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 :المقدمة •

نظو البناء و من اركان تطور  أساسايانهما ركنان  و ان التقدم العلمي والتكنلوجي الذي نعاصره اليوم

تاكيد الوان , اثرا بشكل واضح على تطور العمارة بجانبيها النظري والعملي ,تقنيات المواد المستخدمة

قة بين التكنلوجيا والعمارة باعتبار ان العمارة المعاصرة نتاجا للتكنلوجيا الحديثة والتي تغلغلت على العال

او في عملية االدارة واالنتاج وتصنيع  الى داخل كل جوانب العمارة سواء كان ذلك في الفعالية التصميمية

و قد . من فقرات البناء الحديث  و ظهور تفاصيل معمارية جديدة و معالجات جديدة لكثير المواد البنائية

العيوب التي  لتقليلتاثر نظم التسطيح بتقنيات المواد الجديدة مما ادى الى ظهور نظم جديدة للتسطيح 

و بالرغم من عدم خلو النظم الجديدة من العيوب و النواقص و .كانت تعاني منها النظم القديمة للتسطيح

لمستخدمة و طريقة العمل و مدى مالئمة النظام مع العوامل ره بعوامل عديدة منها جودة المواد اتاث

الجوية المحلية يمكن القول بان نظم التسطيح كغيره من النظم المكونة للمبنى أستفاد كثيرا من التقنيات 

  .الجديدة للمواد للوصول الىنظام تسطيح متكامل

 -:مشكلة البحث  •

 .لمواد المستخدمة في عملية التسطيحلم و تقنيات جديدة حدوث تغيير في كفاءة التسطيح مع أستخدام نظ -  

 -:البحث  فرضية •

 :يؤدي أستخدام نظم التسطيح الجديدة في األبنية الجامعية الى  -  

 . تقليل كفاءة نظام التسطيح •

 .ضعف في مقاومة الظروف الجوية المحلية •

 -:البحث  هدف •

 .في الجامعاتءة نظام التسطيح التقنيات الجديدة للمواد على كفاتحديد أثر  -      

 :كما يأتي و أطارينبناء الهيكل العام للبحث ضمن  تم  - :كل البحث ـهي •

 :األطار النظري -

تقنيات المواد المحور األول يتضمن شرحاً ملخصا عن , الى محوريين رئيسيين  األطار النظري نقسمي 

أنواعها و العوامل ,  فيتضمن نظم التسطيحاني أما المحور الث ,طبيعتهاتعريفها و أنواعها و  ,الجديدة

 .الجامعاتفي  المؤثرة عليها

 :األطار العملي -

ثم تحديد مؤشرات  نظم التسطيح في جامعة السليمانية في اسكان و في قلياسانو عن الحالة الدراسية  شرح

للبحث و التاكد من صحة  األستنتاجات النهائيةوصوال الى  االطار النظري و تحليل وفق المؤشرات المحددة 

 . حث ثم تقديم التوصيات من قبل الباحثفرضية الب
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 :)األطار النظري( :وال ُأ 

 ) : تقنيات المواد الجديدة( المحور األول  

 :تعريف التقنية ١-١          

بالنسبة لمفهوم التقنية، فهو يجد ان النظام المنشئي والمادة التقنية تؤثر في طراز المبنى كذلك  سمبر حسب طروحات

هي اساس قيام الطراز  كما يعتبر ان العقدة اول تقنية تشييد، وهي ) المادة التقنية(يد فان المواد البنائية وتقنيات التشي

اول رمز تقني، الذي جاء تعبيرا عن القيم واالفكار الكونية االولى لالنسان واشباعا لرغبته في خلق النظام والربط  

وهو يؤمن  ,خ االول، االكليل االول وهكذامثال الكو ,وأساس قيام طراز بناء بدائي اطلق عليه مفهوم النمط االول 

وهو . بان النظام االنشائي يجب ان يكون اساس الطراز وان اي شكل اليتحدد بفعل النظام االنشائي يجب اغفاله ونبذه

والمقصود باالصول . يعتبر الطراز، مطابقة العنصر الفني مع اصوله االولى ومع جميع مقومات وظروف وجوده

وبذلك تكمن اصول الطراز . لفني، االصول التقنية والمادية والمتمثلة بالمواد البنائية وتقنيات التشييداالولى للعنصر ا

 )٢٠٠١,  ١٠٣،ص عبد الرزاق( .في المواد والتقنيات البنائية التي تمكن من انتاج االشكال الفنية والزخرفية

مجموعة االفعال والممارسات التصميمية  :ويعرف المرتكز التقني الذي يعد احد مرتكزات التكنولوجيا بانه

. والتنفيذيــة واالنتاجيــة في معاملــة المواد واالدوات وتنظيمها النتــاج سلع معينة او لخدمة غرض معين

 )١٩٩٧،  ١٩حمد اهللا، ص(

تجسيدها  كما ان تقنية المعمار تعني طريقته او اسلوبه في التعبير عن نفسه وعن الفكرة االنسانية التي يرغب في

تمثل مجموعة مفردتا لغة المعمار وتبين مدى فهمه لمبادئ ) التقنية(فالتكنيك . بصورة مرئية عن طريق االنشاء

وقواعد االنشاء، وفيما اذا كان احد االشخاص المبدعين فسوف يتمكن من ان يضيف الى مجموع مفردات لغة العمارة 

  (١٩٩٢ , Meiss, Page١٦٧). عموما

تحمل عدة مؤشرات منها كيفية التعامل مع المواد البنائية تصميميا ) تقنية مواد البناء(ان التقنية  يتضح مما سبق

وتنفيذيا وانتاجيا واسلوب تنظيم المواد البنائية والذي ينعكس في الهيكل المنشئي والتقسيم الوظيفي او في هيئة تحقق 

د االنشاء، ومنها انها العقدة المعبرة عن االفكار والمبادئ غرض، ومنها انها المعبرة عن الفكر المعماري وفقا لقواع

هو كيفية التعامل مع المادة البنائية تصميميا : ووفقا لذلك يكون التعريف االجرائي للتقنية. حيث تخلق النظام والربط

ك طريقة تنظيم والمفاصل االنشائية واسلوب التركيب واسلوب الربط سواء كان لمادة واحدة او عدد من المواد وكذل

  )١٩٩٧،  ٢٢حمد اهللا، ص( .المواد البنائية هيكليا او اعطاء هيئة تحقق معنى او اي منفعة اخرى
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 :المواد البنائية ١-٢          

هذا  أنتوياديساصاب .أولوية و أهمية قصوى في بنية تحقيق العمارة و حضورها الموضوعي, للمواد البنائية        

لذلك فان هؤالء الذين تناولوا موضوع العمارة . أعتبر المواد بانها تكون لحم و عظم و جلد العمارة الهدف بدقة عندما

و تجاوز االمر عند , باعتبارها مادة اساسية من مواد ظاهرة العمارة , التخلول طروحاتهم عن المواد البنائية , 

ها هو , بنائية بطريقة شاعرية و سحرية و فنتازيا و تعاملوا مع المواد ال, و استخدموا , عندما اعتبروا , بعضهم 

و اعتبر بان , ) انثروبورمورفيكية(و عالج المواد الغير العضوية بطريقة , يبحث عن نواة بالسحر و الحياة  ألبيرتي

لك و يتم ذ, اليتم استخدام المواد باالختبار او الحسابات . و تستجيب للفضول, تتفاعل , تنموا , تعيش , المواد 

لقد . حيث ان المادة تفقد كافة امكانياتها للتعبير عن االفكار المبنية في عالم الحسابات . بواسطة الحدس و الرغبة

على ان العمارة الجيدة و المتوافقة هي التي تستعمل المواد لرفع  كان و التوتوافقت اراء العديد من المعماريين امثال 

اكدوا على ضرورة ابقاء المجال مفتوحا امام ابتكار مواد جديدة لحل مشاكل و . االحساس بالقوة الداخلية للمنشأ

على سبيل المثال هو االساس في االنتاج المعماريز  التوفاالستعمال المناسب للمواد البنائية عند . العمارة و االنشاء 

االنسان و منذ نشاته و حتى يومنا  و, تمثل الطبيعة خزين الينبض للمواد البنائية  .اذ اعتبرها حسا و خياال و عاطفة

, او قام ببعض العمليات التهذيبية البسيطة , هذا لجأ الى الطبيعة يستمد منها ما يحتاجه من المواد ليستعملها كما هي 

, على هذه النقطة  فيتروفيوسأكد . أو قد اجرى لها عمليات تحويلية جذرية ابعدها عن شكلها و خصائصها االصلية 

 ان يستغلها االنسان عند قيامهد الشكلية لنماذجها المادية التييمكنن الطبيعة هي خزين يظم مجموعة القواعو اعتبر ا

يعد ايضا ان تطور فكر االنسان يتم باستغالله المتواصل للمواد و الظواهر و باستنساخها في نتاجه المعماري و

 )٢٠٠٣,  ١٢٠ص,رسول( .النماذج الطبيعية الموجودة فيها 

 :المواد البنائية الجديدة ١-٣

الثورة الصناعية و التطور العلمي في تطور المواد البنائية و ظهور مواد بنائية جديدة و بخواص و امكانيات  تساهم

المستخدمة في  جديدةالمواد البنائية اللبعض استعراض و فيما يلي , عالية ساعدت على تور نظم البناء بشكل كبير 

 :خصائصها المنشئية والفنية أبرز مع ايضاحنظام التسطيح 

أعطت اغراء للمصممين  -كمادة بالستيكية  -هي مادة حديثة بتطبيقاتها وتطويراتها، الخرسانة المسلحة  :الكونكريت •

. ذوي الخيال الواسع بابتكارات انشائية شكلت الخرسانة المسلحة باشكال خاصة تالئم الطبيعة االساسية للمادة

ؤدي نفس الدور االنشائي للحديد الصلب تحت اغلب ظروف التحميل مع احتمالها للحريق مــدة الخرسانة المسلحة ت

  .اطول، وهنــاك ميزة اخرى لصالح الخرســـانة المســلحة هي نفقات صيانتها بمقارنتها بالصلب
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ها مفتوحة ان ما تتميز به الخرسانة المسلحة من صفات المرونة وتقبل التشكيل وتحمل الضغط والشد يجعل

ومن الناحية االنشائية البحتة فان الخرسانة . امام معظم التكوينات االنشائية على درجات متفاوتة من الكفاية االنشائية

كما ان الخرسانة المسلحة هيأت .  بلدونتها وسهولة تشكيلها تفتح مجاالت واسعة للتشكيل المناسب للكفاية االنشائية

ية ذات اسطح خارجية حاملة، هذه االشكال بالستيكية تحل فيها المنحنيات المستمرة االمكانيات لخلق اشكال معمار

كما تحل التكوينات المفردة والمزدوجة االنحناء المستمرة ذات الكفاءة االنشائية . محل الخطوط المتعامدة الحادة

حجار واالخشاب والحديــد العاليــة محل التكوينات المعمارية التكعيبية التــي خلفتها طبيعة االنشاء باال

 . عمارية المتجددةــــــــوالصلب، وهي كمادة جديدة فريدة من نوعها تعد منبعا الينضب للتكوينات الم

 ) ٢٠٠٢, ٩٤ص,مزوري (

، كما يحسن (Strength)، وهذا المكون يحسن من القوة (Iron)هو خليط من معدنين او اكثر من  : (Steel)الحديد  •

، ولو ان الستيل من المحتوى المظهر "لطيفة"اغلب الهياكل من الستيل هي . (Elasticity)رونته بشكل خاص من م

واستعماله للصهر، حيث ان اضافة الكاربون  (Wire)الكاربوني العالي والواطئ يكون في المتناول لعمل االسالك 

حرارية لتساعد في  - عمال سيطرةاللطيف اغلبها تستعمل في المباني وباست-مقاطع الستيل.يحسن من قوة الشد

و يشكل مع مادة الكونكريت ثنائي  تضبيط وتصحيح االشكال، وزيادة قوتها وخصائصها االخرى ضمن حدود جيدة

 ) ٢٠٠٢, ٩٤ص,مزوري ( .فعال في تشكيل السطوح و هياكل االبنية 

عالم المواد في العصر الحالي صناعة  تصنف البالستك بانها من البوليمرات، اخذت تحتل مكانا مرموقا في : البالستك •

البالستك فقط منذ الحرب العالمية الثانية، مكوناته او تراكيبه عضوية، جزيئه ذو وزن كبير، الذي اليذوب في الماء، 

والذي تم  ١٨٤٢يعود اصله الى مــادة المطاط عام ). قولبته(صلب في درجات الحرارة االعتيادية، وممكن تشكيله 

والبالستك سلسلة من ذرات . ، الذي يعد انه مطور لمادة العاج١٨٦٥الول مرة في مادة السليلويد عام  التعرف اليه

 ) ٨٦٠,٢٠٠١ Merritt,Page( .يعطي وجه متجانس ليشكل الشكل الصلب

عبارة عن ألياف دقيقة مصنعة من مصهور صخر البازلت وذلك بعد صهر وإذابة الصخور  :الصوف الصخري •

مئوية ثم صب المصهور في اسطوانات سريعة الدوران فيتم تحويل المصهور الذائب إلى ألياف درجة  ١٥٠٠تحت 

 .الصوف الصخري ، ويتم بعد ذلك ربط جميع هذه األلياف بواسطة مادة راتنجية خاصة

 :تتميز منتجات الصوف الصخري باآلتي

 .درجة مئوية  ٨٠٠مقاومة الحرارة العالية لمستوى يصل إلى  -

 .بليتها للتحلل والفناء ألنها مادة طبيعية عكس مواد العزل البتروكيميائية التي تتحلل بعد مضي عدة سنواتعدم قا -

 .عدم قابليتها المتصاص الرطوبة والمياه  -

 .سهلة التركيب والمناولة -
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وسترين والتي ال تحترق ومضادة للحريق على عكس العوازل األخرى المصنعة من المواد البتروكيميائية مثل البل -

 ) ٨٦٣,٢٠٠١ Merritt,Page( ٠تطلق أبخرة وغازات سامة قاتلة لإلنسان عند تعرضها للحريق

  :الصوف الزجاجي • 

ويمتاز الصوف الزجاجي بأن له معامل توصيل منخفض ويتغير معامل التوصيل حسب الكثافة فكلما كانت كثافة 

نسبة للعزل الحراري في المكيفات يتم استخدام الصوف الصوف الزجاجي مرتفعة كلما قل معامل التوصيل، بال

 ) ٨٦٣,٢٠٠١ Merritt,Page( .الزجاجي في الدكتات الخاصة بالتكييف المركزي 

 :اللباد أو البطانية • 

وتوضع في الفراغات بين الحوائط أو األسقف أو األسطح المراد عزلها من الحرارة في المباني علي أال تكون هذه 

للهبوط الغير منتظم وعلي ذلك فيوضع اللباد أو البطانية في األماكن بين القوائم الخشبية في الحوائط  العناصر عرضة

 ) ٨٦٨,٢٠٠١ Merritt,Page( .أو بين الكمرات في األسقف كما أنها تثبت بالمسامير الخاصة بها 

 :األلواح • 

كذلك يمكن وضعها علي الواجهة . ئم الخشبية وهي ألواح صلبة تستعمل كحوائط غشيمة علي الواجهة الخارجية للقوا

كما يمكن . كما يمكن وضعها فوق السقف المعلق مباشرة، أو وضعها علي علفات لحوائط المباني. الخارجية للمباني

وضع هذة األلواح أيضا تحت الطبقة العازلة للرطوبة باإلضافة إلي ذلك يجب مراعاة عزل هذه الطبقة جيدا من 

 ) ٨٦٨,٢٠٠١ Merritt,Page( .ة أو مياه المطرالتأثر بالرطوب

 :الفلين النباتي • 

يصنع الفلين من لحاء أشجار البلوط والتي يتم تقطيعها إلى حبيبات ثم توضع في قوالب تحت ضغط هيدروليكي 

وتنقل بعدها إلى أفران للتحميص مع الضغط للحصول على ألواح من كسيرات الفلين المشبع بالقطران ) مكابس(

 ) ٦٦٨,٢٠٠١ Merritt,Page(. تخانات مختلفةب

 :رغوة البورلوريثين •

هذه المادة ناتجة من تفاعل مركبات تحتوى على مجموعات الهيدروكسيلية وتمتاز بخاصية االلتصاق الجيد لمعظم  

اخل السطوح بشروط أن يكون خلفيات هذه السطوح نظيفة وخالية من الشحوم ويمكن رش مكونات الرغوة السابقة د

 .فراغات أو تجاويف أو على المسطحات المعقدة ذات األبعاد الثالثة

رغوة اليوريا فورملديهيد رخيصة الثمن،فهذه المادة أوسع انتشارا لإلستعمال لملء :رغوة اليوريا فورملديهيد 

   .ج عن عملية الرغوةالفراغات السابقة التشكيل وال يمكن استعمالها بين المواد الصماء التي تسمح بنفاذ الماء النات

)Merritt,Page ٤٤٣,٢٠٠١ ( 
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 ) : التسطيح امنظ(  ثانيالمحور ال 
 

 :أنواع نظم التسطيح ٢-١

ثر بالمياه فوق دكة السقف النهائي للمبنى بهدف أالتسطيح عبارة عن وضع طبقة او عدة طبقات من مواد معينة التت

 )Chinge,Page٢١٢,١٩٩٤(.لعزل الحراريو اتصريف مياه األمطار و حماية السقف من أشعة الشمس

 :الى صنفين, ) ١(كما في شكل حسب نوع السقف الذي تغطيه بشكل عام يمكن تصنيف نظم التسطيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يوضح األشكال المختلفة لسقف المبنى) : ١(شكل                                    

 

 ) ٢٦٨,٢٠٠١ Merritt,Page(: المصدر                                             
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 :تسطيح السقوف ذات األنحدار القليل٢-١-١ 

و تتكون عادة من طبقة او عدة طبقات من مانع ) "Built-up roofing "BUR(يسمى هذا النوع من التسطيح بـ 

انت او صناعية مثل ـــزلة طبيعية كاثم طبقة وسطية من المواد الع ,) القير السائل أو اللباد القيري (الرطوبة مثل 

شتايكر أو قطع (و أخيرا طبقة من المواد الصلبة لحماية الطبقات السفلى مثل ) أو الفلين أو البولي سيرين رابالت( 

 )٣(و شكل ) ٢(كما في شكل ,و تتغير سمك و عدد الطبقات المستخدم حسب التصميم المعتمد , )كونكريتية أو حصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لتسطيحلنظام االطبقات المكونة يوضح ) : ٢(شكل                                   

 ) ٢٧٠,٢٠٠١ Merritt,Page(: المصدر                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الطبقات المكونة لنظام التسطيحيوضح ) : ٣(شكل                                    

 )١٩٨٨, ٣٨٢ص,سلمان(: المصدر                                             
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 الموضح ,  و مـــانع الرطوبة )بولي سيرين(يتميز نظام التسطيح المكون من الحصو و العازل الحراري  -

 :بما يلي ) ٢(في شكل    

i.  حيث تعتبر من اهم مميزات هذا النوع من التسطيح و المسمى , الخلو من مفاصل التمدد)Free Joint.( 

ii. العزل الحراري. 

iii.  عدم تاثره باشعة الشمس. 

iv. الكلفة القليلة للصيانة. 

 :و من عيوب هذا النظام 

i. عدم امكانية استخدام السطح. 

ii. المرونة و التثأر بوقوع الجسم الصلب عليها. 

iii. فطية مما يؤدي ئلة الى الطبقات الداخلية للنظام مثل المواد الكيميائية و مشتقات النسهولة وصول المواد السا

 .الى الحاق ضرر كبير بالطبقات الداخلية للنظام

iv. عدم الشعور باالضرار التي تلحق بالطبقات الداخلية مما يؤدي الى تغيير مساحات واسعة في عمليات الترميم. 

v.  ضرورة وضع قطع كونكريتية في االماكن التي تستخدم كممشى لعمليات الكشف و الصيانة و ذلك لحماية

 ) ٢٧٠,٢٠٠١ Merritt,Page( .صو و الطبقات الداخلية من النظام من الضررطبقة الح

تمدد من مادة الماستيك و  القطع الكونكريتة ذات مفاصل و المكون من و المسمى بالتهوير أما نظام التسطيح األخر -

 :بما يليفيتمييز , ) ٣(كما موضح في شكل ,طبقة من التراب كعازل حراري و مانع للرطوبة فوق السقف 

i. العزل الحراري. 

ii. صالبة السطح الخارجي للنظام. 

iii. أمكانية أستخدام السطح للفعاليات المختلفة و للخدمات. 

iv. الطبقات الداخلية.سهولة غسل و تنظيف السطح. 

v. أكتشاف األضرار التي تلحق بالنظام بسرعة قبل تاثر 

vi. مالئم للمناخ الحار و الممطر. 

 :و من عيوب هذا النظام 

i. صل بالعوامل الجوية مثل اشعة الشمس و انخفاض درجات الحرارةتأثر المفا. 

ii. الصيانة المستمرة. 

iii. ١٩٨٨, ٣٨٢ص,سلمان( .نمو النباتات داخل طبقة التراب عند عدم معاجة التراب المستخدم( 
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 :تسطيح السقوف ذات النحدار الشديد ٢-١-٢

على السطح المائل للسقف حسب التصميم قيري يتكون هذا النوع من التسطيح من طبقة او عدة طبقات من اللباد ال 

 تكون الطبقةتو , و قاعدة من الحديد او االلمنيوم او الخشب تثبت عليها الطبقة االخيرة من التسطيح ) ٤(كمافي شكل 

كما في  المعالج  او من مادة الخشب) ٦(او من مادة القرميد كما في شكل ) ٥(من مادة شنكل كما في شكل  األخيرة

و تستخدم هذا النوع من التسطيح في المناطق الممطرة لألمكانية العالية لهذا النظام في تصريف مياه , ) ٧(شكل 

 . المطار و في المناطق التي تتميز بتساقط الثلوج و نسب عالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لتسطيحتخدام مادة الشنكل في اأسيوضح ) : ٥(شكل                      يوضع الطبقات المكونة للتسطيحيوضح ) : ٤(شكل        

 ) ١١٨٠,٢٠٠١ Merritt,Page(: المصدر                               ) ١٠٢٣,٢٠٠١ Merritt,Page(: المصدر           

 

 

 

 

 

 

 

 
 في التسطيحأستخدام مادة الخشب يوضح ) : ٧(شكل                     أستخدام مادة القرميد في التسطيحيوضح ) : ٦(شكل         

 ) ١١٨٢,٢٠٠١ Merritt,Page(: المصدر                              ) ١١٨٠,٢٠٠١ Merritt,Page(: المصدر           
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 :العوامل المؤثرة على نظم التسطيح ٢-٢

 :العوامل الجوية ٢-٢-١           

بة األتربة في الجو على نوع النظام السـتخدم  نسو تأثر العوامل الجوية من أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة          

فالنظام المستخدم في المناطق الحـارة  , في عملية التسطيح و على سمك و عدد الطبقات المستخدمة في نظام التسطيح

الطقسـية   هذه العوامل في التقلبـات  تأثير وتظهر. والجافة تختلف عن النظام المستخدم في المناطق الباردة و الممطرة

 ومن المخاطر الطبيعية التي  .بالتسطيحأضراراً كثيرة  تلحقفاع درجات الحرارة أو انخفاضها وشدة الرياح التي كارت

أو  الطبقة العلوية مـن التسـطيح   أحياناً مما يسبب انجراف  هطول األمطار بغزارة ولمدة طويلة التسطيحتتعرض لها 

ام التسطيح و خصوصا عند انخفاض درجة الحرارة الـى درجـة   بنظالتي تُلحق أضراراً كبيرة  والرطوبة  زيادة نسبة

 )١٩٨٨, ٣٨٢ص,سلمان( .التجمد في الليل

 :نظام تصريف مياه االمطار ٢-٢-٢             

 -:يتكون هذا النظام من العناصر التالية

 .المسقط المائي ومخرج الجريان المائي •

 .صبة الميالن إذا كان السطح مستوياً •

  .وأنابيب التصريف العامودية )Gutters(اب رالميز •

 .فلتر على راس الميزابالمصفاة  •

هو سطح تجميع مياه األمطار الساقطة والتي عادةً ما تكون أسـطح المبـاني    المسقط المائي ومخرج الجريان المائيو 

ويجب أن يكـون  .  يةوقد تشمل المساقط المائية على المناطق الغير نفاذة حول المبنى مثل المناطق المبلطة أو اإلسمنت

 ) ١٢٠٩,٢٠٠١ Merritt,Page(. لضمان تدفق للمياه الجارية% ١إلى % ٠.٥المسقط المائي منحدرا بميل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 متعدد المخارج مخرج ماء أحادي
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فات و هذا بدوره ياثر على نوع نظام حيث ياثر مساحة سطح المبنى على عدد المزاريب الضرورية حسب المواص

 .التسطيح المالئم بما ينسجم مع كمية تساقط االمطار و كيفية تصريفها بشكل يضمن سالمة المبنى من االضرار

و يعتبر , و تعتبر مناطق المزاريب من المناطق الحساسة في نظام التسطيح و ياثر بشكل مباشر على كفاءة التسطيح 

 .لدقيقة و اتباع المواصفات  من االمور الضروية لتامين كفاءة نظام التسطيحاستخدام المعالجات ا

 :أستخدام السطح             ٢-٢-٢

فأنسجام نوع التسطيح مع طبيعية , يؤثر استخدام السطح على نوع النظام المستخدم في التسطيح و على كفاءة النظام 

ور الضرورية و التي يجب اخذها بنظر االعتبار في اختيار سقف المبنى و الخدمات الموجودة فوق السطح من االم

 :لذلك يجب مراعاة النقاط التالية عند اختيار نظام التسطيح , نظام التسطيح 

i. االنسجام بين نوع سقف المبنى و نظام التسطيح. 

ii. االنسجام بين استخدامات سطح المبنى و نظام التسطيح بشكل ال ياثر على كفاءة نظام التسطيح. 

 :عمليات الصيانة و الترميم             ٢-٢-٣

خاصة في المناطق التي تتميز بالتقلبات , تعتبر عمليات الصيانة من االمور المهمة في المحافظة على نظام التسطيح 

الطقسية و باختالف كبير بين درجات الحرارة بين اليوم و الليل و في الفصول المختلفة مما ياثر بشكل مباشر على 

حيث ان المشاكل الصغيرة كوجود ثقب في الطبقة العلوية لنظام التسطيح يؤدي  ,واد المستخدمة في نظام التسطيح الم

الى تغيير تسطيح مساحة واسعة من السقف عند اهماله و عدم صيانته في الوقت المناسب و عملية اعادة التسطيح 

بمراعاة )  NRCA(ية ويوصي المواصفات االمريك و لذلك  ,أصعب من التسطيح األول تكون عادة اكثر كلفة و 

 :النقاط التالية

i. تشكيل لجان خاصة بفحص نظام التسطيح بشكل دوري. 

ii. عمل فحص للطبقات الداخلية مرتين في السنة. 

iii. تسجيل المعلومات الدقيقة عن كا عمليات الفحص و الصيانة و الترميم. 

iv. استخدامات السطح التأكد منمالئمة نظام التسطيح مع العوامل الجوية و. )Merritt,Page ١٣٣٠,٢٠٠١ ( 

حيث ان كلفة الصيانة ,يؤثر عمليات الصيانة و الكلفة الضرورية لصيانة و الترميم على اختيار نوع نظام التسطيح 

ل االق النظام الكثر مالئمة مع العوامل الجوية و ففي االبنية الجامعية يفضل استخدام ,تختلف من نظام تسطيح الى أخر 

 .كلفة في الصيانة ت

  

 



óïåiÿa@À@bémdÑÙÜa@ì@|ïnÜa@Ëíä@ôÝÈ@ò‡î‡§a@†aí¾a@qbnÜa@ì@ãa‡ƒnc                                              ١٣@

 

  ):األطار العملي: (ثانيا 

 :نموزج –) جامعة السليمانيةمباني (  -١

 :مباني جامعة السليمانية في أسكان ١-١

جامعة السليمانية في منطقة أسكان في مركز مدينة السليمانية و تم البدا بانشاء مباني الجامعة عام  مباني   قعت

  .و الخدمات الرئيسية للجامعة و الكليات األنسانية و العلمية    رابرين ةمباني قاع وتضم ١٩٦٧

 :نظام التسطيح  •

أما نظام التسطيح للسقوف الكونكريتية يتكون من نظام ,  يتكون سقف المباني بشكل عام من الخرسانة المسلحة

كذلك تم استخدامه في  و المستخدم في االبنية الحكومية في العراق بشكل عام و,  ) التهوير(تسطيح معروف بـ 

 .تسطيح في االبنية الخاضة سواء كانت أبنية سكنية او تجارية

و يتم وضع هذه الطبقة بعد تنظيف كامل ,) القير السائل(تتكون عادة من طبقة من مانع الرطوبة مثل و هذا النظام 

التراب النظيف مع اضافة كمية و بعد ذلك يتم طبقة وسطية من , للسطح و عسله بالماء بشكل جيد و من ثم تجفيفه 

و يكون سمك هذه الطبقة و التي , من الملح الى التراب لمنع نمو النباتات في حالة تعرض هذه الطبقة الى الرطوبة 

بعد ذلك يتم وضع , العطاء الميا الالزم للسطح لتصريف المياه ) سم  ١٥سم الى  ٥(تعمل كعازل حراري بين 

و يتم ملء المفاصل بين قطع , فوق التراب بشكل جيد) سم ٨٠x٨٠يتية بابعاد قطع كونكر(قطع من الشتايكر 

و كما موضح , الشتايكر بمادة الماستيك العطاء مرونة لحاالت التمدد و التقلص و حماية قطع الشتايكر من التشقق 

 .)٨(في شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسطيحات المكونة لنظام الطبقيوضح ) : ٨(شكل                                           
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 :مباني جامعة السليمانية في قلياسان ١-٢

المدخل الرئيسي لمدينة السليمانية مقابل السكن الجديد ألساتذة على  مشروع الحرم الجديد لجامعة السليمانيةيقع 

دونماً حيث تم تصميم  ٥٨٨ ساحة المشروع الكلي تبلغ م .الجهة الغربية لمركز المدينة  في الجامعة في بكرجو

 المشروع مـن قبل

 ويتم تــــنفيذ المشروع من قبل . والتي تقع مقرها الرئيسي في مدينة أنقرة في تركيا)  METشركة (  

 .التركية) TEPEشركة (  

و رئاسة الجامعة و قاعات  يتألف مشروع الحرم الجديد لجامعة السليمانية في قلياسان من مباني األقسام الداخلية

 . المناسبات و الخدمات الرئيسية للجامعة و الكليات األنسانية و العلمية  و المركز الرياضي و ملعب الجامعة

 :نظام التسطيح  •

 .يتكون سقف المباني بشكل عام من الخرسانة المسلحة مع تسقيف القاعات الكبيرة و القاعات الرياضية بالجملونات

يتكون ,  ) Built-up roofs (BUR)(نظام تسطيح معروف بـ  تسطيح للسقوف الكونكريتية يتكون منأما نظام ال

فوقها طبقة ) سم ٥(بسمك ) XPS(من طبقات من اللباد القيريي فوق السقف مباشرة ثم طبقة من العزل الحراري 

 . )١٠(و شكل  )٩(شكل  كــــما في  ,)سم ٥(و أخيرا طبقة من الحصو بسمك التقل عن ) glass-fiber(من 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 الطبقات المكونة لنظام التسطيحيوضح ) : ١٠(شكل                          التسطيح الطبقات المكونة لنظاميوضح ) : ٩(شكل     

 المنفذة TEPEشركة : المصدر                                            المنفذة TEPEشركة : المصدر               
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حيث يتم تنظيف سطح السقف و صبغه بطبقة مـــن الماستيك السائل ثم يتم فرش طبقتين مـن اللبـاد القيـري     -

 ).١١(لكل طبقة كما موضح في شكل ) ملم ٦(بسمك باتجاهين مختلفين و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقيريكيفية وضع طبقة اللباد ايوضح ) : ١١(شكل                                        

 الباحث: المصدر                                                     

يتم أختبار طبقة اللباد القيري للتاكد من من عدم وجود خلل في التثبيت و ذلك عن طريق ملء السطح بالمـاء و   و -

يتم تفريغ السطح و تجفيفـه   ساعة و مراقبة السقف من الداخل و عند التاكد من عدم وجود نفاذ في السطح) ٤٨(لمدة 

 ).١٢(كما في شكل , بشكل تام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       الباحث: المصدر :  كيفية أختبار طبقة اللباد القيرييوضح ) : ١٢(شكل                                 
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 فوق)  سم٥(بسمك )  XPS(ن المعروف بـ سيريثم يتم وضع طبقة العازل الحراري و المتكون من مادة بولي  -

  )١٣(اللباد القيري كما موضح في شكل  طبقة   
 

 

 

 

 

 

 

 كيفية أختبار طبقة اللباد القيرييوضح ) : ١٣(شكل                                       

 الباحث: المصدر                                                       

 اري بطبقة من الصوف الزجاجي ثم يتم وضع طبقة من الحصو المدور االبيض بقطر الو يتم تغطية العازل الحر -

 فوق طبقة الصوف الزجاجي و بذلك تكتمل طبقات ) سم ٥(يزيد عن سنتيمين و اليقل سمك طبقة الحصو عن      

 رسانة الخاصة عن طريق طبقة الخ هريف المياصو يتم ضبط ميل الالزم لت,) ١٤(كما في شكل  نظام التسطيح    

 .عملية التسطيحبل البدأ بقفوق دكة السقف مباشرة و  بالمنسوب و التي يتم صبها    

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية أختبار طبقة اللباد القيرييوضح ) : ١٤(شكل                                      

 الباحث: المصدر                                                       
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 :مقارنة بين نظامي التسطيح -     ٢
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نظام التسطيح المستخدم                                    
 

 المفردات           

 نظام التسطيح 
 القديم في األسكان

 نظام التسطيح 
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 جويةالعوامل ال ١

 -  -  - أشعة الشمس
  -  -  -نسبة األمطار
  -  -  -سرعة الرياح
  -  -  -سقوط الغبار

 أستخدام سطح المبنى ٢
  -  -  -الفعاليات

  -  -  -الخدمات

 -  -  - صيانة فصلية الصيانة الدورية ٣
  - - -  -صيانة عند الحاجة

 - - - -   بسيطة و غير مكلفة عملية الصيانة ٤
  -  - - -متخصصة و مكلفة

  -  -  -لالشتعالقابل لحريقل مقاومة المواد ٥
  -  -  - مساعد على االنتشار

  - - -  بواسطة الرؤية أكتشاف الخلل ٦
  -   -  عند ظهور العالمات

  -   - المواد الخارجية سداد نقاط تصريف المياهأن ٧
  -  -  -مكونات التسطيح

  -  -  - وقوع أشياء صلبة المؤثرات الخارجية ٨

  -  -  - سكب مواد كيمياوية

 االنخفاض في درجات الحرارة تحت الصفر ٩
 -  -  -  مواد السطح الخارجي
  -  -  -الطبقات الداخلية

  -  -  - وضع قطع من شتايكر سطحالمشي العادي فوق ال١٠
  - - -  رفوق السقفشمبا
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نظام التسطيح القديم المستخدم في أبنية جامعة السليمانية في أسكان أكثر كفـاءة   أن مقارنةيوضح ال -

 :يأتي من نظام التسطيح الجديد و المستخدم في ابنية جامعة السليمانية في قلياسان و كما

  .لنظام التسطيح الجديد) %١٨(في مقابل ) %٧٢(نظام التسطيح القديم أيجابي بنسبة   -١

 .لنظام التسطيح الجديد) %٨٢(في مقابل ) %٢٨( نظام التسطيح القديم سلبي بنسبة   -٢

 

 :االستنتاجات 

 يل كفاءة النظامعدم اخذ العوامل الجوية المحلية في اختيار نظام التسطيح المستخدم يؤدي الى تقل -١

 .و يؤدي الى خلق مشاكل جديدة 

 التنسيق بين وظيفة المبنى و استخدامات السطح من االمور االساسية و التي تاثر بشكا كبير على  -٢

 . كفاءة نظام التسطيح و اطالة عمر االفتراضي للنظام

 ودة في نظاموجود لجان خاصة و خبيرة بنظام التسطيح المستخدم و نقاط الضعف و القوة الموج -٣

 التسطيح تساعد على حماية التسطيح و تقليل كلف الصيانة و الترميم الضروريين الستمرار عمل

 . نظام التسطيح بنفس الكفاءة

 وجود خلل في نظام التسطيح يؤثر بشكل سلبي على مواد االنهاء المستخدمة في المبنى و طريقة -٤

 . كشف الخلل الموجود تختلف من نظام الى اخر 

 انة و متابعة نظم التسطيح الجديدة اصعب من النظم القديمة و ذلك لعدم امكانية اكتشاف الخللصي  -٥

 وانما تحتاج الى الوصول الى الطبقات الداخلية من النظام, في النظم الجديدة على طريق الرؤية فقط 

 .و التاكد من عدم حصول ضرر للطبقات الداخلية

 و حماية مناطق الخدمات و المناطق المستخدمة للصيانة من يعتبر تحديد ممر للمشاة فوق السطح  -٦

 .االمور الضرورية في نظم التسطيح الجديدة وذلك لحماية النظام من الضرر

 فعملية المتابعة و, تعتبر صيانة مفاصل التمدد في النظام القديم من العيوب الرئيسية لهذا النظام  -٧

 رر الى اقصى حد يؤدي الى الحصول على نظام متكامل الصيانة الفصلية لمفاصل التمدد وتقليل الض 

 .   و االكثر مالئمة للمنخ المحلي و االنسب لالبنية الجامعية في أقليم كردستان
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 :التوصيات 

 .  التسطيح يجب توفير المواصفات الهندسية الجيدة عند استخدام هذا نظام -١

 .محاولة للحصول على ايدي عاملة ماهرين في هذا المجال  -٢

 .محاولة استخدام التقنيات الجديدة لتعزيز الفكر المحلي  -٣

 . و استخدام المواد المحلية محاولة توفير المواد األولية للنظام -٤

 .يجب ان يكون النظام المستخدم ملبيا لمتطلبات الوظيفية والجمالية  -٥

 

 
  :المصادر 

 
وقـائع المـؤتمر   : لمدينة واالنسـان ، االطراز المعماري كمنظومة تواصليةعبد الرزاق، جنان عبد الوهاب،  -١

 .٢٠٠١القطري السنوي االول للهندسة المعمارية، 

جامعـة بغـداد   , رسالة ماجستير،قسم الهندسة المعماريـة  ," التكنولوجيا والشـكل "حمد اهللا، رغد نعمة اهللا ،  -٢

,١٩٩٧. 
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