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الجودة؟ تعني ماذا تعني الجودة؟ماذا
آانت مرتكزة فقط على مطابقة  وعبر مختلف األزمان  وفكرة الجودة معروفة منذ مئات السنين •

ةفذ مناحي الحياة المختلفة ظهرت فىمع التطور السريعولكن منذ بدايات القرن الماضي.المنتج
قام . إيشكاواو  تاآوشى، شنجو، آروسبى، جوران، ديمنجعلماء الجودة مثل  ونظريات عباقرة 

 وتعتبر اآلن المرجعيات  التى وبوضع اإلستراتيجيات  اليابانين وهؤالء العباقرة األمريكان 
دة ال ل ل ة ا األ د ا ازالق ت لهاال تش :تشملهىواالمتياز، والقواعد األساسية لعلوم الجودة

غير المشروط تقع على عاتق اإلدارة  بهامدى االلتزام  ومسؤولية تنفيذ إدارة الجودة  -         
.نظام الجودة فىتمثل حجر الزاوية   التي والعليا 

المؤسسة- داخل األفراد إدارةفالشرآة/تدريب الجودةوعمليات نظام تنفيذ .تنفيذ نظام الجودةوعمليات إدارةفىالشرآة/تدريب األفراد داخل المؤسسة-       
تحسين نظام الجودة يجب أن ينظر لها على إنها عملية مستمرة باستمرار  واإلصالح -         

.األعمال
التأمين- تنفيذفىالتوثيقويجب على الجميع من الجودةوالمشارآة نظام .تحسين ين        يق ويجب  ي ىو ى  يع  ج ن  جوور  م  .ين 

 فىإنما لها معان عديدة  ولكنها ليست ذات مفهوم موحد،  وبالرغم من أن الجودة آلمة مفردة •
 ولمختلف األشخاص أشياء ذات دالالت  وفهي تعنى لمستخدميها . على مختلف األزمنة والعالم 

ختلفة دةان عد ة عال فات ت د ت ةلكن اق ع ن ها عل ف ا دةت ال ا عل علماء الجودة،  ومتعارف عليها من عباقرة ولكن توجد تعريفات عالمية عديدةومعان مختلفة،
:على سبيل المثال آما مبين أدناه  هى و



القابلية على تحقيق األهداف-   
ن الزب أ يل ال ضا إ إرضاء العميل أو الزبون-  

 آسب ثقة العميل أو الزبون-   
مقابلة متطلبات العميل أو الزبون المتفق عليها-   
قيمة مادية معتمدة-  
درجة من التميز-   

المتطلبات- مع التوافق ب   ع  ق  و
   العمل و االستمرار على عمل األشياء بصورة صحيحة-   
اليوم و من خالل التنافس العالمي الشديد و من ثم المحلى أصبحت الجودة واجبة •

النمو و التقدم و األعمال فى االستمرارية المسئولينلضمان من آثير اآلن أصبح أصبح اآلن آثير من المسئولين .لضمان االستمرارية فى األعمال و التقدم و النمو
مدرآين ألهمية الجودة بالنسبة للعمالء و الزبائن، شرآاتهم و منظماتهم، بمكان 
و . انه ال يكفى الحديث عن واقعية الجودة و إنما االلتزام و القدرة على العمل بها

هذا ال يأتي و ال ينجز إال من خالل تأسيس، و توثيق، و تنفيذ، و حفظ نظم إدارة 
طأل

م ي
و هذا ليس بالسهولة من إآماله و إنما يتطلب تحسين  .الجودة و التميز فى األعمال

أداء األعمال و زيادة إرضاء العمالء و الزبائن، و ذلك بدوره يتطلب المزيد من 
معرفة مفاهيم الجودة و التميز فى األعمال 
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في• البناء لمعهد التنفيذي المدير أمرهين جيمس يقول جيمس أمرهين المدير التنفيذي لمعهد البناء في  يقول
: الواليات المتحدة

المواد" نمذجة في العلم و الفن ذاك هي اإلنشائية الهندسة اإلنشائية هي ذاك الفن و العلم في نمذجة المواد الهندسة
التي ال نفهمها تمامًا إلى أشكاٍل ال نستطيع تحليلها بدقة 

في هذا آل و تام، بشكل توقعها نستطيع ال حموالت لتقاوم حموالت ال نستطيع توقعها بشكل تام، و آل هذا في لتقاوم
مجتمٍع غالبيته الساحقة ال تدرك محدودية المعرفة التي 

بها نحيط بها"نحيط



:حفظ المواد :                                •
واألرض:االسمنت• الهواء ورطوبة المطر من فعالية تحميه بطريقة االسمنت يحفظ أن يجب يجب أن يحفظ االسمنت بطريقة  تحميه فعالية من المطر ورطوبة الهواء واألرض :االسمنت

ويجب أاليستعمل في أعمال الخرسانة المسلحة االسمنت الذي بدأت تتكون فيه حبيبات متصلدة أو 
آتل أو تظهر شوائب أو مواد غريبة مضى على حفظها أآثر من ستة أشهر بالنسبة لالسمنت 

.آل حسب نوعه,البورتالندي العادي أو أقل من ذلك بالنسبة لالسمنت الخاص ي ,ي
وفي األعمال التي .يجب حفظ الرآام الصغير أو الكبير آل على حدة وبكيفية تجنبه التلوث: الرآام•

يجب عمل أرضية صلبة لحفظ الرآام حسب قياساته المختلفة طبقا ,تحتاج إلى خرسانة خاصة 
يلتدرجه الحبي المطلوب

يجب حفظ القضبان بعيدا عن العوامل الجوية آالماء والهواء منعا لصدأ الحديد :حديد التسليح•
وآذلك بعيدا عن المواد الكيماوية الضارة والشحوم والزيوت

يجب حفظه بعيدا عن الزيوت واألحماض والقلويات واألمالح وبشكل عام ماء الشرب :  الماء•
األحوال جميع ف مناسب في جميع األحوالمناسب



:تجهيز القوالب قبل الصب•
:التنظيف-1• :التنظيف-1•
يجب أن تنظف القوالب بعناية قبل صب الخرسانة مباشرة وذلك •

بإزالة التربة والفضالت ويمكن أن يكون التنظيف باستعمال الماء أو 
المضغوط الهواء المضغوطالهواء

:الترطيب  -2•
ترش القوالب الخشبية قبل الصب بالماء مرات متتالية لمنع امتصاص •

ث ا األل ن قة ض افة ك ت الخلط ا ل األخشاب لماء الخلط ويجب ترك مسافة ضيقة بين األلواح بحيث األخشا
  المونةتسمح بتمددها بسبب الترطيب دون تقوسها وال تسمح بمرور 

االسمنتية
ت3 الز :الدهان :الدهان بالزيت-3•

 الحامضيإذا طلب  دهن القوالب بالزيت يجب استعمال الزيت غير •
ويكون الدهن قبل وضع فوالذ التسليح على أن يزال .الخاص بذلك

القال قاع ف ق ت ال الزائد ت الزيت الزائد والمتبقي في قاع القالبالز
:إعادة استعمال القوالب -4•
يجوز إعادة استعمال القوالب لصب الخرسانة داخلها مرة أخرى •

القة ال ة ا ال ا ف ظ ال ا ل ط اش بهاشرط خلوها من العيوب وتنظيفها من الخرسانة العالقة



ضبط الجودة في القوالب والتنفيذواالختبار
:ترآيب القوالب•
ترآب قوالب الخرسانة المسلحة بصفة عامة بالطريقة التي تضمن بقاءها  -1•

وأثناء المسلحة الخرسانة صب فترة طوال تماما أن.تصلدهاثابتة يجب آما ر  و ب  ر  ل  و ن . ب    يجب 
الخارج الى االسمنتية المونةتكون أوجه القوالب محكمة بحيث تمنع تسرب 

تنفذ القوالب بحيث تكون قوية ومتينة بدرجة تكفي لتحمل ضغط الخرسانة -2•
أو التواء دون الخرسانة صب أثناء الحية واألحمال ووزنها و الطرية و  ون  ر  ب  ي   ه و  ري ووز

ويجب أن تؤخذ في الحسبان الطريقة المستعملة لوضع الخرسانة .زحزحة
وتأثير الضغوط واالهتزازات الواقعة على القالب ودمكها

يهيجب أن ترتكز القوائم على قواعد ثابتة تتناسب مع الحمل الواقع عليها آما • ع و ع ب ب و ى م و ز ر ن يجب
لزم األمر أن تستمر القوائم الضرورية تحت الطوابق السفلى للطابق  اذايجب 

حتى ترتكز على أرضية تتحمل األثقال الواقعة عليها بأمان بهالجاري العمل 
وفي حال استعمال قوالب ذات طابع خاص يجب أن تنفذ حسب الرسومات • ر ب ن يجب ص بع ب و ي

والتصميمات التي تعد لهذا الغرض
.إن سالمة القالب ومتانته وثباته هي من مسؤوليات المهندس المنفذ •



انة الخ ن ة :جودة صنع الخرسانة•
يجب أال تزيد المدة بين إضافة ماء الخلط ووضع الخرسانة في القالب •

على أن يتم .دقيقة في الجو الحار  20أو .دقيقة في الجو العادي 30على 
ا لك أ45ق ا ال ال ف قة ا30ق ال ال ف قة ق دقيقة في الجو الحار30دقيقة في الجو العادي أو 45قبل مضي دمكها

:جودة الخلط •
يتخلط الخرسانة ميكانيكيا بالنسب المطلوبة في خالطات ذات سعة -أ• ر

تتناسب مع معدل النقل والصب ويراعى أال تقل مدة خلط الخرسانة عن 
دقيقتين بعد استكمال وضع جميع موادها في االسطوانة بحيث يصبح 

الخليط متجانسا في لونه وقوامه 
ا انة الخ خلط اك تقل ا ال تقل الخلط ت أ ل على أن يتم الخلط بتقليب المواد تقليبا .يمكن خلط الخرسانة يدويا-ب•

ويجب خلط االسمنت والرآام الصغير على .جيدا بالنسب المطلوبة 
الرآام الكبير  الىالناشف إلى أن يصبح اللون متجانسا ثم يضاف الخليط 

للخلط المطلوب بالقدر تدريجيا الماء يضاف ثم دفعات ثالث وب  ويقلب ر  ريجي ب م ي   ب    وي
ويستمر التقليب والخلط حتى تتجانس الخلطة لونا وقواما 

:جودة نقل الخرسانة إلى موضع الصب •
ال• انف لتفادي النقل مدة ار اخت يراع انة الخر نقل يلة آانت أيا أيا آانت وسيلة نقل الخرسانة يراعى اختصار مدة النقل لتفادي انفصال •

مواد الخرسانة



ضبط الجودة عند صب الخرسانة •
خيراعى تسجيل بيانات عن ساعة وتاريخ الصب لكل جزء من المبنى– 1•
يراعى أن تصب على طبقات                            : آبيرة  بثخانة خرساناتفي حالة صب  -2•

ملم لكل منها حتى يمكن دمك الخرسانة أوال بأول                                  300في حدود 
ي                                                  هزازويراعىويمكن زيادة هذا الحد في حالة استعمال

أال يمضي وقت طويل بين تعاقب الطبقات بحيث ال تكون الطبقة السفلى                              
.عند  بدء صب الطبقة التالية  التصلدقد بدأت في 

ذلك بوسائل خاصة                                   اجراءعند صب الخرسانة تحت الماء يجب-3•
تمكن من وضع الخرسانة دون فصل االسمنت عن الخليط 

الحد الذي يجعل الخرسانة                                      الىفي حال ارتفاع درجة الحرارة  -4•
                                     دمكهاقبل وضعها في القالب بحيث يصعب ) األخذ(تبدأ في الشك 

الخرسانة بل يلزم استعمال الماء المثلج                                    الىإضافة ماء  اليجوزفانه 
وفي حال انخفاض درجة الحرارة                       .في الخليط وحماية الرآام من أشعة الشمس

إلى ما تحت الصفر يلزم تسخين ماء الخلط أو الرآام أو آليهما



ضبط الجودة في دمك الخرسانة•
مما يجعل الخرسانة تنساب حول .عملية الدمك الغز والهز تشمل •

بحيث تمألآل فراغ القالب للمنسوب .قضبان التسليح وتغلفها 
على استعمال  ينصيجوز الدمك باالدوات اليدوية اذا لم .المطلوب

الوسائل اليدوية آهزازات األسطح مثال أو هزازات القالب 
).  الخارجية(

وعلى العموم فانه يوصى باستعمال الهزازات ألنها تقلل من مدة •
الدمك وتمكن من تخفيض نسبة الماء لالسمنت في الخلطة مما يؤدي 

ويجب أن يقوم بعملية الدمك شخص مدرب .خرسانة أعلى جودة  الى
مكانا دون دمك وال يطيل الدمك بحيث يحدث انفصال  اليتركبحيث 

ة آث ا آ ط ة ا ال ا االةف االسمنت روبةحبيبي في مواد الخرسانة  وطفو آميات آثيفة من
على سطحها

في قلقلة  االحوالفي حال من  والدمكيتسبب الصب  االويراعى •
ا ا اال ا ف ك ال ا ل ة أ ا ا ال السابق صبها أو زحزحة تسليحها حتى ال تتكون فراغات الخرسانات

ومهما آانت الطريقة يجب أن .في الخرسانة أو حول قضبان التسليح 
يستمر الدمك حتى ينعدم التعشيش ويمتنع ظهور الفقاقيع الهوائية 

انة الخ ل آثافةالت أق أقصى آثافة الىوتصل الخرسانة



ومعالجتها• الخرسانة وقاية :جودة :جودة وقاية الخرسانة ومعالجتها

يجب وقاية الخرسانة حديثة الصب من المطر والجفاف السريع خصوصا                          -1•
العاصف أو الجاف أو الحار الجو حالة مناسبةفي بأغطية بتغطيتها وذلك و  ج  و  ر  جو  ب                             .ي   ي  ه ب ي و ب

الوقت الذي يصبح فيه السطح صلدا                                الى الخراسنةمن وقت انتهاء صب 
بدرجة آافية بحيث يمكن رشه بالماء وتغطيته بمادة رطبة 

وقت• من ابتداء باستمرار الخرسانة حفظ لمدةتصلدويجب آافية بدرجة السطح ن و ء  ب ر  ر ر ب ي                      ويجب   رج  ح ب
أيام                              3 العاديو البورتالنديأيام وذلك عند استعمال االسمنت  7ال تقل عن 

عند استعمال االسمنت السريع التصلب ويتم ذلك برشها جيدا بالماء                                    
حأو بتغطية السطح بخيش أو رمل أو قش أو حصير أو غيرها من المواد المناسبة                     

مع حفظها في حالة رطبة بالرش المستمر
يجب أال تتعرض الخرسانة في أيامها األولى من صبها لماء يحوي أمالحا ضارة  -2•
جوفيأالتتعرضيجب-3• ماء نتيجة واحد جانب من لضغوط الخرسانة ي                               رضيجب3 يج  جو ب و  ن ج و  ر 

أو ردم ترابي السيما  المشبع منه بالماء إال بعد أن تصل الخرسانة إلى مقاومتها المقررة



التصنيع• جودة لمراقبة الموقع :اختبارات :اختبارات الموقع لمراقبة جودة التصنيع•
تجرى هذه االختبارات أثناء التصنيع الفعلي للخرسانة والغاية منها هي •

مراقبة تصنيع الخرسانة ونقلها إلى حين صبها للتأآد من صالحية النسب 
واستمرار مطابقة خواص المواد المستعملة الخرسانيةالمعتمدة للخلطة

مع خواصها التي أخذت في الحسبان عند إجراء الخلطات التجريبية 
موقع الصب وبشكل  الىوللتأآد أيضا من صحة خلط الخرسانة ونقلها 

عام للتحقق من مدى مطابقة خواص الخرسانة عند صبها  مع تلك التي 
لها حددت لهاحددت

:اختبارات الخرسانة المتصلبة •
يمكن أن تجري على الخرسانة المتصلبة اختبارات غير مخربة أو تؤخذ     

جزرات وقتخرسانيةمنها المتصلبة الخرسانة عمر يقل أال ويشترط ويشترط أال يقل عمر الخرسانة المتصلبة وقت  خرسانيةمنها جزرات
يوما  56اختبارها للحكم على صالحيتها عن 

من االختبارات غير المخربة على الخرسانة :االختبارات غير المخربة   - 1
جو األمواج فوق الخرسانيةالمتصلبة يمكن اعتماد اختبارين هما المطرقة

الصوتية وينصح بهذين االختبارين على وجه الخصوص عندما ال يمكن 
تجنب قص فوالذ التسليح عند استخراج الجزرات أو حين يشكل 

استخراج الجزرات خطرا على المنشأة آما في حالة بعض األعمدة مثال
-



صبها• بعد الخرسانة جودة على :التفتيش :التفتيش على جودة الخرسانة بعد صبها•
يجب التفتيش على الخرسانة بعناية بمجرد فك القوالب ويجب إصالح •

:  آما يلي  االصالحوتكون طريقة .جميع العيوب بأسرع وقت ممكن 
لمدة• بالماء الموضع ويبلل المتفككة األجزاء يمأل24تزال ثم ساعة ساعة ثم يمأل 24تزال األجزاء المتفككة ويبلل الموضع بالماء لمدة•

ال تقل  بمونةناعم إن آانت الفجوة آبيرة أو  بحصبخرسانة مماثلة من 
للمتر المكعب من الرمل مع استعمال أقل 800kgنسبة االسمنت فيها عن 

نسبة من ماء الخلط ويفضل استعمال مدفع االسمنت آلما أمكن ذلك 
ة ل ل ط أل لةة ة مادة مانعة لالنكماش باضافةوينصح.وبخاصة في األسطح السفلية

بالنسب المحددة من الشرآة الصانعة مع توصية خاصة لالعتناء 
بالترطيب خالل فترة التصلب

تغطية• وجود لضرورة االنتباه التسليحخرسانيةيجب قضبان جميع فوق فوق جميع قضبان التسليح خرسانيةيجب االنتباه لضرورة وجود تغطية•
يجب العمل على . خرسانيةوفي حال ظهور قضبان تسليح دون تغطية 

تغطية هذه القضبان بأسرع ما يمكن لمنع الصدأ ويفضل استعمال مدفع 
.  االسمنت في التغطية 

آشف على الخرسانة المصبوبة في المباني والمنشآت  باجراءينصح •
يتم الكشف من قبل .وآلما دعت الحاجة ) سنوي مثال(بشكل دوري 

ويحدد في نهاية الكشف المعالجات الالزمة حسب .مهندسين مختصين 
ال أآثال قة ة ا د لف تا ت الت االت ال دد ت ا آ آما تحدد الحاالت التي تحتاج لفحص ودراسة معمقة أآثر.الحال



:ضبط الجودة في تصميم وإنشاء المباني
شأ ال ذ ل ا األ ط ش ق ق ت ا ت ا ا ال ال ف الجودة في مجال البناء هي استمرار تحقيق شروط األمان لهذه المنشأة مع ال

مرور الزمن
وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة لتصميم  العراقيلذلك وضع الكود 

اشتراطات إنشائية غايتها تحقيق التصميم والتنفيذ األمثل للبناء بدءا من األساس 
اطا االشت :وهذه االشتراطات هيذ

:في األعمدة  - أ
ملم وال تقل مساحته عن 200اليقل أصغر بعد لكل عمود مستطيل عن -1

2ملم0,09
ائ2 آل قط قل ل350ال ملم350اليقل قطر آل عمود دائري عن-2
ال يقل التسليح الطولي في آل عمود عن قضيب واحد في آل زاوية وفي  -3

العمدة الدائرية عن  ستة قضبان
ملم 12اليقل قطر التسليح الطولي العامل عن -4
ة5 ا ت ال ل الط ل الت ا ق ا الت ز أ300ال ل ملم أو  300ال يزيد التباعد بين قضبان التسليح الطولي المتجاورةعن-5

أصغر بعد للعمود أيهما أصغر
في األعمدة المستطيلة يتم ترآيب التسليح العرضي بحيث يربط آل قضيب -6

درجة إال اذا آان التباعد  135طولي بفرعي أسوارة التزيد الزاوية بينهما عن 
أقل ل الط ل الت ا ذا150ق ق ق ت كتف أ ك ف ل ملم فيمكن أن يكتفى بتحقيق هذا 150بين قضبان التسليح الطولي أقل من

الشرط على قضبان الزوايا ومن ثم على القضبان الوسطية بالتناوب
مرة أصغر قطر  15ملم وال يزيد على  100ال يقل تباعد األساور عن -7

ملم 300قضيب تسليح مربوط باألسوارة وال على عرض العمود وال على 
ف8 ا األ ف تضا ث ا القض ل ناطق ف ا األ تكثف تكثف األساور في مناطق وصل القضبان بحيث يتضاعف عدد األساور في -8

هذه المناطق مع عدم تنفيذ وصالت األساور على خط شاقولي واحد 



):الجسور( في الجوائز - ب•
  ملم 12ال يقل قطر قضبان تسليح الشد الرئيسي في الجوائز عن  -1•
ملم 300ال تزيد المسافة بين محوري آل قضيبين طوليين متجاورين عن -2•
ملم 6ال يقل قطر التسليح العرضي عن ثلث أآبر قطر للتسليح الطولي وعن -3•
عن-4• العرضي للتسليح متجاورين فرعين آل بين المسافة تزيد ملم300ال ن4 ي  ر يح  ورين  ج ين  ر ل  زي  بين  م  300 
متر مربع يجب   0.2ملم أو تزيد مساحة مقطعه عن  600عندما يزيد ارتفاع العنصر عن -5•

إضافة قضبان طولية على الوجهين الخارجيين للعنصر تسمى قضبان التقلص
عن-6• أو األآبر الطول التسليح قضبان رقطر نصف عن التقلص قضبان قطر يقل ملم10ال ملم  10ال يقل قطر قضبان التقلص عن نصف رقطر قضبان التسليح الطولي األآبر أو عن -6•

أيهما أآبر
:  األساسات والقواعد والشيناجات-ج     

التأ ة ت ق ف ق ال ف ه ت ة ان الخ نشأة ال ن ز ل أ ا أن ات ا األ ف ت تعرف األساسات بأنها أول جزء من المنشأة الخرسانية يتم صبه في الموقع فوق تربة التأسيس     
مباشرة ويكون مغمورا بالتربة عادة ومهمته نقل األحمال من العناصر الحاملة إلى تربة التأسيس

:األشتراطات البعديةلألساسات•
األ ا ا أل األ ال قل ةال الق ة ال ةف ال ف سم في التربة  120سم في التربة  القوية وعن 100ال يقل البعد األصغر ألساسات األعمدة عن•

الضعيقة
من أجل تأمين قساوة مناسبة لألساسات المنفردة فيجب أال يقل العمق الكلي لألساس عن نصف •

ال قا ا األ ا مقدار بروزاألساس عن قاعدة العمودق
ينصح في األساسات المنفردة جعل بروزات األساسات من أوجه الألعمدة متساوية قدر االمكان•



:واقع الجودة في قطرنا ر ي جو ع و
االشتراطات االنشائية الواردة في الكود العراقي تحقيق الديمومة في عمر المنشأ بشكل آمن  إن غاية

ولكن هذه االشتراطات غير مطبقة نهائيا في بعض المناطق وخاصة في األرياف .واقتصادي 
العراقية حيث يجري بناء المباني السكنية من قبل أشخاص غير مختصين معتمدين على بعض 

ة ل لل ة ل ة ل ة ل أل فمثال يتم بناء األعمدة الخاصة بالمبنى دون دراسة علمية  حيث يوضع تسليح .القوانين العامة
ملم   12قضبان طولية بقطر  6العمود فور

في حين أن الكود بشكل عام .إضافة  إلى أن الكود العراقي منقول نقال مباشرا عن عدة آودات مختلفة
يجب أن يكون صارما في اتخاذ اشتراطاته بما يتوافق مع الشروط المناخية الخاصة ببلدنا ومع 

عال مستو على مخابر في دقيقة تجارب نتيجة يوضع أن ويجب المتوفرة غيرالظروف وهذا وهذا غير .الظروف المتوفرة ويجب أن يوضع نتيجة تجارب دقيقة في مخابر على مستو عال 
موجود في الكود العراقي

بشكل دقيق بما يتوافق مع االشتراطات ) في مرحلة التصميم (حتى وان تمت  دراسة المشروع 
شخصية المهندس  الىفان التنفيذ في الواقع وفي أغلب األحيان يتبع .االنشائية الواردة في الكود عي ي ع ي

ذلك ويجدون من المشاريع الهندسية  الىحيث أن بعض المهندسين يفتقرون .المنفذ وجودة ضميره
تصدع المباني  الىمما يؤدي ..وسيلة للربح السريع من خالل تقليل آمية الحديد الالزم واالسمنت

..أو انهيارها
ة ا اقت ا أ ة ذات ان ل ل لل كلفة الغ لة ال تتكلف اف تضطفان تضطر  فانهاوفي حين تتكلف الدولة مبالغ مكلفة للحصول على مباني ذات ديمومة وأمان واقتصادية 

مما يزيد تكلفة البناء بحوالي الضعف.البناء بمبالغ عالية اعادةأو  الترمبمالحقا لتتابع تنفيذ أعمال 



:وسنلخص هنا األسباب الرئيسية التي تسيء الى جودة تنفيذ أي مشروع الى انهيار المنشآت

:ترجع أسباب انهيار المنشآت إلى العديد من الجهات المسئولة عن ذلك
.مصممو المنشأ     .1
.منفذو المنشأ   .2 و
.المنشأ نفسه     .3
.مستخدمي المنشأ     .4
:أسباب ترجع إلى المصممين /والأ

.عدم اختيار النظام اإلنشائي المناسب   .1
.خطأ في حساب األحمال المتوقع أن تؤثر على أجزاء المنشأ المختلفة     .2
.عدم آفاءة المهندس المصمم     .3
ن4 ال ا ف ا ت ف الت ة الط ف الظ تنا ال للت فات ا ا إت .إتباع مواصفات للتصميم ال تناسب الظروف الطبيعية التي سوف يتواجد فيها المبنى   .4
.عدم اختيار سمك الغطاء الخرساني المناسب للظروف المحيطة بالمنشأ     .5
.الخرسانية أو آميات حديد التسليح الالزمة للقطاعات   خطأ في حساب أبعاد القطاعات     .6
جهة7 من وافية دراسة التنفيذ موقع ف التربة دراسة ف لألحمال(قصور تحملها خواصهاقوة خواصها  - قوة تحملها لألحمال (قصور في دراسة التربة في موقع التنفيذ دراسة وافية من جهة   .7

).نسبة الهبوط المتوقعة–تأثرها بالمياه الجوفية  - الطبيعية 
.المزمع إنشاءه على التربة في موقع التنفيذ   عدم دراسة تأثير المباني المجاورة للمنشأ     .8
.التي قد تتولد نتيجة الظروف المحيطة بالمنشأ إهمال تأثير بعض القوى الداخلية   .9 ي

.استخدام نماذج إنشائية لمنشآت سابقة غير مناسبة لظروف المنشأ المراد إنشاؤه   .10



أسباب ترجع إلى المنفذين:ثانيا      يني ى إ رجع ب ب
.استعمال مواد رديئة غير مطابقة للمواصفات  .1
.ضعف مقاومة الخرسانة المستخدمة  .2
.عدم مطابقة القطاعات المنفذة في أبعادها وتسليحها للمخططات.3
.ضعف الشدات أو إزالتها قبل الوقت الالزم لحصول الخرسانة على المقاومة المطلوبة  .4
إضافة أحمال جديدة غير مأخوذ حساباتها في التصميم نتيجة تخزين بعض                               .5

.مواد البناء بكميات آبيرة فوق األعضاء الخرسانية للمنشأ
حيحة6 رة ب األمطار مياه ريف ت نظا تنفيذ عد .عدم تنفيذ نظام تصريف مياه األمطار بصورة صحيحة .6
.عدم ضبط الجودة أثناء التنفيذ عن طريق إجراء اختبارات مواد البناء التي تحددها المواصفات  .7
.عدم آفاءة جهاز التنفيذ  .8
التنفيذ9 على اإلشراف جهاز آفاءة عدم .عدم آفاءة جهاز اإلشراف على التنفيذ .9

.ة إليها بعناية.عدم اختيار أماآن الفواصل المختلفة عند الحاج.10
مما يؤدي إلى   عدم ترك أماآن للفتحات التي سوف تمر منها مواسير صرف أو تكييف خالفه .11

التكسير في الخرسانة بعد ذلك وقد يؤدي إلى قطع حديد التسليح في أماآن خطيرة جهال من العامل 
.بذلكذلك

.عدم استخدام النسب الصحيحة للمواد.12
إهمال عزل األساسات والمنشآت ضد المياه الجوفية وما قد يتواجد فيها من أمالح .13

صحيحوآبريتات بشكل العزل تنفيذ عدم أو بالخرسانة تضر بري يح و ل  زل ب ي  م  و  ر  .ر ب
.عدم استخدام نوع األسمنت المناسب للظروف المحيطة بالمنشأ.14

  



دأ15 ال ن ل الت د د ل افظة لل ة ة نا ال ان الخ الغطا ذ تنف د عدم تنفيذ الغطاء الخرساني المناسب بصورة صحيحة للمحافظة على حديد التسليح من الصدأ .15
عدم تنفيذ أنظمة التغذية بالماء أو الصرف الصحي بصورة سليمة تمنع حدوث تسرب المياه تضر   .16

.بالخرسانة وآذلك حديد التسليح وتؤدي إلى صدأه
التنفيذ.17 سؤ تراآمات نتيجة للمنشأ األمان معامالت .استنفاذ ي .17 ؤ  ر  يج  ن     .
عدم تخزين مواد البناء بصورة صحيحة مما يؤدي إلى اختالطها بشوائب عضوية أو أتربة . 18

.تضعف قوة التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح
ثالثا أسباب ترجع إلى المنشأ نفسه

ة ط ا آ أ ال ل ل(اق لاال ا ا ف –فيضانات وسيول –حرائق –زالزل–حروب(وهي ماقد يتعرض له المنشأ من آوارث طبيعية
)  إنفجارات 

.ومن هذه الكوارث الطبيعية ما قد اليمكن التنبؤ بحدوثها ومدى تأثيرها على المنشأ  
المنشأ:رابعا مستخدمي إلى ترجع أسباب أسباب ترجع إلى مستخدمي المنشأ:رابعا

.تغيير الغرض الذي من اجله نفذ المنشأ     .1
.سوء استعمال المنشأ     .2
.عدم إجراء الصيانة الالزمة سواء آانت دورية أو وقائية   .3 ي و و وري و ز ي إجر م
.زيادة عدد طوابق المنشأ دون دراسة آافية لمدى تحمل المنشأ أو أساساته ذلك     .4
.تخزين مواد آيميائية مضرة بالخرسانة وحديد التسليح داخل المنشأ أو قريبا منه     .5
إجراء بعض التعديالت في توزيع فراغات المنشأ أو نظامه اإلنشائي دون دراسة آافية عن مدى      .6

شأ ال ة ال ل ذلك أث أ ال ال ذ ل ة كا .إمكانية عمل هذه التعديالت أو تأثير ذلك على سالمة المنشأإ



مما  .للمبنى  االنشائيةحصلت نتيجة التقصير في الدراسة  انشائيةوفيما يلي سنستعرض بعض الصور النهيارات 
تماسكها الىانهيارها في أشد لحظات الحاجة  الىأدى 

انهيار ناتج عن اختالف مناسيب •
التأسيسالتأ

الطبيعي• االهتزاز دور يتوافق عندما يتوافق دور االهتزاز الطبيعي عندما
للموقع مع دور الزلزال يحدث تضخيم 

هذا ما  وللحرآة األرضية بشكل آبير 
بالتالي تتعرض األبنية  ويعرف بالطنين، 

يلحرآة أرضية أآبر من الحرآة التي يمكن  ر ر ر ر
.  أن يسببها تحرر الطاقة الزلزالية

انهيار ناتج عن ظاهرة •
زلزال القاهرة.....الطنين



إن زيادة التسليح الطولي بشكٍل عشوائي قد •
ييؤدي إلى إضعاف المقطع البيتوني ديناميكيًا  ع ى ي

و خاصًة عند استخدام التسليح الطولي 
بأقطاٍر آبيرة، و ذلك الختالف طبيعة 

االهتزاز بين البيتون و الفوالذ مما يؤدي إلى 
.  حصول انفصال بينهما

انهيار ناتج عن قلة التسليح الطولي بشكل •
غير مقبول

البيتون• عن الفوالذ انفصال عن ناتج انهيار انهيار ناتج عن انفصال الفوالذ عن البيتون•



يعتبر سوء تصميم و تنفيذ العقد من أآثر األسباب 
اإلنشائية التي أدت إلى انهيار العديد من المنشآت، و من  

أو الطولي /المالحظ أن عدم آفاية التسليح العرضي و
ن تك انًا أ قد ال ا الن زة ال ات ال هي السمات المميزة النهيار العقد، و أحيانا تكون ه

الممارسات الخاطئة في تخريب المقطع البيتوني من  
.األمور التي تساهم في االنهيار

يقصد بالعقد مواقع تالقي العناصر اإلنشائية، و بشكٍل (

انهيار زلزالي ناتج عن انعدام  التسليح العرضي •
قدة ال نطقة ف

) .خاص منطقة تقاطع العمود مع الجائز

في منطقة العقدة



االنهيارات الناتجة عن االنقالب
  ويعتبر انقالب المباني واحد من أنماط االنهيار الهامة •

:  النقالب المباني أسباب عديدة منها والمميزة للقوى األفقية، 
  وقصور الدراسة التصميمية عن دراسة احتمال االنقالب  - 

ذلك لالعتقاد المسبق لدى المهندس الدارس أن عزم التثبيت  
لة ال ن ةالنات ل زالشاق ل ق للتف آاف ن لل للمبنى آاٍف للتفوق على عزم  الشاقوليةالناتج عن الحمولة

حصول تميع في   - . االنقالب الناتج عن الحمولة الزلزالية
تربة التأسيس بحيث يكون هذا التميع في أحد أطراف البناء  

.  بالتالي انقالب المبنى ويؤدي إلى دوران األساسات،  و
الطبيعة- إلىالجيوتكنيكيةاختالف يؤدي مما التأسيس لتربة بي ي  ي ى   جيو ي إ يس  يؤ رب 

.  تفاضلية آبيرة هبوطاتحصول 
انهيار أعمدة أحد الطوابق الدنيا بسبب تشكل الطابق اللين   - 

.  مثًال
.  الجملة اإلنشائية التي تساعد على حصول االنقالب - 

لة ال ن . عدم سند الجملة-
.  تدنى عمق منسوب التأسيس - 
انقالب ناتجة عن حمولة زلزالية هائلة يستحيل أن   عزوم - 

.  التثبيت عزومتقاومها 
هذهو- من أآثر أو واحد عن ناتج االنقالب يكون قد قد يكون االنقالب ناتج عن واحد أو أآثر من هذه  و

.األسباب

وتبين الصورة جانبا انقالبا حصل في بناء نتيجة •
يزلزال تشي تشي ي



تطبيق• عدم عن ناتج انهيار ناتج عن عدم تطبيق •انهيار
المتطلبات األساسية الخاصة بأبعاد  

األعمدة

ألبعاد• دنيا حدود هناك أن تمامًا المعروف بمن ي  و  ن   رو   ن 
لكن التسرع  واألعمدة يجب أال تقل عنها، 

إن آانت  وباعتماد أبعاد أقل من الحدود الدنيا 
  الشاقوليةهذه األبعاد تحقق متطلبات األحمال 

األفقيةت األحمال ف مشاآلها أحمال(ظهر أحمال(ظهر مشاآلها في األحمال األفقيةت
.)الزالزل



ف لالنهيار يعرضه و اإلنشائ العنصر عمل من يضعف التراآبات تنفيذ و بتصميم االعتناء قلة إن قلة االعتناء بتصميم و تنفيذ التراآبات يضعف من عمل العنصر اإلنشائي و يعرضه لالنهيار في إن
منطقة التراآب، فتناوب اإلجهادات سوف يؤدي إلى االنهيار ما لم تكن مناطق التراآب مصممة بشكٍل  

مناسب  

وفيما يلي صور لالنهيار الناتج عن مشكلة •
الزلزال حدوث عند التراآب عند حدوث الزلزالالتراآب



لكم شكرا لكم شكرا

ة ا النهاية  ال


