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 : الملخص

البحث الحالي إلى توضيح أهم خطوات نظرًا ألهمية تشييد المباني الخرسانية والتقنيات المستخدمة في تشييد المباني الخرسانية هدف  
وتقنيات تشييد المباني الخرسانية وبالعودة إلى الدراسات ذات صلة لموضوع البحث الحالي تطرق الباحث إلى إستخدام البيانات الثانوية 

كما يلي: خطوات تشييد   في تعزيز اإلطار النظري لهذا البحث وقام الباحث في ذكر أهم الخطوات والمحاور الرئيسية لهذا البحث وكانت
المنشآت  تقوية  أسباب  الخرسانية،  المباني  تدعيم  الخرساني،  الجدار  لبناء  المطلوبة  المواد  المباني،  تقنيات تشييد  الخرسانية،  المباني 

 الخرسانية، أنواع العيوب بالمنشآت الخرسانية.

  :المقدمة

شر لتوفير المأوى والمنشآت الحيوية. وقد بنى اإلنسان البدائي أكواخًا من تشييد المباني من الصناعات الرئيسية التي يحتاج إليها الب
أغصان األشجار والطين أو الصخور. ثم تحسنت طرق تشييد البناء بشكل مّطرد منذ تشييد تلك المنشآت البدائية حتى وصلت اآلن إلى  

لبنتاجون( في مدينة أرلنجتون، بوالية فرجينيا، بالواليات المتحدة تشييد أضخم بناء إداري عرفه العالم، أال وهو وزارة الدفاع األمريكية )ا
 األمريكية. 

ة وتشييد المباني والقصور من أهم المجاالت التي برز فيها العرب والمسلمون قديًما وحديًثا؛ فقد شيد العرب القدماء قصوًرا ومباني عجيب
العربية. كما شيد المعماريون المسلمون أنواًعا عديدة من المباني والعمائر   ظلت آثارها ماثلة حتى اليوم، كقصر غمدان في جنوب الجزيرة

كالمساجد والمدارس والقصور. وكانت تلك المباني تحتفظ بالروح العربية واإلسالمية، ومن أمثلتها: المسجد النبوي في المدينة المنورة، 
اء في غرناطة الذي يعد من أعظم المباني اإلسالمية التي خّلفها والمسجد األقصى في القدس، والجامع األموي في دمشق، وقصر الحمر 

 .المسلمون 

يختلف بناء المباني الخرسانية من هيكل إلى آخر بناًء على حجم وتعقيد ووظيفة ومواد المبنى. باإلضافة إلى ذلك، فإّن أنواع التربة 
 .وافر مواد البناء ستؤثر أيًضا على عملية البناءوالظروف البيئية وتوافر العمالة الماهرة المحلية ومعدات البناء وت

بشكل عام، تنقسم أنشطة تشييد المباني إلى مجموعتين رئيسيتين وهما، أنشطة ما قبل البناء وأنشطة ما بعد البناء. بحيث يشير األول 
 م عقد البناء واألعمال.إلى األنشطة قبل إبرام عقد البناء واألعمال. في المقابل، يشير األخير إلى األنشطة بعد إبرا

 ما هي خطوات تشييد المباني الخرسانية؟

 اواًل: اعداد الموقع للبناء)انشطة ما قبل البناء( 

يجب تحديد موقع المبنى بشكل صحيح لتجنب المشاكل المستقبلية بسبب أنواع التربة أو أي مشاكل أخرى. وفي بعض األحيان، ال يوجد  
 بناء، وبالتالي يجب معالجة المشاكل إذا كانت موجودة بشكل صحيح.متسع كبير الختيار موقع 

 تحديد القطعة للبناء .1
 اخذ الموافقات الالزمة للعمل من الجهات ذات العالقة  .2
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 فحص التربة المراد العمل عليها عن طريق مختبر فحص التربة المختص  .3
 اعداد الرسومات حسب متطلبات المالك .4
 مالة تقدير تكلفة المواد وتكلفة الع .5
 تقديرالتكلفة اإلجمالية لالعمال المنوي القيام بها  .6
 خطة بناء المبنى الخرساني: •

 يتم وضع مخطط المبنى من قبل المهندسين المعماريين بناًء على متطلبات المبنى.

 :تصميم المباني الخرسانية •

تحديد نوع األساس وتصميمه بناًء على فحص التربة وحمل بعد خطة البناء، يقوم المهندس اإلنشائي بتصميم إطار الهيكل. ومن ثم، يتم  
 البنية الفوقية. 

 :إعداد التقدير والميزانية للمباني الخرسانية •

 يقدر مقدر المبنى كمية المواد وعدد من بنود األعمال المختلفة وُيعد ورقة تحتوي على تكلفة تشييد المبنى. 

 :تقرير فحص التربة أسفل المباني الخرسانية •

إعداد تقرير فحص التربة قبل تصميم الهيكل، يحتاج المهندس الجيوتقني أو المهندس اإلنشائي إلى معرفة خصائص التربة في يجب  
موقع البناء وإال فال يمكن المضي قدًما في تصميم األساس. يحتوي تقرير فحص التربة على خصائص التربة وأنواع التربة وقدرة تحمل 

 التربة وما إلى ذلك. 

 :البناء للمشروعرخصة  •

مطلوب موافقة هيئة تنمية المدينة لبدء أنشطة البناء. قد تحتاج الموافقة التي تم الحصول عليها إلى مستندات معينة مثل تقرير فحص 
 التربة، وكلها ترسم مثل الخطة، قسم، مسح األراضي، تقرير هيكلي.

 ثانيًا: أنشطة ما بعد البناء: 

 :أعمال الموقع •

و النشاط األول ألعمال البناء بعد العقد؛ بحيث يتضمن تنظيف موقع المشروع من حطام وجذور األشجار وإزالة العوائق تحضير الموقع ه
 مثل التربة الرخوة والبناء القديم إن وجد واألراضي المنحدرة وتحديد موقع الخدمات الموجودة تحت األرض ونقلها إذا لزم األمر.
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 :مسح الموقع وتخطيطه •

تنظيف موقع المبنى، يتم إنشاء مخطط المبنى بمساعدة معدات المسح مثل المستوى والمزواة والمحطة الكلية، وما إلى ذلك. كما في  بعد  
 .هذه المرحلة، يتم تحديد الموقع الدقيق للمبنى بناًء على المخططات الهندسية

زين لمواد البناء وموقع نظام الصرف الصحي، ومهاجع العمال بعد ذلك، يتم تحديد موقع الطرق المؤدية إلى موقع البناء ومناطق التخ
 والمكاتب؛ لذلك يجب مراعاة العالقة بين المكاتب والمرافق المختلفة في موقع البناء.

 :الحفر والتجهيز للمبنى الخرساني •

مال الحفر. ويتم تنفيذ أعمال الحفر بعد إعداد مخطط الهيكل، تبدأ عملية الحفر باستخدام آالت مناسبة بناًء على نوع التربة وحجم أع
 .بمساعدة معدات المسح للوصول إلى العمق المطلوب بناًء على رسومات التصميم

 تعتبر احتياطات السالمة أمًرا بالغ األهمية سواء أثناء عملية الحفر وبعد االنتهاء منها لمنع األحداث غير المرغوب فيها وإنقاذ حياة
تأخير في عملية البناء. وإذا كانت الحفريات في منطقة حضرية، فيجب على المرء أن يدرك عدم اإلضرار  العمال والمدنيين وتجنب ال

 بالخدمات تحت األرض. 

 :دمك الحفر أسفل األساس الخرساني •

يمكن استخدام  بعد الوصول إلى العمق المحدد، يحتاج الجزء السفلي من الحفر إلى ضغط لتقليل االستقرار المحتمل في المستقبل. كما  
آالت مختلفة مثل األسطوانة ذات العجالت الملساء واإلطارات المطاطية والزاحف وضاغط لوحة الحشو لتحقيق الدرجة المطلوبة من  

 % على أساس كود البناء الدولي. 90الضغط، والتي تكون 

 :بناء األساس الخرساني للمبنى •

األحمال من الهيكل إلى التربة الموجودة تحته. لذلك، فهي تحتاج إلى عناية ودقة  األساس هو الجزء السفلي من المبنى المسؤول عن نقل  
 .كبيرين أثناء البناء

قد تشمل عملية البناء وضع الخرسانة األسمنتية العادية بمفردها أو مجتمعة مع تلوث الركام في أسفل األساس إلنشاء سطح مستٍو  
 .أخيرًا عالج الخرسانة للحصول على القوة المحددةوإنشاء قوالب ووضع التعزيزات وصب الخرسانة، و 

يجب على مهندس الموقع اإلشراف على جميع األنشطة للتأكد من أن العمل بأكمله يتم تنفيذه وفًقا لمواصفات المشروع، ويجب مراعاة 
 سالمة العمال. 

 :بناء عوارض الربط لألساس الخرساني •

 ة لربط أساسات مختلفة وتوفير سطح مستٍو لبناء الهيكل العلوي.بناًء على نوع األساس، يمكن بناء عارضة قاعد
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 :بناء األعمدة الخرسانية •

بعد إنشاء األساسات وعوارض القاعدة، سيتم إنشاء عمود خرساني مقوى. بحيث يتضمن اإلجراء بناء قاعدة عمود ووضع قضبان فوالذية  
 .وإنشاء قوالب صب الخرسانة وصب الخرسانة ومعالجة الخرسانة

ُيعد فحص عمودي األعمدة أثناء إنشائها أمًرا بالغ األهمية لتجنب االنحراف عن مواقعها. كما أن األعمدة مبنية على مستوى البالطة،  
 ويجب تمديد تعزيزاتها للسماح ببناء الطوابق أعاله. 

 :بناء األلواح والعوارض الخرسانية للمبنى •

ضي، سيبدأ بناء األلواح والعوارض. كما تتضمن العملية وضع قوالب صب للعوارض بعد االنتهاء من بناء األعمدة في الطابق األر 
للعوارض واأللواح وأخيرًا معالجة   الخرسانة  أخرى وصب  أشياء  الرسومات ودمج  بناًء على  للحزم واأللواح  واأللواح وتركيب تعزيزات 

 .الخرسانة بشكل صحيح

واأللواح للطوابق األخرى أعاله. كما يحتاج مهندس الموقع إلى مراقبة جميع األنشطة والتأكد يتم اتباع تسلسل بناء األعمدة والعوارض  
 من إجرائها وفًقا لمواصفات المشروع.

 :بناء جدار البناء الخرساني •

 عند االنتهاء من بناء األعمدة والعوارض، سيبدأ بناء جدار البناء. 

 :بناء األعتاب الخرسانية •

 ت مثل النوافذ واألبواب لتحمل أعمال البناء فوقها.تمتد العتبات على فتحا

 :بناء بالطة السقف الخرساني •

 عندما يتم إنشاء جميع طوابق المبنى، يتم بناء لوح السقف بناًء على مواصفات وتفاصيل تصميم المبنى. 

 :أعمال السباكة والكهرباء للمبنى •

ومع ذلك، يجب على مهندس الموقع منع أي إجراءات تؤثر بشكل ضار    قد ال تكون هذه األنشطة مرتبطة بالكامل بعمل مهندس مدني.
 على العناصر الهيكلية مثل الحزم الخارقة، والتي تتم أحياًنا بال مباالة، إذا لم يتم أخذها في االعتبار في مرحلة التصميم.

 :أعمال التشطيبات للمبنى •

كما أن الجدران الداخلية من الجبس مع تشطيب ناعم، واألرضيات من   تبدأ أعمال التشطيب مثل التجصيص الخارجي بعد بناء الهيكل.
 البالط. في وقت الحق، تم طالء الجدران أو زخرفتها.
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 :تشطيب السقف للمبنى •

 في بعض األحيان، يكون سطح السقف مقاوًما للماء لتجنب التسرب.

 :شهادة إتمام المبنى الخرساني •

للمقاول التقدم للحصول على شهادة إتمام من السلطات. حيث ستقوم السلطات المحلية بفحص مستندات بعد االنتهاء من العمل، يمكن 
 اإلنجاز للتأكد من مطابقتها لمواصفات المبنى.

 تقنيات تشييد المباني

. ويتمثل الدور الرئيسي تقنيات البناء هي جزء من التراث المادي )المباني( والتراث غير المادي )األفكار والمعرفة على أساس تنفيذها(
لى  لتطوير تقنية البناء في البيئة ومواردها، وترتبط وظائف ومتانة وجماليات البنى ارتباطًا وثيقًا بالبيئة. غير أن هذه السمات تعتمد ع

ط بعد فترات طويلة من  الدراية البشرية: وهي مجموعة من المعارف التي تم تطويرها من خالل نقل التقنيات والقواعد، المطورة والمقننة فق
ل االختبار )المعرفة التجريبية(، والمتأثرة باألذواق والمهارات التي تمليها األزمنة )االتجاهات( فضاًل عن مطالب محددة من أرباب العم

ية بقدر ما هي تقنية أنثروبولوج  –وقدرة الحرفيين. إن فهمًا أفضل ألساليب البناء التقليدية في منطقة ما يعني الدخول في خلفية تاريخية  
 بنيوية، مما قد يفتح وجهات نظر لتحليل الصيرورات االجتماعية والثقافية، والتي يصعب تحليلها بطريقة أخرى.

 المواد المطلوبة لبناء الجدار الخرساني

 أدوات الحفر )معول، مجرفة، إلخ(. •
 النماذج األساسية إذا لزم األمر  •
 أوتاد •
 قبض شاقولي  •
 الخرسانية أو كتل بلوك الخبثكتل البلوك  •
 ميزان ماء  •
 قفازات العمل •
 خليط الخرسانة  •
 عربة يدوية أو خالط إسمنت •
 مرساة البناء  •
 مونة االسمنت  •
 مجرفة •
 أداة ربط •
 منشار الحائط •
 إزميل البناء •
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 مطرقة الجدار  •

 تدعيم المباني الخرسانية

الحاملة   العناصر  من  المسلحة  الخرسانية  المنشآت  أو  األبنية  األعمدة تتكون  ثم  والعتبات  أنواعها  بمختلف  البالطات  من  مختلفة  و 
)الشيناجات( والجدران االستنادية في األقبية. يمكن أن تكون االتصاالت بين  واألساسات، كما أن هناك عناصرملحقة بها كالروابط 

ة من صاالت و غيرها . وهناك عناصر  العتبات و األعمدة وثيقة فتكون اإلطارات و خاصة في المنشآت الهامة ذات الفتحات الكبير 
أخرى خاصة بمقاومة الزالزل من جدران قصية أو إطارات تتحمل الدفع األفقي الكبير الناتج عنها. وسوف نستعرض في هذا الفصل  

لروابط  مظاهر الضعف أو التوهن التي يمكن أن تشاهد في عناصر الخرسانة المسلحة من بالطات وجيزان وأعمدة وأساسات وكذلك في ا
 بين األساسات ثم في االطارات.

 أسباب تقوية المنشآت الخرسانية

خرسانة السيئة الجودة، التسليح غير سليم، صب السيئ للخرسانة، مواد رديئة الجودة، أخطاء التصميم، األخطاء التنفيذية، زيادة الحمل،  
ن بين العوامل التي تضعف الهياكل الخرسانية و تزيد من حاجتها تأثير الظروف البيئية المدمرة وخطر الزالزل في معظم أنحاء العالم، م

 لتقوية المبنى. 

، لديها مشاكل في حديد التسليح مثل انخفاض قدرة النزوح الجانبي.  1970كثير من المبنى التي صممت حسب كودات ما قبل سنة  
اآلليات في النواحي الحساسة في الهيكل. وكلها تؤدي إلى انهيار القدرة على تبديد الطاقة تكون المنخفضة، تدهور المقاومة، حدث  

وتدمير الهيكل. من اسباب ضعف في القوة المطيلية، مقاومة القص الضعيفة للروابط و تكون بسبب عدم تطبيق حديد التسليح العرضي  
التماسك لح انخفاض طول  إلى االتصال،  المؤدي  للعمود  الرابط، قدرة قص منخفضة  الطولي في األعمدة، عدم  في نواة  التسليح  ديد 

مراعات منطقة األطواق المضغوطة في العتبة، طول التماسك او التثبيت الغير كافي في العتبة. ضعف في منطقة اإلتصال بين األعمدة 
ي العتبة بدال من  و العتبة مع مشكلة عمود الضعيف و العتبة القوية، يعرض استقرار الهيكل للخطر. يفضل أن تكون آلية اإلنكسار ف

 الناحية الإلتصال أو األعمدة. 

 أنواع العيوب بالمنشآت الخرسانية

 إنشاء تشققات قطرية في الخرسانة •
 فشل في داخل الخرسانة في معظم الشقوق القطرية العائدة من الزلزال •
 انفصال في غطاء الخرساني  •
 انكسار األطواق و خروجها من داخل الخرسانة  •
 قصيرةكسر القص للعناصر ال •
 انبعاج في حديد الصلب  •
 تخرج حديد التسليح من المواقع األصلية إلى مناطق عالية الضغط المتقطع  •
 بالطات مكسورة من الخرسانة المسلحة على جوانب غير مستمرة  •

http://www.ajsp.net/
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 الشقوق المنحدرة في جدار القص ، و تتركز بشكل خاص حول الفتحات  •
 إنشاء شقوق القص في موقع اإلتصال العمود و العمود •

تتميز الخرسانه بمقاومتها العالية لالنضغاط لكنها ال تستطيع تحمل قوى الشد العالية. تظهر تماسكا قويا مع اسطح األسياخ الحديدية و 
ية على ذلك فإن الخرسانة تنقل إجهادات الشد الزائدة و التي ال تستطيع مقاومتها بنفسها إلى األسياخ الحديدية التي تتميز بمقاومة العال

ومعامل التمدد الطولى للحديد يعتبروا قريبين من بعض   Coefficient of Linear Expansionشد. معامل التمدد الطولى للخرسانة  لل
 و لذلك فإن اإلجهادات الداخلية في الخرسانة المسلحة ال تظهر نتيجة تغيرات درجات الحرارة.

السكمالحظة المباني  الطابق األرضي في  الطبيعية ومن األعمال  : يجب ان يكون منسوب  الشارع او األرض  نية اعلى من منسوب 
 الخرسانية:

 صب النظافة  .1
 صب القواعد  .2
 صب األعمدة .3
 صب التسوية .4
 صب الجسور  .5
 صب العقدة )السقف(  .6
 عمل الواجهات الداخلية والخارجية .7

 :الخاتمة

كون تشييد المباني من مراحل مختلفة مثل التخطيط تسمى عملية بناء العناصر المختلفة للمبنى في موقع البناء عملية تشييد المبنى. يت
 والتصميم وإعداد الموقع وبناء قاعدة األساس والعمود والحزمة وبناء األلواح والجص وأعمال التشطيب. 

 :المصادر والمراجع

(، خطوات تشييد المباني الخرسانية، مقالة منشورة على موقع إي عربي، موفرة عبر الرابط اإللكتروني ٢٠٢١عبد الكريم الحوامدة، ) 
 مساءًا. 10:13، الساعة:  2022-10-25، تمت الزيارة بتاريخ: https://e3arabi.comالتالي: 

( التالي:  ٢٠١٧اسامة،  اإللكتروني  الرابط  عبر  كوم  المهندس  موقع  على  منشورة  مقالة  المنشآت،  و  المباني  ترميم   ،)
https://www.eng2all.com :مساءًا. ١١:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢- ١٠-٢٥، تمت الزيارة بتاريخ 

(،  دليل ترميم المباني الخرسانية وأنواع الشروخ بالتفصيل، مقالة منشورة على موقع مقاول ترميمات بالكويت عبر الرابط ٢٠١٨محماه، )
التالي:   بتاريخ: Guide.html-Restoration-ildinghttps://www.tarmemat.net/2018/10/Buاإللكتروني  الزيارة  تمت   ،

 صباحًا.  ١١:٠٠، الساعة:  ٢٠٢٢- ١٠- ٢٦

http://www.ajsp.net/
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(،  كيفية ترميم المباني الخرسانية بالطريقة الصحيحة، مقالة منشورة على موقع هندسة دوت إكس واي زد عبر الرابط ٢٠١٧م. محمد، )
، الساعة:  ٢٠٢٢-١٠-٢٦، تمت الزيارة بتاريخ: post.html-https://www.handasa.xyz/2017/10/blogتالي: اإللكتروني ال

 مساءًا.  ٠٢:١١

لخرسانية، مقالة منشورة على مجلة دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع بالقاهـرة (،  ترميم المنشآت ا٢٠٠٩السيد عبد الفتاح القصبي، )
عبر الرابط اإللكتروني التالي:  

shat_alkhrsanythttps://www.researchgate.net/publication/279294067_trmym_almn ،-876-ISBN: 3
287-977 . 

Mannoni, T. 2007, the transmission of craft techniques according to the principles of material culture: continuity and rupture, 

in Lavan, L., Zanini, E., Sarantis, A. (ed.): Technology in Transition. A. D. 300-650. Leiden-Boston, Brill, xli–lx. 

Venkatesh, P., & Alapati, M. (2017). Condition assessment of existing concrete building using non-destructive testing 

methods for effective repair and restoration-a case study. Civil Engineering Journal, 3(10), 841-855. 

 

Abstract: 

Given the importance of constructing concrete buildings and the techniques used in constructing concrete buildings, the 

current research aims to clarify the most important steps and techniques for constructing concrete buildings. With reference 

to studies related to the topic of the current research, the researcher touched on the use of secondary data in enhancing the 

theoretical framework of this research. The researcher mentioned the most important steps and main axes for this research, 

they were as follows: steps of constructing concrete buildings, building construction techniques, materials required for 

constructing the concrete wall, strengthening concrete buildings, reasons for strengthening concrete structures, types of 

defects in concrete structures. 
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