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 الجلسة العملٌة الثانٌة

 تصمٌم وحسابات األبنٌة ومراحل تنفٌذها

 

ثم إجراء حسابات الموقع بشكل عام ومساحته والبناء ٌتطلب بناء الحظائر إجراء دراسات من أجل تحدٌد 

تفصٌلٌة ودقٌقة لتصمٌم نوع األساسات واألعمدة وتحدٌد سماكتها وكذلك الجدران والسقوف وحمولتها وتحملها 

 وٌمكن تفصٌل تلك اإلجراءات بما ٌلً:

 تحدٌد مواقع األبنٌة: -1

 وٌراعى فٌها:

 اختٌار الموقع: -آ

 الموقع الجغرافً: -ب

وٌتطلب دراسة موقع بناء الحظٌرة بالنسبة لمواقع االبنٌة المجاورة ,وكذلك اتجاه الرٌاح بالمنطقة وسطوع أشعة 

 الشمس خالل النهار فٌها.

 ً:الموقع الطبوغراف -ج

وٌشمل تمثٌل تضارٌس األرض ومدى مالءمة البناء ألمثال تلك التضارٌس وتحدٌد المواقع المستوٌة والمنحدرة 

 ودرجة انحدارها بحٌث ال تتطلب إجراء عملٌات تسوٌة مكلفة.

ضمان شروط اختٌار الموقع المناسب ,ٌتم تشكٌل فرق عمل ٌتكون من المهندسٌن الزراعٌٌن وبعد تؤمٌن و

ٌٌن والمدنٌٌن واألطباء البٌطرٌٌن والخبراء العاملٌن فً مجال رعاٌة وتربٌة الحٌوانات الزراعٌة والمعمار

 إلجراء التصامٌم الضرورٌة للحظٌرة.

 التصمٌم المعماري: -2

وٌضم المساحات اإلجمالٌة للبناء والمساحة الالزمة لكل قسم من أقسامه باإلضافة إلى مواقع هذه األقسام وتحدٌد 

 السقوف ونوعها المالئم. ارتفاع

 وبشكل عام عند إجراء التصمٌم لحظٌرة ما فإنه ال بد من:

 بؤقسامها الملحقة.الحظٌرة  هذه معرفة العدد الكلً للقطٌع الذي سٌتم إٌواإه فً - أ

 نوع التربٌة والغرض منها ورأس المال المحدد لها. - ب

 عاب مخازن العلف لعام كامل.تحدٌد المساحة الالزمة الزراعٌة من العلف األخضر وحساب استٌ - ت

 عدم ضٌاع مساحات بدون فائدة. - ث

 األخذ بعٌن االعتبار إمكانٌة التوسع مستقبالً. - ج

اختٌار التصمٌم الهندسً المناسب الذي ٌحقق أفضل إمكانٌة للعمل وأسهلها ضمن أقسام الحظٌرة مع  - ح

 لضوء واتجاه الرٌاح وغٌرها.وا االستفادة ما أمكن من الظروف الطبٌعٌة الجوٌة كالحرارة وأشعة الشمس

 اختٌار مواد البناء: -3

وٌراعى فً اختٌارها أن تكون قرٌبة من مواقع البناء للتقلٌل من تكالٌف نقلها من منطقة إلى أخرى واختٌار 

األنواع األرخص واألقل تكلفة وبشكل عام ٌستخدم فً بالدنا البٌتون لألعمدة والسقوف واألساسات ,أما 

 من الحجر أو البلوك االسمنتً أو باستخدام جدران مسبقة الصنع. الجدران فتبنى

 التصمٌم اإلنشائً وحسابات األبنٌة: -4

لحموالت واإلجهادات على األبنٌة بعد وضع التصمٌم المعماري واختٌار مواد البناء الالزمة تجري حسابات ا

 الالزمة لألعمدة واألساسات وكذلك الجدران والسقوف وذلك على النحو التالً: وتحدٌد السماكات
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 اختٌار التربة : -أ 

بقصد فحص التربة ومعرفة تحملها لإلجهادات وما هو عمق  ٌتم إجراء عدة حفر عمٌقة فً موقع البناء 

   .وهناك طرٌقتان لدراسة ومعرفة مدى تحمل التربةاألساسات ,

 األولى:الطرٌقة  -

 أخذ عٌنات من طبقات األساس وتجري علٌها فحوص مخبرٌة تحدد بدقة مقدار تحملها.

 الطرٌقة الثانٌة: -

وهً فحص التربة بالعٌن المجردة إذ ٌمكن معرفة تركٌبها ونوعها بالنظر كؤن تكون غضارٌة أو رملٌة أو 

تلفة ٌتم تحدٌد مدى تحمل هذه غٌرها ,وبالرجوع إلى الجداول الخاصة بمدى تحمل أنواع األتربة المخ

 التربة.

سم/جدول ٌبٌن أنواع األتربة ومدى تحملها كغ
2 

سم/الحمولة المسموحة كغ نوع التربة
2 

 كحد أقصى 5,5 التربة الغضارٌة الرخوة -1

 كحد أقصى 1 رمل ناعم جداً وجاف-تربة غضارٌة رطبة -2

 1,5 والغضارطبقات متعاقبة من الرمل -غضار رطب مخلوط بالرمل -3

 كحد أقصى 2 رمل عادي أو ناعم رطب-غضار متماسك -4

 2,5 رمل نظٌف ومحصور-غضار جاف متماسك ذو طبقات سمٌكة -5

 3 رمل خشن شدٌد التماسك-خلٌط رمل وغضار قاسً-غضار قاسً -6

 4-3,5 بحص متماسك بقلٌل من الغضار والرمل -7

 5-4 طبقاتخلٌط من بحص ورمل خشن متماسك جداً ذو  -8

 

 حساب الحموالت: -ب

 الحموالت على السقوف والحموالت التً تتعرض لها السقوف نوعان:ٌجري أوالً حساب 

 حموالت مٌتة:-1

 وهً وزن السقف نفسه واألشٌاء الثابتة فوقه.

 حموالت إضافٌة:-2

2م/كغ155وهً األوزان المتبدلة كالثلج والمطر وغٌرها ,وتعادل 
. 

م1ككتلة ٌحسب على أساس حساب مساحة المتر المربع فكل إن وزن السقف 
2
من السقف ٌبلغ وزنه مقدار  

 حجمه مضروباً بكثافته.

 سم فإن وزن المتر المربع الواحد منه هو: 12فإذا كان سقف البٌتون بسماكة 

2م/كغ355=2555×5,12×1×1
. 

2م/كغ155تتعدى الأما وزن المواد االخرى التً تصٌب المتر المربع الواحد فهً ال 
 وتكون الحمولة االجمالٌة: 

2م/كغ455=355+155
 من السقف. 

إن حمولة األسقف عادة تتحملها الجدران ولكً نحسب الحمولة على الجدران نقوم بؤخذ مقطع فً البناء بعرض 

 وبذلك نجد أن كل جدار ٌتحمل وزن ثالثة أمتار من السقف وبذلك تكون:متر واحد 

 كغ وهً الوزن الذي ٌتحمله الجدار من السقف.1255= 3×455ار= الحمولة على الجد

وإذا أردنا معرفة الحمولة على األساس ٌجب حساب وزن الجدار نفسه وإضافته إلى وزن السقف فٌنتج الوزن 

 المطبق على األساس ,وٌحسب وزن الجدار من ضرب حجمه بكثافته.
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3م/كغ2555 فإذا افترضنا أن الجدار مبنً من الحجر ذي الكثافة
سم كان 455سم وارتفاعه 25وسماكة الجدار  

 كغ لكل متر واحد طولً.1655=2555×4×1×5,25وزن الجدار= 

 الحمولة على األساس=وزن السقف + وزن الجدار

 كغ.2855=1255+1655=                        

 و األساس والجدار. أما الحمولة اإلجمالٌة على التربة تحت األساس فتحسب من مجموع أوزان السقف

سم 355سم وارتفاعه45وٌحسب وزن األساس بطرٌقة حساب وزن الجدار نفسها فلو فرضنا أن جداراً عرضه 

 ٌكون:

 كغ للمتر الطول2455ً=2555×1×3×5,4وزن األساس = 

 1255+1655+2455=وبالتالً ٌكون الوزن على التربة أو الحمولة على التربة

2م/كغ5255=                                                              
سم/كغ52=

2
  

 تصمٌم األساسات:-3

 ٌجب أن ٌراعى عند تصمٌم األساسات وتحدٌد عرضها عامالن أساسٌان:

 واقعة علٌه والناتجة عن البناء.أولهما: أن ٌكون عرض األساس كافٌاً لحمل مجمل الحموالت ال

 لتوزٌع الحموالت الواقعة علٌها وعلى التربة الموجودة تحتها.الثانً: أن تكون مساحة األساس كافٌة 

 وتختلف أنواع األتربة بدرجة تحملها حسب نوعها.

 أما بالنسبة لنوعٌة األساسات فهناك نوعان من األساسات ,األساس من البٌتون المغموس ,واألساس المسلح

 نوعٌة تربة األساس.وٌتم اختٌار نوع األساس من الناحٌة االقتصادٌة والمتانة حسب 

سم/كغ3عادة ٌإخذ األساس من البٌتون المغموس فً التربة القوٌة والتً ٌزٌد تحملها عن 
2
وبتطبٌق المعادلة  

 التالٌة ٌحسب عرض األساس:

 عرض األساس =
لتربةا الحمولة المطبقة على 

تحمل التربة
  =

52

3
 سم.17=     

 :تصمٌم الجدران-4

مهمة الجدران هً نقل حمولة السقف وتوصٌلها إلى األساس بؤمان واألغلب تستخدم الجدران الحجرٌة أما 

 أوالً من معرفة الحموالت المطبقة علٌها من السقف.بالنسبة لطرٌقة تصمٌم الجدران فٌجب تحدٌد عرضها 

سم/كغ5وٌإخذ تحمل الجدران ب 
2
وهً  سم على أن تراعى المعادلة التالٌة25وٌعتمد عادة عرض الجدران ب 

 التً تحدد العالقة بٌن عرض الجدران وارتفاعها.

 فٌجب أن تحقق المعادلة التالٌة: Hوارتفاعه  bبفرض أن عرض الجدار 

 

 
    

سم فعندئذ ال ٌمكن تحقٌق المعادلة السابقة إذا كان عرض الجدار 355فإذا كان ارتفاع الحظٌرة مثالً أكثر من 

سم على كامل محٌط 25×25وضع جسر مسلح أبعاده سم ٌجب فً هذه الحالة زٌادة عرض الجدار أو 25

 حٌث ٌقسم ارتفاع الجدار إلى قسمٌن.الجدران المحملة ب

 

 الزراعٌة:تصمٌم السقوف فً األبنٌة -5

ٌمكن اعتماد أبسط القواعد فً حساب السقوف باتباع ماٌلً:                                                                      

سم للبالطات التً 12تكون بحدود إن سماكة السقوف فً األبنٌة الزراعٌة والمصنوعة من البٌتون المسلح -1

                                                                                                 م.    6×6التزٌد أبعادها عن 

م وذلك بإقامة 6×6ٌمكن تقسٌم السقوف الكبٌرة ومهما بلغت مساحتها إلى أقسام تكون أبعاد القسم الواحد -2
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                                                              جسور وأعمدة للسقوف التً تزٌد أبعادها عن هذا الحد.            

 إن حدٌد التسلٌح الالزم للسقوف ٌوضع أسفل السقوف وذلك لمقاومة إجهادات الشد الواقعة على السقف.-3

 

 المخططات الالزمة لتنفٌذ األبنٌة:-5

البناء وأجزائه الرئٌسٌة وأهم هذه بنٌة الزراعٌة ووضع تصامٌمها ٌتم تجهٌز مخططات بعد إتمام حسابات األ

 المخططات:

 مخططات الموقع:-1

وتوضح الموقع للبناء وموقعه بالنسبة لبقٌة األبنٌة المجاورة والطرق العامة أو القرٌبة من البناء كما ٌحدد علٌه 

 ارتفاع األرض التً سٌبنى علٌها.

 مخططات معمارٌة:-2

أجزاإها واألماكن األساسٌة للبناء ,وارتفاع أرضٌات الغرف ومخازن وتوضح المساقط األفقٌة لألبنٌة وأبعادها و

العلف ومكان تجمع اآللٌات واإلدارة والمحارس وغٌرها. وكذلك أماكن إنشاء النوافذ واألبواب فً كافة األبنٌة 

 والغرف.

 مخططات إنشائٌة:-3

ة الجدران والسقوف ,وتبٌن كذلك وتوضح أبعاد األساسات بالبناء وشكل القواعد البٌتونٌة فً األرض وسماك

 تسلٌح الحدٌد للبٌتون وغٌره من الناحٌة اإلنشائٌة.

 مخططات الواجهات:-4

وتبٌن واجهات البناء األساسٌة والفرعٌة الداخلٌة والخارجٌة وطرٌقة البناء لها وتفصٌالت النوافذ واألبواب لكافة 

 أجزاء البناء فً الحظٌرة.

 مخططات المواقع الطولٌة:-5

وهً عبارة عن مقاطع فً أجزاء مختلفة من البناء .تظهر ارتفاعات البناء المختلفة من سقوف وأبواب ونوافذ 

 وجدران وغٌرها.

 مخططات صحٌة وكهربائٌة:-6

وتبٌن هذه المخططات شبكة أنابٌب المجاري العامة داخل البناء وخارجه وحجوم وأقطار هذه األنابٌب ,أما 

وتوضعها قع لمبات اإلنارة ومآخذ الكهرباء بٌن شبكة اإلنارة داخل البناء وخارجه ومواالمخططات الكهربائٌة فت

 وأجهزة الفصل الكلً للكهرباء عامة أو لكل حظٌرة أو قسم على حدا.فً الجدران 

 مخططات تفصٌلٌة:-7

 وتبٌن تفصٌالت البناء الدقٌقة.

 وإن تفضٌل مخطط على آخر ٌعود إلى عدة عوامل منها:

 الحالٌة والمستقبلٌة.عدد األبقار  (1

 عجول تسمٌن(.-الغرضثنائٌة –لحم -ساللة األبقار وحجمها والغاٌة من تربٌتها)حلٌب (2

 .بالمنطقة الظروف الجوٌة السائدة (3

 طبوغرافٌا األرض والموقع. (4

 برنامج التغذٌة. (5

 رأس المال المتوفر. (6

 لبناء المتوفرة.مواد ا (7
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 ورغم اختالف مخططات الحظائر إال أنه ٌجب أن تحقق ما ٌلً:

 .(من المربط والمسرح والمرعى وغرف الوالدةوجود فسحة كافٌة لكل حٌوان) (1

 إمكانٌة علف الحٌوانات ورعاٌتها بؤقل كلفة ومجهود مع تؤمٌن مخازن علف احتٌاطٌة تكفً القطٌع لعام كامل. (2

 لحٌوانات المرٌضة ومعالجتها.وجود أماكن لعزل ا (3

 تؤمٌن غرفة حالبة نظٌفة ومجهزة بكافة اللوازم والتجهٌزات. (4

 تؤمٌن الراحة للقائمٌن على خدمة األبقار. (5

 األخذ بعٌن االعتبار إمكانٌة التوسع فً المستقبل. (6


