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 المقدمة : -

الصناعة هً أحد فروع االقتصاد الهامة، التً تتولى تحوٌل المواد األولٌة الزراعٌة 

فضالً عن  إلنسانلالضرورٌة اجات تٌحاالو تلبً  والخامات المعدنٌة إلى منتجات قابلة للتداول

للتنمٌة من خالل رفع المستوى فهً المحرك الفعلً تؤثٌرها فً زٌادة قٌمة الدخل الوطنً، 

 [1].االقتصادي لتحقٌق رخاء المجتمع وإحراز التقدم العلمً

وبدأ معها التطور التصمٌمً واإلنشائً نتٌجة  تارٌخٌاً من هنا جاء االهتمام بالمنشآت الصناعٌة     

ما ممع تطور العلوم الهندسٌة والخبرات المهنٌة،  و ارتبط ذلك الحاجة لزٌادة كمٌة اإلنتاج ونوعٌته،

المستخدمة  اإلنشائٌةالجمل المعامل واالحتٌاجات التصمٌمٌة لهذه لدراسة دفع بعض المعمارٌٌن 

الهٌاكل للمنشآت  تصمٌمفتطورت تقنٌة  ،وظٌفة المنشؤة ونوع االنتاج  ربطها معتم ، وفٌها

 الصناعٌة.

ومع ازدٌاد المنشآت الصناعٌة بدأت تظهر فكرة تجمٌع هذه رٌن فً بداٌة القرن الواحد والعش  

إذا ما من عناصر التنمٌة  هاماً  تشكل عنصراً  ، التًفكانت المدن الصناعٌة ،المنشآت فً مكان واحد

 .بصورة سلٌمة اتحقٌقهتخطٌطها وتم 

تجمٌع الصناعات ٌساعد  كما ،للدولة هً وسٌلة قوٌة لجلب الصناعات وتنفٌذ السٌاسة االقتصادٌةف

  .فً مكان واحد على حل المشاكل الناجمة عنها على أساس علمً

 ستراتٌجًفً تحقٌق الدور االمدن الصناعٌة لل البالغ األهمٌة فً سورٌة دورالبرز ٌذلك وب  

وخلق البٌئة المناسبة لجذب وازدهار  ،دفع عجلة التطور والنمو االقتصادي فً  ،لصناعٌةل

واستٌعاب التوسع الحاصل فً الصناعات  ،االستثمارات الصناعٌة المحلٌة والعربٌة واألجنبٌة

 الصناعٌةألبنٌة لتلبٌة المتطلبات المعمارٌة واإلنشائٌة للعناصر األساسٌة و ،الحالٌة والمستقبلٌة

 أسالٌب التصمٌم وفق المواصفات القٌاسٌةتطوٌر و اإلنشائٌةعلى دمج عدد من النظم  والقدرة

  .العالمٌة
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 المشكلة البحثية: -

 هذا البحث اإلجابة عن التساإالت اآلتٌة: سٌحاولمما سبق 

 الصناعٌة؟المعدنٌة التصمٌمٌة والتنفٌذٌة الناظمة إلنشاء المنشآت ما األسس  -1

 الصناعٌة؟المعدنٌة البٌئٌة التً ٌجب مراعاتها فً دراسة المنشآت ما المبادئ  -2

 ؟ما هً الجمل اإلنشائٌة المعدنٌة األمثل للمنشآت الصناعٌة المتوسطة والثقٌلة -3

 كثر استخداماً فً تنفٌذ المنشآت الصناعٌة؟الجمل المعدنٌة األ لماذا تعد -4

 عمار فً بالدنا؟اإلعادة إهل للمنشآت المعدنٌة دور فً  -5

 أهمية البحث: -

الحكومات لذلك كانت محط اهتمام ،للمنشآت الصناعٌة دور رائد فً تطور المجتمع 

 .المتعاقبة

 وجبأ ،المحلً من المنظور المعماري  لهذه المنشآتقلة الدراسات المحلٌة التً تطرقت  إال أن     

 .               معاٌٌر تصمٌمها ودراستها وطرق تنفٌذهالمعرفة دراسة هذه المنشآت  ةضرور

المنشآت تبٌن أن  فً مدٌنة عدرا الصناعٌة الصناعٌةالمٌدانً على المنشآت  االطالعبعد و 

 .%من المنشآت القائمة فٌها04تشكل المعدنٌة 

للمنشآت  تحلٌلٌة دراسة منهجٌةإلٌجاد ،فإن إنجاز هذا البحث سٌلبً حاجة واقعٌة وضرورٌة  لذلك

 الصناعٌة ذات الجمل اإلنشائٌة المعدنٌة.

 هدف البحث: -

الدراسة التنفٌذٌة لفراغات المنشآت  منهجٌةٌتحدد الهدف األساسً لهذا البحث فً إرساء      

 الصناعٌة من خالل:

  للصناعات المتوسطة تسلٌط الضوء على المنهجٌة المتبعة فً دراسة المنشآت المعدنٌة

 والثقٌلة.

  المعدنٌة.توفٌر قاعدة بٌانات ألسس تصمٌم وإنشاء المبانً الصناعٌة 

 أنظمة البناء المستخدمة فً المنشآت الصناعٌة ذات الجمل اإلنشائٌة بعض  توثٌق و دراسة

 المعدنٌة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة . 
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  بعضاستعراض  و،فً مدٌنة عدرا الصناعٌة  المعدنٌةالمنشآت الصناعٌة بعض تقٌٌم واقع 

 .هاالمشاكل التً تواجه

 حدود البحث: -

وخاصة فً هذه الفترة  باهتمام كبٌر، الصناعٌة فً المدن الصناعٌة المعدنٌة تحظى المنشآت      

 .الزمنٌة 

ذات الجمل اإلنشائٌة المعدنٌة فً  ،المتوسطة والثقٌلة  دراسة بعض منشآت الصناعٌةلذلك سٌتم 

 محافظة رٌف دمشق .التابعة لمدٌنة عدرا الصناعٌة  

 :منهجية البحث -

ألنه ٌتالءم وموضوع البحث  االستقرائً فً دراستنا على األسلوب الوصفً التحلٌلً اعتمدنا

نتائج للوالوصول  ،وتحلٌلها وربطها بؤسبابها ،المفاهٌم والمعطٌاتاستعراض من خالل 

 واالعتماد على المصادر الرسمٌة.

 خالل:من  بحثإعداد السٌتم و        

 : وتقسم إلى قسمٌن:الدراسة النظرٌة -

 .طرق تنفٌذ المنشآت الصناعٌة أسس و دراسة     

 التجارب العربٌة والدولٌة. بعض دراسة    

عدرا  مدٌنةالجمل اإلنشائٌة المستخدمة فً بعض توثٌق : وتشمل مٌدانٌة الدراسة ال -

 .وتحلٌلها وصوالً للنتائج الصناعٌة
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 الفهرس

 : المنشآت الصناعية تصميم معاييرو الصناعية لمدناالفصل األول : 

  لمنشآت الصناعية.  التاريخي لتطور ال -1-1

 .عالميا  و عربيا  المدن الصناعية   -1-2

 التجربة المصرٌة. -1-2-1

 السعودٌة.التجربة  -1-2-2

 .األمرٌكٌة التجربة -1-2-3

 .التصميمية المستخدمة في األبنية الصناعيةالمعايير  -1-3

 .الحماٌة من الحرٌق -1-3-1

 فٌزٌاء المبنى. -1-3-2

 .فواصل التمدد  -1-3-3

 األرضٌات. -1-3-4

 التهوٌة. -1-3-5

  اإلنارة. -1-3-6

 .المرافق الملحقة -1-3-7

 .الصناعيةدن والمباني البيئية للم االشتراطات -1-4

 .تعرٌفات -1-4-1

 .الصناعً البٌئً شروط األمن -1-4-2

 .مراقبة األداءبرنامج  -1-4-3

 .نتائج الفصل األول     

 الصناعية:المعدنية منشآت لل ئيةنشااإل المعاييرالفصل الثاني: 

 الصناعية.المعدنية القياسية العالمية للمنشآت األنظمة  -2-1

 الصناعٌة فً ألمانٌا. المعدنٌةالمنشآت  نظام -2-1-1

 الصناعٌة فً هولندا. المعدنٌةالمنشآت  مانظ -2-1-2
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 الصناعٌة فً المملكة المتحدة. المعدنٌةالمنشآت  مانظ -2-1-3

 :تنفيذ المنشآت المعدنية الصناعيةاالنشائية لدراسة ال -2-       2

 .األحمال المطبقة -2-2-1

 .الجمل اإلنشائٌة المستخدمة -2-2-2

 .التحلٌل اإلنشائً للمنشآت الصناعٌة -2-2-3

 المدادات)الجوائز الثانوٌة(. -2-2-4

 الوصالت. -2-2-5

 .طبقات التغطٌة -2-2-6

 عناصر التثبٌت. -2-2-7

 نتائج الفصل الثانً.         

 في مدينة عدرا الصناعية: المستخدمة الجمل اإلنشائية المعدنية دراسة: الفصل الثالث

 :الصناعية عدرا لمدينة تحليليةدراسة  -3-1

 الموقع. -3-1-1

 الربط اإلقلٌمً.  -3-1-2

  الخواص المناخٌة. -3-1-3  

  الواقع الخدمً. -3-1-4

 لمنشآت الصناعية:افي جمل بعض التحليلية ل دراسة -3-2

 معمل السٌارات. -3-2-1

 معمل الصناعات الكٌمٌائٌة . -3-2-2

 .المكٌفاتمعمل  -3-2-3

 نتائج الفصل الثالث.         

 .نتائج والتوصياتال
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 هٌكلٌة البحث.]إعداد الباحثة[

 الصناعية المدن المنشآت المعدنية في وتنفيذدراسة األسس الناظمة إلنشاء 

 المنشآت الصناعية في مدينة عدرا الصناعية( : )الحالة الدراسية

 : المدن الصناعٌة ومعاٌٌر تصمٌم المنشآت الصناعٌة.الفصل األول

التطور التارٌخً 

 للمنشآت الصناعٌة

المدن الصناعٌة 

 عربٌاً وعالمٌاً:

المعاٌٌر التصمٌمٌة المستخدمة 

 فً األبنٌة الصناعٌة

االشتراطات البٌئٌة للمدن 

 والمبانً الصناعٌة

 التجربة األمرٌكٌة التجربة السعودٌة  التجربة المصرٌة 

 المعدنٌة الصناعٌة.لمنشآت ئٌة لنشااإلمعاٌٌر الالفصل الثانً: 

األنظمة القٌاسٌة العالمٌة للمنشآت المعدنٌة 

 الصناعٌة

تنفٌذ المنشآت المعدنٌة االنشائٌة ل لدراسةا

 الصناعٌة

المنشآت المعدنٌة  نظام

 الصناعٌة فً ألمانٌا

نظام المنشآت المعدنٌة 

 الصناعٌة فً هولندا

نظام المنشآت المعدنٌة 

 الصناعٌة فً المملكة المتحدة

 الجمل اإلنشائٌة المعدنٌة المستخدمة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة.الفصل الثالث: دراسة 

دراسة المنشآت المعدنٌة الصناعٌة فً مدٌنة  دراسة تحلٌلٌة لمدٌنة عدرا الصناعٌة

 عدرا الصناعٌة

معمل السٌارات 

 )سٌامكو(

معمل الدبوسً 

 للصناعات الكٌماوٌة

معمل المالح 

للمعدات الكهربائٌة 

 والتكٌٌف

 النتائج والتوصٌات: التوصٌات الالزمة لتنفٌذ المنشآت المعدنٌة الصناعٌة

دراسة 

 نظرية

دراسة 

 تحليلية

تحليل 

الحاالت 

 الدرسية
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 األول الفصل

 المدن الصناعٌة ومعاٌٌر تصمٌم المنشآت الصناعٌة

 

 

 

 

 

 المقدمة:

من خبلل فً المدن الصناعٌة  دة المعلومات األولٌة للمنشآت المعدنٌة الصناعٌةٌهدؾ الفصل إلى بناء قاع

 محاور: أربع

 الثانً على ٌسلط المحور األول الضوء على التطور التارٌخً المنشآت الصناعٌة. وٌركز المحور

القواعد التصمٌمٌة األساسٌة  التجارب العربٌة والعالمٌة إلنشاء المدن الصناعٌة .أما المحور الثالث ٌدرس

 البٌبة التً ٌجب أن تتوافر فً المنشآت االشتراطاتٌتطرق إلى  الرابعبٌنما المحور  للمنشآت الصناعٌة.

 صة الفصل.تمهٌداً للوصول إلى اإلشكالٌة البحثٌة وخبل الصناعٌة
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 التطور التارٌخً للمنشآت الصناعٌة: -1-1

 والصناعً العلمً التقدم مع مترافقاً  الزمن مرور مع تطوراً  الصناعٌة للمبانً اإلنشابٌة الجمل شهدت    

:[19] 

 أو قرمٌد من حاملة خارجٌة وجدران هٌكلٌة إنشابٌة جمل من تنشؤ األمر بادئ فً  المصانع فكانت •

 محدودة المجازات كانت لذلك الخشبٌة، السقؾ عوارض لتحمل بلالص الحدٌد من عمدةاألو .حجر

 .نسبٌاً  ضٌقة والمصانع

 باإلنشاء المستخدمة الخشبٌة العوارضكان م والفوالذ الحدٌد عوارض عشر حلت التاسع القرن فً •

 .المعامل حجم ازدٌاد مع تفاقمت التً الحرٌق أخطار لتفادي

 مما جعل الفراؼات الصناعٌة األبنٌة فً المعدنٌة اإلنشابٌة الهٌاكل استخدام تم عٌةالثورة الصناوبعد •

تؤمٌن و الشاقولٌة الحموالت لتلقً أساسٌاً  عنصراً  للمبنى الخارجٌة الجدران بقٌت فٌما اتساعاً  أكثر

  .فٌها الموجودةفتحات النارة من خبلل إلا

 حجرٌة جدران دون األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً معدنٌة هٌاكل من مصنع أول بنً 1854 عام فً •

)أفران الصلب الحدٌد وتشكٌل تصنٌع تقنٌات ظهور مع بسرعة الطرٌقة تلك وتطورت حاملة خارجٌة

 من بدالً  شبكٌة بجوابز معدنٌة المسقوفة للمصانع األفقً االنتشار عهد بذلك وابتدأ ، سمٌنس مارتن(

 .الحاملة األعمدةو الجدران لىع القابمة الطوابق المتعددة ًالمبان

 المصانع فبدأت المصانع آالت لئلنارة وتسٌٌر الكهربابٌة الطاقة استخدام ألمانٌا فً بدأ 1877 عام فً •

  .واسعة وعمٌقة داخلٌة بفراؼات تصمم

 بإقامة بذلك فسمح الفطرٌة األعمدة فوق العادٌة الببلطات 1908 عام السوٌسري المهندس استخدم •

 من المإلفة الصناعٌة ًللمبان البلزمة الطبٌعٌة اإلنارة درجة رفع بهدؾ كامل بشكل جٌةزجا واجهات

 .طوابق عدة

 إنشاء بٌن العبلقة بدراسة (خان ألبرت)األمٌركً ومنهم المعمارٌٌن بعض قام 1920 عام رأواخ •

 جهة من لهاداخ األفراد وحركة كمٌة اإلنتاجنوعٌة اآلالت وو جهة من المستخدمة والمجازات المعمل

  .أخرى

 لتستوعب واسعة مجازات ذات مصانع المتحدة الوالٌات فً تظهر بدأت الثانٌة العالمٌة الحرب بعد •

 تقنٌة وتطورتوتؤمٌن متطلبات إعادة اإلعمار( )لدعم تصنٌع اآلالت الحربٌة، الكبٌرة اإلنتاج خطوط

  الحتٌاجات .تلك ا لتلبً الشبكً بالفوالذ اإلنشاء
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 م10 عن تقل صؽٌرة مجازاتب فً المبان الصناعٌة التقلٌدٌة  التصمٌم بقٌت طرابق1950حتى عام  •

  .( الحرب نتٌجة ظروؾ)وإنكلترا أوربا  محدودة فً اتوارتفاع

 تناسب أكبر بمقاٌٌس خرسانٌةو معدنٌة اكلت خلٌطة هٌآمنش من مصانع تصمٌمب ونالمعمارٌ لذلك بدأ •

 [19] :وتإمن العمل صاالت

 . المالٌة التكالٌؾ من ممكن قدر بؤقل اإلنتاج أسالٌب رتطو استٌعاب -1

 .للبٌبة صدٌقة صناعٌة بؤبنٌة للعمل مناسبة بٌبة -2

 .المحٌط مع تنسجم وممٌزة فنٌة معمارٌة تكوٌنات -3

         .  الظهور هذا وأسباب عالمٌاً  الصناعٌة المبانً ظهور تطور ٌوضح التالً والجدول

 .[20]عالمٌا   الصناعٌة انًالمب إنشاء تطور :(1-1)الجدول

 

 اإلنشاء نوع  

 

 الموقع

 

 الفترة

 

 سبب

 الظهور

               

 التطورات            

 خارجٌة حجرٌة جدران

 معدنٌة وأعمدة 

 خشبٌة وجوائز 

 ،إنكلترا

 أوروبا

 

 18القرن

 اكتشاؾ 

 الطاقة 

 المابٌة 

 .األنهار قرب :الموقع

 م3حتى المجازات

 .طوابق /2-3 / شاقولً :التوسع

 

 خارجٌة حجرٌة جدران

 معدنٌة وأعمدة 

 معدنٌة وجوائز 

 

 ،إنكلترا

 أوروبا

 

 19القرن

  اكتشاؾ 

 الطاقة

 البخارٌة 

 ٌتؤثر و محدد ؼٌر :الموقع

 .االقتصادٌة و البشرٌة بالعوامل 

 .ملحوظ بشكل توسعت :المجازات

 (.المواد و للحركة الناقلة اآلالت انتشرت )أفقٌا   :التوسع

 

 فوالذي هٌكل  

 أعمدة من مؤلف  

 معدنٌة وجوائز  

 

 ،أوروبا

 الوالٌات 

 المتحدة

 

 

 

 

1854 

 

 :أفران 

 سٌمنس

 مارتن-

  لتنقٌة 

 المعادن

 وتصنع محدد، ؼٌر :الموقع

 .آلخر تنقل و مكان فً اإلنشاء عناصر 

 .واسعة أصبحت :المجازات

 .الوصبلت بعض بإضافة أفقٌا   :التوسع

 .الخفٌفة األسقؾ عبر ةطبٌعٌ :اإلنارة

 خارجٌة حجرٌة جدران

 معدنٌة أعمدة و 

 معدنٌة جوائز و 

 ،أوروبا

  الوالٌات

  المتحدة

 

1877 

 

 الطاقة

 الكهربابٌة

 

 .اإلنتاج عوامل ٌحدده :الموقع
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 خرسانً هٌكل  

 فطرٌة بالطات ذو 

 ،أوروبا

 الوالٌات

  المتحدة 

 

 

1908 

 ببلطات 

 حرة 

 األطراؾ 

 .العمرانٌة التجمعات قرب :الموقع

 .نسبٌاً  واسعة أصبحت :المجازات

 .اإلنارة لتؤمٌن شاقولً : التوسع

 .كهربابٌة أجهزة أو زجاجٌة واجهات عبر :اإلنارة

 

 مختلطة هٌاكل   

 (فوالذٌة)خرسانة و 

 ،أوروبا

 الوالٌات

 المتحدة 

 

 بٌن ما

 الحربٌن 

1914-1949 

 ازدٌاد

 الطلب 

  ىعل

 اإلنتاج

 عن بعٌدا و العمرانٌة التجمعات قرب أو نضم: الموقع

 .التدمٌر أو القصؾ أخطار

 .الحاجة تلبً واسعة :المجازات

 .آخر مبنى بإقامة أوً أفق أو شاقولً :التوسع

 

 مختلطة هٌاكل  

 (فوالذٌة و خرسانٌة)

 ،أوروبا

 الوالٌات

 المتحدة 

 

 الحرب بعد

 الثانٌة 

1949-1973 

 الرخاء

 قتصادياال

 المدن إلى عاد و األرٌاؾ إلى دامت :الموقع

  وظهور البناء مواد تطور بسبب واسعة :المجازات

 .كبٌرة لمساحات تحتاج صناعات

 .آخر مبنى بإقامة أو أفقً أو شاقولً :التوسع

 

 

 مختلطة هٌاكل   

 (فوالذٌة و خرسانٌة( 

 ،أوروبا

 الوالٌات

 المتحدة 

 

 حتى 1973

 تارٌخه

 أزمة

 الطاقة

 واألزمات

 ادٌةاالقتص

 االقتصادٌة التنمٌة وخطط البٌبٌة بالقوانٌن ٌتؤثر :الموقع

  أجل من بالمرونة وتتصؾ جدا   واسعة :المجازات

 .الحاجة عند اإلنتاج بخطوط والتعدٌل التوسع

  العمرانٌة الضوابط ازدادتً فأفق أو شاقولً :التوسع

  عن بعٌدة للتوسع أخرى مواقع فكرة وبدأت

 (.الصناعٌة المدن نشوء بدء.)السكانً التجمع

 

 أرخص عقارات لتوفٌر واحد موقع فً المبانً هذه تجمٌع فكرة تظهر بدأت العشرٌن القرن اٌةنه فً •

 سهولةكذلك و ،تؤمٌن البنى التحتٌة االزمة لهاو المعدة للبناء ألراضًعلى ا المتزاٌد الطلب بسبب

 تتبلور الصناعٌة المدٌنة فكرة فبدأت تاجاإلن وتصرٌؾ المصانع بٌن والتبادل األولٌة المواد تؤمٌن

 .الصناعً القطاع تطور وتسهٌل الضرورٌة المستلزمات تؤمٌن بهدؾ حبلً  لتشكل

 لمخطط وفقاً  ومطورة أجزاء إلى مقسمة حضارٌة وعمرانٌة صناعٌة تجمعات هً الصناعٌة فالمدٌنة

 للشوارع مفصلة مخططات ىعل المخطط هذا وٌشمل الصناعٌة المشارٌع من لمجموعة تستعملو شامل

 أو للبٌع صناعٌة مبانٍ  على ملتٌش أن ٌمكن وكذلك التحتٌة البنٌة وشبكات المواصبلت ووسابل والطرق

 .[1]التؤجٌر
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 التجمعات الصناعٌة نشؤة المدن الصناعٌة إلى عهد اإلمبراطورٌة الرومانٌة حٌث تمركزتتارٌخ عود ٌو

ٌادة النشاط التجاري واالقتصادي ومن ثم بدأ تطبٌقها عملٌا على موانا البحر األبٌض المتوسط بهدؾ ز

 فً أواخر القرن التاسع عشر.

م وتلتها منطقة قرب شٌكاؼو 1896فؤول منطقة صناعٌة عملٌا كانت قرب مانشستر بالمملكة المتحدة عام 

لً بإٌطالٌا فً عام نابو فً محٌط مدٌنةم أما المنطقة الثالثة كانت 1899بالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عام 

حٌث أخذت كل الدول  م ولم تؤخذ هذه الظاهرة فً االنتشار إال منذ منتصؾ القرن العشرٌن1904

   [9.]تطوٌرها لتصبح مدناً و المتقدمة والنامٌة فً إدخال المناطق الصناعٌة ضمن خططها التنموٌة

 :ٌلً بما تلخٌصه ٌمكن الذيالمختلفة و تجاربالبٌن  الرابط العامل ء المدن الصناعٌةإنشا من الهدؾوٌعد  

[1] 

 .السكنٌة والتجمعات األحٌاء تنظٌم وصعوبة المدن مراكز فً العالٌة الكثافة-1

 .المواصبلت مشاكل من والتقلٌل التلوث لتخفٌؾ المدن من الصناعات إخراج ضرورة-2

 إلى صؽٌرة معامل و ورش من وانتقلت الصناعات تطورت فقد السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً أما 

-1) الموضح فً الصورة وعربات الركاب معمل صٌانة القاطرات البخارٌةوٌعد  أكبر معامل

فً  أنشبتمن أول المعامل التً والموجود فً منطقة القدم جنوبً دمشق  (2-1) (والصورة1

ى الوقت سورٌة فً بداٌة القرن الماضً وال تزال معظم أقسامه فً الخدمة وتعمل بكفاءة عالٌة حت

 .الراهن

    

 [ 14].هنغار الصٌانة :جائز الرافعة فً (2-1الصورة)     [14] .معمل القاطرات: الجملة اإلنشائٌة ل(1-1الصورة)    

 عددها أضعاؾ ثبلثة إلى 2005 -1970 عامً بٌن فً سورٌة الصناعٌة المنشآت عدد ازداد 

 أن أي ودمشق دمشق رٌؾ محافظة تلتها المنشآت من األكبر العدد على حلب حازت وقد ،سابقا

 [17]:بلؽت السنوٌة الوسطٌة الزٌادة



 .الفصل األول: المدن الصناعٌة ومعاٌٌر تصمٌم المنشآت الصناعٌة

6 
 

  1980 عام حتى 1970 عام بٌن ما تقرٌباً  % 6        

 2000 عام حتى 1980 عام بٌن ما تقرٌباً  5%        

 2005 عام حتى 2000 عام بٌن ما تقرٌباً  8%        

 (1-1كما هو موضح فً الشكل )

 

 .]الباحثة[2005معدل ازدٌاد المنشآت الصناعٌة حتى عام  :)1-1الشكل )

 (2-1كما فً الشكل )، 2011عام حتى الصناعٌة المنشآت توزٌع نسب بلؽت و

 دمشق% فً   10،       دمشق رٌؾ% فً  20،       حلب فً%  40

 فً صناعٌة مدن إنشاءب للتفكٌر جدٌاً  دفع مما ،المحافظات فً المنشآت عدد إجمالً من %70 ٌشكل ما

 .[17]. المحافظات هذه
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 .]الباحثة[2011فً سورٌة حتى عام المنشآت الصناعٌة  توزع :)2-1الشكل )

واحدة من المدن الصناعٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة و أولى هذه المدن  عدرا فً المدٌنة الصناعٌةف

لصناعٌة فً ضً بتؤسٌس المدن االقا 2004لعام  57لمرسوم التشرٌعً رقم ا وجدت بناء على أالتً 

ة الصناعٌة فً حسٌا بالقرب من ٌنوالمد سورٌة بالقرب من المدن الربٌسٌة وطرق المواصبلت الدولٌة

فلقد تمكنت هذه  (3-1) حمص والمدٌنة الصناعٌة الشٌخ نجار بالقرب من حلب موضحاً فً الشكل

منشآت الصناعٌة والتجارٌة والخدمٌة المبات من المن استقطاب ؼم حداثة عمرها الزمنً المدٌنة ر

 .مستفٌدٌن من المٌزات والتسهٌبلت المقدمة

 

 [39توزع المدن الصناعٌة فً سورٌة]:(3-1الشكل)

40% 

20% 

10% 

30% 

 توزع المنشآت الصناعٌة فً سورٌة

 حلب

 رٌؾ دمشق

 دمشق

 باقً المحافظات
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 :عالمٌا   وعربٌا   الصناعٌة المدن -2 -1

وعالمٌاً وتركز ضمنها عدد كبٌر من المنشآت  عربٌاً لعبت المدن الصناعٌة دورا فً تطور الصناعات     

فكانت عنصر جذب هام  المنشآتتوسطة والكبٌرة وتنوعت الجمل اإلنشابٌة المستخدمة ضمن هذه مال

 للمستثمرٌن العرب واألجانب ،سنستعرض بعض هذه التجارب:

 التجربة المصرٌة:  -1-2-1    

 [6] :الصناعٌة أكتوبر 6  مدٌنة    

 عنها تقرٌباً  كم38 تبعد مستوٌة رضأ على القاهرة ؼرب شمال الصناعٌة أكتوبر 6 مدٌنة تقع :الموقع

ة ضخم صناعٌة مدٌنة أكتوبر 6ة مدٌن وتعتبر ،الضرورٌة  اإلنتاج مستلزمات ٌوفر مما الجٌزة من بالقرب

ٌوجد فٌها المستثمرٌن.  واحتٌاجات المستقبلٌة التوسعات الصناعٌة المدٌنة هذه تصمٌم فً روعً دفق

 السٌارات، صناعة  :فٌها الصناعٌة األنشطة وتتمثلنشاء مصنع قٌد اإل 420مصنع قٌد اإلنتاج و1400

 صناعات بناء، مواد ونسٌج، ؼزل ورقٌة، صناعات ؼذابٌة، صناعات وإلكترونٌة، هندسٌة صناعات

 .وأدوٌة كٌماوٌة صناعات ومٌكانٌكٌة، معدنٌة

 [2]:هائإنشا من الهدف

 اإلقلٌم مستوى على قتصادياال الناتج من لبلستفادة للمنشآت الصناعٌة محددة مناطق إنشاء -1

 التخطٌطً.

 .والعمرانٌة السكانٌة مصر خرٌطة رسم إعادة -2

 .اسواحله و مصر صحارى فً المتاحة الموارد استثمار -3

 .عمل فرص وتوفٌرالمصري  القومً الدخل زٌادة -4

 .الجدٌدة والمدن المناطق فً األموال رإوس الجتذاب المبلبم المناخ ٌبةته -5
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 .[36]أكتوبر6 مدٌنة فً األراضً تاستعماال مخطط (: 14-الشكل )

 [3]التجربة السعودٌة: - 1-2-2

 :الصناعٌة الجبٌل مدٌنة     

، كم شمال مدٌنة الدمام100على بعد  شاطا الخلٌج العربً على الصناعٌة الجبٌل مدٌنة تقع :الموقع

الممرات البحرٌة الدولٌة مما وٌتمٌز موقعها بقربها من مصادر الطاقة ومواد الخام البلزمة، وقربها من 

وفر للشركات العاملة فً المدٌنة مٌزة الوصول المباشر إلى األسواق العالمٌة، وتعد مدٌنة الجبٌل 

ألؾ  300الصناعٌة من أكبر المدن الصناعٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة ،ٌقدر عدد سكانها بؤكثر من 

إلى المدٌنة وتقسم  م تخصٌصها للصناعات القابمة،هكتار ت 5500منها 2كم1016تبلػ مساحتها  نسمة،

المدٌنة وسكن أهالً الجبٌل، والقسم الصناعً المعروؾ باسم الهٌبة الملكٌة والتً تضم  مركز قسمٌن:

تضم المدٌنة صناعات خفٌفة كتشكٌل الحدٌد والمعادن، وصناعات ثقٌلة  المصانع الكبٌرة وسكن موظفٌها.

تضم سبعة عشر صناعة أساسٌة منها تسع مجمعات و الكٌماوٌة، مصانع الحدٌد()البتروكٌماوٌة، واألسمدة 

ومصانع بتروكٌماوٌة، ومصفاة لتكرٌر النفط ومصنع لمزج الزٌوت وصناعة الشحوم وثبلثة مصانع 

 إلنتاج األسمدة ومصنع للحدٌد والصلب، ومصنع للؽازات الصناعٌة ومصنع لتحبٌب الكبرٌت وتصدٌره.

 :هائإنشا من الهدف

 وللمملكة  الطبٌعٌة الثروات تعتمد على التً والتحوٌلٌة األساسٌة الصناعات تطوٌر وتشجٌع تروٌج   

 .الخارجً المحلً وللتصدٌر لبلستخدام مضافة قٌمة ذات منتجات تحوٌلها إلى
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 [3]الصناعٌة جبٌل لمدٌنة مخطط استعماالت األراضً(: 5-1)الشكل

 :األمرٌكٌةالتجربة  -1-2-3 

 [42]:الصناعٌة ولسمٌناب مدٌنة       

هً  أكبر مدٌنة فً والٌة مٌنٌسوتا الواقعة شمال الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،تقع على ضفتً  :الموقع

  .نهر مسٌسٌبً تجاور مدٌنة سانت بول 

 :هائإنشا من الهدف

المدن الصناعٌة فً حركة بناء المدن الصناعٌة عقب الحرب العالمٌة الثانٌة ولكن معظم  نشطت     

سلطات المحلٌة أي دور فً اإلنشاء، الوالٌات األمرٌكٌة هً نتاج طبٌعً لنشاط القطاع الخاص فلٌس لل

 فكان الهدؾ من إنشابها:

 هو إنشاء مناطق صناعٌة محددة تحت إدارة واحدة وخاصة. -1

 تهٌبة البنى التحتٌة لهذه المنطقة الجتذاب رإوس األموال. -2
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 .[42] الصناعٌة مٌنابولس مدٌنةطط استعماالت األراضً فً مخ(: 6-1) الشكل

 الصناعٌة:المنشآت المعاٌٌر التصمٌمٌة المستخدمة فً  -1-3

الصناعٌة حسب اإلمكانات االقتصادٌة و األنظمة العمرانٌة و براعة  المنشآتتختلؾ دراسة       

 ظٌفة.المصمم و رؼبات المستثمر و بما ٌنسجم مع خصوصٌات الشكل أو الو

 الصناعٌة إجراء سلسلة من الدراسات التحلٌلٌة  المبانًوٌتطلب اتخاذ أي قرار ٌتعلق بتصمٌم 

 [19ٌمكن تصنٌؾ هذه الدراسات وفق البنود التالٌة: ]

 .، فراغ اإلنتاج، إمكانٌة التوسعنمط اإلنتاج نوع الصناعة وتصنٌفها، االحتٌاجات الفنٌة: -1

عام ومتطلباته الوظٌفٌة، شكل المسقط، توزع المساحات الالموقع  التصمٌمٌة: االحتٌاجات -2

 الواجهات. ، دراسة، نوع األرضٌاتالحماٌة من الحرٌقمتطلبات األمن الصناعً و، ٌةاإلنتاج

 .العزل الصوتً والضوضاء، اإلنارة ،التهوٌة :الخدمات التقنٌة -3

الرتفاع ا تخدمة، المجاز،نوع الجملة اإلنشابٌة المسالحموالت المطبقة ،: االحتٌاجات اإلنشائٌة -4

 . عناصر التثبٌتفواصل التمدد وطبقات التؽطٌة، المطلوب ،
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تكالٌؾ ،الصناعٌة ، التكلفة والمإثرات اإلنشابٌة  ًاستثمار األموال فً المبان :إقتصادٌةدراسة  -5

 .، تكالٌؾ الصٌانةالتوسع

ؼات الوظٌفٌة للنشاطات الداخلٌة كون المؽلؾ الذي ٌوفر الفراٌصمم لٌوبناًء علٌه فإن المبنى الصناعً 

 الصناعٌة. نشآتبؤشكال ممٌزة وٌعتبر الفراغ الكبٌر هو السمة الربٌسٌة لمعظم الم

عملٌة اقتصادٌة فً المقام األول تهدؾ إلى تحقٌق فوابد آنٌة ولذلك ٌعتبر تصمٌم المبانً الصناعٌة 

 .معماري ٌفضل دراسة جدواها االقتصادٌة قبل اتخاذ أي قراروومستقبلٌة 

فمن الضروري تحدٌد حجم الؽبلؾ الخارجً ووضع المخطط الذي ٌوفر فراؼاً وظٌفٌاً مناسباً آخذاً  

 [33]قبل مرحلة التصمٌم التفصٌلً للمبنى الصناعً: باالعتبار الجوانب التالٌة

 الموقع العام. -1

 الفراغ المناسب. -2

 أماكن الدخول. -3

 البنٌة التحتٌة. -4

 مرونة استخدام الفراؼات. -5

 رعة التنفٌذ.س -6

 التؤثٌر البصري والجمالً. -7

 مقٌاس العناصر التصمٌمٌة. -8

 الخدمات المطلوبة. -9

 مبادئ االستدامة واألداء البٌبً.-10

 العزل الصوتً. -11

 العزل المابً. -12

 العزل الحراري وتنظٌم حركة التٌارات الهوابٌة. -13

 الحماٌة من الحرابق. -14

 دة استخدامها وتوسٌعها.عمر المنشؤة وإمكانٌة إعا -15

وتعتمد أهمٌة هذه االعتبارات على وظٌفة المبنى، ومن الضروري لتطوٌر مفهوم التصمٌم إعادة النظر 

 .  (1-2موضح فً الجدول ) هو فً هذه االعتبارات بناًء على أهمٌتها كما

 مع فقط مساعداً  ٌكون أن ٌمكن لذا مختلفاً، سٌكون مشروع كل ألن فقط، مإشرات ٌعطً الجدول هذا   

 [1:]نوعها حسب تصنٌفها ٌمكن الصناعات أن العلم
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 [21(: أهم عوامل تصمٌم المبانً الصناعٌة.]1-2الجدول )
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 الصناعة 
 األبنٌة فً 
 

ام
لع
 ا
قع
مو
ال

 

ب
س
نا
لم
 ا
غ
را
لف
ا

 

ٌة
حت
الت
ة 
نٌ
الب

 

غ
را
الف
م 
دا
خ
ست
 ا
نة
رو
م

 

ٌذ
نف
الت
ة 
ع
ر
س

 

ٌة
حت
الت
ة 
نٌ
الب

 

ما
ج
وال
ي 
ر
ص
الب
ر 
ثٌ
تؤ
ال

ً
ل

ٌة 
ٌم
صم

الت
ر 
ص
نا
لع
 ا
س
ٌا
مق

 

بة
لو
ط
لم
 ا
ت
ما
خد
ال

 

ً
ٌب
الب
ء 
دا
أل
وا
ة 
ام
تد
س
ال
 ا
ئ
اد
مب

 

ق
رٌ
ح
 ال
ن
 م
ٌة
ما
ح
ال

 

ي
ر
را
ح
 ال
ل
ز
لع
ا

 

ً
وت
ص
 ال
ل
ز
لع
ا

 

ً
ماب
 ال
ل
ز
لع
ا

 

 الصناعات 
 * ** * ** - * * * * ** ** * ** * الثقٌلة

 الصناعات 
 * ** * ** - * * * * * * * * * المتوسطة
 الصناعات 

 * * - * ** * * - * - * * * - الخفٌفة

 

  :تقوم على أساس تلبٌة حاجات السكان من الحرؾ التً تعتمد على الصناعات الخفٌفة

اإلنتاج الزراعً أو الحٌوانً كصناعة السبلل والحبل والمفارش والمشؽوالت الخشبٌة 

 والسجاد وورش المفروشات.

 :ؽذابٌة والتحوٌلٌة، الزجاج، ومنها المنظفات وبعض الصناعات ال الصناعات المتوسطة

 .المفروشات.....وؼٌرها

  :منها صناعة الحدٌد والصلب، وتكرٌر البترول، واإلسمنت، واألسمدة الصناعات الثقٌلة

 ، صناعة السٌارات.الكٌماوٌة

 الحماٌة من الحرٌق: -1-3-1

زام ببعض تتطلب األبنٌة الصناعٌة تصمٌما خاصا لمواجهة أخطار الحرابق مما ٌعنً االلت    

اإلجراءات الصارمة ،وٌستطٌع المعماري أن ٌسهم فً مواجهة أخطار الحرابق إلقبلل الخسابر المادٌة 

 [11]من خبلل دراسة:

)حجم ونوع وأبعاد( وتؤمٌنها من العبث والعوامل  موقع ؼرؾ القدرة ومستودعات الوقود -

 .المناخٌة

 .صدار ؼازات تطفا نفسها بنفسهاإعلى  المقاومة لبلحتراق والقادرة و اإلنشاء اإلكساءمواد  -

  **/  هام جدا :    *تفسٌر المصطلحات:   غٌر هام:  ــــ  / هام  :  
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 .)عددها ومكان توضعها( مخارج النجاة -

 [23]للسبلمة من الحرٌق: المنشآت الصناعٌة مراعاة األمور التالٌة وٌتم فً مرحلة تصمٌم

)سقؾ مع فتحاته،  تقسٌم المنشؤة إلى قطاعات تعمل بشكل مستقل لتفادي انتشار الحرٌق -1

 أرضٌات( جدران مع األبواب،

مراعٌا  نوع النظام اإلنشابً المقترح والمواد المستخدمة لحماٌة المنشؤة من االحتراق -2

 وتؤخٌر انتقاله. نوع اإلنتاج داخل المنشؤة

و االشتعال والمدة البلزمة )بما فً ذلك مقاومة الحرٌق  واللهب وانتقالها انتشار النار -3

، قرب الكتل البنابٌة من ومكان وحجم فتحات الواجهة دقٌقة( 90إلى  60للتحمل من  

 .بعضها

 نظام إخراج الدخان واألبخرة الحارة. -4

خروج الممٌزة، عدد ال)عدد مخارج الطوارئ، إشارات  واإلخبلءوسابل الهروب  -5

 (.المناسبة، وجود نظام إنذاربواب األالسبللم، 

)مطافا حرٌق ٌدوٌة، أجهزة الكشؾ عن بالموقع إجراءات مكافحة الحرٌق الفعالة  -6

 (....الخخراطٌمان، مرشات، الدخ

 .سبلمتهتؤمٌن و بسهولة طرٌقة وصول فرٌق اإلطفاء إلى المبنى -7

 المعدنً ٌوضح طرٌقة تركٌب األلواح المقاومة للحرٌق على الهٌكل اإلنشابً (1-7) والشكل

بتوفٌر ثقوب طولٌة فً وصبلت القضبان الجانبٌة تسمح بالتمدد الحراري، وال تعرض استقرار 

بدرجات الحرارة إلنشابٌة للخطر فهً تزود بحلقات ربط مصنوعة من مادة ال تنصهر إال الجملة ا

 العالٌة.

 

 [21] (:تفاصٌل تركٌب جدار مقاوم للحرٌق.1-7الشكل)
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 فٌزٌاء المبنً: -1-3-2

 العزل الحراري: 1--1-3-2

الداخلً المبلبم المناخ  تؤمٌنإن الهدؾ الربٌسً من العزل الحراري فً المبان الصناعٌة هو     

وترشٌد استخدام  )باردة، حارة، رطبة( بشكل مرٌح فً المناطق المناخٌة المتعددة الستخدام المبنى

الطاقة وتؤمٌن مناخ مقبول للعمال وخاصة فً المناطق الباردة وكذلك حماٌة المصنع من أضرار 

خبلل العزل الفّعال أحد ن شؤة وخارجها مالتبادل الحراري بٌن داخل المنالحد من  وإن .الرطوبة

 نقاط ؼلقالوظابؾ الربٌسٌة لؽبلؾ المبنى خبلل فصل الشتاء، فالجسور الحرارٌة و عدم إحكام 

 دقةوضع العازل الحراري باالهتمام بلها تؤثٌٌر ربٌس على توازن طاقة المبنى، لذا البد من  الوصل

 لطولٌة والعرضٌة.محكم عند الوصبلت ا بشكل ؼبلؾ المبنى إؼبلقوودون أي فجوات، 

أما فً فصل الصٌؾ فإن ؼبلؾ المبنى ٌلعب دوراً هاماً فً الحد من آثار الكسب الحراري على الفراغ 

الداخلً. وٌعتمد تخفٌض الحرارة صٌفاً على المساحة اإلجمالٌة للمبنى وتوجٌه الفتحات باإلضافة إلى 

 [33].سبة على الفتحات()وضع الكواسر المنا الشمسأشعة فعالٌة إجراءات الحماٌة من 

 

 [23].طرٌقة تركٌب طبقات السقف(:1-3الصورة)

 مخاطر التكاثف: 2--1-3-2

ترتبط الحماٌة من الرطوبة والحرارة ببعضهما ارتباطاً وثٌقاً وذلك ألن الضرر الناجم عن 

و صؽر أ الرطوبة العالٌة ؼالباً ما ٌكون نتٌجة لفقدان العازل الحراري أو تركٌبه بشكل ؼٌر صحٌح

ومن جانب آخر فإن عدم وجود مانع رطوبة ٌإدي إلى ظهور التكاثؾ فً المبنى مما ٌإثر  .سماكته

  بدوره على فعالٌة وكفاءة العزل الحراري.
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وٌتم السٌطرة على خطر التكاثؾ فً األسقؾ والجدران المتعددة الطبقات من خبلل تركٌب حاجز مانع 

اسة تحلٌلٌة للمواد المستخدمة وسماكتها واختٌارها بشكل ودر للبخار فً الطبقات الداخلٌة منها

 [33].صحٌح

 العزل الصوتً: 3--1-3-2

آخر وهو منع انتقال الصوت و الضجٌج ؼٌر المرؼوب به من ؼرفة إلى أخرى أو من طابق إلى     

 [33. ]وبالعكس أو من خارج المبنى إلى داخله

من األعمال الجارٌة بداخلها اهتزازات اآلالت من جهة و الصناعٌة بسبب ًوٌتولد الضجٌج فً المبان

الناتجة  هتزازاتاالوٌصعب تحدٌد قٌمته إال بعد تركٌب وتشؽٌل أجهزة اإلنتاج ،حٌث تإثر جهة أخرى 

 ًوهذا بدوره ٌإثر على الدراسة التصمٌمٌة واإلنشابٌة للمبان عن أجهزة اإلنتاج على سبلمة المنشؤة.

لعمل على خفض قٌمة الضجٌج من خبلل تزوٌد الجدران واألسقؾ بمواد إكساء ٌتم ا لذلك الصناعٌة 

 ظاهرة الصدى القضاء على الموجات الصوتٌة و امتصاصداخلٌة تإمن العزل الحراري، وتساعد على 

فالحركة الدورانٌة المستمرة لآللة تولد هدٌراً خافتاً سببه حزمة النؽمات الصافٌة المتولدة عن حركتها 

 مة )مثل دوران آلة بسٌطة أو مجموعة من القطع الدوارة كالمحركات( بشكل مستمر.المنتظ

لذلك ٌجب عند استخدام المخمدات الماصة الهتزاز اآلالت توفر شرطٌن أساسٌٌن داخل المبانً 

 [21هما: ]والصناعٌة 

 حماٌة المبنى من االهتزاز المتولدة عن هذه المنصات المخمدة.-1

 حساسة األخرى من االهتزازات المتنقلة عبر الهٌكل اإلنشابً.حماٌة األجهزة ال-2

وٌتم ذلك عادة بفصل كامل لقاعدة هذه المنصة المخمدة. وٌستخدم فً هذا النوع من المصانع وسابل 

كما فً  عزل إضافٌة تساعد على امتصاص الضجٌج واالهتزاز المتوقع صدورها عن هذه اآلالت.

 .(4-1) الصورة
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[38داخل المصانع] القواعد المفصولة لآلالت :(4-1الصورة)

 [38]للحد من قٌم االنبعاث الصوتً الناتج عن اآلالت. المناسبةوالبد من تحدٌد شروط العزل 

 وللوصول إلى مستوى عاٍل من العزل الصوتً ٌتم إكساء الجدران واألسقؾ بمادة ماصة للصوت

 [7بطرٌقتٌن:]

 هواء.التخفٌؾ من انتقال الصوت عبر ال-1

 (.وشاقولٌهالتخفٌؾ من انتقال الصوت باالتصال )فواصل صوتٌة أفقٌة -2

 [22]:التمدد فواصل -1-3-3

 حسب االنكماش أو التمددٌكون مقدار و تبرد، عندما وتنكمش تعرضها للحرارة عند المواد تتمدد     

 [22] .لها الجزبً والتركٌب المادة نوع

 .التقلص أو التمدد أثناء بحرٌة الحركة ٌمكنه ال بحٌث تثبٌته تمٌ عندما العنصر فً اإلجهادات تنشؤ

 العنصر كان إذا فٌما ٌعتمد وهذا شد أو ضؽط إجهادات إما الحرارة تسببها التً اإلجهادات وتكون

 العنصر تصمٌم أثناء باالعتبار اإلضافٌة اإلجهادات هذه تلحظ لم وإذا التقلص، أو للتمدد ٌخضع المقٌد

 .العنصر هذا فً خلل ٌظهر قد

 حٌاة خبلل الحرارة درجات فً التؽٌرات عن الناتجة الحركات الستٌعاب التمدد فواصل تنفٌذ وٌتم

 .الجؽرافً هوذلك تبعا لموقع المبنى

طرٌقة  لتحدٌد المعدنٌة لؤلبنٌة ثابتة تعلٌمات وضع تم التمدد فواصل بٌن المطلوبة المسافة لحساب و

  .بحرٌة الهٌكل وتقلص تمدد لضمانمعالجتها 
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 أما القٌمة الحدٌة للتباعد بٌن فواصل التمدد فإنها تعطى كما ٌلً:

 .والبراشمم للمنشآت المنفذة بالوصبلت المرنة مثل البراؼً العادٌة 120 -

 م للمنشآت المنفذة بالوصبلت القاسٌة والصلبة مثل البراؼً العالٌة المقاومة واللحام.96 -

وابز ة عندما ٌقام فً منتصؾ الصالة نقطة تثبٌت وارتكاز للجالطول المسموح للصال هوم 144 -

 .فً هذه الحالة  ألن التمدد الناتج عن التؽٌرات الحرارٌة ؼٌر مهم

 (8-1)الشكل كما فً  الجملة اإلنشابٌة مضاعفة ٌمكنالستٌعاب اإلجهاد الناتج عن التمدد الحراري و

 .[22].الطولً الحراري اإلجهاد واستٌعاب السبلمة لتحقٌق التمدد فواصل أماكن عند

 

 [22]صناعٌةمعدنٌة فاصل التمدد فً المنشاة  تفصٌله(: 8-1)الشكل

 :األرضٌات -1-3-4

اإلجهادات  تتحمل و عموماً  مستوٌة تكون بحٌث الصناعٌة المبانً معظم فً األرضٌات تصمم     

 من األحٌان معظم فً ؾ األرضٌةتتؤلو .والحاوٌات واآلالت للمركبات المركزة الحموالتالناتجة عن 

 .(5-1) موضحة فً الصورة المنفصلة عن اإلنشاء منعاً النتقال االهتزازات المسلحة الخرسانة
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، ومصمماً لونٌاً بشكل ٌإمن األمان لئلنسان مع نزالقمنعاً لبل ٌكون سطح األرضٌات خشناً  وبشكل عام

  .[13] فواصل التمدد البلزمةتنفٌذ 

 

 نفٌذ األرضٌات من الخرسانة مع وجود فواصل]الباحثة[(:ت5-1الصورة)

 :التهوٌة -1-3-5

على حركة الهواء من منطقة الضؽط الهوابً المرتفع إلى منطقة الضؽط  الطبٌعٌة التهوٌةتعتمد      

حجم  هً تعتمد علىف المبنى المنبعث فًؼاز ثانً أكسٌد الكربون  طردتسهم فً  المنخفض وهً

الصناعٌة، والتً  هً الخٌار الشابع للتهوٌة الطبٌعٌة فً المبان ٌةفتحات السقفالعد وتوجٌه المبنى، وت

 ٌجب اختٌار مكانها بعناٌة لتحقٌق أكبر قدر ممكن ألدابها.

والذي ٌعتمد على  (6-1) كما فً الصورة وقد انتشر اآلن نظام التهوٌة المختلطة فً المبان الصناعٌة

 [19 ]ى مع مراوح لتحسٌن فعالٌة األداء خبلل مختلؾ األحوال الجوٌة.التهوٌة الطبٌعٌة بالدرجة األول
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 ]الباحثة[التهوٌة القسرٌة نظام استخدام  :(6-1الصورة)

 للتهوٌة:  القسرٌةاالنظمة  -1-3-5-1

نظمة المٌكانٌكٌة للتهوٌة ٌمكن أن ٌخفض كمٌة الطاقة البلزمة لتدفبة الهواء النقً األاستخدام  إن   

 ن مستوى مرٌح ودرجة مبلبمة إلى حد كبٌر.وجعله ضم

 وهذه المنظومة الحدٌثة تستفٌد من حرارة الهواء الفاسد الخارج من المبنى لتسخٌن الهواء النقً البارد

الوارد، مما ٌسمح  الداخل إلى المبنى، وٌقوم بطرد الهواء الساخن إلى خارج المبنى بجانب الهواء النقً

 صادر إلى الهواء الوارد.بنقل الحرارة من الهواء ال

 [19ولتحقٌق الكفاءة المطلوبة لهذا النظام ٌجب االنتباه إلى:]

 غ/كػ حد فاصل فً المناطق الحارة الجافة(15)رطوبة الهواء. 

 األرضٌات( المبلبن، من)الفتحات، منع تسرب الهواء. 

 ًوطرد الهواء بشكل ؼٌر مباشر إلى القناة المركزٌة تؤمٌن العزل الصوت. 

 ة حركة الهواء.سرع 

  :اإلنارة -1-3-6

 [21وهً نوعان:]    

 طبٌعٌة: ضوء النهار. -

 صناعٌة: اإلنارة الكهربابٌة خاصة فً حال استمرارٌة العمل )نظام الوردٌات( -
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ولفتحات اإلنارة الطبٌعٌة دور فً تؤمٌن  .على وظٌفتها تعتمدفدرجة اإلنارة فً المنشآت الصناعٌة 

 إنارة المنشؤة.

باإلضافة  لثبات إنارتها هً األكثر انتشاراً الموجهة شماالً  الطبٌعٌة فً األسقؾ اإلنارةتحات تعتبر فو

 .(ب)الحالة  (9-1الشكل) الجدارٌة كما فًإلى شرٌط الفتحات الزجاجٌة 

 

 [19الطبٌعٌة فً المبانً الصناعٌة.]اإلنارة ( : أمثلة على طرق توفٌر 9-1الشكل )

 [21]:باالعتبار األخذ مع سقفٌه إنارة أجهزة تركٌب على تعتمدف الكهربابٌة اإلنارة أما

 .تؤمٌن درجة الشدة الضوبٌة البلزمة للصاالت المؽلقة لعمل آمن للعامل 

 من خبلل إنارة ؼٌر مباشرة لتجنب االنبهار  األفراد و الفنٌٌن و للعمال البصرٌة الراحة تؤمٌن

 .الضوبً وتشكٌل الظبلل

 الكلفة االقتصادٌة. 

 المؽلقة الصاالت فً األمثل العملً االختٌار هو الطبٌعٌة اإلنارة و الكهربابٌة اإلنارة بٌن الدمج دوٌع

 [19]. فً المنشؤة الصناعٌة دوراً هاماً فً تحدٌد طرٌقة اإلنارة السقؾ شكلوٌلعب  
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 كما فً  هرمً بشكل أو مستو شكل فتحات ذات عبر الضوء بنفوذ تسمح :الجملونٌة األسقف

 التحكم ٌمكن و الضوء إلدخال شافة زجاجٌة مواد الفتحات هذه فً تستخدم و (7-1) ةالصور

 .الحرارة درجات على للحفاظ ثابتة تترك ؼالباً و ؼبلقواإل فتحالب

 

 [ة]الباحث(:الفتحات السقفٌة فً األسقف الجملونٌة.7-1الصورة)

 ؼٌر  الطبٌعٌة اإلنارة من قدر أكبر لتؤمٌن استخداما األكثر الوسٌلة تعتبر: المنشارٌة األسقف

 .وتوجٌه صحٌح للشمال انبهار شمسً المباشرة بؤقل

 

 [ة]الباحثفتحات اإلنارة فً السقف المنشاري.(:8-1الصورة)
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 الفنٌة التمدٌدات وضع فً كاملة حرٌة على للحصول األسقؾ هذه تصمم :المسطحة األسقف 

 اإلنارة استعمال ٌفضل و علٌها اشرمب بشكل الزجاجٌة الفتحات وضع من تحد لكنها تحتها

 .ؼٌر المباشرة والمعالجة الشرٌطٌة الجدارٌة

 :الملحقة المرافق -1-3-7

خٌارات  كلوهنا .العمل ولطاقم للموظفٌن مكتبٌة فراؼاتب الصناعٌة المبانً معظمٌجب أن تزود     

 .(10-1) الشكل فً مبٌن هو كما ، فراؼاتال هذه لمواقع متعددة

 

 [33( : المواقع الممكنة للمكاتب الملحقة بالمبنى الصناعً.]10-1الشكل )

 ًالمبنى، داخل منفصلة مساحة تخصٌص ٌتم واحد طابق من المإلفة الصناعٌةً المبان ف 

بصاالت اإلنتاج  ومتصلة المبنى خارج صاالت اإلنتاج ،أو تقع عن داخلٌة بجدران مفصولة

 مباشرة

 ًالعلوي الطابق من جزءاً  تؤخذ أن ٌمكن طابقٌن من المإلفة الصناعٌة ًالمبان ف. 

 .المبنى فٌزٌاء وكفاءة اإلنشابً الهٌكل بتدعٌم تتعلق التصمٌم بمفهوم خاصة متطلبات إلى ٌإدي وهذا

 إنشابٌة كبنٌة تصمٌمها ٌمكن الصناعً المبنى من العلوي الطابق فً تقع المكاتب منطقة كانت فإذا

 وهذا اإلنشابً بالهٌكل اإلنشابً الربٌسً هٌكلها أو ربط ،للمبنى اإلنشابً بالهٌكل محاطة منفصلة

تإخذ اعتبارات تصمٌمٌة هنالك  و للمبنى المكونة األجزاء استقرار دراسة خاصة لضمان ٌتطلب

 [33].منها بالحسبان للمرافق الملحقة
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 :الحرٌق من الحماٌة -1-3-7-1

 حٌث ،التصمٌم فً هاماً  دوراً  درة ومستودع الوقودمبنى الق لعبٌ الكبٌرة الصناعٌة ًالمبان فً    

  ق.الحرٌ انتشار للحد من الحدود الدنٌا على الحجرة حجم ٌقتصر أن ٌجب

 دقٌقة(90إلى  60مقاومة للحرٌق )تضمن مقاومتها لبلشتعال من  جدرانه تكون أن ٌجب ذلككو

 .المبنى فًقابلة لبلشتعال  بضابع تخزٌن تم حال فً وخاصة

 الحرابق من السبلمة تدابٌر تكون أن ٌجب لذا األشخاص من كبٌر عدد ٌتواجد فٌها المكاتب أن وبما

 تإخذ أن ٌجب المبنى من العلوي الطابق فً تقع المكاتب كانت حال وفً .صرامة و شدة أكثر

 لىإ حجرة من نتشاراال منع و ،الحرابق تنفٌذ منظومة فعالة إلطفاء إلى إضافة النجاة، طرق باالعتبار

 والمساحات المكاتب بٌن الطبقات متعددة ببلطة استخدام خبلل ٌمكن الحد من انتقالها منو أخرى،

 [11].، وفواصل الحرٌقلبلحتراقواستخدام األبواب المقاومة  المشؽولة صناعٌاً،

 :الحراري العزل -1-3-7-2

 فالمبانً ،للمرافق لحراريا العزل تؤمٌنأن ٌترافق مع  ٌجب للمكاتب الحرابق من السبلمة تؤمٌن     

 تتطلبف المكاتب أما ،الحراري للعزل حاجةلٌست ب الحساسة ؼٌر البضابع لتخزٌن المستخدمة الملحقة

 أن ٌجب لذا ،لها ضرورٌاً  الحراري العزل تؤمٌن ٌجعل الذي األمر فٌها، الراحة من عالٍ  مستوى

 [27].ًالكاف الحراري العزل توفر بحٌث الحجرات بٌن قواطعال تصمم

 :الصوتً العزل -1-3-7-3

 ٌكون أن ٌجب لذا الصناعٌة ًالمبان فً والضجٌج للضوضاء قوٌاً  مصدراً  اإلنتاج عملٌات تشكل     

 الصوتً لعزلتؤمٌن ال خاصة تدابٌر اتخاذٌجب  و المكاتب، ومناطق اإلنتاج وحدة بٌن تام فصل هناك

 .لها

 :اعٌةالصن ًلمبانا و االشتراطات البٌئٌة للمدن -1-4

 األمر الطبٌعٌة خاماتها و لمواردها استؽبللٌة عبلقة طرٌق عن بالبٌبة دابماً  الصناعة ارتبطت لقد   

 السلوك ٌتؽٌر لم ما أنه من ٌحذرون البٌبة علماء فإن لهذا و البٌبٌة المشاكل من الكثٌر إلى أدى الذي

 تؤخذ الحكومات من الكثٌر جعل وهذا ،ٌةالبٌب للنظم مفاجا انهٌار ٌنتج ربما فإنه البٌبة نحو اإلنسانً

 و ،النفاٌات من التخلص كذلك و البٌبة إلى الضارة االنبعاثات خروج من للحد اإلجراءات من مجموعة

 تحاول وال ) المشكلة ظواهر) الصناعٌة الممارسات أعراض مع تتعامل أنها تتثبأ اإلجراءات هذه لكن

التً  البٌبٌة لمشاكلا دراسة أهمٌة الحكومات من العدٌد أدركت بالتالً و المشكلة أسباب و جذور إزالة
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 من بدالً  الصناعات نوعٌة اختٌار و الصناعٌة للمبانً المخططات وضع مرحلة من قد تسببها المصانع 

 [6] .الملوثة عواقبهاو مخرجاتها مع التعامل

 النجاحف .نظؾأ إلنتاج ةجدٌد طرق إٌجاد ٌمكن السامة المخلفات من بالتخلص االلتزام من فبدالً 

 إهدارها عدم و البٌبٌة الموارد على الحفاظ على ٌعتمدان المستدامة التنمٌة و المدى طوٌل االقتصادي

 [6].الموارد لتلك إدارتهم حسن خبلل من استهبلكها من الحد على العملو

 باتجاهات إبدالها و ٌدٌةالتقل العملٌات تكنولوجٌا فً النظر إعادة ٌجب الصناعً النظام فً ذلك ولتحقٌق

 و التجارب من الكثٌر تستلزم الطرق هذه أن من الرؼم علىف البٌبة على تحافظل محلها تحل جدٌدة

 تطبٌق تكالٌؾب قورن ما إذا مردود استثمار أنه أدركت قد الشركات من العدٌد أن إال االستثمارات

 . المجتمع و الطبٌعة على السلبٌة تؤثٌراتها و البٌبٌة المخلفات مع التعامل و اآلمنة البٌبٌة المعاٌٌر

 الممكن من النفاٌات إنتاج من الحد و الموارد استخدام تقلٌل أن أثبتت التً اإلجراءات من الكثٌر وهناك

 [3]: خبلل من وذلك البٌبٌة المضار من العدٌد وٌخفؾ المال ٌوفر أن

 أثناء الصناعٌة المدٌنة فً اعٌةالصن المنشآت عن الناتج البٌبً التلوث رصد محطات إنشاء 

 والتربة الهواء فً البٌبً التلوث وقٌاس ورصد والتسوٌق واإلنتاج والتشؽٌل اإلنشاء مراحل

 . فٌها والصناعً البصري التلوث من والحد والمٌاه

 الصناعٌة مدخبلتها فً االستخدام إلعادة القابلة المواد استخدام على الصناعٌة الشركات تشجٌع 

 .التدوٌر أو االستخدام إلعادة قابلة منتجاتها كونت أن و

 الفنٌة المشورة إسداء و البٌبٌة بالمعلوماتإدارات المدن الصناعٌة والمنشآت الصناعٌة  إمداد. 

 وضرابب رسوم فرض و البٌبٌة مسبولٌتها تتحمل التً للشركاتتشجٌعٌة  حوافز وضع 

 .المتقدمة الدول باقً فً به مؤخوذ هو كما المخالفة الشركات على إضافٌة

 طرٌق عن ٌكون أن ٌمكن وذلك) اإلمكان بقدر مصادرها من الملوثات انبعاث من الحد:  

 العوادم تصنٌع إعادة و صرفها قبل المخلفات معالجة و رةوالمهد الخام المواد استرجاع

 .( ..... اإلنتاج طرق فً متطورة تقنٌات استخدامو

 المٌاه استخدام إعادة و الصناعً الفاقد تقلٌل :ٌشمل ذلكو) الطبٌعٌة الموارد على الحفاظ 

 .(.... مبلبمة تشؽٌل ظروؾ توفٌرو

 بٌبٌاً  آمنة أولٌة مواد استخدامب البٌبة على ممكن سلبى تؤثٌر أدنى تحقق بحٌث المنتجات تطوٌر، 

 .صنٌع الت طرق تطوٌرو
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 أن المعماري المهندسعلى  وبات بها تهتم حكوماتال باتت لذلك البٌبة على ٌإثر الصناعات تنوعف

  [12:]دراسة من خبلل التصمٌمٌة أعماله مع البٌبً بتفكٌره ٌرتقً

 .(أوالً  الصناعٌة للمعاٌٌر وفقاً ) إلٌه الحاجة و المشروع طبٌعة •

 . للمنطقة التخطٌطً النظام معربط مخطط المنشؤة الصناعٌة  •

 [18]:تعرٌفات -1-4-1

 الهواء ملوثات (Air contaminants) :  فٌها المرؼوب ؼٌر المواد أو الجسٌمات 

  .الهواء وجودة مبلءمة من تقلل والتً بالهواء المحمولة

 التهوٌة(Air, ventilation) : ًالذي تدوٌره المعاد والهواء الخارجً الهواء مجموع ه 

 .الداخلً الهواء جودة من مقبول مستوى على للحفاظ معالجته أو تنقٌته بعد المبنى به ٌزود

 العادم الهواء (Exhaust air)  : إلى تصرٌفه ٌتم والذي المبنى حٌز من المزال الهواء 

 .طبٌعٌة أو مٌكانٌكٌة تهوٌة نظام خبلل من الخارج

 النقً الهواء (Fresh air) : نظام طرٌق عن المبنى فً حٌز به ٌزود الذي الخارجً الهواء 

 .المبانً داخل ستنفذالم الهواء الستبدال طبٌعٌة أو مٌكانٌكٌة تهوٌة

 الخطرة الكٌماوٌة المواد أو الخطرة األبخرة (Hazardous fumes or   

chemicals ) على سلباً  تإثر أن ٌمكن التً الكٌماوٌة المواد أو الؽازات أو ألبخرة: ا 

 أو األبخرة أٌضاً  وتتضمن ،اإلنسان جلد مبلمستها عند أو لها استنشاقه عند اإلنسان صحة

 المواد أو المتفجرة المواد مثل خطرة حالة تسببت أن ٌمكن التً الكٌماوٌة المواد وأ الؽازات

 .لبلشتعال القابلة

 الخطرة النفاٌات  (Hazardous waste): أضرار إحداث فً تتسبب أن ٌمكن نفاٌات يأ 

 النفاٌات وتكون .بها المتؤصلة الخطرة اخصابصه بسبب البٌبة أو والممتلكات للبشر كبٌرة

 .(بٌنها مزٌج أي أو الرسوبٌة و الؽازٌة و السابلة و الصلبة) باألشكال طرةالخ

 تدوٌر إعادة  (Recycling) : جدٌدة منتجات فً واستخدامها المستعملة المواد معالجة 

 استخدام من والحد جدٌدة خام مواد استهبلك تقلٌل و منها االستفادة ٌمكن مواد هدر لتجنب

 بالطرق النفاٌات من التخلص من الحد طرٌق عن وذلك والماء اءالهو تلوث وتقلٌل الطاقة

 .التقلٌدٌة
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 :الصناعً البٌئً األمن شروط -1-4-2

 :وهً المصانعدراسة  عند االعتبار فً تإخذ أن ٌجب بٌبٌة مظاهر عدة هناك

-والتوهج الحرارة  -مةاالس الؽازات  -التراب  -لؽبار  -الكرٌهة الروابح  -الدخان  -الضوضاء

 مما الخ....السٌكولوجً األثر  -الجمال مظاهر  -والمرور النقل - الصناعٌة الفضبلت  -الحرابق

 [3]:ٌلً ما لتحقٌق المنشآت هذه على قٌود فرض ٌتطلب

 (....ضوضاء  -كرٌهة روابح  -ؼبار  -دخان) التلوث عن الناجم الضرر تقلٌل. 

 فً والتحكم معالجتها قبل المجاري إلى المإذٌة لفضبلتا إلقاء بمنع المرافق على المحافظة 

 .كفاءة بؤعلى المٌاه استؽبلل

 :التالٌة ةٌالبٌب معاٌٌرال الصناعٌة المدن داخل تطبق أن لذلك ٌجب

 العالمً البٌبة لنظام الدنٌا المسموح بها وفقاً  حدودال مع ٌتوافق أن ٌجب :الهواء تلوث. 

 مواد انبعاثات ٌسبب ما باستعمال القٌام الصناعٌة المدٌنة فً ٌجوز ال :الكرٌهة الرائحة ذات المواد 

 لمثل الخاصة الحٌازة حدود داخل خطراً  أو مضاٌقة تسبب كمٌات أو حد بؤي كرٌهة رابحة ذات

 .الموقع حدود على نقطة أٌة عند كرٌهة روابح أٌة تخرج أن ٌجوز وال االستعمال، هذا

 عنه ٌنتج الصناعٌة بالمدٌنة عمل بؤي القٌام أو استعمال ٌجوز ال :بالصحة والضارة السامة المواد 

 فً للعاملٌن حد أقصى ٌعتبر الذي التركٌز من%10 على ٌزٌد بتركٌز ضارة أو سامة مواد

 الموقع حدود المضرة أو السامة المواد تتعدى أن ٌجوز ،وال بها المسموح المعاٌٌر حسب المصانع

 .البلزمة الوقاٌة ابلوس عمل ٌجب ،كما فٌه تنشؤ الذي

 لهواءا ثٌتلوب للمنشآت الصناعٌة ٌسمح ال :للهواء الملوثة والمواد والبخار واألتربة الدخان 

 العالمٌة المعاٌٌر حدودضمن  البناء بها ٌتم التً الملكٌة حدود ٌتجاوز إزعاج و مضاٌقاتوالتسبب ب

 .العامة بالصحة المضر الدخان نفث ٌحظركذلك ،و

 أو الهواء فً المنبعثة المشعة المواد منللحد  بلزمةلا اإلجراءات اتخاذ ٌتم أن ٌجب :ةالمشع المواد 

 . الصناعٌة المخلفات عن الناتجة أو الماء فً صرفها ٌتم التً

 صرؾ عملٌات إجراء ٌتم أال وٌجب بنواتج المخلفات الصناعٌة مٌاهال ٌثتلو ٌمنع :المٌاه تلوث 

 . الصناعٌة المدٌنة خصصة داخلالم مجاريال فً الصناعٌة المٌاه
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 بها المعمول النظم حسب الصلبة الصناعٌة مخلفاتال تعالج أن ٌجب  :(الصلبة المخلفات) النفاٌات 

 .[3] الصناعٌة المدن فً

 :األداء مراقبة برنامج -1-4-3

 فً اوضعه ٌراد التً المنشآت تصمٌم مراجعة طرٌق عن المحتملة البٌبٌة المشكبلت توقع مفتاح هو  

 .المنطقة

 الفعلٌة الهواء انبعاثات كانت إذا ما لتحدٌد داءلؤل اختبارات تجري ٌجب أنبناء المنشؤة الصناعٌة  فبعد

 للحدود النفاٌات لخفض اً إنشابٌ و اً هندسٌ عملوال التصمٌم مقاٌٌس ضمن الملوثات فٌض وتركٌز

  .المقبولة

 ضمن المنشآت الصناعٌة عمل استمرار لضمان الهواء بعاثان لمراقبة منتظم برنامج ٌوضع ثم

 .الشروط البٌبٌة

 الصحٌة والمجاري المصانع مٌاه وتنقى تنظؾ حٌث هاتسربفتراقب لمنع  األخرى التلوث عوامل أما

 .صحٌة مرادم فً الصلبة النفاٌات وتردم .للري الناتجة المٌاه وتستخدم خاصة معالجة وحدات فً

 المتولدة الخطٌرة النفاٌات معالجةل معمل جدواٌت أنب ٌجو البٌبً الصخب مراقبة جبرنام إلى إضافة

 [12].البٌبً للتخطٌط ونموذجاً  الصناعً لئلنتاج مركزاً  الصناعٌة المنشآت ٌجعل مما الصناعة عن

وقد أصبحت القدرة على إثبات وجود نهج االستدامة شرطاً أساسٌاً للحصول على رخصة تخطٌط 

لبناء، كما أصبح مفهوم االستدامة أمراً مهماً بسبب الحاجة لتحقٌق التوازن ما بٌن الجدوى االقتصادٌة ا

 [16التالٌة:]المعاٌٌر  ًراعت المعدنٌة الصناعٌة ًمبانالفواالجتماعٌة والبٌبٌة. 

 المعاٌٌر البٌبٌة. -1

 المعاٌٌر االقتصادٌة. -2

 المعاٌٌر االجتماعٌة. -3

 المعاٌٌر البٌئٌة: -1

. حٌث وخاصة الفوالذ من أكثر المواد التً ٌمكن إعادة تدوٌرها واستردادها ةواحد ًهلمعادن ا     

إعادة استخدامه من منه  %10 لإعادة إنتاجه دون فقدان القوة أو الجودة، كما ٌمكن  همن %95 لٌمكن 

اؼات الكبٌرة حٌث تعطً الفر ،تهتمدٌد حٌا أي مبنى صناعً دراسة إمكانٌةمن المفٌد قبل هدم ف جدٌد.
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ٌعنً استخدام كمٌات   الصناعٌةالتقدم فً تصنٌع المواد ف،بٌن األعمدة المرونة لتؽٌٌر استخدام المبنى 

 . الؽازٌة الضارة  نبعاثاتاالو انخفاض فً الضوضاء قٌحقوتأقل من المٌاه والطاقة فً اإلنتاج، 

 المعاٌٌر االقتصادٌة: -2

ٌتم تصنٌع هذه المواد،  حٌث ،اإلنشاء فً  تصمٌم متكاملمختلؾ عناصر المعدنً ٌجمع البناء     

استثماراً  ٌوفرمثبل  الهٌكل الفوالذيف. عالٌة وتشٌٌدها باستخدام عملٌات وطرق إنتاج ذات كفاءة

وظٌفٌاً، : بجودة عالٌةذلك لمبنى، و ٌتم لكما ٌحقق مرونة  .مثلى هتكالٌؾ تشؽٌلٌفمنخفض التكالٌؾ، 

 .  اإلنشاءوجمالٌاً وبسرعة فً 

 لمعاٌٌر االجتماعٌة: ا -3

، ومراقبة ومحمٌة من العوامل أمنةظروؾ عمل بتؤمٌن  توفر حبلً آمناً ومتٌناً المعدنٌة  ًلمبانا     

  .أي مواد ضارة فً البٌبةال ٌبعث الفوالذ فالجوٌة. 

   

 الخالصة: -1-5

 حماٌةال تؤمٌنو ابهالدابم وإمكانٌة استٌع الصناعً التطور الصناعٌة المدن موقع اختٌارٌراعى عن   

 الهواء اتانبعاث من للحد واالشتراطات الضرورٌة القوانٌنالبلزمة بوضع  الضرورٌة بٌبٌةال

 الصناعٌة المنشآت مخلفات تدوٌر بعملٌة االهتمام داخل المدن الصناعٌة، و والنفاٌات الصناعً

 األخذ ٌجب ناعٌةالص المنشآت تصمٌم وعند ،آمن صناعً فضاء لتحقٌق( سابلة ،صلبة، ؼازٌة)

 النقل ،وسابل والتدفبة ،التكٌٌؾ األلوان ،تحدٌد اإلنارة( االشتراطات التصمٌمٌة التالٌة باالعتبار

 .(الحرٌق من ،الحماٌة والتفرٌػ ،اإلمداد
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 الفصل الثاني

 الصناعية: المعدنية إنشاء المنشآت معايير

 

 

 :المقدمة

فً هذا الفصل سٌتم استعراض بعض النظم العالمٌة المعمول بها فً دراسة المنشآت المعدنٌة    

معدنٌة الصناعٌة لمنشآت الا دراسة وتنفٌذ أسستحدد  الصناعٌة وكذلك أهم القواعد النظرٌة التً

 :معلومات تسد الثؽرة المعرفٌة وقد تعامل هذا الفصل مع محورٌن اساسٌٌنللوصول لقاعدة 

سٌتم استعراض االشتراطات األساسٌة إلنشاء المنشآت المعدنٌة الصناعٌة فً المحور األول ففً 

 بعض دول العالم.

لوصول أما المحور الثانً ٌشمل تحدٌد القواعد األساسٌة لدراسة وتنفٌذ المنشآت المعدنٌة الصناعٌة ل

 لتحدٌد الجمل اإلنشائٌة األفضل لهذه المنشآت ومعرفة أوجه التشابه واالختالؾ بٌن هذه الجمل .
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 :الصناعيةالمعدنية األنظمة القياسية العالمية للمنشآت   -2-1

 :فً بعض دول العالم الصناعٌةالمعدنٌة  نظم إنشاء المنشآت دراسةسٌتم 

  ٌا.الصناعٌة فً ألمانالمعدنٌة المنشآت 

  الصناعٌة فً هولندا.المعدنٌة المنشآت 

  الصناعٌة فً المملكة المتحدة.المعدنٌة المنشآت 

 :الصناعية في ألمانياالمعدنية المنشآت  نظام -2-1-1

-EN1993          والمماثل للمعٌار األوربً  DIN 18800حسب معٌار التصمٌم األلمانً ب     

تم ( : القواعد واألنظمة العامة للمبان1ً-1الفوالذٌة. الجزء هٌاكل ال: تصمٌم 3الكود األوربً)1-1

 : فٌها الصناعٌةالمعدنٌة التالٌة للمنشآت  المعاٌٌرتحدٌد 

 :نظام اإلنشاء -

عادة من جملة اإلطار مع قواعد -اعتمادا على الكود الناظم -فً ألمانٌا  ٌةاعالصن مبانًالتشاد     

فرٌز قد ٌصل لإلفٌها مع ارتفاع  األكثر شٌوعا   وه م 20إلى  م 15بٌن ما لمجاز وٌعد ا أعمدة مثبتة

  .م أو أكثر فً حال وجود جائز حامل للرافعة 8م فً الحاالت العادٌة وٌمكن أن ٌزٌد عن 4,5إلى 

  .م 30حل للمجازات التً تزٌد عن كالجوائز الشبكٌة جملة  ٌمكن استخدامو 

وتدعم  معا   الجوائز ومقاطع األعمدة  متصم و HEأو  IPEع أعمدة اإلطار من مقاطع ٌتصن ٌتم عادة

وصالت البراؼً لربط األعمدة فٌها ستخدم ٌبؤكتاؾ فً المناطق المعّرضة إلجهادات عالٌة، و

 [31]بالموقع.القسم العلوي من الجائز و تثبٌت بالجوائز 

 :األسقف -

كساء األسقؾ فً إ فً اما  األكثر استخد ةمعزولالالطبقة و ةمفرد المعدنٌةتعد ألواح السقؾ     

 وتتمٌز لضمان تصرٌؾ المٌاه بشكل جٌد.˚  2مٌل ال ٌقل عن بالصناعٌة فً ألمانٌا المعدنٌة المنشآت 

وٌتم  .العزل الصوتً الجٌد  اكذلك تؤمٌنهو للحرٌق العالٌة ومقاومتهاسهولة صٌانتها بهذه األلواح 

 (.1-2تثبٌتها كما هو موضح فً الشكل )

على الطبقة الداخلٌة المعرضة للحموالت وفق نظام خاص  لماءلت الطبقة الخارجٌة العازلة ٌتثبّ وتنفذ ب

 الطبقة الخارجٌة إلى اختراق.فٌه ال تحتاج 
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 الجدران الخارجية: -

المبنى  وظٌفةتبعا  لمتعددة الصناعٌة فً ألمانٌا نظم المعدنٌة فً إنشاء جدران المبانً ستخدم ٌ     

 .(1-2) صفائح رقٌقة كما فً الصورة ومنها ائٌةومتطلباته الفٌزٌ

 

 [21](: واجهة من صفائح رقيقة.1-2الصورة )

الموضحة فً  ألواح الصاج المؽلفن المحشوة بالعازل ( sandwich panels)صفائح وتكتسب 

لفترة المحددة حسب لانتشار الحرائق  تؤخٌرلقدرتها على فً االستخدام أهمٌة كبٌرة (2-2) الصورة

الجوٌة وتوفر مستوٌات  للعوامل وهً مقاومةتركب هذه األلواح بسرعة وسهولة،  ٌتم حٌث، كود ال

 [31]عالٌة من العزل الحراري.

 [31(: طريقة التسقيف في المباني الصناعية في ألمانيا. ] 1-2الشكل )
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 [23](: األلواح المركبة.2-2الصورة )

 ق:يمن الحر حمايةال -

ٌق الصناعٌة من الحرالمعدنٌة وضع الدلٌل التوجٌهً المتعلق بحماٌة المبانً  2000فً عام        

ستخدام أنظمة الوقاٌة من الحرٌق فً المبانً الناظم ال DIN 18230ل وفقا  . فً ألمانٌا حٌز التنفٌذ

أدراج  توضعو، المراجلالصناعٌة من ناحٌة مدة مقاومة الهٌكل اإلنشائً للحرٌق، وحجم ؼرؾ 

 النجاة. 

بٌن  نتشار الحرٌقللحماٌة من ادقٌقة  (60-30من )د مدة ٌحدت تم DIN 18230‑1استنادا  إلى و

 الفراؼات.

لنظام الحماٌة من  استنادا  وفق الكود األلمانً  لمنشآت الصناعٌةامساحات  ٌحدد (1-2) والجدول

 :المعمول به الحرائق

 [31.]يةالمسموح بها في المباني الصناعالمساحات (: 1-2الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

المساحة المسوح بها  إجراءات مكافحة الحريق
 بدون إجراءات الوقاية

المساحة المسوح بها مع 
 استخدام  إجراءات الوقاية

نظام الكشؾ عن الحرٌق 
 اآللً

 2م 4500 * 2م2700

نظام الكشؾ عن الحرٌق 
 اآللً ومحطة إطفاء

 2م 6000 * 2م 4500 – 3200

 2م 10000 2م 10000 نظام إطفاء الحرٌق اآللً

 م 40≥ * عرض البناء 
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 :الصناعية في هولندانية المعدالمنشآت نظام  -2-1-2

هكتار من األراضً فً الوقت الحاضر كمنطقة للتنمٌة  70000حوالً  تشؽل المنشآت      

أجرى المعماري  2007فً عام والمساحة اإلجمالٌة لهولندا.  % من2الصناعٌة، وهو ما ٌقارب من 

المعدنٌة تشؽل ما ٌقارب  أن المنشآت حٌث تبٌن ،باول ستال دراسة حول المبانً الصناعٌة فً هولندا

 % من المبانً الصناعٌة.90

لسرعة فً هولندا  فً األنظمة اإلنشائٌة للمبانً الصناعٌة استخداما  األكثر هً  المنشآت المعدنٌةف

  NPR 6713لقد حدد الدلٌل التطبٌقً و ،المنخفضة ومرونة فراؼاتها االقتصادٌة تهاكلففٌها و البناء

 نًاللمبللهٌاكل اإلنشائٌة لدراسة وتنفٌذ المبادئ التقنٌة  NEN6702ل والذي تم نشره كتعدٌل 

 [21]ما ٌلً: وفق فً هولندا الصناعٌة

 اإلنشاء:نظام    -

 تملذلك هً من طابق واحد )هنؽارات(  فً هولندا إن الؽالبٌة العظمى من المبانً الصناعٌة    

م  25ٌصل إلى  قد ( وبمجاز3-2رة )استخدام جملة اإلطار مع قواعد أعمدة ثابتة كما فً الصو

 وتم تزوٌدها بوصالت متمفصلة وشدادات لمقاومة الرٌاح. م. 6 ٌزٌد عنوارتفاع 

 

 [21].صالة صناعية الحد المعامل في هولندا(: 3-2الصورة )

من جملة إطارات ذات مقاطع مدرفلة على الساخن تنشؤ فً هولندا  الصناعٌةهذه المنشآت  معظمو

م، أما  6إلى 4من بتباعد  IPE 500وجوائز السقؾ من نوع   HEA 180دة من نوع وتكون األعم

 .الجوائز الثانوٌة(، ) المدادات فً السقؾ لعناصر المشكلة على الباردا
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 األسقف: -

الصناعٌة فً هولندا هً ذات المعدنٌة المنشآت على خالؾ الدول األوربٌة األخرى فإن ؼالبٌة     

 .ثلوج فٌهالقلة ال أسقؾ مستوٌة

من صفائح مدرفلة مشكلة باللؾ ومثبتة مباشرة  نفذ% من أسقؾ المبانً الصناعٌة ت80ب ارما ٌقف 

منشآت ال( توضح أنواع مختلفة من ألواح التؽطٌة المستعملة فً 4-2) والصورة على الجوائز الثانوٌة

 المنشآت. فً هذه المٌاه  ؾدقٌقة لطرٌقة تصرٌتحلٌلٌة دراسة ترفق بو، الصناعٌة فً هولنداالمعدنٌة 

 

 

 [21].المستخدمة في هولندا(: الصفائح المضلعة 4-2الصورة )

 :الجدران الخارجية -

بحسب وظٌفة المبنى الصناعٌة المعدنٌة المبانً  جدرانحدد الكود الهولندي شروط إكساء       

 باستخدام: والؽاٌة التصمٌمٌة من مواد اإلكساء

 على السطح الخارجً. ةمم مثبت 90 صفائح مدرفلة مضلعة بعمق 

  ألواح الفوالذ المؽلفن المحشوة بالعازل. ( الساندوٌش بانل)أو صفائح 
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 حماية من الحريق:ال -

الكود  ولقد حدد للحرٌق. امقاومتهل المعدنٌة المبانً الصناعٌة لالعتماد علىٌعود السبب الرئٌسً     

المساحات  للوقاٌة من انتشار الحرٌق بٌنو ٌن المنشاةدقٌقة  كمدة مطلوبة لتؤم 60 -30الهولندي مدة 

 .والمبانً المجاورة

 [27]:الصناعية في المملكة المتحدةالمعدنية المنشآت نظام  -2-1-3

جزءا  كبٌرا  من قطاع  (ارؽالهن)الصناعٌة الكبٌرة والمإلفة من طابق واحد المعدنٌة المبانً تشكل     

ما ٌقارب الصناعٌة  لمبانلالسنوٌة  التكلفةتبلػ حٌث  ملكة المتحدةفً الم الصناعً المعدنًالبناء 

 بلٌون ٌورو ألنظمة التؽلٌؾ. 2,1و للهٌكل بلٌون ٌورو1,4

تطورا  كبٌرا  على مدى المملكة المتحدة  فً الصناعٌةالمعدنٌة قد تطور التصمٌم المعماري للمبانً لو

 Swindon and the) فً كامبردج رجٌرمصنع سوٌندون وشلمب برزهاأوكان السنوات الماضٌة 

Schlumberger factory )ومصنع رٌنو ) .(5-2) كما فً الصورةCentre Renault 

Distribution(6-2) (الموضح فً الصورة 

 

 [23].مصنع سويندون وشلمبرجير :(5-2الصورة )

 

 [21].مصنع رينو:(6-2الصورة )
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 . (7-2) كما ٌظهر فً الصورة المنحنٌة و المقاطعأقبة الجوائز المثب الجمل اإلنشائٌة استخداموكذلك 

 

 [27]في المملكة المتحدة. صناعي مبنى(: مقاطع الفوالذ المنحنية المستخدمة في 7-2صورة )ال

 نظام اإلنشاء: -

 سهولة تنفٌذهال فً المملكة المتحدة لمبانً الصناعٌةلنشاء أكثر نظم اإلجملة اإلطار المعدنً  تشكل   

 ٌسمح الذي    BS 5950 لمعٌار البرٌطانًلواستنادا  اتهو صٌان

وسقؾ  م60 قد ٌصل مجاز تصمٌم اللدن  بالتصمٌم المرن أو ال:بتصمٌم اإلطار وفق إحدى المنهجٌن 

 .م  10تصل لـ وفتحة اإلطار˚ 4مائل بزاوٌة

 .إطارات جملة  فٌها فً المملكة المتحدة استخداممعدنٌة صناعٌة  منشؤةل (8-2الصورة)و

 
 [35]صالة انتاج في المملكة المتحدة.:( 8-2الصورة)
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 األسقف: -

تلٌها طبقة دهان  بطبقة من التوتٌاء)ؼلفنه( من صفائح فوالذٌة مطلٌةالسقؾ تتؤلؾ طبقة تؽطٌة    

ومن ثم طبقة دهان للوجه الخارجً لتعطً اللون المناسب.  لحماٌتها من الصدأ )براٌمر( أساس

حسب المواصفات البرٌطانٌة كما هو مبٌن وجهً الصفٌحة  الؽلفنة على قاتٌكون وزن طبوٌجب أن 

 .(2-2فً الجدول )

 [27].يوضح وزن طبقة الغلفنة على طبقات السقف بحسب المواصفات البريطانية:(2-2الجدول )

 الصفائحقياس  على الوجهين طبقة الغلفنةوزن 

 سم
Max (g/m2) Min (g/m2) 

455 

548 

608 

762 

381 

458 

550 

610 

125 

150 

180 

200 

وٌتم إعطاء صفائح التؽطٌة صالبة كافٌة وذلك  لذلك كلما كانت طبقة الؽلفنة أسمك كلما دامت أطول. 

( أشكال مختلفة لطبقات التؽطٌة المستخدمة فً 9-2والصورة) بتموجٌها أو بتضلٌعها على البارد

ون قادرة على تحمل األحمال الحٌة التً ٌمكن كً تك الصناعٌة فً المملكة المتحدةالمعدنٌة المنشآت 

أن تطبق علٌها خالل عملٌات التركٌب والصٌانة وخالل استثمار المنشؤة .وتحدد الشركات المصنعة 

 .˚4مع مراعاة زاوٌة مٌل التؽطٌة درجة التحمل.

 

 [7].(:أشكال صفائح التغطية9-2الصورة)
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 الجدران الخارجية: -

طبقة صاج خارجٌة مموجة أو مضلعة  طبقتٌن : منكود البرٌطانً حسب الالجدران  تتؤلؾ    

مع بعض  0,4mmوطبقة صاج داخلٌة سماكتها ال تقل عن  0,7mmبسماكة ال تقل عن 

 التضلٌع.

سماكة طبقة  وتكون طبقة من الصوؾ الزجاجً لتإمن عازلٌه توضع بٌن طبقتً الصاج  

حد المبانً الصناعٌة فً الداخلٌة أل ةواجهالتظهر  (10-2) والصورة ،mm 80العزل عادة 

 [7]المملكة المتحدة.

 

 [35].مملكة المتحدةالألواح الجدران في مبنى صناعي في  :(10-2الصورة)

 الحماية من الحريق: -

ٌجب أن تنشؤ كافة عناصر ف حدد النظام البرٌطانً اشتراطات أساسٌة للحماٌة من الحرٌق   

تتناسب وطبٌعة المنشؤة  للحرٌق بلة لالحتراق وذات مقاومةالمنشؤة الصناعٌة من مادة ؼٌر قا

وكذلك تؤمٌن فصل بٌن فعلٌات المنشؤة الصناعٌة لمنع انتقال  (3-2كما هو موضح فً الجدول )

 الحرٌق من كتلة ألخرى.

 [21].درجة الحماية المطلوبة حسب النظام البريطاني:(3-2الجدول)

 بناءال لهيكل المطلوبة الحريق مقاومة درجة

 ومستودعات صناعية مباني الهيكل اإلنشائي عناصر

 ساعات 4 .األسقؾ وبالطات والجسور األعمدة

 ساعات 4 البناء من الخطرة األقسام عن أو الجوار عن والفاصلة الخارجٌة الجدران
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 ساعات 4 .الداخلٌة القواطع أو الداخلٌة الجدران

 المصعد وبئر الدرج ( بٌتفٌها  بما ) الخروج لطرٌق الفاصلة الجدران
 .وؼٌرها األفقٌة والعمودٌة الخدمات ومجاري والمنور

 ساعتٌن

 

 الصناعية:تنفيذ المنشآت المعدنية الدراسة اإلنشائية ل -2-2

 الصناعٌة للنشاطات الوظٌفٌة الفراؼات ٌوفر الذي المؽلؾ لتكون عموما   الصناعٌة المبانً تصمم     

 ونوع المبنى شكل على احتٌاجاته تنعكس وظٌفٌا   عمال   الصناعٌة مبانًال تصمٌم وٌعتبر الداخلٌة

 [33]:خالل من اإلنشاء

  .واإلنشائٌة المستخدمة التصمٌمٌة الشبكة   -          

 اإلنارة(. ,التهوٌة) األسقؾ شكل    -          

 (.والمنتج واآلالت المبنى لعناصر الحركٌة و )الفٌزٌائٌة الحموالت حجم   -          

 .)تثبٌته طرق(اإلنتاج  خط     -          

 .التوسع طرٌقة     -         

 [7]األحمال المطبقة: -2-2-1

ن األحمال المطبقة على المنشؤة الصناعٌة  تلعب دورا  هاما  فً تصمٌم البناء الصناعً الجدول إ   

  ة.ؤٌوضح نوع األحمال التً تطبق على المنش (2-4)

 [30( : األحمال والعناصر اإلنشائية المطبقة عليها في مبنى صناعي.]4-2الجدول )

 العناصر اإلنشائية المطبقة عليها األحمال المطبقة

، الهٌكل اإلنشائًاإلكساء الخارجً للمبنى ، المدادات ،  للمنشؤة المعدنٌة الوزن الذاتً
 .األسقؾ ،األساسات

ت ، الهٌكل اإلنشائً، اإلكساء الخارجً للمبنى ، المدادا الثلوج
 األساسات.

اإلكساء الخارجً للمبنى ، المدادات، الوصالت ، الهٌكل  الرٌاح
 اإلنشائً ، األساسات.

 قضبان الرافعة ، الهٌكل اإلنشائً. أحمال الرافعة

 .رافعات( -)آالتتعتمد على وظٌفة البناء  أحمال دٌنامٌكٌة )حركٌة(

 الروابط األفقٌة والقطرٌة فً الجدران ، األعمدة. شوه(التؤثٌرات الثانوٌة )إجهادات الت
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 [30(: مخطط األحمال المطبقة على مبنى صناعي.]2-2الشكل )

 األحمال الشاقولية: 1--2-2-1

 الوزن الذاتي: -     1

بٌانات الشركة المصنعة للمنشؤة وٌمكن أن تإخذ  من المستخدمةٌجب التحقق من أوزان المواد       

( على أنها أرقام نموذجٌة لمواد السقؾ المستخدمة فً مرحلة ما 5-2ت الواردة فً الجدول )البٌانا

  قبل تصمٌم المبنى.

 [30( : األوزان النموذجية لمواد السقف. ]5-2الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أحمال المرافق والخدمات -2

لممرات المعلقة كـ ابعض العناصر  تكونو ،المبنى لوظٌفةتختلؾ أحمال المرافق والخدمات تبعا       

 .ذات أوزان كبٌرة التكٌٌؾالتدفئة ووجوائز الرافعة ووحدات معالجة الهواء و

  تقرٌبا   2 ( كٌلو نٌوتن/ م0.25-0.1) بٌنتقرٌبا  ة السقؾ على كامل مساح المطبقةتراوح األحمال تو

 [10لمرحلة ما قبل التصمٌم.] ةحٌث ٌمكن اعتماد هذه القٌم

 الوزن )كيلو نيوتن /متر مربع( المادة

 0.20-0.07 صفائح السقؾ من الفوالذ )مفردة الطبقة(

 0.04 لمنٌوم )مفردة الطبقة(صفائح السقؾ من األ

 0.07 .تقرٌبا   مم( 25)ألواح سماكة  عزل

 0.01 .تقرٌبا   مم( 100)ألٌاؾ زجاجٌة سماكة  عزل

 0.07 -0.04 تقرٌبا   مم(0.7–مم0.4صفائح مبطنة)سماكة 

– 40)سماكة ممألواح متعددة الطبقات 
 مم(100

0.10- 0.15  

 0.03 مدادات )موزعة على كامل السقؾ(

 0.20 فوالذ تزٌٌنً 
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 على السقف:طبقة األحمال الم -3

 [7على األسقؾ: ] طبقةقٌم مختلفة من األحمال المتم تحدٌد       

ج ، وتحدد قٌمة هذه الحمولة ناتجة عن الثلوعلى كامل مساحة السقؾ حمولة موزعة بانتظام  -1

 عن دراسة أٌضا   خذ باالعتباروهً تإ ،تبعا  لموقع المبنى وارتفاعه فوق مستوى سطح البحر

 السطوح المائلة .

أحمال ؼٌر موزعة بانتظام الناتجة عن انجراؾ الثلوج عبر السقؾ المائل بفعل هبوب الرٌاح  -2

 سقؾ المائلةٌاح. وهذا االعتبار فقط لألوترسٌب المزٌد من الثلوج على الجانب المواجه للر

 .°15بزاوٌة أكبر من 

 األحمال األفقية: -2-2-1-2

 :أحمال الرياح -1

ولكنها نادرا  ما تحدد حجم وأبعاد العناصر  ةالصناعٌالمعدنٌة  المنشآتتإثر قوى الرٌاح على    

لذا فإن تؤثٌرها ¼ ( ل من اإلنشائٌة فً المبان ذات االرتفاع المنخفض)نسبة االرتفاع إلى المجاز أق

الضؽط  فإنفً هذه الحالة ٌهمل عند التصمٌم األولً ، أما إذا كانت نسبة االرتفاع إلى المجاز كبٌرة 

مرتفعا . ففً هذه الحالة إن تؤثٌرها ٌكون حرجا  وخاصة إذا اجتمعت مع أحمال  الناتج عنهاالدٌنامٌكً 

 الثلوج.

، لذا من الضروري ونقاط االتصال عند زواٌا المبنى اصة خعلى طبقات اإلكساء أٌضا  تإثر  وهً

األثار السلبٌة الناتجة لتفادي  وتؤمٌن روابط قطرٌة للمنشؤة تقلٌل التباعد بٌن المدادات فً هذه المناطق

 . عن الرٌاح

 التشوهات:إجهاد  -     2

المنشؤة أثناء دراسة عتبار االبٌجب أن تإخذ فالقوى األفقٌة الناشئة عن التشوهات اإلنشائٌة هً      

التً تظهر  البد عند دراسة الجملة اإلنشائٌة الحاملة االنتباه لتؤثٌر التشوهاتف، المعدنٌة الصناعٌة

 .التشٌٌدأثناء عملٌة  كـااللتواء تحت ضؽط الحمولة، أو تقوس فً بعض العناصر اإلنشائٌة

 األحمال األفقية األخرى: -3

مثل القوة الناجمة عن عمل  لتً تتعرض لها المنشؤة المعدنٌة الصناعٌةااألحمال اإلضافٌة هً      

 الصناعٌة. نشؤةالم وظٌفةتبعا  ل، وتختلؾ قٌمتها وأهمٌتها الرافعات، وقوى الزالزل
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 [30] الجمل اإلنشائية المستخدمة: -2-2-2

 إلى: المعدنٌة الصناعٌة تصنؾ الجمل المستخدمة فً المنشآت   

 ائز.وجالو األعمدةجملة -1

 )إطار الباب(. جملة اإلطار الصلب-2

 جمل إنشائٌة فراؼٌة.-3

  جمل إنشائٌة معلقة.-4

 جملة األعمدة والجوائز: -2-2-2-1

 الجمل اإلنشائٌة أنواع أبسط تتؤلؾ  

  ةالصناعٌ المعدنٌة المنشآت فً المستخدمة

 [7ين. ]جائز وعمود: جملة بسيطة: (3-2) شكلال          ( 3-2كما فً الشكل ) وعمودٌن أفقً جائز نم

  

 واألعمدة ائزالج بٌن الوصالت من مختلفة أنواع باستعمال عدٌدة بطرق بٌنهما العالقة تعدٌل وٌمكن

التً تتؤلؾ من أعمدة اإلنشائٌة المعدنٌة  الهٌاكلتنوع ٌظهر  (4-2) والشكل ،األعمدة قواعدبٌن و

 وجوائز.

 

 [23]عمود والجائز.(:أمثلة عن جملة ال4-2الشكل )
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 .أفقٌة مدادات دونب جملة أعمدة وجوائزمثال عن  )أ( ففً الحالة 

 طبقات تثبٌت على ساعدت أفقٌة مدادات مع جملة أعمدة وجوائز عن مثال  )ب (الحالة  فً وٌظهر 

 .بٌن الجوائز المجازات من قللتو السقؾ

جملة األعمدة المعلقة فً  الكابلٌة والجوائز الشبكٌة الجوائز استخدام  )د (و  (ج ) الحالة  فً وٌظهر

 .وشكال جماال  ممٌزا  لتعطً مجازا  أكبر  جوائزالو

 (5-2الشكل ) و الصناعٌة المعدنٌة للمنشآت فٌمكن استخدام الجوائز الشبكٌة بتصمٌم الهٌكل اإلنشائً

  لهذه الجوائز. أشكاال مختلفةٌظهر

 

 [21الصناعية. ] لمنشآتالشبكية المستخدمة في ا لجوائزل(: األشكال المختلفة 5-2الشكل )

 بالصالبة متازت ألنها ، ستخداما  ألكثر اا W أو  N التدعٌم عناصرذات  الشبكٌة الجوائز وتعد

ٌمكن لذلك و، آت المعدنٌة الصناعٌةستقرار للمنشاال إمنتف المطبقة حموالتلل مقاومة العالٌةالو

 وصالت باستخدام الجوائز الشبكٌة مع األعمدة ربط ٌتم و ،الواسعة المجازات تؽطٌةاستخدامها فً 

 الشبكً القوى الجائز عناصر تصمٌم أثناء وٌراعى ملحومة، أو بالبراؼً مثبتة للعزوم مقاومة

 .نشؤةالم فً االستقرار لتؤمٌنالمطبقة علٌها   الجانبٌة األحمالو الداخلٌة
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المنشآت فً شبكٌة باإلضافة للجوائز الشبكٌة العمدة األاستخدام مكانٌة إتوضح  (11-2) والصورة

 .الصناعٌة المعدنٌة

 

 [35].في المنشآت الصناعية الشبكيةوالجوائز  األعمدة :(11-2الصورة)

 :اإلطارية الهياكل -2-2-2-2

 الجمل أكثر من العمود قواعد عند مفاصل مع ( (Portal frames الباب اإلطار جملة تعد   

-2) الشكل ٌبٌنو. المنشؤة داخل كبٌر بشكل االستقرار تحقٌقهال الصناعٌة معدنٌةمنشآت الال فً شٌوعا  

 .المستخدمة المعدنٌة اإلطارات عن أمثلة (6

 

 [34](:أمثلة عن جملة اإلطار الصلب6-2الشكل)

  موثوقة لألعمدة. بقواعد )أ( إطار الحالة فً ٌظهر  

 مع األساس. متمفصلة دةاألعم قواعد فٌه إطار) ب(الحالة  فً ٌظهر بٌنما  
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  البناء. خارج جزئٌا   ٌقع المعدنً اإلطار فإن ) د (و) ج (األمثلة فً أما  

 الكفاءة بٌن تجمع ألنها الصناعٌة المنشآت معظم فً واسع نطاق على اإلطارٌة الهٌاكل وتستخدم

 الشكل فً مبٌن هو اكم اإلطارٌة للهٌاكل مختلفة أشكال تصمٌم وٌمكن الوظٌفٌة، والمتطلبات اإلنشائٌة

(2-7.) 

 

 [34(:األشكال المختلفة لهياكل اإلطارات.]7-2الشكل)

 توفرل البارد على مشكلة الفوالذٌة مداداتمع بعضها ب لرئٌسٌةا معدنٌةال اتاإلطار ٌتم ربطو

 (.13-2)و (12-2) الصورتٌن فً كما للجملة اإلنشائٌة ثباتالو ستقراراال

 

 [35].واحدة فتحة ذات طاراتاإل لربط )الجوائز الثانوية( المدادات : (12-2)الصورة
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 [23]. فتحتين ذات طاراتاإل لربط المدادات استخدام(:13-2) الصورة

و أ القوسٌة المنحنٌة العناصر استخدمت أن تحقق اإلطارات المعدنٌة بعدا  جمالٌا  إضافٌا  إذا وٌمكن

 .(14-2) الصورة فً مااألقل وزنا  ك المثقبة الجوائز

 
 [21الصناعية.] ياستخدام اإلطارات القوسية في المبان:(14-2الصورة)

 للعزوم مقاومة وصالتب ٌةطاراإل هٌاكلال إنشاء باإلمكان أصبح اإلنشائٌة األنظمة جه تطورٌونت

 .(15-2) الصورة فً المبٌن النحو على والشدادات المفاصل استخدامو

 

 [21].صناعي مبنى في للعزوم مقاومة وصالت استخدام :(15-2)الصور
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 فراغية:الجمل اإلنشائية ال -2-2-2-3

 اتجاه، من أكثر فً الحمولة نقل فٌها ٌتم أي خطٌة ؼٌر إنشائٌة جمل الفراؼٌة اإلنشائٌة الهٌاكلإن    

 للتوسع. قابلة مرنة جملتمتاز بؤنها  وهً

فً المنشآت المعدنٌة  المستخدمة الفراؼٌة اإلنشائٌة الجمل بعضتوضح  (8-2) الشكلوفً  

 [34].الصناعٌة

 

 [34] .الفراغية اإلنشائية الجمل عن أمثلة :(8-(2الشكل

 :المعلقة اإلنشائية الجمل 4--2-2-2

 إلى باإلضافة واسعة مجازات ذات منشآت صناعٌة على للحصول المعلقة اإلنشائٌة الجمل تستخدم    

 بتصمٌم للضؽط أو للشد الخاضعة العناصر توزٌع ٌسمح حٌث المعمارٌة والجودة البصرٌة الجمالٌة

 أثناء وقتا   تستهلك معقدةالمستخدمة  مفاصللكن ال و واسعة مجازات ذات الوزن خفٌفة إنشائٌة هٌاكل

 المعدنٌة فً المنشآت الجمل اإلنشائٌة  من النوع لهذا الممكنة التطبٌقات فإن لذا والتركٌب، البناء

 استخدامبعادة  المعلقة المنشآت وتنفذ .باإلضافة للحل الوظٌفً جمالٌا   حال  معمارٌا   وفرت الصناعٌة

 موضح هو كما المبنى خارج تقع أعمدة

 16)-(2الصورة فً 



 الصناعية المعدنية إنشاء المنشآت : معاييرالفصل الثاني 

33 
 

 

 المصمم شركة ريتشارد روجرز. 1980(: اإلنشاء المعلق المستخدم في مصنع رينو، المملكة المتحدة عام 16-2الصورة )
[35 ] 

 (6-2فً الجدول ) المذكوة سابقا   وعٌوب الجمل اإلنشائٌةمٌزات  لذلك ٌمكننا تحدٌد

 ميزات وعيوب الجمل اإلنشائية] الباحثة[ (6-2) الجدول

 

 

جملة عمود 

 وجائز

الجمل اإلنشائية  الهيكل الشبكي اإلطار
 المعلقة

يا
زا

لم
ا

 

 تصمٌم بسٌط

 

د لمجازات طوٌلة ٌمت مجاز طوٌل.

 جدا .

 

 ٌمتد مجازات واسعة

 نمصمم لٌكو -

 مستقرا .

األحمال  ٌمكن تطبٌق

 .الثقٌلة

 تتحمل أوزان كبٌرة

حجوم العناصر  -

 واألكتاؾ أكثر كفاءة

تشوهات بسٌطة  التشوهات بسٌطة
 وشكل معماري ممٌز

ٌتمٌز بالمرونة 

وامكانٌة التوسع 

 المستقبلً

 مرن ٌتمٌز بالمرونة ٌتمٌز بالمرونة

ب
يو

لع
ا

 

ٌتطلب برمجٌات  مجاز قصٌر نسبٌا  

تحقٌق كفاءة ل

 التصمٌم.

وٌحتاج  تكلفة عالٌة أكثر تكلفة فً التصنٌع.
لخبرات كبٌرة فً 
 التصمٌم والتنفٌذ
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التدعٌم ضروري 

 الستقرار المبنى.

تخفٌؾ التحمٌل 

الرأسً نسبٌا  ، 

 وحمولة الرافعات

البسٌطة لتجنب   

االنحرافات 

 المفرطة.

التدعٌم ضروري 

 الستقرار المبنى.

 التدعٌم ضروري

ؼٌر اقتصادي عند 

 توسٌع المبنى.

تكالٌؾ األقل عند 

 التوسع

تكالٌؾ كبٌرة عند 

 التوسع

امكانٌة التوسع صعبة 
 وكبٌرة التكالٌؾ

 الصناعية:المعدنية التحليل اإلنشائي للمنشآت  -2-2-3

جمٌع عندما ٌستطٌع الهٌكل اإلنشائً استقبال وتحمل  الصناعٌة آت المعدنٌةٌتحقق استقرار المنش     

المفروضة  وتكون الحموالت ،االتجاهات ومقاومتها ونقلها إلى األساسات كافة الحموالت المتوقعة من

 [8]على أنواع :( 9-2كما فً الشكل )

 (.gالذاتٌة للهٌكل والسقؾ والجدران) الحموالت -1

 .sوالثلج  pالحموالت المتحركة  -2

 (.wالرٌاح ) -3

 (...…,RB,RS,Rm,RP,Rgحموالت الرافعة المتحركة ) -4

الحرارة، هبوط المساند مع الحموالت الناجمة عن فروقات درجات  الحموالت التكنولوجٌة، -5

الهزات األرضٌة واصطدام المركبات، هذه الحموالت تإثر على العناصر بشكل منفرد إال أن 

 تراكبها ٌإخذ وفق حاالت التحمٌل.

 

 [8].نية الصناعيةالمنشؤة المعد( : أنواع الحموالت المفروضة على 9-2الشكل )
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إلى شرائح الدراسة  يءٌفضل تجزالصناعٌة المعدنٌة  منشآتالأثناء دراسة الجمل اإلنشائٌة فً 

 [8]:فمثال ٌتمعمل الدارس مستوٌة لتسهٌل 

ٌتلقى القوى الشاقولٌة والقوى األفقٌة فً  والذي المنشؤةالمتداد  متعامدالعرضً الهٌكل دراسة ال -

  ا على شكل إطار أو جائز محمول على عمودٌن.االتجاه العرضً وٌكون إم

، وهً جوائز داعمة مع عناصر الربط الستقبال القوى األفقٌة فً المنشؤةعناصر استقرار دراسة  -

 .للمنشؤةاالتجاه الطولً 

( 10-2الشكل ) و الصناعٌة للمنشآت المعدنٌة – كما ذكر سابقا -للهٌاكل اإلنشائٌة هناك عدة أنواع و

هذه لكل نوع من أنواع  وطرق انتقال القوى الناتجة عن أحمال الجاذبٌة لعزوممخطط ا وضحٌ

 .الهٌاكل

 

 [28].مخططات العزوم للجمل اإلنشائية:(10-2الشكل)

 جملة العمود والجائز: -2-2-3-1

 تكون، ونظام تدعٌم مستقل تتطلب، وهً فً جملة العمود والجائز تتعرض األعمدة لقوى ضؽط     

الحموالت التً ٌتعرض لها فأو تكون جوائز شبكٌة،  Iشكل خطٌة مصمتة على إما  افٌه الجوائز

 . (حموالت الوزن الذاتً ،والتؽطٌة ،والرٌاح ،والثلج)هً نفسها للجوائز الخطٌة الشبكً  الجائز
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-2) فً الصورة كماجملة الجائز الشبكً والعمودٌن مفٌدة واقتصادٌة عندما ٌكون المجاز كبٌرا   تعدو

 م117بمجازم و 45التً تظهر صالة تصنٌع طائرات اٌر باص فً فرنسا هذه الصالة بارتفاع  (17

 N[.8]مكونة من مقاطع على شكل م  8للجائز وبسقوط

 

 [24هنغار تصنيع طائرات اير باص في فرنسا خالل مرحلة البناء.] :(17-2الصورة)

الوتران العلوي والسفلً ٌتؤلفان من  و من زواٌا مدرفلة على الحامً،ٌتؤلؾ عادة الجائز الشبكً ف

حتاج إلى صفائح وصل. أما إذا كانت األحمال المطبقة على الجائز الشبكً ٌال ف Tزواٌا أو مقاطع 

 مدرفلة على الحامً حسب الحاجة. Iكبٌرة فٌمكن أن تكون عناصر الجائز الشبكً مقاطع مجراٌة أو

 kn/ m2 0,22.[10]  حتى  gb=0,1ه عند تصمٌملوزن الذاتً للجائز الشبكً اٌقدر  و

 [10فهً:] الخطٌة الجوائز أما

 .مستمر جائز، أو بمسندٌن بسٌط جائز

 :[10]الجائز البسيط 

مقطعه ف الجوائز المستخدمة فً هذه الجملة وهو ٌتمٌز بسهولة دراسته وتنفٌذه ٌعتبر من أبسط     

 العزم للحمولة الموزعة بانتظامبعد أخذ قٌمة حسب ٌ

Mx=gL2/ 8 

 .فً تصمٌم مقاطعه ٌعتبر عالٌا  نسبٌا   المعدناستهالك ه ؼٌر اقتصادي فإال أن
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 :[10]الجائز المستمر 

 أن أو متماثلة الفتحات كل فً المقاطع تصمم أن وٌمكن أكثر أو مساند ثالث على مستند جائز هو

 قٌمته سبوتح تصمٌمه فً الحاكمة القٌمة هو األول المسند عزمف متؽٌرة المقاطع تكون

ME=ql2/11 و  للفتحة الطرفٌة ME=ql2/16 لفتحات الداخلٌةل. 

 .(11-2) فً الشكل هو موضح كما

 البسٌط الجائز فً كما الفتحات امتداد على المدرفلة المقاطع من أنواع ستخدموٌمكن ا

(I,IPE,IPN).  

 

 [8مخطط العزوم للجائز المستمر.]:(11-2الشكل)

تكون  عندما (12-2) كما هو موضح فً الشكل[  ذات مقاطعوارض مائلة تدعم المساند بعوٌمكن أن 

 هذا الحل اقتصادٌا .ٌعتبر  و (ال تتحمل المقاطع الجهود الناتجة عنها)عزوم وردود أفعالها كبٌرة ال

تساهم فً توزٌع الجهود عند ف متمفصلةال الوصالت اتهذه العوارض المائلة عند المساند ذتنفذ و

 .الخطٌة والشبكٌة  وائزالجفً  المسند

 

 [8].يوضح طريقة تدعيم المساند: (12-2)شكلال

 [8]:(13-2) كما فً الشكلمختلفة مقاطع أما األعمدة فهً ب    

 .عمود بمقطع مصمت 
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 ( 80عمود بمقطع مصمت مع وجود ظفر حامل لرافعة متحركة خفٌفة حتىkn .) 

 عمود شبكً حامل لسقؾ الصالة و للرافعة المتحركة ال( ثقٌلة حتىkn125.) 

  عمود موصول بدعامة جانبٌة موثوق وقد ٌكون متمفصل األساس حامال للسقؾ و للرافعة

 المتحركة .

 

 [8( : الجملة الحاملة تستند على أعمدة موثوقة األساسات. ]13-2الشكل )

لمقاومة عادة بدعائم وروابط فً االتجاه الطولً وذلك المنشآت المعدنٌة الصناعٌة كما تزود     

 [8]( المرفق بعض أنواع هذه الدعائم ونذكر منها:14-2القوى األفقٌة وٌبٌن الشكل )

وعند نهاٌتها المنشؤة الواقعٌن عند بداٌة  الجائزٌنبٌن  تنفذ وروابط سقفٌة لمقاومة الرٌاح   -

ة ونهاٌة الجدران الخارجٌة فً بداٌ تطبق علىالرٌاح التً  قوىالناتجة عن  األفقٌة الستقبال القوة

 .المنشؤةالرئٌسة فً  لجوائزااالستقرار فً عناصر  حقٌقو لت المنشؤة

الواقعٌن عند بداٌة الصالة  ائزٌنخارجٌة الجانبٌة بٌن كال الجفً الجدران ال طبقروابط أفقٌة ت -

 الرٌاح ونقلها إلى األساس.قوى مقاومة تساعد فً ونهاٌتها 

هً ضرورٌة أثناء اإلنشاء لتؤمٌن جودة و فتحات 5روابط مساعدة فً التنفٌذ وتوضع بٌن كل  -

 .متصالب بشكل قطريعادة  تنفذ ومنشؤة الالتنفٌذ فً 

 

 [7].  الحاملة الجملة دعائم أنواع( : 14-2) الشكل
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ٌتم تزوٌد المنشؤة جائز الرافعة  وجود حال وفً

توضع  مائلٌن قضٌبٌنعلى شكل  صدمات جانبٌةب

 االهتزازقوة  لنقلالرافعة ائز فً الجناح العلوي لج

∑Rb   فً الشكل موضحا  إلى الروابط األفقٌة

(2-15). 

 [8.]الرافعة لجسر الجانبية اإلضافية الدعائم(: 15-2) الشكل

على امتداد االتجاه  الحراري التمددمقاومة اإلجهادات الناتجة عن  دور فًلروابط األفقٌة وكذلك ل

الصالة قد زاد عن حد معٌن فإنها تزود بفواصل تمدد طولٌة  أما عندما ٌكون طول للمنشآتالطولً 

 .تجزئها بحٌث ٌتحمل كل جزء منها تمدداتها الطوالنٌة بمفرده 

 . مع األساسات بوصالت متمفصلة أو موثوقة عمدةاألتثبت و   

ولهذا فً االتجاهٌن لتؤمٌن االستقرار تجاه األحمال األفقٌة،  ا  طلب تدعٌمتتالقواعد المتمفصلة ف -

  ال توجد فتحات كبٌرة(.حٌث المؽلقة )صاالت لفً ا ه القواعدستخدم هذتالسبب 

وذلك نتٌجة لزٌادة كبٌرة تطلب وجود أساسات ة مع قواعدها فهً تموثوقالنهاٌات العمدة ذات أما األ -

 .للعمود القوى التً ٌتعرض لها المقطع العرضً

 جملة الهياكل اإلطارية:2-2-3-2

 [7]طارات بثالثة أشكال:تصمم اإل    

(a إطارات ذات مفصلٌن .(b مفاصل. ةإطارات ذات ثالث (c .إطارات موثوقة األساسات 

 

 [7(: أنواع اإلطارات ذات المقاطع المصمتة.]16-2الشكل )
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a)  فوالذ الالزم فً تصمٌمه متوسطلل فاحتٌاجه استخداما   جملمن أكثر الاإلطارات بمفصلٌن، 

 .ات متوسطةتكالٌؾ تنفٌذ األساسو

b) ، لفوالذ الالزم فً ل الكبٌر اعالٌة الستهالكها تكالٌفهاإلطارات بثالثة مفاصل وهو جملة مقررة

تنفٌذ المفصل ولاألفقٌة مشابهة لإلطار بمفصلٌن ا مقاومتهف، ةؤساسات متوسطبتنفذ و،  اتصمٌمه

لمنعها من  هابٌتٌجب تثالمقاطع المجاورة للمفصل عند القمة فتكالٌؾ إضافٌة ل تحتاجالوسطً 

 التحنٌب.

c)  أساسات لها تنفذوالفوالذ الالزم فً تصمٌمه قلٌل، فجملة ؼٌر مقررة ، وهو اإلطار الموثوق 

 .جٌدةفهً األفقٌة  امقاومتهأما  ،ذات كلفة عالٌة كبٌرة

على محور عمود اإلطار الروابط األفقٌة نفذ ت المنشؤة الصناعٌةالستقرار الطولً فً ا ولتحقٌق 

 (17-2كما هو موضح فً الشكل) مة إجهادات الفتل.لمقاو

 

 [8].يظهر مخطط مقاومة اإلطارات للقوى األفقية:(17-2الشكل )

 نشآت المعدنٌةواحد من أكثر الهٌاكل شٌوعا  فً المالمجاز التعد هٌاكل اإلطارات المتناظرة ذات و

 (.18-2الصناعٌة كما هو مبٌن فً الشكل )

 [28]التصمٌم :الدراسة فً مرحلة  ساسٌةاأل التالٌة المعاٌٌر فقو

 م. 35إلى  25طول المجاز من  -

 م. 6إلى  5ارتفاع اإلفرٌز من  -

 ̊. 6درجة مٌل السقؾ  -

 م ) ٌرتبط التباعد بمدى طول مجاز اإلطار(. 8إلى  5التباعد بٌن اإلطارات من  -

 اإلطار. وجود دعامات عند نقطة تقاطع العمود مع الجائز وفً حال لزم األمر عند قمة -
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 [29]المجاز مفرد متناظر إطار( : 18-2) الشكل

ذات الفتحة مرحلة التصمٌم األولً لإلطارات ( كوسٌلة مساعدة فً 7-2استخدام الجدول ) وٌمكن

 الواحدة. 

[28(: األبعاد الالزمة لمرحلة ما قبل التصميم في جملة اإلطار.]7-2الجدول )

  

باستخدام طابق وسطً الرئٌسة  تاإلطارامرتبطة بجملة اإلنشائٌة الب المبانً اإلدارٌة تشاد ؼالبا  و

(، وٌصمم هذا الطابق بحٌث 18-2) الصورةكما فً المنشؤة عرض  ملممتد جزئٌا  أو كلٌا  على كا

وٌتطلب الطابق الوسطً الداخلً فً أؼلب األحٌان  الرئٌسً الحامل طارلإل ا  واستقرار ا  ٌحقق ثبات

 ق.حماٌة إضافٌة من الحرٌ



 الصناعية المعدنية إنشاء المنشآت : معاييرالفصل الثاني 

33 
 

 

 [35( : إطار مع طابق وسطي داخلي.]18-2) الصورة

الصناعٌة على خطوط إنتاج تتطلب رفع وتحرٌك األحمال الثقٌلة أثناء  المنشآتعادة تحتوي    

من كبر العملٌات التصنٌعٌة وتعد الروافع الجسرٌة الوسٌلة األفضل للقٌام بذلك مؽطٌة الجزء األ

على أربعة دوالٌب تتحرك على سكة محمولة على جائز ٌدعى مساحة البناء ،تستند هذه الروافع 

ألنها تلعب الرافعات دورا  هاما  فً التؤثٌر على أبعاد وتصمٌم هٌكل اإلطار، والجائز الحامل للرافعة 

لعمود بشكل اتخلق أحمال رأسٌة إضافٌة وكذلك قوى أفقٌة كبٌرة، والتً تإثر على أبعاد مقطع 

 خاص. 

طن( ٌمكن تثبٌت أكتاؾ  20الرافعة منخفضة نسبٌا  )أي تصل إلى حوالً  وعندما تكون حمولة

 (.19-2جانبٌة إلى األعمدة لدعم الرافعة كما هو مبٌن فً الشكل )

الثقٌلة فمن الضروري دعم قضبان الرافعة بؤعمدة إضافٌة تربط ذات األوزان أما بالنسبة للرافعات 

  ر للجملة.مع أعمدة اإلطار بقضٌب شد لتؤمٌن االستقرا

من الضروري استخدام عناصر ربط بٌن األكتاؾ على كامل عرض المبنى، أو استخدام كذلك و

 أعمدة ذات أساسات موثوقة لتخفٌض االنحناء النسبً لإلفرٌز تحت ضؽط الحمولة.
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 [7.]األعمدةإلى  جانبية مثبتات معذو رافعة  إطار: ( 19-2) الشكل

( عن 20-2كما فً الشكل ) المنشآت المعدنٌة الصناعٌةوسة فً وٌمكن استخدام اإلطارات المق   

لحصول على جوائز منحنٌة بنصؾ قطر معٌن. وقد ٌكون هناك حاجة إلى لطرٌق الثنً على البارد 

م نتٌجة صعوبة نقل الجوائز الكبٌرة،  وفً  16وصالت للجوائز فً حال كانت المجازات أكبر من 

و اإلطار ؼٌر منحنً ٌمكن تصنٌع الجوائز فً هذه الحالة على حال كان السقؾ المطلوب منحنٌا  

 شكل قطع مستقٌمة متتالٌة.

 

 [10].:إطار قوسي(20-2) الشكل

تستخدم الجوائز المثقبة فً أؼلب األحٌان فً جملة اإلطارات ذات الجوائز المقوسة كما فً وكذلك 

 تصمٌمللحفاظ على ال فً الموقع ٌنفذ الجائز بقطع وٌوصلف سهولة النقللتؤمٌن (، 21-2الشكل )

 .للمنشؤة المعدنٌة الصناعٌةالمعماري 
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 [10].(:إطار قوسي مثقب21-2) الشكل

 لتزٌد من مقاومتهزٌادة وزن اإلطار  تساعد على،  أساسات كبٌرةالمثبتة تتطلب اإلطار أعمدة  ماأ  

إلى  فهً تحتاجألساس المتمفصل ٌفضل استخدام األعمدة ذات ا اهذلتجاه القوى األفقٌة و الشاقولٌة ا

 الموثوقة. األعمدة بالمقارنة مع أساسات أصؽر أساسات 

ووجود ،االستقرار للمبنى  تحققمجازات واسعة بدون أي عوائق، كما اإلطارات تإمن إذا       

 تقوٌة عند كتؾ اإلطار ٌحقق الثبات واالستقرار المطلوب. الوصالت 

ٌتم فً معظم الحاالت من خالل تزوٌده بعناصر إضافٌة مثل  لسطح الخارجًاتؤمٌن استقرار ول

 . (22-2الدعامات والمدادات كما فً الشكل )

 

 [7( : أمثلة على التدعيم الخارجي لجملة اإلطارات. ]22-2الشكل )

مع العناصر الثانوٌة، وتستخدم المدادات والقضبان  معدنًجملة إطار  توضح (19-2) الصورة و

   الصناعٌة. لمنشؤة المعدنٌةم إكساء السقؾ والجدار، باإلضافة إلى تحقٌق االستقرار لالجانبٌة لتدعٌ
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 [35]مقطع في منشؤة صناعية بإنشاء إطارات:(23-2)لشكلا

(  تتحقق من خالل استخدام عناصر الربط على مستوى 32-2) إن أنظمة التدعٌم المبٌنة فً الشكلو

 .السقؾ والجدار 

عند كل من قمة وإفرٌز اإلطار ٌخفض من العمق المطلوب للجوائز كما ٌحقق  إن استخدام التدعٌمف

كفاءة عزم الوصالت عند هذه النقاط. وٌتم فً أؼلب األحٌان قص دعامات اإلفرٌز بنفس حجم مقطع 

 الجوائز.
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 [23( :العناصر اإلنشائية الثانوية ضمن جملة اإلطار.]42-2الشكل )
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 ئز الثانوية(:الجوا)  المدادات -2-2-4

السقؾ إلى عناصر الهٌكل طبقات  تقوم المدادات بنقل القوى واألحمال األفقٌة المطبقة على    

من نظام التدعٌم كما تزٌد من مقاومة الجوائز  ا  وباإلضافة إلى ذلك ٌمكن أن تكون جزء األساسً ،

 .التً تتعرض لها المنشؤة المعدنٌة الصناعٌة للقوى االفقٌة

وضع الصفائح فتم 7إلى الجوائز الرئٌسٌة عندما ٌصل التباعد بٌن أكثر اقتصادا  دادات المكون تو

الحامل المعدنً عناصر الهٌكل . وكلما كبر التباعد بٌن المدادات المدرفلة بٌن الجوائز دون استخدام

 ٌتطلب استخدام مدادات أثقل وزنا .وهذا  ٌقّل عدد العناصر اإلنشائٌة الرئٌسٌة واألساسات

مدرفلة على الساخن و مقاطع I مقاطع على شكل مدادات ب الصناعٌة منشآت المعدنٌةتستخدم فً ال

أو أشكال حسب م  2,5م إلى 1,5ٌتراوح من  عندما ٌكون التباعد Z, C , Uمشكلة على البارد مثل 

 [20].(20-2والصورة) (24-2الطلب كما هو مبٌن فً الشكل )

 

 [ 25ذجية لمدادات مشّكلة على البارد.](: المقاطع النمو25-2الشكل )
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 [4] .صناعي مبنىفي  cوzنموذج لمدادات من النوع : (19-2الصورة)

ٌجب أن ٌخفض التباعد بٌن المدادات فً المناطق المعرضة ألحمال الرٌاح القوٌة والثلوج لتؤمٌن و

ما توفر الشركات المصنعة  . وؼالبا  المائلةاستقرار الجوائز وخاصة بالقرب من اإلفرٌز والمناطق 

جاهزة ، كما هو مبٌن  معدنٌةالحلول المعتمدة لتوصٌل المدادات مع مقاطع الجوائز باستخدام ألواح 

 (.25-2فً الشكل )

 

 [25تثبيت المدادة على الجائز.]طرق  (:26-2الشكل )
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 : الوصالت2-2-5

تلك التً عند القمة واإلفرٌز )نقطة هً  الجمل اإلنشائٌة الحاملة وصالت رئٌسٌة فً ثهناك ثال    

 اتصال العمود بالجائز( وعند قاعدة العمود.

(، وٌمكن 26-2بالنسبة لإلفرٌز ؼالبا  ما تستخدم الوصالت المثبتة بالبراؼً كما ٌظهر فً الشكل )

إنشاء دعامات كتفٌة لإلفرٌز عن طرٌق لحام القطع المعدنٌة مع الجائز الرئٌسً لزٌادة عمقه وجعل 

 [29].المعدنً صمٌم الوصلة أكثر كفاءة. وؼالبا  ما تكون هذه القطع المعدنٌة من نفس مقطع الجائزت

 

 [29اإلطار. ]في إلفريز ا(: الوصالت 27-2الشكل )

العمود وجزء من كتؾ الجائز كبنٌة واحدة، حٌث ٌثبت الجزء العمٌق من  ٌشادفً بعض الحاالت 

 ام صفٌحة تثبٌت طرفٌة.الجائز بالبراؼً على العمود باستخد

ولتخفٌض تكالٌؾ التصنٌع تصمم وصالت اإلفرٌز بدون استخدام التدعٌم، ولكن ٌجب أن ٌإخذ هذا 

جٌدا  بعٌن االعتبار ألنه فً بعض الحاالت ٌإثر تقلٌل صالبة المفاصل على السلوك اإلنشائً للهٌكل 

 [25]لحمولة .ككل وخاصة التؤثٌر على القوى الداخلٌة و االنحناء تحت ضؽط ا

(، وإذا لم ٌتجاوز مجاز اإلطار 27-2بنفس الطرٌقة كما فً الشكل ) تصمم وصالت قمة اإلطارأما 

 م( ٌمكن تجنب وصل ذروة اإلطار فً الموقع وبالتالً توفٌر التكالٌؾ. 16شروط النقل )أي بحدود 
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 [42] .اإلطار النموذجية لقمة ة(: الوصل42-2الشكل )

 

 ]الباحثة[لة قمة اإلطار.:وص(20-2الصورة)

لتسهٌل الربط بٌن الخرسانة والفوالذ  كبٌرةوؼالبا  ما تكون قاعدة العمود بسٌطة وقدرتها على التحمل 

بعض التفاصٌل النموذجٌة لربط العمود مع القاعدة  (22-2الصورة) و (28-2وٌعرض الشكل )

 الخرسانٌة.

أؼلب األحٌان للتقلٌل من حجم األساسات مع وٌفضل استخدام القواعد ذات الوصالت المفصلٌة فً 

الحفاظ على استقرار الهٌكل اإلنشائً، أما فً حال وجود قوى أفقٌة كبٌرة فالبد من استخدام قواعد 

 ذات وصالت موثوقة.
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 [29] .تثبيت األعمدة على قواعد األساسات طريقة :(42-2الشكل )

 

 ]الباحثة[.:عالقة عمود معدني مع أساس بيتوني(21-2الصورة)
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 :طبقات التغطية -2-2-6

عناصر التؽطٌة للسقؾ والجدران الخارجٌة بالوظائؾ الموكلة إلٌها من حماٌة من  اختٌار ٌتعلق   

المتطلبات  تلبًأن  كذلك ٌجبمثل األمطار والثلوج والرٌاح وأشعة الشمس وتؤثٌرات الطقس 

ارة والبرودة والرطوبة التً ٌتعرض لها المنشؤ الفٌزٌائٌة للبناء وبشكل رئٌس تؤمٌن العزل من الحر

 باإلضافة إلى قابلٌتها للتجهٌز والنقل والتركٌب السرٌع.

لقد قدمت األسواق العالمٌة أنواع متعددة من عناصر التؽطٌة بعضها ذات مٌزات جٌدة وما تزال 

كون أكثر قدرة األبحاث جارٌة بهدؾ التطوٌر للحصول على عناصر تؽطٌة جدٌدة للسقؾ والجدران ت

 استهالك الطاقة. نعلى العزل الحراري للتخفٌؾ م

 [ 7]وٌمكن تصنٌؾ صفائح التؽطٌة إلى:

 :[7]الصفائح المشكلة من األلمنيوم 

 (29-2الشكل) تشكل هذه الصفائح من األلمنٌوم بشكل منحن أو بشكل شبه منحرؾ

 

 [7].:أشكال صفائح التغطية المشكلة من األلمنيوم(30-2الشكل)

 .م16طول حتى ال -

 0.05kn/mالوزن الذاتً -

 I,IE,IPEتركب على الجوائز الثانوٌة من نوع  -

  0,8mm,1mm,1,2mmالسماكات -

 م3م إلى 1,5التباعدات بٌن الجوائز  -
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 300mmتثبت بواسطة براؼً توضع فً قمم الموجات بتباعد > -

 350mmالوصالت الطولٌة للصفائح تنفذ بواسطة براؼً وتراكب< -

 200mmالعرضٌة فان التراكب فٌها ٌكون <أما الوصالت  -

ٌعد األلمنٌوم شره كٌمٌائٌا لذلك  و طبقة ؼلفنة دائمة توجدبالنسبة للحماٌة من الصدأ فٌجب أن  -

شرائح خاصة عن العناصر والمقاطع المعدنٌة التً ٌرتكز  فانه من الضروري عزله بواسطة

 علٌها.

 :[7]الصفائح المشكلة من مقاطع الفوالذ 

حٌث تشكل على البارد 1,2mmإلى0.7صفائح الفوالذٌة عادة بالتوتٌاء وٌتراوح سماكتها بٌنتطلى ال

 (30-2الشكل)كما فً  بشكل شبه منحرؾ

 

 [7] :أشكال صفائح التغطية المشكلة من الفوالذ.(31-2الشكل)

 .18m حتىطول ال -

 .,E,]I,IE,IPE[ تركب على الجوائز الثانوٌة من نوع -

 . 0,8mm,1.25mmالسماكات -

 .م3التباعدات بٌن الجوائز  -

 .تثبت بواسطة براؼً توضع فً كل قمتٌن  -

 .350mmالوصالت الطولٌة للصفائح تنفذ بواسطة براؼً وتراكب< -

 .400mmأما الوصالت العرضٌة فان التراكب فٌها ٌكون < -

 نظم تغطية السقف: 1--2-2-6

الصناعٌة  المعدنٌة فً المبانألسقؾ لتؽطٌة االتً ٌمكن استخدامها  نظمةاأل هناك العدٌد من أنواع 

  :ومنها
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 نظام التغطية بطبقة واحدة: -1

التً ال تحتاج إلى  المبانً المعدنٌة الصناعٌةتستخدم صفائح التؽطٌة مفردة الطبقة بشكل واسع فً     

شرٌطة وجود مانعات  ̊ 4الحراري. وتستخدم بشكل عام لألسقؾ المائلة بدرجة ال تقل عن  العزل

 (24-2) والصورة( 31-2) تثبت هذه الصفائح مباشرة على الجوائز الثانوٌة كما فً الشكل ،تسرب

 ت العازل مباشرة تحت الصفائح.ٌثبٌمكن ت وفً بعض الحاالت 

وتكون   S280G  ،S320  ،S275Gوتتؤلؾ صفائح التؽطٌة عموما  من الفوالذ المؽلفن من نوع 

( بما فً ذلك طبقة 31-2مم( كما فً الشكل ) 1.5و 0.5 ذات سماكات مختلفة تتراوح عادة بٌن )

 [7الؽلفنة. وال ٌوجد أبعاد قٌاسٌة للصفائح نظرا  لوجود مجموعة واسعة من األشكال المنتجة.]

 

 

 [.15]صفائح مضلعة مفردة الطبقة. (:32-2الشكل )

 

 [15]: طريقة تركيب صفائح التغطية .(22-2الصورة)
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 الطبقات: تعددةلواح المنظام التغطية باأل - 2

تتؤلؾ أنظمة السقؾ ثنائٌة الطبقة من صفائح الفوالذ المبطنة التً تثبت على المدادات، وٌلٌها نظام     

 .( 32-2كما فً الشكل ) Zمن حلقة مطاطٌة مع مباعد على شكل :مباعد ٌتكون إما 

 

 Z. [31]صفائح مزدوجة الطبقة مع مباعد على شكل  (:33-2الشكل )

لتحدٌد المسافة بٌن ( 33-2)كما فً الشكل من سكة حدٌدٌة مع مباعد على شكل دعامة كتفٌة  أو

  .طبقتً التؽطٌة وجمعهما معا  وٌلٌه العازل ثم الصفٌحة الخارجٌة

 

 [30]صفائح مزدوجة الطبقة مع مباعد على شكل دعامة كتفية وسكة حديدية. (:34-2الشكل )

ٌجب أن ٌتم  لذلك تؽطٌة الخارجٌة والداخلٌة ال ٌكون صلبا  بما ٌكفًونظرا  لكون الربط بٌن طبقة ال

 اختٌار صفائح الفوالذ المبطنة والمثبتات بحٌث تإمن مستوى جٌد من الثبات مع المدادات.
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وتحقق زٌادة سماكة العازل قدرا  أكبر من العزل، كما أن تؤمٌن إمكانٌة الحركة نحو السكة الحدٌدٌة و 

االستقرار. وقد ٌتم استخدام الصاج المبطن لتشكٌل سطح محكم السد تجاه  تإمن الدعامة الكتفٌة

الظروؾ الجوٌة إضافة إلى إحكام إؼالق الوصالت، و ٌتم تجهٌز سطح الصاج المبطن بؽشاء مانع 

 [18]نفاذ للماء.

 فبذلك تإمن:

  العزل الحراري. 

   الهواء لمنع دخولتوفر طبقة محكمة. 

 صدىال من والحد الصوت امتصاص. 

سماكة الصفٌحة و مم20 الى مم18 ارتفاعب منحرؾ شبه شكل على التؽطٌة صفائح تصنٌع ٌتمف 

 [18]. (34-2كما فً الشكل) مم 0.7مم او 0.4 عادة 

 

 [15] شكل صفائح التغطية(:35-2) الشكل

حاجز ضد انتشار الحرارة بٌن داخل البناء و البٌئة  تؤمٌنن ألطبقة العزل هً األساسٌة الوظٌفة ف

خٌرة بشكل ملحوظ فً السنوات األ الجدرانوسماكة طبقة العزل فً السقؾ ازدادت لقد و الخارجٌة.

 [10].1980مم عام  80بدل 2012مم عام 300 لتصبح

 و ،فٌه العامل الحراريانخفاض و، هوزنأكثر أنواع العزل المستخدم لخفة لزجاجً االصوؾ وٌعد  

 .تكالٌفهو انخفاض استخدامه سهولة 

وظٌفتها االساسٌة هً حماٌة المبنى من ف المزدوجة باأللواحالطبقة الخارجٌة من نظام االكساء  ماأ 

الخارجً فهً تلعب دورا هاما فً نقل األحمال المطبقة خارجٌا )من رٌاح، ثلوج، حركة  المناخ

عادة ما و األقدام( وصوال الى مكونات االكساء االخرى، الفوالذٌة الثانوٌة وإطار الحاملة األولٌة

 .تصنع إما من الصلب أو األلمنٌوم 

 نظام التغطية بالصفائح ذات اللفات الطولية: -3

، كما  م30إلى بؤطوال تصل ا  وٌمكن أن تثبت سرٌعالصفائح ٌكون تثبٌت هذا النظام بؤن  مٌزٌت     

ؤدوات فتً ٌمكن أن تإدي إلى تسرب المٌاه. الوؽطٌة صفائح التتوجد اختراقات مباشرة خالل  ال
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جاه من األسفل بٌنما تسمح لها بالتحرك باالت ؽطٌةتعلٌق صفائح التلالتثبٌت تكون على شكل مشابك 

 (.35-2الطولً كما فً الشكل )

ثبات المدادات ٌكون أقل مما هو علٌه فً نظام التثبٌت التقلٌدي، ومع ذلك فإن تثبٌت الصاج ؼٌر أن 

 المبطن بشكل صحٌح سٌإمن ثباتا  كافٌا  للمدادات.

 

 [25](: ألواح  ذات لفات طولية مع صفائح الصاج المبطن.36-2الشكل )

 :(ألواح الصاج المغلفن المحشوة بالعازل )نظام التغطية باأللواح المركبة  -4 

بٌن طبقتً صاج  (foam) ادة العازلة الرؼوٌةتشكل األلواح المركبة من خالل حقن طبقة من الم   

كامل الفراغ بٌن طبقتً الصاج فً المعمل تحت ضؽط محدد لتمأل التؽطٌة الخارجٌة والداخلٌة 

بالتؽٌر الكبٌر فً درجات الحرارة  صؾتستخدم فً األماكن التً تتووالمادة العازلة المحقونة بٌنهما 

 (36-2)كما فً الشكل رتها على االمتداد لمسافات واسعة.، وتمتاز هذه األلواح بقدعلى مدار الٌوم

 

 [25]ألواح الصاج المغلفن المحشوة بالعازل .(:37-2الشكل )



 الصناعية المعدنية إنشاء المنشآت : معاييرالفصل الثاني 

33 
 

م، وتتراوح س 100المعدنٌة الصناعٌةٌبلػ عرض األلواح المركبة المستخدمة لتؽطٌة األسقؾ 

إال أن األوزان الذاتٌة لها على الرؼم من سماكة هذه العناصر نسبٌا  فمم  110مم  و70سماكتها بٌن 

 . هاتعتبر منخفضة وبالتالً من السهل تجمٌع عناصر

إلى  مم 0,4تكون المادة األساسٌة للطبقة الخارجٌة من صفائح الفوالذ المؽلفن المطلً بسماكة من ت

مم. أما الطبقة الداخلٌة لأللواح المركبة تكون فً أؼلب األحٌان مسطحة مع بعض التضلٌع. وٌبٌن 1

 ( بعض أشكال الصفائح الخارجٌة لأللواح المركبة.37-2لشكل )ا

 

 [15]أشكال الصفائح الخارجية المستخدمة في األلواح المركبة. (:38-2الشكل )

 [8]التالٌة:األنواع أما بالنسبة لطبقة العازل الرؼوي فٌمكن استخدام أحد 

  طبقة من البولً ٌورٌثان الرؼوي الصلبةPUR. 

 أللٌاؾ المعدنٌة.مواد عازلة من ا 

 وٌستخدم فقط فً بعض الحاالت االستثنائٌة بسبب انخفاض فعالٌته فً العزل(. بولسترٌن( 

ومن العوامل الرئٌسٌة التً ٌجب أن تإخذ فً االعتبار عند تصمٌم األلواح هو اختالؾ درجة حرارة 

 سبب اإلشعاع الشمسًب ةالخارجٌ األلواحد تمدالخارجٌة تعن الداخلٌة  الطبقة نتٌجة فصل العنصر،

 فقط .

فإذا كانت األلواح بؤبعاد صؽٌرة فهذا ٌإدي إلى تقوس األلواح ولكن ال ٌإدي إلى قوى داخلٌة إضافٌة 

المبنى. أما فً حال كانت األلواح مستمرة فإن مقاومة الثنً تإدي إلى ظهور  إال أنه ٌإثر على مظهر

 دي إلى تقوس األلواح.عزوم انعطاؾ وقوى ضاؼطة تإثر على الطبقات مما ٌإ
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لقوى ضؽط أعلى لذا ٌجب مراقبة درجة الحرارة فً فصل الصٌؾ تتعرض األلواح األكثر قتامة وإن 

 .ودرجة الحرارة فً فصل الشتاء عند تصمٌم األلواح المستمرة 

 :منها العدٌد من الفوائد (ألواح الصاج المؽلفن المحشوة بالعازل )أللواح المركبة ول

 أللواح وقتا  أقصر إلنشاء المبنى كما ٌحقق كفاءة من حٌث الكلفة.ٌوفر تصنٌع ا 

  .تكون فٌزٌاء المبنى جٌدة األداء 

 . ٌمكن تثبٌت األلواح فً جمٌع األحوال الجوٌة تقرٌبا 

 التدعٌم الثانوي. عناصرلالمتداد لمجازات طوٌلة مما ٌقلل من  ةقابل 

 أنظمة التسقيف الخاصة: -6

الصناعٌة التً تمتد على مجازات واسعة لتؤثٌر اإلشعاع المعدنٌة  أسقؾ المنشآت تتعرض   

الشمسً، وٌمكن االستفادة من هذا التعرض من خالل دمج ؼشاء من الخالٌا الضوئٌة ضمن السقؾ 

 اللتقاط الطاقة الشمسٌة، وٌتواجد فً السوق منتجات عملٌة واقتصادٌة حول هذا الموضوع.

نظام متكامل من األقنٌة المائٌة من أجل جمع واستخدام ب وزودتالسقؾ  تؽطٌةنظم  توقد طور

لالستفادة منه فً تولٌد الكهرباء وتسخٌن الماء فهً تساعد على  مجمع حراري شمسًكالحرارة 

 (24-2كما فً الصورة) .  %20حتى %15توفٌر الطاقة من 

 

 [16](: ألواح الخاليا الشمسية مع أقنية الماء.23-2الصورة)
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 الجدران:نظم تغطية  -2-2-6-2

الصناعٌة، وتستخدم فً معظم المعدنٌة ٌوجد أنظمة عدٌدة لتصمٌم الجدران الخارجٌة للمنشآت     

المصنوعة من صفائح الفوالذ ألنها توفر معاٌٌر عالٌة الجودة وتستؽرق وقتا   اإلكساءاألحٌان أنواع 

 أقصر فً البناء كما أنها تعد أكثر كفاءة من حٌث التكلفة.

السقؾ وأهم األنواع  إكساءالجدار تتبع نفس أنواع إلكساء بشكل عام فإن ألواح الصلب المستخدمة و

 الرئٌسٌة هً:

 (25-2) كما فً الصورة األلواح الموجهة عمودٌا  والمثبتة على القضبان الجانبٌة الثانوٌة 

 
 [ة]الباحث:صفائح إكساء الجدران.(24-2الصورة)

 2) كما فً الصورة ةالرئٌسٌاألعمدة مبطن الممتدة أفقٌا  بٌن األلواح أو صفائح الصاج ال-

27) 

 

 [23]: إكساء مبنى بالصفائح الممتدة بشكل أفقي.(25-2الصورة)
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  الممتدة أفقٌا  بٌن األعمدة مما ٌلؽً  (ألواح الصاج المبطن المحشوة بالعازل )األلواح المركبة

 (27-2) كما فً الصورة وجود القضبان الجانبٌة.

 

 [ 21]: إكساء مبنى باأللواح المركبة الموجهة أفقياً.(26-2الصورة)

تتؤلؾ هذه األلواح من طبقتٌن مزدوجتٌن من الصفائح المستمرة بٌنهما أنواع مختلفة من العازل 

 الصناعٌة. المنشآت المعدنٌةالحراري، وتعتبر األلواح المركبة الحل األكثر شٌوعا  إلكساء جدار 

  .مم 1200مم إلى  600ستخدمة من عرض األلواح الم -

مم  200مم وفً بعض الحاالت تصل إلى  120مم  إلى  40أما سماكتها فتتراوح ما بٌن  -

 ٌجب مراعاة الجوانب التالٌة: للمنشؤة المعدنٌة الصناعٌة ولتحقٌق مظهر جٌد 

 .ملمس السطح 

 .اللون 

 .تفاصٌل الوصالت 

 .نوع التثبٌت 

أن تكون المثبتات مخفٌة وؼٌر مرئٌة  ن للمنشآت المعدنٌة الصناعٌة لذلك ٌفضل فً نظام بناء الجدرا

( تفاصٌل المثبتات المخفٌة 38-2) زواٌا المبنى نظٌفة. وٌبٌن الشكلوأن تكون المناطق االنتقالٌة عند 

 أو العناصر مع مشابك إضافٌة.

الناجمة عن التجمٌع الخدوش الطفٌفة فً مناطق المثبتات و حدوث جنبٌاستخدام المشابك اإلضافٌة ف

 ؼٌر الصحٌح أو تؤثٌر الحرارة.
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 [29](: طرق تثبيت الجدار المصنوع من األلواح المركبة )الساندويتش بانل(.39-2الشكل )

بٌن الجدار والسقؾ وذلك الستكمال  االتصالوقد تم تطوٌر عناصر ذات أشكال خاصة لمناطق 

ة تقدم الشركات المصنعة عناصر زاوٌة أو مدورة مظهر الواجهات. ولتحقٌق واجهات ذات جودة عالٌ

 للسقؾ، وٌجب أن تكون هذه العناصر الخاصة من نفس لون ونوعٌة العناصر المجاورة لها

الصناعٌة،  المنشآت المعدنٌةفً الخارجٌة التً ٌمكن أن تستخدم اإلكساء  األنظمة هناك العدٌد من و

تخدم المقاطع المدرفلة تسحٌث  (28-2)فً الصورة  كالزجاج مثال  كما هو مبٌن فً المثال الموضح

 .على الساخن للهٌكل اإلنشائً باإلضافة إلى نظام الواجهة الموحد

 

 [16](: مبنى صناعي مزجج الواجهة.27-2الصورة)
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كما ٌمكن دمج ألواح الخالٌا الضوئٌة ضمن الواجهات للحصول على مٌزة إضافٌة. وعلى الرؼم من 

ٌست األمثل فإن استخدام طالء متعدد الطبقات ٌقلل من اعتماد الخالٌا الشمسٌة أن زاوٌة التشمٌس ل

 مثاال  عن هذه التقنٌة.( 29-2)على زاوٌة سقوط أشعة الشمس وتبٌن الصورة 

 

 [35]جهة(: دمج األلواح الشمسية ضمن الوا28-2الصورة)

 عناصر التثبيت: -2-2-7

نسب وفً تصمٌم عناصرها بحٌث تحقق األمان ٌبذل عادة جهد كبٌر فً اختٌار الجمل األ   

واالقتصاد دون التحلٌل الدقٌق لوصالت هذه العناصر وهذاما ٌثبته أن أؼلب حاالت انهٌار المنشآت 

فً وصالتها لذلك ٌجب تركٌز االنتباه على وصل العناصر اإلنشائٌة فً المنشآت  نتٌجة خللالمعدنٌة 

 الصناعٌة.المعدنٌة 

 [7]نوعان من الروابط:ٌستخدم بشكل عام 

 إما البراؼً أو اللحام.

 [7]البراغي: -1

بالربط ما بٌن  تقنٌات التثبٌتوتتم واع الوصالت فً المنشآت المعدنٌة نتعد وصالت البراؼً أهم أ

 ،فتستخدم البراؼً لربط صفائح الصلب الصفائح وهٌكل التدعٌم

أشهر أنواع من   8.8مقاومة ذات الماركةوالبراؼً عالٌة ال  4.6السوداء ذات الماركةالبراؼً وتعد 

 (30-2) كما فً الصورةالبراؼً المستعملة فً وصالت المنشآت الفوالذٌة 
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 [15] .نماذج البراغي:(29-2الصورة)

 على األقل إلى هٌكل التدعٌم. بمثبتٌنحٌث تثبت الصفائح المدرفلة )المضلعة( 

رضة إلجهاد الشد فإن عدد المثبتات ٌجب أن تكون أما فً حال استخدام الصفائح باعتبارها طبقة مع

 مصممة بحٌث تقاوم تدفق قوى القص المطبقة علٌها.

أما عند تثبٌت عناصر ألواح الصاج المؽلفن المحشوة بالعازل فٌجب على المصمم أن ٌؤخذ باالعتبار 

ناصر التثبٌت تبعا  ( أنواعا  مختلفة من ع39-2تؤثٌر أسلوب التثبٌت على متانة اللوح. وٌبٌن الشكل )

 لهٌكل اإلنشائً.

 

 [21]سوة.(: المجال المستخدم لعناصر التثبيت في مختلف أنواع الك40-2الشكل )

 اللحام:-2

بإنشاء قوس كهربائً بٌن العناصر المراد  فً نفس سماكة المعدن األصلً هو الذي ٌجمع جزئٌن    

كما رجً من جهة أخرى )قطب اللحام( )معدن اإلنشاء( وبٌن قضٌب من معدن خا لحامها من جهة

 (31-2فً الصورة)
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 [15]عناصر ملحومة في منشؤة معدنية.:(30-2الصورة)

فً المشارٌع له تؤثٌرات سلبٌة كبٌرة بسبب الظروؾ وإن تنفٌذ الوصالت بواسطة اللحام 

دة تنفٌذ ارتفاع كلفة الحماٌة من الصدأ ضد الجوٌة ومراقبة جو،والصعبة فً تنفٌذ خٌوط اللحام 

 خٌوط اللحام.

 :الخالصة -2-3

متناسبة مع المحٌط البٌئً  العالمٌة اشتراطات إلنشاء المنشآت الصناعٌة نظمحددت ال  

 المستخدمة اإلنشائٌة الجمل تنوعت لقدالخارجً وضرورة تؤمٌن احتٌاجات العمال فً داخلها، و

الهٌاكل  ،إطارٌة هٌاكل،ز(جملة بسٌطة)عمود وجائفمنها  الصناعٌة المعدنٌة المنشآت فً

االهتمام  ،مع مكان عمل مرٌح حرارٌا ومناخٌا لتؤمنوكذلك تعددت طرق التؽلٌؾ فٌها ، شبكٌةال

 مناسبة. أمنةبالوصالت اإلنشائٌة لتكون المنشآت الصناعٌة بٌئة 
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 الفصل الثالث

 دراسة الجمل اإلنشائٌة المعدنٌة المستخدمة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة: 

 

 

 

 المقدمة:

دراسة إنشائٌة و،سٌتم دراسة تحلٌلٌة مٌدانٌة لمدٌنة عدرا الصناعٌة  الفصل هذاالمحور األول من فً 

وتنوعت الجمل اإلنشائٌة والتً تنوعت وظائفها  الثانً محورالفً  لبعض المنشآت الصناعٌة المنتقاة

 وكذلك اإلضاءة على المشاكل التً تعانً منها. ،فٌها المستخدمة 
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  [44]دراسة تحلٌلٌة لمدٌنة عدرا الصناعٌة: 3-1

 الموقع: -3-1-1

دمشق و تبعد عنها مسافة  محافظةفً محافظة رٌؾ دمشق شمال شرق  عدرا الصناعٌة مدٌنةتقع    

كما فً الشكل  مدٌنة الضمٌر. و بؽداد، بٌن بلدة عدرا - شمال وجنوب طرٌق دمشق.تمتد / كم 35/

(3-1.) 

 

 [ 39](:خرٌطة الربط اإلقلٌمً لمدٌنة عدرا وعالقتها بدمشق.1-3الشكل)

 الربط اإلقلٌمً: -3-1-2

كما هو موضح فً  إقلٌمٌة ومحلٌة وخطوط دولٌة  الصناعٌة بشبكة طرق عدرا مدٌنةترتبط    

 الثالث: من محاور الدخول (8-3الشكل )

  ًمن جهة مدٌنة الضمٌر )طرٌق بؽداد الدولً(المدخل الشرق 

 كم.8جسر بؽداد/ة المدخل الؽربً من جهة المحلق الشمالً وعقد/ 

  كم.20دمشق الدولً/ مطارالمدخل الجنوبً من جهة/ 

المدٌنة  معالموانئ السورٌة ودول الجوار  بٌنربط الحدٌدٌة تإمن  كسكشبكة بمخدمه هً و

 .البضائع  شحنوالصناعٌة لنقل الركاب 
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 [44مخطط تنظٌمً لمدٌنة عدرا الصناعٌة]( 2-3)الشكل 

 الخواص المناخٌة:3-1-3

الممٌز بالشتاء البارد و الصٌؾ الحار والجاؾ مناخ شبه قاري  عدرا الصناعٌةمدٌنة  ٌسود -

 نسبٌاً.

 م/ثا. 30-25الرٌاح السائدة رٌاح ؼربٌة وجنوبٌة ؼربٌة تصل سرعتها الى  -

( درجة مئوٌة فً شهر أب أَما معدل درجة 42.5ٌبلػ معدل درجة الحرارة  العظمى ) -

 ( درجة مئوٌة فً شهر كانون األول.9-الحرارة الدنٌا فٌبلػ )

 .مم فً شهر كانون األول 41و مم سنوٌا198.2ول المطري طدل الهٌبلػ مع -

%حٌث تنخفض فً شهر حزٌران لتصل 61.5متوسط الرطوبة النسبٌة السنوٌة أما  -

 .%77%بٌنما ترتفع فً شهرٌن كانون األول والثانً لتصل الى   44.7إلى

شهر كانون  مم ف1.2ًمم فً شهر آب وٌنخفض إلى 6.4 وٌزداد التبخر صٌفاً لٌصل إلى  -

 األول والثانً.
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أٌام 5 ٌوم ضباب و15ٌوماً و92 من أٌام صقٌع تصل لـ مدٌنة عدرا الصناعٌة تعانً -

 عواصؾ رملٌة.

الصناعٌة بقنوات لدرء السٌول الفٌضٌة نتٌجة وقوعها على السفح  عدرا تم تزوٌد مدٌنة -

 جبل أبو العطا . الجنوبً الشرقً لسلسة

  الواقع الخدمً: -3-1-4

بشبكات المخصصة لإلنشاء مواقع لللالستثمار بتهٌئتها  مناسباً  الصناعٌة مناخاً عدرا تقدم مدٌنة  -

 صرؾ صحً.....(-طرق-كهرباء-هاتؾ-)مٌاه البنى التحتٌة

 ٌتم فً مدٌنة عدرا الصناعٌة معالجة مٌاه الصرؾ الصحً والصناعً بمحطات معالجة خاصة. -

 دائم لتكون ضمن المواصفات السورٌة المعتمدة. تراقب وتتابع االنبعاثات الؽازٌة ٌشكل -

بار الموجودة شمال المدٌنة الصناعٌة ومن آبار الؽوطة اآلٌتم تزوٌد المدٌنة الصناعٌة بالمٌاه من  -

 .ثة الومن محطات المعالجة الث

 % من مساحة المدٌنة الصناعٌة.25 تشكل المساحات الخضراء -

 وتحوي على:  هكتار 7000الصناعٌة عدرا تبلػ الـمساحة اإلجمالٌة لمدٌنة       

/ موقع 12000هكتار حٌث تضم / 3500بـمساحة  :قسم مخصص للفعالٌات الصناعٌة -1

مواد  –ؼذائٌة  –كٌماوٌة  –نسٌجٌة  –الصناعات )هندسٌة صناعٌة من مختلؾ أنواع ال آتمنشللـ

 البناء .....( 

 :فئات  الىتقسم المقاسم الصناعٌة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة -

 .2م600-2م450-2م300-2م 150المساحات وتشمل  الفئة األولى: -

 .2م4800-2م3600-2م2400-2م1200احات وتشمل المس الفئة الثانٌة: -

 وما فوق. 2م9600المساحات وتشمل  الفئة الثالثة: -

صناعات كٌمٌائٌة، صناعات ؼذائٌة، إلى تصنؾ ما الصناعات الموجودة فً المدٌنة الصناعٌة فأ

منطقة الورش الحرفٌة،  صناعات نسٌجٌة، صناعات مواد البناء، منطقة الصناعات الكبٌرة)الثقٌلة(،

 :(3-3هو مبٌن فً الشكل)ما ك منطقة سكب المعادن.
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 [44]الصناعات فً مدٌنة عدرا توزع:(3-3)الشكل

 :(1-3)كما فً الجدول الوجائب تضابطة البناء المعمول بها فً مدٌنة عدرا الصناعٌة حددو

 [04](أبعاد الوجائب فب المنشآت الصناعٌة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة1-3الجدول)

 وجٌبة جانبٌة وجٌبة خلفٌة وجٌبة أمامٌة الفئة

 )إن وجدت(م حد أدنى3  م حد أدنى3  م حد أدنى 3 األولى

 م حد أدنى 5 م حد أدنى5  م حد أدنى 5 الثانٌة

 حد أدنى م10 م حد أدنى10 م حد أدنى10 الثالثة
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  لصناعٌة:االمعمول بها فً مدٌنة عدرا  وفق ضابطة البناء لبناءبه ا الرتفاع المسموحوبالنسبة ل

 .م 9 الفئة األولى: -

 حسب متطلبات الصناعة. الفئة الثانٌة: -

 .حسب متطلبات الصناعة :الفئة الثالثة -

 .المصرؾمع اعتبار منسوب الصفر هو منسوب الرصٌؾ أو 

من مساحة المقسم لكل طابق كحد أعلى )مقاسم صناعات صؽٌرة  %50نسبة البناء -

 ومتوسطة(.

 من مساحة المقسم لمقاسم الصناعات الكبٌرة. 60%         

 من مساحة المقسم كحد أدنى )بشكل أفقً أو شاقولً(.35%         

من الوجٌبة الفعلٌة على أال تزٌد عن مترٌن وال ٌسمح   %20 وفهفً الكتلة  البروز  -

 بالبروز ضمن الوجائب اإلجبارٌة.

حدٌد م 1.5م بمحاذاة الشارع بلوك مكسً بالحجر و 1.5تكون للسور  التصاوٌن  -

 م بلوك مطلً بالطٌنة البٌضاء.  3رتفاعأما مع الجوار فهً على ا ،مشؽول

 : 2012حتى نهاٌة عام  اإلنتاجأهم المشارٌع المحلٌة قٌد            

 [44.]2012أسماء أهم الشركات التً كانت قٌد اإلنتاج حتى نهاٌة :(2-3الجدول)

 حجم االستثمار )ملٌون لٌرة سورٌة( نوع الصناعة اسم الشركة مسلسل

 650 مواد بناء شركة أورفه لً اخوان 1

 500 مواد بناء شركة زنوبٌا 2

 294 هندسٌة ثالثة ناتورال 3

 100 صناعات كبٌرة المجذوب للحدٌد 4

5 
ٌودٌن للصناعات 

 الكٌماوٌة
 20 كٌمٌائٌة

 13 هندسٌة حسان الدبس وشركاه 6
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 :2012حتى نهاٌة عام  أهم المشارٌع المحلٌة قٌد اإلنشاء 

 [44].2012حتى نهاٌة  اإلنشاءأسماء أهم الشركات التً كانت قٌد :(3-3الجدول)

 حجم االستثمار )ملٌون لٌرة سورٌة( نوع الصناعة اسم الشركة مسلسل

 300 كٌمٌائٌة محمد خٌر ؼندور 1

 230 كٌمٌائٌة ثالثة كنامة للتجارة و التعهدات 2

الشركة المتحدة للنشر  3

 واإلعالن

 170 كٌمٌائٌة

شركة فاتكس المساهمة  4

 المؽفلة

 150 كٌمٌائٌة

شركة حسان الدبس  5

 وجمال قنبرٌة

 86 هندسٌة

 30 هندسٌة نضال وعبد السالم العك 6

 :2012حتى نهاٌة عام أهم المشارٌع األجنبٌة والعربٌة والمشتركة    

 [44]2012حتى نهاٌة  األجنبٌة والعربٌة والمشتركةأسماء أهم الشركات :(4-3الجدول)

 حجم االستثمار )ملٌون لٌرة سورٌة( نوع الصناعة اسم الشركة مسلسل

 890 صناعات كبٌرة شركة سٌامكو 1

 300 مواد بناء شركة إنشاء 2

3 
شركة اٌرلٌكٌد سورٌا 

 المحدودة المسإولٌة
 500 كٌمٌائٌة

 500 مواد بناء مواد االعمار القابضة 4

 300 (3هندسٌة) السوٌدي إلكترٌك 5

 209 (3هندسٌة) الشركة المتحدة للمحوالت 6

 117 ؼذائٌة معمل أندومً 7

 97 صناعات كبٌرة عسكرٌانمحمد رضا  8

9 

شركة كرامة وحدٌد 

للتجارة واالستثمار 

 المحدودة المسإولٌة

 40 ؼذائٌة

 25 صناعات كبٌرة إبراهٌم بن محمد النجٌدي 10
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 :القسم التجاري واإلداري و السكنً و السٌاحً و الخدمً-2

 (:4-3)الشكل كما هو موضح ب/هكتار 3500بـمساحة /     

 .%  2هكتاراً المركز اإلداري + المركز التجاري بنسبة  120 -

      .%  20هكتاراً مناطق خضراء ضمن المدٌنة بنسبة 1400 -

 .% 9هكتاراً شوارع رئٌسٌة ومحطات خدمة بنسبة  650 -

 % ٌحتوي على الفعالٌات التالٌة:19هكتاراً مناطق للسكن بنسبة  1330 -

 

 عدرا الصناعٌة]الباحثة[(:توزع المناطق فً مدٌنة 4-3)الشكل 

 -مبان تجارٌة  –أسواق تجارٌة  –مالعب –فنادق ومطاعم  -منطقة تجارٌة تضم )مصارؾ -1

 محطات وقود....(. -معارض سٌارات  -جمارك  -تجارٌة  مراكز

ألؾ  300وحدة تتسع لـ60000 منطقة وحدات سكنٌة مخصصة للفعالٌات السكنٌة عددها -2

 -مدٌنة رٌاضٌة فً القسم السكنً -سكن عمالً  –سكن أول -نسمة و تحوي ) سكن فٌالت

 خدمٌة(  مراكز –مراكز دٌنٌة

    منطقة مستودعات.-3

    / هكتاراً موزعة على ما ٌلً : 572تبلػ مساحة منطقة المستودعات حوالً / 

    المنطقة المخصصة للمستودعات -          
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    منطقة الفعالٌات الخدمٌة و االستثمارٌة -    

    الطرق و المناطق الخضراء . -     

    بحٌث تقسم منطقة المستودعات من حٌث مساحة المقاسم إلى : -     

  / هكتاراً . 50مقاسم كبٌرة المساحة تبلػ مساحتها /    

  / هكتاراً .21.5مقاسم متوسطة المساحة تبلػ مساحتها /    

  / هكتاراً .12.5مقاسم صؽٌرة المساحة تبلػ مساحتها /    

    / هكتاراً .1.6تبلػ مساحة المنطقة المخصصة للفعالٌات االستثمارٌة و الخدمٌة حوالً /  -  

   / هكتار . 1تبلػ مساحة الحدائق حوالً /  -  

 -مراكز ثقافٌة  -معاهد تدرٌب مهنً  –الى موقع لجامعة تقنٌة تكنولوجٌة  باإلضافةهذا -4

   مجمعات سٌنمائٌة .....

 -فوج لإلطفاء -برٌد -مركز كهرباء –مركز هاتؾ  -) مراكز شرطة  منطقة مبانً إدارٌة-5

 الدفاع الـمدنً . . . . (

 منطقة معارض )مإقتة ودائمة(. -6

 البنٌةبالمزود  المناسب المكان هاتؤمٌن عبر لالستثمار اً مناسب اً مناخ خلقت الصناعٌةعدرا  مدٌنةف

 على بناءً  مراحل /6/ على الخدمات هذه تنفٌذ وٌتم، الصناعٌة المنشآت إلقامةالتحتٌة الضرورٌة 

 :المقاسم على الطلب

    :األولى المرحلة

 فً وذلك الصناعٌة المدٌنة فً األولى للمرحلة التحتٌة البنٌة خدمات كامل تنفٌذ من االنتهاء تم لقد

 .بالخدمات مجهزة هكتاراً  491 بمساحة 2004 عام نهاٌة

 .مقسماً  1123 المقاسم عدد -

 276 مساحتها كم 45 بطول والفرعٌة الرئٌسٌة الشوارع و والطرق الخضراء المسطحات -

   .هكتاراً 
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    : الثانٌـة المرحلة 

 فً ذلك و الصناعٌة المدٌنة فً الثانٌة للمرحلة التحتٌة البنٌة خدمات كامل تنفٌذ من االنتهاء تم لقد

 الخضراء المسطحات -مقسماً / 2463/ المقاسم عدد- هكتاراً  1070 بمساحة 2007 عام نهاٌة

    . هكتاراً  562 والفرعٌة الرئٌسٌة الشوارع و الطرق

    :الثالثة المرحلة

 1080/  بمساحة م 2008 العام بداٌة فً الثالثة للمرحلة التحتٌة البنٌة خدمات بتنفٌذ البدء مت

 الرئٌسٌة الشوارع و الطرق الخضراء المسطحات - مقسماً /1447/ المقاسم عدد - هكتاراً /

    .هكتار/ 538/ والفرعٌة

    :الرابعة المرحلة

 مت الصناعٌة المدٌنة على الكبٌر واإلقبال والمستثمرٌن الصناعٌٌن المكتتبٌن لعدد الكبٌر التزاٌد بسبب

 -هكتار 910 بمساحة 2010 عام بداٌة فً الرابعة للمرحلة التحتٌة البنٌة خدمات بتنفٌذ البدء

    . هكتار488 والفرعٌة الرئٌسٌة الشوارع و الطرق الخضراء المسطحات

 [12]:2012-10-1واقع االستثمار فً مدٌنة عدرا الصناعٌة لؽاٌة  -

 .   /مقسماً  3396عدد المقاسم المسلمة /  -

 .   2ملٌون/ م 1مساحة المقاسم المسلمة /  -

  .  / رخصة 3063عدد رخص البناء /  -

 .   / معمل 1338عدد المعامل قٌد البناء ) المباشر بها ( /  -

  .  /عامالً  48722عدد العمال /  -

 .   /ملٌار لٌرة سورٌة248حجم االستثمارات /  -

 [42]   :2013واقع التنفٌذ لؽاٌة 

    / كم1150بلػ طول شبكات الكهرباء المنفذة -

    /كم852وطول شبكات المٌاه / 

    /كم 575وشبكات الصرؾ الصحً / 
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    /كم 470وطول شبكات الطرق الفرعٌة والرئٌسٌة / 

    / كم482وشبكات الري / 

    / كم2010ما شبكات الهاتؾ فبلػ طولها الى / أ

 

 ]الباحثة[2012 .حتى عام مخطط ٌوضح تزاٌد عدد المنشآت الصناعٌة (:5-3)الشكل 

  مٌزات مدٌنة عدرا الصناعٌة:  -3-1-5

 [17]   ألسباب كثٌرة منها: هنواعأوتعد مدٌنة  عدرا الصناعٌة منطقة خصبة لالستثمار بكافة 

 .قربها من مدٌنة دمشق ٌتٌح إمكانٌة التسوٌق للمنتجات المصنعة 

 .قربها من مصادر الطاقة 

 حصول على تراخٌص إلقامة المشارٌع الصناعٌة و القرار الصناعً خالل ساعات.ال    

 بكامل خدمات البنى التحتٌة إلقامة المعامل و المنشآت األمر  إمنةتقوم المدٌنة بتؤمٌن مقاسم م

    الذي ٌإدي إلى توفٌر الوقت و الجهد الالزمٌن لتؤمٌن هذه الخدمات.

 مستثمرٌن بالتقسٌط و لمدة خمس أو عشر سنوات و ذلك بسعر تقوم المدٌنة ببٌع األراضً لل

    التكلفة.

  اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لتسهٌل اإلجراءات اإلدارٌة لتؤمٌن طلبات المستثمرٌن من المٌاه و

الكهرباء و الهاتؾ و الرسوم المالٌة والتؤمٌنات...حٌث ٌقوم المستثمر بمراجعة جهة واحدة و هً 

    ة.إدارة المدٌن

  من تكالٌفها خارج المدٌنة الصناعٌة. %30قلة تكالٌؾ مساهمات الكهرباء اذ تعادل    
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  رج امن التكالٌؾ خ %50ضآلة تكالٌؾ دراسة المخططات التنفٌذٌة لرخص البناء اذ تعادل

    المدٌنة الصناعٌة.

  ًإن نظام ضابطة البناء المعتمد فً المدٌنة ٌإدي إلى استثمار األراضً بشكل كبٌر قٌاسا

    بخارجها.

  تخفٌؾ التلوث البٌئً داخل مدٌنة دمشق و تخفٌؾ الضرر على ؼوطة دمشق عبر وحماٌة البٌئة

    .و منع االنتشار العشوائً للصناعات نقل الصناعات الملوثة واستٌعاب الصناعات الجدٌدة

    ما مجاالت االستثمار فكثٌرة جدا وتشمل:أ

 -كٌمائٌة -نسٌجٌة -)هندسٌة فً مجال المقاسم المعدة للصناعة بكافة أنواعها الستثمارا -

    مواد بناء....( و بكافة الفئات و المساحات. -ؼذائٌة

    االستثمار فً مجال محطات معالجة مٌاه الصرؾ الصحً و الصرؾ الصناعً . -

آلٌات جمع -االستثمار فً مجال محطات معالجة إدارة النفاٌات الصلبة)محطات المعالجة -

    النفاٌات(.

 -)فنادق االستثمار فً المناطق اإلدارٌة و التجارٌة و المركزٌة و مركز الخدمة المحلٌة -

مركز تدرٌب مهنً و -منطقة مستودعات  -منطقة معارض -موال ت تجارٌة -مطاعم -بنوك

    افً(.مش -فنً

    االستثمار فً المجال السكنً و السٌاحً. -

   االستثمار فً مجال النقل. -

 :فً مدٌنة عدرا الصناعٌة منشآت المعدنٌة الصناعٌةالدراسة  -3-2

، هً الضمان الرئٌسً  مشروع ألي و التحلٌلٌة والتصمٌمٌة التنفٌذٌة الدراسات تعتبر     

 .وناجح  متكاملوالمؤمون للوصول إلى عمل هندسً 

متطلبات والخدمات الضرورٌة لهم وتوفٌر  االحتٌاجات التقنٌة وحركة المواد والعمالةمع تؤمٌن 

ٌلعب دوراً هاماً فً دراسة هذه  االقتصاديانب الجالعلم أن و  والحماٌة من الحرائق،السالمة 

 المنشآت.
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وجود الصناعات  ٌتضحمدٌنة عدرا الصناعٌة أماكن الصناعات فً  توزعمخطط بعد دراسة و   

 :داخلها التالٌة

صناعات كٌمٌائٌة، صناعات ؼذائٌة، صناعات نسٌجٌة، صناعات مواد البناء، منطقة الصناعات 

، هً الصناعات التً اعتمدت فً دراسة منشآتها على الجمل منطقة سكب المعادن  الكبٌرة)الثقٌلة(،

 للوظٌفة وخط االنتاج الموجود فٌها المعدنٌة وتنوعت هذه الجمل تبعاً 

 (6-3: كما فً الشكل)فبعد الجولة المٌدانٌة ومراجعة إدارة المدٌنة الصناعٌة تبٌن أن

 من المنشآت الصناعٌة النسٌجٌة استخدمت جمل إنشائٌة معدنٌة.)إطارات معدنٌة(  40%

 من المنشآت الصناعٌة الؽذائٌة استخدمت جمل إنشائٌة معدنٌة.)إطارات معدنٌة( 20%

من المنشآت الصناعٌة الكٌماوٌة  ومواد البناء استخدمت جمل إنشائٌة معدنٌة.)تنوعت الجمل 60% 

 بٌن إطارات معدنٌة وهٌاكل فراؼٌة(مرتبطة بحجم االنتاج ونوعه.

وسكب المعادن استخدمت جمل إنشائٌة معدنٌة.)هٌاكل المنشآت الصناعٌة الهندسٌة  من 100%

 .فراؼٌة( لتحقٌق فراغ كبٌر لتوضع خطوط االنتاج

   

 ]الباحثة[توزع اإلنشاء المعدنً فً قطاعات الصناعٌة(6-3) الشكل
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توثٌق لبعض المنشآت الصناعٌة أثناء عملٌة الالمٌدانٌة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة تم  وأثناء الجولة

ندمً )صناعة ؼذائٌة( فهً توضح استخدام األ معمل( تظهرصالة االنتاج ل1-3فالصورة)االنشاء 

جملة إطارات بثالث فتحات ولقد تم رفع المجاز الوسطً بهدؾ تؤمٌن اإلضاءة الطبٌعٌة لصالة 

 (2-3كما فً الصورة ) .النتاجا

 

  

 لمعمل األندمً]الباحثة[الهٌكل اإلنشائً (2-3صورة)           األندمً]الباحثة[ لمعمل(صالة اإلنتاج 4-3صورة)

واستخدمت ألواح معدنٌة ثنائٌة الطبقة فً إكساء األسقؾ والجدران مع تؤمٌن طبقة عازل حراري كما 

 ( 3-3هو موضح فً الصورة)

   

 [الباحثةاألندمً] معملصالة اإلنتاج لتنفٌذ العزل الحراري ل(3-3صورة)     

كالس االٌرانٌة حٌث تم إشادتها من  فهً لشركة تصنٌع الزجاج فٌرست ( 4-3فً الصورة ) أما

م وتم ربطهم بمدادات  6جملة فراؼٌة )عمود معدنً وجائز شبكً فراؼً( تم تكرار هذا الجائز كل

 لهاواالستقرار للمنشؤة وروعً عند إكساء األسقؾ تؤمٌن فتحات إنارة طبٌعٌة أفقٌة لتؤمٌن الثبات 
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فلقد تم تؽلٌؾ األعمدة المعدنٌة بخرسانة تلطة بؤنها من المنشآت المخ هذه المنشؤة وٌمكن تصنٌؾ

 (.4-3لٌسهل بناء جدران البلوك كما هو موضح فً الصورة)

 

تصنٌع الزجاج فٌرست كالس  صالة( 4-3صورة)

 [الباحثةاإلٌرانٌة]

الزجاج فٌرست  فً معمل الهٌكل اإلنشائً( 5-3صورة)

 [الباحثةكالس اإلٌرانٌة]

( فهً لمنشؤة صهر الحدٌد الصلب )شركة حمشو(تنوعت الجمل اإلنشائٌة 6-3أما الصورة )

المستخدمة فٌها حٌث تم استخدام جملة معدنٌة فراؼٌة شبكٌة لصالة الصهر وجملة إطارات معدنٌة  

 فً صاالت التشكٌل 

 

 [الباحثة]حمشولصهر الحدٌد الصلباإلنتاج لشركة  ت(صاال6-3صورة)

 دراستها تصمٌمٌا وانشائٌاً فهً:أما المنشآت التً تم 

 (.سٌامكو)السٌارات مصنع -1

 .ٌة )لصناعة موانع التآكل والتكلس وصناعة المرشحات(ئمصنع مواد كٌما -2

 مصنع للمعدات الكهربائٌة والتكٌٌؾ)شركة المالح(. -3
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 لتً ستتم دراستها ا فجمٌع النماذج افٌه سلبٌاتالواالٌجابٌات سٌتم دراسة هذه المنشآت ومعرفة 

 فً تحقٌق المتطلبات العامة لتصمٌم المبنى الصناعً من حٌث:تشترك 

 تصمٌم المكان المناسب لنوع اإلنتاج. -1

 استخدام جمل إنشائٌة مدروسة ضمن شبكة أبعاد محددة. -2

 طرٌقة اإلنارة )الطبٌعٌة و الصناعٌة(. -3

 طرٌقة إكساء األسطح الخارجٌة للمبنى. -4

ما هو مطلوب منها مو قد صممت عناصر اإلنشاء و درست التفاصٌل الخاصة بها لتتحمل أكثر 

من حٌث  ،لصناعٌة بشكل مختلؾ عن بعضهمباعتبار أن األشخاص ٌتصرفون داخل المبانً ا

  .عملالألجهزة و الوسائط المتوفرة فً مكان ل استخدامهم

 للمنشآت الصناعٌة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة: الوضع الراهنتحلٌل  -3-2-1

 تتطلب تصمٌما وظٌفٌا ٌتقبل تحوالت األعمال الجارٌة لذابالحركة  المنشآت الصناعٌةتعج 

رسم اإلطار العام لمخطط تصمٌم ٌساعد فً  و إعداد مخطط لسٌر العملٌات اإلنتاجٌة فٌها

 .سب مع )اآلالت، األفراد، المواد(و االرتفاعات التً تتنا للمساحات مع االنتباه  نشؤةالم

الذي ٌعتبر أسال فً دراسة المنشآت المعدنٌة  ستتم دراسة هذه األمثلة وفق المخطط التالً

 :الصناعٌة اعتمادا على ما ذكر سابقا
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 ]الباحثة[.مخطط الدراسة التحلٌلٌة للمنشآت الصناعٌة (7-3الشكل) 

 

 

ت 
شؤ

حلٌلٌة للمن
سة ت

درا
عٌة

صنا
ال

 

 دراسة فنٌة

 وتصنٌفها الصناعة نوع

 إمكانٌة التوسع المستقبلً

 نمط اإلنتاج

 فراغ االنتاج

 دراسة تصمٌمٌة

 الموقع العام ومتطلباته الوظٌفٌة

 شكل المسقط

 توزع المساحات اإلنتاجٌة

متطلبات األمن الصناعً والحماٌة من 
 الحرٌق

 نوع اإلرضٌات

 دراسة الواجهات

 المطلوبة التقنٌة الخدمات

 دراسة إنشائٌة

 المطبقة الحموالت

 المستخدمة اإلنشائٌة الجملة نوع

 المجاز

 االرتفاع

 التؽطٌة طبقات

 التثبٌت وعناصر التمدد فواصل

 إقتصادٌة دراسة

 تكلفة اإلنشاء

 تكالٌؾ التوسع

 تكالٌؾ الصٌانة
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  )سٌامكو(:دراسة تحلٌلٌة لمعمل السٌارات أوال:

 

 [الباحثة]الة التجمٌع فً معمل السٌارات(ص7-3الصورة)

 :الفنٌة الدراسة

 صناعة متوسطة(السٌارات  تجمٌع: نوع الصناعة وتصنٌفها(. 

 شركة اٌران خودرو والشركة السورٌة الهندسٌة  :صاحبه. 

  ألؾ متر مربع38 :ومساحة صاالت اإلنتاج  ،هكتار 18 : للمصنع الكلٌةالمساحة 

 متر مربع، والموقع مسٌج بالكامل. ألؾ 52ها:ٌشتمل ساحة تصل مساحت الموقع 

 التفرٌػ مراحل مقسمة إلى عدة فهً  معقدةواإلنتاج فً هذه المنشؤة عملٌة التصنٌع  :نمط اإلنتاج(

ٌتم تنظٌم عملٌة االنتاج باالعتماد على آالت ذات تقنٌات متطورة حٌث  .لطالء، االنهاء(،ا التجمٌع

نقل المواد المصنعة بواسطة خطوط انتاج مثبتة على الجملة تف ،مرفقة بؤجهزة تحكم ومراقبة 

 .االنشائٌة للمنشؤة 

 درس بشكل ٌتم فٌه استٌعاب حركة اآلالت والعمال دون حدوث تعارض بالحركةفراغ اإلنتاج : ،

 فقسمت المنشؤة لعدة وحدات إنتاجٌة لخلق بٌئة مناسبة للعمل . 

 ًتعد هذه المنشؤة مرنة حٌث ٌمكن توسٌعها بشكل ال ٌعٌق حركة إمكانٌة التوسع المستقبل :

 .االنتاج فٌها)موقع العام ،الجملة اإلنشائٌة(
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 [الباحثة]السٌاراتالة التجمٌع فً معمل صالجملة االنشائٌة المستخدمة فً  (8-3الصورة)

 
 [الباحثة]الة التجمٌع فً معمل السٌاراتصجائز الرافعة فً (9-3الصورة)

 
 [الباحثة]الة التجمٌع فً معمل السٌاراتصتحمٌل خط االنتاج على الجملة االنشائٌة فً (44-3الصورة)
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 [الباحثة]الة التجمٌع فً معمل السٌاراتصالسقؾ المنشاري ل(44-3الصورة)

 :التصمٌمٌةالدراسة 

 روعً فً دراسة الموقع العام  شكل الكتلة المنسجم مع البلوك الصناعً الموقع العام :

المحدد لها ودرست مسارات الحركة للسٌارات والمشاة بعد ربطها بنقاط الدخول والخروج 

موضح  هوكما  للكتلة وربطها مع الطرق المحٌطة فً المخطط الطرقً للمدٌنة الصناعٌة.

 (8-3)الشكل ً ف

 

 [ الباحثة :الموقع العام لمعمل السٌارات.](8-3الشكل )
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 :مستطٌل الشكل منسجما مع حركة االنتاج فٌه  )سٌامكو(معمل السٌارات  شكل المسقط

 . ومحددات الموقع العام

 :تعددت صاالت االنتاج فً هذه المنشؤة تبعا لوظٌفتها اإلنتاجٌة  توزع المساحات االنتاجٌة

 فقسمت إلى:

 م132*72أوال: صالة تجمٌع الهٌكل بؤبعاد 

 م72*108ثانٌاً: صالة الطالء بؤبعاد

 م72*132ثالثاً: صالة االنهاء بؤبعاد

 م132*35رابعاً: صالة التفرٌػ بؤبعاد

  م20*92 بؤبعاد خامساً :مبنى خدمة

  األمن الصناعً والحماٌة من الحرٌق:دراسة 

تم دراسة شبكة إنذار عن الحرٌق وكذلك شبكة إطفاء تلقائٌة وأخرى ٌدوٌة كما هو ظاهر فً 

وانتقال الحرٌق من  ٌلعب دورا فً الحد من انتشار ٌةفراؼات اإلنتاجال، وإن فصل (12-3الصورة)

 دقٌقة( 60لتتحمل الحرارة لمدة قد تصل )وحدة انتاجٌة ألخرى، وكذلك نفذت النوافذ واألبواب 

 

 (:شبكة إطفاء الحرٌق.]الباحثة[42-3الصورة)

  :مع  التربة لمقاومة المواد الكبرٌتٌة الموجودة فً من الخرسانة المسلحة المعالجةاألرضٌات 

-1)وجود فواصل لألرضٌات لمنع حدوث تشققات ناتجة من تمدد هذه الخرسانة كما فً الصورة

كما لوحظ وجود فرق بالمنسوب بٌن األرض الخارجٌة وأرض  من هذا البحث،18ص  (5

 منعاً لدخول المٌاه للصاالت. المنشؤة الصناعٌة
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 :تعطً انطباعا بصرٌا ٌنسج مع المحٌط المعماري تها من خالل نسب محددة دراسم ت  الواجهات

ألواح متر ومن ثم تم تثبٌت ثالث بنٌت الجدران من البلوك على ارتفاع  فً المدٌنة الصناعٌة 

sandwich  panels  وضعت النوافذ بشكل شرٌطً متماشٌا سم زقاء اللون فوقها، و5بسماكة

 (  13-3)موضحة فً الصورةمع الكتلة المعمارٌة 

 

 [الباحثة]ت اإلنتاج لمعمل السٌارات(صاال43-3صورة)ال

 :الخدمات التقنٌة 

 الطبٌعٌة والصناعٌة لتحقٌق سوٌة إضاءة جٌدة.اعتمد فً هذه المنشؤة على اإلنارة  -

 ٌوجد فٌها وحدات لسحب الهواء  قسرٌا . -

 :اإلنشائٌة الدراسة

 :هً حموالت ذاتٌة للمنشؤة باإلضافة لحمولة طبقات اإلكساء  الحموالت المطبقة

وحموالت الروافع وحموالت دٌنامٌكٌة ناتجة عن حركة خط  وحمالت الناتجة عن الرٌاح

 اجسٌر االنت

 :نوع الجمل اإلنشائٌة المستخدمة 

ذات ذات تؽطٌة مستمرة وواحدة  فهً  )تجمٌع الهٌكل، والطالء، واالنهاء( صاالت  -

سم تتقاطع مع جوائز ثانوٌة بشكل شبه منحرؾ 260بارتفاع شبكٌة خطٌة  رئٌسٌة جوائز

 موجهة نحو الشمال.فتحات ذو  سقؾ منشاريلتؤمٌن 

 م17معدنً مإلؾ من إطار بفتحتٌن كل فتحةصالة التفرٌػ فهً ذات إنشاء  -

مإلؾ من جزئٌن جزء  م 20*92مبنى الخدمة الملحق بصاالت اإلنتاج فهو بؤبعاد  -

 م  20*47، وجزء بٌتونً بابعاد م20اطار جملونً بفتحة م، ذو  20* 45معدنً بؤبعاد 
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 ات:المجاز 

 م.24صاالت تجمٌع الهٌكل    -

 م.17صالة التفرٌػ     -

 م.20    مبنى الخدمة  -

 :م لقمة السقؾ المنشاري.12,45صاالت تجمٌع الهٌكل  االرتفاع 

 م.8,55صالة التفرٌػ  -

 م.9,35مبنى الخدمة  -

  :كما ستوضح فً المخططات فهً ألواح معدنٌة مموجة معزولة ثبتت طبقات التؽطٌة

 ثم على الهٌكل اإلنشائً.)الجوائز الثانوٌة(على المددات 

  وضع فاصل التمدد فً صالة التجمٌع وتم ذلك بمضاعفة  التثبٌت:فواصل التمدد وعناصر

(فً صالة j،n( فً صاالت التجمٌع والتفرٌػ والمحاور)8-8)الجملة االنشائٌة فً المحور 

 استخدمت البراؼً فً تثبٌت الجمل اإلنشائٌة . الخدمة،

 . مخططات هذه المنشؤةتحلٌلٌة لوستتم دراسة 

 ةثالثمن  الصالةتتؤلؾ هذه  م132*72 ؤبعادهاب هً الصالة األكبر لسٌارات:صالة تجمٌع ا -أوالا 

م وثبت بها أربعة جوائز ثانوٌة شبكٌة 12كل  م تم تكرارها3بارتفاع معدنً شبكً  جائزعشر 

سم 280ذات شكل شبه منحرؾ بنطاق علوي مائل ٌبدأ بارتفاع م  24خطٌة بمسافة فاصلة 

 .سم ونطاق سفلً مستوي  100لٌصل الى 
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 السٌارات:التفرٌػ فً معمل صالة 
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  : مبنى الخدمة
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ٌعد معمل السٌارات من المنشآت الكبٌرة والضخمة والتً ٌفخر بوجودها فً بالدنا فبعد  

 الدراسة التحلٌلٌة لهذه المنشؤة تبٌن ما ٌلً: 

 .درس المعمل بحٌث تم فصل القسم اإلداري بشكل كامل عن صاالت اإلنتاج 

 .تمت مراعاة االحتٌاجات التصمٌمٌة فً تقسٌم مناطق العمل فٌها 

 هتمام بتؤمٌن احتٌاجات الموقع العام بشكل كبٌر ولقد درس وربط بدراسة الموقع لوحظ اال

 العام للمدٌنة الصناعٌة.

 ة ربطاً بوظٌفة دتم دراسة المنشؤة إنشائٌا حٌث استخدم ثالث جمل إنشائٌة فً الصاالت المتعد

 كل صالة.

 لتساعد فً  بدقة متناهٌة،وتمت الحسابات  تم تزوٌد الدراسة اإلنشائٌة بتفاصٌل إنشائٌة كثٌرة

 تنفٌذ المنشؤة بشكل دقٌق.

  ألن خط سٌر اإلنتاج  تم تثبٌته على الجملة اإلنشائٌة لذلك تم ربط دراسة المخططات

 اإلنشائٌة به.

 :منها ولكن ظهرت بعض المشاكل

 سوء عن الناتج اإلنشائٌة الجملة على الصدأ ٌظهر بدأ أنه إال المنشؤة عمر صؽر من الرؼم على 

 إلٌها األمطار مٌاه بتسرب سمح مما الطبقات بٌن جٌد تراكب وعدم تؤمٌن العزل طبقة تركٌب فً

. 

 

 .]الباحثة[الصدأ على الجملة اإلنشائٌة(:44-3الصورة)

 كفاٌة فتحات التهوٌة فً تحقٌق اإلنارة  متم تزوٌد المنشؤة بإنارة صناعٌة وتهوٌة قسرٌة لعد

 .والتهوٌة الالزمٌن
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 .]الباحثة[أجهزة اإلنارة وسحب الهواء(:46-3الصورة)           .]الباحثة[أجهزة سحب الهواء(:45-3الصورة)

  نتٌجة عدم توافر األٌدي العاملة الخبٌرة أثناء التنفٌذ.ظهرت بعض مشكالت 

 

الرطوبة المتشكلة الناتجة عن سوء (:47-3الصورة)

                       ]الباحثة[ . التنفٌذ
                     ]الباحثة[.سوء تركٌب األجهزة المٌكانٌكٌة(:48-3الصورة)

 المعمل داخل عالٌة الضوضاء مستوى . 
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 وصناعة والتكلس التآكل موانع لصناعة) كٌمائٌة مواد مصنعل الدراسة التحلٌلٌةثانٌا:

 المبنى قٌد اإلنشاء :(المرشحات

 :الفنٌة الدراسة     

 صناعة متوسطة( المرشحات وصناعة والتكلس التآكل موانعصناعة : نوع الصناعة وتصنٌفها(. 

 السٌد محمد معتز الدبوسً وشركاإه . :صاحبه 

 م. 44,8*37,4ومساحة صاالت اإلنتاج،م 37,40*64: المساحة الكلٌة للمنشؤة 

 الموقع : 

)األول،  نظراً لطبٌعة مثل هذه المنشآت فقد تم تحدٌد مكان مخصص وقسم إلى قطاعات  متعددة   

 القطاع األول.الثانً( والمنشؤة المدروسة تقع فً 

 

 

      

 المصدر)إدارة المدٌنة الصناعٌة(]إعداد الباحثة[ الكٌمٌائً (:موقع العام لمعمل الدبوس29ً-3الشكل)
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 صالة االنتاج فً معمل الدبوسً الكٌماوي]الباحثة[.الجملة اإلنشائٌة فً  :(49-3)الصورة       

 

 

صالة االنتاج فً معمل الدبوسً اإلطارات المعدنٌة والمدادات وصفائح التؽطٌة فً  :(24-3)الصورة  

 الكٌماوي]الباحثة[.
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 فً معمل الدبوسً الكٌماوي]الباحثة[. طرٌقة تثبٌت اإلطارات مع األساسات :(24-3)الصورة 

 تنظٌم عملٌة االنتاج  بشكل متتالً وواإلنتاج فً هذه المنشؤة عملٌة التصنٌع تدرس : نمط اإلنتاج

جائز الرافعة الجسرٌة نقل المواد المصنعة بواسطة خطوط انتاج مثبتة على تباالعتماد على آالت 

 التً تستند على هٌكل المنشؤة.

 درس بشكل ٌتم فٌه استٌعاب حركة اآلالت والعمال دون حدوث تعارض بالحركة :فراغ اإلنتاج ،

 فقسمت المنشؤة لعدة وحدات إنتاجٌة لخلق بٌئة مناسبة للعمل . 

 ًتعد هذه المنشؤة مرنة حٌث ٌمكن توسٌعها بشكل ال ٌعٌق حركة إمكانٌة التوسع المستقبل :

 االنتاج فٌها)موقع العام ،الجملة اإلنشائٌة(.

 التصمٌمٌة: لدراسةا

 لم تقدم دراسة تفصٌلٌة للموقع العام ولم تنفذ .المنشؤة قٌد اإلنشاء وتوقؾ العمل : الموقع العام

 فٌها اآلن. 

 :مع حركة االنتاج فٌه.مستطٌل ٌنسجم هذه المنشؤة ذات شكل  شكل المسقط 

 :وفراؼات محٌطٌة ٌتم فٌها معالجات الكٌمائٌة االنتاج  صالة توزع المساحات االنتاجٌة،

 لتخزٌن مواد الخام والمواد المنتجة.

 :دراسة األمن الصناعً والحماٌة من الحرٌق 

 الحماٌة من الحرٌق ضمن إضبارة المشروع المقدمة.دراسة  لحظ  تم     
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  :مزودة بفواصل  الخرسانة المسلحةفً الدراسة المقدمة درست أرضٌة من  األرضٌات

 . لألرضٌات

    :تم دراستها من خالل نسب محددة تعطً انطباعا بصرٌا ٌنسج مع المحٌط المعماري الواجهات

سم زقاء اللون 5بسماكة  sandwich  panelsفً المدٌنة الصناعٌة  بنٌت الجدران من ألواح 

بشكل شرٌطً متماشٌا مع الكتلة فلقد درست النوافذ أما ، وثبتت على الجملة اإلنشائٌة الحاملة

 ( 13-3فً الصورة) كماالمعمارٌة 

 

 فً معمل الدبوسً الكٌماوي]الباحثة[.ألواح اإلكساء الخارجٌة :(22-3)الصورة 

 :الخدمات التقنٌة 

 اعتمد فً هذه المنشؤة على اإلنارة الطبٌعٌة والصناعٌة لتحقٌق سوٌة إضاءة جٌدة.

 :اإلنشائٌة الدراسة       

 :باإلضافة لحمولة طبقات اإلكساء هً حموالت ذاتٌة للمنشؤة  الحموالت المطبقة

وحموالت الروافع وحموالت دٌنامٌكٌة ناتجة عن حركة خط  وحمالت الناتجة عن الرٌاح

 سٌر االنتاج.

 :مع دعامة . إطار معدنً  نوع الجمل اإلنشائٌة المستخدمة 

 :م37,40 المجاز 

 :حتى اإلفرٌز. م7 االرتفاع 

 حتى الذروة.م 9              

 م حتى جسر الرافعة.5,27             
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  :كما ستوضح فً المخططات فهً ألواح معدنٌة مموجة معزولة ثبتت طبقات التؽطٌة

 على المددات ثم على الهٌكل اإلنشائً.

 :د فً ملم ٌلحظ فً الدراسة وجود فواصل تمدد .واعت فواصل التمدد وعناصر التثبٌت

 ( 23-3)براؼً كما هو فً الصورةال على تثبٌت العناصر

 

 البراؼً المستخدمة  فً المعمل الكٌماوي.]الباحثة[:( 23-3الصورة)

 وستتم دراسة تحلٌلٌة لمخططات هذه المنشؤة:
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 لدراسة اإلنشائٌة للمصنع:ا
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 بعد دراسة هذه المنشؤة تبٌن:

  والصاالت ضمن فراغ تصمٌمً حٌث ٌكون القسم اإلداري بمنشـؤة الدبوسً  دراسةتم

 مشترك.

  جملة إطار معدنً بفتحتٌن عند فراغ صاالت اإلنتاج.-1جملتٌن إنشائٌتٌن :للمنشؤة 

 جملة عمود وجائز شبكً عند الفراغ اإلداري.-2                                   

  عملٌة التهوٌة الفراغ بفتحات سقفٌة لإلنارة الطبٌعٌة وكذلك فتحات جانبٌة لتساعد فً زود

 .الطبٌعٌة

 

 (:فتحات اإلنارة السقفٌة والجانبٌة فً منشؤة الدبوسً الكٌماوٌة.]الباحثة[24-3الصورة)

  تنفٌذ جٌد.  حقٌقالتركٌب لتعناصرتفاصل إنشائٌة للوصالت وبزودت الدراسة 
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 .]إدارة المدٌنة[تفاصٌل تركٌب الجوائز والروابط:( 25-3الصورة)

 التً ٌجب ذكرها: المالحظاتإال أنه هنالك بعض 

  وضعت ألواح اإلكساء للواجهات الخارجٌة بدون وجود طبقة عازلة مما سٌكون له نتائج

 سلبٌة الحقاً 

 

 لصالة االنتاج فً معمل الدبوسً الكٌماوي]الباحثة[.طبقة اإلكساء الخارجً (:26-3)الصورة 

  افتقرت الدراسة اإلنشائٌة لهذه المنشؤة لدراسة  جٌدة للموقع العام. 

  أثناء التنفٌذ تؤمٌن حماٌة للجملة اإلنشائٌة من تؤثٌر المواد أو هذه المنشؤة لم ٌلحظ فً دراسة

 الكٌمائٌة.
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  :( المالح شركة ) والتكٌٌؾ الكهربائٌة لمعداتا مصنعالدراسة التحلٌلٌة ل: ثالثاا 

 :الفنٌة الدراسة

 صناعة متوسطة( اتومكٌف كهربائٌة معدات صناعة : نوع الصناعة وتصنٌفها(. 

 شركة المالح للتكٌٌؾ .:صاحبه 

 م.88*89,97،ومساحة صاالت اإلنتاج2م9256: المساحة الكلٌة للمنشؤة 

 روعً فً دراسة الموقع العام  شكل الكتلة المنسجم مع البلوك الصناعً  : الموقع

لسٌارات والمشاة بعد ربطها بنقاط الدخول والخروج االمحدد لها ودرس مسار حركة 

، وتم دراسة للكتلة وربطها مع الطرق المحٌطة فً المخطط الطرقً للمدٌنة الصناعٌة

ة األساسٌة لرخص البناء فً المدٌنة وجود سٌاج أخضر تماشٌا مع االشتراطات الفنٌ

 (36-3)الشكل موضح فً  هوكما  .الصناعٌة

 

 (:موقع عام لمعمل التجهٌزات الكهربائٌة .المصدر)إدارة المدٌنة الصناعٌة(]الباحثة[36-3الشكل)

 تنظٌم عملٌة االنتاج  بشكل متتالً وإنتاج فً هذه المنشؤة تم لحظ أربع خطوط : نمط اإلنتاج

 جائز الرافعة الجسرٌة التً تستند على هٌكل المنشؤة.باالعتماد على خطوط انتاج مثبتة على 

 درس بشكل ٌتم فٌه استٌعاب حركة اآلالت والعمال دون حدوث تعارض بالحركةفراغ اإلنتاج : ،

 فقسمت المنشؤة لعدة وحدات إنتاجٌة لخلق بٌئة مناسبة للعمل . 

  تعد هذه المنشؤة مرنة حٌث ٌمكن توسٌعها بشكل ال ٌعٌق حركة التوسع المستقبلًإمكانٌة :

 االنتاج فٌها)موقع العام ،الجملة اإلنشائٌة(.
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 التصمٌمٌة: الدراسة

 :هذه المنشؤة ذات شكل مستطٌل ٌنسجم مع حركة االنتاج فٌه. شكل المسقط 

 :تخزٌن مواد مركزٌة ومستودعات محٌطٌة ٌتم فٌها  صالة االنتاج  توزع المساحات االنتاجٌة

 الخام والمواد المنتجة.

 :دراسة األمن الصناعً والحماٌة من الحرٌق 

 تم لحظ  دراسة الحماٌة من الحرٌق ضمن إضبارة المشروع المقدمة      

  :بعد أن تم رفعها لمستوى  فً الدراسة المقدمة درست أرضٌة من الخرسانة المسلحة  األرضٌات

 .سم عن األرض المحٌطة100

   :حٌث تم دراستها باستخدام ألواح  عكست الواجهة المجازات الداخلٌة ضمن هذه المنشؤةالواجهات

 معدنٌة معزولة وفتحات محددة ضمن المجاز.

 :الخدمات التقنٌة 

اإلنارة الطبٌعٌة والصناعٌة  من خالل دراسة مخططات المقدمة لهذه المنشؤة وجد أنه تم استخدام    

 .المطلوبة لتحقٌق سوٌة إضاءة 

 الدراسة اإلنشائٌة:

 :للمنشؤة باإلضافة لحمولة طبقات اإلكساء  الهٌكل اإلنشائًهً حموالت  الحموالت المطبقة

وحموالت الروافع وحموالت دٌنامٌكٌة ناتجة عن حركة خط سٌر  الت الناتجة عن الرٌاحوحمالو

 االنتاج.

  الجمل اإلنشائٌة المستخدمة:نوع 

متر تقرٌبا تحمل فوقها ثالث  15اربع مجازات بعد كل مجاز أعمدة تحصر 4تتؤلؾ من  -

جوائز شبكٌة خطٌة بشكل مائل مشكلة فتحات انارة متجهة نحو الجنوب وتثبت على هذه 

 الجوائز المدادات التً تحمل طبقة التؽطٌة.

 :م15 المجاز 

 :حتى اإلفرٌز. م8,5 االرتفاع 

 حتى الذروة.م 10.80 -

 حتى جسر الرافعة. م7 -

ألواح معدنٌة مموجة معزولة ثبتت توضعت فً المخططات هو موضح  كماطبقات التؽطٌة: 

 .على المددات ثم على الهٌكل اإلنشائً

 :لم ٌلحظ فً الدراسة وجود فواصل تمدد . فواصل التمدد وعناصر التثبٌت 

 



 .الفصل الثالث: دراسة الجمل اإلنشائٌة المعدنٌة المستخدمة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة
 

988 
 

 للمصنع:الدراسة اإلنشائٌة 
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 بعد دراسة هذه المنشؤة تبٌن:

  حٌث ٌكون القسم اإلداري والصاالت ضمن ب المالح للكهرباء والتكٌٌؾمنشـؤة  دراسةتم

 فراغ تصمٌمً مشترك.

  مختلطة عمود خرسانً وجائز معدنً استخدمت جملة. 

 . درس الموقع العام بشكل جٌد 

 ذكرها:إال أنه هنالك بعض النقاط التً ٌجب 

 ال توجد تفاصٌل إنشائٌة فً الدراسة المقدمة. 

 واجهات المنشؤة تعطً انطباعا تصمٌمٌا ال ٌنسجم مع كونه منشؤة صناعٌة. 

  الجنوبٌةتم الفتح باتجاه. 

 الخالصة:-3-3

 ا ٌمكننا  استخالص:بقمما ذكر سا

الصناعٌة وروعً تنوعت الجمل اإلنشائٌة المستخدمة فً المنشآت الصناعٌة فً مدٌنة عدرا 

فً دراستها المتطلبات الوظٌفٌة للمنشؤة وكذلك المتطلبات التصمٌمٌة والفنٌة الضرورٌة لكل 

 .منشؤة
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 :الدراسة نتائج    

من   تناولت األطروحة  دراسة مفصلة للمنشآت المعدنٌة الصناعٌة ودرست بعض نماذج 

 نتائج البحث فً عدة نقاط هً:المنشآت الصناعٌة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة وتمت صٌاغة 

زٌادة النشاط ٌلعب دورا هاما فً داخل منطقة محددة وجود المنشآت الصناعٌة  -1

 االقتصادي، وتحقٌق التكامل الصناعً ضمن حلقة اإلنتاج مع األخذ بعٌن االعتبار:

 كٌز راالختٌار األمثل لموقع المدٌنة الصناعٌة وتحدٌد الصناعات الموجودة فٌها للت

لواقع الخدمً المقدم مع االئم تالمرتفع الم االقتصاديعلى الصناعات ذات العائد 

 .الجاذبة لألٌدي العاملة  ضمن هذه المنظومة االقتصادٌة المغلقة

  إمكانٌة إجراء تقٌٌم ورصد لألثر البٌئً المترتب عن المخلفات الصناعٌة المتركزة

  فً رقعة جغرافٌة واحدة.

 ٌنفرد النظام المعدنً بمٌزات متعددة منها: -2

  ًفً كافة األوقات التنفٌذاإلنشاء والسرعة ف . 

 مكانٌة التحكم بسبب إ ةٌقتتطلب دراسات كثٌرة وقٌاسات دق المعدنٌة المنشآتف دقة التصنٌع

 فً جودة إنتاج العناصر اإلنشائٌة فً الورش.

 مختلفة وحسب  اإلنشائٌة بؤشكال مقاطعال تشكٌلمكانٌة إل حرٌة اختٌار شكل المنشؤة

 .الطلب

  تسهل إدخال إضافات إنشائٌة للمنشؤة و استٌعاب التعدٌالت لتطوٌر عالٌة مرونة معمارٌة

 .اإلنتاج دون الحاجة إلغالق أو إٌقاف اإلنتاج

 . وإعادة تدوٌرهاالمستخدمة االستفادة من المقاطع اإلنشائٌة 

 كعناصر إنشائٌة رئٌسٌة فً  الجمل المعدنٌة ستخداماب % تقرٌبا04وزن المنشؤة حتى  ٌقل

 .ًمبانال

عند تصمٌم أي منشؤة صناعٌة هنالك معاٌٌر أساسٌة البد من مراعاتها لتحقٌق الحل األمثل -3

: 

  الكلفة االقتصادٌة. 

 وزن المنشؤة. 

 البرنامج الزمنً لإلنشاء والبناء. 
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  سهولة التنفٌذ. 

 تلبٌة الحاجات الوظٌفٌة ربطاً مع نوع اإلنتاج. 

المرجو من المبنى   الهدف المنشآت الصناعٌة المعدنٌة فً مقدمة هذه المبانً ألنها تحققكانت ف

لذلك ٌجب دراسة هذه المنشآت دراسة تحلٌلٌة تصمٌمٌة للحصول على منشآت ٌتوافر فٌها 

 .المستقبلً  عمنطقٌة مع مراعاة تؤمٌن العامل الجمالً وإمكانٌة التوس بتكالٌفاألمان 

للمنشآت الصناعٌة فً مدٌنة عدرا الصناعٌة تبٌن أن أغلب المحدودة المٌدانٌة بعد الدراسة  -4

أو عمود وجائز  المنشآت المعدنٌة تعتمد فً دراستها اإلنشائٌة على جملة اإلطارات المعدنٌة

 للممٌزات األساسٌة: والتً تتناسب مع المنشآت ذات الصناعات المتوسطة

  وجود عوائق داخلٌة.المجازات الكبٌرة التً تحققها بدون 

 .السرعة فً اإلنجاز 

  .سرعة استرداد رأس المال :تبعا لسرعة اإلنجاز وارتفاع عائد االستثمار 

 ٌها )وزن طبقات اإلكساء، قوى رٌاح، قدرتها العالٌة على تحمل اإلجهادات المطبقة عل

 ...(.االحمال الدٌنامٌكٌة،

 .ًسهولة التوسع المستقبل 

  متطلبات المستثمر وتطبٌق الحلول الوظٌفٌة فٌها.المرونة فً تلبٌة 

 كما هو موضح فً الجدول التالً:

 [41الجمل اإلنشائية والمباني الصناعية التي تستخدم فيها.]

 الجملة اإلنشائية

 المعدنية

 ميزات نوع وظيفة مبناها سقوط المجاز مجازها

منشآت صناعية  L/25-L/40 م10حتى  عمود وجائز

 متوسطة)صناعات

 تحويلية ،نسيجية ..(

الجائز يتحمل القوى 

المطبقة عليه ،ويمكن 

 تركيب جائز رافعة

منشآت صناعية  L/25-L/40 م53حتى  اإلطار

متوسطة)صناعات 

غذائية وتحويلية، 

 كيميائية...(

اإلطار ذات مقطع  عناصر

متغير طبقاً للحاجة و 

قيمة عزوم االنعطاف 

وفي الفراغ  ،والجهد

 يمكن تركيب جائز رافعة  
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قد يصل لـ  شبكي فراغي

 م90

 م 09أقل Lإذا كان 

L/10-L/12 

منشآت صناعية 

 -ثقيلة)سيارات

 صهر الحديد(

ارتفاع الجائز قليل 

لوجود عناصر تتحمل 

اإلجهادات المطبقة 

فيها يحمل خط االنتاج ،

 على الجملة االنشائية

 

لذا فً األسواق المحلٌة، قلٌلة  المبانً المعدنٌة الصناعٌةالمواد األولٌة الالزمة إلنشاء  تعد -5

المنشآت هذه االستٌراد من األسواق الخارجٌة، وبالقطع األجنبً النادر، األمر الذي ٌفقد  ٌتم

ٌد حدللمعامل لذلك ٌجب العمل على تؤمٌنها لمٌزاتها العدٌدة وتؤمٌن  الكثٌر من االقتصادٌة

 .والصلب التً تإمن المقاطع المعدنٌة الالزمة إلنشاء المبانً ذات اإلنشاء المعدنً

لقد وفرت الدراسة مجموعة استنتاجات التي يمكن من خاللها تحديد منهجية واضحة 

ومفصلة لتطبيق المفاهيم األساسية في دراسة المنشآت الصناعية المعدنية مقدمة بذلك 

عند إعداد الدراسات المستقبلية مما يعزز من إضافة معرفية هامة وجديدة يمكن اعتمادها 

  ة ذات أفضل أداء ممكن.ياعإمكانية التوصل لمنشآت صن
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 المقترحات والتوصيات:

فً نهاٌة هذه الدراسة نجد بؤن هنالك عدة نقاط البد من األخذ بها عند دراسة المنشآت الصناعٌة  

: 

تحدٌد موقع اإلنشاء وطبٌعة و االهتمام بإنشاء المباني الصناعية داخل المدن الصناعية-1

 المناسب لها.األرض لوضع البرنامج التنفٌذي 

إعداد خطة طوارئ متجددة لطرق حماٌة المنشآت الصناعٌة داخل المدن الصناعٌة من أي -2

 تخرٌب أو أعمال نهب قد ٌصٌبها.

لمواجهة الالزم اتخاذها  تجهيز إدارة المدينة الصناعية باإلجراءات الضروريةٌجب -3

 نواتج المخلفات الصناعية.إشعاع من التي قد تنجم من تسرب غازات أو واألوبئة  الكوارث

في صناعة المباني الصناعية مهما اختلفت أنواعها  تفعيل تطبيق مفاهيم االنشاء المعدني-4

 . لتكون الخطوة األساسية لالنطالق في تطوير هذا اإلنشاء

لمنشآت اعند دراسة  للعمليات الصناعيةوالمكونات األساسٌة  ضرورة معرفة نوع اإلنتاج-5

للوصول الخاص بها قبل المباشرة بالدراسات التصميمية  البرنامج الوظيفي ووضعالصناعٌة 

 . إلى توصٌف تفصٌلً إنشائً لها

 تدرٌب كوادر محلٌة للعمل فً تنفٌذ المنشآت المعدنٌة بدقة وتقنٌة عالٌة. -6

 ترشٌدو ةالكربونيات خفض االنبعاثلاألعمال الصناعٌة  فً زمةالالالبيئية تطبيق المعايير -7

  .الطاقة

واعتمادها كشرط  وجديةفي المنشآت المعدنية بحزم  ةالصناعيوالسالمة األمن ع التعامل م-8

 اساسً أثناء الدراسة التصمٌمٌة للمنشؤة.

الموضوعة لكل نوع  باألبعاد االقتصادية للمنشآت المعدنية الصناعيةتقييد الشركات المنفذة -9

 بتجاوزها.، وعدم السماح الجملمن أنواع هذه 

  . إلطالة عمر المنشؤة الدورية للمنشآت الصناعية المعدنيةيانة إجراء الص-10

المهندس المعمار جزء من البٌئة المحٌطة به وعلٌه أن ٌتفاعل بشكل إٌجابً مع ما ٌقدمه -11

 العلم من تطور تقنً وتكنولوجً وتقدٌمه لمجتمعه بما ٌالئم احتٌاجاته ومتطلباته بصورة واعٌة.

 العمل على إٌجاد نظام معماري متطور فً تصمٌم المنشآت الصناعٌة.-12
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 لدورها فً تحدٌث وتطوٌر المنشآت الصناعٌة. االستمرار بتحديث قاعدة البيانات اإلنتاجية-13

إلى عمل دراسات الختٌار وتوظٌف التقنٌات المستحدثة فً  ضرورة توجيه البحث العلمي-10

 دراسة المنشآت المعدنٌة والصناعٌة بالخصوص.

 . في اختيار الجمل اإلنشائية في المنشآت الصناعيةإتباع الطرق العلمٌة السلٌمة -11

 :وفي الختام

ئٌة وبالخصوص فً من التؤكٌد على أن الفهم الصحٌح إلمكانٌات الجمل المعدنٌة كجمل إنشا البد

المشارٌع الصناعٌة ٌإدي هذا إلى التعمق والعمل على التوجه لإلنشاء الهٌكلً المعدنً 

للممٌزات المذكورة وخاصة فً مرحلة إعادة االعمار التً نحن مقبلٌن علٌها فسرعة إنشائها 

شارٌع وسرعة مردودها ٌحققان توازن فً حل المشكلة األساسٌة المتمثلة فً ضرورة انجاز الم

 بالسرعة القصوى.  
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Introduction: 

  Industry is one of the main branches of economy, which holds the 

processing of agricultural raw materials, and mineral ores to products 

negotiable and essential human needs. 

      As well as their impact in increasing the value of national income, 

they are the actual engine of development by raising the economic level, 

to achieve the prosperity of society and achieving scientific progress. 

Hence the interest in industrial facilities historically,  where  began the 

design and construction development as a result of the need to increase 

the amount of production and quality, and has been associated with the 

development of engineering sciences and professional experiences, 

prompting  architects to study the design requirements for these plants 

and construction phrases used, and has been linked with the function of 

the property and the type of production, have developed structures for 

industrial plants design technology. 

     At the beginning of the twenty-first century and with the increase in 

industrial plants, began to appear the idea of assembling these facilities in 

one place were industrial cities, which is an important component of 

development. And if they have been planned and realized properly, they 

are a powerful way to bring the industries and the political and economic 

implementation of the state, It also helps assembly industries in one place 

to solve problems arising from them on a scientific basis. And thus it 

highlights the critical role of industrial cities in Syria in achieving the 

strategic role of industry in advancing development and economic 

growth, and create the appropriate environment to attract and prosperity 

of local industrial investment, Arab and foreign, and absorb winning in 

the current industries and future expansion, and meet architectural and 

construction requirements of the basic industrial building elements and 

the ability to integrate a number of structural systems and the 



development of design methods in accordance with international 

standards.  

 research problem: 

   from the foregoing the research will try to answer the following 

questions: 

1. What are the basis of design and execution governing the 

establishment of industrial steel structures? 

2. What are the environmental principles that must be observed in 

the study of industrial steel structures? 

3. What are the optimal steel structural systems for the light and 

heavy industries?  

4. Why is the steel structural systems are most commonly used in 

Industrial buildings? 

5. Does the steel structures have a role of in the reconstruction  

process of  Syria?  

 importance of research:  

   industrial structures play a leading role in the development of 

society, so it was the most important priority of successive 

governments, but few local studies addressed by the local 

architectural perspective enjoined the need to study these facilities 

to learn and study designing criteria and methods of execution. 

And after the field observation on industrial plants in the industrial 

city of Adraa it shows that steel structures account for 40% of 

existing facilities there. 

Therefore, the completion of this research will meet the realistic 

and necessary need to find an analytical methodological study of 

steel structures in industrial facilities. 

 Search goal: 
     The basic objective of this research is to establish the executive 

study strategies for spaces of industrial facilities through: 

1. shed light on the methodology used in the study of steel 

structures in medium and heavy industries. 

2. Provide a database for the basis of the design and execution of 

steel industrial buildings. 

3. documentation and study of some Steel structural systems used 

in industrial facilities in Adraa Industrial City. 

4. Evaluation of the reality of some steel industrial plants in the 

industrial city of Adraa and review some of the problems they face. 

 

 



   . Search limits:              

    Industrial plants in the industrial cities show a great interest, especially 

in this period of time thus the research  will study some of the medium 

and heavy industrial facilities with steel structures in the industrial city of 

Adraa in Rif-Dimashq province. 

 Research Methodology: 

    In our study we relied on the analytical descriptive inductive strategic 

style because it fits and the subject of research, trough the reviewing of 

concepts and data and analyzing and linking them to their causes to reach 

the results and recommendations, depending on official sources interested 

in these projects. 

Search and will be prepared by: 

- theoretical study, divided into two parts:  

1.study the foundations and methods of implementation of industrial 

plants. 

 2. A study of some Arab and international experiences 

- field study: 

documenting of some structural systems used in the industrial city of 

Adraa and analyzing it to reach the results. 
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