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استخدام كسر الطابوق الطيني المعاد كبديل عن الحصى
في انتاج بموك نمطي اقتصادي
سالـ سمعاف عبداالحد

معهد التكنولوجيا -بغداد
الخالصة  :خػػالؿ العقػػود الخمسػػم المااػػيم اتاػػك اف ةنػػاؾ حاجػػم ماسػػم الػ تعػػاوف و يػػؽ بػػيف المهنػػدس
المعماري العراقي والمهندسييف والفنييف العامميف معه لواع حموؿ محددة في "مواد ونظـ وتكنولوجيا البناء
في العراؽ"  .المهندس المعماري يجب اف يكوف قائد مجموعم البناء ويترؾ دور البطؿ و كم اؿ عم ةػذا

التفاعػػؿ قمنػػا بهػػذا البحػػث " اسػػتخداـ كسػػر الطػػابوؽ الطينػػي المعػػاد كبػػديؿ عػػف الحو ػ فػػي انتػػاج بمػػوؾ
نمطي اقتوادي" .البموؾ قياساته ) (25x25x12.5cmويعادؿ في الحجـ ال م طابوقات فنيم .المقتػرح
يستخدـ كسر الطابوؽ الطيني كمادة تخمط مع الرمػؿ واالسػمنت وبػدوف اسػتخداـ الحوػ و يمكػف انتاجػه

يدويا او ميكانيكيا  .البحث استخدـ الطابوؽ المكسر اوالمهشـ .وتـ عمؿ بموكات نموذجيم وتـ فحوػها و

توػػويرةا.اسػػتخدـ البحػػث  %56-04مػػف كسػػر الطػػابوؽ فػػي حجػػـ الخمطػػم الخرسػػانيم  ,وقػػد اتاػػك زيػػادة
قيمػم العػػزؿ الحػراري بمقػػدار  ,%04-04كمػػا الحػػظ الباحػث اف كمفػم بنػػاء الجػػدراف الحاممػػم وحيػػر الحاممػػم
عن ػػد اس ػػتخداـ البم ػػوؾ المقت ػػرح تق ػػؿ بحػ ػوالي النو ػػؼ ع ػػف كمف ػػم البن ػػاء بالط ػػابوؽ الفن ػػي باالس ػػعار الس ػػائدة

حاليػا.اف ةػذا البحػث المتوااػع ةػو واحػد مػف العديػد مػف البحػوث المطموبػم فػي العػراؽ عنػد اسػتخداـ مػػواد
البناء المعادة في انتاج مواد بناء جديدة .
KEY WORDS: building materials recycling, clay bricks, modular coordination economy
lightweight insulated blocks, sustainable environment

كلمبث مرشذة  :اعبدة استخذام مواد البىبء ,الطببوق الطٍىً الفىً ,تىمٍط القٍبسبث  ,بلوك اقتصبدي
خفٍف الوزن راث عسل حراري متمٍس,البٍئت المتوازوت .
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ABSTRACT
During the last 5 decades , it is evident that there is a drastic need for close cooperation
between the Iraqi architect and other engineers, technicians working with him , towards
solving particular problems related to materials , system building technology in Iraq .The
architect need to become a leader of the building team instead of becoming“a Hero”.
The research develop a light weight modular block (25x25x12.5cm), equivalent in volume to
3 bricks (25x12.5x7.5 cm).The proposed modular block use broken or crushed bricks as an
aggregate instead of stone. The block can be handled easily, it can be produced mechanically
”i.e. via compressors or manually. The research cover the use of recycled “broken or crushed
bricks by making samples , record photos and statistics .The samples uses 40-65% of the
volume recycled bricks .The insulating factor increased up to 70 -80% while cost decreased
by approximately half. The paper is one of many applied research topics needed to be tackled
on recycling, sustainability and environment improvement in Iraq.

الحاج الى البحث في نظري البيئ المستدام ودور المهندس المعماري العراقي :
اف تحسيف البيئم ” "sustainable environmentيتطمب اعادة استخداـ مخمفات الوناعم وبقايا مواد
االنشػػاء لغػػرض انتػػاج م ػواد بنائيػػم جديػػدة .اف انقػػاض البنػػاء فػػي الع ػراؽ وكمػػا ةػػو الحػػاؿ فػػي دوؿ العػػالـ
االخرى يتـ تجميعهػا فػي منػاطؽ عشػوائيم فػي اطػراؼ المػدف و تأخػذ مسػاحات شاسػعم تمتػد الػ المنػاطؽ

السػػكنيم والزراعيػػم وتشػػكؿ خط ػ ار عم ػ البيئػػم واالنسػػاف ,وعنػػد النظػػر بعمػػؽ فػػي ةػػذف المسػػألم فػػي الع ػراؽ
نالحػػظ فػػي العقػػود االخي ػرة عػػدـ اكت ػراث المهندسػػيف والمهتمػػيف بالبيئػػم فػػي ةػػذا المواػػوع ,ونخػػص مػػنهـ

المعمارييف و مف ذوي العالقم باالختواوػات المتداخمػم لغػرض تحسػيف البيئػم بوػورة عامػم  ,اف البحػث
فػ ػ ػ ػػي ة ػ ػ ػ ػػذا الموا ػ ػ ػ ػػوع اػ ػ ػ ػػروري رح ػ ػ ػ ػػـ ان ػ ػ ػ ػػه يعتبػ ػ ػ ػػر حال ػ ػ ػ ػػم م ػ ػ ػ ػػف "التخمػ ػ ػ ػػؼ الفك ػ ػ ػ ػػري واالجتم ػ ػ ػ ػػاعي ".
لقػد تقػدمت المعرفػم الهندسػيم فػي اعػادة اسػتخداـ موادالبنػاء ” ”Building materials recyclingفػي
بػػالد ك يػرة فػػي العػػالـ وأدت الػ معالجػػات واقعيػػم نحػػو تحسػػيف البيئػػم ورفاةيػػم االنسػػاف  .اف ةػػذف البحػػوث
والمعالجات لـ تتحرؾ في العراؽ بعد  .و مف اةـ اسباب ذلؾ ةو اجتمػاعي بالدرجػم الرئيسػيم بينمػا بػت
في ك ير مف دوؿ العالـ اف اسػتخداـ المػواد الموجػودة فػي الطبيعػم وتغييػر شػكمها ومحتواةػا لتمبيػم حاجػات

االنساف المتنوعػم ةػي عمميػم متكاممػم تبػدأ بػالمواد الموجػودة فػي الطبيعػم وتسػتمر بوػورة مسػتديمم لتشػمؿ

المواد االوليم والمواد المعادة وتشكؿ حمقم شبه محكمم مف التوازف بػيف االنسػاف والطبيعػم ) ,جػدوؿ رقػـ)1

.اف التوازف البيئي المطموب وعم سبيؿ الم اؿ اعادة استخداـ البالستيؾ بأنواعه  ,بقايا الزجاج  ,المعادف
بأنواعهػػا كػػذلؾ الػػورؽ والكرتػػوف بأنواعػػه والم ػػاؿ فػػي بح نػػا ةػػذا ةػػو اعػػادة اسػػتخداـ مػواد البنػػاء واالنقػاض
المهممم ومنها كسر الطػابوؽ الطينػي كػؿ ةػذف المػواد قابمػم اعػادة االسػتخداـ ويمكػف اعتبارةػا ػروة عراقيػم

مهممم حاليا وفي حاؿ عدـ استخدامها عقالنيػا فهػي تشػكؿ خطػر عمػ البيئػم والمنػاطؽ السػكنيم والزراعيػم

وعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحم االنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف الع ارق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بالدرج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم االس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس.

()11-12

البحث يركز عمػ اعػادة اسػتخداـ كسػر الطػابوؽ الطينػي وامكانيػم جمعػه مػف منػاطؽ رمػي االنقػاض ومػف

معام ػ ػ ػػؿ الط ػ ػ ػػابوؽ ك ػ ػ ػػذلؾ م ػ ػ ػػف مواق ػ ػ ػػع البن ػ ػ ػػاء عموم ػ ػ ػػا واس ػ ػ ػػتخدامه ف ػ ػ ػػي انت ػ ػ ػػاج بم ػ ػ ػػوؾ ع ارق ػ ػ ػػي نمط ػ ػ ػػي

) (25x25x12.5cmذات عػ ػ ػ ػ ػػزؿ ح ػ ػ ػ ػ ػراري ووػ ػ ػ ػ ػػوتي متميػ ػ ػ ػ ػػز وبسػ ػ ػ ػ ػػعر اقتوػ ػ ػ ػ ػػادي مناسػ ػ ػ ػ ػػب جػ ػ ػ ػ ػػدا.
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يجػػب عم ػ المهنػػدس الع ارقػػي اف ي ػػدخؿ فػػي مجػػاؿ المشػػاركم فػػي بح ػػوث وتطبيقػػات فػػي تحسػػيف المن ػػاخ
والمسػػاعدة فػػي التقميػػؿ مػػف تػػأ ير قػػب االوزوف الػػذي اوػػبك قمق ػا يهػػدد سػػكاف العػػالـ بأس ػرف.حي ػث اف دور

المهندسيف والفنييف العراقييف يجب اف يتغير ال االفاؿ نحومعالجم ةذف الظاةرة السمبيم.

اف مواوع البيئم المستدامم قد تطور ك ي ار في العقود االخيرة عنػدما كػاف المهندسػوف و الفنيػوف العراقيػوف

حيػػر متواوػػميف مػػع العػػالـ واالف ونحػػف فػػي بدايػػم القػػرف الواحػػد والعش ػريف يكػػوف المطمػػوب مػػف المهنػػدس
العراقي التفاعؿ مع ةذا المواوع وعمؿ بحوث واستنتاج قػوانيف بنػاء تخػص العػراؽ تحديػدا والتواوػؿ مػع
المهندسيف والعمماء في العالـ ومف خالؿ االنترنت واالطالع عم االبحاث المتميزة والتي اوبحت متػوفرة

وبػػدوف مقابػػؿ واف ي ػ دي ذلػػؾ ال ػ اعػػادة ال قػػم فػػي الػػنفس لممهنػػدس الع ارقػػي وتقػػدير المجتمػػع المحمػػي و

الدولي له.

موجز حول اعادة استخدام المواد”  “Recyclingبصورة عام ومواد البناء بصورة خاص :
خالؿ العقود الماايم أقر الباح وف في دوؿ عديدة مف العالـ عم وجوب تحسيف البيئم والحد مػف تجميػع
المواد المعادة كأنقاض البناء والمواد ال انويم الناتجم عف الوػناعم  .ولغػرض االسػتفادة مػف قسػـ مػف ةػذف

الم ػواد فػػي اعػػادة التوػػنيع وادخالهػػا مػػع م ػواد جديػػدة تفيػػد االنسػػاف بشػػكؿ عػػاـ وتس ػاعد خاوػػم ف ػي بنػػاء

المساكف الجديدة وبذلؾ يقؿ التموث ومف ػـ يػتـ تحسػيف البيئػم بوػورة عامػم.اف انقػاض البنػاء التػي تجمػع
في اماكف عشوائيم اوبحت تشكؿ مساحات شاسػعم تشػاةد فػي اػواحي مدينػم بغػداد عمػ سػبيؿ الم ػاؿ,

اف احمب ةذف المناطؽ حيػر مرخوػم وقػد ووػؿ حػدود "منػاطؽ الطمػي" الػ المنػاطؽ السػكنيم والزراعيػم
عم حد سواء واوبحت تشكؿ مود ار لالمراض والتموث وعند التعمؽ في ةذف المشكمم في العراؽ نالحظ

ابتعػػاد الدولػػم وخاوػػم المهندسػػيف والمختوػػيف بالبيئػػم عػػف معالجػػم ةػػذا المواػػوع .اف المعرفػػم الهندسػػيم”

 “Know-Howفػػي مجػػاؿ اعػػادة اسػػتخداـ المػواد قػػد ووػػمت ال ػ م ارحػػؿ متقدمػػم عالميػػا ولكنهػػا ال ازلػػت
دوف المسػػتوى المطمػػوب فػػي العػراؽ .اف ةػػذف الخالوػػم حيػػر منطقيػػم فػػي العػراؽ بينمػػا نالحػػظ فػػي احمػػب

دوؿ العالـ يتـ معالجم ةػذف المػواد واالسػتفادة منهػا واوػبك ذلػؾ جػزء ال يتجػزء مػف حيػاة المجتمػع وخاوػم
م ػػف الناحي ػػم االقتو ػػاديم ونخ ػػص ةن ػػا بال ػػذكر بع ػػض المػ ػواد المتيسػ ػرة بكمي ػػات كبيػ ػرة ج ػػدا تناس ػػب اع ػػادة

االسػػتخداـ االقتوػػادي ومنهػػا البالسػػتيؾ بانواعػػه – الزجػػاج -سػػبائؾ المعػػادف – الػػورؽ والكرتػػوف

()11

وفيمػػا

يخػص بح نػا الحػالي " اسػتخداـ كسػر الطػابوؽ الطينػي المعػاد كبػديؿ عػف الحوػ فػي انتػاج بمػوؾ نمطػي

اقتوادي".لقد خمص البحث اف مواوفات الطابوؽ الطيني المهمؿ والذي يمكػف تحويمػه الػ مػادة مهشػمم
بشػػكؿ كػرات حيػػر منتظمػػم بقيػػاس ) (1,2,3cmبأسػػتخداـ الكسػػارات او الطػواحيف المسػػتوردة او يػػتـ شػػطر

الطابوؽ وورة رقـ ( )1ويعتبرةذا البحث ةو االوؿ في عػدة بحػوث تسػتخدـ مػادة الطػابوؽ الطينػي المعػاد
في بناء الجدراف الغير حاممم في المبػاني ذات الطػابع الهيكمػي كػذلؾ كجػدراف حاممػم بػدال البنػاء بالطػابوؽ
الفنػػي ذو الكمػػؼ العاليػػم كمػػا يمكػػف تطػػوير البمػػوؾ المقتػػرح مػػف م ػواد اخػػرى عديػػدة منهػػا الرمػػؿ والقوػػب
العراقي والنايموف المعاد والبالستيؾ الم روـ المعػاد وقػد يحتػاج ذلػؾ الػ ااػافات قميمػم مػف مػادة االسػمنت
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او مػواد اخػػرى تزيػػد التوػػمب وحسػػب الحاجػػم .وسػػنتطرؽ فػػي بحػػوث قادمػػم فػػي اسػػتخداـ الرمػػؿ والحوػ
واالسػػمنت والقوػػب الع ارقػػي و"خشػػب القػػوغ " واالسػػفمت والنػػايموف المعػػاد كػػذلؾ اكيػػاس التسػػوؽ ونػػايموف

الزراعم المغطاة بعد استخدامها ااافم ال مواد ك يرة اخرى متوفرة في العراؽ في الطبيعم م ػؿ الفوسػفات

والكاوليف واالكاسيد المتنوعم(. )11

البحػػث ي كػػد عمػ دور المهنػػدس المعمػػاري الع ارقػػي ويح ػػه عمػ التفاعػػؿ فػػي مجػػاؿ اعػػادة اسػػتخداـ المػواد

بوػػورة عامػػم حيػػث انػػه م ةػػؿ لالبػػداع فػػي مجػػاالت ك يػرة س ػواء فػػي توػػميـ المبػػاني او بأعػػداد تفاوػػيؿ
البنػػاء كػػذلؾ فػػي طريقػػم وػػناعم الم ػواد االنشػػائيم د ارسػػم قياسػػاتها واشػػكالها الهندسػػيم كػػذلؾ اقت ػراح م ػواد
االنهػ ػػاء عنػ ػػد اسػ ػػتخدامها فػ ػػي المبػ ػػاني بوػ ػػورة عامػ ػػم وفػ ػػي ةػ ػػذا السػ ػػياؽ تطػ ػػرؽ البحػ ػػث ال ػ ػ اسػ ػػتخداـ

كسرالسيراميؾ وقطع المرمر الممػوف حيػث يمكػف بػذلؾ تحسػيف المنظػر الخػارجي او الػداخمي لمبنػاء وػورة
رقـ (.)5-6
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الجدول رقم()1يمثل بعض حاالت اعادة استخدام المواد ” “recyclingفي بعض دول العالم كذلك في العراق حاليا.

المادة المعادة

نسبم االستخداـ

الحالم عالميا

الحالة في العراق والتوصيات

في المنتوج
الجديد

المباني المهدمم
بكافم انواعها

-المساكف القديمم

14-64%

يتـ فرز المواد وقد

لـ تستعمؿ بعد في العراؽ حيث تحتاج ال

تستعمؿ كأمالءات

دراسات محميم مف قبؿ المهندسيف .

لمطرؽ السريعم او

اف الطابوؽ الطيني عم سبيؿ الم اؿ يمكف

-المدارس التي سيعاد

السدود او الجسور

نزعه باستخداـ طرؽ عديدة منها توجيه

بناءةا.

و حشوات في

نيراف بالمحارؽ الغازيم م ال عم الجدراف

المتخووم .
”“sub – base

ينظؼ ويعاد استخدامه وةذا ما تامنه

-المباني العامم التي

ستهدـ العادة البناء او
اقامم شوراع جديدة او

بعض المباني

متنزةات....الخ.

ولغايم نحو  604С°فيسقط الطابوؽ ـ
بح نا" :استخداـ كسر الطابوؽ الطيني

المعاد كبديؿ عف الحو في انتاج بموؾ
نمطي اقتوادي"

لقد ووؿ البحث ال نتائج مشجعم جدا
ويحتاج ال التوسع في انتاج انواع مف
البموؾ ومواد البناء االخرى والتطبيقات
عميها خاوم بعد زيادة اسعار المواد

االنشائيم بشكؿ عاـ كما بدأ المقاوليف في
البحث عف الطابوؽ المستخدـ ولكف

يحتاجوف في ذلؾ ال مساعدة فنيم في
كيفيم نزع الطابوؽ مف االنقاض وقد اطمعنا
عبر االنترنت

()11

عم طريقم تسخيف

الجدراف المهدمم ال درجم ح اررة

 600c°فينفوؿ الطابوؽ ويمكف تنظيفه
واعادة استخدامه كذلؾ قاـ العديد مف
المقاوليف في نزع حديد التسميك عف

الوبات المهدمم وتعديمه واعادة استخدامه
رحـ انه يفقد بعض مف قوته عند التعديؿ
ويجب اف ي خذ ذلؾ بنظر االعتبار عند

احتساب القوى في االستخدامات الجديدة.
956

سالم سمعبن عبذاالحذ

استخذام كسر الطببوق الطٍىً المعبد كبذٌل عه الحصى

في انتاج بلوك نمطي اقتصادي

المطاط بكافم انواعه
وخاوم اطارت

04-94%

متداوؿ عالميا
وبشكؿ واسع

السيارات
-اال اث

الخشبيم

-اال اث

60-94%
وحسب

متداوؿ عالميا

نوعياتها

وخاوم اال اث

االعماؿ النجاريم مف اجؿ وناعم حمفم

المعدني

المبردات .كذلؾ استخداـ االلمنيوـ المعاد

كااللمنيوـ

يعاد استخداـ اال اث الخشبيم التالفم وبقايا

في وناعم بعض احتياجات السيارات عم
سبيؿ الم اؿ.

54-96%

يستخدـ في وناعم

اعادة استخداـ البالستيؾ حالم واقعيم منذ

ي رـ عم شكؿ

لوحدف او مع ااافم حبيبات جديدة لوناعم

البالستيؾ بعد اف
حبيبات ويااؼ

اكياس النايموف

ال الحبيبات

نايموف الزراعم المغطاة
بقايا عمؿ زجاج

احتياجات وناعم اال اث (الدوشمم) كذلؾ
كمفاوؿ تحمؿ لبعض ادوات السيارات.

المعدنيم

البالستيؾ بكافم انواعه
PVC-PET
Himpic
الاانديؽ البالستيكيم

متداوؿ عم نطاؽ ايؽ في وناعم

الجديدة
04-96%

سنوات ك يرة ويستخدـ م روـ البالستيؾ

االنابيب والتأسيسات الوحيم كذلؾ اال اث
االقتواديم و لعب االطفاؿ واحتياجات
المطبخ.
يستفاد مف الزجاج المعاد بك افم في

الشبابيؾ واالبواب وةو

متداوؿ منذ القديـ

وناعم قواعد "الالالت" لالااءة ويتـ

في الغالب مستورد

في العراؽ(في بابؿ

تمويف الزجاج في المواةر وبألواف جميميم

والزاؿ.

اف المواد الزجاجيم المعاد وناعتها سهمم

وذات نوعيم جيدة

عم سبيؿ الم اؿ)

كالفيروزي واالزرؽ واالحمر.

التداوؿ والعمؿ واف اعادة وناعتها ال يكمؼ
امواال ك يرة كذلؾ يرفع المنتوج الذوؽ العاـ

ويحسف الفنوف التشكيميم وخاوم السيراميؾ
والزجاج وةذا يطور مراكز الشباب ويسهؿ
عمؿ الفنانييف المتفرحيف في ةذا المجاؿ.
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وخاوم التي يمكف

متداوؿ في ك ير مف
دوؿ العالـ

وهرةا بدرجات اقؿ

حررة
يذوب معدف االلمنيوـ في ا
500-600C°
يتـ في العراؽ اذابم المعدف وتحويمه ال

بموكات تودر في الغالب ال الدوؿ

مف  1444درجم م اؿ

المجاورة .يحتاج المواوع ال تدخؿ

ذلؾ االلمنيوـ وتتوفر

المهندسيف وموممي القوالب واختواوات

بقاياف بكميات كبيرة لدى

متعددة لمنهوض بهذا المواوع.

وناع الشبابيؾ.
النحاس ويشمؿ بقايا

مجلت الهندسة

96%

االعماؿ الكهربائيم,

متداوؿ في كافم
دوؿ العالـ

التحؼ المتروكم,

المطموب تطوير ةذا االستخداـ في وناعم
التحؼ والنوب التذكاريم ويحتاج ذلؾ ال

تدخؿ المهندس المعماري والفنانيف لغرض

التما يؿ والنوب التالفم

تنقيم النحاس مف خالؿ زيادة عدد

اخرى.

في الجامعات والمعاةد.

ومواد نحاسيم متفرقم
الحديد  ,شواوي

السيارات والمكائف

المواةر في كميات الفنوف ومراكز الشباب
54-04%

والمعدات المهممم

متداوؿ في دوؿ
محدودة

بالنظر لمح اررة العاليم المطموبم لوهر

معدف الحديد ولتوقؼ العمؿ في معمؿ

الحديد في العراؽ ولعقود ماايم.انحور
العمؿ في ةذا المجاؿ.

الدةوف بكافم انواعها

20-30%

متداوؿ في بعض
دوؿ العالـ

نظ ار لكمفم المنتجات النفطيم العاليم يتـ

جمع الدةوف التالفم واستخدامها في طمي
القوالب المعدنيم واستخدامات متفرقم اخرى
.

* بعض المواد المذكورة في ةذا الجدوؿ تخص اعادة استخداـ مواد البناء المهممم في مواقع البناء

وخاوم في مشاريع البناء الكبيرة والمقوود ةنا كسر الطابوؽ الطيني الفني كذلؾ كسر المرمر بأنواعه

والحجر بأنواعه .

*المواد االخرى المذكورة في الجدوؿ يمكف البحث فيها بشكؿ موسع مف اجؿ انتاج مواد بنائيم متنوعم
وخاوم ما يتعمؽ باالستفادة مف البالستيؾ المعاد وبقايا الزجاج وبقايا االخشاب بأنواعها .
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مواد ونظم وتكنولوجيا البناء في العراق ودور المهندس المعماري العراقي :
اف مواوع البناء متعمؽ في مجممه تقريبا بحركم االسكاف ووػناعم مػواد البنػاء .اف ةػذا المواػوع ت ارجػع
ك ي ار خالؿ العقود الخمسم الماايم واختوا ار نسجؿ ةنا ماجػاء فػي مقالػم الػدكتور باسػـ االنوػاري حيػث

يوجز تاريخ مواوع االسكاف في العراؽ بالنقاط التاليم

()6

:

 توقػػؼ العمػػؿ فػػي تنفيػػذ مخطػػط اسػػكاف عػػاـ ع ػراؽ”  “GHPIوالػػذي حػػدد عػػدد الوحػػدات السػػكنيم
المطموبم  1104الؼ وحدة لغايم عػاـ .(9) 1444اف ةػذف الد ارسػم ذات المسػتوى العػالمي قػد تمػت
تحػػت اشػراؼ االمػػـ المتحػػدة وشػػارؾ فيهػػا مجموعػػم مػػف الجامعػػات البولونيػػم والعراقيػػم وامتػػد العمػػؿ
بها لست سنوات وتعتبرمتقدمم مهنيا ويمكف االعتماد عميها لحيف قياـ دراسات جديدة .

 توقؼ رود التخويوات الماليم في المناةج االست ماريم لممشاريع السكنيم .

 الغاء التنظيمات االداريم المتخووم بقطاع االسكاف م ؿ الم سسم العامم لالسكاف وتشػكيالتها
في عاـ 1900

 بيع معامؿ البناء الجاةز ومعامؿ الطابوؽ الحدي م ومعامؿ ال رمستوف ال القطاع الخاص.

 بيػع الوحػدات السػكنيم العائػدة لمدولػم عػف طريػؽ الم ازيػدات العمنيػم ممػا ااػعؼ قػدرة فئػم محػدودي
الدخؿ لمحووؿ عم مسكف .

 تسرب مالكات القطاع العاـ التي تخووت في مجاالت االسكاف وال مهف اخرى ال عالقم لهػا
باالسػػكاف,والمطمػػوب االف ونحػػف متجهػػيف الػ العقػػد ال ػػاني مػػف القػػرف الواحػػد والعشػريف ةػػو اعػػادة
النشاط ال قطاع االسكاف وخاوم مف خالؿ تنشيط القطػاع الخػاص والبنػوؾ العقاريػم المحميػم و

اودار القوانيف التي تهتـ بذلؾ.

البحػػوث المطمػػوب القيػػاـ بهػػا فػػي العقػػد االوؿ مػػف القػػرف الواحػػد والعشػريف يفاػػؿ اف تأخػػذ اتجاةػػا جديػػدا

حيػػث ووػػمت حالػػم " مػواد ونظػػـ وتكنولوجيػػا البنػػاء فػػي العػراؽ" الػ مسػػتوى ال تحسػػد عميػػه بعػػد اف بيعػػت
المعامؿ والغيت العديد مف الدوائر التي تهتـ بالبناء

()6

 .اف اةػـ الخطػوات التػي ادت الػ ت ارجػع اداء مػواد

البنػػاء ةػػو بيػػع المعامػػؿ ال ػ مػػا يسػػم بالقطػػاع الخػػاص فػػي التسػػعينيات مػػف القػػرف العش ػريف واةػػـ تمػػؾ

المعامػػؿ ةػػي موػػانع الطػػابوؽ الفنػػي وموػػانع ال رمسػػتوف ممػػا ادى ال ػ ت ارجػػع مواوػػفات الم ػواد وطػػرؽ
انتاجها.وبذلؾ اوبك االعتماد االعظـ عم المعامؿ االةميم التي تعتمد النفط االسود والتبف كوقود ويكوف

انتاجها حيرنظامي ومنخفض الجودة .البحث يدور حوؿ العػودة الػ االوليػات ويسػتوجب تػدخؿ المهندسػيف

الع ػراقيف ف ػػي معالج ػػم الواق ػػع الجديػػد وخاو ػػم وا ػػع المواو ػػفات والتفاوػػيؿ وع ػػدـ االعتم ػػاد عمػ ػ دخ ػػوؿ
الشركات االجنبيم مستقبال لمبنػاء واعتبػار اف ذلػؾ سػيكوف لػه طػابع سػحري ,كػذلؾ يجػب اف ي ارقػب اعمػاؿ
ةذف الشركات عند دخولها والنشػاطات التػي تقػوـ بهػا مػع العػودة الػ تنشػيط المواوػفات القياسػيم العراقيػم

” “ISO-IRAQورفعه ػ ػ ػ ػ ػػا الػ ػ ػ ػ ػ ػ المس ػ ػ ػ ػ ػػتوى الع ػ ػ ػ ػ ػػالمي .واو ػ ػ ػ ػ ػػدارةا بش ػ ػ ػ ػ ػػكؿ قػ ػ ػ ػ ػ ػوانيف ممزم ػ ػ ػ ػ ػػم .
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اف بػػات التفاو ػػيؿ المعماري ػػم البنائي ػػم ف ػػي النو ػػؼ ال ػػاني م ػػف الق ػػرف العشػػريف وبأع ػػداد مح ػػدودة اعطػ ػ

انطباعا خاطئا ال المهندسيف والفنييف حيث توور البعض اف البناء في العراؽ يتـ فقط بالطابوؽ الفني

الموػنوع مػػف الطػيف الز ارعػػي فػي الغالػػب وةػػذا ةػو الواقػػع مػف الناحيػػم العمميػػم وظػؿ ةػػذا الواقػع وامتػػد الػ

القػػرف الواحػػد والعش ػريف  .اف جػػدار بسػػمؾ  36cmةػػو بنػػاء متميػػز مػػف حيػػث التنفيػػذ ومػػف حيػػث العػػزؿ
الح ػراري ولكػػف ذلػػؾ يػػتـ عم ػ حسػػاب الكمفػػم العاليػػم لمطػػابوؽ وبالنتيجػػم المبػػاني التػػي تقػػاـ منػػه.

اف كمفم البنػاء بالطػابوؽ الطينػي عنػد اسػتعماؿ مونػم االسػمنت فػي سػنم  1449لػـ يعػد فػي امكانػات ذوي

الدخؿ المحدود والمتوسط ةذا مف ناحيم ومف ناحيم اخرى عدـ تػوفر انتػاج الطػابوؽ الطينػي فػي المنػاطؽ
الشػماليم واف اسػتخدامه فػي تمػؾ المنػػاطؽ اي نقمػه مػف الجنػوب ةػو عمميػػم حيػر منطقيػم وتزيػد كمفػم البنػػاء

بمعدؿ  .%04-64اف بحو نا في الفترة االخيرة فػي " مػواد ونظػـ وتكنولوجيػا البنػاء فػي العػراؽ" تتوػدى
لم ػؿ ةػذف المشػػاكؿ ومػف اجػػؿ تنويػع المػواد االنشػائيم والبحػػث فػي البػػدائؿ وحسػب المنػػاطؽ والمػواد االوليػػم

المتػػوفرة والبحػػث الحػػالي " اسػػتخداـ كسػػر الطػػابوؽ الطينػػي المعػػاد كبػػديؿ عػػف الحو ػ فػػي انتػػاج بمػػوؾ
نمطػػي اقتوػػادي"" ةػػو احػػدى ةػػذف المحػػاوالت وسػػتظؿ الحاجػػم ممحػػم الػ بحػػوث عديػػدة فػػي مجػػاؿ البنػػاء
الجػػاةز القميػػؿ الػػوزف لموحػػدات البنائيػػم لمجػػدراف الحاممػػم وحيػػر الحاممػػم والسػػقوؼ بأنواعهػػا ولكافػػم منػػاطؽ

العراؽ .اف الشخص االك ر قدرة عم استيعاب ةذف المشكمم وتحسيف الموجود وايجاد البدائؿ ةو المهندس

المعم ػػاري الع ارق ػػي ويج ػػب اف يك ػػوف ل ػػه دور ري ػػادي ف ػػي ة ػػذا المج ػػاؿ  ,وم ػػف ناحي ػػم اخ ػػرى يج ػػب عمػ ػ

المتخوويف ومف ـ المجتمع تقبؿ المقترحات والبحوث والتغيير ومف اجؿ تطوير البناء في العراؽ والحد

مػػف اسػػتيراد الم ػواد االنشػػائيم وةػػذا مػػا نالحظػػه فػػي العقػػد االوؿ مػػف القػػرف الواحػػد والعش ػريف حيػػث يسػػتورد
الطػابوؽ ومػواد بنػاء ك يػرة اخػرى م ػؿ بمػوؾ تبمػيط الشػوارع مػف الػدوؿ المجػاورة والتػي يمكػف انتاجػه محميػا
بيسر وبكمؼ مناسبم ومف خاللها ذلؾ يمكف معالجم البطالم اياا.اف االشكاؿ والتفاويؿ المعماريم يجػب

اف تعتمػػد عم ػ القياسػػات النمطيػػم وةػػو عمػػـ قػػد تطػػور بدايػػم النوػػؼ ال ػػاني مػػف القػػرف العش ػريف ويعتمػػد

باالسػػاس عم ػ الوح ػػدة القياسػػيم

االنكميزي.

) (10cmبالنظػػاـ الفرنسػػي والت ػػي تسػػاوي تقريبػػا ارب ػػع انجػػات بالنظ ػػاـ

اف العػراؽ يحتػػاج اليػػوـ الػ قػوانيف بنػػاء  ISO-IRAQتخػػص القياسػػات النمطيػػم توػػدر عمػ شػػكؿ عممػػي
كذلؾ تتعرض ال االوزاف وقوى التحمؿ وحير ذلؾ .

اف ة ػػذف المفارق ػػات ق ػػد جػ ػاءت م ػػع بداي ػػم و ػػناعم الط ػػابوؽ ف ػػي العػػراؽ حي ػػث اف القوال ػػب االجنبي ػػم الت ػػي
اس ػ ػ ػ ػ ػػتخدمت وال ازل ػ ػ ػ ػ ػػت تس ػ ػ ػ ػ ػػتخدـ تعتم ػ ػ ػ ػ ػػد ما ػ ػ ػ ػ ػػاعفات االنج ػ ػ ػ ػ ػػات ) (10in,5in,3inوالمس ػ ػ ػ ػ ػػاويم الػ ػ ػ ػ ػ ػ

) (25x12.5x7.5cmولحػيف بػات القياسػات العراقيػم لمطػابوؽ الطينػي والتػي قػد تكػوف)(20x15x10cm
والحجـ االخر قد يكوف ). (30x20x15cm

اف ةذف المالحظات تنطبؽ عم تطوير كافم مػواد البنػاء القديمػم والحدي ػم ,كػذلؾ يجػب اف تشػمؿ قياسػات

الفا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءات ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي التو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاميـ الحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم وم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف التسمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ النمط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
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 1,3,6,9,12,18,24,60,94,114,104,104,144,154M……etc.حي ػ ػػث M=10cm

 .اف ة ػ ػػذا

المواوع واسع وسنقوـ ببعض البحوث في ةذا المجاؿ فيما يخص تطبيقاته في العراؽ .
االشكال المعماري وبعض االستخدامات البنائي الممكن

"لمبموك النمطي المقترح:

اف البمػػوؾ المقتػػرح قػػد تػػـ توػػميمه ليعطػػي امكانيػػات معماريػػم واسػػعم حيػػث يمكػػف الػػتحكـ باوجػػه البمػػوؾ

المقتػػرح بمػػا ي ػراف المهنػػدس المعمػػاري وعم ػ سػػبيؿ الم ػػاؿ  -1تكػػوف واجهاتػػه وػػقيمم  -1امكانيػػم الوػػب

والمعالجم فيما بعد  -1اكساءف بمواد جماليم بأستخداـ السيراميؾ او بقايا المرمر اوالحجر بأنواعػه وحسػب

تواميـ البناء المطموبم  .اف ااافم م ؿ ةذف المواد الجماليم عند وػناعم البمػوؾ يمكػف السػيطرة عميهػا

بوورة دقيقم خاوم عندما يتـ العمؿ بشكؿ يدوي واحراض محددة معماريا وقد تـ تجربم ذلؾ فػي البحػث

وػورة رقػػـ( .)5اف ةػػذا البحػػث سيسػػاةـ فػػي معالجػػم البطالػػم وخاوػػم فػػي المنػػاطؽ الريفيػػم واطػراؼ المػػدف
ويكوف ذلؾ ممكننا عندما يتـ العمؿ بشكؿ يدوي ك يؼ او عند استخداـ الطرؽ الميكانيكيم كمػا ةػو الحػاؿ
االف في معامؿ البموؾ الكونكريتي التي تستخدـ المكابس (.)1

اف مف بيف مزايا البموؾ المقترح الخارجيم والداخميم وفيما يخص المعالجات المعماريم:
عند استخداـ البموؾ المقترح كجػدراف حاممػم او حيػر حاممػم ,يػتـ ذلػؾ بسػمؾ 25cm



وػػورة رقػػـ( .)4امػػا الفج ػوات الموجػػودة فػػي البمػػوؾ فػػيمكف تركهػػا كمػػا ةػػي وقػػد تمػػأ ب ػالتراب النظيػػؼ

لمحووؿ عم عازؿ حراري وووتي ممتاز.

()1



امػػا عنػػد اسػػتخداـ البمػػوؾ كقواطػػع بسػػمؾ  ,12.5cmيمكػػف بػػذلؾ الحوػػوؿ عم ػ



يمكػػف تغييػػر الفتحػػم الدائريػػم فػػي القوالػػب والتػػي ةػػي بقطػػر  15cmالػ فتحػػم مربعػػم

زخارؼ دائريم او نقوش وتشكيالت ك يرة خاوم عند واع بعض المواد الجماليم ا ناء االنتاج.

 16×16cmو قػد تسػػتخدـ ةػذف الزخرفػػم لوحػدةا او بالتػػداخؿ مػػع زخػارؼ وتوػػاميـ اخػرى وةػػي ك يػرة
االحتماالت.



يمكػػف الجمػػع بػػيف ½ بموكػػم مػػع البمػػوؾ المتكامػػؿ الفتحػػم وػػورة رقػػـ( )2وبزخػػارؼ

عدي ػػدة وق ػػد ت ػػـ ف ػػي التجرب ػػم عم ػػؿ ½ بم ػػوؾ و ت ػػرؾ ب ػػاقي االحتم ػػاالت بتو ػػرؼ المهن ػػدس المعم ػػاري
ومهندس االنتاج .


اف ةذا البموؾ ال يحتاج ال تسميك ,البحث لـ يتعمؽ في فحوص القوى وقػد تػـ فقػط

فحػ ػ ػ ػػص بمػ ػ ػ ػػوؾ نمػ ػ ػ ػػوذجي  12.5x25x25cmوكانػ ػ ػ ػػت النتيجػ ػ ػ ػػم مشػ ػ ػ ػػجعم (

compressive

 )strength62Mpaلمبموؾ المعرض لمهواء لمدة  10يوـ وحسب المواوفم ASTM C-39


وفػػي حػػاؿ كػػوف سػػمؾ الجػػدار  37.5cmفتكػػوف احتمػػاالت العػػزؿ الحػراري والوػػوتي

افاؿ بك ير كما يمكف توميـ زخارؼ واشكاؿ معماريم ك يرة تنتج عف تداخؿ البموكات المختمفم.


اا ػػافم ال ػ ػ البم ػػوؾ المػػػذكور انف ػػا يمكػ ػػف انت ػػاج بموكػ ػػات نمطي ػػم اخػ ػػرى م ػػاؿ ذلػػػؾ

(.(120x90x30cm)– (90x60x30cm)-(60x60x30cm)-)50x50x12.5 cmوتك ػػوف ة ػػذف
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البموكػػات مجوفػػم وبػػأوزاف تتػراوح بػػيف  200-50kgحيػػث يػػتـ نقمهػػا ورفعهػػا الػ مواقعهػػا بسػػيارة الحمػػؿ

ذات الرافعات .


اف التطور االخر المهـ اياا فػي مجػاؿ اسػتخداـ البمػوؾ النمطػي المقتػرح ةػو اعػداد

درس ػػات وتوػ ػماميـ وبح ػػوث ح ػػوؿ دم ػػج البم ػػوؾ النمط ػػي المقت ػػرح و ػػورة رق ػػـ( )1م ػػع المػ ػواد البنائي ػػم
ا
المتداولم حاليا كالطابوؽ الطينػي الفنػي والبمػوؾ الكػونكريتي االعتيػادي كػذلؾ بمػوؾ ال رمسػتوف بعػد اف

يعود ال سوؽ مواد البناء في العراؽ.
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طريق انتاج البموك المقترح:
اف طريقػػم انتػػاج البمػػوؾ المقتػػرح مما مػػم لعمػػؿ البمػػوؾ الكػػونكريتي االعتيػػادي التػػي تػػتـ بأسػػتخداـ الماكنػػم
االوتوماتيكيم المخووم لذلؾ حيث يتـ انتاج  15بموؾ في الوقت الواحد بواسطم كبس الخمػيط والػذي قػد

تـ ترطيبه قبؿ وقت مناسب مف عمميم االنتاج .المواد الداخمم فػي العمػؿ ةػي االسػمنت والرمػؿ والحوػ

( )1:1:5اما االنواع ذات المواوفات الغير جيدة فتكوف نسبم الخمط (. )1:1:11

امػػا فػػي حالػػم انتػػاج البمػػوؾ المقتػػرح والتػػي تػػـ تجربتهػػا فػػي البحػػث  ,يػػتـ خمػػط االسػػمنت والرمػػؿ وكسػػر
الطابوؽ الطيني  -1المشػطور عموديػا بأرتفػاع  7.5cmبالفػأس او  -1المهشػـ بالكسػارات االوتوماتيكيػم
او النو ػػؼ اوتوماتيكي ػػم او اليدوي ػػم وبقياس ػػات ) (1,2,3cmوة ػػذا يناس ػػب كاف ػػم احتم ػػاالت البن ػػاء لم ػػدور

المنفردة او المجاميع السكنيم التي تقوـ عم مبدأ التعاوف الذاتي”. “self-help

اف االسباب التي دعتنا ال القياـ بهذا البحث انتاج البموؾ النمطي كمادة بنائيم في العراؽ ةي التالي:
 اف تكاليؼ انتاج البمػوؾ النمطػي قيػد البحػث اقػؿ مػف البمػوؾ الكػونكريتي االعتيػادي بمعػدؿ %06
تقريبا وةذا ناتج عف اف كمفم الطابوؽ المعاد ةي قميمم جدا مقارنم بكمفم الحو الجديد .

 اتا ػػك م ػػف بح ػػوث اس ػػاتذة اختواو ػػييف عػ ػراقييف

()1

اف الع ػػزؿ الحػ ػراري لم ػػادة الط ػػابوؽ الفن ػػي

متفوؽ ك ي ار عم مػادة البمػوؾ المقتػرح وحيػث اف نسػبم الكسػر ةػي اك ػر مػف نوػؼ حجػـ المػواد

المستخدمم فالمتوقع يكوف مقدار العزؿ الحراري متمي از.

 لقد اتاك مف التجربم التي قمنا بها اف كسر الطػابوؽ اك ػر التوػاقا بخمػيط االسػمنت والرمػؿ مػف
التواؽ الحو عند الفحص اليدوي.اما امتواص كسر الطابوؽ لمماء يقؿ بشكؿ ممحػوظ عنػد
نقػػع الكسػػر المهشػػـ لمػػدة  10سػػاعم مػػع تبػػديؿ المػػاء ا نػػاء العمػػؿ ولمػرة واحػػدة وبػػذلؾ تقػػؿ قابميػػم

امتواص الماء وكذلؾ تقؿ المموحم بشكؿ ممحوظ .

 اف المسػػكف او اي مبن ػ اخػػر يحتػػاج ال ػ لمسػػات فنيػػم فػػي الواجهػػات الداخميػػم والخارجيػػم وةػػذا
متػوفر فػي البمػوؾ النمطػػي المقتػرح وػورة رقػػـ( )5حيػث يمكػف ااػافم مػواد تجميميػم وتكػوف بعػػدة

احتماالت ويحتاج ذلؾ ال تواميـ ومقترحات مف قبؿ المهندسيف المعمارييف .

 البموؾ المقترح ةو منتوج وقيؿ وال يحتاج ال انهاء مف الداخؿ او مف الخارج .
 عنػػد مراجعػػم البحػػث سػػيالحظ المهندسػػيف والفنيػػيف لكافػػم االختواوػػات اف ةنػػاؾ امكانيػات ك يػرة
جدا لتطوير مواد البناء في العراؽ والمطموب اخذ المبادرة العمميم مف الجميع.

 اف البح ػػث ةػػػو ذات طػ ػػابع معمػػػاري/مػػػدني ويعػػػالج الت ػػداخؿ ب ػػيف ة ػػذيف االختواوػػػيف والمػػػذاف
يجتمعاف في توميـ قوالب مواد البناء وطريقم انتاجها وكذلؾ في اعداد التفاويؿ البنائيم.

 اما فيما يخص قوة تحمؿ البموؾ المقترح والذي سيستخدـ في بناء الجدراف الحاممم وحير الحاممم
والقواطػ ػػع ,وقػ ػػد تػ ػػـ تجربػ ػػم فحػ ػػص بمػ ػػوؾ واحػ ػػد قيػ ػػاس  12x25x25cmوبمغػ ػػت قػ ػػوة تحممهػ ػػا
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)  (compressive strength55Mpaويحتاج المواوع ال تعمؽ وفحوص عند تغيير نسب
المواد المستخدمم وطريقم االنتاج
العزل الحراري لمبموك المقترح ومقارنته مع الطابوق الطيني والبموك الكونكريتي االعتيادي:
يركز البحث عم محوريف مهميف فقػط وةمػا -1العػزؿ الحػراري والوػوتي وزيػادة ذلػؾ مػف خػالؿ اسػتخداـ

كسػػر الطػػابوؽ المتميػػز  -1تقميػػؿ كمفػػم انتػػاج القطعػػم الواحػػدة مػػف البمػػوؾ المقتػػرح ومػػف خػػالؿ االسػػتفادة
القووى مف كسػر الطػابوؽ الػذي يػتـ الحوػوؿ عميػه بػدوف مقابػؿ مػف مواقػع البنػاء ومواقػع الطمػي .وفيمػا

يخػػص العػػزؿ الح ػراري ,يقػػع الع ػراؽ اػػمف المنطقػػم المداريػػم الحػػارة والتػػي يغمػػب عميهػػا المنػػاخ الوػػحراوي
حيػػث يسػػتمر فيهػػا فوػػؿ الوػػيؼ الك ػػر مػػف سػػتم اشػػهر وتسػػطع خاللػػه الشػػمس الك ػػر مػػف اربعػػم عشػػرة
سػػاعم يوميػػا وبػػذلؾ تتعػػرض السػػطوح الخارجيػػم لمجػػدراف والسػػقوؼ الػ موجػػات ح ارريػػم كبيػرة(.)0وعميػػه فػػأف

نوعيم واختيار المواد االنشائيم لمجدراف والسقوؼ مف قبؿ المهندس المعماري يعتبر امر محوري في تحديد

العػػزؿ الح ػراري وي ػ ر ذلػػؾ خاوػػم فػػي تقميػػؿ الحمػػؿ الكهربػػائي المطمػػوب فػػي فوػػؿ الوػػيؼ الح ػراض

التبريد(.)1

نالحػػظ فػػي الجػػدوؿ رقػػـ ( )1اف اعمػ عػػزؿ حػراري يتػػوفر عنػػد اسػػتعماؿ الطػػابوؽ الطينػػي ويميػػه فػػي ذلػػؾ

البمػوؾ المقتػػرح ومػػف بعػػدف البمػػوؾ الكػػونكريتي االعتيػػادي  .كمػػا نالحػػظ اف العػػزؿ الح ػراري لمبمػػوؾ المقتػػرح
ي ػوازي تقريبػػا العػػزؿ الح ػراري لمطػػابوؽ الطينػػي الفنػػي(الجمهػػوري) ,وعنػػد امػػالء التجويػػؼ الػػدائري بػػالتراب

النظيػػؼ ا نػػاء البنػػاء يػػزداد العػػزؿ الح ػراري والوػػوتي.الباحػػث سػػيقوـ بالتعػػاوف مػػع مهندسػػيف اختوػػاص
بتقوي ةذا المواوع وكؿ ذلؾ يقع امف مجاؿ تطوير "مواد ونظـ وتكنولوجيا البناء في العراؽ".

اف زيػػادة سػػمؾ الجػػدار لمبمػػوؾ المقتػػرح لمجػػدراف الخارجيػػم وجعمهػػا ( 37.5cmبموكػػم ونوػػؼ) يرفػػع العػػزؿ

الحراري والووتي واف ذلؾ يعتمد عم التفاويؿ المعماريم التي يعدةا المهندس المعماري ,كما اف لتوجيه
المسػكف او المبنػ مناخيػػا يكػوف لػه دور مهػػـ فػي تقميػؿ تسػػرب الحػ اررة الػ الػػداخؿ كػذلؾ وجػود االشػػجار
المناس ػ ػػبم ح ػ ػػوؿ المبنػ ػ ػ م ػ ػػف حي ػ ػػث االنػ ػ ػواع واالرتفاع ػ ػػات ويك ػ ػػوف ذل ػ ػػؾ مػ ػ ػرتبط بحس ػ ػػابات المهندس ػ ػػيف
االختواو ػ ػػيف ف ػ ػػي الكهرب ػ ػػاء والتبري ػ ػػد وبالتع ػ ػػاوف م ػ ػػع المهندس ػ ػػيف االختواوػ ػ ػييف ف ػ ػػي تحس ػ ػػيف البيئ ػ ػػم

والتبريد(.)1,1

ويبق الهدؼ دائما محاولم مستمرة في التجديد في عمميم التوميـ واالستفادة مف التجربم والخطأ وااافم
التجارب الك يرة في مجاؿ التوميـ وم اؿ ذلؾ االستفادة مف حركم الهواء االفقيم والعموديم التي كاف لها

دور فعاؿ في تحسيف البيئم الداخميم والخارجيم لمبيت البغدادي وكؿ ذلؾ يدركه بشكؿ ابداعي المهندس

المعماري المتمرس ,ااافم ال عامؿ المواد االوليم الداخمم في وناعم البموؾ المقترح  ,يجب عم

المهندسيف اف ياعوا في اعتباراتهـ وبشكؿ عممي حركم الشمس خالؿ ساعات اليوـ وخالؿ الفووؿ
بالنسبم ال تعرض الجدراف والسقوؼ كذلؾ اف يأخذوا دروسا مف البيوت الت ار يم فيما يخص التهويم

عموديا وافقيا  ,حيث يجب اف اليكوف ةناؾ فااءات حير معرام ال الخارج واف اليزيد عمؽ اي
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فااء عف  5متر عم سبيؿ الم اؿ وةذا ما كاف الحاؿ عميه في البيوت الت ار يم البغداديم حيث كانت

كافم الغرؼ مواجهم ال الفااء الداخمي  .اما في النموذج الغربي المتداوؿ منذ النوؼ ال اني مف القرف

العشريف فأف الفااءات تكوف مواجهم ال الخارج  ,ويتـ االستفادة مف قدرات المهندس المعماري في اف
يجعؿ المسكف او الشقم ذات واجهات متكسرة عديدة  .اف ةذا البحث لـ يتوسع في ةذا المجاؿ وةناؾ

بحوث واطروحات مناسبم يمكف االطالع عميها

()14

 .البحث يعتبر اف مواوع المناخ حيوي جدا و

ذات اةميم كبيرة في مجاؿ "مواد ونظـ وتكنولوجيا البناء في العراؽ" في ةذف المرحمم االنتقاليم التي
تتطمب تطبيقات ةندسيم جديدة.

جدوؿ رقـ( : )1مقارنم بعض مواوفات العزؿ الحراري لممواد ال الث الداخمم في البحث
 القراءات سجمت كمعدؿ ولعدة مرات وتمت في شهر تموز الساعم  11ظه ار 1449-
 اخذت بعض القراءات مف بحوث متخووم.
المادة االنشائيم ومواوفاتها
القياسيم

()1,1

المعامؿ
مقطع الجدار

الطابوؽ الطيني

متوسط درجم متوسط درجم

الكمي النتقاؿ ح اررة السطك ح اررة السطك
الحرراة
w/m3.k

الداخمي
C°

الخارجي

لمجدار C°

2.013

38.80 C°

53.10 C°

االبعاد 25x12.5.x7.5cm
الحجـ 2343cm3 :
الوزف 2450gr:

25cm

البموؾ الكونكريتي االعتيادي

3.48

40.7 C°

56.20C°

االبعاد 40x20x16cm
الحجـ 12800cm3 :
الوزف 16100gr :

20cm

البموؾ المقترح في البحث

2.150

االبعاد 25x25x12.5cm :
الحجـ7812cm3:
الوزف6350 gr:

25cm
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مقارن كمف المواد والعمل لممتر المكعب الواحد "الهيكل فقط" بةين البمةوك المقتةرح مةع الطةابوق الطينةي

والبموك الكونكريتي االعتيادي:

يركػػز البحػػث عم ػ محػػوريف مهمػػيف فقػػط وةمػػا -1العػػزؿ الح ػراري وزيػػادة ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ كسػػر
الطابوؽ المتميز فػي العػزؿ الحػراري  -1تقميػؿ كمفػم انتػاج القطعػم الواحػدة مػف البمػوؾ المقتػرح ومػف خػالؿ
االستفادة القووى مف كسر الطابوؽ الذي يتـ الحووؿ عميه مف مناطؽ االنقاض والموادر االخرى.

جػػدوؿ رقػػـ ( )1يمخػػص د ارسػػم عامػػم عػػف كمفػػم البنػػاء" الهيكػػؿ فقػػط "عنػػد اسػػتخداـ البمػػوؾ المقتػػرح وقػػد تػػـ
احتساب االسعار عم طريقػم الحجػوـ والتػي يعتبرةػا الباحػث اك ػر فعاليػم مػف احتسػاب كمفػم المتػر المربػع

لمجػػدراف  .حيػػث اف البحػػث عػػاـ وتعتمػػد الحسػػابات عم ػ سػػمؾ الجػػدراف الخارجيػػم فقػػد تكػػوف  25cmاو
 36cmلمطابوؽ الطيني وتكوف  20cmأو  40cmلمبموؾ الكػونكريتي و  25cmأو 37.5cmاو50cm

لمبمػػوؾ المقتػػرح ويعتمػػد ذلػػؾ عمػ اختيػػارات المهنػػدس المعمػػاري فػػي اعػػداد التفاوػػيؿ البنائيػػم والتػػي تعتبػػر
ذات اةميػػم قوػػوى فػػي ايجػػاد موازنػػم بػػيف تحسػػيف البيئػػم الداخميػػم والخارجيػػم وكػػذلؾ فػػي تحديػػد كمفػػم البنػػاء

بوورة عامم .اف البحث ي كد ومف خالؿ التجربم التي قمنا بها اف كمفم انتاج البموؾ المقترح ةي اقؿ مف
كمػػؼ مػػادة الطػػابوؽ الطينػػي و كػػذلؾ اقػػؿ مػػف البمػػوؾ الكػػونكريتي االعتيػػادي وذلػػؾ بسػػبب اسػػتخداـ كسػػر
الطابوؽ الذي ي خذ مف مناطؽ تجمع االنقاض ومف معامؿ وناعم الطػابوؽ او مػف مواقػع البنػاء وبسػعر

زةيد جدا .

اف البحث ومف خالؿ التجربم التي قمنا بهػا نسػتنتج اف سػعر البمػوؾ المقتػرح ةػو اقتوػادي فػي الطػريقتيف

المقترحتيف اليدويم واالوتوماتيكيم ويتمخص ذلؾ كالتالي :
 الطريقػػم اليدويػ ػم  ,ي ػػتـ خم ػػط الم ػواد الس ػػمنت والرم ػػؿ وكس ػػر الطػػابوؽ عن ػػد انت ػػاج البمػ ػوؾ النمط ػػي
لغرض بناء دار واحدة او عدد محدود مف الدور م اؿ ذلػؾ عشػرة دور سػكنيم والتػي تعتمػد تعػاوف
الجماعم ” “self-helpويكوف احمب العامميف مف اوحاب الدور انفسهـ ويػتـ وػب البمػوؾ فػي
قوالب بسيطم معدة مف الطابوؽ الفني "المومط" ) (25x12.5x7.5cmيتـ ترتيبها عمػ االرض
او عم مواطب حديديم بأرتفاع . 90cm

 يق ػػدر الباح ػػث اف الف ػػرد الواح ػػد يس ػػتطيع انت ػػاج نح ػػو  144-64بم ػػوؾ ف ػػي ي ػػوـ عم ػػؿ يس ػػتمر 0
سػػاعات .وعنػػدما يكػػوف عػػدد العػػامميف خمسػػم عم ػ سػػبيؿ الم ػػاؿ فػػأنهـ ينتجػػوف نحػػو  644بمػػوؾ
يوميا.

 الطريقم الميكانيكيم يستخدـ فيها االسمنت والرمؿ وكرات الطػابوؽ التػي بقطػر ) (1,2,3cmوالتػي
تع ػ ػد مسػ ػػبقا بالكسػ ػػارات ويػ ػػتـ االنتػ ػػاج الميكػ ػػانيكي بطريقػ ػػم مشػ ػػابهم النتػ ػػاج البمػ ػػوؾ الكػ ػػونكريتي
االعتيادي حيػث يرطػب الخمػيط قبػؿ نحػو سػاعم ويواػع فػي بودقػم االنتػاج المرتفعػم عػف االرض

وبعدةا يدخؿ الخميط في القوالب االوتوماتيكيم.اف االنتاج بهذف الطريقم يكوف ذات كميات كبيرة و
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يحتاج ال عماؿ مدربيف لهذا الغرض.

 اف كؿ ما يخص عناوػر الكمفػم وتحديػدةا لمبمػوؾ المقتػرح يجػب اف يخاػع الػ د ارسػات ميدانيػم
ويتـ تسجيؿ اسعار المواد االوليم وكمفم العمؿ وبياف اف كاف االنتاج في موقع البناء او في مواقع

اخػػرى  .كػػذلؾ تحديػػد اف كػػاف االنتػػاج سػػيتـ مػػف قبػػؿ اوػػحاب الػػدار المزمػػع انشػػاءف او مػػف خػػالؿ
معامؿ بسيطم او متطورة في مواقع اخرى.

اف احتساب الكمؼ عند ادخاؿ البموؾ المقترح وأيم مواد انشائيم اخرى ال السػوؽ العراقيػم يجػب اف يػدخؿ
في مشاريع تجريبيم” ”Pilot Projectsلبناء دار نموذجي او مجموعم دور ومف ػـ تعػدؿ النتػائج ولحػيف
اسػػتقرار المػػادة الجديػػدة كمنػػافس او مكمػػؿ لمم ػواد المتداولػػم فػػي السػػوؽ اوػػال  .اف عػػدد الم ػواد االنشػػائيم

المتداولػػم حاليػػا محػػدود جػػدا وةػػذا ي يػػر القمػػؽ حيػػث اف الم ػواد االوليػػم التػػي يمكػػف اسػػتخدامها فػػي وػػناعم

المواد االنشائيم في العراؽ ك يرة جدا ويجب عم المختويف التوحؿ فػي مجػاؿ وػناعم المػواد االنشػائيم ,

لقد تأخر العراؽ عف الدوؿ المتقدمم وحت الناميم في ةذا المجاؿ بعشرات السنيف.....

جدوؿ رقـ ( : )1مقارنم كمفم البناء لمهيكؿ فقط (بدوف انهاء)  ,االسعار احتسبت في شهر تموز 1449
تـ تقدير المواد المطموبم بالحجوـ عمما بانه لـ يحتسب كمؼ الماء المستخدـ واجور النقؿ .
المادة االنشائيم

كمفم المواداالوليم-دينار عراقي

البناء الطابوؽ الطيني

تشمؿ الكمفم فقط استغالؿ

االبعاد 25x12.5.x7.5cm

االرااي الزراعيم بدوف مقابؿ

الوزف 2450gr:

.

الحجـ 2343cm3 :

البموؾ الكونكريتي االعتيادي
االبعاد 40x20x16cm
الحجـ 12800cm3 :
الوزف 16100gr :

البموؾ المقترح في البحث
االبعاد 25x25x12.5cm :
الحجـ7812cm3:
الوزف6350 gr:

حيث لـ يودر قانوف يمنع ذلؾ
االسمنت

Cm3
 044دينار

الرمؿ

Cm3
 64دينار

الحو

Cm
 64دينار

االسمنت

Cm3
 044دينار

اجور العمؿ

50%

كمفم القطعم الواحدة
 144-164دينار

 1444دينار

50%

3

الرمؿ

Cm
 64دينار

كسر الطابوؽ

Cm3
 14دينار

 644دينار

3
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النتائج :

اتاك لنا خالؿ عمؿ ةذا البحث اف المادة البنائيم المقترحم "البمػوؾ النمطػي المقتػرح المحتػوي عمػ كسػر

الطابوؽ الطينػي ذات العػزؿ الحػراري " ةػي احػدى المػواد الممكػف ادخالهػا الػ جانػب مػواد البنػاء المتداولػم
حاليا م ؿ الطابوؽ الطيني والبموؾ الكونكريتي االعتيادي ومف بيف الم شػرات التػي تواػحت مػف البحػث

التالي:

" البموؾ العراقي النمطي المقترح المحتوي عم كسػر الطػابوؽ الطينػي ذات العػزؿ الحػراري والوػوتي "
ةػو حالػم متقدمػم لمشػاركم المهنػدس المعمػاري الع ارقػي فػي اقتػراح مػواد بنائيػم مسػاندة لممػواد االنشػائيم

المتداولم.

 عم ػ المهندسػػيف كافػػم والمهتمػػيف بالبنػػاء بوػػورة عامػػم تقبػػؿ ادخػػاؿ عش ػرات مػػف م ػواد البنػػاء الجديػػدة
وخاوم تمؾ التي يتوفر النتاجها المػواد االوليػم المتيسػر الحوػوؿ عميهػا ونقمهػا وتوػنيعها وةػي قميمػم

الكمفم في النقؿ واالنتاج وسهمم العمؿ ا ناء المناولم في مواقع البناء.

 العزؿ الحػراري فػي العػراؽ يعتبػر ذات قيمػم مهمػم فػي مواوػفات المػواد االنشػائيم الجديػدة ونالحػظ اف
البموؾ النمطي المقترح متفوؽ في ةذف المواوفم مقارنم بالبموؾ الكونكريتي االعتيادي .

 سهولم انتاج البموؾ المقترح بكميات وغيرة تكفي لمسكف واحد عمػ سػبيؿ الم ػاؿ وةػذا مناسػب لعمػؿ
العوائؿ او افراد الجيرة النجاز العمؿ بكمؼ بسيطم .

 اف القوالػب المطموبػم بسػيطم ووقػد تكػوف عبػارة عػف طػابوؽ طينػي "موػمت" كمػا يمكػف تطػوير قوالػػب
معدنيػػم لهػػذا الغػػرض كػػذلؾ يمكػػف اسػػتخداـ طريقػػم المكػػابس االوتوماتيكيػػم المتبعػػم فػػي وػػناعم البمػػوؾ

الكونكريتي االعتيادي .

 اف قطعم "البموؾ العراقي النمطي المقترح المحتوي عم كسر الطابوؽ الطيني ذات العزؿ الحراري "
) (25x25x12.5cmتكمؼ عند وناعتها يدويا 644دينار عراقي  .بينما تكوف كمفم البموؾ

االعتيادي بأعتماد اسعار المواد االوليم في تموز  1449واايؼ لها كمفم العمؿ  ,%64والمساوي

لحجـ  1طابوقات طيني تكمؼ مع العمؿ 1444وبذلؾ يكوف الفارؽ %04لجدار عراه . 25cm
وورة رقـ()1

 العزؿ الحراري يزيد نحو  %64عند استخداـ البموؾ المقترح عف العزؿ الحراري لجدار سمكه 24cm
مف الطابوؽ الطيني الفني ويزداد ال %54عند امالء الفتحات بالتراب النظيؼ.

 اف دور المهندس المعماري ةو محوري في ايجاد بدائؿ " المواد ونظـ وتكنولوجيا البناء " المناسبم

لمحالم في العراؽ مف حيث المواد االوليم  ,كفاءة اليد العاممم  ,وةذا ما يرمي اليه ةذا البحث كم اؿ
عم العديد مف البحوث المطموبم.

 التفاويؿ المعماريم في ةذا البحث ةي نماذج لمتفاويؿ الممكنم والك يرة عند استخداـ البموؾ النمطي
لمحاالت المتوقعم في البناء والديكور وتوميـ الحدائؽ اياا وورة رقـ()6
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التوصيات:

بعد  1441وخالؿ قيامنا بالعديد مف البحوث والدراسات فيما يخص " مواد ونظـ وتكنولوجيا البناء في

العراؽ" يمكننا تقديـ التوويات التاليم :


اعادة طباعم الدراسات الخاوم بالمشاريع التي خطط لها او تحققت في العراؽ في فترة



االةتماـ بشكؿ خاص بنشر الدراسات التي تمت حوؿ مشروع اسكاف عاـ عراؽ

السبعينات مف القرف العشريف الةميتها القووى .

” . " General housing program Iraq 2000 – GHPIالذي قامت به م سسم

 Pol- serviceالبولونيم وبمشاركم مكتب دار العمارة االستشاري واشرفت عميه االمـ المتحدة وقد داـ
العمؿ فيه ست سنوات  .الباحث شارؾ في ةذا العمؿ وقامت شركم اجنبيم بتنفيذ عدد مف العمارات
السكنيم ذات الث طوابؽ مالئمم لمحالم االجتماعيم العراقيم مف توميـ الباحث .



اعادة طباعم الدراسات ومخططات المدف التي تمت احمبها بمشاركم المكاتب االجنبيم وكانت

عم مستوى عالمي ولغرض االستفادة منها في اعداد مخططات لكافم المدف واالقايم في العراؽ
وتوفير ةذف المطبوعات لمدارسيف والمواطنيف ك قافم عامم .



اعداد دراسات جديدة لمواقع السدود والجسور والطرؽ السريعم القديمم كذلؾ المتوقع انشاءةا في



اف بعض مشاريع المدراس الحدي م التي نفذت بالبناء الجاةز في السبعينات كانت ناجحم ويمكف

السنوات القادمم الةميتها .

االستفادة منها لواع اسس لالعداد الكبيرة مف المدراس المطموب بناءةا في العراؽ .


اف قطاع الوحم بحاجم ال عيادات نموذجيم ومستشفيات متكاممم وذلؾ يحتاج ال دراسات

محميم لواع خطط ةندسيم في ةذا المجاؿ .


اف قطاع االسكاف يحتاج ال نهوض شامؿ ولكف مف خالؿ القطاع الخاص وفتك بنوؾ عقاريم

محميم كما في دوؿ الخميج عم سبيؿ الم اؿ ,ويتحدد دور الدولم في االشراؼ عم العمؿ واعطاء
القروض المشروطم .


اعداد مناةج مناسبم لتطوير البناء في العراؽ مف كافم جوانبه مع اعتماد اقتراحات االستشارييف

العراقييف الذيف شاركوا في م ؿ ةذف االعماؿ منذ السبعينات مف القرف العشريف.


اف تتبن و ازرة العمؿ والش وف االجتماعيم تمويؿ مشاريع البناء الوغيرة والمتوسطم كذلؾ تدريب



تشجيع انتاج مواد العزؿ الحراري والتي ستكوف جزء مف مواد البناء الجديدة التي تستعمؿ امف



االةتماـ بالمواوفات الدوليم والتي كاف العراؽ جزءا منها ” “ISO- IRAQوالتي بدأت انطالقتها

الكوادر الشابم في التخطيط و البناء و تنويع طرؽ التنفيذ المناسبم في العراؽ .
الجدراف والسقوؼ المجوفم ”  " cavity wallsعم سبيؿ الم اؿ.

في السبعينات مف القرف العشريف وكادت اف توبك قوانيف عراقيم .
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في انتاج بلوك نمطي اقتصادي

ARABIC REFERENCE:
* المهندس انيس جواد سمماف -تركيب المباني – الجدراف الحاممم وتفاويمها المعماريم
و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي – الجامعم التكنولوجيم 1900-

* الحدي ي عبد االله (حسابات االشعم الشمسيم عم سطوح االبنيم المختمفم)

تقرير مف منشور\رات مركز بحوث البناء – مجمس البحث العممي /العراؽ 1906

*الدوري – مجيد و عمي حسيف عاطؼ (الوفات الح ارريم لمواد البناء واالنهاء المستخدمم في
العراؽ ) الم تمر االوؿ لمطاقم – و ازرة النفط -العراؽ ..........

* كامؿ شعباف عوني الجوادي مقداد (التحميؿ المناخي المناسب لمعراؽ وا رف عم العمارة) تقرير
مف منشورات مركز بحوث البناء  /مجمس البحث العممي  /العراؽ 1901

* السكف الالئؽ مف حقوؽ االنساف االساسيم

جريدة الوباح العدد( )500تشريف االوؿ  – 1446د.باسـ االنواري.

* دراسم حوؿ نظـ البناء المفتوح بأستخداـ بموؾ ال رمستوف والواح ال رمستوف المسمحم في
العراؽ .الم سسم العامم لموناعات االنشائيم  -سالـ سمعاف عبداالحد 1906
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ENGLISH REFERENCES :
* The construction of buildings
Volume one foundations , walls , floors , roofs
R.BARRY A.R.I.BA. 1965
*Sustainable buildings in New Zealand
Paper produced by the PENZ presidential task comm.
Author Dr. Carol Boyle - 2002
* GHPI- general housing program Iraq 2000
Pol service – Poland jointly with Dar Al- Imara –Iraq consultants
1976-1982-reports 1,2,3 .
Salaam Samaan Abdul-ahad .”team leader”
GHPI is a comprehensive study . it was an advanced consultancy work. Many consultants
engineers , scientists participated .
The out come can be revised and implemented in the present time .
*The impact of geometrical form orientation of habitat units in hot Arid zones – Fadi Hikmat
1992
University of technology – Baghdad – Iraq
Internet reviews:
*Recycling and reuse of building materials
www.umich.edu/~nppcpub/resources/compendial/ARCHpdfs/ARCHr&rintro.pdf.
* Recycled clay brick as an aggregate for concrete
http://hrcak.srce.hr/file/44759
* The use of plastic bags in making of adobe bricks .
http://www.adobeasw.com/abstract09/santosfilho09theuseofplastic.pdf
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