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 الملخص: 

. خاصة وأن تطبيق سياسات الدخل تحديا دائمامشكمة توفير المسكن المالئم لمحدودى  تمثل
مما دفعيا لتبنى  ، قد سبب إستفحاال لممشكمة بمعظم الدولقتصاد الحر والخصخصةاإل

 وبدائل تكنولوجية ، فيجب توفير حمول. إال أن السياسات وحدىا التكفىالذاتى سياسات البناء
قات الشباب فى إستغالل طا مكن منت ،المواد البيئية المتوفرةتستخدم  والجيود الذاتيةمتوافقة 

حموال مبتكرة  . لذا فإن البحث ييدف لتقديم، كما يدعو مشروع إبن بيتكالبناء إلنفسيم
مكن لمعمالة غير الماىرة ، يضة التكمفة تنفذ عمى حوائط حاممةألسقف خرسانية منخف

إن منيجية  يا.، وليس نظر ، ويطبق مبدأ البناء لمنفس فعمياتنفيذىا، مما يخفض التكمفة
نية لمعرفة أىم تحميل أسعار األسقف الخرساو  ،من تحديد المشكمة الحالية تبدأالدراسة 

تم  لذلك. ثمثى التكمفة األسمنت تشكل حوالىفة الحديد و يتبين أن تكمو  عناصر التكمفة،
ع ، من خالل التعامل مموصول لمحمول المقترحةل إعتماد معايير تكنولوجيا البناء المتوافقة

الحل  فإنة يقترح حمين متدرجين التكمفة : بناءأ عميوو. ة تطبيق متكاملالموضوع كعممي
األول يخفض نسبة الحديد إلقل حد ممكن، حيث تستخدم أعصابا خرسانية جاىزة جزئيا أو 

قبوات من الخرسانة العادية. ى وحدات موديولية تحصر بينيا كميا فى تقسيم السقف إل
ألقل أما الحل الثانى ا .تسمح بالصب المتكرر متنقمة فورمة معدنية عتمادا عمى إستعمالإ

 ، حيث تستخدمعدم إستخدام الحديد واألسمنت الفكره ولكن مع عمى نفس عتمد، فيتكمفة
يتم تسقيف الفراغات بينيا، بصب و ، بدال من أعصاب الخرسانة الجاىزة عقودا من الطوب

لدراسة كال الحمين من حيث وتعرض ا الخرسانة.من  الجير و الحمرة  بدال من خمطة قبوات
لتحديد  يل تكمفة التنفيذ فمزايا كل سقف مع مراجعتو إنشائيا، ثم تحمالفكرة فخطوات التنفيذ

ف تكمفة ، حيث يتكمف السقف األول حوالى نصالفعمية. وينتيى البحث بالنتيجة نسبة الحديد
 بضرورة الثمث. وتوصى الدراسة ثانى حوالىال، بينما يتكمف البديل السقف الخرسانى التقميدى

خفيض تكمفة الحوائط ، وليس لمسقف فقط ، لتإستخدام نظاما شامال يتوافق مع البناء الذاتى
مبتكرة سبق نشرىا  لتى يمكن تخفيضيا لمنصف عبر حمولالتشطيبات ا ثم أيضا، واألساسات

 .لممؤلف
                     

 البناء للنفس - سقفأ -فسكان منخف  التكاليتكنولوجيا اإلالمفتاحية:  الكلمات                   
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  :المقدمة. 1
، مما يجب معه معالجة المشكلة ليف مشكلة معقدة ذات جوانب عديدةيمثل اإلسكان المنخفض التكا

على عدة محاور. خاصة وأن تطبيق سياسات اإلقتصاد الحر والخصخصة بترك العملية اإلسكانية آلليات 
. إال أن الذاتىفعها لتبنى سياسات البناء لعرض والطلب، قد سبب إستفحاال للمشكلة بمعظم الدول مما دا

 ،الجهود الذاتيةمع أسلوب وبدائل متوافقة  تكنولوجية ، فيجب توفير حلولالسياسات وحدها التكفى
يدعو مشروع إبن بيتك.  كما طاقات الشباب فى البناء إلنفسهمل ، وتستغتستخدم المواد البيئية المتوفرة
ل الحديد والصب اليناسب العمالة العادية. تقليدية من إستخدام للشدات وتشكيومما ال شك فيه أن الطرق ال

ن أهم عناصر التكلفة هى المنشأ الخرسانى. ومع إستثناء التشطيبات التى تأتى وقتما وكيفما تيسر، يتبين أ
خرسانية  اأسقف لبحث يقترحفإن ا، ين وذات بحور صغيرةدورمن  غالبا مكونةرا إلن تلك البيوت ونظ

أساسات شريطية من المواد المتوفرة سواءا كانت حجرا أو و منخفضة التكلفة تنفذ على حوائط حاملة
وليس  ويطبق مبدأ البناء للنفس فعليا ،العماله تكلفة، مما يخفض ير الماهرة تنفيذهايمكن للعمالة غ طوبا

 نظريا.
 
 هدف:. ال2
 200 مفترضة ل حية، باإلضافه إلحماتتحمل وزنها رة ألسقف الوحدات السكنيةمبتك لوصول لحلولا 

 .(1995خالد )نبيل،  التكلفة المنخفضةسهولة وسرعة التنفيذ وك لبناء الذاتىشروط ايتوافر فيها  ،كجم/م
 
: منهجية الحل .3  

 :تحديد المشكلة الحالية .3-1
 7/2009للمتر المكعب بأسعارمصريا  اجنيه 850حوالى ل التقليدى الخرسانىإرتفاع تكلفة السقف  

جنيه مصرى 100العمالة ، جنيها مصريا للطن 500األسمنت ،جنيها مصريا للطن 3200 حيث: الحديد
وبتحويل  .لمقاولأرباح اضرائب وو ثم المصاريف اإلدارية للمتر المكعب، مصرى جنيه100الركام و

 : (1)شكل اآلتى كالتكلفة لخفض عناصر الأهم  علىالتركيزيمكن  تلك األسعار إلى نسب مئوية

 

7/2009بأسعار بمصر النسب المئوية المكونة لعناصر تكلفة السقف الخرسانى التقليدى 1شكل   

 % 38 = حوالى                   ( ³كجم/ م 100حديد التسليح ) بمعدل حوالى  -
 % 21  = حوالى                       (           ³كجم/ م350األسمنت )بمعدل  -
 % 12= حوالى  نجارين وحدادين و صب(  )  جنية للمتر المكعب100العمالة  -
 % 12= حوالى                                                 بالمتر المكعبركام  -
                  %          17= حوالى            وخالفه( وتأمينات )ضرائب وأرباح إدارية مصاريف -

 ويتبين أن تكلفة الحديد واألسمنت تشكل 59% أى حوالى ثلثى التكلفة
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 :محددات الحل .3-2

، من خالل التعامل مع ايير تكنولوجيا البناء المتوافقةيتطلب إعتماد مع المطلوبةإن الوصول للحلول 
م فتصنيع تبدأ من التصمي  multi disciplinaryالموضوع كعملية تطبيق متكاملة متعددة المجاالت 

 (. لذلك فإن أهم المعايير بالحلول المقترحة هى:1995نبيل، خالد ، ثم التنفيذ )مواد البناء

عبر إلغاء قوى الشد الموجودة بالسقف  إلغاء أو تخفيض نسبة الحديد إلى أقل قدر ممكن (1
ضغط اليحتاج  إلى ، التى يتحول فيها الشدطريق إستخدام القبوات أو القباب األفقى، عن

، فإن الحل أو الحجرالطوب  لحديد تسليح. ومع تكرار األسقف وصعوبة تنفيذها ذاتيا من
 cast in-situحول أسقف معقودة من الخرسانة المصبوبة مكانها  غالبا يتمحور
concrete   مع وجود آلية للصب المتكرر داخل شدة مقببة مرنة يمكن نقلها بسهولة ما ،
تركيب الشدة الخشبية التقليدية. عمالة فك وختلفة، لتوفير الوقت و الجهد ولمبين القبوات ا

لمنع إنكماش الخرسانة، فإنه يجب  وفى حالة الحاجة لحديد لمقاومة اإلجهادات األخرى أو
المتوفر  cold drawn low carbon steel ستخدام الحديد المسحوب على البارد إ

داخل لقم خاصة  37، تعتمد على سحب الحديد بسيطةو تصنيعه بتكنولوجيا إنتاج أبالسوق 
مم( مما يوفر مابين 5مم إلى 8يتحول ال) 52حول إلى حديد عالى المقاومة على البارد فيت

 .(Stulz&Mukerji 1993)% من الخرسانة 20% من الحديد وحوالى  30-50
دام الركام ، و بإستخالتصميم الدقيق للخلطة الخرسانيةمن خالل  تخفيض نسبة األسمنت (2

 مراقبة الجودة. يمكن الحصول على إجهادات أعلى، معالسن تدرج والم
 ، أو المنتجات الصناعية أو المخلفات الزراعية،بيئية  المنخفضة التكلفةتوظيف المواد ال (3

لتى تتواجد طبيعيا أو ا – Pozzolanaحيث يمكن إحالل األسمنت ببدائل مثل البوزوالنا 
ى على السيليكا أو ذات طبيعة الحمة بنفسها ولكنها تحتو هى مواد ليستصناعيا. و
مع طحنها وخلطها بالجير و الماء تتصلب مثل األسمنت )الخرسانة الرومانية األلومينا ، و

. والمصريين أول من إستخدم البوزوالنا بمصر يمة من الجير و الرماد البركانى(القد
فى قلب سد أسوان  calcined clay القديمة ، كما إستخدمت بوزوالنا الجير والحمرة

جنيه للمتر المكعب(، حيث  تطحن  100. و الحمرة متوفرة ورخيصة بمصر)1902عام 
بواقى كسر الطوب األحمر المتخلفة سواءا بقمائن الطوب أو بالمواقع.   ويستعمل الجيرمع 

 ك. تقليل فترة الش% جبس ، لتحسين الخواص و5إضافة  بالوزن مع 1:1الحمرة بنسبة 
، وتزداد مقاومتها ميجا باسكال 4MPaو بوزوالنا الجير الجيدة تنتج خرسانة بمقاومة  

. وبالطبع يمكن تحسين خواصها بإضافة  ميجا باسكال MPa 15بمرور الوقت لتصل إلى 
 % من األسمنت. وهى مقاومة للمياه حيث أستخدمت لبناء فنار ببحر المانش10-5ما بين 

هذا ويستخدم كسر الطوب .Spence&Cook) 1983) 1756منذ عام  مازال قائما
مما يخفف أالوزان الميتة زن، األحمر أيضا بدال من ركام الزلط بالخرسانة لتخفيف الو

 . Stulz& Mukerji 1993)بالسقف و بالتالى حديد التسليح المطلوب  )
  Rice husk ashيمكن أيضا الحصول علي البوزوالنا صناعيا من حرق غالف األرز و    

% سيلكا. ولقد أثبتت األبحاث بدول 90الناتج من مضارب األرز، حيث يحتوى رماده على 
، أن إضافة قش األرز للخرسانة مصرالمنتجة لألرز بكميات كبيرة كما هو الحال ب شرق آسيا

% من األسمنت المستخدم بالخرسانة دون أى فقد ملحوظ فى قوتها 20يمكن من تخفيض نسبة 
(EWC 1979)كما يستفاد إيجابيا ذا يمكن تخفيض تكلفة الخرسانات والمون األسمنتية. وبه ،

 من مخلفات األرز الذى يسبب حرقة مشاكل بيئية خطيرة.

وهو ما يناسب مشاريع إبن  Mass productionالنمطية و التكرار عبر اإلنتاج الكمى  (4
ى هذا فيمكن تحويل السقف التكلفة. وعلمما يوفر فى الوقت و بيتك فى المواقع الكبيرة،
، سواءا كانت أعصابا حاملة جاهزة سابقة الصب كليا أو جزئياالمطلوب إلى وحدات 
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الذى طبقتة شركة . مثل نظام كاتزينبرجر Joist-block systemلبلوكات خفيفة 
المقاولون العرب عام  بمدينة الصالحية الجديدة بإستخدام الحديد المسحوب على البارد 

 (.1983ص األسقف تكلفة مقارنة بثمان طرق مختلفة )المقاولون العرب وكان أرخ
فيمكن توظيف عددا من البدائل الموديولية المستوية أو الحوضية أو  تعدد البدائل و تدرجها  (5

.  بمصانع الخرسانة الجاهزة القريبةمن القبوات، سواءا المصبوبة بأرضية الموقع أو حتى 
تصاديا بإستعمال الوحدات الخرسانية الصغيرة السابقة حيث أن حجم المشروع يسمح إق

التى تعطى قوة أكثر    Pre-stressed small concrete componentsاإلجهاد 
يشد  . حيث(1999مرات )حيدر،فاروق  3-2والى من الخرسانة المسلحة التقليدية بح

فع القدرة على ما ير، ميترك بعد أن تأخذ الخرسانة قوتها، ثم الحديد داخل الفرم قبل الصب
. وهذه الطريقة وتقليل الشروخ Deflection، ويفيد فى تقليل اإلنحناء تحمل كافة األحمال

Pre-tensioned concrete method  ،تناسب تشييد البالطات و الكمرات البسيطة
، منخفضة مع أحواض الصب المعدنية Jackلسهولة العملية وألن تكلفة ماكينة شد الحديد 

أبعاد انية، التى تنتج بأطوال مختلفة وا إنتاج عدد كبير من األعصاب الخرسويعوضه
 قياسية متوافقة مع المسقط األفقى.

فيجب أن تكون الوحدات خفيفة بما يسمح لفردين  خفة وزن الوحدات البنائية الجاهزة  (6
 يلة.دون الحاجة ألوناش ثق ،البكرةبأدوات بسيطة كالحبال و ر بحملهاة على األكثأوأربع

 تقليل تكلفة العمالة : (7
 تبسيط عملية التنفيذ مما يخفض الحاجة لعمالة ماهرة. -           
 ، بإشتراط سهولة التنفيذ.لعمالة المطلوبة، نتيجة التكرارتسريع عملية التنفيذ مما يقلل ا -                
تبدالها بدعائم مؤقتة  فى ، حيث يمكن إس خفض تكلفة المعدات و أهمها الشدة الخشبية التقليدية (8

اإلجهاد. وبالنسبة  حالة األعصاب الخرسانية أو إلغائها تماما فى حالة األعصاب السابقة
 .Adjustable multi-use form متنقلة تسمح بالصب المتكررشدة  للقبوات تستخدم

بقة مباشرة دون ط ، فنعومة السطح السفلى يمكن من دهانهالوفر والسرعة فى تشطيب األسقف (9
 يتيح إستخدامه دون طبقات مكلفة. أن إستواء السطح العلوى، كما البياض المكلفة

 
 : األفكار التصميمية. 4

 سقف مقببا من الخرساتة العادية وأعصاب خرسانية سابقة التجهيز .4-1 

In-situ ordinary concrete vaults and prefabricated joists  

خاصة تخفيض نسبة الحديد إلقل حد ة على المعايير السابقة ود الفكرتعتم فكرة الحل : .4-1-1

ممكن، حيث تستخدم أعصابا خرسانية جاهزة جزئيا أو كليا فى تقسيم السقف إلى وحدات 

غات المحصورة بينها بقبوات من الخرسانة اثم يتم  تسقيف الفر متر، 1.20موديولية بعروض 

، لكنها Jack archف الطوب المقببة القديمة (. والفكرة تعتبر تطويرا ألسق2)شكل  العادية

ستعمال فورمة معدنية  متنقلة مرنة مادا على إ. إعت(3 )شكلسرعة التنفيذتميز عنها بسهولة وت

 يمكن تضيقها أوتوسيعها Adjustable multi-use formتسمح بالصب المتكرر بسهولة 

يوجد عدة . هذا وو يعاد إستعمالهاا لتسقط ، مع إمكانية فتحهسم طبقا لحجم الفراغ 30فى حدود 

لهذا فقد تم إبتكار هذه الفورمة  ت معقدة.ذات آليا إال أنها ورم الصب المرنة المقببةأنواع من ف

تعتمد على تقسيم لوح الصاج إلى جزئين  المصنعة من الصاج والزوايا. حيثطة والبسي

ة زن الخرسانة، ولمنع الفورم، لتحمل ومقويان بزوايا الحديد interlockedمقوسين متداخلين 

عروق خشببية طولية، ومثبت بالعرق  3. وترفع الفورمة الصاج على من الفتح أثناء الصب
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خذ لتأمركزها  ، يمكن لفها حولمن الحديد = المسافة بين األعصاباألوسط خوص مربعة 

 .(4)شكل   اورين أو موازيا لتحرير الشدةعلى العصبين المج عموديا لتثبيت العرقينوضعين :

                                                                                                    

 
 

 
جزئيا جاهزة السقف المقبب المصبوب على فورمة مع إستخدام أعصاب فكرة  2شكل   

 خطوات التنفيذ :. 4-1-2 

، سىىم 20سىىم و عىىرض  5 إرتفىىاعتىىرك فراغىىا ب، مىىع  متىىر 2.75الحىىوائط تقليىىديا بإرتفىىاع  تبنىى -
 .(3 )شكل الخرسانية على الحائط لوضع األعصاب

رحسىىب حجىىم مت 1.20و  0.90توضىىع األعصىىاب الخرسىىانية علىىى مسىىافات موديوليىىة مىىا بىىين  -
 (.5 ، مع ضرورة دقة األبعاد البينية طبقا للمسقط األفقى المرفق )شكلمساحة السقف

األعصاب،  وتلف الخوص حديد بمنتصف المسافة بين لخوص اليوضع العرق األوسط المزود با -
 .على طرفى العصبين كما بالرسمدرجة لتصبح عمودية إلمكانية اإلرتكاز  90ركزها حول م

يرتكىز أول العىرق فقىط علىى الحىائط،  ، بحيىثين آخرين متالصقين بىالعرق األوسىطيوضع عرق -
 سم. 80بالقمط كل ط العروق ي، مع ترببينما يكون حرا من الطرف اآلخر

بوصىىىىة، مرنىىىىة اإلرتفىىىىاع  2تقىىىىوى العىىىىروق بمنتصىىىىف البحىىىىر، بإسىىىىتخدام ماسىىىىورة معدنيىىىىة  -
Telescopic metal prop  .لمنع الترخيم أثناء الصب 

 الحائط الجانبى.األعصاب أومرتكزة على العروق، و محصورة بين  توضع الفورمة المعدنية -
 ها وسقوطها بعد الصب.تدهن الفورمة بالزيت من أعلى لسهولة تحريك -
تصىىب الخرسىىانة العاديىىة بجىىوار الحىىوائط و األعصىىاب أوال لمىىأل الفراغىىات العميقىىة، ثىىم يسىىوى  -

 .نى عمل ميل بسيط  لصرف المطر للركيراعو سم. 8السطح بحيث اليقل سمك الخرسانة عن 
خىىوص وتطىىرق ال ،زال الىىدعائم الوسىىطى وتفىىك القمطىىات، فتسىىقط العىىروق الجانبيىىةأيىىام تىى 3بعىىد  -

 بسهوله.  فيسقط المركزى درجة لتصبح موازية للعرق 90ركزها حول م الحديدية لتلف
،  يمكىىن معىه شىىد ألىىواح ورمىة )نتيجىىة سىىحب الخىوص الحديديىىة(يظهىر فراغىىا مىا بىىين طرفىىى الف -

 .(4 )شكل لتسقط رأسياالصاج المعدنية من الزوايا الظاهره من أسفل 
لنعومة السطح، كما يمكن دهانه  ير دون الحاجة لبياضبطنيته بالج بعد تمام جفاف السقف، ترش -

 بالبالستيك الرخيص مباشرة. 
ادة دهانات إيبوكسية ملونة تضىمن : فى حالة كونه وسطيا ، يمكن إضافة ملتشطيب أعلى السقف -

)نبيىىل وعبىد السىىالم  وإسىىتعماله دون الحاجىة للطبقىىات المعتىادة self levelingسىتواء السىطح إ
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 -حالة كونه سقفا أخيرا فتوضع طبقه عازلة ثم بربقة من كسىر الطىوب األحمىر(. أما فى 2000
 العزل الحرارى أيضا.كخرسانه خفيفة للحماية و -تقليدىبدال من الركام ال

 

 
 

 قطاع تفصيلى إلحد قبوات السقف والشدة والعصب الجاهز 3شكل 

 

 
 

 السقوطفك وتسمح بال  المكونة من عرقين خشب وزوايا معدنية الشدة 4شكل 



أسيوط بجامعة العمارة لقسم الثامن الدولى المعمارى المؤتمر IACA-8  اإلسكان  
 

 

  
 

 )غرفتين وصالة وحمام ومطبخ( ²م 60مسقط أفقى لسقف وحدة سكنية  5شكل 

 

 تحليل تكلفة التنفيذ للمقاول :. 4-1-3

 جنيه 125( = للطن جنيه500األسمنت ) ³مكجم/ 250للخرسانة العادية تكلفة المتر المكعب  -أوال
 جنيه 100=  للمتر المكعب ركام )سن و رمل(                                                      
 جنيه 75عمالة خلط وصب =                                                                       

 جنيه 60=  إداريةمصاريف   % 20                                                              
 مصرى جنيه 360=  حوالى المجموع                                                                     

 تكلفة األعصاب الخرسانية : -ثانيا 
+ المطىب   0.12× 4+النىوم  0.14×2حجم الخرسىانة المسىلحة بسىقف الوحىدة السىكنية = الصىالة 

 ³م 0.92=  0.07+ الحمام  0.09
 كجم 100حوالى  97.7=  4.9+ 7.8+ 4×12.5+  2×17.5سقف الوحدة = وزن الحديد بكل 

 ³مكج/ 110=  بإعصاب السقف النسبة المتوسطة للحديد أى أن     
 جنيه 880جنيه فرق حديد=  30+  850=    للسقف األعصاب الخرسانيةإذا تكلفة      
 حجرة(:               تكلفة الفورم المعدنية المقببة )للفورمة الواحدة بطول ال -ثالثا
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 جنيه160م = 6جنية للعود بطول  35× م طولى  27مم = 3×30×30زوايا حديد             
 جنيه 265=    م  4.2مم=مساحة   1.5اج سمك  ص                                             

 جنيه 125=  مم(      2.25بوصة )سمك  2رة ماسو                                             
 جنية 50=        مصنعية                      نقل و                                             

 مصرىجنيه  600أذا تكلفة الفورمة                                                   
فورمىة تكفىى  130تصىنيع فإنىه يجىب  قبىوا 13وحىدة السىكنية قىد قسىم إلىى ونظرا ألن سقف ال

مىرة فىى حىال  250أو  500ى تستعمل الفورمىة المعدنيىة وحدات سكنية معا. وبالتال 10لتنفيذ 
 وحدة. 20فورمة لتنفيذ  260تصنيع 

 جنيه 7800=  600× فورمة 13تكلفة الفورم للوحدة السكنية =                  
 جنية 78000ة ، تصبح تكلفة الفورم = حوالى وحدات سكنية متزامن 10وفى حالة تنفيذ             

 جنيه فقط                          16وحدة سكنية =  78000/5000ستهالك الوحدة للفورمة = إنصيب              
  ²م 60إذا  تكلفة سقف الوحدة السكنية بمسطح       

 جنيه 3240=  م x60جنية x 360سم15خرسانة عادية بمتوسط سمك السقف  -
 جنيه 880=                                        تكلفة األعصاب الخرسانية  -
 جنيه 200=                             عمالة لرص األعصاب و نقل الفورم  -
 جنيه 20=                      تكلفة الفورم المعدنية  وإستهالك عروق      -
 جنيه 30=                            نثريات                                   -

 مصرى جنيه 4370المجموع =                                                
 تقريبا جنيها مصريا 75او  جنيه 73أى أن تكلفة المتر المربع لذلك السقف                

 
 مزايا السقف :. 4-1-4

 . من األسقف الحرسانية التقليدية متر المسطحلل جنيه 170مقارنة ب جنيه 75 :ضةتكلفة منخف -
 ! كجم للمتر المسطح 1.6، أى كجم حديد فقط 100السقف كله يحتوى على  -
 ، فال يحتاج سوى لعمالة غير ماهرة لرص األعصاب ثم صب الخرسانة العادية.سهولة التنفيذ -
 سرعة التنفيذ نتيجة التكرار. -
 .رأسيةت ال، ولكن للفورمة والدعامااليحتاج لشدة -
 الحبل لرفع األعصاب.كالبكرة و ، ويمكن إستخدام أدوات رفعاليحتاج ميكنة فى التركيب -
 ، التى يمكن أن يحملها عاملين.الفورم المعدنية المفرغةوخفة وزن األعصاب  -
 ، فمعظم السقف من الخرسانة العادية.إستخدام مواد متوفرة -
ابات الحس . Monolithic structureواحدا األمان اإلنشائى للسقف بإعتبارة عنصرا إنشائيا   -

 .الملحقلسقف غرفة النوم باإلنشائية 
 .مقاومة الحريق -
 األحمال.التى تزيد التكلفة و فال يحتاج لبياض أو للطبقات األرضية ،سهولة تشطيب السقف -
 السقف : تحفظات على .4-1-5       
 .تكلفتهانخفاض ن إشروع يضمالمحجم تكرار اإلستخدام مع زيادة  :المقببةللفورمة الحاجة  -
 (.6)شكل  ظهور القبوات بعمق بسيطعدم إستواء السطح السفلى للسقف ك -
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 السقف المقبب من الداخل 6شكل 

 
 سقف مقببا من بوزوالنا الجير وعقود الطوب 2. الحل رقم 4-2

                            In-situ lime pozzolana vaults on brick arches 
، حيث يتم تقسيم السقف إلى األسمنتعدم إستخدام الحديد وتعتمد الفكرة على  فكرة الحل :. 4-2-1

، ولكن تفصلها عقودا من الطوب بعرض طوبة فى شكل عقد لحل السابقمقببة كاوحدات موديولية 
ود الطوب الناتج عن عق س. ولمواجهة الرفاألعصاب الخرسانية بدال من Segment arch موتور

. وبالنسبة (7شكل) كما تظهر بالقطاع ،لشبابيكل الرأسية الجانبيةبروزات التزاد ، بغرف النومعرضية ال
ات يتم تسقيف الفراغالمختلفة. و سل المسقط األفقى، يعادل قوى الرفالمطب   فإن تماثلقبوات الصالة و

من  الوالحمرة  بد بوزوالنا الجير خلطة الحوائط بصب قبوات منوالبينية ما بين العقود الطوب 
. ك% جبس لتسريع الش5مع  1:1(. حيث يتم صب خليط من الجير والحمرة بنسبة 8الخرسانة )شكل 

للوصول إلعلى مقاومة للضغوط بذلك  لخلطة البوزوالناالمعملية اإلختبارات  وبالطبع فإنه يجب إجراء
، ليصبح الموديول العقود الطوب تقريب المسافات بين، فإنه يمكن لخليط. وفى حالة إنخفاض المقاومةا

، إلى تربة إضافة نفس الخليط بدون الجبسالجدير بالذكر أنه يمكن و سم ليتوافق مع كل الفراغات. 60
تكلفة الطوب  3/2التى تساوى  Stabilized Soil Blocks الموقع لصنع بلوكات التربة المضغوطة 

 (.1999ها مصر)نبيل وبندارى من بين دولعدة فى  وهو ما إستخدم بنجاح  .التقليدى
 
 

 
 

 
 اجهة الرفس.الحائط العمودى البارز لموو ، يوضح عقود الطوب 2أ للسقف رقم  -قطاع رأسى أ 7شكل 
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 ، من قبوات البوزوالنا وعقود الطوب 2مسقط أفقى للسقف رقم   8شكل 

 
 خطوات التنفيذ :. 4-2-2 

، مع سم ، لعمل حساب إرتفاع القبوات 25لوب بتبنى الحوائط تقليديا ، أقل من اإلرتفاع المط -
 سم. 2.1، على إرتفاع ك طرف رباط  لعقود الطوب العرضيةتر

 توضع العقود الخشبية المؤقتة و المدعمة بالعروق لحين بناء العقود الطوب. -
طبقا للمسقط األفقى المرفق  ضلعها األصغر)على سيفها(على  ى العقود العرضية بسمك طوبةتبن -

 ثم تزال العقود الخشبية المؤقتة. (.8)شكل 
 (.6)شكل  ، ليصبح جاهزا لوضع الفورمة المقببةعلى عقود الطوبأسوى السطح أفقيا ي -
عقود الطوب، وتلف ة بين الحديد بمنتصف المسافيوضع العرق األوسط المزود بالخوص  -

 سم. 3، لتالمس حافة العقد وترتكز على الحائط بمسافة الخوص حول محاورها
يرتكز أول العرق فقط على الحائط،  ، بحيثين آخرين متالصقين بالعرق األوسطضع عرقيو -

 سم. 80ط العروق بالقمط كل ي، مع ترببينما يكون حرا من الطرف اآلخر
بوصة، مرنة اإلرتفاع  2تقوى العروق بمنتصف البحر، بإستخدام ماسورة معدنية  -

Telescopic metal prop لمنع الترخيم أثناء الصب . 
 توضع الفورمة المعدنية المقببة مرتكزة على العروق األفقية، و محصورة بين العقود أو الحائط. -

 بين الفورمة و العقد الطوب.  tolerance% خلوصا 1مع مراعاة ترك 
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 يغطى الخلوص بورق الشكائر، ثم تدهن الفورمة بالزيت لسهولة تحريكها وسقوطها بعد الصب. -
يسوى السطح  ، ثمصاب أوال لمأل الفراغات العميقةاألعوار الحوائط ويط البوزوالنا بجيصب خل -

 . و يراعى عمل ميل بسيط  لصرف المطر للركن.سم 10بحيث اليقل عن 
بعد أسبوع تزال الدعائم الوسطى وتفك القمطات فتسقط العروق األفقية بسهوله، ثم الفورمة  -

 المعدنية .
 لنعومتة، كما يمكن دهانه بالبالستيك.  الحاجة لبياضبطنيته بالجير دون  بعد جفاف السقف، ترش -
، يمكن إضافة مادة دهانات إيبوكسية ملونة تضمن أعلى السقف : فى حالة كونه وسطيالتشطيب  -

)نبيل وعبد السالم  وإستعماله دون الحاجة للطبقات المعتادة self levelingأستواء السطح 
 -طبقه عازلة ثم بربقة من كسر الطوب األحمر . أما فى حالة كونه سقفا أخيرا فتوضع(2000

 كخرسانه خفيفة للحماية و العزل الحرارى أيضا. -بدال من الركام التقليدى
 تحليل تكلفة التنفيذ للمقاول :. 4-2-3

 أوال عقود الطوب العرضية :        
 ³م 0.768= ( 0.20×0.30×3.2×)4لحجرتى النوم = عدد                                      
 ³م 0.532( = 0.20×0.35×3.8×)2للصالة         = عدد                                      
 ³م 0.12( = 0.20×0.25×2.4×)1للمطب          = عدد                                      
 ³م 0.07( = 0.20×0.20×1.8×)1للحمام          = عدد                                      
 ³م 0.96( = 0.20×0.40×3.0×)4= عدد   أكتاف طوب                                      

 ³م 2.5إذا حجم الطوب  =                                          
 ثانيا تكلفة قبوات البوزوالنا :      

 % جبس 5مع السن و  1:1بنسبة الحمرة وزوالنا الجير وتكلفة المتر المكعب من ب           
 جنيه 80طن  = 4/1جير شكاير ممتاز                                                   

 جنيه 20م  =  4/1حمرة ممتازة                                                          
 جنيه 20كجم  = 50 الجبس                                                               

 جنيه 30سن =                                                                              
 جنيه 60=  عمالة خلط وصب                                                             

 جنيه 40=   إدارية % مصاريف 20                                                    
 جنيه 250المجموع =                                                                        

 ثالثا تكلفة الفورم المعدنية المقببة كالسابق:       
 متزامنة وحدات سكنية10جنيه فى حال تنفيذ  16=                                                   

 
 ²م 60إذا  تكلفة سقف الوحدة السكنية بمسطح 

 جنيه 1000=                   جنيه(             400×  ³م 2.5الطوب المعقود  ) -
 جنيه 2250=  ( م60×جنيه250×.15سم ) 15خرسانة البوزوالنا متوسط سمك  -
 جنيه 150=                               عمالة لرص األعصاب و نقل الفورم  -
 جنيه 70=  قعروالعقود الخشبية المؤقتة والتكلفة الفورم المعدنية  وإستهالك  -
  جنيه 30نثريات                                                                    =  -

                    جنيه 3500المجموع =                                                                  
 تقريبا ها مصرياجني 06 جنية أو 85 أى أن تكلفة المتر المربع لذلك السقف

 
 مزايا السقف : .4-2-4

 جنيه للمتر المسطح، فالسقف اليحتوى على أية حديد. 60، حوالى  تكلفة منخفضة جدا -
 .رالجيالبيئية رخيصة التكلفة كالطوب و إستخدام المواد -
 .سهولة التنفيذ  -



أسيوط بجامعة العمارة لقسم الثامن الدولى المعمارى المؤتمر IACA-8  اإلسكان  
 

 السرعة فى التنفيذ نتيجة التكرار.متوسط  -
 تحت الفورم المعدنية.و ،سوى الصلب المؤقت لعقد الطوب اليحتاج لشدة -
 اليحتاج أية ميكنة فى التركيب. -
 . Monolithic structureاألمان اإلنشائى للسقف بإعتبارةعنصرا واحدا إنشائيا  -
 .مقاومة الحريق -
بقات األرضية المعتادة التى تزيد التكلفة و للطفال يحتاج لبياض، أو ،سهولة تشطيب السقف -

 األحمال.
 السقف : تحفظات على .4-2-5

 ، للوصول إلعلى مقاومة للضغوط بذلك الخليط.خلطة البوزوالناإختبار  ضرورة -
 ن إنخفاض تكلفة الفورمة المقببة.شروع يضمحجم المالمقببة : زيادة للفورمة الحاجة  -
 بمىا اليعىوق تركيىب اإلضىاءة ظهىور القبىوات بعمىق بسىيط عدم إستواء السىطح السىفلى للسىقف : -

 .(6)شكل 
 .تدريب عليها، التى يمكن اللبناء عقود الطوب ماهرةاللعمالة لبعض ا الحاجة -
 الشدة المؤقتة المنحنية لعقود الطوب : تكرار اإلستخدام لنمطية البحور يقلل التكلفة. -
 بالحوائط الجانبية الخارجية فقط.  العقود:حجم الطوب لزوم األكتاف وزيادة طفيفة فى  -
 
 . الخالصة:  5  

 لبالطة و الكمراتا متوسط سمك 20. × 60 × ³م 850=  ²م 60كلفة السقف التقليدى للوحدة ت
 جنيه 10200=                                                                                            

 جنيه 4370=  ²م 60للوحدة  سابقة التجهيزال من الخرسانة العادية وأعصابقبب تكلفة السقف الم
 جنيه 3500=              ²م 60 للوحدة   الجير وعقود الطوبتكلفة السقف المقبب من بوزوالنا 

 
 :النتائج. 5-1

%  43=  ²م 60 للوحدة  سابقة التجهيزال عصابقبب من الخرسانة العادية واألتكلفة السقف الم -
 السقف الخرسانى التقليدى. من تكلفة

% من تكلفة  34=  ²م 60للوحدة  الجير وعقود الطوبتكلفة السقف المقبب من بوزوالنا   -
  السقف الخرسانى التقليدى.

 %.9من الخرسانة العادية بحوالى  1أرخص تكلفة من الحل رقم  سقف البوزوالنال 2الحل أن  -
صحة إتجاهات الحلين المقترحين لخفض التكلفة  لفةوتك -معماريا وأنشائيا –ثبت تصميميا  -

، ويتبقى التطبيق العملى فى أحد مشاريع "إبن لسكنية المتكررة منخفضة اإلرتفاعللوحدات ا
بنطاق المحافظة لخفض تكلفة الشدات  5000وحدة أو  500بيتك" التى يتجاوز عدد وحداتها 

 المقببة.
 

  . التوصيات:5-2
المنفذ من  1قم من تكلفة السقف ر %10اليتعدى من البوزوالنا  2رقم  السقف تكلفة فرق نظرا ألن -

ة العادية واألعصاب الخرسانية نمن قبوات الخرسا 1رقم ، فإنه يفضل إستخدام السقف الخرسانة العادية
ذو األقطار  52إرتفاع أسعاره مع ندرة حديد التسليح إال فى حالة عدم توفر األسمنت أو، الجاهزة
 فضة.المنخ
، أفضل وظيفيا و إنشائيا وإقتصاديا ، حيث يمكن تسقيفها بالمسقط األفقى إن الفراغات المستطيلة  -

× 3.2تكلفة. فمثال صالة المعيشة الحاليه يمكن تحويلها إلى أقل بوحدات جاهزة أقل بحرا وبالتالى 
ة توظيف نفس سقف ، وإمكانيم، مع سهولة فرشها للمعيشه و الطعام بنفس المساحة السابقة 4.5

 النوم لصالة المعيشة مما يسهل التنفيذ.
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ولتكن سمك ،  basic moduleوحدة موديولية أساسية من المسقط األفقى الحالى  يجب إستنباط -
، الممر 2.4، المطب  1.8سم ، الذى  يتوافق مع معظم الفراغات ) الحمام  30=  الحجرى الحائط
 م يستخدم فى األسقف. 1.2و  0.9ال تصميميا يتراوح ما بين . ثم تكررالوحدة لتصبح موديو(م1.2

 وعليه يقترح تعديل أبعاد الفراغات لتصبح كاآلتى :
 م متوافق 1.8× 1.8الحمام كما هو  -             
 .نفس المساحة=  م  2.7× 2.1 علما أن م متوافق ، 2.4× 2.4المطب  كما هو  -             
 (.²م 0.5م )زيادة  3.6×  3.0أو  3.3×3.3لتصبح  3.2× 3.2عدل من النوم ي -             
 (.²م 0.5م )زيادة  4.5× 3.3م ، يمكن تحويلها إلى 3.8×3.8صالة المعيشة  -             

يفضل إستخدام نظاما شامال للبناء المتوافق مع طبيعة المشروع  وليس السقف فقط ، لتخفيض  -
 ZIPعدة نظم مطبقة بنجاح خاصة فى الدول األسيوية كالهند تكلفة الحوائط أيضا. حيث توجد 

BLOCK  نظام -وتايالندLOK BILD- (.1995، خالد )نبيل  -5نظام بناء رقم  -واألردن 
ابق الصب منخفض يمكن إستخدام سلم س نظرا إلرتفاع نسبة الحديد بالساللم التقليدية، فإنه -

 .للمؤلف 95030244ءة إخترع  رقم براومقد م ل  (Nabeel, Khaled 1996) التكلفة
ا التكلفة، لتنوعه 4/1مثل حوالى ت ا، إال إنهالتشطيبات بهذا النوع من اإلسكانبالرغم من بساطة  -

أدناها أعمال الكهرباء فاألرضيات، فاألعمال الصحية، فنجارة بين خمسة مجموعات أساسية : 
 .إلغاء البنود المكلفة قعن طريإلى النصف  جميعا يمكن خفضه ما، ثم البياض. وهوالفتحات

، وتليه الحلوق الخشبية التى يمكن ستهالكا لألسمنت والعمالة فالوقتوأعالها البياض األكثر إ
 (. 2000إستبدالها بحلوق خرسانية مدمجة بأعتاب الحوائط )نبيل، خالد وعبد السالم، نسرين 
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