععععرار  درجععععة اسععععتقرار لعععععد    يععععؤد . العنصععععر أَ 

 .الظ   فترا  الشم  ألشعة التعر  عند

  الحركععة   التغييععر   نسععبة علععى َتعتمععد المعع اد   فععي حراريععة حركععة بسععب  الفشعع  آليععة

 تمعععتص المظلمعععة فالسعععط    الُمظلمعععة المل نعععة السعععط   مكّ نعععا    بعععين التفاضعععلية  

 .المل نة السط   من أكثر حرار 

 درجعععة   معععد  َيتضعععّمنان   الحراريعععة   الحركعععة   تععع ثير   معععد  علعععى ُتعععؤّثرُ  التعععي الع امععع 

 الععععذاتي القصعععع ر الخلفيععععة    تركيعععع   لعععع ن تفاضععععلية حععععرار  درجععععا  حععععرار  

 . المحيطة   المكّ نة   التراكي     ص بة   َتَحّم    قّ   عم ما   الحرار 

 

 

 



6 
 

  (Wind around buildings) المباني حول الرياح تأثير-3

 

 

 ضعععععربا   بمسعععععاعد  ض ضعععععاء  تسعععععب  أَن يمكعععععن للعععععري    المتغيعععععر  الطبيععععععة

 للبنايعععة الخعععارجي   ال جععع    علعععى تفاضعععليةَ  ضعععغ ط  تخلقعععان   البنايعععة تلععع   المطعععر

 .الري    تحمي  ح   للَتعمي  صعبا   األمر تجع  المحلية الميزا  لكن

 .المست ية السق   على ثق  تشك  أَن يمكن الري   
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 (Trees and building) المبنى حول المزروعة األشجار أثر -4

 

 

 انكمععععاش يسععععب  َقععععدْ  البنايععععا    إلععععى( أخععععر  كبيععععر  نباتععععا  أَ ) األشععععجار   قععععر 

 .الطينية   التر  في جدا    مثير عاد   م سميّ  الت ثير  هذا التربة

 الحعععععع ر ألشععععععجار خص صععععععا   جععععععدا   مهمععععععة األشععععععجار جععععععذرَ  أقطععععععار أنصععععععا 

  (أقعععع  أَ ) الشععععجر    الرتفععععا  مشععععاب  القطععععر نصعععع  عععععاد   بلعععع ط   الصفصععععا   

 مععععن معينععععة لمجم عععععة القطععععر نصعععع  مععععر  1.5 إلععععى االرتفععععا  يزيععععد  قععععد هععععذا

 .الثقي  الطين   في الزراعة عند يق  الت ثير هذا  لكن األشجار 

 المباني أمراض أنواع

 : العامة األمراض -1

 تتبععع  ذاتيعععة أمعععرا  منهعععا األ    النععع   ككععع  المنشععع  جسععع  تصعععي  التعععي هعععي

 أ  األساسعععععا  أ  الحاملعععععة الحععععع ائط أ  اإلنشعععععائي الهيكععععع  ضعععععع  مثععععع  المبنعععععى

 هبععع ط أ  هندسعععيا اتزانععع  ععععد  أ  التصعععميمي األمعععان حمععع  معععن أكثعععر لثقععع  تحملععع 

 ل هتعععزاز تعرضععع  أ  أجزائععع  فعععي متكعععاف  غيعععر هبععع ط حعععد   أ  تحتععع  التربعععة
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 العامعععة األمعععرا  نتعععائ  تكععع ن. راسعععيا أ  أفقيعععا معععدر   غيعععر تمعععدد حعععد   أ 

 إلععععى تععععؤد  الععععدرجا  مختلفععععة  كسعععع ر  تشععععققا   شععععر   تنمععععي   حععععد  

 .الشام  الدمار أ  الجزئي التل 

  التلعععع  الععععدمار عنهععععا  يحععععد  خععععارجي مععععؤثر نتيجععععة كععععان مععععا الثععععاني النعععع  

  البععععراكين  الععععزالز  الحريعععع   حععععاال  الحععععر   أعمععععا  جععععراء مععععن الشععععام 

 . الص اع   األعاصير  السي    الفيضانا 

 : المتخصصة الفنية األمراض -2

 األعمععععا  مععععن أكثععععر أ  نعععع   فععععي المبنععععى عناصععععر أحععععد تصععععي  التععععي  هععععي

 الميعععا  م اسعععير تصعععي  قععد التعععي معععث  الميعععا  رشعع  كعيععع   المختلفعععة المتخصصععة

 الخعععارجي أ  العععداخلي البيعععا  أعمعععا  لتصعععي  تمتعععد  قعععد كليهمعععا أ  الصعععر  أ 

 . غيرها  الكهرباء المسلحة  الخرسانة األرضيا  أ 

 

 -: والتشوهات العيوب أنواع

 : الرطوبـة

 

 كانعع  سعع اء تلفعع  فععي مباشععرا سععببا بععاألثر المحععيط للهعع اء النسععبية الرط بععة تمثعع 

 العامععع  هعععذا خطععع ر   تتحعععدد مرتفععععة كانععع  أ  منخفضعععة النسعععبية الرط بعععة هعععذ 

 المحيطععععة البيئععععة  خعععع اص الرط بععععة هععععذ   درجععععة المبنععععى ظععععر   ضعععع ء فععععي

 كيميائيعععة تفعععاع   إلعععى النسعععبية الرط بعععة فعععي الزيعععاد  فعععان أخعععر  ناحيعععة  معععن

 خطرهععععا لهعععا  التععععي المقابلعععة أحماضععععها إلعععى الحمضععععية الغعععازا  تح يعععع  أهمهعععا

 . عم ما األثر  المبنى منها المك نة األثرية الم اد على
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 العضعع ية المعع اد فقععط تهععاج  ال التععي المجهريععة الكائنععا  نمعع  علععى أيضععا تسععاعد

 الرط بععععة مصععععادر تحديععععد فععععي الكبععععر  الصععععع بة  تكمععععن. األحجععععار أيضععععا بعععع 

 لعععن التلععع  فعععي بعععدأ العععذ  الحجعععر فعععان ذلععع   غيعععر الحجعععر تلععع  إلعععى تعععؤد  التعععي

 . ال زمة اإلجراءا  تتخذ ل  ما ت ق  د ن انهيار  سيتاب  ب  يت ق 

 -:المرتفعة النسبية الرطوبة تأثير

 فععععي عععععاد  ت جععععد  التععععي المععععاء فععععي للععععذ بان القابلععععة األمعععع   إذابععععة إلععععى تععععؤد 

 المكشععع فة األسعععط  إلعععى  حملهعععا( الرملعععي الجيعععر   الحجعععر) الرسععع بية األحجعععار

 بعععالبخر محاليلهعععا جفعععا  عنعععد األسعععط  لهععذ  الخارجيعععة الطبقعععا  فعععي تتبلععع ر حيعع 

 لألمعععع   البلعععع ر  النمعععع  تصععععاح  التععععي الهائلععععة الم ضعععععية الضععععغ ط  بفععععع 

 .لألحجار الخارجية السط   تتفت 

 -:الثابتة وشبه المنخفضة النسبية الرطوبة تأثير

 إلععععى الععععداخ  مععععن للععععذ بان قابلععععة  غيععععر للععععذ بان القابلععععة األمعععع   نععععز   يععععؤد 

 إلععععى البخععععر عمليععععة بتعععع ثير السععععط  إلععععى المسععععا  داخعععع  المععععاء بحركععععة الخععععار 

 الغبعععععار  مععععع  السععععط  علعععععى بععععالحجر الم جععععع د   الشعععع ائ  األكاسعععععيد ترسععععي 

 تتكععع ن العععزمن فتعععرا  معععر ر  مععع  الصعععلد  بالقشعععر  يسعععمى معععا يتكععع ن الجععع  

 فعععي أسعععفلها الحجعععر  يصعععب  لألثعععر الجمعععالي الشعععك   تلععع   تشععع   سعععميكة طبقعععة

 .  التحل   التفك  الضع  غاية

 -: التكاثف وظاهرة النسبية بالرطوبة الضار التأثير

 المسععععا   داخعععع  السععععط  علععععى البععععاكر الصععععبا  فععععي المععععاء بخععععار لتكثعععع  نتيجععععة

 القابلعععة لألمععع   إذابتععع  ثععع  الرسععع بية األحجعععار مسعععا  داخععع  النعععات  المعععاء  انتشعععار

 هعععذ  لمحاليععع  تحريععع   يحعععد  المك نعععا  فعععي أ  نفسععع  الحجعععر فعععي سععع اء للعععذ بان

 عمليععععا  تبععععدأ  بالتععععالي البخععععر عمليععععة لتبععععدأ الخارجيععععة األسععععط  نحعععع  األمعععع  

 .البل را  تل  نم  في استمرار م  األم   هذ   تبل ر تظهر

 Dampness Effect الرط بة ت ثير

 المبني لمستخدمي صحية غير حالة

 المباني في اللياسة تماس  عد 

  األسق   األرضيا  للح ائط Efflorescence تملي 
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  انحناءها المستخدمة األخشا  فساد

 للصدأ المستخد  الحديد تعري 

 الدهان تل 

 الكهربائية للتمديدا  تل 

  األسق   الح ائط لألرضيا  التكسيا  تل 

 .المبنى في  البكتيريا الفطريا  تكاثر

 : الخارجية الجوية العوامل

 فععععي الرط بععععة نسععععبة تغيععععر فععععي تسععععاه  التععععي الخارجيععععة الج يععععة الع امعععع  تشععععم 

 -:التالية األم ر األبنية داخ 

 رط بعععة  (الجععع  رط بعععة) المرتفععععة الخارجيعععة الرط بعععة  الثلععع    األمطعععار ميعععا  

 .حركتها  اتجا  الري  سرعة الج فية  الميا  منس   التربة 

  -: الريح حركة

 

 الكبيعععر  األبنيعععة نهايعععا  عنعععد  تشعععتد األبنيعععة أطعععرا  عنعععد العععري  سعععرعة تعععزداد

 تلعععع  عنععععد الضععععغ ط فععععي الفر قععععا  قععععي   ترتفعععع  خاصععععة  بصعععع ر   المرتفعععععة

 التعععي الخارجيعععة البنعععاء ز ايعععا عنعععد أشعععدها علعععى العععري  سعععرعة تصعععب  إذ المنعععاط 

 تصعععع ينة عنععععد  كععععذل  مرتفعععع    أخععععر  مععععنخف  ضععععغط منطقتععععي بععععين تفصعععع 

 م ضععع   فعععي يهمنعععا معععا الحقيقعععة. المرتفععع  الضعععغط لمنطقعععة الم اجهعععة السعععط  



11 
 

 زيعععاد  فعععي كمسعععاهمتها األبنيعععة  داخععع  فعععي الرط بعععة نسعععبة علعععى أثرهعععا هععع  العععري 

 .الته ية عمليا  في مضارها أ   ف ائدها  الثل   األمطار ضرر

 األمطععار عععن النععاج  الضععرر زيععاد  الععري  فيهععا تسععاه  التععي بالكيفيععة يتعلعع  ففيمععا

 تحريععع  علعععى البنعععاء حععع   المسعععتمر اتجاههعععا تغيعععر نتيجعععة العععري  تعمععع   الثلععع   

 العععثل  دخععع   ييسعععر العععذ  األمعععر... االتجاهعععا  كافعععة فعععي المتسعععاقطة العععثل  قطععع 

 الطبيعيعععة األحععع ا  فعععي األمطعععار ميعععا  تسعععتطي  ال ثغعععرا  خععع   معععن البنعععاء إلعععى

 الفتحععععا  فععععي  الف اصعععع   الشععععق   االبجعععع را  كفتحععععا  خ لهععععا مععععن التسععععل 

 .الخارجية

 تضعععر  فإنهعععا األمطعععار ميعععا  شعععد  زيعععاد  فعععي العععري  بمسعععاهمة يتعلععع  فيمعععا أمعععا

 الضعععغط منعععاط   تسعععاه  الخارجيعععة الجعععدران أسعععط  علعععى بشعععد  المطعععر بحبعععا 

 أكثعععر  تكععع ن الجعععدران داخععع  عميقعععة منعععاط  إلعععى األمطعععار دفععع  فعععي المرتفععع  

 األبنيعععة أطعععرا  هعععي األمطعععار ميعععا  ضعععر  تععع ثير  بشعععد  بعععالري  تععع ثرا المنعععاط 

 (.مغلقة السفلية األطرا  كان  إذا)  الجانبية العل ية

 

 (Causes of Dampness) الرطوبة مسببات

 أشعععععة مععععن  قليعععع  المطععععر طرطشععععة يصععععلها التععععي الحعععع ائط: المبنععععى اتجععععا . 1

 .للرط بة عرضة أكثر تجعلها الشم 

 لععع  إذا المبعععاني علعععي كبيعععر خطعععر تمثععع  األمطعععار ميعععا : األمطعععار ميعععا  كميعععا . 2

 .  االحتياطا  تتخذ

 . األمطار السي   عن الناتجة  البر   البحار األنهار: السطحية الميا . 3

 . األر  سط  تح  المتك نة الميا   هي: الج فية الميا . 4

 الرط بعععة صعععع د فعععي السعععب  هعععي: Capillary Action الشععععرية الخاصعععية. 5

 .البناء في المستعملة  الم اد التربة مسا  خ   السفلية األد ار من

 تعععععزداد المعععععاء بخعععععار معععععن كميعععععة يحععععع   الهععععع اء Condensation: التكثيععععع .6

 الحعععع ائط علععععى تتكععععاث  رط بععععة يسععععب  ممععععا الهعععع اء حععععرار  درجععععة بارتفععععا 

 .الساخن اله اء ي مسها عندما البارد   األرضيا   األسق 
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 معععععن للميعععععا  لتسعععععريبا  نتيجعععععة يحعععععد : الميعععععا   تصعععععري  االسعععععتخدا  سععععع ء.7

 .الرط بة ينش  مما للمنخفضة المرتفعة األماكن

 زمنيعععة لفتعععر  رط بعععة حالعععة فعععي البنعععاء حديثعععة الحععع ائط تظععع : الحعععدي  التشعععييد.8

 .معينة

 عيععع   فعععي يتسعععب  السعععيئة العمالعععة اسعععتخدا (: سعععيئة عمالعععة) المصعععنعية سععع ء -9

 الصععععععحية  األجهععععععز  المبععععععاني  تقفيعععععع  الشععععععبابي   جلسععععععا  ال صعععععع   فععععععي

 المبنعععي داخععع  الميعععا  بنفعععاذ السعععما  إلعععي يعععؤد  هعععذا أن حيععع  الععع ….  التمديعععدا 

  تصععععري  األسععععط  ميعععع   عمعععع  إهمععععا  ذلعععع  علععععى  مثععععا  رط بععععة  إحععععدا 

 .سيئة بطريقة لهاعم أ  األمطار

 المعمارية البناء طبيعة

 الم ق  على تثبيت   اتجا  الخار  من البناء شك 

 المعععاء  بخعععار تطلععع  التعععي الغسعععي  غعععر  أ  الحمامعععا  أ  المطعععاب   قعععع  فعععإذا

 الغربيعععة الريعععا  عليهعععا تغلععع  منطقعععة فعععي إنشعععاؤ  تععع  لبنعععاء الغربعععي الطعععر  عنعععد

 مععنخف  ضععغط إلععى الشععرقي البنععاء  اجهععة بالمقابعع  تتعععر  المثععا  سععبي  علععى

  عليععع  شعععر  غعععر  اتجعععا  فعععي البنعععاء العععداخ  فعععي الهععع اء حركعععة تكععع ن  بعععذل 

  الحمامعععععا  المطعععععاب  فعععععي اإلنسعععععان نشعععععاطا  ععععععن الناجمعععععة األبخعععععر  تتحعععععر 

 مععععن ذلعععع   إلععععى  مععععا  االسععععتحما   التنظيعععع  الطهعععع  ك عمععععا  الغسععععي   غععععر 

 طرفععع  إلعععى تصععع  حتعععى الداخليعععة البنعععاء غعععر  كافعععة فعععي لتمعععر الغربيعععة م اقعهعععا

 أثنععاء  فععي بععذل  الفرصععة لهععا سععنح  إن الخععار  إلععى لتتسععر  ثعع   مععن الشععرقي

 األسععععط  علععععى األبخععععر  هععععذ  تتكثعععع  شععععرق   إلععععى البنععععاء غععععر  مععععن مر رهععععا

 .راكدا اله اء يك ن حي  الته ية سيئة األماكن في تتجم  أ  البارد 

 : الداخل من المعماري التصميم براعة

 حمعععا  معععن بعععاألبخر  المثقععع  الهععع اء انتقعععا  فعععي األخيعععر  العلعععة سعععاهم   قعععد هعععذا

 سععاه  فقععد كععذل  الته يععة سععيئة الغرفععة فععي ليسععتقر الععداخلي  البععا  عبععر مجععا ر 

 فعععي الهععع اء ركععع د فعععي الخارجيعععة البنعععاء الزا يعععة ععععن الخارجيعععة النافعععذ  فتحعععة بععععد

 جفعععععا  فتععععر  العععععةإط إلععععى أد  الععععذ  األمعععععر...الغرفععععة معععععن الجن بيععععة المنطقععععة

 المنطقعععة تلععع  فعععي الجعععدران رط بعععة نسعععبة زيعععاد   العععى الدفينعععة اإلنشعععائية الرط بعععة

 حرارتهععععا درجععععة تععععدني بفععععع  أسععععطحها علعععى المععععاء بخععععار تكععععاث  نتيجععععة  ذلععع 

 نتيجعععة كانععع   بعععالطب  الزا يعععة ععععن البعيعععد  األخعععر  الجعععدران منعععاط  إلعععى نسعععبة
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 النسعععععبية الرط بعععععة ارتفعععععا  إلعععععى باإلضعععععافة مجتمععععععة األخيعععععر  الع امععععع  أد  أن

 الطحالعععع  نمعععع  إلععععى المتن عععععة البنععععاء قععععاطني نشععععاطا  نتيجععععة الععععداخلي للهعععع اء

 . تكاثرها

 معيشتها ونمط للبناء المشغلة العائلة طبيعة

: كالتععالي أقسععا  إلععى البنععاء داخعع  فععي الرط بععة نسععبة علععى العائلععة اثععر قسععمنا  قععد

 بعمليعععععة  اإلرشعععععادا  التصعععععامي  تطبيععععع  فعععععي البنعععععاء صعععععاح  قابليعععععة درجعععععة

 أفعععراد ععععدد للمشعععر    المرصععع د المبلععع   (البنعععاء مشعععغ  صعععفا )  م ضععع عية

 التدفئعععة  ل سعععائ  اسعععتعمالها  طريقعععة المعيشعععة  نمعععط البنعععاء تشعععغ  التعععي العائلعععة

 الخيعععر  النشعععاطا  حعععد  بزيعععاد  أحيانعععا الكميعععة هعععذ   تعععزداد التدفئعععة   سعععائ  أنععع ا 

  القيعععععا  الضعععععي    اسعععععتقبا   الطعععععب   الغسعععععي  بالنظافعععععة معععععا عائلعععععة كعععععإفراط

 .رياضية بنشاطا 

 تحعععدد التعععي الرئيسعععة الع امععع  البنعععاء ته يعععة ضعععر ر  تحعععدد التعععي الفعليعععة الع امععع 

 :  هي الع ام   هذ  ضر رتها عد  أ  البناء ته ية ضر ر   شدتها طبيعتها

 . المنزل داخل في المنتج الماء بخار كمية• 

 .  البناء حجم• 

 تثبيتهاااااا وطااااار  واألباااااواب النوافااااا  وأناااااواع الخارجياااااة الفتحاااااات مسااااااحة• 

 .  بالبناء

 . األرض طبوغرافية الهواء سرعة• 

 . لك إلى وما وشكله البناء موقع• 

   -: البناء مواد انتقاء

 القعععرار اتخعععاذ فعععي اإلنسعععان تسعععاعد أن شععع نها معععن البنعععاء حجعععر خععع اص دراسعععة إن

: المثعععا  سعععبي  فعلعععى. المناسعععبة للبيئعععة المناسععع  البنعععاء حجعععر اختيعععار بشععع ن الحكعععي 

 كفعععاء  معععن يرفععع  أن شععع ن  معععن متدنيعععة كثافعععة ذ  حجعععر الصعععحرا ية البيئعععة يناسععع 

 البيئعععععة يناسععععع . األزر  كحجعععععر الحعععععرار   الععععععز  فعععععي الخارجيعععععة الجعععععدران

 قليعععععع  الصععععععل  البنععععععاء حجععععععر األمطععععععار  غزيععععععر  البععععععر د  شععععععديد  الجبليععععععة 

 .معان كحجر األمطار  لميا  االمتصاص
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 : البناء مواد انتقاء

 البنعععاء حجعععار  اسعععتعما  يعععؤد  األمطعععار  لميعععا  التععععر  شعععديد  بيئعععة  فعععي هعععذا

 إلععى  ربمععا) الجععدران ترطيعع  إلععى األمطععار لميععا  امتصاصععها نسععبة ترتفعع  التععي

 ط يلعععة فتعععر  تعععد   شعععديد  مطريعععة عاصعععفة بععععد العععداخ  إلعععى األمطعععار ميعععا  نفعععاذ

 يسعععاه  العععذ  األمعععر... الحعععرار  الععععز  فعععي الجعععدران كفعععاء  تعععدني  العععى  (نسعععبيا

  معععن العععداخ   معععن الجعععدران أسعععط  حعععرار  درجعععة تعععدني  فعععي الطاقعععة فقعععدان فعععي

 . تكاثرها الطحال   نم  عليها الماء بخار تكث  في ث 

 فعععي اللطيععع  المنعععا   خلععع  الطاقعععة تععع فير حيععع  معععن األنسععع   معععن يكععع ن  قعععد

 بيئعععة فعععي كلفعععة األقععع   هععع  – المتدنيعععة الكثافعععة ذ  الحجعععر اسعععتعما  األبنيعععة  داخععع 

 .للماء عازلة بم اد الخار  من عزل  بشرط لألمطار  التعر  شديد 

 بصعععع رتيها الزائععععد  الرط بععععة مععععن الععععتخلص إلععععى يعتمععععد بطبيعتعععع  اإلنسععععان إن

  اضععععطرا  بضععععي  يشعععععر فهعععع . بيتعععع  داخعععع  فععععي  جععععد  إن  السععععائلة الغازيععععة

 كعععذل   ينعععزع % 71 ععععن بيتععع  داخععع  فعععي النسعععبية الرط بعععة قيمعععة ارتفعععا  عنعععد

 .الداخلية الجدران على العفن لظه ر

  معععا بيتععع  أثعععا  ف صعععا  انتشعععر   قعععد العفعععن رؤيعععة بطبيعتععع  اإلنسعععان يحتمععع  ال

 تشعععد  يسعععتاء العفعععن  رائحعععة يكعععر   هععع  إليهعععا   معععا  أقمشعععة ثيعععا  معععن يختزنععع 

 أ را  أ  العععععدهان طبقعععععا  معععععن فشعععععيئا شعععععيئا تتععععععر  جدرانععععع  ي حعععععظ عنعععععدما

 .الجدران

 -: الخارجية البناء زوايا

 الععداخ   مععن لألبنيععة الخارجيععة الجععدران أسععط  علععى تقعع  مععا نقطععة فقععدان يععزداد

 البنعععععاء زا يععععة مععععن باقترابهععععا البععععارد الخعععععارجي الجعععع  إلععععى الداخليععععة للحععععرار 

 خعععععارجيين جعععععدارين التقعععععاء نتيجعععععة تتشعععععك  التعععععي الداخليعععععة الز ايعععععا) الخارجيعععععة

 خععععط عنععععد يمكععععن مععععا أعلععععى الخععععار  إلععععى الحععععرار  فقععععدان  يكعععع ن( متعامععععدين

 أشعععدها علعععى العفعععن  نمععع  المعععاء بخعععار تكثععع  آثعععار تكععع ن. تمامعععا الداخليعععة الزا يعععة

 بالرط بععععة المتضععععرر  األبنيععععة داخعععع  فععععي خععععارجيين جععععدارين التقععععاء خععععط حعععع  

 .الداخلية

 -:  الرطوبة عن الناتجة والشقو  الحركة

 الد ريععععة  الرط بععععة للجفععععا  تعرضععععها بفععععع  اإلنشععععائية المعععع اد معظعععع  تتحععععر 

 حركتهعععا تقعععا   ق يععة ضعععابطة إنشععائية بعناصعععر أحيانععا مقيعععد  الحركععة هعععذ   تكعع ن
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 ضعععععيفة  الضععععابطة اإلنشععععائية العناصععععر تكعععع ن أخععععر   أحيانععععا جماحهععععا  تكععععب 

 الحجعععر أ  كالخرسعععانة صعععلبة عناصعععر كانععع  إذا تشعععققها إلعععى يعععؤد  العععذ  األمعععر

 أخعععر  أحيعععان فعععي تكععع ن. كاإلسعععفل  لدنعععة عناصعععر كانععع  إذا انضعععغاطها إلعععى أ 

 .لحركتها األسه  االتجا  في فتتحر  مقيد   غير اإلنشائية الم اد حركة

  -: والشروخ الشقو و  العفن

 

 الخرسعععانية المبعععاني منهعععا تععععاني التعععي العيععع   أنععع ا  أهععع  معععن الشعععر   تعتبعععر

ا  أكثرهعععا ا انتشعععار   العععرغ  علعععى  ذلععع   الكععع ار  االنهيعععارا  حعععد   فعععي  تسعععبب 

  حسععععن التصععععمي  بجعععع د   االهتمععععا  البنععععاء مجععععا  فععععي الحاصعععع  التطعععع ر مععععن

 الخاضعععععة المبععععاني فععععي الشععععر   تشععععخيص بهععععا يععععت  التععععي الطريقععععة إن. التنفيععععذ

 تعععت  فهعععي الكعععافي بالقعععدر دقيععع  يكععع ن ال قعععد المحلعععي المسعععت   علعععى للتصعععدعا 

 الشخصعععي  التقعععدير التخمعععين علعععى األحيعععان أغلععع  فعععي يعتمعععد تقليعععد  لعععنه   فقعععا

. الشعععععر   تلععععع  بمسعععععببا  الكعععععافي  االهتمعععععا  النظعععععر د ن الظاهريعععععة لألسعععععبا 

  يعععنعك  لألسعععبا  خعععاط  تشعععخيص األحيعععان معععن العديعععد فعععي ذلععع  علعععى  يترتععع 

 .الشر   لمعالجة  سيلة أ  على حتما ذل 
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 : الشر   تصني 

 :  منها  نميز( إنشائية غير ألسبا ) إنشائية غير شر  

 

 :الحراري االنكماش شروخ .1
 

 التفاعععععع  معععععن ناتجعععععة حعععععرار  المبكعععععر  التصعععععل  عمليعععععة أثنعععععاء يت لعععععد 

 المسععععبقة العناصععععر تعععععال  مععععا  غالبععععا  .  االسععععمن  المععععاء بععععين الكيميععععائي

 كميعععة ت لعععد الحراريعععة المعالجعععة  هعععذ  steam curing بالبخعععار الصعععن 

  تعععنكمش الخرسعععانة تبعععرد معععا  عنعععد. الخرسعععانة خععع   الحعععرار  معععن كبيعععر 

 التبريعععد كعععان إذا خاصعععة  النمععع  الظهععع ر فعععي الحراريعععة االجتهعععادا  تبعععدأ

 شعععر خا   الحعععرار  الشعععد اجتهعععاد يحعععد   قعععد العنصعععر  خععع   منعععتظ  غيعععر

 أسعععطحا   ي جعععد ذلععع   لكعععن. إنشعععائيا   أهميعععة لهعععا يكععع ن أن يقعععدر جعععدا   دقيقعععة

 إلععععى يعععؤد  العععععاد  الجفعععا  انكمععععاش أن كمعععا الخرسععععانة  داخععع  ضععععيفة

 .الصن  مسبقة العناصر ربط بعد الشر   هذ  ت سي 

 

 -:  اللدن االنكماش شروخ .2

 

 أثنععاء لدنعع   هععي الخرسععانة سععط  مععن للمععاء السععري  التبخععر نتيجععة تحععد 

 درجعععة أهمهعععا كثيعععر  ع امععع  علعععى يت قععع  السعععري  التبخعععر  هعععذا تصعععلدها 

 معععد  مععن أعلععى التبخععر معععد  تجععع  المباشععر  الشععم   سععرعة الحععرار 

 ععععاد  اللعععدن االنكمعععاش شعععر   تكععع ن. الخرسعععانة سعععط  علعععى المعععاء طفععع 

  فععععي  احععععد  آن فععععي عكسععععيين اتجععععاهين فععععي  تظهععععر  سععععطحية قصععععير 
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 مغلقععععة أمععععاكن فععععي تصععععن  التععععي الصعععع  سععععابقة المنشعععع   عناصععععر حالععععة

 .لصغرها اللدن االنكماش شر   خط ر  من يخشى ف  جيدا    تعال 

 

 :   drying shrinkage cracking الجفاف انكماش شروخ.3

 

 التسعععلي  ذا  القصعععير  العناصعععر تقابععع  عنعععدما الشعععر   معععن النععع   هعععذا يحعععد 

 صعععغير  سعععماكة ذا  ك رنيشعععية اتصعععا  حالعععة فعععي كمعععا) تعيقهعععا حععع اجز القليععع 

 خرسعععانة فعععإن الصعععن  مسعععبقة الكمعععرا  فعععي(. كبيعععر  سعععماكة ذا  شعععرفة بب طعععة

 الصعععن  مسعععبقة متصعععلد   صععع   معععن مجعععار  فعععي تصععع  المفصعععلية األطعععرا 

  تحعععد  الصععع   عمليعععة لتسعععهي  نسعععبيا   المجعععار  هعععذ  لضعععي   نظعععرا  (. كقالععع )

 .االنكماش نتيجة دقيقة شر   غالبا   الرأسية الف اص  في

 

  -: differential thermal strains الحرارية اإلجهاد فرو 

 بعععاخت   التععع ثر علعععى يسعععاعد الصععع  مسعععبقة المنشععع   فعععي اإلنشعععاء أسعععل   إن

 steam التسعععععخين نتيجعععععة أ  الطبيععععععي الطقععععع  الخعععععت   الحعععععرار  درجعععععة

curing .اتصعععا  يكععع ن معععا عنعععد المحصععع ر  البحععع ر فعععي الشعععر   تظهعععر  لعععذا 

 ي لعععد حيععع  آخعععر تععع ثير لهعععا المفاجئعععة الحعععرار  أن كمعععا. متينعععا   بالمنشععع   جهيهعععا

 حععععد  إذا أيضععععا   الشععععر   مععععن سلسععععلة الحععععرار  درجععععة فععععي المفععععاج  االرتفععععا 

 .كمر  أ  ب طة  جهي بين الحرار  درجة في كبير اخت  

 منشععع   فععي يحعععد  قععد  لكعععن. السععكنية المنشععع   فععي الحعععد   نععادر التععع ثير  هععذا

 السععععائ  يكعععع ن عنععععدما خاصععععة حععععاال   فععععي الخزانععععا  حعععع ائط مثعععع  معينععععة 

 نتيجعععة بالمنشععع  إجهعععاد تحعععد  كمعععا. جعععدا   بعععاردا   أ  سعععاخنا   الخعععزان داخععع  المخعععز ن

 مععععث    ال اجهععععة أطععععرا  فععععإن المختلفععععة  أجزئعععع  بععععين الحععععرار  درجععععة اخععععت  

 بععععاقي حععععرار  درجععععة تظعععع  بينمععععا فتتمععععدد  المباشععععر  الشععععم  ألشعععععة تتعععععر 

 فععععي الز ايععععا مععععن قطريععععة شععععر   ظهعععع ر ذلعععع  عععععن فينععععت  منخفضععععة  المنشعععع 

 .جدا   المتينة أ  جدا   الط يلة المنش   أرضيا 
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 يسااااعدان العياااوب مااان رئيساااان نوعاااان هنااااك التآكااال نتيجاااة شاااروخ •

 - :وهما الخرساني، المنشأ على التعرية عوامل تأثير تزايد على

 -: التسليح حديد تآكل

 

  قعععد. ط لهعععا بامتعععداد شعععر خا   منتجعععا   التسعععلي  حديعععد حععع    يتزايعععد الصعععدأ ينمععع 

 كل ريععععدا   تسععععاعد التسععععلي  حديععععد كاشععععفة الخرسععععانة سععععق ط إلععععى ذلعععع  يععععؤد 

 ذلعع  علععى تسععاعد كمععا العيعع  هععذا ظهعع ر علععى الخرسععانة فععي الم جععد  الكالسععي  

 الكالسععععي    كل ريععععد تحمعععع  السععععاحلية المنععععاط  فععععي بععععاألم   المشععععبعة الرط بععععة

 شعععر   إن. الحالعععة هعععذ  فعععي كبيعععر  تصعععب  الحديعععد ت كععع  خطععع ر  فعععإن  بالتعععالي

 فعععي الحديعععد مسعععاحة تقلععع  حيععع   تحملععع  المنشععع  عمعععر علعععى خطيعععر  الحديعععد ت كععع 

 مسعععبقة الخرسعععانة فعععي خاصعععة بصعععفة خطيعععر  الظعععاهر   هعععذ  الخرسعععاني  القطعععا 

 .اإلجهاد
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 الخرسانة نحر

 هععي شععي عا   األكثععر  الحالععة الخرسععانة تهتعع  إلععى تععؤد  كيميائيععة تفععاع   هنععا 

 النعععات   الملععع . المعععاء  جععع د فعععي االسعععمن  أل مينعععا  مععع  الكبريععع  اتحعععاد نتيجعععة

 تفجععععر إلععععى يععععؤد  النععععات   التمععععدد لعععع   المك نععععة العناصععععر مععععن أكبععععر حجعععع  ذ 

 نتيجعععة كيميعععائي خلععع  يظهعععر  قعععد. المتهتكعععة الخرسعععانة أجعععزاء  سعععق ط الشعععر  

 علععى تظهععر التععي  الحفععر النتعع ءا  فععإن م ئمععة  غيععر( حصععى) حبيبععا  اختيععار

 .تفتت  قد المعز لة الحبيبا  أن تعني الخرساني السط 

 البناء مادة حسب تشوهات

 معععن المختلفعععة الج يعععة الع امععع  أهمهعععا ع امععع  بععععد  البنعععاء احجعععار تتععع ثر الحجعععر •

 . الرملية  الع اص  الريا   خاصة  الريا   الرط بة  الميا  الشم 

 :إلى الحجرية المباني امرا   تنقس 

 .السطحي للت ك  الحجار  تعر  -1

 .الشم  الشعة المباشر التعر  بسب  الحجار  تل ن -2

 .الرط بة ضد افقي عز  د ن الج فية الميا  بسب  -3

 .رأسي عز  د ن  الر   الرش األمطار بسب  -4

 :التعرية  ظ اهر الج ية الع ام  إلى االحجار ت ك  يرج 

 .الريا 
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 الذائبععععة الغععععازا  بسععععب    باالحمععععا  المحملععععة أ  الغزيععععر   خاصععععة األمطععععار

 .الكرب ن اكسيد ثاني مث  فيها

 د امععععا  بعععع  أ  االتربععععة أ  بالرمععععا  المحمعععع  أ  منهععععا السععععري   خاصععععة الريععععا 

 . الص اع   البر  األمطار تصحب  أ  ه ائية

 لعععععي  الحعععععرار  درجعععععا  فعععععر   زاد  إذا  خاصعععععة  الحعععععرار  الشعععععم  اشععععععة

 . شتاء صيفا أ   نهارا

 . المدن المصان  مخلفا  الرط بة 

 .المصان   مداخن السيارا  ع اد  من الج  في الزائد التل  
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  -: الداخلي الدهان امراض

 

 المطعععر ميعععا  أ  الحمامعععا   رشععع  الرط بعععة جعععراء معععن السعععق  دهعععان  قععع   -

 الطعععر  عنعععد اجععع   صععع   بحعععد   عليععع   يسعععتد : التطبيععع -. العلععع   بالطعععاب 

 العععدهان طبقعععا  انفصعععا  حالعععة فعععي أ  تماسععع  ععععد  حالعععة فعععي  ينشععع  العععدهان علعععى
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 نععذكر الع امعع  مععن العديععد إلععى ذلعع   يعععز  األصععلي السععط  ا عععن بعضععها عععن

 : منها

 الطبقععععا  فعععع   مك نععععا  بععععع  الحتعععع اء الععععدهان طبقععععا  بععععين أمعععع   تكعععع ن

 . الماء في للذ بان قابلة األم   المختلفة

 الصدأ بقع

 الععدهان قبعع  الطعع   حعع ائط رش لعععد  بيضععاء بعع در  فيعع  يظهععر: الععدهان تملععي -

  جميعهععععا المغنيسععععي   أ  الصعععع دي   كبريتععععا  مععععن زائععععد  نسعععع  نتيجععععة  يحععععد 

 نتيجععععة الظععععاهر  السععععط  إلععععى الطبقععععا  مختلعععع  مععععن  ينتقعععع  للععععذ بان قابلععععة

 (المباني امرا  ح ا  .)الرط بة لع ام 

  -: الخارجي الدهان امراض

 .االسمن   قلة  الجير الب در   زياد  الم نة خلطة س ء -1

 . الداخ  من الرش  -2

 . الج فية الميا  نش  -3

 .الساخنة الشم  اشعة بسب  الل ن هر   -4

 الدهانا  أمرا 

 التشطيبا 

 .الزي  الدهانا  طبقة في انتفا  : العي 

 يجعع  الحالععة هععذ   فععي الجديععد  المبععاني فععي غالبععا ذلعع  يحععد : ذلعع  علععى التغلعع 

 الرط بعععة كميعععة تجععع  حتعععى بالزيععع  دهنععع  قبععع  الجديعععد للمبنعععى كافيعععة معععد  إعطعععاء

 .الم ج د  األم   يمتص الجير بالح ائط الم ج د 

 . (الغبار) االتربة -1

 . الرط بة -2

 . المطر -3

 . الشديد  االنكماش الثل  -4
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 . الشديد  التمدد الحرار  -5

  الطعععععائرا  القنابععععع  مثععععع ( الزجعععععا  كسعععععر أسعععععبا  معععععن) الجععععع   الضعععععغط -6

 .النفاثة

 المباني عيوب عن الكشف

 الطبعععي الكشعع  يماثعع  قديمععة أ  جديععد  أكانعع  سعع اء المبععاني عيعع   عععن الكشعع 

  التنفيععععذ التصععععمي  لمهنععععة ط يلععععة ممارسععععة  يسععععتلز  اإلنسععععان جسعععع  علععععى تمامععععا

 األخععععر عععععن احععععدهما  التنفيععععذ التصععععمي  يغنععععي  ال  الفنععععي  اإلنشععععائي المعمععععار 

 العكععععع  أ  العمليعععععة الممارسعععععة ععععععن للطععععع  النظريعععععة الدراسعععععة تغنعععععي كمعععععا إال

 مهندسعععين معععن البنعععاء عمليعععة فعععي المشعععاركين مسعععؤ ليا  تحديعععد ذلععع   اسعععت ج 

 .   م    عما   مقا لين  إنشائيين معماريين

 : الخرسانية المباني في الشروخ لتشخيص خبرة نظام

 األعضعععععاء علعععععي تظهعععععر التعععععي الخرسعععععانية الشعععععر   بتشعععععخيص النظعععععا  يقععععع  

  ب طعععا   الكمعععرا   األعمعععد  األساسعععا  تشعععم   التعععي المبنعععي فعععي الخرسعععانية

 سععععتة األساسععععا  فععععي الخبععععر  نظععععا  يشخصععععها التععععي الشععععر   تشععععم . األسععععق 

 الشععر   مععن أنعع ا  سععتة األعمععد   فععي  العشعع ائية  الراسععية الشععر   مععن أنعع ا 

 الشعععععر   معععععن أنععععع ا  ثمانيعععععة الكمعععععرا   فعععععي  العشععععع ائية   األفقيعععععة الرأسعععععية

 معععن أنععع ا  سعععبع  األسعععق  ب طعععا   فعععي  (القطريعععة)  المائلعععة  األفقيعععة الراسعععية

  طععععععر  المبععععععاني عيعععععع   بتشععععععخيص يقعععععع  .  العشعععععع ائية الط ليععععععة الشععععععر  

 :العي   من التالية األن ا  على النظا  تطبيقا   تنحصر. إص حها

 أعمعععععا  تشعععععققا   سعععععق طها  الخرسعععععانة أجعععععزاء تفكععععع  الخرسعععععانية  التشعععععققا 

 .الماء  تسر  الرط بة الط   

عععا ESDCCB برنعععام  عمععع  طريقعععة تعتمعععد  بعععين مشعععتر  تفاعععع   جععع د علعععى أساس 

 عمليعععة فعععي الخبيعععر بععع  يقععع   العععذ  العععد ر بعععنف  يقععع    العععذ   النظعععا  المسعععتخد 

 معععععن مجم ععععععة المسعععععتخد  بإعطعععععاء النظعععععا  يبعععععدأ. الشعععععر   أسعععععبا  تشعععععخيص

  ععععن الشعععر   عليعععة تظهعععر العععذ  الخرسعععاني العضععع  نععع   ععععن  هعععي الخيعععارا 

 نععع    ععععن(. الععع  11 مائلعععة أفقيعععة  رأسعععية  شعععر  ) للشعععر  الرئيسعععي التصعععني 

 علعععى بنعععاء للشعععر  محتملعععة أسعععبا  بعععاقترا  النظعععا  يقععع   ثععع   أعراضععع   الشعععر 

 للشععععر  التشععععخيص عمليععععة فععععي النظععععا  يبععععدأ ذلعععع  بعععععد. المسععععتخد  اختيععععارا 
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 تشعععخيص يعععت  أن إلعععى منععع  يتلقاهعععا التعععي لإلجابعععا   فقعععا للمسعععتخد  أسعععئلة بت جيععع 

 .المناس  اإلص   يقتر  علية بناء ث   من السب 

•Thermal Scanning 

 جععععدا   الصععععغير    االخت فعععا  الكتشععععا  الحمععععراء   تحععع  األشعععععة اسععععتعما  تقنيعععةَ  •

 يتعععر  عنععدما.  فريععد مميععز حععرار  ت قيعع  لَهععا مععاد  ُكعع . الحععرار  درجععة   فععي

 .يتغيرُ  الحرار  الت قي  فان بر د  أَ  حرار   رط بة  إلى التركي 

ععععنُ  سععععق   أَ  ط ابعععع   الجععععدران   راء البععععارد  المنععععاط  •  إلععععى ُتشععععيرَ  أَنْ  ُيْمك 

 فععععي تسععععاعدنا الحمععععراء   تحعععع  التصعععع ير  آلععععة   العععععز    قلععععة أَ  الرط بععععة   تكعععع ن  

 .بسه لة المشاك    هذ  تشخيصُ 

 َبْعععع  فعععي. بسعععه لة أيضعععا   العععد ائر   تسعععخين زَيعععاَد  َيكتشععع َ  ماسععع  دافععع  تيعععار •

 .األثا  سباكة  راء أَ  تح   تسر  أَ  مست ية   سق    تسّربا  الحاال   

 اإلنسان على المباني أمراض أثر

 هعععذ  تسعععبب  معععا أسععبابها  معرفعععة المبعععاني تشععع ها  دراسععة أهميعععة علعععى يؤكعععد ممععا

 مععععر  بمت زمععععة حاليععععا يعععععر  مععععا  هعععع  اإلنسععععان علععععى أثععععر مععععن األمععععرا 

 يقععع  ال(  المعععدار  المكاتععع ) المبعععاني داخععع  أ  العععداخلي الهععع اء تلععع  . المبعععاني

 فععععي المباشععععر لتعععع ثير  األخطععععر  يعتبععععر الخععععارجي الهعععع اء تلعععع   عععععن خطعععع ر 

 علعععععى يحتعععع   هععععع اء فيهععععا ي جعععععد التععععي المبعععععاني داخعععع   المت اجعععععدين السععععكان

 .ب  المسم   تف   بتركيز مل ثا 

 فعععي إال المبعععاني داخععع  التلععع   علعععى األضععع اء تسعععلط لععع  الععععالمي المسعععت   علعععى

 بعععع  فعععي تتزايعععد الشعععك   بعععدأ  عنعععدما الماضعععي القعععرن معععن السعععبعينا  نهايعععة

 المكيفععععة المبععععاني داخعععع  تحععععد  مختلفععععة مرضععععية أعععععرا  مععععن المتقدمععععة الععععد  

 ي معععع  معععن% 81 معععن أكثعععر يقضععععي اإلنسعععان أن خص صعععا   اإلغععع    المحكمعععة

 األطفعععا  بعععين بالععذا  عديعععد  أمعععرا  حععد   فعععي ذلععع  يتسععب . مغلقعععة بيئعععا  فععي

 بتلععععع   الع قعععععة ذا  أ  الناتجعععععة المرضعععععية األععععععرا  علعععععى  يطلععععع   النسعععععاء

 .المباني مر  مت زمة أعرا  الداخلي اله اء

 : إلى تؤد  المباني مر  مت زمة أعرا 

 .العاملين غيا  أيا  في زياد • 

 . العم  كفاء   انخفا • 
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 اتخا ها الواجب والتدابير الوقاية

 .  اله ائي التيار لَتحسين االفتتاحية األب ا  أَ  الن افذ فت 

 . المناز  المكات  داخ  الحرار  درجة تغيير•

ر    المنّظفا    استعما  َتقلي •   . اله اء  معّطرا    الُمَعطَّ

 .اله اء لتنقية ف تر استخدا •

 .الداخلي اله اء ن عية على المحافظة ب همية لت عية برام   ض • 

 للزالزل الهيكلية المباني مقاومة

 

 

 المت سطة االرتفاعا  ذا  المباني حالة في المناس  اإلنشائي النظا  اختيار أ ال

 . العادية

 .المناس  اإلنشائي النظا  اختيار م  المناس  المعمار  التصمي 

 .الزلزا  نتيجة المت لد  االنتقالية األفعا  رد د حسا 

 .اإلنشائية للعناصر الحرجة القطعا  تصمي 

 النظا  هذا عليها يتحم  محملة  كمرا  خرسانية أعمد  نظا : االعتبار بعين أخذ

 . الزلزالية المنطقة حس  على طاب 14عن تزيد ال إرتفعا  ذا  مباني
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 الفجائي االنهيار

 

 

  الفجععع   اإلنسعععان  أمعععرا  فعععي القلبيعععة السعععكتة يمثععع  للمبعععاني الفجعععائي االنهيعععار

 يكععع ن ال  لكنععع  مقعععدما  د ن الحعععد   قععع   فعععي هنعععا يععع تي المفاجععع   أ عنصعععر

 .أسبا  ب  أبدا

 :التالية النقاط في الفجائي االنهيار أسباب تلخيص ويمكن

 غيعععر تكععع ين  جععع د أ  التربعععة تكععع ين سععع ء أ  التربعععة أ  األساسعععا  ضعععع  -1

 .األسا  تح  التربة انهيار أ  بالتربة مت ق 

 األحمعععععا  ععععععن الناتجعععععة الجهععععع د تحمععععع  ععععععن األكتعععععا  أ  األعمعععععد  ضعععععع  -2

 . عليها ال اقعة

 الم سعععمية مناسعععيبها فعععي الحعععاد   التغيعععرا  الج فيعععة الميعععا – الغزيعععر الرشععع  -3

 الكثيعععع  الثقيعععع  المععععر ر– المتفجععععرا – القنابعععع  – الععععزالز – الغزيععععر  األمطععععار

– الفيضعععععانا  – السععععي   –  الع اصععععع  األعاصععععير – الشعععععديد  االهتععععزازا –

 .الحري 

 .  التفت  االنهيار حافة على االستس   مرحلة إلى البناء م اد  ص   -4

 . المعادن للحديد الصدأ -5

 (. االنكماش التمدد) القارص  البرد الشديد  الحرار  -6
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 المباني انهيار أسباب

  ال االسمن  ضع  أ  الحديد نقص ه  المباني انهيار إلى تؤد  التي األسبا  إن

 السب  الغال  على ليس  لكنها االنهيارا  في ما بشك  تسه  الع ام  هذ  أن ش 

 ..الحقيقي

 التصمي  عند تتخذ التي األمان ع ام  نبين أن بد ال المباني النهيار الحقيقية األسبا 

 : العادية السكنية للمباني اإلنشائي

 أن  بما بدقة  الطابقية الحم ال  تقدير ه  المصم  المهند  يفعل  ما أ   نإ

 بدقة تحس ( الميتة الحم ال ) البل    ق اط  الب ط   زن الذاتي ال زن حم ال 

 .فيها مشكلة هنا  فلي 

 .المبنى استثمار طبيعة حس  فتختل  الحية الحم ال  أما

 أسا  على التصمي  يحس (  الحية الميتة) الحم ال  تحلي  من االنتهاء بعد

 ..البيت ن مقا مة

 القيمة عالية مثالية حم ال  تقدير حي  من المباني في األمان ع ام  تضمن هكذا  

 . الحديد للبيت ن المقام مة قيمة  تخفي 

 المباني انهيار

 في  استنفذ الذ  المبنى من أمانا   أكثر يك ن التصمي   ف  المنفذ المبنى أن ش  ال

 البيت ن في االسمن  نسبة  خف  الحديد أقطار بتعدي  فقا  األمان خيارا  المنفذ

 ل نهيار سببا   يك ن ما نادرا   هذا لكن. المبنى لمقا مة اإلجمالية القيمة أضع  مما

 .المفاج 

 المصم  جه   نتيجة للتربة ال افية الدراسة عد  نتيجة المفاجئة االنهيارا  تحص 

 كام  عل   هنا  األر  باطن لمعرفة كثير   سائ  فهنا .. األر  تح  لما

 مقا مة  تحديد التنفيذ قب  الم ق  تربة بدراسة مختص( الجي تكني ) عل  يسمى

 .التربة

 هذ  المنش   تقا   بحي . فيها المؤثر  الق   حسا  على يعتمد منش   أ  حسا -

 .ل ستعما  المت قعة حياتها فتر  ط   مستقر   يجعلها بنجا  الع ام 
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 التربة ن  .. الن احي جمي  من المنطقة لمشك    اعيا   المهند  يك ن أن يج .

 .ال ...  معدالتها ت اجدها  مت سط الزالز .. المنا ..  التضاري 

 الزالز  لمقا مة  معالجتها المباني تق ية

 : واإلصالح المعالجة

 غير المتضرر للمنش  اإلنشائية للعناصر ال زمة األساسية المقا مة تامين إعاد  هي

 مقا متها نف  على جيد بشك  إص حها ت  التي اإلنشائية العناصر  تحافظ اإلنشائية

 .تتضرر أن قب  تقريبا

 : التدعيم أو التقوية

 اإلنشائية الجملة أ  منفرد  اإلنشائية العناصر  ص بة مقا مة  تصحي  تعدي  هي

 زياد  غالبا التق ية  تشم  ال حقة  الزالز  ضد المنش  أداء لتحسين  ذل  كك 

 لزياد  جديد  إنشائية عناصر إضافة أ  مطا عتها أ  المنفرد  العناصر مقا مة

 العناصر جع  أحيانا التق ية تستسل   قد جيد  بشك  الجانبية للق   المنش  مقا مة

 للعناصر المتباد  العم  لتحسين  ذل   مطا عة  مقا مة أق  المختار  اإلنشائية

 .أضع   رمجا لعنصر المبكر االنهيار  من  اإلنشائية

 : الزالزل اضرار

 مدمر زلزا   ق   ف ر متخصصة بح  فر  قب  من منش  لك  أ لي تقيي  إجراء

 الرجاء. مه  امر ه  المنش  لدمار العا  المست   تحديد سري   بشك  يت  كي  ذل 

 تعتبر الس م  اجرائا  يلزم ا ان الطبيعية الكارثة هذ  حد   عند الجمي  من

 شم لية   أكثر مستق  تقييما األ لي التقيي  عملية بعد ت تي التي األ لي البح  عملية

  درجة لطبيعة التفصيلي التحديد بعملية يبدأ مصم  مهند  قب  من إعداد  يت 

 فتتطل  الثانية المرحلة أما التدعي   أ  الط ارئ إجراءا  اتخاذ إلى  الحاجة الدمار

 اإلص   اجراءا  تفاصي    تصمي  يمكن بحي  لألضرار التفصيلي البح 

  ذل  المؤقتة للحماية الطارئة باإلجرءا  للبدء األ لية التحريا  بعد  التق ية

  ق   عند تنهار ل   لكنها بال  بشك  تضرر  التي لألبنية الف ر  بالتدعي 

 .الزلزا 

  ال ص   للعناصر المؤق  التدعي  أ  المقا مة ت مين إلى المؤقتة الحماية تهد 

 الحماية إجراءا  تؤمن أن  يج . كك  الجم  س مة عليها تت ق  التي المتضرر 

 .المجا ر  المناط  في النا  لس مة المؤقتة
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 التي المنش   بهد  األمر يج  ب  خطر  ج د حا  في بالتدعي  القيا  قرري أن يج 

 .الخطر يهددها

 من الشاق لية العناصر تدعي  ت مين ه  المؤقتة الحماية عملية في األ   اإلجراء إن

 ت مين ضر ر  إلى الحاجة  تك ن جدا  متضرر  أ  منهار  حاملة  جدران أعمد 

 .متضررا العنصرالشاق لي يك ن عندما  اضحة الطاب  ضمن الشاق لي التدعي 

 لن أنها من للت كد  ذل  بحذر  المنش  إلى المضافة العناصر تق ية نتائ  بتقيي  ينص 

 .الح  زلزا  في األضرار زياد  إلى تؤد 

 

 :التربة معالجة وطر  المنشآت هبوط أسباب

 المباني هب ط اسبا  نحصر ان  نستطي  كثير  متعدد  اسبا  ل  المباني هب ط ان

 : يلي فيما

 انضغاط نتيجة المبنى تح  الم ج د  التربة في تحد  التي الحجمية التغيرا  – 1

 الجزئيا  ذا  التربة ان نجد لذا التربة جزئيا  تقار  نتيجة اساسا يك ن التربة

 حتى الخشن للرم  م  2 بين جزئيتها قطر يترا    التي الرملية التربة مث  الكبير 

  ق  في انضغاطا يحد  نع مة لألكثر م  1.16 الى  تص  الناع  للرم  م  1.2

 نر   لهذا.  م  1.112 من أق  جزئيتها قطر يك ن التي الطينية التربة من اسر 

 من هب طها في أط    ق  يستغر  الطينية األر  على المنش   المباني هب ط ان

 . الرملية األر  على المؤسسة تل 

 . نفس  المبنى عن الناتجة االحما  تل  مث  الثابت  األحما  ت ثير – 2

 نسبة اخت   نر  المثا  سبي   على...  التربة في الرط بة نسبة تغير – 3

 ميا  منس   اخت   أ  الج فية الميا  منس    انخفا  ارتفا  نتيجة الرط بة

 جذ ر ب اسطة التربة في الميا  امتصاص نتيجة الرط بة نسبة تغير أ  الرش 

 .  الزر عا  النباتا 

 اذا االرتكاز خاصة ماكينا   ج د عن الناتجة كتل  الديناميكية االحما  ت ثير – 4

 . المبنى ارتكاز نفط من قريبة زح  م قعها كان

 بسب  االرتكاز خاصة دعاما  فقد يس  مما المبنى بج ار حفر أعما   ج د – 5

 . هر بها أ  التربة زح 
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 loos grane-soil)  السائبة الحبيبا  ذا  التربة في خاصة االهتزازا  ت ثير - 6

 . السري  أ  الثقي  المر ر حركة عن الناتجة كتل ( 

 . عالية بنس  التربة في مذابة ام   ا  عض ية م اد  ج د نتيجة االسا  تحل  -7

 . المبنى أسف  التربة تحل  – 8

  الطينية للتربة بالنسبة الهبوط انواع

 : الهبوط من انواع ثالثة توجد

 (immediate settle) المباشر الهب ط  يسمى األ   الن  (  أ) 

   يسمى التربة من ماء خر   عن  ينت  ال الذ  الهب ط  ه 

undrained-settlement  

 . المبنى انشاء عند مباشر  التحمي  بعد يحد   هذا

 (consolidation-settle) االنضغاط هب ط  يسمى الثاني الن  (   ) 

 اكبر  ه  بال ق  مرتبط  ه  الضغط تح  الماء تصري  نتيجة ينش  الهب ط هكذا

 . االسا  ل  يتعر  هب ط

  الثان   االنضغاط أ  الزح  هب ط  يسمى الثال  الن  (   ) 

secondary-or-creep-consolid) . ) 

 ايضا  ه  التربة من الزائد الماء خر   يتب  الذ  المؤثر االجهاد نتيجة  يحد 

  ذ بال ق  مرتبط ايضا  ه  التربة من الزائد الماء خر   يتب  الذ  بال ق  مرتبط

 االعتبار في يؤخذ ال لهذا األ لين للن عين بالنسبة صغير  الهب ط هذا  قيمة التربة

 . خاصة حاال  في اال
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 التأسيس تربة بسبب المباني تصدعات
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 األساسا   هندسة التربة ميكانيكا في مشكلة بسب  تنش  التي التصدعا   ت تي

 . الج فية الميا  بارتفا  يتعل  منها  كثير

 -: األساسا   هندسة التربة بميكانيكا تتعل  التي األسبا  بع   الي 

 : انتفاخية تربة -1

 أ  أن المعر   فمن المنش  على ت ثيرا التربة أن ا  أخطر من التربة من الن   هذا

 هذا في أن  إال.  المنش  هب ط إلى تؤد   بالتالي تنضغط عليها التحمي  نتيجة تربة

 ارتفا  مسببة الحج  في تزداد فإنها الميا  إليها ما صل  إذا فإن  التربة من الن  

 التصل  التربة هذ   بالتالي الميا  ز ا  بمجرد ل نكماش يع د  لكن  المنش 

 .  لها إح   عم   يج  عليها للت سي 

 : انهياري  تربة -2

 أ  محاطة محببة م اد من تتك ن  كثيفة  متماسكة ق ية تربة هي االنهيارية التربة

 هذ  تماس  على تعم   التي  المل   الطمي الطين من صغير  بكمية مغلفة

  يحص  تضع  الطبقة هذ  فإن إليها الماء  ص    عند   بعضها م  الحبيبا 

 االنهيارا  هذ   تسب     زنها بمجرد  انهيار حجمها في مفاج  تغير للتربة

 منها كثير  ع ام  على هذ  االنهيار كمية  تعتمد   عليها المقامة للمباني مشاك 

 .  الضغط  قيمة  الكثافة الطبيعية الماء نسبة

   لتحملها خاط  تخمين أ  التربة أح ا  عن متكاملة  غير ناقصة دراسا  -3

 الستكما  ا را  مجرد التربة تقرير ان  اعتبار التربة خبراء تقارير  إهما 

 . الترخيص طلبا 

 . الم اق  في التربة تجان  عد  -4

 .  غير  مباني هد  بمخلفا  رد  ا  رد  مخلفا  بها تك ن ك ن

 . الزمن م  التربة هب ط -5

 . مجا ر  لمباني الت سي  ت ثير تح  التربة هب ط -6

 عم  د ن المبني اساسا  من اكبر ب عما  المجا ر  المباني حفر يت  حي 

 الي يؤد  مما المبني اسف  التربة هر   فيحد  المباني لسند ال زمة االحتياطا 

 . المبني في تصد   حد   التربة هب ط

 :  الزراعة  المجار  األمطار ت ثير أ  الج فية الميا  منس   ارتفا  -7
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 من التمكن ج فية ميا  ت جد الت سي  عم   على اإلنشاء منطقة في أن يعني  هذا

 أن  بما منس ب  تخفي  أ  الماء إزالة من البد لذل  األساسا  ص    الحفر عملية

  بالتالي محد د ج في خزان ص ر  على تك ن الج فية الميا  ت اجد حاال  معظ 

 إلى الج فية الميا  منس   تخفي  يمكن حسابها يت  معينة سح  استطاعة م 

 األساسا   عز  الص    الحفر عملية تت  حتى الت سي  منس   من أق  منس  

 . أخر  مر  الطبيعي ل ضع  المائي المنس   يع د السح  عملية  بإيقا 

 إزالة أ  للتربة إح   عم  طري  عن يت  المعالجة من آخر ن   هنا  ي جد أن  إال

 ماتك ن  غالبا منها بدال معينة خ اص ذا  أخر  تربة  إح   األصلية التربة

 تك ن الرم  حبيبا  بين المسافا  أن المعر   فمن الحبيبا  كبير  زلطية تربة

 فإن  بالتالي الشعرية بالخاصة فيها االرتفا  من الماء تمكن لدرجة جدا صغير 

( الشعرية الخاصة إلغاء) التربة حبيبا  حج  تكبير طري  عن المسافا  هذ  تكبير

 . التربة في الماء منس   تخفي  يت 

 : األساسا  على األحما  زياد  -9

 التصميمي التربة جهد من اعلي احما  عن  ينت  المبني في تعليا  احدا  يعني مما

 . المبني في شر   ا  هب ط عن  ينت  التربة في هب ط فيحد 

 : علي  الت سي   مشك   الصخر  القط  -11

 األحيان بع  في ألن  التربة أن ا  أحسن من الصخرية التربة أن البع  يظن قد

 شديد بحذر التعام  يج  أن  إال.  نفسها الخرسانة مقا مة الصخر مقا مة تف   قد

 في الشر   قب  المت نية الدراسة من حقها تعطى أن يج  كما الصخرية التربة م 

 عدسة مجرد الصخرية الطبقة تك ن األحيان من كثير في أن  حي .  عليها الت سي 

 التحمي   م  الطمي أ  الطين من رس بية طبقة منها أسف   ت جد فقط شريحة أ 

 التصمي  يت  ل  أخر  تربة م  مصيرها األساسا  لتلقى تنهار الشريحة هذ  على

 . الكارثة تحد   بالتالي البداية من عليها

 الق اعد عز  إهما  يصاحبة عالية  كبريتا  كل ريدا  أ  أم   نسبة -11

 .  ت كلها االساسا  ت ثر الي يؤد  مما المناس  بالشك  التحتية  المنش  
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 : الرملية للتربة بالنسبة الهبوط

 

 

 بعد المباشر الهب ط يحد  فعاد  التربة من االن ا  لهذ  العالية المسامية نتيجة

 . الهب ط اجمالي من% 91 تمث   قيمت  مباشر  التحمي 

 : المنشآت هبوط لتقليل مراعاتها الواجب االحتياطات بعض

  لتجن  المنش   هب ط لتقلي  االعتبار في اخذها ال اج  الت صيا  بع  هنا 

 : اآلتي في تتمث  منتظ  الغير الهب ط

 الميتة االحما  االعتبار في األخذ م  للمبنى الفعلية لألحما  الدقي  الحسا  – 1

 . مركزية الغير  االحما   االهتزازا  الريا  ضغط عن الناتجة  الق    الحية

 الم ج د  التربة لن   بالنسبة االسا  لن   الدقي   التصمي  الجيد االختبار – 2

 التربة در لق بالنسبة االمان حد د داخ  المنش  من المت لد  االجهادا  تك ن ان على

 . االجهادا  تحم  على

 المناط  مث  االهتزازا  مناط  عن االمكان بقدر الت سي  بمنس   البعد – 3

 . ثقي  لمر ر المعرض  ا  الحديدية السك  لخط ط المجا ر 
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  انخفا  ارتفا  نتيجة كثيرا المائي محت اها يتغير تربة على الت سي  تفاد  – 4

 . المائية المجار  من القريبة التربة مث  الرش  ميا  منس  

 . التربة لزح  منعا ل ساسا  المجا ر  العميقة خاصة الحفر اعما  تفاد  – 5

 . سطحية االساسا  كان  اذا خاصة الرش  ميا  منس   تخفي  تفاد  – 6

 . االعتبار في  اخذها المبنى عمر مد  على الهب ط كمية حسا  – 7

 ع   ا  االحما  تخفي ب س اء المبنى في ينش  هب ط أل  السريعة المعالجة – 8

 . التربة حقن ا  االساسا 

 الضر ر  حالة  في التربة من ن   من اكثر على ال احد المنش  ت سي  تجن  – 9

 . بينها ف اص  عم  م  اجزاء على ك حد  المبنى تقسي  يت 

 ل ساسا  االنشائية القطاعا  بزياد   احد  ك حد  المبنى تماس  مراعا  – 11

 .خاص تسلي  الميدا   تسلي 

  -: ومنها اتباعها يلزم التى الخطوات من العديد هناك لالنهيار التربة قابلية من للتقليل

 . االنهيارية التربة طبقة إزالة*

 الحديثة الطر   استخدا  الميا  لتصري  جيد  شبكة بايجاد التربة إلى الماء  ص   من التقلي *

 . المزر عا  لر 

 . األساسا  تصمي  في انهيارية الغير الطبقا  إلى لل ص  (  الخ ازي )  الركائز استخدا * 

  تغيير ق تها  زياد  جزيئاتها ترابط لتق ية كيميائية م اد بإضافة التربة خ اص تحسين*

 . الفيزيائية خصائصها

 . التربة هب ط مقدار من للتقلي  البناء قب  بالماء التربة غمر* 

 . المختلفة الد  بطر  كثافة أكثر تربة على للحص   التربة د * 

 الخشنة التربة م  رد   تنفيذ خ   من الرد  بناء  إعاد   التراج  االنهيار منطقة ك  تطهير* 

(TVO ) متر 1.3 سم  طبقا  في  ضغط نظيفة . 

 . الحبيبية قنا  يسمى ب  ميا  صر  منض مية أنجاز* 

 الميكانيكية الخصائص لتحسين االسمن    الجب    كالسيليكا للتربة  المضافة الم اد استخدا * 

 . الطبيعية للتربة
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  -:  المنشآت انهيار أسباب

 : ذل  عن المسئ لة الجها  من العديد إلى المنش   انهيار أسبا  ترج 

 

 . المنش  مصمم  -1

 . المنش  منفذ  -2

 . نفس  المنش  -3

 . المنش  مستخدمي -4

 :  المصممين إلى ترجع أسباب /أوال

 

 . المناس  اإلنشائي النظا  اختيار عد . 1

 . المختلفة المنش  أجزاء على تؤثر أن المت ق  األحما  حسا  في خط . 2

 . المصم  المهند  كفاء  عد . 3

 . المبنى فيها يت اجد س   التي الطبيعية الظر   تناس  ال للتصمي  م اصفا  إتبا . 4

 . بالمنش  المحيطة للظر   المناس  الخرساني الغطاء سم  اختيار عد . 5

 . للقطاعا  ال زمة التسلي  حديد كميا  أ  الخرسانية القطاعا  أبعاد حسا  في خط . 6

 تحملها ق  ) جهة من  افية دراسة التنفيذ م ق  في التربة دراسة في قص ر. 7

 (. المت قعة الهب ط نسبة – الج فية بالميا  ت ثرها - الطبيعية خ اصها - لألحما 

 . التنفيذ م ق  في التربة على إنشاء  المزم  للمنش  المجا ر  المباني ت ثير دراسة عد . 8

 . بالمنش  المحيطة الظر   نتيجة تت لد قد التي الداخلية الق   بع  ت ثير إهما . 9

 . إنشاؤ  المراد المنش  لظر   مناسبة غير سابقة لمنش   إنشائية نماذ  استخدا . 11
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  -: المنف ين إلى ترجع أسباب: ثانيا

 

 . للم اصفا  مطابقة غير رديئة م اد استعما . 1

 . المستخدمة الخرسانة مقا مة ضع . 2

 . للمخططا   تسليحها أبعادها في المنفذ  القطاعا  مطابقة عد . 3

 المقا مة على الخرسانة لحص   ال ز  ال ق  قب  إزالتها أ  الشدا  ضع . 4

 . المطل بة

 

 م اد بع  تخزين نتيجة التصمي  في حساباتها م خ ذ غير جديد  أحما  إضافة. 5

 . للمنش  الخرسانية األعضاء ف   كبير  بكميا  البناء

 . صحيحة بص ر  األمطار ميا  تصري  نظا  تنفيذ عد . 6

 التي البناء م اد اختبارا  إجراء طري  عن التنفيذ أثناء الج د  ضبط عد . 7

 . الم اصفا  تحددها

 . التنفيذ جهاز كفاء  عد . 8

 . التنفيذ على اإلشرا  جهاز كفاء  عد . 9

 . بعناية إليها الحاجة عند المختلفة الف اص  أماكن اختيار عد . 11

 خ ف  تكيي  أ  صر  م اسير منها تمر س   التي للفتحا  أماكن تر  عد . 11

 في التسلي  حديد قط  إلى يؤد   قد ذل  بعد الخرسانة في التكسير إلى يؤد  مما

 . بذل  العام  من جه  خطير  أماكن

 . للم اد الصحيحة النس  استخدا  عد . 12

 من فيها يت اجد قد  ما الج فية الميا  ضد  المنش   األساسا  عز  إهما .13

 . صحي  بشك  العز  تنفيذ عد  أ  بالخرسانة تضر  كبريتا  أم  

 . بالمنش  المحيطة للظر   المناس  األسمن  ن   استخدا  عد .14
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 حديد على للمحافظة صحيحة بص ر  المناس  الخرساني الغطاء تنفيذ عد .15

 . الصدأ من التسلي 

 حد   تمن  سليمة بص ر  الصحي الصر  أ  بالماء التغذية أنظمة تنفيذ عد . 16

 . صدأ  إلى  تؤد  التسلي  حديد  كذل  بالخرسانة تضر الميا  تسر 

 . التنفيذ سؤ تراكما  نتيجة للمنش  األمان معام   استنفاذ. 17

 بش ائ  اخت طها إلى يؤد  مما صحيحة بص ر  البناء م اد تخزين عد . 18

 . التسلي   حديد الخرسانة بين التماس  ق   تضع  أتربة أ  عض ية

 

 -: نفسه المنشأ إلى ترجع أسباب ثالثا

 – حرائ  – زالز  – حر  )  طبيعية ك ار  من المنش  ل  يتعر  ماقد  هي

 .(  إنفجارا  –  سي   فيضانا 

 . المنش  على ت ثيرها  مد  بحد ثها التنبؤ اليمكن قد ما الطبيعية الك ار  هذ   من

 -: المنشأ مستخدمي إلى ترجع أسباب: رابعا

 . المنش  نفذ اجل  من الذ  الغر  تغيير. 1

 . المنش  استعما  س ء. 2

 .  قائية أ  د رية كان  س اء ال زمة الصيانة إجراء عد . 3

 . ذل  أساسات  أ  المنش  تحم  لمد  كافية دراسة د ن المنش  ط اب  عدد زياد . 4

 . من  قريبا أ  المنش  داخ  التسلي   حديد بالخرسانة مضر  كيميائية م اد تخزين. 5

 دراسة د ن اإلنشائي نظام  أ  المنش  فراغا  ت زي  في التعدي   بع  إجراء. 6

 .المنش  س مة على ذل  ت ثير أ  التعدي   هذ  عم  إمكانية مد  عن كافية
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