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 مستخمص البحث :

التاي تتمامن الكريار مان المبااني  كم ىائل مننجد في قطاع اإلنشاءات في اآلونة األخيرة وجود         

اليندسااية التااي  اادرت أرناااء التتااميم والتنىيااذ أدت الااح نشااوء مباااني ت ااوي ال ديااد ماان المخاااطر األخطاااء 

 واألخطاء اإلنشائية .

وتتبااأ أىميااة الب ااث ماان ناادرة الدراسااات الشاااممة والموجيااو ن ااو اإلىتمااام باانظم األماان والساابلمة         

 مح سبلمة المباني في السودان .وتأريرىا ع

تيادد سابلمة  إتب ت في ىذه  الدراسة المنيجية الوتىية الت ميمية ، وذلا  بدراساة المخااطر التاي         

وأسااابابيا وطاااري تىاديياااا ومن ياااا إسااات انة باااالمراجأ واأل اااداث الممارماااة ودراساااات المبااااني أرنااااء التشاااييد 

ات وبيانات عن طريي إستبيان أعاد ختيتاا لت دياد المخااطر لتطبيقيا في السودان ومن رم جمأ م موم

، وتمااات م الجاااة اإلساااتبيان ب ساااتخدام د وتتاااميم المبااااني فاااي الساااودان  شاااياألكرااار تكااارارا و ااادورا عناااد ت

 .)  (SPSSال زمة اإل تائية

تمخماات الدراسااة عاان عاادد ماان التوتاايات أىميااا المتاب ااة والماابط ماان قباال الجيااات المختتااة و        

نشاااء المباااني وأيمااا التاىياال ال ممااي الجيااد وم رفااة طبيااي نظاام األماان والساابلمة عنااد تشاايتأكااد ماان توال د وا 

أساليب البنااء ال ديراة ،تقنياات ونظام األمان والسابلمة لمميندساين وال ماال يسااىم فاي التقميال مان مخااطر 

د رة من  يث التتميم والتشيوالمتطو األمن والسبلمة  باإلمافة الح إتباع أنظمة األمن والسبلمة ال ديرة 

 والتشغيل .
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Abstract : 

In the construction sector recently there is alarg number of engineering errors 

that occurred during the design and implementation led to the emergence of 

buildings containing many risk and errors of constsuction. 

The importance of the research is traceable to the scarcity of comprehensive 

studies directed towards the attention of security and safety systems and their 

impact on the safety of buildings in Sudan . 

The study followed the analytical descriptive methodology by studying the 

risks to the safety of buildings during construction and their reasons and 

methods of avoiding them the use of references and similar events and studies 

to be applied in Sudan and the collection of data and data through 

aquestionnaire specially designed to  identify the most frequent hazards and 

occurrences when constructing and designing building in Sudan the research 

was processed using the statistical package(SPSS) . 

The study resulted in number of recommendation most importantly follow up 

and control by the competent authorities and ensure the application of security 

and safety systems in the construction of building and also good scientific 

rehabilitation and knowledge of moden consyruction methods and techniques 

ana systems security and safety for engineers and workers contributes to 

reducing the risks of security and safety modern and sophisticated safety of 

desing construction and operation . 
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 األولالفصل 
 المقدمة

 المقدمة -1

 تمييد  1-1

 ( .2013-عبد الغني -1) اآلمن : مد الخوفمن و . واألنينةأمانة والطمواأل ،يمانمن لغة : ىو اإلاأل

طمئناااان ا  شاااباع الااادوافأ ال ماااوية والنىساااية و  و الجماعاااة بأ ي يساااود الىاااردذتاااطبل ا :الشااا ور الاااإمااان األ

 ( .2013-د الغني عب-1) الجميأ بزوال ما ييدده من مخاطر

 ياااوب كماااا جااااء فاااي فاااات والنجااااه مااان الميالااا  والال افياااة والباااراءة مااان ال ياااوب واآل السااابلمة لغاااة : ىاااي

 نسان لمنأ ال وادث .ي يتخدىا اإلنيا..التدابير الوقائية التأالموسوعة ال ربية ال المية 

رواح والممتمكاات شياء والوقاية مان خطار م ادد.. وىاي الم افظاة عماح األلئل تطبل ا : توفرإوالسبلمة 

 .برامج وقاية تياطات الوقائية لمنأ ال وادث والدمار من خبلل والبيئة ب تخاد اإل

ساباب فاي مكااامن ألاو  سااباب المباشارة وغيار المباشارة لم ااوادثزالاة األإمان والسابلمة فاي المباااني ىاو واأل

ندسي السميم لموقاية ف ال والظروف والىكر اليألالخطر وجوانب النقص التي يمكن ت ديدىا والمتمرمة في ا

 رواح والممتمكاتلمباني  لمم افظة عمح األمكن في ادني  د مأو التقميل من وقوعيا الح من ال وادث أ

تباعياااا إمااان والسااابلمة الواجاااب الموماااوع لمدراساااة لكاااي نااادرس نظااام األ اذختياااار عماااح ىاااوقاااأ اإل       

 المخاطر وكيىية الوقاية منيا .ذة منة وخالية من المخاطر .. والتقميل من ىآلم تول عمح مباني 
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 مشكمة البحث 1-2

ئل مان المبااني المنشائة التاي ت تاوي عماي ال دياد مان طاع االنشاءات وجود كم ىا ظ في قكما ىو مبل      

المخاااطر و التنىيااد أدت الااح نشااوء مباااني ت ااوي ال ديااد ماان أخطاااء اليندسااية التااي  اادرت أرناااء التتااميم ألا

 هذمااان لممسااتخدمين وقااد تتاال الااح فشاال ىااألتااابات وعاادم اسااتخدام واإلالتااي تااؤدي الااي عراقاال اإلخطاااء واأل

 المباني في ب ض ال االت .ه ذنييار ىإداء وظيىتيا وقد تتل الي أالمباني في 

 ىداف البحث أ 1-3

 ه المخاطرىذنواع أو المخاطر التي تيدد سبلمة المباني  الت رف عمح -أ 

المخاطر الماؤررة عماح سابلمة يد من ز ال وامل التي تؤرر عمح سبلمة المباني وال وامل التي تدراسة  -ب 

 ي المبان

 ي مخاطرأدوات المطموبة ل ماية المباني من الت رف عمح النظم والم مومات واأل -ج 

 الوقاية خير من ال بلج -د 

 م النظذه من والسبلمة لممباني المنشئة  ديرا وكيىية تطبيي ىنظم األومأ خطة لتطبيي  -ه 

 ات الفرضي 1-4

 .ل كبير في عدم نجاح المشاريأ اليندسيةمن والسبلمة في المباني تساىم بشكعدم إتباع نظم األ -أ

زيااااده تكمىاااة خطااااء جريماااة التاااي بااادورىا تاااؤدي الاااح عااادم إتبااااع نظااام األمااان والسااابلمة ياااؤدي الاااح أ -ب 

 مكان تىادييا.المشاريأ اليندسية إلتبلح ىذه االخطاء التي كان باإل
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ديااة مااة ف الياة المبااني لتأ وبة اإلساتخدام وقالااح مخااطر تاعادم إتبااع نظاام األمان والسابلمة  ياؤدي  -ج 

 وظيىتيا بالشكل المطموب.

رواح كبيارة لاؤل نيياار المبااني التاي قاد تتسابب فاي خساائرإالاح مة عدم اتبااع نظام األمان والسابليؤدي  -د

 والممتمكات

 أىمية البحث : 1-5

تىاديياا  ياؤدي الاح المبااني تشاييد أرنااء  ن ت دث و ترىا ودراستيام رفة المخاطر التي يمكن أ        

بتاااوره ساااميمة وخالياااة مااان  نتااااج مبااااني تساااتطيأ تأدياااة وظيىتياااال وقوعياااا والتاااي تاااؤدي بااادورىا الاااح إقبااا

 .األخطاء التتميمية والىنية 

                     ه المخاااااااااااطر .اديااااااااااة والبشاااااااااارية التااااااااااي ت اااااااااادث نتيجااااااااااة ىااااااااااذيمااااااااااا تىااااااااااادي الخسااااااااااائر المأو          

 المنيجية:   6 -1

ني أرناااء لاا  بدراساة المخااطر التااي تاؤرر عماح ساابلمة المباالماانيج الوتاىي الت ميماي وذتام إتبااع ا        

ماأ إساتخدام   اداث الممارماة د المباني وأسبابيا وطاري تىاديياا ومن ياا إسات انة باالمراجأ واألتتميم وتشي

بيان عااد ختيتااا سااتراام جمااأ م مومااات وبيانااات عاان طريااي إوماان أشااكال وجااداول لتوماايح الدراسااة ، 

 . د المباني و دورا عند تتميم وتشي راكرر تكرا ديد المخاطر األلت

 طار الزماني والمكاني :إلا 1-7

يد المباااني عمااح التاا يد الم مااي كراار شاايوعا فااي عااالم تشااه الدراسااة سااتركز عمااح االخطاااء األذىاا       

 .وقد شممت الدراسة ب ض المباني المنشئة في القرن الوا د وال شرين  وال المي 
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 ىيكل البحث : 1-8

 .األول: المقدمة  الىتل*

 -:الراني : اإلطار النظري والدراسات الشاممة  الىتل*

 المخاطر التي تيدد أمن وسبلمة المباني . -

 ال وامل التي تؤرر عمح أمن وسبلمة المباني . -

 اإلشتراطات ال امة لمسبلمة . -

 المسائل التي يجب مراعاتيا عند تتميم المباني . -

 دراسة نماذج لتطبيي نظم األمن والسبلمة في المباني . -

 . )دراسة  الة مبنح سكني  ي الجام ة (الرالث : منيجية الب ث  الىتل*

 .الرابأ : ت ميل البيانات  الىتل*

 الخاتمة والتوتيات الخامس :  الىتل*
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 الثانيالفصل 

 إلطار النظري والدراسات الشاممة

 من وسالمة المباني أ تيدد المخاطر التي  2-1

 مفيوم المخاطر : 2-1-1

ن ا  أو المأمولة و ن راف م اكس عن النتيجة المرغوبة المتوق ة إمكانية  دوث إالمخاطرة ىي         

طاااري -2) جاال مراقبتيااا والاات كم فيياااأماان  دارة المخاااطرة ىااو قياااس كاام المخاااطرإلالياادف الرئيسااي 

 .(2003 - ماد

جاااورج -3) نياااا عااادم التاكاااد المت ماااي ب ااادوث خساااارة مااااأ مخااااطرة عماااحخااار لمآوفاااي ت رياااف         

 . ( 2006 -ريجدا

 :من وسالمة المباني دارة المخاطر الميددة ألإ ةعممي 2-1-2

ماان وساابلمة المباااني فااي المشااروعات االنشااائية ىااو الياادف ماان إدارة المخاااطر التااي تياادد أ         

إتخاااااذ  تمااااال وقوعيااااا وينطااااوي عمااااح ذلاااا  نشااااآت وا  د التيدياااادات الم تممااااة عمااااح المم اولااااة ت دياااا

  (2017 -خطة إدارة المخاطر-4)    جراءات البلزمة لم د من  دوث ىذه المخاطراإل

 : وسالمة المبانيمن أعمى تحديد المخاطر التي تؤثر  2-1-3

 كتشاااف والت اارف عمااح كاال المخاااطر الم تممااة التااي قااد يت اارض لياااتياادف ىااذه المر مااة الااح إ        

دوات لت ديد المخااطر مرال ىداف المشروع وىذا يتطمب األالمشروع وىذا يتطمب والتي يمكن أن ت دد أ

 .( 2006 - سين فوزي-5) سموب دلىيإ وأان المقاببلت الشختية وقوائم الى ص ، ستبيإلا

 ستبيان لت ديد المخاطر في ىذا الب ث .      إلا ةداأخترنا ا  و 

" 
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 رض المشروع الح خطار ساواء ىداف ، فاي  دث يإعتمادا عمح األالمخاطر يمكن أن يكون  ت ديد

الشاائ ة عان  مخااطر ماا بمراج اة الرة، ت ديد المخاطر يمكن أن يكاون أيو كميا ي تبر مخاطجزئيا أ

طريااي قااوائم بالمخاااطر الشااائ ة أو الم تممااة ال اادوث يااتم مراج تيااا لمت اارف عمااح المخاااطر المشااابيو 

 ليا .
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 2006 -حسيي  ويي  -5)(  عملية إدارة  المخاطر1-2شكل )
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  -لنوعي لممخاطر :التحميل ا 2-1-4

الت مياال النااوعي لممخاااطر غالبااا مااا يكااون الجاازء االكراار شاايوعا فااي عمميااة ت مياال المخاااطر          

ويستخدم الت ميل النوعي لت ديد أولويات المخاطر التي تؤرر عمح نجاح المبنح وذل  بتقدير أ تمال 

اطر خاابلل بدايااة مشااروع البناااء وقوعيااا واألراار الناااتج عنيااا ،لااذل  يجااب عماال الت مياال النااوعي لممخاا

 -  سااااين فااااوزي-5)  كااااب التغياااارات عمااااح مسااااتوى المخاااااطر.ومراج تااااو خاااابلل تنىيااااذ المشااااروع ليوا

2006) 

  -ترتيب المخاطر : 2-1-5

و مشااااروع ىندسااااي مخاااااطر مختمىااااة وفااااي ال قيقااااة مسااااتويات مختمىااااة ماااان ن لكاااال مبنااااي أإ         

المشااروع بتااورة سااميمة ، وعميااو فااان ترتيااب المخاااطر المخاااطر جمي يااا تااؤرر عمااح تنىيااذ المبنااح أو 

ن ليااا أقاال فرتااو ن المخااطر التااي يكااون ليااا أسااوء نتاائج يجااب أن يكااو كاارة ال دسااية بااأمساتمد ماان الى

مكانياة أو فرتاة ت إل تمااللم دوث ، ومن جية أخرى ي تمد عمح اإل تمال وشدة األرر ويتف اإل

  تقنياة مسات ممة فاي لاوىنا (تىات المطموبة لجوده )الموا دوث المخاطر بينما األرر عمي التكمىة وا

شاارة الاي ر وىي ت بر عن وزن كل مخاطرة باألرقام لئلرخاطر وىي متىوفة اإل تمال واألترتيب الم

 عااالي( و ىااذه التقااديرات ال،ترتيااب المخاااطر  يااث ت باار عاان أىميااة المخاااطر )ماانخىض ، متوسااط، 

 .رار(األ× تماال إل) ترتياب المخااطر ا ا ت بار عان أىميتياا فقاطنما تمرل المقدار الى مي المخاطر وأ

 (.  2006 - جورج ريجدا-3)
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 (. 2006 - جورج ريجدا-3)( ترتيب المخاطر 1-2جدول )

 اإلحتمال األثر

 10عالي  5متوسط  1منخىض  

 10 5 1 1منخفض 

 50 25 5 5متوسط 

 100 50 10 10عالي 

  -تقميل المخاطر : -2-1-6

وذل  لتخىيض آرار المخاطر ب تخاذ اإلجراءات البلزمة لج ل المخااطر مقبولاة ، وتمطياف          

المخاااطر يكااون بتقمياال إ تماااالت وأراار وقااوع المخاااطر  يااث إتخاااذ اإلجااراءت فااي المرا اال األولااح 

لتقميااال المخااااطر وتأريرىاااا عماااح مشااااريأ البنااااء يكاااون أكرااار ف الياااة مااان م اولاااة إتااابلح آراااار ىاااذه  

 (. 2006 - سين فوزي -5خاطر ب د  دوريا )الم

 -مراقبة ومتابعة المخاطر : 2-1-7

ن ت ااادث وتجاااد أن رافاااات أخااارى يمكااان إجاااراءات التاااي أخاااذت وأي إلمراقباااة ومتاب اااة ف الياااة ا       

األولياة ن تبناح أرنااء مر ماة بداياة المشاروع وأرنااء الدراساات أدارة المخااطر يجاب إشارة الح عممية اإل

 (. 2006 -  سين فوزي-5)ع ويجب أن تكون مستمرة أرناء التنىيذلممشرو 

 -قوائم الفحص والمراجعة: 2-1-8

ماان وساابلمة مباااني د التااي تااؤرر عمااح أالبناااء والتشااي لت ديااد المخاااطر التااي تواجااو مشااروعات        

نب واستبيانات لمت رف عمح الجيل نوعي ليذه المخاطر وذل  ب مل إىذه المشروعات يجب عمل ت م

         (. 2006 -  سين فوزي-5)و الرائجة ال دوث ليذه المخاطرالمختمىة الم تممة أ
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 العوامل التي تؤثر عمى أمن وسالمة المباني  2-2

 -عمى أمن وسالمة المباني :ه ثر أختيار الموقع و إ 2-2-1

ني و مايتيااا ماان و مشااروع يم ااب دور أساسااي فااي ساابلمة المباااختيااار الموقااأ المناسااب ألي مبنااح أإ     

و نتيجاااة عااان ساااوء الت امااال ماااأ المخااااطر، وىاااذه المخااااطر ناجماااة عااان أخطااااء تخطيطياااة أو تتاااميمية أ

 -عوامل البيئة الطبي ية ويمكن تمخيتيا في اآلتي :

 -مالئمة الموقع لممشروع وتأثيره عمى أمن وسالمة المباني : 2-2-1-1

ح سبلمة ونجاح المباني، وتتمرل في نقطتين وىي من أىم المسائل التخطيطية التي تؤرر عم     

 أساسيتين :

 نوعية المبنح، ىل ىي مبلئمة لممباني التي من  وليا ومدى تأرير ب ميا عمح الب ض، ومرال لذل  : -

 المناطي المختمطة ، مباني سكنيو / تناعية ( .  مباني سكنية بالقرب من مباني تناعية(  

  رتجاجاات زلزالياة فاي ب اض المبااني نتيجاة وث تتادعات وا  )  ادمباني سكنية بالقرب من مطار

 ترددات التوت ال الية التي تم ي بالمباني (.

 مرااااال  -اعية لتااااناعات نوويااااة ماااان مباااااني تاااان مباااااني تااااناعية لتاااااناعات خىيىااااة بااااالقرب-  

م لتخااازين ماااواد مخمىاااات عمااال متااانأ نيياااار نىاااي مساااتخدإنىجاااار موقاااأ ىاااانىورد الناااووي ب اااد إ)

رة لااو وتمااوث المياااه والط ااام ممااا أدى نييااار المتااانأ المجاااو بموتينيااوم ممااا أدى الااح إإلسااتخراج ال

  خبلء ىذه المتانأ (.الح إ
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     (2018-ويكيبيديا  - 6)   الواليات المتحدة االمريكية .  -موقع ىانفورد النووي( 2-1)صورة 

 اآلتي : ةولم د من ىذه المخاطر البد من مراعا

 ستراتيجيات الدقيقة.م الدقيي و اإلالتخطيط و التتمي 

 شتراطات البناء لم د من ىذه المخاطر.ومأ إ 

 ختيار األب اد والمسافات المناسبة ما ي مي المباني والقاطنين من أي أخطار.إ 

 ة بتاااااورة تمكنياااااا مااااان تجااااااوز ن ماااااواد البنااااااء ال الياااااة متااااان إختياااااار ماااااواد البنااااااء المناسااااابة ) إ

 (.المخاطر
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 مموقأ الموجود فيومناسبة المبنح ل 

   جزيااارة ساااان ماااارتين الىرنساااية  -:مراااال ساااكنية فاااي جزيااارة وساااط الم ااايط مبااااني  –مراااال لاااذل (

نادي والممتمكات عتار مارتين مخمف فيمانات ودمار ىائل بالمباني والىإبالكاريبي التي س قيا 

  نقاض ( .التي ت ولت الح أ

 

 (2018 -ويكيبيديا – 6 )فرنسا        –جزيرة سان مارتن ( 2-2)صورة 

  -من وسالمة المباني :أعمى  هثر أالتصميم اليندسي و  2-2-2

نييار المباني من أسباب فنية وتتميمية وا    .  ىيذيةنشائية وتنتتنوع األسباب المؤدية ل دوث تمف وا 

 -: من وسالمة المباني أثره عمى أالتصميم المعماري و 2-2-2-1 

ناساابتة لمبيئااو الموجااوده فيااة ومرااال لااذل  ) السسااقوف المسااط ة فااي شااكل التتااميم الم ماااري وعاادم م* 

فيتسبب في م ىيا سقف بالمياه أل يان الح تشرب ىذه األمطار مما يؤدي في ب ض ااألالمناطي غزيرة 

 سقف والمباني .(ألييار اإنمما يؤدي الح 
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س لتااازام بالمقاااايم اإل* مااان أىااام االخطااااء التتاااميمية التاااي تاااؤدي الاااح مخااااطر األمااان والسااابلمة ىاااي عاااد

التاا ي ة وتناسااب األب اااد ومرااال لااذل  )أب اااد درج الساابللم ، إرتىاعااات االسااقف ، إرتىاعااات األبااواب ، 

رتىاع  وائطيا ،   الممرات ، مقاييس المطابخ وال مامات ، أب اد البمكونات وا 

في  وادث ة قد تتسبب مسا ات المرور واألجيزة والماكينات في المتانأ ...( . ىذه األخطاء التتميمي

 ستخدام ووم ف أداء المباني .اإلو خطيرة وقد تؤدي أيما الح عراقل بسيطة أ

.  

 (    2018 - ويكيبيديا – 6)  ( ميالن السمم 2-3)صورة

 ال شت الغاز ، مخازن المواد القابمة لئلجزاء ال ساسة في المبني ) موزعات الكيرباء و تميم األت

الموقااأ  ن تتاامم بتااورة دقيقااة ماان  يااث ت دياادىااذه األجاازاء يجااب أ فااي المتااانأ والشااركات (

سااتخدام الماواد اإل ىتماام بمااداخل ائية ومااواد التشاطيب المناساابة واإلنشاالمناساب لياا فااي المبناي وا 

 بواب ونظم المراقبة ومكاف ة ال رائي  .تيانة واألال

 ختيااار نيا أن تساااعد فااي إدراسااة خااواص  جاار البناااء ماان شااأن إ -نتقاااء مااواد البناااء المناساابة :إ

ية  جاار ذو كرافااة  جاار البناااء المناسااب لمبيئااة المناساابة ومرااال لااذل  ) يناسااب البيئااة التاا راو 

، كماااا (ن يرفاااأ كىااااءة الجااادران الخارجياااة فاااي ال ااازل ال اااراري ك جااار أزري متدنياااة مااان شاااأنة أ

ميالن غير صحيح للسلم عرض البسطة وفس 

 لم إرتفاع درج الس

 

 

مييييالن صيييحيح للسيييلم بسيييطة السيييلم  يييعف 

 إرتفاع درجة السلم.
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ل اإلمتتااص لميااه مطاار  جار البنااء التامب قمياالجبمية شديده البروده غزيرة األ يناسب البيئة

ست مال  جارة البناء التاي إمطار يؤدي ا في بيئة شديده الت رض لمياه األمأمطار كالطيبة ، األ

ب الجادران وربماا نىااذ ميااه األمطاار الاح الاداخل مطاارالح ترطياا لميااه األمتتاتايإترتىأ نسابة 

 ىاءتياا كماا ياؤدي الاحدران وتادني كساطح الجاىم في فقدان الطاقة وتدني  ارارة أمر الذي يسااأل

  (1999-س يد  امد  - 7).   يانفي ب ض األ سقوطيا

مية كبياااارة مسااااكن خطاااااء تتااااميئ لمااااواد البناااااء أدى االنتقاااااء الخاااااطتااااي أوماااان أمرمااااة المباااااني ال         

لمااني الم اروف ماايس ذا المساكن الاذي تااممو الم مااري األىا مريكاا لمم مااري مايس فاناادروهفارنساورث بأ

 مستطيل  ر . ي د من أىم مشاري ة السكنية .فالمسكن عبارة عن عمبة من الزجاج ذو مسقط 

ن المسااكن مراال البيااوت الزجاجيااة ترتىااأ أل نتيائااو رف اات مالكتااة شااكوي مااد الم ماااريب ااد إ

فااي الشااتاء يتاا ب تدفئتااو كمااا تتجمااأ ال شاارات   رارتااو بى اال جدرانااو الزجاجيااة فااي التاايف وكااذل 

 .ماءتو إ ولو في الميل نتيجة 

 (2014 - أنطوان فيني -8)( مسكن فارنسورث 2-4)صورة   
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 ختيار مواد التشطيب المناسبة من أىم عناتر التتميم التي تاؤرر إ -ستخدام التشطيبات المناسبة :إ

،  جازاء المبناح المختمىاة أيار ماواد التشاطيب المناسابة لتاتبلئم ماأ ختإعمح سبلمة المباني لذل  يجب 

 رميات المنزلقة في السبللم والمداخل ، المسابح ، المطابخ وال مامات .() األ -مرال لذل  :

  شااااكال م تاااااده لممباااااني أن ال قاااال البشااااري مباااارمج عمااااح إ -و المخيىااااة  :أالتتاااااميم غياااار المتوق ااااة

شااكال قااد يتساابب فااي  ااوادث غياار متوق ااة ، ومرااال ر غياار المتوقااأ ليااذه األالتغيياا ا يانااأوالتتاااميم و 

رتىاعاات غيار المتوقاأ فاي الممارات والىراغاات الداخمياة والخارجياة قاد يتسابب فاي ) تغيير اإل -لذل  :

 (ق ة يما وجود سبللم ومن درات بتورة مىاجئة في أماكن غير متو أكرير من ال وادث، و 

 
          (    2018 - ويكيبيديا – 6) قة      ( أرمية منزل2-5تورة )

 -دسية عند التأسيس :نتباع المعايير اليإعدم أخذ األحتياطات الفنية و  2-2-2-2

  بلل لمتربة ود  جيد لمتربة، وعادم ال يطاة لوجاود كيماوياات إالتأسيس عمح تربة طىيمية دون عمل 

د التساميح، ي ادث ىاذا كمماا قارب المبناح مان لتآكال و تىااعبلت لمخرساانة و ديا تربة قاد تاؤديفي األ

 المتانأ و مرامي النىايات.
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 ساباب عديادة جياد التربة عامل رئيسي وميم يتناساه الكريارون ألإختبارات  ختبارات فىمال عمل اإلإ

 سناد االمر الح غير أىمو.ا  ستخراج التقارير بطريقة و ا  ىميا الرغبة في التوفير و أ

    ن ىااذا ي نااي وجااود أنقاااض ومناااطي ردم أو أماااكن أرريااة  يااث أعمااح يمااا مشااكمة التأساايس أىنااا

ىنيااة الااواردة ماان زالتيااا لموتااول لااؤلرض المناساابة لمتأساايس وبموجااب التقااارير الإطبقااات ردم يجااب 

 (1994 - عبد الم ز شاىين - 9)      المختتين.

 تصميم :عتبار أثناء الأخذ ذلك باإلنييار دون البناء في مناطق معرضة لل  2-2-2-3

عتباااار ن ياااتم األخاااذ باإلأىناااا  منااااطي قاااد تكاااون م رماااة لميااازات االرماااية  ياااث مااان المىتااارض        

لماازالزل والياازات عنااد تتااميم األعمااال الخرسااانية والمباااني  يااث يااتم  ساااب الجيااد الااذي ي اادث نتيجااة 

  لمزالزل.

 -مة التصميم األنشائي :عدم مالئ 2-2-2-4

 و جزئي مرل:تتميم بشكل كمي أي دث في  الة إىمال ال     

 مافات الكيميائة.تبارات الرمل والزلط والماء  واإلخفي تتميم الخمطة الخرتانية وعمل إىمال إ -

كاااود وعمااال  ساااابات خاطئاااة لؤل ماااال خاااذ بالم اااايير والعااادم دقاااة التتاااميم االنشاااائي واإلىماااال فاااي األ -

 نواعيا المختمىة. بأ

عبااد  - 9) .عمااال التربااة واالساساااتن متااادر مورااوي بيااا بالنساابة ألة ومااسااتناد لتقااارير جياادعاادم اإل -

 (1994 - الم ز شاىين

 -ثناء التنفيذ او التنفيذ بصورة مخالفة :أعدم التقيد بالمواصفات والمخططات  2-2-2-5

 ةناياامااافة ل اادم ال والمخططااات التنىيذيااة كاال ىااذا باإل ىاتتاالمااام بالموافقاادان االلتاازام بااالكود واإل      

ساببات قاد تاؤدي لمشااكل فاي المبناح أو إنييااره مساتقببل، وىناا تكمان رناء التنىيذ، مبمبط ورقابة الجودة أ

 . ىمية الرقابة ومبط الجودة لكافة الخامات والمواد المستخدمة في المبنح ومدى تأريرىا عميوأ
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    -ستخدام مواد سيئة ال تصمح وال تتوافق مع الموصفات :إ 2-2-2-6

اينااة الظاىريااة لممااواد دون عماال اإلختبااارات ليااذه المااواد وىنااا يجااب م ظاام الميندسااين يكتىااون بالم        

ياد التساميح واألسامنت كبر لممواد التي تدخل في الخرتانة مرل الماء والرمال والظماط و داإلىتمام بتورة أ

 مافات .واإل

الت ااديل فيتوجااب عماال ال سااابات  ن لاازما  ن يسااتخدم وفىقااا لمااا  ورد بالمخططااات و أ ديااد تسااميح يجااب  -

 التتميمية الدقيقة لو . 

بل شده وتنظيىو من التدأ السط ي إن وجد ويتوجب عدم إستخدام أي ستبلم ال ديد وم اينتو قيجب إ -

 (1994 - عبد الم ز شاىين - 9) نواع  ديد التسميح يكون مجيول المتدر .نوع من أ

  -: في البرازيل  ستخدام مواد بناء تالىةت وا  في الخمطا بسبب التبلعب سكني  نييار مبنينموذج إ -

 

 

   ( 2018 - ويكيبيديا – 6) البرازيل           - (   مبني سكني 2-6صورة ) 

  -:التنفيذ  خطاءأ 3 -2-2

 ىنا  أخطاء عديدة قد ترتكب أرناء التنىيذ منيا عمح سبيل المرال وليس ال تر :

 ديد التسميح وقطاعاتو.بلم الت يح ل عدم المتاب ة الجيدة واإلست -
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الممخات مما قد يؤدي  الح و  نىتال لمخرسانة أرناء التب وتنتج بسبب تأخر عربات الخمط دوث إ -

التقمياب ت تماد عماح سارعة الخبلطاة ن فتارة ب لمكوناات الخمطاة الخرساانية  ياث أكرار مان المطماو تقميب أ

  كبيرة.ستخدام اليزازات بطريقة خاطئة ولمدة إمافة إل

وفاااي التقريااار  2005نيياااار مبناااي جام اااة الربااااط الاااوطني فاااي ياااذ فاااي الساااودان إومااان أمرماااة أخطااااء التنى

يذه مما ج ل الواقأ أكرر ت قيدا ستشاري وما تم تنىتبلفا بين ما ورد في الرسومات اإلخالتادر أن ىنا  إ

% وتقمتاات 20ا بنساابة مي ي% وتاام تقماايص  ديااد تساا10بنساابة  ذ تقمتاات مسااا ة ال مااران المسااتطيمةإ

خارى مان المنشاأه أ% كما ت دلت كميات ال ديد ومواتىاتة في أمااكن 50عمده الدائرية بنسبة مسا ة األ

ن االعماادة عمااح مسااتوي الطااابي االرماي ماا يىة جاادا وال تت ماال أكراار مان الجيااد المسااموح بااة فااي أكماا 

 لوطني .نييار مبنح جام ة الرباط اإالتتميم ، كل ىذه االسباب أدت الح 

 
         ( 2018 - سوداكون – 10) الخرطوم   –مبنى جامعة الرباط الوطني  (2-7صوره رقم )
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 -الحوادث والصدمات : 4 -2-2

ات وال ااوادث ختوتااا مااا كااان منيااا مىنااا  ب ااض المباااني والمنشااآت التااي قااد تكااون م رمااة لمتااد    

و مايتيااا بمااا يتناسااب مااأ  تياطااات ألفماال عماال اإلئيسااية والطااري السااري ة لااذل  ماان اقريااب لمشااوارع الر 

 موق يا و التيا .

 تعديل وتغيير في االستخدام لممباني :  5 -2-2

 نواع و الميتة بين األنشطة لكل نوع من أمال سواء ال ية أ ختبلفات وفروي شاس ة لؤلىنا  إ      

المتنأ يختمف عن الم مل والسكن و المدرسة تختمف عن المكتبة والمستشىح يختمف عن المخزن بنية األ

نشاطة قاد ي ادث مشااكل فاي ... وىكاذا فاان أي تغييار أو ت اديل فاي ناوع األالخاص يختمف عان الىنادي .

ت ول فيبل تغيرة مختتة ومتممو أل ماال م يناة  نأالمبني تكبر كمما زاد ال مل فميس من الم قول 

 (1994 - عبد الم ز شاىين - 9) . م اف ما كان م د ليا بالتتميمالح مدرسة ت وي أ

 -:ىمال العزل المائي والحراري ا  المياه والرطوبة و  6 -2-2

ساىل المبااني تاؤدي ميااه أختبلط مواد كيميائية مختمىاة بسابب وجاود قد تت رض االساسات لمتآكل وا       

مااا  مااف الااح ذلاا ألتىاااعبلت مااأ ال ديااد والخرسااانة ووجااود الماااء لو ااده يساابب التاادأ وتآكاال ال ديااد ، 

  و المياه الناتجة عن الترب بسبب تمف التمديدات.مياه الجوفية ومياه الترف الت ي أتسببو ال

  -ىمال في لياسة وتمبيس الواجيات مما يعرض الخرصانة لمظروف الجوية :اإل 7 -2-2

كة ىتمام بالخرتانة وال ناية بيا من الاداخل بم الجاة تماف ال ازل وتارف ال ماماات والساباعدم اإل     

بطري سيئة فترف الغسااالت والميااه الناتجاة مان ال ماماات لياا تاأرير سامبي بسابب ماا ت اوي مان ماواد 

أسااااقف مااااافة لتساااارب المياااااه ن ااااو التمدياااادات الكيربائيااااة فااااي ائيااااة تااااؤرر عمااااح ال ديااااد والخرسااااانة إكيمي

 ال مامات والغرف .

يكااون واماا ا لممسااتخدمين  نالمطااابخ بنظااام عاازل مااائي مناسااب، وأن ت اازل ال مامااات و ولااذل  يجااب أ

ي مباشاارة كالتكسااير أو غياار تاابلف ال اازل سااواء لم مامااات أو األسااطح بطاار طريقااة اإلسااتخدام وتبلفااي إ
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) . بواب مما يسيل نىوذ المياه  تح بوجود ال زل الجيد ستخدام المياه بكررة وغمر ال وائط واألمباشرة ك 

 (2005 - أبو دية -11

  -دراسة : الترميمات والتوسع دون 2-2-8

 ستخدام مواد ت دث تمىيات لم ديد ترميم غير مدروس وا   -

 االساسات أو االجياد وم امل األمان مافية بمقاسات ال تت مميا عمل دعائم إ -

  داث تكسير في ال وائط ال اممة إ -

 رتىاعات دون دراسة أو مراج ة لمختتين ودون تراخيصزياده إ -

 غير مناسبة  ترميم بىريي غير متختص ومواد -

وماان النماااذج لمتاارميم غياار الماادروس باارج بياازا المائاال ويرجااأ ساابب ميولااة الااح طبي ااة الموقااأ ذات التربااة  

ستخدام الرخام الرقيل .توقف البناء عندما طيأ ان ترفأ اال مال الناتجة عن إغير المتجانسة والتي لم تست

بنااء ويظيار المياول كاي تساتقر قواعاد العاام وشاكل ىاذا وقات كاافي ل 100اشت مت ال رب التي اساتمرت 

دوار الياو بااالرغم مان ميولاو الوامااح وفاي تما  الىتاارة  ااول الم ماااريون أ 4أدوار تاام اماافة  3كاان البنااء 

وفي نياية القرن الرابأ  ال أن ذل   أماف ميوال جديداكميا ليظير المبنح أكرر استقامة إم الجة الميول ش

درجااات ، وتماات عااده  5وتاامت درجااة الميااول فااي القاارن ال شاارين الااح رامنااا  تااح  امااافة دور عشاار تاام إ

 م اوالت لمنأ البرج من األنييار أخىقت في البداية ونج ت في النياية. 
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 ( 2014 - أنطوان فيني -8) يطالياإ–( برج بيزا المائل 2-8صورة )

   -ىمال الصيانة : إ 2-2-9      

عماح كال عنتار مان  المبنح ، والتيانة ت ناي الكشاف الادوري نشاءلمتيانة أىمية قد تىوي أىمية إ    

تطاورة ل ابلج أي خمال جيزة ال ديراة والموأىام ىاذه ال ناتار ىاي ال ناتار اإلنشاائية بااأل عناتر المبنح

 ىتمام بكل ما قد يؤرر عمح المبنح وسبلمتو . في بدايتو، كذل  اإل

  -تآكل الحديد والخرسانة:  2-2-10

  -ث تآكل  ديد التسميح والخرسانة أل د االسباب االتية :ي د               

 و المخمىات البشريةقرب األساسات من أماكن الترف سواء المتانأ أ - 

 ىمال التيانة والم الجات الىورية لتسرب المياهتآكل بسبب إ - 

 و التنىيذىاع منسوب المياه الجوفية دون األخذ باإلعتبار أرناء التتميم أرتإ - 

 و م دات رقيمة أ مال كبيرة أ - 
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 ىزات وزالزل - 

 تغيير وت ول االستخدام - 

 ساسات أعمال  ىر بجوار األ - 

 مطار أو غيرهتسرب المياه سواء من األ - 

 -مفاجيئ لمتربة :اليبوط ال 2-2-11

  -تية :وي دث ىبوط مىاجيئ لمتربة لؤلسباب اآل

 نىتال ال وائط.و دوث إ ال رائي المجاورة أو الجودرجات  راره بسبب  -

جزئياااااا فقاااااد يكاااااون  نيياااااار لمبناااااح مجااااااور ساااااواء كمياااااا أوقاااااد ي ااااادث إ -كل المبااااااني المجااااااورة :مشاااااا -

المجاااااااورة بال ساااااابان سااااااواء كااااااان ذلاااااا  أرناااااااء  ل  ال بااااااد ماااااان أخااااااذ  الااااااة المباااااااني اياااااابل لمسااااااقوط ولااااااذ

نيياااااار بمتااااار بسااااابب إالترميماااااات ومراااااال لاااااذل  إنيياااااار عماااااارة ساااااكنية  جاااااراءالتتاااااميم أو التنىياااااذ أو إ

 .(2-9تورة ) عمارة سكنية مجاورة ليا 

 - أبو دية -12) بالنسبة ألعمال التربو واألساسات . عدم االستناد لتقارير جيده ومن متادر موروي بيا -

2002) 

 
 ( 2018 -العربية نت  -13القاىرة )  -(  عمارة سكنية 2-9صورة )
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  -من وسالمة المباني:العوامل المناخية المؤترة عمى أ -2-2-12

 -الرطوبة : 2-2-12-1

ومشتركة تؤرر عمح مكونات البناء ، وت د أ د أكرر ال ركة الناتجة عن الرطوبة ظاىرة طبي بة  -

 المتادر الرئيسية المسببة لم يوب في مكونات عناتر البناء . 

أ اسباب تنتج ال ركة مرل ال ركة الناتجة عن الرطوبة يمكنا  أن ت دث كمشكمة منىتمة أو باالرتباط م

 ل ركة ال رارية ، مما ينتج مجموعة أعراض .

عموما ىذه ال ركة ظاىرة تؤرر عمح المواد عموما وليس عمح المواد التقميدية فقط ومن المواد ما  -

 ختراي الماء في الوتبلت.ة بالرطوبة مرتبطة في التسرب أو إي اني من مشاكل أخرى مت مق

 ات ىي التمدد أو االنكماش  لممواد .ة ل ركة الرطوبة في المواد والمكونن اآللية األساسيإ -

 -تأرير الرطوبة عمح امن وسبلمة المباني: -

  الة غير ت ية لمستخدمي المبنح  -

 عدم تماس  المياسة في المباني  -

 سقفتمميح لم وائط واألرميات واأل -

 ن ناءىا فساد األخشاب المستخدمة وا   -

 يد المستخدم لمتدأت ريض ال د -

 تمف الدىان -

 تمف التمديدات الكيربائية  -

 سقفالتكسيات لؤلرميات وال وائط واأل تمف -

 نح بتكارر الىطريات والبكتريا في الم -

  -مسببات الرطوبة : -
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شاا ة الشاامس تج ميااا أكراار عرمااة لتااي يتااميا طرطشااة المطاار وقمياال ماان أتجاااه المبنااح : ال ااوائط اإ -

 لمرطوبة .

  تياطات كبير عمح المباني اذا لم تتخذ اإلمطار تمرل خطر : مياه األمطار كميات مياه األ -

 مطار. ألنيار والب ار والبر  الناتجة عن السيول واتأريرالمياه السط ية من األ  -

رتىااع منساوب الميااه الجوفياة وقربياا وىي المياه المتكونة ت ات ساطح األرض بسابب إ المياه الجوفية : -

 ن سطح االرض والناتج من عدم وجود شبكات الترف الت ي .م

ر الساااىمية خااابلل مساااام الترباااة والماااواد الخاتاااية الشااا رية: ىاااي السااابب فاااي تااا ود الرطوباااة مااان األدوا -

 المست ممة في  البناء.

رتىاااع درجااة  اارارة اليااواء ممااا يساابب رطوبااة ي ااوي كميااة ماان بخااار الماااء تااذداد ب التكرييااف : اليااواء  -

 ارف عمح ال وائط واألسقف واألرميات البارده عندما يبلمسيا اليواء الساخن. تتك

ستخدام وتتريف المياه : ي ادث نتيجاة لتساريبات لمميااه مان أالمااكن المرتى اة لممنخىماة مماا سوء اإل -

 ينشئ الرطوبة .

وجمساااات  سااتخدام ال مالاااة السااايئة يتسااابب فااي عياااوب فاااي الوتااابلت سااوء المتااان ية )عمالاااة سااايئة ( إ -

ساماح بنىااذ الميااه داخال المبناح وتقىيل المباني وأالجيزة الت ية والتمديدات ...  ياث ياؤدي ىاذا الاح  ال

ساطح وتتاريف األمطاار أو عممياا بطريقاة سايئة ىماال عمال مياول األوا  داث رطوباة ومراال عماح ذلا  إ

 (1990 -  واس زكي – 14).

  -لرطوية :نموذج لمباني  دث بيا اخطاء نتيجة لمشاكل ا -

  -فيال سافوي لمكوربوزية :

ألنيااا كاناات تمراال ال مااارة ال ديرااة  1965بااالرغم ماان تسااجيميا كأ ااد الم ااالم الم ماريااة ال الميااة منااذ عااام 

ماافة الاح الشاكل ده لمسماح ب رية ال ركة ت تاو باإلبكل ما فييا من مزايا المسقط ال ر ورفأ البناء بأعم
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ن ال بلقاة باين الم مااري ومابل  الىايبل لام تكان جياده فمقاد أعياد رسام إال أ يندسي النقي والذي تميازت باوال

ساقىيا وعادم شاتكح مبلكياا مان تسارب الميااه عبار أنتياء البنااء االمخططات أكرر من خمس مرات وب د إ

 كىاية التدفئة وذياده الرطوبة .

 
  ( 2014  -أنطوان فيني  -8فرنسا     ) –( فيال سافوي 2-10صوره )

 -الحرارة : 2-2-12-2

ت دث ال ركة ال رارية عندما ي دث التغير في ال رارة تمددا أو انكماشا لمكونات البناء المشااكل         

 الرئسية تظير خبلل ال ركة التىاممية بين المواد المتجاورة والمختمىة.

، يااؤدي ل اادم ت اادث فااي المكااون أو ال نتاار ىنااا  عاادد ماان ال واماال تااؤرر عمااح كميااة ال ركااة ال راريااة 

 درجة ال رارة أو تىامل درجة ال رارة عند الت رض ألش ة الشمس وفترات الظل .  استقرار

آليااة الىشاال بسااابب  ركااة  راريااة فاااي المااواد ت تمااد عماااح نساابة التغيياار وال ركاااة التىاماامية بااين مكوناااات 

 . السطوح الممونة والمظممة فالسطوح المظممة تمتص  رارة أكرر من السطوح الممونة

 -العوامل التي تؤثر عمى مدى تأثير الحركة الحرارية يتضمنان :*

 مدى درجة ال رارة -

 درجات  رارة تىاممية  -

 لون وتركيب الخمىية -
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 القتور الذاتي وال راري -

 (2002 -أبو دية  -12) .   تبلبة التراكيب المكونة والم يطةقوة و  -

 -تأثير الرياح حول المباني:  2-2-12-3

ن تسااابب مومااااء وبمسااااعدة ماااربات المطااار تماااوث البناياااة وتخمقاااان يمكااان أطبي اااة المتغيااارة لماااريح ال -

رير اية لكن الميزات الم مية تج ل األمر ت با لمت ميم  اول تاأمغوط تىاممية عمح الوجو الخارجي لمبن

 الريح.

 . (2002 -أبو دية  -12) الريح يمكن أن تشكل رقبل عمح السقوف المستوية  -

 -أثر األشجار المزروعة حول المبنى : 4 -12 -2 -2

نكماااش التربااة وىااذا ألتااأرير موساامي عااادة ت كبياارة اخاارى الااح البنايااات يساابب إقاارب األشااجار أو النباتااا -

 ومرير جدا في الترب الطينية .

تىاع الشجرة أو أقال ، قاد يزياد ر ر مشابو إلأنتاف أقطار جذر أالشجار ميمة جدا ، عادة نتف القط -

يقال عناد الزراعاة مرة نتاف القطار لمجموعاة م يناة مان األشاجار ، ولكان ىاذا التاأرير  1.5رتىاع الح إلا

  في الطين الرقيل.

والتاااي أدت الاااي إقاااتبلع  2014ح مديناااة فااااس مرماااة ذلااا  الريااااح الشاااديده التاااي  مااات عماااومااان أ          

نيياار لمجااورة لياا مماا تسابب فاي إمبااني اشاجار عماح اللسقوط ىذه األشجار والتي أدت بدورىا ب ض األ

 أجزاء من ىذه المباني .
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 (   2018 -ويكيبيديا  – 6)  امس خالفاس _ محمد    سقوط شجرة عمى مبنى (  2-11صورة رقم )

  -من وسالمة المباني :أالكوارث الطبيعية وأثرىا عمى   2-2-13

ر بشامتاي ت ادث بى ال الطبي اة  وال دخال ،لوىي  المخاطر التي تيدد أمن وسابلمة المبااني وال          

 نييارات ( .الىيمانات ، السيول ،الزالزل واإلمطار ، ال واتف ،فييا ) كال رارة ، الرياح ، األ

 مايتياا عناد خطار يجب أن يتخذ ليا من االجراءات ما يكىل ويجب أن يومأ في اإلعتبار إن ىذه األ

 -ت ومنيا:قامة المباني والمنشآتخطيط عند تخطيط او إ

الطبي ياة مااكن  ادوث الظاواىر ب يث تكاون ب ياده عان أ أو المبنح  ختيار موقأ المنشأه سن إ -

 نييارات ( .لىيمانات ، السيول ،الزالزل  واإلمطار ، ال واتف ،ا)ال رارة ، الرياح ، األ

مبناااي ) القريباااة لم سااابل  الكيربائياااة والمنااااطي المائياااةرافاااي المبااااني كمواساااير الميااااه واألوماااأ م -

لممبناااح كااال ذلااا  يجاااب  جاااراءت أمااان اماااافية ل مايتياااا( موماااأ متاااادر القاااوى بالنسااابةإتخااااذ إ

 تي ال تت رض المباني ألخطار ال وامل الطبي ية ال ناية بو  

ماااادادات اني ، مومااااأ المخااااازن المكشااااوفة واإلماااااءة فااااي المبااااكمااااا يجااااب ال نايااااة بطريقااااة اإل -

 الكيربائية والغازية والبترولية .. 
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عاااداد الخطااط البلزماااة اءات الى الاااة التااي يمكااان اتخاذىااا إزاء ىااذه األخطاااار ىااي إىاام االجاار أإن  -

لمواجيتيا مقدما وىي الخطط التي ت رف باسم خطط الطاواريئ وتوماأ ىاذه الخطاط بنااء عماح 

  -ت تمد عمح :دراسات دقيقة 

  تاءات السنوات السابقةإ –أ 

 ب_ نوع األخطار الطبي ية بالمنطقة

 رجة األخطار الطبي ية الم تمل وقوعيا بالمنطقة .ج_ مدي ود

خااارى التاااي توماااأ لتاااأمين تمااا  الخطاااط ماااأ تىتااايبلت ال ماياااة األمراعااااة التنسااايي بتىتااايبلت  -

 . المنشأة في الظروف ال ادية 

نييااار إدي الااح والااذي أ 1986مكسااي  الماادمر بال ااام وماان أمرمااة الكااوارث الطبي يااة زلاازال ال             

  .(14)المباني  مجموعة من

 

       (2018 –العربية نت  -13)   1986المكسيك زلزال ( 2-12صورة )
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 ثيرىم عمى أمن وسالمة المباني :طبيعة العائمة او المستخدمين لممباني وتأ 2-2-14

ساتخدام المبااني الاح المخااطر التاي تاؤرر عماح أمان وسابلمة المباااني قاد ياؤدي اإلىماال وساوء إ         

ىمال التيانة الدورية وال بلجياة لممبااني وا   خاطر التي ت دث نتيجة )ال رائي، ال موالت الذائده مرل الم

  -تي :ئية. ( ولتىادي ىذه المخاطر يجب إتباع اآلوالكاببلت الكيربا

 التيانة الدورية لجميأ أجزاء المبنح بواسطة المتختتين وذوي الخبرة.*  

 زان و موالت ال تتناسب مأ ال موالت التتميمية لممبني.ستخدام أجيزة وأرارات ذات أو عدم إ* 

 سبل  لكيربائية ومبلئمتيا لمقواطأ واأل مال امراج ة األ* 

 * تيانة االجيزة الكيربائية التالىة 

 -أبااو ديااة  - 15) سااتبدال وساايمة القطااأ أو الوتاال عنااد مبل ظااة خااروج شاارر منيااا ارناااء  مميااا.* إ

2005 ) 

 -مة لمسالمة :شتراطات العااإل 3 -2

  -شتراطات العامة لمسالمة الواجب توافرىا في جميع المباني :اإل 2-3-1   

  -النتشار الخارجي لمحريق :إنشائي لممبنى والحماية من سالمة الييكل اإل  2-3-1-1

 نشائي لممبنح وال وائط الخارجية من مواد مقاومة لم ريي.ن يتم تتميم الييكل اإلأيراعح  -

نح عمح مساافة آمناة مان المبااني ن يكون موقأ المبمباديئ ال ماية من إنتشار ال ريي يجب أت قيقا ل -

 نتقال النيران .األخرى لم د من إ

وىي المواد غيار ()أ  ) تقل التكسية الخارجية ل وائط المبنح والشرفات المكشوفة عن الدرجة يجب أال -

( وذلا  لممباااني أكرار ماان طااابقين 1182/ 1979قاام ر  تااراي طبقاا لممواتااىات القياساية الدوليااة قابماة لئل

) وىاي المااواد مخىماة القابمياة لئلشاات ال طبقاا لمواتااىات الجم ياة األمريكيااة  وأال تقال عان الدرجااة )ب(

 ( بالنسبة لممباني من طابي أو طابقين .84ختبار المواد رقم إل
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 -التركيبات والتجييزات الكيربائية : 2-3-1-2

تتميم وتركيب كافة التجييزات والخدمات الكيربائية والميكانيكياة فاي المبااني وفقاا  يجب أن يتم         

  -تي:رفة جيو فنية مختتة مأ مراعاة اآللممواتىات ال المية وبم 

ة عازال جيادا قطاار المناسابة وأن تكاون م زولاكافة التمديدات واألسبل  من األنواع واألن تكون أ -

 ار .رتىاع التيوم مية مد التمف أو إ

 يراعح توفير التوتيبلت االرمية البلزمة لجميأ األجيزة والتركيبات  -

نىجار تكون أالماءة كافية بالمبنح ، وأن تكون المتابيح من األنواع المربتة غير القابمة لئل أن -

، وتوماااأ داخااال  اااوائط زجاجياااة وأن تكاااون المىااااتييح وأالفيااااش والمقاااابس وغيرىاااا مااان األناااواع 

 (2015 -الموسي  خالد -16) الجيدة

  -مصارف الغازات والمداخن : -2-3-1-3

 تاراي كاالطوب واألسامنت اخن متانوعة مان ماواد غيار قابماة لئليجب أن تكاون مجااري الغاازات والماد -

 التمب ومطابقة لممواتىات ال المية .

 يجب أن تكون جيده التيوية وغير متتمة بالمواد القابمة لبلشت ال. -

ذه المبااني تتريف أعمح المبنح وب يدا عن المباني األخرى بما يممن عدم تأرر ىاأن تكون فت ات ال -

 بخرة المتتاعدة .بالدخان واأل

  -أنظمة التيوية وتكييف اليواء : 2-3-1-4

ب يث ال يجب أن يتم تتميم وتركيب وتيانة كافة أنظمة التيوية والتكييف طبقا لممواتىات ال المية  -

 ن .تؤدي الح انتشار الدخا

تراكم أالبخرة والغازات ان يتم توفير التيوية الطبي ية والميكانيكية بما يكىل تجديد اليواء وعدم  -

 .بالمبنح

 اليواء  يجب أال تستخدم سبللم النجاة والردىات كطري ارجاع ألنظمة -
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ن طرياي أال يتتل اليواء المشىوط من المطابخ باألمااكن األخارى وأن ياتم دف اة الاح خاارج المبناح عا -

 (2015 -خالد الموسي  -16)متارف الغازات 

 -المصاعد: 2-3-1-5

ة ، يجب أن تكون كافة تجييزات المتاعد وكذا السبللم الكيربائية مطبقة لممواتىات ال المياة والم ميا -

ناذارا مساموعا بكافاة أرجااء ي طاي إناذار الاذي وأن تزود بوسائل السبلمة واألمان البلزمة خاتة جارس اإل

 نح .المب

أن يكااون المتاا د مجياازا يجااب تااوفير التيويااة الميكانيكيااة الكافيااة والمناساابة بكابينااة الركاااب بالمتاا د و  -

 نزال اليدوي من  جرة الم ركات .بوسائل اإل

 -خالد الموسي  -16)يراعح توفير التيوية الكافية ب جرة الم ركات وعدم تخزين أي منقوالت بيا .  -

2015) 

  -الخاصة بكل نوع من أنواع المباني :االشتراطات  2-3-2

  -:اشتراطات السالمة لموحدات السكنية 2-3-2-1

 ال يسمح بالقيام باأي أنشطة تتنيأ مباني بالو دات السكنية . -

افر متطمبات السبلمة وتسييبلت بمدية قبل منح التراخيص بيذه الو دات الت قي من تو عمح أي  -

 -تية :واإلطىاء اآل نقاذاإل

 توفير  نىية  ريي عمومية في المنطقة المجاورة لممنزل  -أ

الموتاامة ب نىيااة ال ريااي او  طىاااءزل بخااراطيم اإلقتااراب ماان المنااااإلطىاااء ماان أن تااتمكن فااري اإل -ب

 مداد الماء .خزان إ

 يجب توفير عدد طىاية  ري بودرة بكل طابي من طوابي المنازل . -ج

يؤديان لمخاارج ويجاوز أن تكاون إ اداىما نافاذة أو شارفة  انيجب أن يكون لكل و ده سكنية مخرج -د

 .ستخداميما في ىذا الغرض ون إن تكونا خالياتان من ال وائي التي ت ول دويجب أ
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 قامااة و ااده سااكنية فااوي م اال تجاااري يراعااح أن يكااون ساامم المبنااح خااارج  اادود الم اال .فااي  الااة إ -

 (2015 -خالد الموسي  -16)

 -:مة لمعمائر السكنيةاشتراطات السال 2-3-2-2

شات ال ب ياث تمرال ما يجاورىا من مواد غيار قابماة لئلأن تكون ال وائط التي تىتل الشقي السكنية ع -

 كل شقة قطاع  ريي مستقل .

 .بلرين دقيقة ) مقاومة النيران(بواب المؤدية من الشقي الح الردىات والسبللم عن راألأال تقل مقاومة  -

نقااذ مان التاب ة لة ، ب يث تتمكن فاري اإلطىااء واإل و المنطقةالح المبني أ يجب توفير مدخل يوتل -

ه عااان طاااري النجااااة لتساااييل أعماااال اإلنقااااذ الوتاااول بسااايارتيما وماااداتيما الاااح الشااارفات والنوافاااذ الم اااد

 طىاء .واإل

يزياد  يجب تركيب بكرات خراطيم إطىاء لممكاف ة األولياة لم رياي فاي كال دور مان أدوار المبناح الاذي -

ب ااد نقطااة متاارا عاان أ 25ود مسااافة ال تزيااد عاان رتىاعااة عاان دورياان بااالقرب ماان ساامم النجاااة ، وفااي  اادإ

 طىاء ت ت مغط مناسب .تدر لممياه األن تتتل بمبالطابي وأ

كجام لكال  12ئياة جافاة يجيز كال طاابي ب ادد مان طىاياات ال رياي اليدوياة بم ادل طىاياة باودرة كيميا -

 ىايتين لكل طابي .دني عدد طشقتين وب د أ

 -سبل النجاة : -

 بديبلن لمنجاه من كل شقة . يجب أن يتوافر طريقان -أ

يجااب تااوفير طريااي نجاااه وا ااد عمااح أالقاال ماان كاال شااقة تتاايح لشاااغمييا الت اار  بأنىساايم الااح مكااان  -ب

 آمن خارج المبنح .

ي نجااة ، الاح الخاارج طريا عتبار الممرات والردىات والسبللم التي تؤدي الح مدخل الشاقةفي  الة إ -ج

نتقال من باب المدخل الح سمم م مي أو شرفة تؤدي الح سمم عن عشرة أمتار فيجب أال يزيد مسافة اإل

. 



 

32 

ن تكاون ىاذة الطاري خالياة مان في طاري النجااة مقاوماة لم رياي وأ المكشوفةاألسطح يجب أن تكون  -د

 الدخان ومن ال وائي وجيده التيوية .

   جبياإلدارية تجارية أو  يقي سكنية فوي مبانفي  الة وجود ش -ه

 أال تتتل المتاعد التي تخدم ىذه الشقي باالجزاء االخرى من المبنح .

خالاد  -16) مكان تركيبو فنيا .ة وا د لخدمة عمارتين متجاورتين إذا كان باإليجوز تركيب سمم نجا -و

 (2015 -الموسي 

  -:دارية والتجارية اإل راطات السالمة بمباني المكاتبشتإ 2-3-2-3

طىاء بما يكىل سيولة وتوليا لممبنح ومواقأ لطري المناسبة لمرور السيارات اإلنقاذ واإليجب توفير ا -

 طىاء عند المزوم .ال اإلنقاذ واإلطىاء لمقيام باعمأماكن تادر مياه اإلالشرفات والنوافذ و 

تة مقاومااة لمنيااران لمااده ساااعة رمااياأن يشااكل كاال طااابي قطاااع  ريااي ب يااث تكااون  وائطااة و يجااب أ -

 بواب لمده ال تقل عن نتف ساعة وأن يشكل كل سمم قطاع  ريي مستقل ويكون م ميا .واأل

 .والمترددين عمية عمح خمسين شختاذا زاد عدد ال اممين نذار اليدوي إيجب تزويد المبني بنظام اإل -

عن عمح مئتين شختا تجيز بنظام إناذار آلاي ا يد عدد شاغمييا عن والمترددين عمييالمباني التي يز  -

 و الدخان . لم ريي ب ستخدام كاشىات ال رارة أ

ظاااام اإلطىااااء التمقاااائي ب ساااتخدام المبااااني التاااي يزياااد عااادد شااااغمييا عااان خمسااامائة شاااخص تجياااز بن -

 لي .رشاشات المياه باإلمافة الح نظام اإلنذار اآل

  -سبل النجاة : -

 ااادي وعشااارين افة المطموباااة لمااارور شاااخص وا اااد عااان إمخااارج وىاااي المساااتسااااع و اااده الأال يقااال إ -أ

 بوتة .

 سم . 100بوتة وب د أدنح  42أال يقل اتساع مخرج الطواريئ عن و دتين أي  -ب
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شااخاص الممكاان خااروجيم فااي خاابلل دقيقااة  اادل تاادفي األشااخاص ماان المخاارج ويقتااد بااة عاادد األم -

 (2015 -لموسي خالد ا -16) وا دة ويقدر بخمسة وعشرين شختا .

 -:شتراطات السالمة بالمباني التعميمية إ  -2-3-2-5

 ستخدام المواد الجاىزة .د البناء من مواد خرسانية ويمنأ إأن تكون جميأ موا -

 ستي ابية .أكرر من طاقتيا اإلن تكون من دور وا د أو دورين ك د أقتح وعدم ت ميميا يجب أ -

شاخص ربلراة  500  -750رباأ مخاارج ،ابية الف شاخص يمازم لياا أستي المنشأه التي تبمغ طاقتيا اإل-

 قل .شخص مخرجان عمح األ 500-300يا من مخارج ، والتي س ت

 ستي ابية من األشخاص .اقتة اإليجب أن تومأ مخارج سبللم الطواريئ لكل دور  سب ط -

 من الداخل.بواب المخارج سيمة الىتح من الداخل  وتىتح لمخارج بالدفأ يجب أن تكون أ -

ختبار كافة التجييزات والتمديدات الكيربائية لممباني الت ميمية من قبل جيو فنية متختتة مأ فتح وا   -

 مطابقتيا لممواتىات الم مية وال المية .

 تزويد المبنح بطىايات ال ريي اليدوية والتي تتناسب مأ المبنح وم توياتة . -

 متر مربأ100كجم لكل  6اض س ة غر ختص طىايتا  ريي بودرة مت دده األت -أ

ب ادىااا كجاام والتااي ت اادد أ 6ه األغااراض ساا ة تزويااد المختباارات والم اماال بطىايااات بااودرة مت اادد -ب

 طبقا لنوع ال مل .

ناذار فاي أي نقطاة وزي و بطريقة تسمح بسامأ الجارس اإلنذار يدوي يتم تركيبة وتتزويد المبنح بنظام إ -

نذار عن جرس ال تص ماأ مارورة تزوياد االمااكن الخطارة رس اإللمبنح مأ مراعاة أن يختمف جمن ا

 و غيرىا .اسبة سواء كانت دخانية أو غازية أمرل المن درات بأجيزة كشف ال ريي المبكر المتن

تساع تؤدي ىذه السبللم لمناطي آمنة وأال يقل إ ن تكون درابزين السبللم من مواد مقاومة لم ريي وأنأ -

خالاااد  -16)  سااام. 130سااام والبساااطة عااان  20رتىااااع درجاااة السااامم عااان إ يزياااد درج السااامم عااان متااار وال

 (2015 -الموسي 
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 -من والسبلمة بالمباني التناعية :األشتراطات إ -

 يجب تجييز المتنأ بكافة الوسائل المت مقة بالسبلمة التناعية وفقا لمموائح ال المية والم مية . -

ال ب اااد مراج اااة الجياااات أ لغيااار الغااارض المختاااص لاااة إيل المتااانساااتخدام ال يجاااوز تشاااغيتغييااار اإل -

 المختتة .

 طىاء الح المتنأ .ل الكىيمة لتسييل وتول مركبات اإليجب توفير الطري والوسائ -

جام المتانأ ماأ تاوفير المتطمباات األساساية يجب أن يتوافر في المتانأ مخاارج نجااة مناسابة لناوع و  -

 ناره والتيوية .كاإل

ألي متانأ أو توسايأ القاائم مناو قباال أن يقاوم طالاب التارخيص بتقاديم دراساة فنيااة ال يجاوز التارخيص -

نذار والمراقبة ومكاف ة ال ريي م ده من قبل أ د المكاتب الىنية المتختتة بأعمال السبلمة وأجيزة اإل

 (2015 –خالد الموسي  -16). 

  :المسائل التي يجب مراعاتيا عند تصميم المباني 2-4

ساائمة اليامااة والتااي ليااا دور أساسااي مبنااح يجااب عمااح المتاامم طاارح ب ااض األ تتااميم أيعنااد         

 -لممان سبلمة المباني : 

 ىل موقأ المبنح في منطقة بيا م دل جريمة منخىض نسيبا ؟ 

 . ىل قوات الشرطة أو األمن األخرى تقأ عمح مسافة قتيرة م قولة 

 لم تممة .ىل الجدران قوية بما يكىي لتتمد أمام التيديدات ا 

  ىااال يمكااان دخاااول المبناااح مننقااااط مت اااددة ، أم مااان نقطاااة وا ااادة أو إرنتاااين ؟)  ياااث أن النقطاااة أو

 النقطتين يمكن أن تكون أكرر سيولة في مراقبتيا (.
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 ىل يمكن رؤية الزائرين قبل فتح البوابة أو الباب ؟ 

 ىل النوافذ مذوده بقطبان  ديدية ؟ 

 اتل  ، القطبان .بواب قوية ؟ أألقىال ، المىىل  األ 

  الت وبة في تخطية؟ ىل مزود بأسبل  شائكة ،  \ىل يوجد  ائط  ول المبنح ؟ ما مقدار السيولة

ىاال ي تاااج ألساابل   شااائكة ؟ ىاال البوابااات  قويااة ؟ ىاال يمكاان لم ااراس أن ينظااروا دون ماان خاابلل 

 البوابة دون فت يا ؟ 

 ىل يت ذر  الوتول لؤلسطح من الخارج؟ 

 افية داخميا وخارجيا .ىل توجد إماءة ك 

 .ىل يوجد مكان مناسب لومأ خزينة 

 . ىل يوجد مخزن لممقتنيات الرمينة 

 ىل تناديي اإلمداد الخارجية بخدمات الكيرباء والغاز والياتف م كمة اإلغبلي ؟ 

 لو كانت األعمال القتالية ستندلأ ، فيل ي تمل أن يكون المبنح م رما لنيران مباشرة ؟ 

 افية إلنتظار السيارات ، وىل تكون تم  السيارات آمنة ؟ىل توجد أماكن ط 

 ت؟ية من المبنح الح إنتتظار السياراإذا كان ىن  تيديد بالسيارات المىخخة ، ىل توجد مسا ة كاف 

 ىل يمكن اإلعتماد عمح اإلمداد الكيربائي إن لم يكن كذل  ما  جم المولد الذي ت تاجة ؟ 

 ياه ، إن لم يكن كذل  فيل سات تاج الاح تركياب نظاام ميااه خااص ىل يمكن اإلعتماد عمح إمداد الم

 (.2018 -ال ربية نت -13ب  )
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 -من والسالمة في المباني : دراسة نماذج لتطبيق نظم األ 2-5

 -دبي :  –االمارات العربية المتحده  –برج خميفة  2-5-1

متاار  800إرتىاعااة أكراار ماان يمراال باارج خميىااة أطااول مبنااي فااي ال ااالم فااي عتاارنا ال ااالي ويتاال      
 طابقا . 160ويمم أكرر من 

يقاأ فاي قماب إماارة دباي باالقرب مان ماول دباي وشاارع الشايخ زاياد وعماح ب اد كيماومترات الموقأ :  -

 من شاطئ الخميج ال ربي .

  2010/ 4/1تدشين البرج :  -

 مميون قدم مرب ة 5.67مسا ة البناء :  -

 المتمم : أدريان سميث  -

ىة في اإلمارات ال ربية المت دة الي قائماة األباراج أالكرار تطاورا فاي ال االم والتاي ت تماد ي تبر  برج خمي -

ىم انظمة أوفيما يمي التشغيل و د التتشي من  يث التتميم  متطورةال ديرة و من والسبلمة الاألعمي أنظمة 

   -من والسبلمة المتب ة في برج خميىة :األ

 

 ( 2018-البيان نت -17)لعربية المتحدة اإلمارات ا ( برج خميفة 2-13صورة )
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 ( 2018-البيان نت -17)  االمارات العربية المتحدة – ( برج خميفة2-14صورة )

 -أنظمة الحماية من الحريق أثناء التشييد: 2-5-1-1

تاام تزويااد باارج خميىااة بأنظمااة  مايااة مؤقتااة ماان ال ريااي خاابلل المرا اال اإلنشااائية ، وتاام تااوفير غرفااة      

 ية إلكترونية في البرج لمسيطرة والت كم بجميأ أنظمة اإلنذار واإلطىاء والسبلمة ال امة مركز 

  -:أنظمة الحماية من الصواعق  2-5-1-2

ىيكل البرج وغبلفة الخارجي وأنظمتة الداخمية تشكل منظومة وا ادة لتمريار التاواعي الاح األرض       

 والتخمص منيا بسبلم .

  -من اليزات والزالزل :أنظمة الحماية  2-5-1-3

 ديد الوقت المناسب إلخبلء البرج .ي تمد برج خميىة عمح نظام متطور لمكشف عن الزالزل وت  -

يساااعد النظااام الم تمااد عمااح تطبيااي خطااة ال ماال فااي  ااال  اادوث الاازالزل وماان راام ي ماال نظااام التقياايم  -

الازالزل فاي  وعماح الارغم مان نادرة  ادوث ة أخارى ،السريأ عمح التأكد من أمان المبنح قبل ال ودة إليو مر 
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بم ااايير األماان والساابلمة التااي تقتمااي أن يااتم بناااء المباااني التااي تزيااد اإلمااارات إال ماان المااروري التقييااد 

 درجة عمح مقياس رختر . 5.9طوابي لتكون قادرة عمح التمود أمام زلزال قوتو  10عن 

(Kinematics)،  وىي عبارة تم إستخدام نظام  ت ببرج خميىةزلزال أو أي إىتزازاولمراقبة  دوث 

إستش ار بيانات دقيقة  ول  ركة البرج لمسااعدة المساؤولين عماح وماأ خطاة عمال مدروساة  عن أجيزة

 في  ال وقوع الزالزل ومن رم نشر الم مومات بيدف ت سين إجراءات السبلمة .

 أنظمة الطوارئ : 2-5-1-4

ا عمااح ت ديااد  اااالت الطااوارئ المطمقااة التااي تسااتوعب عمميااات يسااتخدم نظااام الكيناماااتيكس أيماا        

 اإلخبلء مما يساعد تخىيف الخسائر الم تممو وممان إستمرارية ال مل .

 أنظمة الحماية من الرياح )ىندسة الرياح( : 2-5-1-5

الم تمماة فاي يمرل الشكل النيائي لبرج خميىة رمرة الجيود اإلبداعية الكبيرة في إختبار قوة الريااح         

أسوء الظروف ، وتم ال رص في ت قيي التنوع في تسمسل البارج ماأ تتااعده ن او األعماح مماا ي اد مان 

التأرير الذي يمكن لمرياح أن تتركاو عماح البارج ، وياؤدي الشاكل المختماف لكال قسام مان البارج الاح ت اديل 

 ركة الجانبية من الييكل .من ال   ركة الرياح بما يمن يا من التأرير بشكل منظم عمح بنية البرج ويقمل

فروع تتمائل مأ زياادة اإلرتىااع  3ي مؤلىا من و دات والمبنح عمح شكل  رف وا وكان الييكل المؤلف

نشاء كما يوفر نظاام عالية األداء مكادة رئيسية في اإل، ويستىيد ىيكل البرج من توظيف الكتل األسمنتية 

 ار الرياح والزالزل عمح  د سواء. ماية من آرمراقمة ال مل األفقي لمبرج 

وترتبط الجدران األسمنتية الدائمة ذات األداء ال الي باألعمدة الخارجية من خابلل سمسامة الجادران القتاة 

 نيكية .االمدعمة في طوابي األنظمة الميك
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 وتتيح أنظمة قياس الرياح مقاومة  مل الرياح مأ أدنح درجة ممكنة من اإلىتزاز.     

مأ دراسات قنوات الرياح ، قاام فرياي ال مال بدراساة مىتامة  اول ال الاة الجوياة الخاتاة بمديناة بالتزامن 

دبااي ، وأخااذت ىااذه الدراسااات ب ااين اإلعتبااار  الااة الرياااح سااواء فااي اال ااداث الجويااة المتكااررة أو النااادرة 

 ( 2018-البيان نت -17) .(2-15تورة ) لممان را ة السكان ومكانة البناء عمح  د

 

 ( 2018-البيان نت -17)( أنظمة الحماية من الرياح برج خميفة 2-15ورة )ص

 المتبعة لحماية الييكل اإلنشائي األنظمة اإلنشائية  2-5-1-6

ومااأ ميندساااو بااارج خميىااة نظاااام جدياااد يسااامح ا جااوىر ا لااادعم اإلرتىااااع الشاااىي ، مكاااون مااان مجموعاااة 

المغاااو اإلنجميزياااة ىاااذا النظاااام الييكماااي يتااايح دعاماااات التاااي تشاااكل  ااارف واي ب 3أساساااية سداساااية م اااززه 

( 2-16تاااورة ) لممبناااح دعااام نىساااو أفقياااا وي اااافظ عمياااو مااان اإللتاااواء أرنااااء الااازالزل أو اليااازات األرماااية

  . (2-17وتورة )
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 ( 2018-البيان نت -17)( الييكل اإلنشائي برج خميفة 2-16) صورة

 

 

 ( 2018-لبيان نت ا-17)( الييكل اإلنشائي برج خميفة  2-17) صورة
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 حماية األجزاء الحساسة بالبرج : 2-5-1-7

وفرت فاي البارج أنظماة إطىااء نظيىاة ل ماياة غرفاة األجيازة اإللكترونياة والكيربااء واإلتتااالت والخادمات 

 ال ساسة األخرى .

 -أنظمة الحماية من الحريق : 2-5-1-8

ال رايااي واإلخاابلء أىميااة قتااوى  يااث  اارص مطااورو ا باارج خميىااة ا عمااح إياابلء أنظمااة المكاف ااو ماان  

ي ااايط األسااامنت بجااادران كافاااة السااابللم مااامن البااارج فاااي  اااين تبماااغ الطاقاااة اإلساااتي ابية لمتااا د الخدماااة 

أطااول متاا د خدمااة فااي ال ااالم ماان  يااث المسااافة المقطوعااة فااي  اكيمااو جاارام وىااو أيماا 5500وال رائااي 

 يبا . طابي تقر  25ال الم وىنا  أيما مبلجئ مكيىة تقأ بين كل 

فر بالبرج كميات كافية من مياه اإلطىاء موزعة عمح عدد من الطوابي وت مل بنظام الدفأ الاح أعماح ويتو 

 أو األسىل  سب موقأ ال ريي .

إمافة الح وجود فوىات مياه إطىاء ال ري فاي الطاابي األرماي لتغذياة سايارات اإلطىااء وبماغط وتادفي 

 مناسب .

راض ال ماية من ال ريي فتشكل بمجموعيا منظومة متكاممة مان خطاة وتم تقسيم البرج الح قطاعات ألغ

 ال ماية الشاممة لو 

 نظام إنارة الطوارئ : 2-5-1-9

 البرج ي توي عمح نظام إنارة الطوارئ في  ال إنقطاع التيار الكيربائي .
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 حماية البرج من الرطوبة : 2-5-1-10

خاتة بالبرج الح تجمأ كميات كبيره من الرطوبة المكرىاة يؤدي اليواء الخارجي ال ار وعمميات التبريد ال

يتاب فاي خازان من اليواء الخارجي لذا يتم جمأ ىاذه الميااه المكرىاة والاتخمص منياا عبار أنباوب مساتقل 

 موجود في المستوى السىمي في موقف السيارات .

 أنظمة الحماية من الحرارة :  2-5-1-11

م تتااميم النظااام الكسااوة عمااح ت ماال درجااات ال اارارة فااي التاايف ، إلرتىاااع درجااة ال اارارة فااي اإلمااارات تاا

 متر مربأ من الزجاج ال اكس واأللمونيوم والىوالذ المقاوم لمتدأ  124000ويتكون من 

يااوفر الزجاااج الم ماااري  لااوح زجاااجي فااي الواجيااو الخارجيااة لمباارج ،  تااح 26000وأسااتخدمت أكراار ماان 

 ارة الت راء الشديدة والرياح القوية .ش ة الشمس ويقاوم درجات  ر  ماية من أ

  ( Swiss Re tower) -لندن : مبنى سويس ري   2-5-2

طول سادس ناط ة ل ناط ة س اب مستدامة بيئيا فيو أىو أو  30مبنح سويس ري أو برج سانت ماري 

 في لندن .يستخدم كمكاتب عامة و س اب في لندن 

 ياة لكال المبناح ، وتكساو المبناح طبقاة مزدوجاة مان وىنا  فجوات في كل طاابي تخادم كنظاام تيوياة طبي

 ج  يث يتم عزل الىماء الداخمي    .الزجاج ،  يث ين تر اليواء في طبقتي الزجا

   2000تاريخ اإلنشاء :  -
 طابي  40عدد الطوابي :  -
 م 180رتىاع : اإل -
 المتمم : نورمان فوستر  -
 2004/ 4/ 24اإلفتتاح :  -
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 (2018 -ويكيبيديا  – 6)    لندن  – ( مبنى  سويس ري2-18صورة )

خاااص  يتقاأ البنايااة ال الياة عمااح موقاأ سااابي لبناياة أخاارى وي تبار الموقااأ المقار الرئيسااي لساوي عااالم -

 تل إنىجار قريب من الموقأ مما  أدى الح ت رض المبنح القاديم  1992/ 10/4بالسىن والش ن وفي 

ة  .كماا أن مدينااة لنادن كاناات تسا ح الااح إعااده البنايااة الاح أمارار بالغااة وكاذل  عاادد مان االبنيااة المجااور 

والواجياو التاريخياة لياا ، لكان ب اض المبل ظاات ال دياده تام االتىااي باأن  بشكل ي افظ عمح تراث المدينة

م ب اذر إزالاة وتادينة أن تبيأ الموقأ ز إعاده ترميم البناية غير مجدي بسبب األمرار ال ديده لذا قررت الم

ال أنااو تاام  ىااظ الجاازء الااداخمي والواجيااو لمبنايااة أماابل فااي إسااتخداميا ال قااا .وقااد قاادم بنااح إجميااأ بقايااا الم

مشروع تتميم ميمينيوم تور لكن ب د   طرح المشروع تام رفماو ألساباب  1996ىاوس ترافمقر في عام  

التتاميمي  ا توق و أن يسبب المقترحمرتىاعة لممقياس المتواجد في المنطقة كإمت دده أىميا عدم مبلئمة 

 مراب ل ركة مطار المدينة وىيررو.إ

 .   2004وتم افتتا ة في نيسان  2003أكممت شركةا سكانكسا ا بناء المبنح في في 
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ة ماان والساابلمة ال ديرااي تباار مبنااحا سااويس ري ا ماان أكراار االبااراج تطااورا خاتااة فااي إسااتخدام أنظمااة األ

 نشائي والتقني .عمح المستوى اإل

 نشائي لبرج سويس ري :النظام اال  2-5-2-1

يتكون الييكل االنشائي لمبرج من الىوالذ المقوى مما ي طي فراغات  واسا ة وىيكال إنشاائي قاوي ويتكاون 

  الشكل الخارجي لمبرج عمح شكل خيارة .

 

 (2018 -ويكيبيديا  – 6)  ( مقطع رأسي سويس ري 2-20صورة )  ( 2018 -ويكيبيديا  – 6)    ( موقع سويس ري 2-19صورة )

 ىتزازات :اية لبرج سويس ري من الزالزل واإلنظمة الحمأ 2-5-2-2

تمم البرج من ىيكال فاوالذي مقاوى ىاذا الييكال االنشاائي لاو القادرة عماح مقاوماة الازالزل واليازات بتاورة 
 كبيرة . 

ستش ار دقيقة في  الة وقوع أي إىتزاز أو زلزال .           كما يوجد أنظمة مراقبة وا 

 أنظمة الحماية من الرياح واألعاصير :  2-5-2-3

  بدون ال اجة الح ت زيزات إمافية لمبرج .ىيكمو التمب        
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 أنظمة الحماية من الحرارة : 5-2-4 -2

يتكون ىيكل البرج من الىوالذ والزجاج المقوى والمكون من الطبقتاين ال اازلتين لؤلشا ة الماارة مان        

 . (2-21تورة ) الشمس ومن اليواء واالتربة مأ اإلبقاء عمح دخول موء النيار

 

 (  2018 -ويكيبيديا  – 6)   قوى سويس ري( الييكل الفوالزي الزجاجي الم2-21صورة )

 من والسالمة في المباني : ن دراسة النماذج لتطبيق نظم األم الخالصة 2-5-3

 د والتشغيل .والمتطورة من  يث التتميم والتشياألمن والسبلمة ال ديرة إتباع أنظمة  -

 اإلىتمام بنظم األمن وال ماية لممبني وخاتة أنظمة ال ماية من ال رائي  -

  الية .ىتمام بأنظمة ال ماية من التواعي خاتة في المباني الاإل -

باااراج ونظاام االخاابلء خاتاااة عنااد تتااميم األ إعتماااد أنظمااة الكشااف عااان الياازات والاازالزل ومراقبتياااا -

 ال الية . 

إتبااااع الااانظم ال ديراااة والمناسااابة لبيئاااة المبناااح ل ماياااة المبناااح مااان تاااأرير الريااااح وال ااارارة واألمطاااار  -

 والرطوبة وال وامل البيئية المختمىة .
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 ديراااة عماااح ت دياااد  ااااالت الطاااواريئ المطمقاااة التاااي تساااتوعب عممياااات إعتمااااد  أنظماااة الطاااواريئ ال -

 اإلخبلء مما يساعد تخىيف الخسائر الم تممة وممان إستمرارية ال مل .

إختيار اليياكل اإلنشائية المناسابة والتاي تمامن ال ىااظ عماح الييكال اإلنشاائي لممبناح و مايتاة مان  -

 أي مخاطر متوق ة .

تتاااااالت جياااازة االلكترونيااااة والكيرباااااء واإلل ساسااااة بااااالمبنح وغاااارف األىتمااااام بتتااااميم األجاااازاء ااإل -

 والخدمات ال ساسة األخرى .

إتباع أنظمة المكاف ة من ال رائي ال ديرة مأ وم يا في اإلعتبار عند التتميم مرل وجود فوىاات  -

 ي .مافة لمتوزيأ الت يح لم ساسات وطىايات ال ريإلطىاء في الطوابي االرمية ، باإللمياه ا
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 الثالث الفصل 

 منيجية البحث ) دراسة حالة : مبنى سكني حي الجامعة (

  ) دراسة حالة : مبنى سكني حي الجامعة ( -3

 -الحالة : 3-1

 - ي الجام ة  : –مبنح سكني من ستة طوابي بأمدرمان           

 -إسم المبنى : 3-2

   ي الجام ة  مبنح سكني 

ده لمديناة أماادرمان وسايتم الباادء بتشاايب سا د التاب ااة أبمنطقاة  ااي الجام اة بم ميااة  يقاأ المبنااح          

 من قبل شركة ال بوب لممقاوالت . 2018بال ام 

 المنار  ي الجام ة . –أب س د  -الموقأ : أمدرمان 

 متر مربأ . 500مسا ة البناء : 

 المتمم : م. عرمان عبد اهلل م مد أ مد 

 مقاوالتالمال : شركة ال بوب لم

 المنىذ: شركة ال بوب لممقاوالت 

التتاااميم بسااايط إساااتخدم إساااموب ال ماااارة التك يبياااة ب ساااتخدام مساااقط أفقاااي   التتاااميم والخااارط اليندساااية :

( تومااح المسااقط 3-1تااورة )مسااتطيل بساايط وا  ااداث فراغااات مسااتطيمة مرب ااة تتخمميااا مماارات واماا ة 

 .األفقي لمطابي األرمي 
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الييكماااي إلنشااااء المبناااح ، كماااا أساااتخدمت أساساااات منىتااامة لتتاااميم أساساااات  إساااتخدم النظاااام        

 .( تومح مسقط رأسي لممبنح 3-3تورة )  المبنح

 

 لممبنى السكنيرضي ( الطابق األ 3-1صورة )
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 لممبنى السكني الطابق المتكرر (3-2صورة )
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 السكنيسي لممبنى أمقطع ر  (3-3صورة )

 -حمول (:الموقع )المشاكل وال 3 -3

الموقأ : يقأ المبنح في  ي سكني وىو  ي من الدرجة االولح وكل المباني المجاورة عبارة عن  -

 .( طوابي 7-1عمائر سكنية يتراوح إرتىاعيا من )

 متر .  5-2.5عمي االرض الرابتة من  حالمنطقة ذات أرض طينية منتىخة ويتراو طبي ة األرض :  -

من الجزء الشرقي جبل طورية ىذا الجبل تم تىجيره وتكسيره  كمم 2.5د طبي ة المنطقة : يقأ عمح ب  -

 مما أدى الح ظيور تتدعات بالمناطي المجاورة .
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وأومح المتختتون أن سبب الظاىرة )التتدعات( أن الجبل لو عري يبدأ من شري  ي الجام ة 

 (.18شري أمبده )ويتجو شماال الح  ي المرب ات بالميندسين رم ينتيي في منطقة ود البشير 

 

 

 موقأ المبنح        جبل طورية       ي الجام ة              

 السكني ( موقع المبنى3-4صورة )

  - الة الموقأ ومشاكل المباني المجاورة لمموقأ : -

فااي تركة وىااي تتاادعات بم اينااة المباااني المجاااورة لمموقااأ نجااد أن جميااأ المباااني ت اااني ماان مشاااكل مشاا

وخاتة  اوائط األساوار )يذياد عماي التتادعات ( وقاد رجاح المختتاين أن التتادعات  ال وائط االسقف

  -ت دث لؤلسباب االتية :

 طبي ة األرض الطينية المنتىخة  -ا

جامعة امدرمان 
 االسالمية
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 التىجيرات والتكسير التي تجري في الجبل . -ب

 مأ المشاكل السابقة في اإلعتبار .عدم مراعاة طبي ة المنطقة عند تتميم المباني وعدم و  -ج

 -ومن م اينة المباني بال ي نجد : -

 .(3-5تورة )* كرير من األسوار متشققة وىنا  شقوي تتل لدرجة إنىتال في ال ائط 

* االساوار المبنياة ماان الطاوب اال مار أقاال تتادعا ماان المبنياة باالطوب البمااو  . كماا أن االسااوار ذات 

ية المساام ة أقاال تتاادعا ماان المدعمااة ب ناتاار رأسااية  ماان الطااوب أو ال جاار التاادعيمات األفقيااة والراساا

 وذات أساسات من ال جر .  

 * توجد تشققات في كل انواع المباني لكن تذداد التشققات في المبات ذات نظام االنشاء

 ) البيم المستمر( عن المباني ذات نظام اإلنشاء) األعمده والببلطات( .

 تشققا وتكسر  ببلط األرميات . رميات وأ يانا * يوجد إنتىاخ في األ

  

 
 ( نموذج  لمتشققات بالحوائط حي الجامعة 3-5صورة )
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 ( نموذج  لمتشققات بالحوائط حي الجامعة 3-6صورة )

 

 
 ( نموذج لمتشققات بالحوائط حي الجامعة3-7صورة )
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 ( نموذج لمتشققات بالحوائط حي الجامعة3-8صورة )

 نطقة لب ض  االت السرقة التي  درت بالمنازل وال مائر المجاورة.ت رمت الم 

  مداد التيار الكيربي خاتة في فترة التيف .إعدم انتظام 

 . عدم إنتظام إمداد المياه وقد ي دث إنقطاع المياه عن المباني ل دة أيام 

 ألتربة .بالمت وبة تت رض المنطقة لمرياح ا 

   -المعالجات : 3-4

 االنشائي : الييكل 3-4-4

نجد ان النظام المستخدم في التتميم يتبلئم مأ النظام الييكمح لو القدرة عمح مقامة االىتزات لذا -

 طبي ة المنطقة .

الييكل االنشائي المتمارل لو القدرة عمح مقاومة االىتزازات المتكررة  لذا وجب امافة ب د  -

ياده رق ة التسميح في الوسط  ذبالت ديبلت عمح التتميم لج ل الييكل أكرر تما رل  وذل  

 . (3-9تورة ) بتسميح منطقة السمم لتىادي إجيادات عزوم اإللتواء نتيجة اإلىتزازات
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 )تعديل(يادة التسميح في منطقة السمم ز  (3-9صورة )

 -معالجة األساسات : 3-4-2

المتامم إختاار  االساس المناسب لؤلرض  الطينياة والمنتىخاة ىاو االسااس ال تايري ) نجاد ان -

غيار مبلئماة لطبي اة المنطقاة الطينياة لاذا يجاب تغييار االسااس لؤلسااس اساسات منىتامة وىاي 

ال تيري  عمل إ بلل لمتربة وتغيير التربة الطينية  ول وت ت االساس ) تغييار باماافة ترباة 

 رابتة (   جرية
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 (2018 -ويكيبيديا  -20حي الجامعة )ل( نموذج أساس حصيري 3-10صورة )

  -معالجة السور الخارجي : 3-4-3

 عمل دعائم أفقية ورأسية مسم ة مأ أساس مسمح لتىادي التشققات . -

 إستخدام الطوب اال مر ألنو لو قدرة أكبر عمح مقاومة التشققات . -

  -حجر البناء المناسب : 3-4-4

نطقااة ىااو )الطااوب األ ماار (  جاار البناااء المناسااب لمبيئااة الجافااة وذات التربااة الطينيااة ومتااوفر فااي الم -

 ولة القدرة ايما عمح امتتاص مياه األمطار .

 -معالجات يجب االىتمام بيا اثناء التنفيذ : 5 -4 -3

 -اإلىتمام بب ض التىاتيل مرل : -

 . ديد التسميح ) توزي و ،تركيبو ، نظافتو ( -

 المبنح . وعناتر التنىيذ الت يح لكل أجزاء-

 )استخدام مواد عزل مناسبة وجيده لمقاومة المياه الجوفية (. ال زل الجيد لؤلساسات -

 التركيب الت يح لم مامات وال زل الجيد لم مامات . -

بياا ال زل الجيد ألرميات و وائط المبنح من المياه خاتة في  وائط الترف ) ال وائط التاي توجاد  -

 المياه في ال وائط ( .مواسير الترف يجب عزليا جيدا ل ماية المبنح من تأرير إنتشار 
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  -بعض المعالجات الخارجية اليامة : 3-4-6

 إختيار لون فاتح لمقاومة ال رارة وأش ة الشمس ال الية وخاتة في السطح . -

تقميل تأرير ال رارة عمح المبنح ) تشطيبات األسطح والبمكونات نستخدم المون األبيض لمقاومة  -

 س وعررات الظل ( .)الت رض ألش ة الشمال ركة ال رارية 

  -معالجات األمن والسالمة لممبنى من الداخل : 3-4-7

 سم (. 15ميبلن السمم ) البسطة م ف إرتىاع الدرج ، إرتىاع الدرج  -

 ختيار مواد تشطيب غير منزلقة .إ -

 . (3-11تورة ) السبللم يمكن إستخدام ببلط الرخام المزجج إنياء الدرج المماد لئلنزالي* 

 

 
 ( 2018 –العربية نت - 21) ( بالط رخام مزجج إنياء الدرج3-11ة )صور 
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 (.3-12* الممرات الداخمية ) سيراميك مضاد للنزالق تشطيب ممرات ( صورة )

 

 
 ( 2018 –العربية نت - 21) ( سيراميك مضاد للنزالق3-12صورة )

 

 (.3-13)م الج مقاوم لم راة واالنزالي ( تورة  مزجج * المطبخ ) سيرامي 

 

 
 ( 2018 –العربية نت - 21)سيراميك مقاوم لمحرارة واإلنزالق  (3-13صورة )
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 . (3-14ة ( صورة )الرطوبالحمامات ) بالط حمامات معالج مقاوم لممياه و *

 

 
 ( 2018 –العربية نت - 21)( بالط حمامات مقاوم لممياه والرطوبة 3-14صورة )

ذا إاساية لماداخل الشاقي مان ماواد مقاوماة لم رياي) لىتال ال رياي سألبواب خاتة األباواب انوعية األ -

 ( 3-15دقيقة ( ، نموذج تورة ) 120وقأ في أ د الشقي لمده ال تقل عن 

 
 (2018 -ويكيبيديا  -20)( أبواب مداخل مقاومة لمحريق 3-15صورة )
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 .منطقة م رمة لؤلتربة(تربة  )الإستخدام نوافذ متمتة ومتممة بتورة سميمة ل ماية المبنح من األ -

 أمكن . ستخدام نوافذ زجاجية لتوفير إماءة طبي ية ماا  الجيدة لممرات و اإلماءة  -

رتىاااع التيااار الكيربااائي ميم الجيااد لمكيرباااء والقواطااأ واألالتتاا - ساابل  عاازل جيااد وم ميااة ماان التمااف وا 

ناد التوتايبلت تاورة ساتخدام عقاد الن ااس عوا  ( 3-16إستخدام اسبل  ن ااس مزدوجاة ال ازل تاورة ))

 (  مأ التوتيبلت االرمية البلزمة لجميأ األجيزة والتركيبات .17-3)

 
                  (2018 -عمي بابا نت 22)   أسالك نحاس مزدوجة العزل (3-16)صورة 

 
 (2018 -عمي بابا نت 22عقد النحاس ) (3-17صورة )  
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 مسموعا لكافة أجزاء المبنح . تذويد السمم بجرس إنزار والذي ي طي إنذارا -

توفير التيوية الميكانيكية الكافية والمناسبة بكابينة الركاب بالمت د وأن يكون المت د مجيزا بوسيمة  -

 االنزال اليدوي من  جرة الم ركات .

 -الحماية من الحريق : 3-4-8

 توفير  نىية  ريي في الىناء في فناء ال مارة ويسيل الوتول الييا . -

تركيب سمم نجاة ) المبنح مكون من ست طوابي ( مأ إمافة خراطيم إطىاء المكاف ة االولية لم ريي  -

 والتي ستتتل بمتدر اإلطىاء .

ب مل ممر ب رض ( 3-18وإلمافة سمم اليروب لممبنح يمكن ت ديل الخرطة كما مومح بالتورة )

 . (3-19نموذج تورة ) متر وا د مأ باب مقاوم لم ريف ويىتح لمخارج

 
 

 
 ضافة ممر اليروب( تعديل التصميم بإ3-18صورة )



 

62 

 
 (2018 -عمي بابا نت 22) ( باب ىروب مقاوم لمحريق 3-19صورة )

كل شقتين أو  طىايتين لكل طابي ( تجييز كل طابي ب دد من طىايات ال ريي اليدوية ) طىاية بدرة ل -

 .(3-20نموذج التورة )

 
 (2018 -عمي بابا نت 22) دوية  ( طفاية حريق ي3-20صورة )

 ت مية الجدران الخارجية وتذويدىا بسم  شائ  لم ماية . -

 بكاميرات مراقبة  ل ماية المبنح من المتطىمين من الخارج تذويد السور والمداخل  -

 إستخدام أبواب الشقي الرئيسية التي بيا فت ة يمكن من خبلليا م رفة الزائرين . -

 يدية تذويد النوافذ بقطبان  د -

 ت ديل التتميم الداخمي ب مل مكان سري لمخزينة والمقتنيات الرمينة . -

 نسبة إلنقطاع التيار في ب ض األوقات . تذويد المبنح بمولد إمافي -

 مأ جياز مخ )موتور ( نسبة إلنقطاع المياه في ب ض األيام . تركيب تيريج  -
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 الرابعلفصل ا

 اإلستبيان

 -عام : 4-1

 وت مياال نظاام األماان والساابلمة فااي المباااني بم رفااة المخاااطر وال واماال المااؤررة غمااح تماات دراسااة          

شااتراطات البلزمااة لتطبيااي ىااذه الاانظم فااي المباااني. كمااا تماات دراسااة أماان وساابلمة المباااني مااأ م رفااة اإل

 نماذج  لمباني عالمية  لتطبيي ىذه النظم .

اده ختيتاا لت دياد ال وامال الماؤررة عماح ومن رم جم ت  م مومات وبياناات عان طرياي إساتبيان تام إعاد

أمااان وسااابلمة المبااااني فاااي الساااودان وم رفاااة المخااااطر األكرااار شااايوعا وتكااارارا  والتاااي تيااادد أمااان وسااابلمة 

 المباني في السودان .

 وتم ت ميل ىذه البيانات إ تائيا لت ديد ال وامل وم رفة المخاطر األكرر إنتشارا في السودان .

  -المكاني :اإلطار الزماني و  4-2

تركااز الدراسااة عمااح ال واماال المااؤررة والمخاااطر التااي تياادد أماان وساابلمة المباااني فااي السااودان ،          

 . 2018-2017وتمت الدراسة في الىترة من 

 -الجداول اإلحصائية والرسومات البيانية : 4-3

ئج ت دد ال وامل الي نتا ب د جمأ البيانات عن طريي االستبيان ، تم ت ميل البيانات إ تائيا توتمنا

 كرر شيوعا في السودان.والمخاطر األ

 وفيما يمي جداول النتائج . 

 اواًل : المسمي الوظيفي 
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 التوزيع التكراري ألفراد مشاىدة البحث حسب المسمى الوظيفي  .( 1-4جدول رقم )

 النسبة التكرار المسمي
 16.7 10 متمم
 3.3 2 داريإمدير 

 11.7 7 مدير تنىيذي
 15 9 ميندس مقيم

 40 24 ميندس
 13.3 8 خريأ

Total 60 100 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة  

 

 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة  

 حسب المسمى الوظيفيالدراسة مشاىدة وحدات ( 4-1)بياني  شكل 

فاي % من المب ورين ي مماون 16.7ن نسبة تبل ظ البا رة إ( 4-1)كل البياني والش( 1-4)من الجدول 
% ميندس مقيم ونسبة 15% مدير تنىيذي ونسبة 11.7دارة ونسبة % مديري إ3.3وظيىة متمم ونسبة 

 .% ي ممون في وظائف اخري 13.3% ميندس ونسبة 40
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 ثانيا : التخصص

 مشاىدة البحث حسب التخصص .لتوزيع التكراري ألفراد ( ا2-4جدول رقم )

 النسبة  التكرار  التختص 
 65 39 ميندس مدني

 35 21 ميندس م ماري
Total 60 100 

 م 2018المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

 م  2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 الدراسة حسب متغير التخصص (  وحدات مشاىدة4-2شكل بياني )

% مااان تختاااص 35ن نسااابة إتبل اااظ البا راااة ( 4-2)والشاااكل البيااااني ( 2-4)مااان الجااادول            

 .% ميندس  مدني 65ميندس م ماري ونسبة 

 .عمي نسبة شممت تختص اليندسة المدنية ن أمما سبي تبل ظ البا رة إ           

 

65% 

35% 

 مهندس مدني

 مهندس معماري
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 ثالثا: سنوات الخبرة 

 زيع التكراري ألفراد وحدات مشاىدة البحث حسب  سنوات الخبرة التو ( 3-4جدول )

 النسبة  التكرار  سنوات الخبرة 
 31.7 19 ( سنة  5)أقل من أو يساوي 

 38.3 23 سنة( 6-10)
 25 15 سنة( 6-15) 
 5 3 سنة (16و يساوي اكرر من أ)

Total 60 100 
  م 2018 تبانة المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االس

 

 م  2018المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 ( و دات مشاىدة الدراسة  سب متغير سنوات الخبرة 4-3شكل بياني )

% ماان المب ااورين 38.3ن نساابة إتبل ااظ البا رااة ( 4-3)والشااكل البياااني  (3-4)ماان الجاادول  
% لاادييم  5ساانة ونساابة ( 15-11)% لاادييم خباارة بااين 56.7ساانوات ونساابة ( 10-6)لاادييم خباارة بااين 
 .سنة  16خبرة الكرر من 

 .سنة  15الي  11عمي نسبة شممت المب ورين الذين يتمت ون بخبرة بين أن أ مما سبي تبل ظ البا رة
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 السؤال األول :ىل تعتقد أن اإلىتمام بنظم األمن والسالمة تشكل ضرورة عند إنشاء المباني 

 من والسالمة تشكل ضرورة عند انشاء المباني ضح ىل تعتقد ان االىتمام بنظم األو ( ي4-4جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 
 70 42 مروري لكل المباني

 30 18 مرورية في ب ض المباني
Total 60 100 

 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

 م 2018العتماد عمي بيانات االستبانة المصدر: إعداد الباحثة با

(  يوماااح ىااال ت تقاااد أن اإلىتماااام بااانظم األمااان والسااابلمة تشاااكل مااارورة عناااد إنشااااء 4-4شاااكل بيااااني )

 .المباني

ن  رين يوما ون إ% مان المب او 30ن نسابة إ تبل ظ البا راة( 4-4)والشكل البياني ( 4-4)من الجدول 

ىتمااام باانظم اإلن  % يوماا ون أ70لكاال المباااني ونساابة ماان والساابلمة تشااكل ماارورة األىتمااام باانظم اإل

 .من والسبلمة تشكل مرورة في ب ض المباني األ

مان والسابلمة األىتمام بانظم إجابات المب ورين يوم ون اإلعمي ن أإ  مما سبي تبل ظ البا رة         

 .تشكل مرورة في ب ض المباني 

70% 

30% 

 ضروري لكل المباني

 ضرورية في بعض المباني
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 سالمة المباني في منطقتك أو في السودان      السؤال الثاني : ما ىي المخاطر التي تيدد أمن و 
 و في السودان يوضح ماىي المخاطر التي تيدد أمن وسالمة المباني في منطقتك أ( 4-5جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 
 43.3 26 ختيار مواقأ المبانيإ

 30 18 التتميم الم ماري واليندسي لممباني
 13.3 8 خطاء التنىيذأ

 1.7 1 التدماتال وادث و 
 1.7 1 ستخدام المبانيإت ديبلت وتغيير 

 10 6 خريأ
Total 60   100 

 م 2018 المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

  م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 
 أو في السودان مة المباني في منطقتك ( يوضح ماىي المخاطر التي تيدد أمن وسال5-4شكل بياني )

% مااان المب اااورين 43.3ن نسااابة إتبل اااظ البا راااة  (4-5) والشاااكل البيااااني( 5-4)مااان الجااادول        
% يوما ون 30موقأ المباني ونسبة  ختيارن المخاطر التي تيدد أمن وسبلمة المباني ىي إإيوم ون 

% يوما ون إن مان األخطاار 13.3مباني ونسبة دسي لمن المخاطر تتمرل في التتميم الم ماري والينإ
% ت ديبلت وتغيير إستخدام المباني ونسبة 1.7دمات ونسبة % ال وادث والت1.7خطاء التنىيذ ونسبة أ

 .خري % أ10

ر التي تيدد أمن وسبلمة المبااني ن من المخاطيوم ون إعمي نسبة أمما سبي تبل ظ البا رة          
 .ختيار موقأ المباني إ
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 ؤال الثالث : ىل تؤدي العوامل المذكورة في حدوث إصابات أو وفيات في المبنى الذي تستخدمة .الس

ت أو وفييات فيي المبنيي اليذي صياباتؤدي العوامل المذكورة فيي حيدوث إ يوضح ىل( 6-4)جدول رقم 
 . تستخدمة

 النسبة  التكرار  العبارة 
 16.7 10 دائما

 56.7 34 حياناأ
 26.7 16 نادرا

Total 60 100 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

 م 2018ستبانة باإلعتماد عمي بيانات اإل المصدر: إعداد الباحثة

( يومااح ىال تااؤدي ال وامال المااذكورة فاي  ادوث إتااابات أو وفياات فااي المبناي الااذي 4-6شاكل بيااني )
 تستخدمة 

% مان المب ااورين 56.7ن نسابة إتبل ااظ البا راة  ( 4-6) شاكل البياانيوال( 6-4)مان الجادول          
ونسبة  و وفيات في المبني الذي تستخدموأتابات إن ال وامل المذكورة تؤرر دائما في  دوث إيوم ون 

 % نادرًا 26.7 يانا ونسبة % أ56.7

ن إورين يوما ون ن المب ايوما ون إعماي نسابة شاممت المب اورين أ مما سبي تبل اظ البا راة          

 .و وفيات في المبني أتابات إ يانا  في  دوث أ ال وامل المذكورة تؤرر
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 السؤال الرابع : ما ىي أكثر المخاطر التي تواجييا عند إستخدامك امباني وتحدث بصورة متكررة .

   ستخدامك لممباني وتحدث بصورة متكررةيوضح ماىي أكثر المخاطر التي تواجييا عند إ( 7-4جدول )

 النسبة  التكرار  العبارة 
 26.7 16  رائي

 50 30 انزالقات او سقوط
 8.3 5 تيدم كمي او جزئي لب ض اجزاء المباني

 15 9 عراقل االستخدام
Total 60 100 

 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

 م 2018تبانة المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االس

( يومااح ماااىي أكراار المخاااطر التااي تواجييااا عنااد إسااتخدام  لممباااني وت اادث بتااورة 4-7شااكل بياااني )
 متكررة .

% من المب ورين 26.7ن نسبة إ تبل ظ البا رة( 4-7) والشكل البياني ( 7-4)من الجدول            
% 50نساابة تكاررة ىااي ال رائاي و ساتخدام المباااني وت ادث بتااورة ميوما ون  إن المخاااطر التاي تواجااو إ
زاء جااا% تيااادم كماااي أو جزئاااي لاااب ض أ8.3قاااات وساااقوط ونسااابة نزاليومااا ون إن المخااااطر تتمرااال فاااي إ

 .ستخدام % عراقل اإل 15المباني ونسبة 
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 السؤال الخامس : ىل من الممكن تقميل أو تمطيف تأثير تيديد المخاطر المؤثرة عمى أمن وسالمة المباني . 

 من وسالمة المباني أثير تيديد المخاطر المؤثرة عمي ضح ىل من الممكن تقميل أو تمطيف تأيو ( 8-4جدول )

 النسبة التكرار العبارة
 31.7 19 دائما

 45 27  ياناأ
 18.3 11 نادرا
 5 3 بداأ

Total 60 100 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

 م 2018ثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة المصدر: إعداد الباح

( يوماح يوماح ىال مان الممكان تقميال أو تمطياف تاارير تيدياد المخااطر الماؤررة عماي 4-8شكل بيااني )
 أمن وسبلمة المباني  .

% ماان المب ااورين 31.7ن نساابة إ تبل ااظ البا رااة (4-8) والشااكل البياااني( 8-4)ماان الجاادول          
 مان وسابلمة المباانيأو تمطيف تارير تيدياد المخااطر الماؤررة عماي أدائما تقميل ن من الممكن يوم ون إ

 بدا % أ5% نادرا ونسبة 18.3انا ونسبة  ي% أ45ونسبة 
و أ ياناا  تقميال أ مان الممكان مان المب اورين يوافقاون عماحعماي نسابة أمما سبي تبل ظ البا راة          
السؤال الساادس : مان أكرار مان يتسابب فاي وسبلمة المباني منأرير تيديد المخاطر المؤررة عمي تأتمطيف 

 زيادة مخاطر األمن والسبلمة في المباني .
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 .من والسالمة في المباني ( يوضح من أكثر من يتسبب في زيادة مخاطر األ9-4جدول )

 النسبة التكرار العبارة 
 43.3 26 المال 

 8.3 5 المنيدس المتمم الم ماري
 13.3 8 مدنيالميندس المتمم ال

 10 6 ستشارياإل
 20 12 المقاول

 5 3 عمال التنىيذ
Total 60 100 

 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 والسبلمة في المباني ( يومح من أكرر من يتسبب في زيادة مخاطر األمن4-9شكل بياني )
% يوما ون إن 43.3 ن نسابة إ تبل ظ البا راة ( 4-9) والشكل البياني( 9-4)من الجدول           

% الميناااادس المتاااامم 8.3ماااان والساااابلمة ىااااو المالاااا  ونساااابة أكراااار ماااان يتسااااببب فااااي زيااااادة مخاااااطر األ
% المقااااول 20بة ستشااااري ونسااا% اإل10نااادس المتااامم والمااادني ونسااابة % المي13.3الم مااااري ونسااابة 

 % عمال التنىيذ.5ونسبة 
ماان والساابلمة فااي أكراار ماان يتساابب فااي زيااادة مخاااطر األن ن أعمااي نساابة يوماا ون إمااا ساابي يتبااين إم

 .المباني ىو المال  والمقاول 

 المالك
المنهدس المصمم 

 المعماري
المهندس المصمم 

 المدني
 عمال التنفيذ المقاول االستشاري

26  التكرار 5 8 6 12 3

43.3  النسبة 8.3 13.3 10 20 5
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السؤال السابع : عند إختيار مواقع المبياني فيي منقطتيك أو فيي السيودان مياىي أكثير االخطياء شييوعا 
 ألمن والسالمة .المؤدية لمخاطر ا

االخطاء كثر ( يوضح عند إختيار مواقع المباني في منقطتك أو في السودان ماىي أ10-4جدول )
 . من والسالمةشيوعا المؤدية لمخاطر األ

 النسبة التكرار العبارة
المبااااني موجااااودة فااااي منااااطي الكااااوارث مراااال 

 الىبمانات والسيول
35 58.3 

 26.7 16 جوفيو( مياه-رامي غير مناسبة )اىتزازيةأ
تجارياااة( باااالقرب  -دارياااةإ -منااااطي )ساااكنية 

 من مناطي تناعية
6 10 

منااااااااااطي سااااااااامنية باااااااااالقرب مااااااااان المطاااااااااارات 
 والمنشات المخمة

3 5 

Total 60 100 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 
 م 2018ة المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االستبان

( يومح عند إختيار مواقأ المباني في منقطت  أو في السودان ماىي أكرر األخطااء 4-10شكل بياني )
 شيوعا المؤدية لمخاطر األمن والسبلمة .

% مااااان 58.3ن نسااااابة إ تبل اااااظ البا راااااة( 4-10( والشاااااكل البيااااااني )10-4)مااااان الجااااادول            
ن المبااني موجاودة فاي منااطي أكرار االخطااء شايوعا إمباني ختيار مواقأ الإن عند يوم ون إالمب ورين 

ميااه جوفياو( ونسابة  - ىتزازياةإراماي غيار مناسابة )أ% 26.7الكوارث مرال الىبماانات والسايول ونسابة 
نية بالقرب سك% مناطي 5تجارية( بالقرب من مناطي تناعية ونسبة  - داريةإ –% مناطي )سكنية 10

 . من المطارات والمنشات المخمة

المباني موجودة في مناطق 
الكوارث مثل الفبضانات 

 والسيول

اراضي غير مناسبة 
مياه جوفيه-اهتزازية) ( 

  -ادارية -سكنية )مناطق 
بالقرب من مناطق ( تجارية

 صناعية

ناطق سمنية بالقرب من 
المطارات والمنشات 

 الضخمة

35  التكرار 16 6 3

58.3  النسبة 26.7 10 5
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ماىي أكثر االخطاء شيوعا التي تسبب بيا الميندس المعمياري المؤديية لمخياطر أمين   السؤال الثامن :
 وسالمة المباني في السودان .

كثر االخطاء شيوعا التي تسبب بيا الميندس المعماري المؤدية ( يوضح ماىي أ11-4ل )وجد
 .وسالمة المباني في السودان  أمن  لمخاطر

 النسبة ارالتكر  العبارة  
 81.7 49 ب اداأللتزام بالمقاييس الت ي ة وتناسب اإلعدم 

 15 9 شكال التتناسب مأ بيئة السودانأختيار تتاميم ذات إ
-جااازاء ال ساساااة )موزعاااات الكيربااااءلؤلالتتاااميم السااايء 
 الغاز والمخازن(

1 1.7 

 1.7 1 ختيار مواد بناء التتناسب مأ بيئة السودانإ
Total 60 100 

 م 2018ستبانة باإلعتماد عمي بيانات اإل مصدر: إعداد الباحثةال

. 

 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

( يومااح ماااىي أكراار األخطاااء شاايوعا التااي تساابب بيااا الميناادس الم ماااري المؤديااة 4-11شااكل بياااني )
   لمخاطر أمن وسبلمة المباني في السودان

% ماااااان 81.7ن نساااااابة إ تبل ااااااظ البا رااااااة( 4-11)والشااااااكل البياااااااني ( 11-4)ن الجاااااادول ماااااا          
ب ااااد األس التااا ي ة وتناساااب بالمقاااايلتااازام اإلكرااار االخطااااء شااايوعا عااادم يومااا ون إن مااان أالمب اااورين 

% التتااميم الساايء  1.7شااكال التتناسااب مااأ بيئااة السااودان ونساابة أختيااار تتاااميم ذات إ% 15ونساابة 
ختيار مواد بناء التتناسب ماأ بيئاة إ% 1.7الغاز والمخازن( ونسبة -)موزعات الكيرباء جزاء ال ساسةلؤل

 .السودان

عدم االلتزام بالمقاييس 
 الصحيحة وتناسب االبعاد

اختيار تصاميم ذات اشكال 
 التتناسب مع بيئة السودان

التصميم السيء لالجزاء 
موزعات )الحساسة 

الغاز والمخازن-الكهرباء ( 

اختيار مواد بناء التتناسب 
 مع بيئة السودان

49  العبارة 9 1 1

81.7  التكرار 15 1.7 1.7

  النسبة
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   النسبة   التكرار   العبارة
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توافيق مييع مياىي األسيباب األكثيير شييوعا والتيي تيؤدي اليي إسييتخدام ميواد سييئة وال ت السيؤال التاسيع :
 المواصفات في السودان .

سييتخدام مييواد سيييئة وال ي الييي إيوضييح ميياىي األسييباب األكثيير شييوعا والتييي تييؤد( 12-4جيدول رقييم )
  . تتوافق مع المواصفات في السودان

 النسبة التكرار العبارة
الم اينااااة الظاىريااااة لممااااواد ماااان  قباااال الميناااادس دون عماااال 

 ختبارات البلزمةاإل
31 51.7 

 36.7 22 ستخدام  ديد وتسميح اليتوافي مأ ماورد مأ المخططاتإ
 8.3 5 ظيىوستبلم ال ديد وم اينتو قبل شده وتنإ
 3.3 2 سمنت مجيولة المتدرواألنواع من ال ديد أستخدام إ

Total 60 100 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

  م 2018المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 
الااي إساتخدام مااواد ساايئة وال تتوافااي مااأ  ماااىي األسااباب األكرار شاايوعا والتااي تااؤدي( 4-12شاكل بياااني )

 . المواتىات في السودان
% مااااان 51.7ن نسااااابة إ تبل اااااظ البا راااااة( 4-12) والشاااااكل البيااااااني  (12-4)مااااان الجااااادول           
سااتخدام مااواد ساايئة والتتوافااي مااأ يوماا ون إن ماان األسااباب األكراار شاايوعا والتااي تااؤدي الااي إالمب ااورين 

ختبارات البلزماة ونسابة اإلاينة الظاىرية لممواد من  قبل الميندس دون عمل المواتىات في السودان الم 
سااااتبلم ال ديااااد إ% 8.3سااااتخدام  ديااااد وتسااااميح اليتوافااااي مااااأ ماااااورد مااااأ المخططااااات ونساااابة إ% 36.7

 . سمنت مجيولة المتدرواألنواع من ال ديد أستخدام إ% 3.3وم اينتو قبل شده وتنظيىو ونسبة 

المعاينة الظاهرية للمواد من 
قبل المهندس دون عمل  

 االختبارات الالزمة

استخدام حديد وتسليح 
اليتوافق مع ماورد مع 

 المخططات

استالم الحديد ومعاينته قبل 
 شده وتنظيفه

استخدام انواع من الحديد 
 واالسمنت مجهولة المصدر

31  التكرار 22 5 2

51.7  النسبة 36.7 8.3 3.3
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تبيياع المعييايير اليندسييية عنييد التأسيييس   مييا ىييي : عييدم السييؤال العاشيير  األخييذ باإلحتياطييات الفنييية وا 
 األخطاء األكثر شيوعا .

تبياع المعيايير اليندسيية عنيد التأحتياطات الفنيية و يوضح عدم األخذ باإل( 13-4جدول رقم )     سييس ا 
 ما ىي األخطاء األكثر شيوعا .
 النسبة التكرار العبارة

 76.7 46 اجياد التربةىمال عمل اختبارات إ
 21.7 13 ستخدام تقارير غير  قيقية ومزيىةإ
 1.7 1 خريأ

Total 60 100 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

 م 2018المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

تباع الم ايير اليندسية عند التاسيس ماىي ( يومح عدم األخذ باإل تياطات 4-13شكل بياني ) الىنية وا 
 االخطاء األكرر شيوعا .

دم ن عااا%  يومااا ون إ76.7ن نسااابة إ تبل اااظ البا راااة( 4-13)والشاااكل البيااااني (13-4)مااان الجااادول 

ساتخدام تقاارير إ% 21.7جيااد الترباة ونسابة إختباارات إىمال عمال إ تياطات الىنية يؤدي الي األخذ باإل

  خطاء أخرى .% يؤدي الي  دوث أ1.7ونسبة ومزيىة  غير  قيقية

 

 اخري استخدام تقارير غير حقيقية ومزيفة اهمال عمل اختبارات اجهاد التربة

46  التكرار 13 1

76.7  النسبة 21.7 1.7
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 السؤال الحادي عشر : ماىي األخطاء األكثر شيوعا والتي يتسبب بيا اإلنشائي . 

 نشائي يوضح ماىي األخطاء األكثر شيوعا والتي يتسبب بيا اإل ( 14-4)جدول 

 النسبة التكرار العبارة
ذ بالم ايير والكود وعمل ىمال في االخواإلعدم دقة التتميم االنشائي 

  ماللؤل سابات خاطئة 
45 75 

ختبااارات الرماال والظمااط إىمااال فااي تتااميم الخرطااة الخرسااانية وعماال إ
 مافات الكيميائيةواألوالماء 

11 18.3 

عماال الترباة ألستناد لتقاارير جيادة مان متاادر موروقاة بالنسابة اإلعدم 
 ساساتواأل

4 6.7 

Total 60 100 
 م 2018الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة  المصدر: إعداد

 
 م 2018ستبانة باإلعتماد عمي بيانات اإل المصدر: إعداد الباحثة

 ( يومح ماىي االخطاء األكرر شيوعا والتي يتسبب بيا االنشائي.4-14شكل بياني  )

% يوماا ون 75 ن نساابة إ تبل ااظ البا رااة (4-14)والشااكل البياااني ( 14-14)ماان الجاادول           
نشاااائي اإلكرااار شااايوعا التاااي يتسااابب بياااا االنشاااائي فاااي الساااودان  عااادم دقاااة التتاااميم إن مااان المشااااكل األ

ىماال فاي تتاميم إ% 18.3 ماال ونسابة لؤلخذ بالم ايير والكود وعمل  سابات خاطئاة األىمال في واإل
% عاااادم 6.7ئيااااة ونساااابة ختبااااارات الرماااال والظماااط والماااااء واالمااااافات الكيمياإالخرطاااة الخرسااااانية وعماااال 

 . ساساتواألعمال التربة ألستناد لتقارير جيدة من متادر موروقة بالنسبة اإل

عدم دقة التصميم االنشائي واالهمال 
في االخذ بالمعايير والكود وعمل 

 حسابات خاطئة لالحمال

اهمال في تصميم الخرطة الخرسانية 
وعمل اختبارات الرمل والظلط والماء 

 واالضافات الكيميائية

عدم االستناد لتقارير جيدة من مصادر 
موثوقة بالنسبة العمال التربة 

 واالساسات

45  التكرار 11 4

75  النسبة 18.3 6.7
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السؤال الثاني عشر : ىنالك أخطاء عديدة ترتكب أثناء التنفيذ تؤثر عمي سالمة المباني   ماىي أكثير 
 ىذه االخطاء شيوعا في السودان .

تيؤثر عميي سيالمة المبياني   مياىي  ثنياء التنفييذأدييدة ترتكيب خطياء عيوضح ىنالك أ( 15-4جدول )
 .كثر ىذه االخطاء شيوعا في السودان أ

 النسبة التكرار العبارة
 61.7 37 عدم المتاب ة الجيدة والتسميم الت يح ل ديد التسميح وقطاعاتو

 28.3 17 تمية وماتم تنىيذهاألختبلف بين ماورد في المخططات اإل
خر عربات الخمط تأناء التب بسبب رأنىتال الخرسانة إ دوث 

 كرر من المطموبأوالممخات والتي تؤدي الي تقميب 
5 8.3 

 1.7 1 خريأ
Total 60 100 

 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

ال  أخطاء عديدة ترتكب أرناء التنىيذ تاؤرر عماي سابلمة المبااني ، مااىي ( يومح ىن4-15شكل بياني )
 أكرر ىذه االخطاء شيوعا في السودان.

% يوماا ون 61.7ن نساابة إ تبل ااظ البا رااة( 4-15)والشااكل البياااني ( 15-4)ماان الجاادول           
التااا يح ل دياااد التساااميح رنااااء التنىياااذ ىاااي عااادم المتاب اااة الجيااادة والتساااميم إن مااان االخطااااء التاااي ترتكاااب أ

% 8.3تاامية وماااتم تنىيااذه ونساابة األ% االخااتبلف بااين ماااورد فااي المخططااات 28.3وقطاعاتااو ونساابة 
خر عربااات الخمااط والممااخات والتااي تااؤدي الااي تقميااب تااأرناااء التااب بساابب أنىتااال الخرسااانة إ اادوث 

  % أخطاء أخرى .1.7ونسبة  كرر من المطموبأ

عدم المتابعة الجيدة والتسليم 
الصحيح لحديد التسليح 

 وقطاعاته

االختالف بين ماورد في 
المخططات االصلية وماتم 

 تنفيذه

حدوث انفصال الخرسانة 
اثناء الصب بسبب تاخر 

عربات الخلط والمضخات 
والتي تؤدي الي تقليب اكثر 

 من المطلوب

 اخري

37  التكرار 17 5 1

61.7  النسبة 28.3 8.3 1.7
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ي والمنشآت قد تكيون معرضية لمحيوادث والصيدمات خصوصيا ماكيان منييا المبانالسؤال الثالث عشر : 
 قريب لمشوارع الرئيسية والطرق السريعة   ىل تحدث مثل ىذه المخاطر في منطقتك أو في السودان . 

ت قد تكون معرضة لمحوادث والصدمات خصوصا ماكيان منييا يوضح المباني والمنشآ (16-4جدول )
  في منطقتك أو في السودان . طرق السريعة   ىل تحدث مثل ىذه المخاطرقريب لمشوارع الرئيسية وال

 النسبة التكرار العبارة
 10 6 دائما

 35 21  ياناأ
 48.3 29 نادرا
 6.7 4 بداأ

Total 60 100 
 م 2018المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 
 م 2018انات االستبانة المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بي

( يومح المباني والمنشآت قد تكاون م رماة لم اوادث والتادمات ختوتاا ماكاان 4-16 شكل بياني )
 لمخاطر في منطقت  أو في السودان منيا قريب لمشوارع الرئيسية والطري السري ة ، ىل ت دث مرل ىذه ا

ن % يومااا ون إ10ن نسااابة إ راااةتبل اااظ البا  (4-16) والشاااكل البيااااني (16-4) مااان الجااادول        
% ناادرا 48.3ا ونسابة  يانا% أ35رمة لم وادث والتدمات ونسابة المباني والمنشات دائما قد تكون م 

  بدا % أ6.7ونسبة 

 ابدا نادرا احيانا دائما

6  التكرار 21 29 4

10  النسبة 35 48.3 6.7
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السؤال الرابع عشر : تغيير وتعديل نوع األنشطة في المباني مثل تحويل فمو صيغيرة اليي مدرسية مميا  
   ىل تحدث مثل ىذه األخطاء  في منطقتك أو في السودان .  يؤدي الي فروقات شاسعة في األحمال 

نشطة في المباني مثل تحويل فمو صغيرة الي مدرسة يوضح تغيير وتعديل نوع األ  (17-4جدول رقم )
فييي منطقتييك أو فييي خطيياء  األحمييال   ىييل تحييدث مثييل ىييذه األ ممييا يييؤدي الييي فروقييات شاسييعة فييي

   السودان .

 النسبة التكرار العبارة
 30 18 دائما

 53.3 32  ياناأ
 11.7 7 نادرا
 5 3 بداأ

Total 60 100 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

   

 م 2018المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 ويال فماو تاغيرة الاي مدرساة ( يومح تغيير وت ديل نوع األنشطة في المباني مرال ت4-17شكل بياني )
 ألخطاء في منطقت  أو في السودان مما يؤدي الي فروقات شاس ة في األ مال ، ىل ت دث مرل ىذه ا

% يوماااا ون إن تغيياااار 30نساااابة ن إتبل ااااظ البا رااااة ( 4-17)والشااااكل البياااااني ( 17-4)مااان الجاااادول 

انااااا ونساااابة  ي% أ53.3ة ي فروقاااات شاساااا ة فااااي األ مااااال ونساااابنشااااطة دائمااااا يااااؤدي الااااوت اااديل نااااوع األ

 . بدا% أ3% نادرا ونسبة 11.7

 ابدا نادرا احيانا دائما

18  التكرار 32 7 3

30  النسبة 53.3 11.7 5
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الترميميات والتوسع دون دراسة من المخاطر التي تؤثر عميي سيالمة المبياني  السؤال الخامس عشر :
   ماىي أكثر االخطاء شيوعا.

تييؤثر عمييي سييالمة  يوضييح الترميميييات والتوسييع دون دراسيية ميين المخيياطر التييي( 18-4جييدول رقييم )
  . كثر االخطاء شيوعااىي أالمباني   م

 النسبة التكرار العبارة
 26.7 16  دث تمىيات لم ديدتستخدام مواد وا  ترميم غير مدروس 

 51.7 31 ساساتاألمافية بمقاسات ال تت مميا إعمل دعائم 
 15 9  داث تكسير في الخرائط ال اممةإ

 5 3 و مراج ة لمختتين بدون تراخيصأرتىاعات دون دراسة إزيادة 
 1.7 1 ترميم بىريي غير متختص ومواد غير مناسبة

Total 60 100 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

 م 2018المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 
عمي سبلمة المباني  ( يومح الترميميات والتوسأ دون دراسة من المخاطر التي تؤرر4-18شكل بياني )

 ، ماىي أكرر األخطاء شيوعا .
% 26.7ن نسااااااااااابة إتبل اااااااااااظ البا راااااااااااة ( 4-18)والشاااااااااااكل البيااااااااااااني ( 18-4)مااااااااااان الجااااااااااادول        

سااااااتخدام مااااااواد وا  خطاااااااء الترميمااااااات والتوسااااااأ دون دراسااااااة تاااااارميم غياااااار ماااااادروس يوماااااا ون إن ماااااان أ
ساساااااااات األتت ممياااااااا  ماااااااافية بمقاساااااااات الإ% عمااااااال دعاااااااائم 51.7ن ااااااادث تمىياااااااات لم دياااااااد ونسااااااابة 

رتىاعاااااااات دون دراساااااااة او إ% زياااااااادة 5 اااااااداث تكساااااااير فاااااااي الخااااااارائط ال امماااااااة ونسااااااابة إ% 15ونسااااااابة 
% تااااااارميم بىرياااااااي غيااااااار متختاااااااص وماااااااواد غيااااااار 1.7مراج اااااااة لمختتاااااااين بااااااادون تاااااااراخيص ونسااااااابة 

  مناسبة

ترميم غير مدروس 
واستخدام مواد نحدث 

 تلفيات للحديد

عمل دعائم اضافية 
بمقاسات ال تتحملها 

 االساسات

احداث تكسير في 
 الخرائط الحاملة

زيادة ارتفاعات دون 
دراسة او مراجعة 
لمختصين بدون 

 تراخيص

ترميم بفريق غير 
متخصص ومواد غير 

 مناسبة

16  التكرار 31 9 3 1

26.7  النسبة 51.7 15 5 1.7
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 الصيييانة والكشييف الييدوري لكييل عناصيير المبنييي وخاصيية العناصيير اإلنشييائية السييؤال السييادس عشيير :
 باألجيزة الحديثة والمتطورة .

ل عناصر المبني وخاصة العناصر اإلنشائية لصيانة والكشف الدوري لكيوضح ا ( 19-4جدول )
 .جيزة الحديثة والمتطورة باأل

 النسبة  التكرار  العبارة 
 73.3 44 مؤثرة

 26.7 16 قميمة التاثير
Total 60 100 

 م 2018يانات االستبانة المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي ب

 

 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

( االتيانة والكشف الدوري لكل عناتر المبني وخاتة ال ناتر االنشائية بااالجيزة 4-19شكل بياني )
  ال ديرة والمتطورة .

% ماااااان 10ن نساااااابة إ ا رااااااةتبل ااااااظ الب( 4-19)والشااااااكل البياااااااني ( 19-4)ماااااان الجاااااادول             
نشاااائية اإلن االتااايانة والكشاااف الااادوري لكااال عناتااار المبناااي وخاتاااة ال ناتااار يومااا ون إ المب اااورين

 .% غير مؤررة 26.7باالجيزة ال ديرة والمتطورة مؤررة ونسبة 

ن االتايانة والكشاف الادوري لكاال مان المب اورين يوافقاون عماي إعماي نسابة إن أ مماا سابي تبل اظ البا راة

 .المبني وخاتة ال ناتر االنشائية باالجيزة ال ديرة والمتطورة مؤررة  عناتر

 السؤال السابع عشر :

 قليلة التاثير مؤثرة

44  التكرار 16

73.3  النسبة 26.7
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لتيي تيؤدي و فيي منطقتيك خاصية اسباب شييوعا فيي السيودان أ(  يوضح ماىي أكثر األ20-4جدول )
 .و الخرصانة الي تآكل حديد التسميح أ

 النسبة  التكرار  العبارة 
 75 45 تيانة والم الجات القوية وتسرب الماءىمال الإكل ال ديد بسبب تآ
 13.3 8 و م دات تغيرةأ مال كبيرة أ

 11.7 7 ستخداماإلو ت ول أتغيير 
Total 60 100 

 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 

 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

(  يومح ماىي أكرر األسباب شيوعا في السودان أو في منطقت  خاتة التي تؤدي 4-20)شكل بياني 
 الي تآكل  ديد التسميح أو الخرتانة .

% من المب اورين 75ن نسبة إ تبل ظ البا رة( 4-20)والشكل البياني ( 20-4)من الجدول            
ىماال التايانة إكل ال ديد بسابب تآي كل  ديد الخرتانة ىيوم ون إن من أكرر األسباب شيوعا في تآ

و م اادات تااغيرة أ مااال كبياارة أ% يرج ااون الساابب الااي 13.3والم الجااات القويااة وتساارب الماااء ونساابة 
 .ستخدام اإلو ت ول أ% تغيير 11.7ونسبة 

كاال  ديااد الخرتااانة ىااي ممااا ساابي يتبااين إن أعمااي نساابة يوماا ون إن ماان أكراار األسااباب شاايوعا فااي تآ
 .ىمال التيانة والم الجات القوية وتسرب الماءإب كل ال ديد بسبتآ

تاكل الحديد بسبب اهمال الصيانة 
 والمعالجات القوية وتسرب الماء

 تغيير او تحول االستخدام احمال كبيرة او معدات صغيرة

45  التكرار 8 7

75  النسبة 13.3 11.7
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من المخاطر التي تؤثر عميي سيالمة المبياني اليبيوط المفياجيء لمتربية   مياىي  السؤال الثامن عشر :
 األسباب الشائعة في منطقتك أو في السودان والتي تؤدي الي اليبوط المفاجيء لمتربة .

ليبوط المفاجيء لمتربية   مياىي ي سالمة المباني ا( يوضح من المخاطر التي تؤثر عم21-4جدول )
 .و في السودان والتي تؤدي الي اليبوط المفاجيء لمتربة األسباب الشائعة في منطقتك أ

 النسبة التكرار العبارة
 56.7 34 درجات ال رارة ال الية بسبب ال رائي المجاورة او الجو

 16.7 10 الكمي او الجزئي مشاكل المباني المجاورة قد تكون م رمة لبلنييار
 26.7 16 عدم االستناد لتقارير جيدة ومن متادر موروي بيا العمال التربة واالساسات

Total 60 100 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

( يومااح ماان المخاااطر التااي تااؤرر عمااي ساابلمة المباااني اليبااوط المىاااجيء لمتربااة ، 4-21شااكل بياااني )
 ماىي األسباب الشائ ة في منطقت  أو في السودان والتي تؤدي الي اليبوط المىاجيء لمتربة .

%  56.7ن نسااااااابة  إ تبل اااااااظ البا راااااااة( 4-21)والشاااااااكل البيااااااااني  ( 21-4) مااااااان الجااااااادول           
 و في السودان والتي تؤدي الي اليبوط المىاجيء لمتربةأاب الشائ ة في منطقت  سباألن من  وم ون إي

% مشااكل المبااني المجااورة قاد 16.7و الجاو ونسابة أىي درجات ال رارة ال الية بسبب ال رائي المجااورة 
ستناد لتقارير جيدة ومن متادر موروي اإل% عدم 26.7و الجزئي ونسبة أنييار الكمي لئلتكون م رمة 

 . ساساتواألعمال التربة ألبيا 
ساباب الشاائ ة فاي منطقتا  األن مان  مان المب اورين يوما ون إعمي نسبة إن أ مما سبي تبل ظ البا رة

ىاااي درجاااات ال ااارارة ال الياااة بسااابب ال رائاااي  و فاااي الساااودان والتاااي تاااؤدي الاااي اليباااوط المىااااجيء لمترباااةأ
  .و الجو أالمجاورة 

درجات الحرارة العالية بسبب 
 الحرائق المجاورة او الجو

مشاكل المباني المجاورة قد تكون 
 معرضة لالنهيار الكلي او الجزئي

عدم االستناد لتقارير جيدة ومن 
مصادر موثوق بها العمال التربة 

 واالساسات

34 التكرار 10 16

56.7 النسبة 16.7 26.7
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 السؤال التاسع عشر :

  العواصيف   مطيار بيعيية مثيل الحيرارة   الريياح   األ( يوضح ىل العواميل البيئيية  والط22-4جدول )
 .من وسالمة المباني الفيضانات والسيول تأثير عمي أ

 النسبة التكرار العبارة 
 73.3 44 مؤثرة

 23.3 14 قميمة التاثير
 3.3 2 غير مؤثرة

Total 60 100 
 م 2018عمي بيانات االستبانة  المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد

 
 م 2018المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

( يومااح ماان المخاااطر التااي تااؤرر عمااي ساابلمة المباااني اليبااوط المىاااجيء لمتربااة ، 4-22شااكل بياااني )
 ربة .ماىي األسباب الشائ ة في منطقت  أو في السودان والتي تؤدي الي اليبوط المىاجيء لمت

ن  %  يومااااا ون إ73.3 ن نسااااابة إ تبل اااااظ البا راااااة( 4-22)والشاااااكل البيااااااني ( 22-4)مااااان الجااااادول 
%  )قميماااة التاااارير ( ونسااابة 23.3مااان وسااابلمة المبااااني ونسااابة ناااؤرر عماااي أ ال وامااال البيئياااة  والطبي ياااة 

امال البيئياة  ن  ال و إعمي نسبة مان المب اورين يوما ون إن أ % غير موررة مما سبي تبل ظ البا رة3.3
 .من وسبلمة المبانيأوالطبي ية  نؤرر عمي 

السؤال العشرون : لمسيتخدمي المبياني أثير عميي أمين وسيالمة المبياني   مياىي المخياطر األكثير شييوعا 
 والتي يتسبب بيا المستخدمين .

 غير مؤثرة قليلة التاثير مؤثرة

44  التكرار 14 2

73.3  النسبة 23.3 3.3

44 

14 

2 

73.3 

23.3 

3.3 

   النسبة   التكرار
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كثير سيالمة المبياني   مياىي المخياطر األ مين و ( يوضح  لمستخدمي المباني أثر عميي أ23-4) جدول
 .يوعا والتي يتسبب بيا المستخدمين ش

 النسبة التكرار العبارة
 28 23 ال رائي

 20.7 17 ال موالت الزائدة
 50 41 ىمال التيانة الدورية وال بلجية لممبانيإ

 1.3 1 جيزة الكيربائيةواألىتمام بالكاببلت الكيربائية اإلعدم 
Total 82 100 

 م 2018 بيانات االستبانة  المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد عمي

 
  م 2018المتدر: إعداد البا رة باالعتماد عمي بيانات االستبانة 

( يومح لمستخدمي المباني أرر عمي أمن وسبلمة المباني ، ماىي المخااطر األكرار 4-23شكل بياني )
 شيوعا والتي يتسبب بيا المستخدمين.

% ماااااان  1.7 ن نسااااابة إ تبل اااااظ البا رااااااة( 4-23)والشااااااكل البيااااااني ( 23-4)مااااان الجااااادول           
كرااار شااايوعا والتاااي يتسااابب بياااا المساااتخدمين ال رائاااي ونسااابة األن مااان المخااااطر المب اااورين يومااا ون إ

% عادم 1.7ىمال التيانة الدورية وال بلجية لممباني ونسابة إ% 68.3% ال موالت الزائدة ونسبة 28.3
 ائيةجيزة الكيربواألىتمام بالكاببلت الكيربائية اإل

كراار شايوعا والتااي يتسابب بيااا مسااتخدمي األالمخااطر  مماا ساابي يتباين إن أعمااي نسابة يوماا ون إن ماان 
 . ىمال التيانة الدورية وال بلجية لممبانيإالمباني ىي 
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28 النسبة 20.7 50 2.8
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 *العالقة بين التخصص واألخطاء التي يتسبب بيا المعماري  .

 .تسبب بيا المعماري  خطاء التي ي( إيجاد العالقة بين التخصص واأل24-4جدول رقم )

Correlations 

 

 التختص

ماىي اكرر االخطااء شايوعا التاي تسابب بياا 

الميناااادس الم ماااااري المؤديااااة لمخاااااطر اماااان 

 وسبلمة المباني في السودان

 Pearson التختص

Correlation 

1 -.181- 

Sig. (2-

tailed) 
 .166 

N 60 60 

ماااااىي اكراااار االخطاااااء 

شاايوعا التااي تساابب بيااا 

ينااااااااادس الم مااااااااااري الم

المؤدياااة لمخااااطر امااان 

وسااااابلمة المبااااااني فاااااي 

 السودان

Pearson 

Correlatio

n 

-.181- 1 

Sig. (2-

tailed) 

.166  

N 60 60 

رتباطياة بااين المتغياارات راسااة بياادف الت ارف عمااح ال بلقااة اإلرتباااط بااين متغيارات الدل اإلسااتخدام ت مياإتام 

تاا يح فاا ن ذلاا  ي نااي أن الرتباااط قريبااة ماان الوا ااد ت درجااة اإلغياار التااابأ،  فكممااا كانااالمسااتقمة و المت

تاا يح كممااا ماا ىت ال بلقااة بااين الرتباااط عاان الوا ااد بااين المتغياارين وكممااا قماات درجااة اإلرتباااط قويااًا اإل
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ل ذا كانت قيماة م اماوبشكل عام ت تبر ال بلقة م يىة إ المتغيرين وقد تكون ال بلقة طردية أو عكسية ،

 – 0.30مااال االرتبااااط باااين )ذا تراو ااات قيماااة م ا( ويمكااان إعتبارىاااا متوسااطة إ0.30) اإلرتباااط أقااال مااان

 .( ت تبر ال بلقة قوية بين المتغيرين0.70رتباط أكرر من )( أما إذا كانت قيمة اإل 0.70

بيااا ن ىنالاا  عبلقااة عكسااية بااين التختااص والمخاااطر التااي يتساابب السااابي نجااد إ( 24-4)ماان الجاادول 

ناو كمماا زاد التاىيال ( وىاو ساالب اإلشاارة مماا يادل عماي إ-181.-)م امل اإلرتبااط  الم ماري  يث جاء

 .ال ممي قمت المخاطر التي يتسبب بيا الم ماري وال كس 

 .خطاء التي يتسبب بيا المعماريتخصص عمي األثر ال( يوضح أ25-4جدول )

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 1.4743 1.2257 1.35000 000. 59 21.740 التخصص

ماهي اكثر االخطاء 

شيىعا التي تسبب بها 

المهىذس المعماري 

المؤدية لمخاطر امه 

وسالمة المباوي في 

 السىدان

16.954 59 .000 1.23333 1.0878 1.3789 
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( 000.( وبمساتوي داللاة )59بدرجاة  رياة )  21.740( نجاد قيماة )ت( 25-4من الجادول )          

رااار لمتختاااص عماااي االخطااااء التاااي دل عماااي أن ىنالااا  أ( مماااا يااا0.05قااال مااان مساااتوي الم نوياااة )وىاااو أ

 الميندس الم ماري قمت األخطاء وال كس . ، فكمما زاد التأىيل ال ممي وكىاءةيتسبب بيا الم ماري

 العالقة بين التخصص واألخطاء التي يتسبب بيا  اإلنشائي . *

 .نشائي ( يوضح العالقة بين التخصص واألخطاء التي يتسبب بيا  اإل 26-4)جدول 

Correlations 

 
 واالخطاء التي يتسبب بها االوشائي التخصص

 Pearson التخصص

Correlation 

1 -.151- 

Sig. (2-tailed)  .166 

N 60 60 

واالخطاء التي يتسبب بها 

 االوشائي

Pearson 

Correlation 

-.481- 1 

Sig. (2-tailed) .166  

N 60 60 

    

الساااابي نجاااد أن ىنالااا  عبلقاااة عكساااية باااين التختاااص والمخااااطر التاااي ( 26-4)مااان الجااادول         

( وىاو ساالب اإلشاارة مماا يادل عماي إناو كمماا -184.-مال اإلرتبااط )يتسبب بيا اإلنشائي  ياث جااء م ا

 زاد التأىيل ال ممي  وكىاءة الميندس اإلنشائي كمما قمت المخاطر التي يتسبب بيا.
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*أرااار سااانوات الخبااارة عماااي األساااباب األكرااار شااايوعا والتاااي تاااؤدي الاااي إساااتخدام ماااواد سااايئة التتوافاااي ماااأ 

 المواتىات

نوات الخبرة عمى األسباب األكثر شيوعا والتي تؤدي الى إستخدام مواد ( يوضح أثر س27-4جدول )

 سيئة ال تتوافق مع المواصفات .

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.134
a

 9 .025 

Likelihood Ratio 8.684 9 .467 

Linear-by-Linear 

Association 

.472 1 .492 

N of Valid Cases 60   

a. 12 cells (75.0%) have expected count less than 5. The 

minimum expected count is .03. 

أرر سنوات الخبرة عمي األسباب األكرر شيوعا والتي تؤدي والذي يومح ( 27-4)من الجدول           

( 0.5قل من )( وىي أ0.25مة اال تمالية )القي  نسيئة التتوافي مأ المواتىات نجد أستخدام مواد الي إ

ساااتخدام ماااواد سااايئة يااادل عماااي أرااار سااانوات الخبااارة عماااي األساااباب األكرااار شااايوعا والتاااي تاااؤدي الاااي إ مماااا

 يااث كممااا زادت خباارة الميندسااين ال مميااة أدى ذلاا  الااح عاادم إختيااارىم مااواد ، التتوافااي مااأ المواتااىات 

المخااطر واألخطااء فاي مجاال  بادورىا الاح  ادوث كريار مانسيئة وال تتوافي مأ المواتاىات والتاي تاؤدي 

 . د والبناء التشي
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 سيس.  تباع الم ايير اليندسية عند التأ*أرر سنوات الخبرة عمي عدم األخذ باإل تياطات الىنية وا  

تباع المعايير أثر سنوات الخبرة عمي عدم األخذ باإلحتياطات الفنية وا   حيوض( 28-4جدول )

 سيس.التأ اليندسية عند

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.005
a

 6 .019 

Likelihood Ratio 2.411 6 .878 

Linear-by-Linear 

Association 

.188 1 .664 

N of Valid Cases 60   

a. 9 cells (75.0%) have expected count less than 5. 

The minimum expected count is .02. 

عادم األخاذ باإل تياطاات الىنياة رر سنوات الخبارة عماي أوالذي يومح ( 28-4) من الجدول             

تباااع الم ااايير اليندسااية عنااد التأ ( ممااا 0.5( وىااي أقاال ماان )0.19ن  القيمااة اال تماليااة )نجااد إ ساايس وا 

تبااع الم اايير اليندساية عناد التأعادم األخاذ باإل تياطاات ارار التختاص عماي يدل عماي أ ،  سايسلىنياة وا 

 يااث نجااد إنااو كممااا زادت ساانوات الخباارة والتجربااة ال مميااة لاادى الميندسااين كممااا زادت م اارفتيم بالم ااايير 

   يد .دي الح تقميل مخاطر البناء والتشاليندسية واإل تياطات الىنية لمتتميم والتنىيذ مما يؤ 
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مخيياطر األميين  والسييالمة فييي المبيياني عمييي األخطيياء التييي ترتكييب أثنيياء *أثيير ميين يتسييبب فييي زيييادة  

 .فيذ وتؤثر عمي سالمة المباني التن

يوضح أثر من يتسبب في زيادة  مخاطر األمن  والسالمة في المباني عمي األخطاء ( 29-4جدول )

 التي ترتكب أثناء التنفيذ وتؤثر عمي سالمة المباني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( والااذي يومااح أراار ماان يتساابب فااي زيااادة  مخاااطر األماان  والساابلمة فااي 29-4ماان الجاادول )          

المباااني عمااي األخطاااء التااي ترتكااب أرناااء التنىيااذ وتااؤرر عمااي ساابلمة المباااني نجااد إن  القيمااة اإل تماليااة 

ألماان  والساابلمة فااي ( ممااا ياادل عمااي أراار ماان يتساابب فااي زيااادة  مخاااطر ا0.5( وىااي أقاال ماان )001.)

( أيماا  4-24المباني عمي األخطاء التي ترتكب أرناء التنىيذ وتؤرر عمي سبلمة المباني ، ومان الشاكل)

نساااتنتج إن المالااا  ىاااو أكرااار مااان يتسااابب فاااي زياااادة مخااااطر األمااان والسااابلمة فاااي المبااااني ويااااتي ب اااده 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8.533
a

 15 .001 

Likelihood Ratio 8.296 15 .911 

Linear-by-Linear 

Association 

.003 1 .954 

N of Valid Cases 60   

a. 21 cells (87.5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .05. 
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ول عماااح التااوايي ياااأتي فاااي المرتباااة الميناادس المتااامم الم مااااري والميناادس المااادني رااام اإلستشاااري والمقاااا

 األخيرة عمال التنىيذ .

 

( يوضح أثر من يتسبب في زيادة  مخاطر األمن  والسالمة في المباني عمي األخطاء 4-24شكل  )

 التي ترتكب أثناء التنفيذ وتؤثر عمي سالمة المباني .
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 الخالصة من دراسة اإلستبيان :  3-5

 -والسبلمة تشكل مروروة عند التتميم والبناء لممباني . اإلىتمام بنظم األمن 

 - إنتشارا والتي تيدد أمن وسبلمة المباني في السودان ىي إختيار مواقأ المبانيإن أكرر المخاطر 

 - وأخطااء ئ لمواقاأ المبااني وأمان المبااني مرال اإلختياار الخااطإن المخاطر التي تاؤرر عماح سابلمة

 يرىا من المخاطر التي تؤدي أ يانا الح  دوث وفيات أو إتابات .التنىيذ والتتميم اليندسي وغ

 -ب ادىا ال رائاي نواجيياا عناد إساتخدام المبااني ىاي اإلنزالقاات والساقوط وياأتي  أكرر المخااطر التاي

 والتيدم الجزئي والكمي  عمح التوالي .،عراقل اإلستخدام 

 -مالاا  ويااأتي ب اده المقاااول ، الميناادس إن أكرار ماان يتسابب فااي زيااادة مخااطر األماان والساابلمة ىاو ال

 المدني ، اإلستشاري ، الم ماري وعمال التنىيذ عمح التوالي .

 - عناااد إختياااار مواقاااأ المبااااني فاااي الساااودان أكرااار األخطااااء شااايوعا والتاااي تاااؤدي الاااح مخااااطر األمااان

 والسبلمة ىو إن مواقأ المباني موجوده في مناطي الكوارث مرل الىيمانات والسيول .

 - السابلمة ىاو أكرر األخطاء شيوعا والتي يتسبب بيا الميندس الم ماري المؤدية لمخااطر األمان و إن

 س الت ي ة وتناسب األب اد .عدم اإللتزام بالمقاي

 - تباع الم ايير اليندسية يؤدي الح مخاطر أمن وسابلمة المبااني إن عدم األخذ باإل تياطات الىنية وا 

ستخدام تقارير غير  قيقياة وأكرر ىذه األخطاء شيوعا في السود ان ىو إىمال عمل إختبارات التربة وا 

 ومزيىة .

 - التاااي يتسااابب بياااا اإلنشاااائي فاااي الساااودان عااادم دقاااة التتاااميم اإلنشاااائي إن أكرااار األخطااااء شااايوعا

 واإلىمال في األخذ بالم ايير والكود وعمل  سابات خاطئة لؤل مال .

 -ن أكرر ىذه األخطاء شيوعا في  األخطاء التي ترتكب أرناء التنىيذ تؤرر عمح أمن وسبلمة المباني وا 

عاادم المتاب اة الجياادة والتساميم التاا يح ل دياد التسااميح وقطاعاتاو ويااأتي ب اده اإلخااتبلف بااين  الساودان
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ماورد في المخططات األتمية وماتم تنىيذه وأخيرا  دوث إنىتال الخرسانة أرناء التب بسبب تأخر 

 تؤدي الي تقميب أكرر من المطموب .عربات الخمط والممخات والتي 

 - نااادرا مااا تت اارض المباااني والمنشااآت لم ااوادث والتاادمات عناادما تكااون قريبااة ماان الشااوارع الرئيسااية

 والطري السري ة في السودان .

 - فمة تغيرة الح مدرسة مما يؤدي أ يانا ي دث ت دييل وتغيير لنوع األنشطة في المباني مرل ت ويل

 ي األ مال والتي تؤدي بدورىا الح مخاطر األمن والسبلمة في المباني .الح فروقات شاس ة ف

الترميمااات والتوسااأ دون دراسااة ماان المخاااطر التااي تياادد أماان وساابلمة المباااني وأكراار ىااذه  المخاااطر 

شايوعا فااي السااودان ىاي عماال عماال دعاائم إمااافية بمقاسااات ال تت ممياا األساسااات ، إ ااداث تكسااير 

 ذيادة إرتىاعات دون مراج ة أو تراخيص .في ال وائط ال اممة و 

 - التاااايانة والكشااااف الاااادوري لكاااال عناتاااار المبنااااح وخاتااااة ال ناتاااار اإلنشااااائية باااااألجيزة ال ديرااااة

 والمتطورة ليا تأرير كبير عمح أمن وسبلمة المباني .

 -إن أكرر األسباب شيوعا والتي تاؤدي الاح تآكال  دياد التساميح فاي الساودان ىاي تآكال  دياد التساميح 

 بسبب إىمال التيانة والم الجات القوية وتسرب المياه .

 - إن ال وامل الطبي ية مرل ال رارة والرياح ، األمطار ، ال واتف والسيول ليا تأرير وامح عمح أمن

 وسبلمة المباني في السودان .

 -لمستخدمي المباني أرار واماح عماح أمان وسابلمة المبااني ومان أكرار المخااطر شايوعا فاي الساودان 

 التي يتسبب بيا المستخدمين ىي إىمال التيانة الدورية وال بلجية .

 -. كمما زاد التاىيل ال ممي لمميندس الم ماري قمت المخاطر التي يتسبب بيا الم ماري وال كس 

 - كممااا زاد التأىياال ال ممااي والكىاااءة لمميناادس الماادني واإلنشااائي كممااا قماات المخاااطر التااي يتساابب بيااا

 وال كس  .
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 -ا زادت سنوات الخبرة والتجرباة ال ممياة لادى الميندساين كمماا زادت م ارفتيم بالم اايير اليندساية كمم

 يد .  دي الح تقميل مخاطر البناء والتشواإل تياطات الىنية لمتتميم والتنىيذ مما يؤ 
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 الخامسالفصل 

 التوصيات

 التوصيات :  5-1

 :العامة التوصيات  1- 5-1

 بااانظم األمااان والسااابلمة فاااي المبااااني إبتاااداء مااان الجياااات المختتاااة ،المالااا  ، المتاااممين م اإلىتماااا

 ،المنىذين وتوال الح عمال التنىيذ قبل وأرناء تنىيذ المباني .

  المتاب ة والمبط من قبل الجيات المختتاة والتأكاد مان مطابقتياا لماوائح والقاوانين مان قبال الجياات

 اإلدارية المختتة .

  التخطيطيااااة واليندسااااية الرساااامية التاااادقيي والدراسسااااة قباااال إختيااااار مواقااااأ المباااااني ، عمااااح الجيااااات

 والتخطيط والتوزيأ المناسب لممواقأ  سب طبي تيا الطبغرافية والمناخية .

  إختيار األنظمة اإلنشائية المناسبة والتي تممن ال ىااظ عماح الييكال اإلنشاائي لممبناح و مايتاة مان

 أي مخاطر متوق ة 

 والسااابلمة ال مماااي الجياااد لمميندساااين وم رفاااة أسااااليب البنااااء ال ديراااة وتقنياااات نظااام األمااان  التأىيااال

 لمميندين وال مال يساىم في التقميل بتورة كبيرة من مخاطر األمن والسبلمة .

  د والتشااغييل مراال أنظمااة والمتطااورة ماان  يااث التتااميم والتشاايإتباااع أنظمااة األماان والساابلمة ال ديرااة

ئي ، التواعي خاتة في المباني ال الية وانظمة الطواريئ التي تستوعب عمميات ال ماية من ال را

 اإلخبلء .

  المساااؤلية األخبلقياااة واإلنساااانية إبتاااداء مااان الجياااات المختتاااة والمالااا  وتاااوال الاااح عماااال التنىياااذ

 فجمي يم يشاركون في أي تقتير أو خطأ قد يؤدي الح مخاطر األكم والسبلمة في المباني .
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 التوصيات الخاصة : 2 -5-1

  اإلىتمام بالتشطيبات الداخمية والخارجية لممباني 

 اإلىتمام بتتميم األجزء ال ساسة بالمباني وغرف الخدمة والتوتيل 

 اإلىتمام بسبلمة الييكل اإلنشائح وتتميمة وتنىيذه بتورة سميمة وفقا لمكود والمواتىات 

 بيئة الموجوده بياإستخدام مواد البناء المناسبة لطبي ة المباني وال 

 . ت مية الجدران الخارجية وتذويدىا بسم  شائ  لم ماية 

  تذويد السور والمداخل بكاميرات مراقبة  ل ماية المبنح من المتطىمين من الخارج 

 إستخدام أبواب الشقي الرئيسية التي بيا فت ة يمكن من خبلليا م رفة الزائرين 

 مخزينة والمقتنيات الرمينة .ت ديل التتميم الداخمي ب مل مكان سري ل 

 تذويد المبنح بمولد إمافي نسبة إلنقطاع التيار في ب ض األوقات 

 . تركيب تيريج  مأ جياز مخ )موتور ( نسبة إلنقطاع المياه في ب ض األيام 
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 : الخاتمة

تم ىذا الب ث ب مد اهلل سب انو وت الح وتوفيقو وفممو ، ونسأل اهلل ال ي القيوم ال مي ال ظيم 

 ليدايتنا وتوفيقنا لكل ما ي ب ويرمح .

واهلل المسئول أن يج ل عممنا ىذا خالتا لوجيو الكريم وأن ينىأ بو نى ا عاما إنو سميأ 

 قريبمجيب عمح كل شيئ قدير .

وال مد هلل رب ال المين والتبله والسبلم عمح أشرف المرسمين نبينا م مد خاتم ألنبياء 

لح يوم ين وعمح آلو وت بو أجم ين . ومن تب يم ب  سان اوالمرسمين المب وث ر مة لم الم

 الدين وسمم تسميما كرير
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  -: المراجع

 ( 2013) –بو العزم عبد الغني أ -1
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 . 2005الطب ة األولح األردن 

 (2015) -خالد الموسي  م.  -16
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 الخرطوم . ،ت يىة الراي ال ام 

 ( 2006) –تدريب عمح األمن دليل ال 19
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 بسم اهلل الر من الر يم

 جام ة السودان لم موم والتكنولوجيا 

 كمية الدراسات ال ميا والب ث ال ممي

 ستبيان  ول قائمة إ

 من والسبلمو في المبانينظم األ

 بغرض الب ث والدراسو لنيل

 درجة الماجستير في التتميم الم ماري

 

 إعداد:

 سبأ الىاتح السيد ال اج  م:

 

 إشراف :

 د: عتام أبكر

 

 ** م مومات شختيو:          

 المسمح الوظيىي :
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 متمم         )  (

 مدير إداري   )  (

 مدير تنىيذي   )  (

 ميندس مقيم   )  ( 

 ميندس        )  (

 .......ذكرىاا..........................................................أخرى اأ

 

 التختص:

 ميندس مدني )  (                                          ميندس م ماري )  (

 سنين الخبرة:

 ( سنو )  (  10_    6( سنو       )  (                ) 5و يساوي )أقل من أ

 )  ( ( سنو 16و يساوي )  (                )أكرر من أ          ( سنو       15_   11)

 ىل ت تقد ان االىتمام بنظم األمن والسبلمو تشكل مرورة عند انشاء المباني : -1

 مرورية لكل المباني       )   (

 مرورية في ب ض المباني )   (

 غير مرورية لكل المباني  )   (

و في السودان ا إختر إجابتين د أمن وسبلمة المباني في منطقت  أماىي المخاطر التي تيد -2
 مح األقل :ع

 إختيار مواقأ المباني )  (

 التتميم الم ماري واليندسي لممباني )  (

 )  (     أخطاء التنىيذ 
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 (  )     ال وادث والتدمات                          

 (   )   ت ديبلت وتغيير إستخدام المباني              

 (    ال وامل الطبي يو كاألمطار والرياح                )

 (  )    الترميمات والتوسأ دون دراسة                   

 (   )   رامي لتربة والمياه الجوفية وطبي ة األمخاطر ا

 ( الكوارث الطبي ية                                   )   

 (  طبي ة ال ائمة والمستخدمين                        )  

 أخرى ا أذكرىا ا

............................................................................................. 

ىل تؤدي ال وامل )المذكورة في السؤال أعبله ( في  دوث إتابات أو وفيات في المبنح  -3
 الذي تستخدمو :

 دائما  )   (                                               ا يانا )   (

 )   (                                              ابدا     )   ( نادرا

 ماىي أكرر المخاطر التي تواجييا عند إستخدام  لممباني وت دث بتورة متكررة : -4

 )    (     رائي                                   

 )    (    إنزالقات أو سقوط                        

 )    (     جزاء المبنح ي لب ض أتيدم كمي أو جزئ

 )    (    ستخدام                         ل اإلعراق

 خرى ا أذكرىا اأ

............................................................................................. 

 سبلمة المباني : و تمطيف تأرير تيديد المخاطر المؤرره عمح أمنىل من الممكن تقميل أ -5
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 دائما )    (                                              ا يانا )   (

 نادرا )    (                                               ابدا  )    (

من أكرر من يتسبب في زيادة مخاطر األمن والسبلمة في المباني ، إختر وا د أو إرنين  -6
 عمح االكرر :

 )    (         لمال              ا

 الميندس المتمم الم ماري )    (

 الميندس المتمم المدني    )    (

 اإلستشاري                  )    (

 المقاول                      )    (

 عمال التنىيذ                 )    (

ن ماىي أكرر األخطاء شيوعا المؤية و في السوداإختيار مواقأ المباني في منطقت  أعند  -7
 لمخاطر األمن والسبلمة ، ا إختر وا دا او ارنين عمح األكرر ا :

 )   (                المباني موجوده في مناطي الكوارث مرل الىيمانات والسيول 

 )   (                               مياه جوفية ( –ارامي غير مناسبة ) إىتزازات 

 )   (               بالقرب من مناطي تناعية (تجارية –إدارية  –سكنية )مناطي 

 مناطي سكنية بالقرب من المطارات والمنشآت المخمة                        )   (

 تجارية( بالقرب من تناعات نووية    )   ( –تناعية  –مناطي مأىولة )سكنية 

الميندس الم ماري المؤدية لمخاطر أمن وسبلمة ماىي أكرر األخطاء شيوعا التي تسبب بيا  -8
 المباني في السودان ،ا إختر وا د أو إرنين عمح األقل ا :

 )   (                                ب اد س الت ي ة وتناسب األبالمقايزام عدم اإللت

 )   (                         شكال ال تتناسب مأ بيئة السودان إختيار تتاميم ذات أ

 )   (           اء ، الغاز والمخازن (سة )موزعات الكيربئ لؤلجزاء ال ساالتتميم الس
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 )   (                                     إختيار مواد بناء ال تتناسب مأ بيئة السودان 

 )   (    جزاء المبنح                  من أ ة لكل جزءبناسإختيار مواد لمتشطيب غير م

 خرى ا اذكرىا اأ 

............................................................................................. 

ستخدام مواد سيئة وال تتوافي مأ المواتىات إكرر شيوعا والتي تؤدي الح ىي األسباب األما -9
 كرر ا:رنين عمح األأو إختر وا د إ في السودان ،ا

 )   (        ختبارات البلزمةإلواد من قبل الميندسين دون عمل االم اينة الظاىرية لمم

 )   (                        إستخدام  ديد تسميح ال يتوافي مأ ما ورد مأ المخططات

 )   (                                        إستبلم ال ديد وم اينتو قبل شده وتنظيىو

 )   (         إستخدام أنواع من ال ديد واألسمنت مجيولة المتدر                    

 خرى ا أذكرىا اأ

............................................................................................. 

تباع الم ايير اليندسية عند التأسيس ، ما ىي األخطاء  -10 عدم األخذ باإل تياطات الىنية وا 
 ح األكررا : د أو أرنين عمأذكر وا،ااألكرر شيوعا في منطقت  أو في السودان 

 ختبارات إجياد التربة     )   (إىمال عمل إ

 إستخدام تقارير غير  قيقية ومزيىة    )   (

 و ردم           )   (التأسيس عمح أنقاض أ

 خرى ا أذكرىا اأ

............................................................................................. 

و إرنين ن ، أذكر وا د أنشائي في السوداكرر شيوعا والتي يتسبب بيا اإلماىي االخطاء األ -11
 :األكررعمح 
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                   مال                                                               خذ بالم ايير والكود وعمل  سابات خاطئو لؤلعدم دقة التتميم اإلنشائي واإلىمال في األ
)   ( 

                                                                 في تتميم الخرطة الخرتانية وعمل إختبارات الرمل والظمط والماء واإلمافات الكيميائيةإىمال 
)   ( 

 (   ساسات )عدم اإلستناد لتقارير جيدة من متادر موروقة بالنسبة ألعمال التربة واأل

 ذكرىا اأخرى ا أ

............................................................................................. 

ر ىذه رناء التنىيذ تؤرر عمح سبلمة المباني ، ماىي اكرىنا  أخطاء عديده ترتكب أ -12
 :كرر عا في السودان ، إختر وا د أو إرنين عمح األخطاء شيو األ

 عدم المتاب و الجيدة والتسميم الت يح ل ديد التسميح وقطاعاتو                    )   (

 )   (                        هتميو وما تم تنىيذي المخططات األختبلف بينما ورد فاإل

خر عربات الخمط والممخات والتي تؤدي الح ل الخرتانة أرناء التب بسبب تأنىتاإ دوث 
 )   (         من المطموب                                                كررب أتقمي

 خرى ا أذكرىا ا أ

.............................................................................................
.... 

المباني والمنشآت قد تكون م رمة لم وادث والتدمات ختوتا ما كان منيا قريب  -13
 و في السودان :ت دث مرل ىذه المخاطر في منطقت  ألمشوارع الرئيسية والطري السري ة ، ىل 

 دائما  )   (                                                  ا يانا )   (

 نادرا )   (                                                   ابدا   )   (

و تغيره الح مدرسة مما يؤدي الح مرل ت ويل فمنشطة في المباني ألتغيير وت ديل نوع ا -14
 في السودان :أو خطاء في منطقت  فروقات شاس ة في األ مال ، ىل ت دث مرل ىذه األ

 دائما  )   (                                              ا يانا )   (
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 ابدا  )   (          نادرا )   (                                     

تؤرر عمح سبلمة المباني ، ماىي أكرر  من المخاطر التي الترميمات والتوسأ دون دراسة -15
 : ااألكررعمح إختر وا د او إرنين  اخطاء شيوعا في السودان ،اال

 )   (                   ستخدام مواد ت دث تمىيات لم ديد س وا  ترميم غير مدرو 

 )   (                       ساسات قاسات ال تت مميا األعمل دعائم إمافية بم

 )   (                                        إ داث تكسير في ال وائط ال اممة

 )   (       و مراج ة لمختتين بدون تراخيص      دون دراسة أرتىاعات زيادة إ

 )   (       ترميم بىريي غير متختص ومواد غير مناسبة                     

جيزة ال ديرة ل عناتر المبنح وخاتة ال ناتر اإلنشائية باألالتيانة والكشف الدوري لك -16
 والمتطورة ا ما مدى تأريرىا عمح سبلمة المباني ا:

 مؤررة       )   (

 قميمة التأرير )   (

 غير مؤررة )   (

لتي تؤدي الح تآكل تة او في منطقت  خااالسباب شيوعا في السودان عامة أ كررماىي أ -17
 ا :األكررر وا د أو إرنين عمح ختإ ،ا  ديد التسميح أو الخرتانة

 )   (      ىمال التيانة والم الجات القوية وتسرب المياه تآكل ال ديد بسبب إ

 )   (        و م دات تغيره                                    أ مال كبيرة أ

 )   (                                         م        استخدتغيير أو ت ول اإل

 )   (   ساسات                                          أعمال  ىر بجوار األ

 )   (       و المخمىات     من أماكن الترف سواء المتانأ أساسات قرب األ

 )   (       و التنىيذ  خذ باإلعتبار أرناء التتميم أرتىاع المياه الجوفية دون األإ

 )   (      و غيرىا                                 ن األمطار أتسرب المياه م
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 ذكرىا اأخرى ا أ

............................................................................................. 

ىي األسباب ة ، مامن المخاطر التي تؤرر عمح سبلمة المباني اليبوط المىاجئ لمترب -18
 و في السودان والتي تؤدي الح اليبوط المىاجئ لمتربة :الشائ ة في منطقت  أ

 و الجو                        )   (ال الية بسبب ال رائي المجاوره أ درجات ال رارة

 و الجزئي           )   (مباني المجاورة قد تكون م رمو لئلنييار الكمي أمشاكل ال

 ساسات )   (عمال التربة واألومن متادر موروي بيا أل قارير جيدةعدم اإلستناد لت

البيئية والطبي ية مرل ال رارة ، الرياح ، االمطار ، ال واتف الىيمانات ىل ال وامل  -19
 و في السودان :تأرير عمح أمن وسبلمة المباني في منطقت  أوالسيول 

 مؤررة       )   (

 قميمة التارير )   ( 

 )   ( غير مؤرره

لمستخدمي المباني أرر عمح أمن وسبلمة المباني ، ماىي المخاطر األكرر شيوعا ، والتي  -20
 ا:األقليتسبب بيا المستخدمين ا إختر وا د او إرنين عمح 

 )   (   ال رائي                                                   

 )   (                   ال موالت الزائدة                          

 )   (  إىمال التيانة الدورية وال بلجية لممباني                   

 )   (       عدم اإلىتمام بالكاببلت الكيربائيو واألجيزة الكيربائية  

 أخرى ا أذكرىا ا

............................................................................................. 

 


