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  جملس البناء الوطين األردين هيكلية

  رئيس وزير األشغال العامة واإلسكان -١
 اجمللس

 معـايل املهـندس حسين أبو غيـدا

نائب دية والقروية ـوزير الشؤون البل -٢
 لرئيسا

الســيد نادر ظهــرياتمعـايل 

 املهنـدس خـالد اإليـراينمعـايل   عضوا وزيـــــر البيــــئة  -٣
املهـندس عـزمي خريساتمعـايل  عضواروة املعدنيةـوزير الطـاقة والث -٤
 الســيد سـعود نصرياتمعـايل   عضوا وزيـــــر النقــــل  -٥
 عطـوفة املهـندس عمـر املعـاين عضوا أمـني عمــان الكـربى -٦
م وزارة األشــغال    أمني عـا   -٧

  العامـــة واإلســـكان
 عطـوفة املهـندس غازي العبـادي  عضوا

مدير عـام املؤسسـة العامـة      -٨
كان والتطوير احلضـريـلإلس

 عطـوفة املهندس شحادة أبو هديب عضوا

 عطـوفة اللـواء عـواد املساعيـد عضواالدفاع املــدينمدير عــام  -٩
عطوفة األستاذ الدكتور سعد حجازي عضوا ة امللكيـةرئيس اجلمعية العلمي-١٠
 سـعادة املهـندس وائـل السـقا عضوا  األردنييـننقيب املهندسـني-١١
 اويلـــــب مقـــــنقي-١٢

 اإلنشــاءات األردنيـــني
 سـعادة املهـندس سـهل اجملالـي  عضوا

ــب  -١٣ ـــئة املكات ــيس هي رئ
والشـركات اهلندســــية

 هـندس رايـق كامـلسـعادة امل عضوا

عميــد كليــة اهلندســة   -١٤
 اجلامعـة األردنية/والتكنولوجيا

 عضوا
ـــور  ســـعادة االســـتاذ الدكت
ضـــيف اهللا الدالبـــــيح

 سعـادة الدكتـور منـذر الساكت عضواقطــــاع خــــاص-١٥
 سعـادة االستاذ حممد عيد البندقجي عضواقطــــاع خــــاص-١٦

  
  



  
  



  
  

  لكودات البناء الوطين األردين  اللجنة الفنيةهيكلية
رئيس اللجنة أمني عام وزارة األشغال العامة واإلسكان  -١   غازي العبادياملهندسعطوفة 

لرئيسانائب   ةــؤون البلديـام وزارة الشـأمني ع  -٢    مجال أبو عبيداملهندسعطوفة 
 -٣  رس اجلنيدياملهندس فاعطوفة   عضوا  ةـــــام وزارة البيئـــأمني ع

 -٤    ياسني اخلياطالدكتورعطوفة   عضوا  مدير عام مؤسسة املواصفات واملقاييس
 -٥    عمار الغرايبهاملهندسعطوفة   عضوا  رىــان الكبــة عمـل أمانـوكي

 -٦  مجال قطيشاتاملهندسالدكتور   عضوا  س البناء الوطين األردينـر جملـأمني س
 -٧   طارق احلديداملهندسالدكتور   عضوا ةــــة امللكيــة العلميــاجلمعي
 -٨  عبد اهللا اهلباهبهاملهندس العميد   عضوا ةــة األردنيــوات املسلحـــالق

 -٩   ة إميان الرحمياملهندس  عضوا انــة واإلسكـال العامـوزارة األشغ
-١٠   العقيد خالد الدباس  عضوا  يــاع املدنـــة الدفـــمديري

-١١   رو خطابـ عماملهندس  عضوا  ريـــــه والاــــوزارة املي
-١٢    عماد الشرفااملهندس  عضوا وزارة األشغـال العامـة واإلسكــان

-١٣  نبيل الشيخ حسنياملهندس   عضوا  ةـروة املعدنيــة والثــوزارة الطاق
-١٤  حسني مجعهاملهندس   عضوا  ةـــــــــــوزارة الصح

-١٥  دى الشيشاينـة هاملهندس  عضوا ةــاءات احلكوميــرة العطـــدائ
-١٦    مروان ساليطةاملهندس  عضوا  يـــران املدنــة الطيـــسلط
-١٧  عيسى محداناملهندس   عضوا  نــن األردنييــة املهندسيــنقاب
-١٨    عمر عرموشاملهندس  عضوا  نـة مقاويل اإلنشاءات األردنييــنقاب

-١٩    قاهر الصفااملهندس  عضوا ةــات اهلندسيـهيئة املكاتب والشرك
-٢٠   نزال العرموطياملهندسالدكتور   عضوا قطــــــاع خــــــاص
-٢١   أمحد التلاملهندسالدكتور   عضوا قطــــــاع خــــــاص
-٢٢  أشرف عمارياملهندس   عضوا قطــــــاع خــــــاص
-٢٣  عبد املوىل الطراونهاملهندس   عضوا قطــــــاع خــــــاص
-٢٤   ضرار الصرايرهاملهندس   عضوا قطــــــاع خــــــاص
-٢٥  عبد اهللا غوشهاملهندس   عضوا قطــــــاع خــــــاص

  



  
  



  
  

  المقدمــــة
  

  
 الزمالء المهندسين الطبعة الثانية من كودة       أيدي بين   أضعيسعدني ان   
 منها لتواكب روح    األول اإلصدار تحديث   إلى والتي تهدف    األحمال والقوى 

، وتستشرف آفاق التقدم، بما يسهل على       األخيرالتطور الذي تم خالل العقد      
  .المختصين الرجوع اليها وتطبيقها بكل سهولة ويسر

  
كودة األحمال والقوى يأتي إيماناً مـن مجلـس البنـاء           ان تحديث     

الوطني األردني بضرورة مواكبة المـستجدات العلميـة والعمليـة علـى            
قليمية ومتزامناً مع صدور تعليمات تطبيق قـانون        المستويات المحلية واإل  

البناء الوطني األردني والتي تنظم العمل الهندسي في المملكة فـي كافـة             
بحيث تحدد مسؤوليات كافة الجهات ذات العالقة بأعمـال          مراحله المختلفة 

  .االعمار من حيث تنفيذ كل جهة للمسؤولية المناطة بها حسب القانون
  

 يضع هذه الطبعة المحدثة مـن       إذ األردني الوطني   ان مجلس البناء    
 المعنيين والمهتمين ليتقدم بالشكر الجزيـل       أيدي بين   األحمال والقوى كودة  
 اإلعـداد  وعمل من خالل لجان      اإلصدار هذا   إخراج كل من ساهم في      إلى

 يرجو من كل مـن       ان مجلس البناء الوطني األردني     ولجان المراجعة، كما  
 منشأ آمن بكلفـة اقتـصادية       إلقامةاالعمار االلتزام بها     بأعمالله عالقة   

مقبولة، لنعلي بذلك شأن وطننا الغالي في ظل صاحب الجاللة الملك عبـد             
  .بن الحسين حفظه اهللا ورعاهااهللا الثاني 
  

  واهللا ولي التوفيق ،،،،
  واإلسكان العامة األشغالوزير 

  األردنيرئيس مجلس البناء الوطني 
  

 ابو غيـداالمهندس حسني 
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  احملتويات
  
  الصفحة    

  ١  عموميات  :البــاب األول
  ١  ................................................املقدمة     ١/١
  ١  ................................................اال      ١/٢
  ١  الشمول  ١/٢/١  
  ٢  ستثناءاتالا  ١/٢/٢  
  ٢  ...............................التعريفات واملصطلحات     ١/٣
  ٢  األمحال امليتة  ١/٣/١  
  ٢   على األرضياتاألمحال احلية  ١/٣/٢  
  ٣  أمحال الثلوج  ١/٣/٣  
  ٣  سطوح املباين  ١/٣/٤  
  ٣   التخزينارتفاع  ١/٣/٥  
  ٣   الرياحقوى  ١/٣/٦  
  ٣  قوى الزالزل  ١/٣/٧  
  ٤  )جدران التقسيم(القسامات   ١/٣/٨  
  ٤  .....................................متطلبات التصميم     ١/٤
  ٤  جتميع األمحال والقوى  ١/٤/١  
  ٤  مقاومة االنقالب واالنزالق  ١/٤/٢  

  ٥  األمحال امليتة  :البـاب الثانـي
  ٥  ...................................................عام     ٢/١
  ٥  .......................................األوزان احلقيقية     ٢/٢
  ٥  ...................................أوزان املواد األخرى     ٢/٣
  ٥   ...................حساب األمحال الناجتة عن القسامات    ٢/٤
  ٧  .........أمحال اخلزانات وحمتوياا والتجهيزات األخرى     ٢/٥



  

 ب  

  تابع احملتويات
  الصفحة    

  ١٦  األمحال احلية  :البـاب الثالـث
  ١٦  ..................................اإلنشائيةالعناصر أمحال     ٣/١
  ١٨  .............................القسامات غري حمددة املواقع    ٣/٢
  ١٨  ...............القوى الناجتة عن التغري يف درجات احلرارة    ٣/٣
  ٣١  ...................................األخرى  احلية األمحال    ٣/٤
  ٣١  الدرابزينات وحواجز الشرفات التصوينات و  ٣/٤/١  
  ٣١  سقوف الغرف واملناور واملنشآت الشبيهة  ٣/٤/٢  
  ٣٥ ......التخفيضات من األمحال احلية لألرضيات و العقدات     ٣/٥
  ٣٥  األمحال اليت ال ختضع للتخفيض  ٣/٥/١  
  ٣٥  األعمدة واجلدران واألساسات  ٣/٥/٢  
  ٣٥  يزاناجل  ٣/٥/٣  
  ٣٦  .............................حواجز املركبات يف املرائب     ٣/٦
  ٣٨  ....... حا الريأفعال عدا املباين احلية على سقوف األمحال    ٣/٧
  ٣٨  عام  ٣/٧/١  
  ٤٠  احلمل احلي األدىن على سقوف املباين املنحنية  ٣/٧/٢  
  ٤٠  أغطية سقف املبىن  ٣/٧/٣  
  ٤١  زئي الناجم عن إزالة الثلجالتحميل اجل  ٣/٧/٤  
  ٤١   ........... على السقوف اجلملونيةالعرضيةاألمحال احلية     ٣/٨
  ٤١   الصناعية والتجاريةاملباين  ٣/٨/١  
  ٤٢   األخرىاملباين  ٣/٨/٢  
  ٤٢  املباينمجيع   ٣/٨/٣  
  ٤٢  ........................................... أمحال الثلوج    ٣/٩
  ٤٢  التعريفات  ٣/٩/١  
  ٤٣  الرموز  ٣/٩/٢  



  

 ت  

  تابع احملتويات
  الصفحة    
  ٤٤  تقييم أمحال الثلوج  ٣/٩/٣  
  ٤٤  الوزن النوعي للثلج  ٣/٩/٤  
  ٤٤  ارتفاع املنشأ عن سطح البحر  ٣/٩/٥  
  ٤٥  محل الثلج على سقف املبىن  ٣/٩/٦  
  ٤٥  معامالت الشكل حلمل الثلج  ٣/٩/٧  

  ٦٣  ح الرياأمحال  :البـاب الرابـع
  ٦٣  ......................................................عام     ٤/١
  ٦٣  اال  ٤/١/١  
  ٦٣  الطرق األخرى  ٤/١/٢  
  ٦٣  تعريفات ال  ٤/١/٣  
  ٦٦  الرموز الرئيسية  ٤/١/٤  
  ٦٨  النهج العام حلساب أمحال الرياح  ٤/١/٥  
  ٦٨  التصنيف الدينامي  ٤/١/٦  
  ٧١  ظروف املوقع  ٤/١/٧  
  ٧٢  ...............................طريقة حساب أمحال الرياح     ٤/٢
  ٧٢  أمحال الرياح القياسية  ٤/٢/١  
  ٧٧  سرعات الرياح القياسية  ٤/٢/٢  
  ٨٢  معامالت الضغط القياسية  ٤/٢/٣  
  ٨٢  معامالت الضغط اخلارجي على اجلدران  ٤/٢/٤  
  ٨٩   للسقوف(Cpe)معامالت الضغط اخلارجي   ٤/٢/٥  
  ١١٠  معامالت الضغط الداخلي  ٤/٢/٦  
  ١١٤  معامالت الضغط للعناصر ذات العرض الصغري املواجه للرياح  ٤/٢/٧  
  ١١٦  اجلدران احلرة و التصوينات والالفتات  ٤/٢/٨  
أمثلة على ظروف التحميل الدينامي لبعض أنواع حمددة مـن           )أ(لحق امل

  ...............................................املنشآت 
  
١١٩ 



  

 ث  

  تابع احملتويات
  الصفحة    
  ١٢١  ............. ...............حساب محل االجنراف للثلج  )ب(لحق امل
 ١٢٢ ............شروط ضرورية إلجراء االختبار بنفق الرياح  )ج(لحق امل
 ١٢٤ .................... ......حتديد البيانات القصوى للرياح )د(لحق امل
 ١٢٧ ............. .......جداول لقيم عامل طبوغرافية األرض ):ه(لحق امل
 ١٣٤ ......املصطلحات مرتبة حسب احلروف األجبدية العربية  )١-و(لحق امل
  ١٤٣  ............املصطلحات مرتبة حسب احلروف اإلجنليزية   )٢-و(لحق امل

 ١٥٢ ............................................................ واملراجعاملصادر 
 ١٥٣  ....................... والوحدات املستعملة(SI Units)وحدات النظام الدويل

 ١٥٤ ...........................معامالت التحويل من النظام املتري اىل النظام الدويل
  ١٥٥  ................وترقيمها الوطين األردين األسس املتبعة يف تبويب كودات البناء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ج  

  اجلداول
 الصفحة    

  ٨   املعادن -أ: أوزان املواد  )١-٢(: اجلدول
  ٩   األخشاب-ب: أوزان املواد  

 ١٠ أوزان مواد التخزين السائلة وشبه السائلة  )٢-٢(: اجلدول
 ١١ أوزان مواد التخزين الصلبة  )٣-٢(: اجلدول
  ١٣   اإلنشاء وأوزان مواد البناء  )٤-٢(: اجلدول
أوزان املتر املربع من اجلدران حسب نوع املواد املستعملة           )٥-٢(: اجلدول

  يف البناء
  
١٥  

  ١٩  املصطلحات  )أ-١-٣(: اجلدول
  ٢٠  العقدات األمحال احلية لألرضيات و )ب-١-٣(: اجلدول
 ٣٢ الدرابزينات  و واحلواجزاألمحال األفقية على التصوينات )٢-٣(: اجلدول
التخفيضات من األمحال احلية الكلية املوزعة على  )٣-٣(: اجلدول

 ٣٦ العقدات تبعا لعدد الطوابق األرضيات و
التخفيضات من األمحال احلية الكلية املنتظمة التوزيع  )٤-٣(: اجلدول

 ٣٦ العقدات احملمولة على اجلائز لألرضيات و
 ٤٤ أمحال الثلوج )٥-٣(: اجلدول
  ٧٠  (Kb)م عامل نوع املبىن قي )١-٤(: اجلدول
)C(عامل تأثري احلجم )٢-٤(: اجلدول a  ٧٥  
)S(معامل التضاريس واملبىن )٣-٤(: اجلدول b  ٨٢  
)C(معامالت الضغط اخلارجي )٤-٤(: اجلدول pe٨٣   للجدران الشاقولية  
)C(االحتكاكيمعامل السحب  )٥-٤(: اجلدول f  ٨٩  
 حميط املباين ذات    حول (Cpe) معامالت الضغط اخلارجي   )٦-٤(: اجلدول

  املسطح الدائري
  
٩٠  

 للسقوف املـسطحة يف     (Cpe)معامالت الضغط اخلارجي     )٧-٤(: اجلدول
  املباين

  
٩١  

  



  

 ح  

  اجلداولتابع 
 الصفحة    

  ٩٥   لسقوف املباين أحادية امليل(Cpe)معامل الضغط اخلارجي  )٨-٤(: اجلدول
  ٩٦   لسقوف املباين ثنائية امليل(Cpe)معامل الضغط اخلارجي  )٩-٤(: اجلدول
  ٩٧   للسقوف املسنمة(Cpe)معامل الضغط اخلارجي )١٠-٤(: اجلدول
 للمظالت أحادية السطح وحرة (Cp)معامل الضغط الصايف )١١-٤(: اجلدول

  ١٠٥  االستناد
 للمظالت ثنائية السطح وحرة (Cp)معامل الضغط الصايف )١٢-٤(: اجلدول

  ١٠٨  االستناد
  ١٠٩  نسب التخفيض لسقوف املظالت متعددة البواكي)١٣-٤(: اجلدول
  ١١١  (Cpi)معامل الضغط الداخلي )١٤-٤(: اجلدول
  ١١٢   للمباين ذات الفتحات املهيمنة(Cpi)معامل الضغط الداخلي )١٥-٤(: اجلدول
  ١١٣   للمباين ذات اجلوانب املفتوحة(Cpi)معامل الضغط الداخلي )١٦-٤( :اجلدول
 لألسطوانات املفتوحة من (Cpi)معامل الضغط الداخلي )١٧-٤(: اجلدول

  األعلى
  
١١٣  

 للعناصر الطويلة ذات املقـاطع      (Cp)معامالت الضغط الصايف    )١٨-٤(: اجلدول
  الدائرية واحلادة احلافات

  
١١٤  

  ١١٦   للجدران احلرة و التصوينات(Cp)معامالت الضغط الصايف )١٩-٤(: اجلدول
  
  

  
  
  
  
  
 



  

 خ  

  األشكال
 الصفحة    

  ٤٧ معامالت الشكل حلمل الثلج للسقوف املنبسطة وأحادية امليل  )١-٣(: الشكل
معامالت الشكل حلمل الثلج للسقوف املائلة يف حالة احلمل   )أ-٢-٣(: الشكل

  ٤٨  )منتظم التوزيع(املتماثل 
معامالت الشكل حلمل الثلج للسقوف املائلة يف حالة احلمل  )ب-٢-٣(: الشكل

  ٤٨  غري املتماثل
معامالت الشكل حلمل الثلج منتظم التوزيـع       : احلالة األوىل   )أ-٣-٣(: الشكل

  ٤٩  للسقوف املنحنية
معامالت الشكل حلمل الثلج غـري املتماثـل        : احلالة الثانية  )ب-٣-٣(: الشكل

  ٥١  حنيةللسقوف املن
معامالت الشكل حلمل الثلج وأطوال االجنراف ملنطقة التقاء          )٤-٣(: الشكل

  ٥٣  )البحور(السقوف املائلة أو املنحنية متعددة الباعات 
معامالت الشكل حلمل الثلج وأطوال االجنراف عند التغريات          )٥-٣(: الشكل

  ٥٥  املفاجئة يف ارتفاع السقف
مل الثلج وأطوال االجنراف للمنطقة اليت      معامالت الشكل حل    )٦-٣(: الشكل

يلتقي فيها سقف مفرد امليل مع مبىن مرتفـع علـى زاويـة             
  ٥٧   درجة(90)مقدارها 

معامالت الشكل حلمل الثلج وأطوال االجنراف للسقوف   )٧-٣(: الشكل
  ٥٨  املائلة املتقاطعة

 معامالت الشكل حلمل الثلج وأطوال االجنراف للربوزات  )٨-٣(: الشكل
  ٦١  والعوائق املوضعية

  ٦٩  التعريفات األساسية ألبعاد املباين  )١-٤(: الشكل
  ٧٠  للمباين العادية (Cr)عامل الزيادة الدينامي   )٢-٤(: الشكل
  ٧٥  (a)تعريف البعد القطري   )٣-٤(: الشكل
  ٧٩  مدلوالت الطبوغرافية ذات التأثري على سرعة الرياح  )٤-٤(: الشكل
  ٨٠  الت األبعاد الطبوغرافيةمدلو  )٥-٤(: الشكل

 



  

 د  

  تابع األشكال
 الصفحة    

  ٨١  تقسيم واجهة املبىن إىل أقسام حمملة حبمل الرياح  )٦-٤(: الشكل
  ٨٤  دليل بيانات الضغط على اجلدران  )٧-٤(: الشكل
مناذج للمباين ذات املسطح ذي األركان الكارة والفسحات   )٨-٤(: الشكل

  ٨٥  الغائرة
  ٨٧  اذج للمباين ذات الواجهات املتساطحة املدرجة أو غري املنتظمةمن  )٩-٤(: الشكل
  ٨٨   املرتدةالطوابق  )١٠-٤(: الشكل
  ٩١  تقسيم السقف ملناطق حمملة حبمل الرياح  )١١-٤(: الشكل
  ٩٢  مسافة بداية تقسيم السقف للمناطق احململة حبمل الرياح  )١٢-٤(: الشكل
  ٩٣  تدةالسقوف املسطحة املر  )١٣-٤(: الشكل
  ٩٤  السقوف اجلملونية ذات السطح أحادي امليل  )١٤-٤(: الشكل
  ٩٨  السقوف اجلملونية ذات السطح ثنائي امليل  )١٥-٤(: الشكل
  ١٠٠  السقوف املسنمة  )١٦-٤(: الشكل
  ١٠١  )السقف السندي(السقوف املائلة متعددة السطوح   )١٧-٤(: الشكل
  ١٠٢  دة البواكيالسقوف املائلة متعد  )١٨-٤(: الشكل
  ١٠٧  )السقائف(املظالت   )١٩-٤(: الشكل
  ١١٥   نتيجة لتأثري طول العناصر املستقلة (K)عامل التخفيض   )٢٠-٤(: الشكل
  ١١٧  اجلدران احلرة و التصوينات   )٢١-٤(: الشكل
  ١١٨  قيم عامل الوقاء لألسيجة   )٢٢-٤(: الشكل
  ١١٨  الالفتات   )٢٣-٤(: الشكل

  



   

 ١

  الباب األول
  عموميـــات

  
   مقدمة ١/١

  
حتدد هذه الكودة القواعد العامة اليت يتعني اتباعها عند تقييم األمحال والقوى بغـرض               ١/١/١

تصميم املباين واملنشآت الشبيهة للحصول على مبان هندسية اقتصادية آمنـة تـضمن             
 وجيعلـها   ،هتم للخطر  احلد الذي ال يعرض حياة شاغليها وممتلكا       إىل اإلنشائيةالسالمة    

 ويقلل من اهلدر يف استخدام املواد الناتج عـن          ،مالئمة للغرض الذي أنشئت من أجله     
  .افتراض أمحال أعلى من القيم الواردة يف هذه الكودة

  
يتعني على املهندس املصمم مراعاة استخدام عوامل األمان املنصوص عليها يف الكودات             ١/١/٢

  .ال والقوى الواردة يف هذه الكودةاملتخصصة عند استخدام األمح
  

 يف (ISO 1000)رقم ذات المت اتباع وحدات النظام الدويل املذكور يف املواصفة الدولية  ١/١/٣
  .مجيع املواد والبنود الواردة يف هذه الكودة

  
  اجملال ١/٢

  
  :الشمول ١/٢/١

  
ملوصى باسـتخدامها    القيم الدنيا ا   كودات البناء الوطين األردين   تتناول هذه الكودة من      
اليت جيب اعتبارها يف التصميم    ألمحال امليتة واألمحال احلية وأمحال الثلوج وقوى الرياح       ل

  :االنشائي لألبنية واملنشآت األخرى، وذلك يف احلاالت التالية
  
  االنشاءات اجلديدة، املباين و  *
  االنشاءات القائمة، االضافات على املباين و التغيريات و  *
  . إشغاهلااءات القائمة عند تغري استعماهلا وظروف االنش  *
  

وال تؤخذ هذه األمحال يف االعتبار ألغراض صيانة املباين أو اإلنشاءات القائمة أو تبديل             
  .أجزاء منها إذا مل تتغري ظروف استعماهلا أو إشغاهلا



   

 ٢

  :االستثناءات  ١/٢/٢
  

  :ال تشمل هذه الكودة أيا مما يلي
  

  ، السكك احلديديةجسورواجلسور و األمحال على الطرق  *
 املعرضة للضغط الداخلي الناتج عن حمتوياهتا، مثل خزانات املنشآتاألمحال على   *

  الوقود وصوامع احلبوب وخزانات املياه وما شاهبها،
  ، (Dynamic Excitation)األمحال على املباين واملنشآت املعرضة لإلهاجة الدينامية   *
 الرجوع خبصوصها إىل املواصفة القياسيـة الربيطانيـة أمحال املصاعد، ويتم  *

(BS 2655)،  
  ،اليت قد تتعرض هلا املنشآتاألمحال الطارئة    *
  ،أمحال االختبار  *
، ويتم الرجـوع (Gantry Girders)األمحال على اجليزان الرئيسية القنطرية   *

  ،(BS 2573)خبصوصها إىل املواصـفة القياسـية الربيطانـية 
محال على املدرجات واالستادات الرياضية، ويتم الرجـوع خبصوصها إىل اجلهة األ  *

  .الرمسية املختصة
  
  التعريفات واملصطلحات ١/٣ 
  
 :(Dead Loads)األمحال امليتة  ١/٣/١
  

هي القوى الدائمة الناجتة عن اجلاذبية كاألثقال على خمتلف أنواعها، سواء منها األثقال              
ثقال العناصر الثابتة فوقه، أو القوى اجلانبية الناجتة عـن األثقـال            الذاتية للمنشأ، أو أ   

دخل ضمن هذا التعريف األوزان     تو. اخلارجية، كقوة دفع التربة للجدران الساندة مثال      
مة، كالقسامات حمددة املواقـع     ائالذاتية للمنشأ و أوزان العناصر املركزة عليه بصورة د        

 ة وكساء اجلدران والتمديـدات والتركيبـات      القصار واجلدران وأعمال األرضيات و   
  . واألتربة احملمولةالكهربائية وامليكانيكية واملعمارية

  
 :(Imposed Loads = Live Loads)على األرضيات األمحال احلية  ١/٣/٢
  

   حبكم استعماالهتا املختلفة، أو واإلنشاءاتهي األمحال اليت تتعرض هلا املباين  



   

 ٣

ا، مبا يف ذلك األمحال املوزعة واملركـزة وأمحـال الـصدم            استعماالت أي جزء منه   
  :واالهتزاز وأمحال القصور الذايت، وهي تشمل

  
  أثقال األشخاص مستعملي املنشأ، *
  نشأ عنها اهتزازات تؤثر على املنشأ،تاألمحال الدينامية، كاألجهزة اليت   *
خر كأثـاث البيـوت      آ إىلتغري أماكنها من وقت     ت  أن األمحال الساكنة، اليت ميكن     *

  واألجهزة واآلالت االستاتية غري املثبتة واملواد املخزنة،
  غري حمددة املواقع،  (Partitions)القسامات   *
  .الباب الثالث من هذه الكودةأمحال الثلوج الواردة يف   *

  
  . من األمحال احلية والفيضانات قوى الرياح والزالزلىنوتستث 

  
 :(Snow Loads)أمحال الثلوج  ١/٣/٣
  

  .هي تلك األمحال اليت ميكن أن يتعرض هلا املنشأ بفعل تراكم الثلوج عليه 
  
 (Roofs):سطوح املباين  ١/٣/٤
  

  .هي األغطية العلوية أو العقدات األخرية من املباين أو املنشآت
  
 :(Storage Height)التخزين ارتفاع  ١/٣/٥
  

 السفلي ألي عائق طبيعي حيد من       هو البعد الرأسي الصايف بني أرضية املخزن والسطح       
  .استعمال ارتفاع املخزن بالكامل

  
 :(Wind Forces)قوى الرياح  ١/٣/٦
  

ميكن أن تكون علـى     ، و هي األفعال الناجتة عن تعرض البناء أو املنشأ لعصفات الرياح          
  . (Suction)) سحب( أو شد  (Pressure)شكل ضغط 

  
 :(Earthquake Forces)قوى الزالزل  ١/٣/٧
  

يراعى ما ورد خبصوصها يف كودة املباين املقاومة للزالزل من كودات البنـاء الـوطين                
  .األردين



   

 ٤

 :(Partitions) )جدران التقسيم (القسامات ١/٣/٨
  

هي تلك العناصر املستخدمة لتقسيم الفراغ داخل املنشأ وتوزيعه، واليت ال تتعرض ألية              
  .أمحال سوى ثقلها الذايت

  
 (Design Requirements)تصميم متطلبات ال ١/٤
  
 :(Loads Combination)جتميع األمحال والقوى  ١/٤/١
  

تصمم املباين واملنشآت أو أي جزء منها ملقاومة أكثر احلاالت خطورة والناجتـة عـن                
جتميع األمحال والقـوى وتوزيعهـا وتأثريهـا الفردي واملشترك على كل مقطـع يف   

ك األمحال امليتة واألمحال احلية وأمحال الثلوج وقوى الرياح         ، مبا يف ذل   اإلنشائيةالعناصر  
ؤخذ عنـد التـصميم     تو). جزئيا أو كليا  (وقوى الزالزل، ومدى وجود هذه األمحال       

 مبا يف ذلك    ،االعتباريف  عوامل األمان اجلزئية لألمحال والقوى وجلميع حاالت احلدود         
  .متطلبات االستقرار

  
 :(Overturning and Slipping Resistance)زالق مقاومة االنقالب واالن ١/٤/٢
  

جيب أن يزيد العزم املقاوم لالنقالب وأن تزيد القوة املقاومة لالنـزالق ألي مـبىن أو                 
منشأ أو أي جزء منهما، مبا يف ذلك العزوم والقوى الناجتة عن األساسات والدعامات              

عزم عن   باملائة   (50) يقل عن    واملثبتات واملراسي، يف حال وجودها كليا أو جزئيا مبا ال         
االنقالب وقوة االنزالق الناجتني عن جتميع األمحال والقوى وتوزيعها ألكثر احلـاالت            
خطورة وجلميع أنواع األمحال واألفعال، وكما ورد يف هذه الكودة، مع مراعاة ما ورد              

كودة القواعد واألساسات واجلـدران     يف هذا اخلصوص يف الكودات املتخصصة مثل        
، من كودات البناء الـوطين األردين     وغريها  اخلرسانة العادية واملسلحة    وكودة  الساندة  

  .حبيث يستخدم عامل األمان األكرب لكل حالة
  



  

  ٥

  الباب الثاين
 (Dead Loads)األمحال امليتـة 

  
 (General)عام   ٢/١
  

حيسب احلد األدىن لألمحال والقوى لتصميم املباين حسب أوزان املواد املبينة يف اجلداول  
 الواردة يف   )٥-٢ ( و )٤-٢ ( و )٣-٢ ( و )٢-٢ ( و )١-٢(اإلرشادية ذات األرقام    

  .هذا الباب
 
 (Actual Weights)األوزان احلقيقية   ٢/٢
  
يسمح باستخدام قيم ألوزان املواد تقل عما هو منصوص عليه يف هذه الكودة، وذلك                ٢/٢/١

  . على ذلكشريطة موافقة اجلهة الرمسية املختصة مبا يساوي األوزان احلقيقية للمواد
  
 للمواد حـسب قناعـة املهنـدس    (Actual Weights)تستخدم قيم األوزان احلقيقية   ٢/٢/٢

  .ذلك إذا زادت تلك القيم عما هو منصوص عليه يف هذه الكودةاملصمم، و
 
 (Weights of Other Materials) أوزان املواد األخرى  ٢/٣
  

يتم حتديد أوزان املواد غري املذكورة يف هذه الكودة باستعمال املراجع العلمية والتجارية              
ة املختصة، مع   وحسب شهادات فحص صادرة عن خمترب معتمد، ومبوافقة اجلهة الرمسي         

  .مراعاة استخدام الوزن األقصى احملتمل لتلك املواد
 
 حمددة املوقع (Partitions)حساب األمحال الناجتة عن القسامات   ٢/٤
  
واملنشآت ملقاومة األمحال امليتة الناجتة عـن   (Building Frames) تصمم هياكل املباين  ٢/٤/١

متر طويل، /خطية ميتة مقاسة بالكيلونيوتن بوصفها أمحاال   حمددة املوقع   أوزان القسامات   
الكمـرات  (واجليزان  ) Slabsالبالطات  (تؤثر يف مواقعها احلقيقية يف تصميم العقدات        

Beams (             وغريها من عناصر اهليكل، وحسب األوزان املنـصوص عليهـا يف هـذه
  .حيظر إنشاء القسامات بشكل خمالف للمخططات من حيث النوع أو املوقعو. الكودة

 (Equivalent Loads)ة أمحال مكافئـة  ـتة ملقاومـ املصم (Floors)صمم العقداتت  ٢/٤/٢



  

  ٦

متر مربع من / بالكيلونيوتنةمقاس)  (Uniformly Distributed Loadsمنتظمة التوزيع 
  :العقدات، وتقيم هذه األمحال حسب حاالت التحميل كما يلي

  
  :لعقدةا) Span حبر(باع يف حالة تعامد القسام مع اجتاه   *

  
  :اذا كانت العقدة حرة االرتكاز، حيسب احلمل املكافئ حسب املعادلة  -

 
 (2 - 1) ( ) L

W2
W

p
maxe =  

 
  :حيث 

We   = ٢م/كن(احلمل املكافئ(،  
Wp   = م/كن(احلمل الناتج عن القسام(،  
   L   = م( العقدة الفعال )حبر(باع.(  

  
  :فئ حسب املعادلةاذا كانت العقدة متصلة، حيسب احلمل املكا  -

 
 (2 - 2) ( )

L
Wp1.5

W mine =  

  
  : العقدة، حيسب احلمل املكافئ حسب املعادلة)حبر(يف حالة توازي القسام مع باع   *
  

 (2 - 3) 
e

W
W

p
e =   

  :حيث

 h0.3L
1000

hpe ++=  

( ) 0.6L
1000

hp
e max +=  

( ) 1.0e min = )متر(    
hp     =مم(م مساكة القسا(،  
L  =    م( العقدة )حبر(باع(،  

  h   = بعد القسام عن الطرف احلر على أال تزيد املسافة عن(0.3 L)) م.( 
 
 



  

  ٧

  أمحال اخلزانات وحمتوياا والتجهيزات األخرى  ٢/٥
(Weights of Tanks and Other Receptacles)  

  
وفيما يتعلق . األمحال امليتةتعامل أمحال اخلزانات وحمتوياهتا والتجهيزات األخرى معاملة    

بأمحال اخلزانات، جيب مراعاة حاالت التحميل والتصميم ألكثر احلـاالت خطـورة            
وحـسب مـا ورد يف البنـد    ) احلاالت اليت يكون فيها اخلزان فارغا أو ممتلئا كليـا        (
  . من هذه الكودة)١/٤/١(
  



   

 ٨ 
 
 

  )١-٢(اجلدول 
    املعـــادن-أ: أوزان املواد

 )٣م/كن(الوزن  اإلجنليزيةاالسم باللغة  االسم باللغة العربية
 Aluminum 27.50 ألومنيوم
  Antimony 67.00 أنتيمون
 Barium35.00 باريوم
 Bronze85.00 برونز
 Platinum214.00 بالتني
 Tungsten193.00 تنجسنت
 Titanium45.00 تيتانيوم

 Wrought Iron77.00 حديد مطاوع
 Cast Iron72.50 حديد صب
 Zinc72.00 خارصني
 Gold193.00 ذهب
 Lead114.00 رصاص
 Zirconium65.00 زركونيوم

 Aluminum Alloy28.00 سبيكة األلومنيوم
 Vanadium61.00 فاناديوم
 Silver105.00 فضة
 Steel78.50 فوالذ
 Tin73.00 قصدير
 Cadmium86.00  كادميوم
 Cobalt89.00 كوبالت
 Magnesium17.00 مغنيسيوم
 Manganese72.00 منغنيز

 Molybdenum102.00 موليبدنوم
 Cast Copper89.60 حناس صب
 Brass85.20 حناس أصفر

 Nickel89.00 نيكل
 Uranium191.00 يورانيوم

  



   

 ٩ 
 
 

  )١-٢(اجلدول تابع 
    األخشــاب-ب: وادأوزان امل

 االسم باللغة العربية اإلجنليزيةاالسم باللغة  )٣م/كن(الوزن 
 (Hardwood) اخلشب القاسي. أ

7.20 Oak  البلوط
7.00  Birch  البيتوال
6.60 Sycamore  اجلميز
6.60 Walnut  اجلوز
6.60 Poplar  احلور
6.00 Elm & Ash  الدردار
7.20 Beech  الزان
6.60 Teak  الساج
6.60 Chestnut  الكستناء
7.20 Mahogany  املاهوغين

 (Softwood)الطري اخلشب . ب
4.00 White األبيض 
5.20 Red  األمحر
3.90 Cedar األرز 
5.30 Douglas Fir   دوغالس
4.50 Yellow Pine  السويد
4.50 Hemlock  )اتسوغه (الشوكران
5.30 Pine  الصنوبر

  



 

   ١٠

  )٢-٢(اجلدول 
  أوزان مواد التخزين السائلة وشبه السائلة

  االسم باللغة العربية  اإلجنليزيةاالسم باللغة   )٣م/كن(الوزن 

10.40 Acetic Acid   حامض األسيتيك
15.10 Nitric Acid  حامض النيتريك
18.10 Sulfuric Acid   حامض الكربيتيك
8.80 Ammonia   أمونيا
7.40 Naphtha   النفط
  السوالر 8.60
8.60 Benzene,  Benzol   زينـالبن
8.50 Turpentine   التربنتني

10.00 Loose Drinks  املشروبات السائبة 
4.60 Drinks in Bottles   املشروبات املعبأة يف زجاجات
5.50 Drinks in Barrels   املشروبات املعبأة يف براميل
8.20 Methylated Spirit  كحول امليثيل

8.00 - 7.90 Alcohol   الكحول
7.90 Paraffin (Kerosene)   الربافني
8.80 Linseed Oil  زيت بذر الكتان
9.81 Fresh Water  ماء عذب

10.05 Sea Water  ماء البحار
10.20 Milk   حليب
13.70 Bitumen   البيتيومني
11.80 Tar, Pitch   القار

11.80 - 9.70 Sewage  نفايات سائبة
  
  
  

  



 

   ١١

  )٣-٢(دول اجل
  أوزان مواد التخزين الصلبة

االسم باللغة االجنليزية  )٣م/كن(الوزن  االسم باللغة العربية
5.50 Brewer's Grains (Wet) حبيبات اخلمرية الرطبة 
7.10 Flour in Bulk طحني سائب 
6.30 Flour in Sacks  أكياسيف طحني 

12.00 - 9.50 Paper ورق  
5.50 Paper Waste (Pressed) نفايات الورق املضغوطة 
9.40 Salt in Packets ملح جاف يف عبوات 

14.10 Loose Salt  ملح سائب 
7.90 Loose Sugar  سكر سائب 
4.40 Tea in Chests     شاي يف صناديق 
9.30 Rice in Sacks      أكياسيف أرز 
6.20 Wheat in Sacks  أكياسيف حنطة 
7.20 Loose Wheat    نطة سائبةح 
6.40 Loose Coffee  قهوة سائبة 
5.30 Coffee in Sacks    أكياسيف قهوة 
7.20 Loose Potato  بطاطا سائبة  
6.40 Potato in Sacks    أكياسيف بطاطا  
5.15 Butter in Barrels  زبدة يف براميل 
4.80 Loose Cheese جبنة سائبة 
9.30 Fats   دهون
5.95 Canned Meats   حلوم معلبة 

11.90 Fig in Boxes  تني يف عبوات
9.60 Dry Fruits in Sacks  أكياسيففواكه جمففة
7.20 Fresh Fruits in Sacks   أكياسيف فواكه طازجة 
1.30 Hay (Pressed in Bales) تنب مضغوط يف باالت 



 

   ١٢

  )٣-٢(تابع اجلدول 
  أوزان مواد التخزين الصلبة

اإلجنليزيةالسم باللغة ا  االسم باللغة العربية  )٣م/كن(الوزن  
 Cotton in Bales5.50 - 2.40  قطن يف باالت

بضائع قطنيـة على شكل قطع     
  يف باالت

Cotton Goods (Encased 
Pieces) in Bales5.30 

شكل قطع   بضائع قطنيـة على  
  مغلفة

 Cotton Goods (Encased 
Pieces)4.80 

 Hemp (Cannabis) in  يف باالت) قنب(جوت 
Bales5.60 

 Whirled Ropes5.15  حبال على شكل لفات

 Silk Goods in Envelopes7.20  مغلفات يفبضائع حريرية 

 Wool Pressed in Bales7.70  صوف مضغوط يف باالت

 Loose Wool  2.10  صوف غري مضغوط

بضائع صوفية على شكل قطـع      
  مغلفة

Wool Goods (Encased 
Pieces)4.35 

 Leathers in Bales3.20  لود يف باالتج

 Rubber13.00 - 9.60  مطاط

 Stacking Books10.40  كتب متراصة

 Loose Coal  12.50 - 8.95  فحم سائب

 Furniture3.20  أثاث

 Ice9.00  جليد

 Carpets4.80  سجاد
 

 Eggs in Cartoons10.90  بيض يف عبوات من الكرتون

 Glass26.00  زجاج

 Acrylic12.00  يلكأكر

 Onion in Sacks5.50  بصل يف أكياس

 Tinned Pickles7.00  خملالت يف عبوات

  



 

   ١٣

  )٤-٢(اجلدول 
  أوزان مواد البناء واالنشاء

  )٣م/كن(الـوزن   املــــــادة
  10.00 - 15.00 كلنكــر

  16.00 سائب ويف أكياسالاالمسنت

  14.20 )غري مدموك(الرمل الطبيعي

  16.40 )مدموك(طبيعيالرمل ال

  15.00 - 18.00  )غري مدموك(الركام الطبيعي

  13.90  )غري مدموك(ناتج عن كسر احلجر اجلريي الالركام الناعم

 15.90  )مدموك(ناتج عن كسر احلجر اجلريي الالركام الناعم

 12.40  )فولية ، غري مدموك(ناتج عن كسر احلجر اجلريي الالركام اخلشن

 14.50  )فولية ، مدموك(ناتج عن كسر احلجر اجلريي الشنالركام اخل

 12.90 )عدسية ، غري مدموك(ناتج عن كسر احلجر اجلريي الالركام اخلشن

 14.60  )عدسية ، مدموك(ناتج عن كسر احلجر اجلريي الالركام اخلشن

 12.90  )فولية وعدسية ، غري مدموك(الركام اخلليط

  14.50   )فولية وعدسية ، مدموك(الركام اخلليط

 15.70  )فولية وعدسية وركام ناعم ، غري مدموك(الركام اخلليط

 18.10  )فولية وعدسية وركام ناعم ، مدموك(الركام اخلليط

 15.00 مسحوق اجلبس

 5.50 - 14.90 مسحوق اجلري املطفأ

 30.00 احلجر البازليت

 28.00 احلجر اجلرانييت

 27.00 احلجر اجلريي

 23.00 احلجر الرملي

 7.00 - 11.00 حجر اخلفاف

 20.00  )مصمت (الطوب الطيين املشوي  

 10.00 )مفرغ(الطوب الطيين املشوي

 18.25  )مصمت(الطوب الرملي اجلريي



 

   ١٤

  )٤-٢(تابع اجلدول 
  أوزان مواد البناء واالنشاء

  )٣م/كن(الــوزن   املـــــــــــــــــادة
 14.40 )مفرغ(ي اجلرييالطوب الرمل

 20.00  )مصمت(الطوب اخلرساين 

  15.00  )مفرغ(م م 70سماكة بالطوب اخلرساين 
 14.50  )مفرغ(م م 100سماكة بالطوب اخلرساين 

 14.00  )مفرغ(م م 150سماكة بالطوب اخلرساين 

 13.50  )مفرغ(م م 200سماكة بالطوب اخلرساين 

ـ  140اكة  سمبالطوب اخلرساين املفرغ للعقدات      وزن الطوبـة   (م  م
  12.00  )نيوتن 130= الواحدة 

ـ  180سماكة  بالطوب اخلرساين املفرغ للعقدات      وزن الطوبـة   (م  م
  11.00  )نيوتن 150= الواحدة 

ـ  240سماكة  بالطوب اخلرساين املفرغ للعقدات      وزن الطوبـة   (م  م
  10.00  )نيوتن 180= الواحدة 

ـ  320سماكة  بالطوب اخلرساين املفرغ للعقدات      وزن الطوبـة   (م  م
  12.50  )نيوتن 300= الواحدة 

  24.00 - 25.00  بالط الرخام أو السرياميك
  22.00 املالط االمسنيت
  23.00 اخلرسانة العادية

  24.00   باملائة(1)نسبةبسلحةاملرسانةاخل
 25.00   باملائة(2)نسبةبسلحةاملرسانةاخل

 26.00   باملائة(5)نسبةبسلحةاملرسانةاخل

 12.00 - 20.00  )ذات الركام اخلفيف(رسانة خفيفة الوزناخل

 5.00 - 16.00  )ذات اهلواء احملبوس(رسانة خفيفة الوزناخل

 3.00 - 9.00  اخلرسانة الرغوية الستعماهلا يف العزل احلراري

  



 

   ١٥

  )٥-٢(دول اجل
  حسب نوع املواد املستعملة يف البناء أوزان املتر املربع من اجلدران

  زن معالو
  قصارة وجهـني

  )٢م/كن(

الوزن مع قصارة
  وجـه واحد

  )٢م/كن(

  الوزن دون
  قصـــارة

  )٢م/كن(

مساكـة اجلـدار 
  دون قصارة

  )مم(

  
  املـواد املستعملة فـي البنـاء

أ 120 2.440  2.880  2.320
   ب  240  4.840  5.280  5.720

 شوياملطيين الطوب ال
 )مصمت(

   أ  120  1.220  1.660  2.100
   ب  240  2.420  2.860  3.300

 شوياملطيين الطوب ال
 )مفرغ(

2.610  2.170  1.730  90  9  
6.850  6.410  5.970  290  9  
3.570  3.130  2.690  140  14  
6.900  6.460  6.020  290  14  
4.520 4.080 3.640 190 19  
6.790 6.350 5.910 290 19  

يـرياجلرملي الطوب ال
  )مصمت(

2.140   1.700  1.260 90 9  
5.660 5.220 4.780 290 9  
3.820 3.380 2.940 190 19  
5.330 4.890 4.450 290 19  
5.350 4.910 4.470 290 29  

يـرياجلرملي الطوب ال
  )مفـرغ(

  أ 70  1.400 1.840 2.280
  ب 100 2.000 2.440 2.880
  جـ 150 3.000 3.440 3.880
  د 200 4.000 4.440 4.880

  رسايناخلطوب ال
  )مصمت(

  أ 70  1.100 1.540 1.980
 ب 100 1.500 1.940 2.380
  جـ 150 2.200 2.640 3.080
  د 200 2.800 3.240 3.680

  رسايناخلطوب ال
  )مفرغ(

    أ 150  3.450 3.890 4.330
  ب 200 4.600  5.040 5.480

جدار من اخلرسانة 
 العادية

  أ 100 2.400 2.840 3.280
  ب 150 3.600 4.040 4.480
  جـ 200 4.800 5.240 5.680

جدار من اخلرسانة  
  املسلحة

   أ  200 5.010 5.450 -
  ب 250 6.210 6.650 -
  جـ 300 7.410 7.850 -

من احلجر اجلريي جدار
  باخلرسانة مع التصفيح

 مليمترا  (20)ة القصارة للوجه الواحد تساوي      مت حساب القيم املوجودة يف اجلدول على أساس أن مساك         :مالحظة  
  ).٤-٢ ( ذي الرقموعلى أساس القيم الواردة يف اجلدول



 ١٦

  الباب الثالث
 (Live Loads, Imposed Loads)األمحـال احليــة 

  
 (Structural Elements)العناصر اإلنشائية أمحال   ٣/١

  
تعامل األمحال احلية الواردة يف هذا الباب على أهنا أمحال استاتية تتـضمن التـأثريات                 ٣/١/١

ئم لتصميم معظم املبـاين     الدينامية املتوقعة اخلاصة بنوع اإلشغال أو النشاط احملدد املال        
  .واملنشآت على أساس األمحال االستاتية

  
وعلى أي حال، فال يعترب التصميم على أساس األمحـال االسـتاتية كافيـا للمبـاين                

ويف مثـل هـذه     . واملنشآت اليت حتدث فيها أمحال دينامية تعرضها لإلهاجة الدينامية        
ري املتبادل بني أمحال املنشأ وتـردده       احلاالت، جيب أن يأخذ التصميم يف اعتبـاره التاث       

 وأسلوب (Damping) وكتلته وقدرته على التخميد (Natural Frequency)الطبيعي 
  .(Mode Shape)تشكله 
  

وعالوة على ذلك، فعندما يكون تذبذب املنشأ واهتزازه هي معايري التصميم اإلنشائي،            
عدات وراحة مـستخدمي    تشغيل امل : يكون من الضروري فصل هذه االعتبارات، مثل      

  .املبىن وشاغليه
  

ميكن الرجوع إىل اجلهة الرمسية املختصة للحصول على وثائق استرشادية معينة تـتالءم               ٣/١/٢
واحتياجاهتا عند تقييم األمحال احلية للمباين واملنشآت العامة اليت يقصد مـن إنـشائها    

  .(Spectators)حضور مشاهدين 
  

  ).أ(علقة باألمحال الدينامية املشروطة، ميكن الرجوع إىل امللحق لإلرشادات العامة املت  ٣/١/٣
  

ال تقل األمحال املعتمدة يف تصميم العناصر اإلنشائية عـن األمحـال احليـة              جيب أن     ٣/١/٤
ووفق أغراض هذه الكودة، تصمم     .  العمر التشغيلي للمنشأ   على مدى القصوى املتوقعة   

  :ل التالية خطورةنشائية ملقاومة أكثر األمحاإلالعناصر ا
  

 واملفترض حـسب   (Uniformly Distributed Load)احلمل احلي املنتظم التوزيع   *
، وهـذا احلمـل يغطـي       ) ب -١-٣(االستعمال وكما هو وارد يف اجلـدول        



 ١٧

ويعترب هذا احلمل كافيا ألغراض التصميم عند عـدم ورود          . االستعماالت العادية 
  .ذكر للحمل املركز

واملفترض حسب االستعمال وكمـا   (Concentrated Load) كز احلمل احلي املر  *
. حسب ما يقتضيه احلـال    ) ٣/٨(، أو يف املادة     ) ب -١-٣(هو وارد يف اجلدول     

  :ويراعى خبصوص استعمال هذا احلمل ما يلي
  
، يفترض وضع احلمـل املركـز يف        )Slabsالبالطات  (عند تصميم العقدات      -

وعندما يكون التـرخيم هـو احلـد        . وىاألماكن اليت تنتج االجهادات القص    
احلرج، فيفترض وضع احلمل يف األماكن الـيت تعطـي التـرخيم األقـصى              

(Maximum Deflection).  
ذات القدرة علـى    ) البالطات(ال يؤخذ احلمل املركَّز يف االعتبار يف العقدات           -

ل كما يف  هلذا احلم (Effective Lateral Distribution)التوزيع اجلانيب الفعَّال 
  .العقدات اخلرسانية

عند استخدام األمحال املركزة يف حساب قوى القص وعزوم االحنناء، يفترض             -
  .أخذ تأثري هذه األمحال عند نقطة

 هلذه (Local Effect)عنـد استخدام األمحال املركزة حلساب التأثري املوضعي   -
، (Punching) أو االختـراق     (Crushing)األمحال على العنصر، مثل الكسر      

 وميكـن   .يفترض أخذ تأثري هذه األمحال على املساحة احلقيقية اليت تؤثر عليها          
أخذ قدرة املادة على مقاومة احلمل املؤثر عليها من الكودات األخـرى ذات             

 مـن    وكودة االنشاءات الفوالذيـة    رسانة العادية واملسلحة  كودة اخل (العالقة  
  ).كودات البناء الوطين األردين

أثناء اإلنشاء، مثل تلك الناشئة عن تكديس الركام وغريه مـن           يف  ال الناجتة   األمح  *
مواد البناء، أو عن استعمال اآلالت، أو األمحال الناجتة عن دعائم طوبار العقدات             

  .املتتابعة، وما شابه ذلك
األمحال احلية اليت قد يتعرض هلا املنشأ وتزيد عما هو وارد يف هذه الكودة، طبقـا                  *

  .بات املهندس املصممحلسا
  

أمحاال مميزة يتعني ضرهبا يف املعـامالت       )  ب –١-٣(تعترب األمحال الواردة يف اجلدول        ٣/١/٥
  .املناسبة للحصول على األمحال التصميمية



 ١٨

  قعاالقسامات غري حمددة املو  ٣/٢
  
يكل إذا مل يتم حتديد مواقع القسامات، تصمم العقدات واجليزان وغريها من عناصر اهل              ٣/٢/١

متر مربع من العقدات،    /ملقاومة أمحال حية إضافية مكافئة منتظمة التوزيع بالكيلونيوتن       
وحتسب على أساس أهنا تساوي وزن القسامات املكتملة اإلنشاء للمتر الطويل الواحد            

 (1) على أن ال يقل احلمل اإلضايف املكافئ عـن           ،(0.33)مضروبا يف معامل يساوي     
  .النسبة لعقدات املكاتبمتر مربع ب/ كيلونيوتن

  
نوع القسامات املفترض واحلمل املكـافئ       - وبشكل واضح  -حيدد على املخططات      ٣/٢/٢

  .املستخدم عند التصميم
  
  القـوى الناجتـة عن التغري فـي درجـات احلـرارة  ٣/٣

(Forces Due to Temperature Variations)  
  

 على مـدار الفـصول    يف درجات احلرارةتصمم املباين ملقاومة القوى الناجتة عن التغري   
 درجة مئوية عنـد     (20) وميكن اعتماد قيمة للتغري يف درجات احلرارة تساوي          .املناخية

 درجة مئوية عند تصميم املنشآت الفوالذية، إال إذا         (30)تصميم املنشآت اخلرسانية و     
 التالية يف   قةالعالوميكن استخدام   .  استخدام قيم أخرى   املختصةارتأت اجلهات الرمسية    

  :حساب االنفعال الناتج يف املنشآت
  

ε α= .∆t  

  :حيث 
   ε  =،االنفعال الناتج عن التغري يف درجات احلرارة  
   α  =،معامل التمدد احلراري  
     ∆t   =معدل التغري يف درجات احلرارة.  

  
 أما بالنسبة للفروق يف درجات احلرارة بني الداخل واخلارج، فتعتمد على طبيعة إشغال            

  . املنشأ ورأي املهندس املصمم



 ١٩

  املصطلحات: )أ-١-٣(دول اجل
املصطلـح باللغــة 

 العربيـة

املصطلـح باللغـة 
 االجنليزيـة

املصطلـح 
 باللغــة العربيـة

املصطلـح باللغـة 
 اإلجنليزية

 Foundry مسبك Assembly Hall  جتمعةقاع

 Art Gallery  عرض الفنونةصال Balcony شرفة

   Gymnasium مجنازيوم Bank Hall  بنكةقاع

 Hallway مدخل Bed Room  نومةغرف

 Kitchen مطبخ Billiard Room بلياردوغرفة 

 Landing   درجةبسط Boiler Room  مراجلةغرف

 Laundry   غسيلةغرف Cat Walk ممر ضيق

 Lounge  رواق، ردهة Cold Storage مستودع تربيد

 Motor حمرك Corridor ممر

 Museum متحف Dance Hall  رقصةقاع

 Display & Sale  بيع وشراءةصال
Hall مطالعةةغرف  Reading Room 

 نوم يف منازل الطلبة ةقاع
 )مهجع(

Dormitory تكديس ةغرف  Stack Room 

 Stage )فنون ( عرضةمنص Dressing Room  تبديل املالبسةغرف

 Stairs درج Drill Room  تدريبةغرف

  Factory مصنع 
 مستودع قرطاسية

 )تبيةأدوات مك(
Stationery 

 Theater مسرح Fan ةمروح

    Filing Room  حفظ ملفاتةغرف

   Fly Gallery ةمقصور

ممر مرتفع موصل بني 
 )جسر للمشاة(املباين 

Foot Bridge 
  

 



  ٢٠

  )ب-١-٣(دول اجل
  األمحال احلية لألرضيات والعقدات

احلمـل    االستعمال  نوع املبىن
  املـوزع

احلمل املركز 
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  عـام
        :النوع األول   املبانـي
اخلاصة 
  .والسكنية

    

  2.0  1.4  
      
  

مباين الشقق السكنية 
اليت ال يزيد ارتفاعها 
عن ثالثة طوابق وال 
يزيد عدد الشقـق 

ليت ميكن الوصول إليها ا
من خالل درج مشترك 

  عن أربع شقق 
  .للطابق الواحد

مجيع الغرف مبا يف ذلـك      
غــرف النــوم واملطــابخ 
وغرف الغسيل وما شـابه     

  .(All Usages)ذلك 
    

      :النوع الثاين   
 1.8 2.0  .غرف النوم  
  -  2.0  .احلمامات  
  

املباين اليت ال ينطبـق     
ــا ورد يف   ــا م عليه

و النــــوع األول 
نات واملبــاين البنــسيو

ــة   ــصة القام املخص
   .الضيوف

الطعام وردهات االستراحة 
  .والبلياردو

2.0  2.7  

    3.0  4.5  
    

املمرات واملداخل واألدراج   
ــسطات األدراج  و بــ
واملمرات املرتفعة املوصـلة    

  .بني املباين

    

  4.5  3.0  .املطابخ وغرف الغسيل    
  



  ٢١

  )ب-١-٣(دول جلا
  تابع األمحال احلية لألرضيات والعقدات

احلمل املركز  احلمـل  املـوزع  االستعمال  نوع املبىن
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  عـام
 تابع 

املبانـي 
  اخلاصة 

تابع النوع 
  : الثاين

  

املراجل واحملركات واملراوح   
وما شابه ذلك مبا فيها أوزان      

  .ناتياملاك
7.5  4.5  

محل الغرفـة الـيت  .الشرفات   .والسكنية
 تؤدي اليها على أن 

لكل متـر   1.5
   يؤثر عندطويل

  .احلافة اخلارجية  .(3)ال يقل عن       
  1.0  -  .املمرات الضيقة    

على مسافة متر 
بني احلمل واحد 

  .واآلخر
       :النوع الثالث  
ــادق    الفنــ

واملــوتيالت  
  ومنازل الطلبة

  .غرف النوم واملهاجع
2.0  1.8 

  -  2.0  .احلمامات  .وماشاهبهـا  
الطعام وردهات االسـتراحة        

  2.7  2.0  .والبلياردو

    املمرات واملداخل واألدراج    
  4.5  4.0  وبسطات األدراج واملمرات    
    .املرتفعة املوصلة بني املباين    

  4.5  3.0  .املطابـخ وغرف الغسيل    
  



  ٢٢

  )ب-١-٣(دول اجل
  رضيات والعقداتتابع األمحال احلية لأل

احلمل املركز  احلمـل  املـوزع  االستعمال  نوع املبىن
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  عـام
 تابع 

 املبانـي 
تابع النوع 

   :الثالث
املراجل واحملركات واملراوح 

  4.5  7.5  .وماشابـه ذلك

  اخلاصة
  والسكنية

 قاعات الرقص واملـساحات   

  3.6  5.0  .املشتركة دون مقاعد ثابتة

  -  4.0  .قاعات التجمع مبقاعد ثابتة    
  -  5.0  . املشروباتاتقاع    
  لكل متر 1.5  محل الغرفة اليت  .الشرفات    
 يؤثر عند طويل  تؤدي اليها على      

  احلافة
  .اخلارجية  .(4)أن ال يقل عن       
  .كما يف النوع الثاين  .املمرات الضيقة    

املبانـي  
التعليمية 
  وماشاهبها

 الـــسجون
واملستشفيات 

ــدارس  واملـ
  .والكليات

غرف املراجـل واحملركـات     
ـــرف  ــراوح وغـ واملـ
املشـروبات واحلمــامات   
ـــرات   ــشرفات واملم وال
وغرف الطعـام وردهـات     

  .االستراحة والبلياردو

املباين  كما ورد يف النوع الثالث من
  .السكنية

    
    
    

املمرات واملداخل واألدراج   
وبسطات األدراج واملمرات   

املباين  كما ورد يف النوع الثاين من  . املوصلة بني املبايناملرتفعة
  .السكنية



  ٢٣

  )ب-١-٣(دول اجل
  تابع األمحال احلية لألرضيات والعقدات

احلمل املركز   احلمـل  املـوزع  االستعمال  نوع املبىن
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  عـام
   لكل متر من4.8 لكثيفأماكن التكديس ا تابع السجون تابع املبانـي
التعليمية 
  .وماشاهبها

واملستشفيات 
  واملدارس 

للكتب علـى عربـات     
 .متحركة

ارتفاع التخـزين على أن
  7.0  .(10)عن ال يقل 

لكل متر من ارتفاع  2.4  .غرف تكديس الكتب  .والكليات  
التخزين على أن ال يقل 

  .)6.5(عن 
7.0  

ارتفاع   لكل متر من 4  .مستودعات القرطاسية    
  9.0  .التخزين

املمرات واملداخل املعرضة       
حلركــة املركبــات  

  .والعربات املتحركة
5.0 4.5 

 9.0 5.0 .غرف وقاعات التدريب    
قاعات التجمع واملسارح       

واجلمنازيوم دون مقاعد   
  .ثابتة

5.0 3.6 

املختربات مبا فيها مـن         
 واملطابخ وغرف   ،أجهزة
  .الغسيل

3.0 4.5 

ــرات     ــداخل املم  وامل
واألدراج و بـــسطات 

  .األدراج الثانويـة
3.0 2.7 

  



  ٢٤

  )ب-١-٣(دول اجل
  تابع األمحال احلية لألرضيات والعقدات

احلمـل    االستعمال  نوع املبىن
  املـوزع

احلمل املركز 
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  عـام
 2.7 3.0  .غرف التدريـــس  تابع السجون  تابع 
  املبانـي
 التعليمية

واملستشفيات واملدارس 
   .والكليات

ـــة دون  ــرف املطالع غ
 4.5 2.5  .مستودع كتب

غرف املطالعـة مبستودع      .وماشاهبها
 4.5 4.0  .كتب

 1.8 2.0  .قاعــات املعــدات    
غرف األشـعة والعمليـات    

 4.5 2.0  .واخلدمات

غــرف تبــديل املالبــس     
ــوم يف  ــرف النـ وغـ

  .املستشفيات
2.0 1.8 

 لكل متر  4.5  .ــوراتاملقصــ    
طويل موزعـا   
بانتظام علـى   

 .العرض

- 

مباين 
التجمعات 
  .العامة

ــات   ــات، قاع القاع
االجتماعات، املطاعم،  
املتــاحف، املكتبــات، 
ــسارح،  ــوادي، امل الن

   .ستوديوهات االذاعة

مجيع االشـغاالت عـدا     
  .املباين التعليمية كما ورد يف  .الواردة أدناه االشغاالت

  



  ٢٥

  )ب-١-٣(دول اجل
  تابع األمحال احلية لألرضيات والعقدات

احلمـل    االستعمال  نوع املبىن
  املـوزع

احلمل املركز 
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  عـام
تابع مباين 
التجمعات 
  .العامة

تابع القاعات، قاعـات    
االجتماعات، املطاعم،  

  املتاحف، املكتبات، 

املمــرات واملــداخل  
ــسطات  واألدراج وبـ

اج واملمرات املرتفعة   األدر
  .املوصلة بني املباين

4.0 4.5 

 4.5 7.5  .ـاتاملنصـ  النوادي، املسارح،  
    أرضيـات املتاحـف  .ستوديوهات االذاعة  
 4.5 4.0  .وصاالت عرض الفنون  

  
  

املـساجد  (أماكن العبادة   
 2.7 3.0  .)والكنائس

مباين 
  .املكاتب

  .املكاتب والبنوك
  .مستودعات القرطاسية

 لكل متر  4
من ارتفاع 
 .التخزين

9.0 

 4.5 5.0  .غـرف حفظ امللفات    
  -  3.0  .قاعات البنوك    
مكاتب لالستعمــاالت       

  .اخلفيفـة
2.5  

2.7 

املمـرات واملــداخل      
واألدراج وبـــسطات  
األدراج واملمرات املرتفعة   

  .املوصلة بني املبانـي

4.0 

4.5 

  



  ٢٦

  )ب-١-٣(دول اجل
  ية لألرضيات والعقداتتابع األمحال احل

 

احلمـل    االستعمال  نوع املبىن
  املـوزع

احلمل املركز 
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  عـام
تابع مباين 
 .املكاتب

غرف املراجل واملـراوح      .تابع املكاتب والبنوك
ــرات  ــات واملم واحملرك
واملداخل املعرضة للتزاحم   

  .وحركة املركبات

 .ميةكما ورد يف املباين التعلي

املطابخ وغرف الغـسيل        
واحلمامات والـشرفات   

  .واملمرات الضيقـة
 .كما ورد يف املباين التعليمية

املباين 
 .التجارية

غرف املراجل واملـراوح      
واملمــرات  تواحملركــا

للتزاحم  واملداخل املعرضة
  .وحركة املركبات

  .كما ورد يف املباين التعليمية

الدكاكني، احملالت   
  لكبرية،التجارية ا

 املطابخ وغرف الغـسيل   
و الـشرفات   واحلمامات

  .واملمرات الضيقـة
  .كما ورد يف املباين التعليمية

املمــرات واملــداخل    .األسواق املركزية  
واألدراج وبـــسطات  
 .األدراج واملمرات املرتفعة

4.0 4.5 

    

  .مستودعات التربيد

 لكل متر مـن     5
ارتفاع التخـزين   
على أن ال يقـل     

 .(15)عن 

9.0 

 لكل متر مـن     4  .مستودعات القرطاسية    
 .ارتفاع التخزين

9.0 



  ٢٧

  )ب-١-٣(دول اجل
  تابع األمحال احلية لألرضيات والعقدات

احلمل املركز   احلمـل املـوزع  االستعمال  نوع املبىن
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  عـام
تابع املباين 
 .التجاريـة

تابع الدكاكني، 
 ،احملالت التجارية

  لكبرية،  ا
 لكل متر من ارتفاع     2.4  .مستودعات أخرى

 .التخزين
7.0 

ــع    .األسواق املركزية   ــاالت البي ص
 3.6 4.0  .والشــراء

 - 20.0  .املسابك  .املشاغل واملصانع  املباين 
مـــــستودعات     .الصناعية

  .الـتربيد

 لكل متر من ارتفاع     5.0
التخزين على أن ال يقل     

 .)15(عن 
9.0 

لـورق  مستودعات ا     
  .يف املطابع

لكل متر من ارتفاع    4.0 
 .التخزين

7.0 

مستودعات أخـرى       
  .غري املذكورة أعاله

 لكل متر من ارتفاع     2.4
 .التخزين

7.0 

مستودعات املـواد       
املطبوعة واملساحات  

  .رى يف املطابعخاأل
12.5 9.0 

املمرات واملـداخل       
واألدراج وبسطات  

  .األدراج
4.0 4.5 

نـات  يكقاعات املا     
 4.5 4.0  .والفراغات بينها

املشاغل واملـصانع       
 4.5 5.0  .واألبنية الشبيهة



  ٢٨

  )ب-١-٣(دول اجل
  تابع األمحال احلية لألرضيات والعقدات

احلمل املركز  احلمـل  املـوزع  االستعمال  نوع املبىن
  البديل

  كن  ٢م/كن  اإلشغـال  خاص  عـام
تابع املباين 
 .الصناعية

تـــابع 
ــشاغل  امل

  .صانعوامل

غرف املراجل واملراوح واحملركـات     
واملمرات واملداخل املعرضة للتـزاحم     

  .وحركة املركبات
 .كما ورد يف املباين التعليمية

املطابخ وغرف الغسيل واحلمامـات         
  .  والشرفات واملمرات الضيقـة

 .كما ورد يف املباين التعليمية

  مباين 
 .التخزين

ر مـن    لكل مت  5.0  .خمــازن التربيـــد  
ارتفاع التخـزين   
على أن ال يقل عن     

)15(. 

9.0 

أماكن التكديس الكثيف للكتب على         
  .شاحنات متنقلة

 لكل متر مـن     4.8
ـــاع  ارتفـــ
التخزيـن على أن   

 .)15(ال يقل عن 

7.0 

لكل متر من 4.0   .خمـازن الـورق يف املطابــع    
 .ارتفاع التخزين

 
9.0 

تر من لكل م4.0     .خمـازن القرطاسيـــة    
 .ارتفاع التخزين

 
9.0  
 

 متر من لكل2.4   .خمـازن أخـرى ومستودعـات    
 .ارتفاع التخزين

 
7.0 

غرف احملركات واملراوح وما شابه     
 4.5 7.5  .ناتيذلك، شاملة وزن املاك

  



  ٢٩

  )ب-١-٣(دول اجل
  تابع األمحال احلية لألرضيات والعقدات

احلمـل    االستعمال  نوع املبىن
  املـوزع

ل املركز احلم
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  عـام
تابع مباين 
  .التخزين

  

املمــرات واملــداخل واألدراج 
وبسطات األدراج واملمـرات    
املرتفعة املعرضة ألمحال تزيـد    
عن أمحال التزاحم مثـــل     

  .حركـة املركبات

5.0 4.5 

 -  .املمرات الضيقة    
 و املسافة بني 1.0

مراكز األمحـال   
 . م (1.0)

غرف احملركات واملراوح ومـا     
ــاملة وزن   ــك ش ــابه ذل ش

  .نـاتياملاك
7.5 4.5 

مباين 
  .املركبات

املرائـــــب 
ــات( ، )الكراج

مواقـــــف 
ــسيارات،  الـ

  .املنحدرات
طرق املركبات واملنحدرات غري    
تلــك املوجــودة يف املرائــب 
املخصصة لوقوف سيارات نقل    
الركاب والشاحنات اخلفيفة اليت 

المجاليـة عـن    ال تزيد كتلتها ا   
  .كغ)2500(

5.0 9.0 

    

مشـاغل اصالح مجيع أنـواع     
املركبات اليت تزيـد كتلتـها      

كغ مبا يف   )2500(االمجالية عن   
  .ذلك الطرق واملنحدرات

5.0 9.0 

  



  ٣٠

  )ب-١-٣(دول اجل
  تابع األمحال احلية لألرضيات والعقدات

احلمـل    االستعمال  نوع املبىن
 املـوزع

احلمل املركز 
  البديل

  كن  ٢م/كن  االشغـال  خاص  ـامع
تابع مباين 
 .املركبات

ــابع  ــب ت املرائ
ــات( ، )الكراج

ــف  مواقـــ
الـــسيارات، 

  .املنحدرات

ممرات املشاة العاديـة واملـسقوفة      
والساحات اليت يتم الوصول اليهـا      
من الطابق األرضـي دون عوائـق       
ملرور املركبات، وكذلك الطـرق     

  .املعبدة

5.0 9.0 

    

ألدراج املمــرات واملــداخل وا 
وبسطات األدراج واملمرات املرتفعة    
املوصلة بـني املبـاين واملعرضـة       

  .لالزدحام

4.0 4.5 

    

ممرات املشاة العاديـة واملـسقوفة      
والساحات اليت يتم الوصول اليهـا      
من الطابق األرضي واملخصصة ملرور     

  .املشاة فقط

4.0 4.5 

    

ــصة  ــسيارات املخص ــف ال مواق
ات لسيارات نقل الركاب والشاحن   

اخلفيفة اليت ال تزيد كتلتها االمجالية      
  . كغ)2500(عن 

2.5 9.0 

 



 

 ٣١

 (Other Live Loads)األمحال احلية األخرى   ٣/٤
 

  التصوينات والدرابزينات وحواجز الشرفات  ٣/٤/١
  (Parapets, Balustrades and Railings): 

 
والـدرابزينات وحـواجز    ) اجلدران املنخفضة فوق سقوف املباين    (تصمم التصوينات   

العليـا ال تقل عما     حافاهتاالشرفات ملقاومـة أمحال أفقيـة عرضيـة عند مستـوى        
  ).٢-٣(هو وارد يف اجلدول 

  
  سقوف الغرف واملناور واملنشآت الشبيهة   ٣/٤/٢

  (Ceilings, Skylights and Like Structures): 
 

 (Hangers) وعالقـات الـسقوف    (Timber Joists)تصمم الروافـد اخلـشبية    
كـوات   سـقوف   (Frames) وهياكـل   (Ribs of Skylights)وأعصاب املنـاور  

 وأغطيتها وما شاهبها، ملقـاومة محل حـي مركـز    (Access Hatches)الدخـول 
 كيلو نيوتن، على أن يتم حتديد موضع تأثريه حبيث ينـتج االجهـادات              (1.4)مقداره  

ويف احلاالت اليت ال يزيد فيها االرتفاع احلـر فـوق       . القصوى يف العنصر قيد التصميم    
 (0.9)بتخفـيض احلمـل املركـز أعـاله اىل     متر، يـسمح  (1.2)  هذه املنشآت عن

  .كيلونيوتن



 

 ٣٢

   والدرابزينات واحلواجزاألمحال األفقية على التصوينات: )٢-٣(دول اجل
كثافة احلمل   احملدداالستعمالأمثلة على 

)م/كن(األفقي 
احلمل املوزع على 

 )٢م/كن(املواد املالئة 
احلمل املركز املؤثر على 

 )كن(جزء من املواد املالئة 
 .املنازل والنشاطات السكنية

مجيع املساحات اليت ختدم حصرا وحدة سكنية خمصصة لعائلة واحدة أو تقع            ) ١(
 ويستثىن من ذلك الشرفات     .إخل... ضمنها مبا يف ذلك األدراج أو البسطات        
 .  من هذا اجلدول٩اخلارجية وحافات السقوف، انظر الرقم 

0.36 0.50 0.25 

  0.50 1.00 0.74 .من هذا اجلدول) ١١ ولغاية ٦انظر األرقام من (خرى، أماكن السكن األ) ٢(
 .املكاتب وأماكن العمل اليت مل تذكر يف الفئات األخرى مبا يف ذلك أماكن التخزين

 غري حمدد غري حمدد 0.22 .مم (600)األدراج القليلة االستعمال واملمرات املرتفعة بعرض يزيد عن ) ٣(
 اخلفيفة للمشاه يف املصانع ومباين التخزين عـدا املـذكورة           مسالك احلركة ) ٤(

 .أعاله
0.36 0.50 0.25 

املساحات غري املعرضة لالزد حام الشديد يف املكاتب واملباين التعليمية ويف املبـاين      ) ٥(
  .الصناعية ومباين التخزين عدا املذكورة أعاله

0.74 1.00 0.50  

  
  



 

 ٣٣

   والدرابزينات واحلواجزقية على التصويناتاألمحال األف: )٢-٣(دول تابع اجل
كثافة احلمل   احملدداالستعمالأمثلة على 

)م/كن(األفقي 
احلمل املوزع على 

)٢م/كن(املواد املالئة 
احلمل املركز املؤثر على 

)كن(جزء من املواد املالئة 
 .ضداملساحات ذات املقاعد الثابتة واملنا: املساحات اليت ميكن جتمع الناس فيها

 مم من احلاجز أو الدرابزين أو       (530)املساحات ذات املقاعد الثابتة ضمن مسافة       ) ٦(
  1.50 1.50 1.50  .التصوينة

  1.50 1.50 1.50  .املطاعم) ٧(
 .املساحات اليت التوجد فيها معوقات حلركة الناس وغري املعرضة لالزدحام الشديد

  0.50 1.00 0.74 .األدراج والبسطات واملنحدرات واملمرات) ٨(
  0.50 1.00 0.74 .الشرفات اخلارجية وحافات السقوف) ٩(

 .املساحات املعرضة لالزدحام الشديد
  1.50 1.50 1.50  . أمتار، اجملاورة للمساحات املزدمحة(3)املماشي واألرصفة اليت يقل عرضها عن ) ١٠(
اورة للمساحات املزدمحة    أمتار، اجمل  (3)املماشي واألرصفة اليت يزيد عرضها عن       ) ١١(

  .واملسارح ودور السينما وأماكن التجمع واألسواق الكبرية
3.00 1.50 1.50  

  .يستأنس برأي اجلهة الرمسية املختصة  .املدرجات املسقوفة والصاالت الرياضية) ١٢(
  



 

 ٣٤

  )٢-٣(دول تابع اجل
   والدرابزينات واحلواجزاألمحال األفقية على التصوينات

  احملددستعمالاالأمثلة على 
كثافة احلمل األفقي   

 )م/كن(
احلمل املوزع على املـواد     

 )٢م/كن(املالئة 
احلمل املركز املؤثر على جزء     

  )كن(من املواد املالئة 
 .مساحات البيع بالتجزئة

من هذا  } )١١(و  ) ١٠(انـظر األرقـام   {األسواق الشعبية   ) ١٣(
  .اجلدول

1.50 1.50 1.50  

 .مرائب السيارات
مساحات املشاة يف مرائب السيارات مبـا يف ذلـك األدراج           ) ١٤(

  .واملنحدرات وماشاهبها
1.50 1.50 1.50  

  ) ٣/٦(انظر املادة  .األمحال األفقية احلية الناجتة عن املركبات) ١٥(
  
  
  
  
  
  
 



 

 ٣٥

   من األمحال احلية لألرضيات والعقدات (Reductions)التخفيضات   ٣/٥
  

  :ضع للتخفيضاألمحال اليت الخت  ٣/٥/١
  

  .األمحال اخلاصة احملددة من معرفة االستعمال املقترح للمنشأ  )أ(
  

  .أمحال املاكينات واملعدات الثقيلة  )ب(
  

  .أمحال التخزين  )ج(
  

 :(Columns, Walls & Foundations)األعمدة واجلدران واألساسات   ٣/٥/٢
  

ـ   اعلى   )٣-٣(ميكن تطبيق التخفيضات الواردة يف اجلدول         )أ(  ةـألمحـال احلي
 مبا يف ذلك أمحال القسامات      قداتـات والع ـ لألرضي الكلية املنتظمة التوزيع  

على مجيع األرضيات اليت ختضع أمحاهلـا للتخفـيض،          )٣/٢(الواردة يف املادة    
 ،ألغراض تصميم األعمدة والدعامات واجلدران وركائزها وأساسـاهتا       وذلك  

  ).٣/٥/١(األمحال الواردة يف البند باستثناء 
  

أعاله، ميكن تطبيق التخفيضات املبنية على أساس املـساحة  ) أ(بدال ملا ورد يف      )ب(
، إال أنه الميكن اجلمع بني التخفيضات الـواردة يف          )٣/٥/٣(الواردة يف البند    

  ).٤-٣(و ) ٣-٣(اجلدولني 
  

جيب حساب العزوم على العمود من احلمل املستخدم لتصميم اجليزان عند   )ج(
املناسب وليس من احلمل املخفض على األساس نفسه الذي خيفض املنسوب 

  .به احلمل احملوري
  

  :(Beams) اجليزان  ٣/٥/٣
  

 الواقعة على    األمحال على) ٤-٣(ات الواردة يف اجلدول     تخفيضميكن تطبيق ال    )أ(
تبعا للمـساحة    ،)٣/٢(اجليزان مبا يف ذلك أمحال القسامات الواردة يف املادة          

  ).٣/٤/١(األمحال الواردة يف البند وذلك باستثناء اليت حتملها، 
  

يطبق كما هو   (تصمم اجليزان احلاملة لألعمدة ملقاومة محل العمود الذي حتمله            )ب(
  .مع مجيع األمحال اليت تقع على اجلائز مباشرة) مناسب



 

 ٣٦

  )٣-٣(دول اجل
  ا لعدد الطوابقتبع التخفيضات من األمحال احلية الكلية املوزعة على األرضيات والعقدات

احملمولة   (Number of Floors)عدد الطوابق 
   واليت ختضع أمحاهلا للتخفيضبالعضو املعين

 

 مـن احلمل   (Reduction) التخفيض   نسبة
احلي الكلي املوزع علـى مجيـع الطوابـق         

 )باملائة(احملمولة بوساطة العضو قيد التصميم 
10  
210  
320  
430  

10 - 540  
   حدا أقصى50 10أكثر من

  
  )٤-٣(دول اجل

  التخفيضات من األمحال احلية الكلية املنتظمة التوزيع لألرضيات والعقدات احملمولة على اجلائز
 )باملائة(نسبـة التخفيض  )٢م(مساحة األرضيــات والعقدات احململة على حبر اجلائز 

0  0  
50  5  
100  10  
150  15  
200  20  
   حدا أقصى25  250أكثر من 

  
  :حواجز املركبات يف املرائب  ٣/٦

  
 متر من (1.5)تبني املعادلة التالية قوة الصدم األفقية اليت يتعني تصميم أي جزء طوله   ٣/٦/١

  :احلواجز يف مرائب السيارات ملقاومتها

δδ
v0.5mF
bc

2

+
=  

  :حيث
m = ،كغ(كتلة املركبة الكلية.( 
v =ث/م( مع احلاجز، سرعة املركبة يف االجتاه املتعامد.( 
δc = ،مم(تشوه املركبة.( 
δb = ،مم(ترخيم احلاجز.( 

  



 

 ٣٧

إذا كـان املـرآب     ) ٣/٦/١(تؤخذ القيم التالية للمتغريات يف املعادلة الواردة يف البنـد             ٣/٦/٢
  : كغ(2500)مصمما الستخدام املركبات اليت التزيد كتلتها اإلمجالية عن 

  
m = 1500) كغ.( 

v = 4.5) ث/م.( 

δc = 100) مم.( 

  
 مساوية  (F) مساوية صفرا، تكون قيمة(δb)وللحاجز اجلاسئ حيث ميكن أن تكون قيمة 

  . كغ(2500) كن، وذلك للمركبات اليت تصل كتلتها اإلمجالية (150)
  
إذا كـان املـرآب     ) ٣/٦/١(تؤخذ القيم التالية للمتغريات يف املعادلة الواردة يف البنـد             ٣/٦/٣

  : كغ(2500)خدام املركبات اليت تزيد كتلتها اإلمجالية عن مصمما الست
  

m = كغ (الكتلة اإلمجالية احلقيقية اليت مت تصميم املرآب على أساسها.( 

v = 4.5) ث/م.( 

δc = 100) مم.( 

  
 (Bumper)ميكن اعتبار أن القوة تؤثر يف احلاجز عند ارتفـاع ممـتص الـصدمات                 ٣/٦/٤

 كغ، والذي ميكن افتراضه مساويا      (2500)تلتها اإلمجالية عن    للمركبات اليت ال تزيد ك    
  .مم فوق منسوب أرضية املرآب (375)

  
تصمم حواجز املنحدرات املؤدية إىل املرآب ملقاومـة قوة صدم أفقيـة تساوي             ٣/٦/٥

وتـؤثر علـى   ) ٣/٦/٣(و ) ٣/٦/٢( الوارد ذكرها يف البندين  (F)نصف القوة
وتصمم احلـواجز يف    . ق منسوب أرضـية املنحدر    مم فو  (610)ارتفاع يساوي   

 ملقاومة قوة صدم أفقية تساوي مثلي       هناية املنحدر يف اجتاه هبوط املركبات حنوها      
وتؤثر على ارتفـاع  ) ٣/٦/٣(و ) ٣/٦/٢( الوارد ذكرها يف البندين  (F)القوة 

 مم فوق منسوب أرضيـة املنحدر املستقيم الذي يزيد طوله عن           (610)يساوي  
  .  م(20)



 

 ٣٨

  حااألمحـال احليـة على سقوف املباين عدا أفعـال الري  ٣/٧
 (Imposed Loads on Roofs Except Wind Forces) 

  
  :عام  ٣/٧/١
  

 : على سقف املبىن(Imposed Roof Load)احلمل احلي   )أ (
  

هو احلمل املتوقع تعرض سقف املبىن له نتيجة للتأثريات البيئية عدا أمحال الريـاح،              
وتـشتمل  . ة الستخدام سقف املبىن من حيث كونه مطروقا أو غري مطروق          ونتيج

التأثريات البيئية على تلك الناجتة عن الثلج واجلليد واملطر واحلرارة و املياه املتجمعة             
وقد تضمنت هذه املادة األمحال احلية الدنيا املقترحـة         . (Ponds)يف بقع صغرية    

 متت معاجلتها بشكل خـاص يف املادة       لسقوف املباين عدا أمحـال الثلوج،حيث    
وجيب التنويه إىل أن بعض حاالت التأثريات احلرارية مل تتم معاجلتها كما            ). ٣/٩(

 وكذلك األمحال الناجتة عن ،(Movement Joints)هو احلال يف فواصل احلركة 
  ).امليازيب (بجتمع املياه على سقف املبىن نتيجة النسداد املزاري

  
 :(Accessible Roofs) طروقةاملسقوف ال  )ب(

 
 درجة ستينية بالنـسبة اىل      (30)عن  اليت ال يزيد ميالهنا      سقوف املنبسطة الهي  

 واستعماهلا من قبل الشاغلني مبا يف ذلك أعمال         واليت ميكن الوصول إليها   األفق  
وتـصمم  .  تؤدي إليها  نوافذأبواب أو    من خالل    صيانة سقف املبىن وتنظيفه،   

  :مة أكثر األمحال احلية التالية خطورة ملقاوالسقوفهذه 
 

  محل الثلج منتظم التوزيع، أو                *
  محل الثلج معاد التوزيع، أو  *

متر مربع مـن املرتـسم      /  كيلو نيوتن    (1.5)محل منتظم التوزيع مقداره       *
  األفقي للسقف، أو

 . مربع متر (0.3x 0.3) يؤثر على كيلونيوتن (1.8)مقداره محل حي مركز    *
  

ويستعاض عن األمحال الواردة يف الفقرتني الفرعيتني الثالثة والرابعة من هـذا            
، وذلك للسقوف   )٣/١(البند الفرعي، باألمحال احلية املناسبة الواردة يف املادة         

  .حمدودةاملطروقة ألغراض 



 

 ٣٩

  : (Inaccessible Roofs) السقوف غري املطروقة  )ج(
 

غـري املـزودة    ودرجة ستينية بالنسبة اىل األفق       (30)ا عن   اليت ال يزيد ميالهن   السقوف  هي  
وتصمم . فقط  عدا تلك الضرورية ألعمال التنظيف والصيانة      ذ تؤدي اليها  ـبأبواب أو نواف  

  :هذه السقوف ملقاومة أكثر األمحال احلية التالية خطورة
 

  محل الثلج منتظم التوزيع، أو  *
  محل الثلج معاد التوزيع، أو  *

  ، أو٢م  (0.3x 0.3) يؤثر على  كن(0.9)ز مقداره محل مرك  *
  :محل منتظم التوزيع مقداره  *

  
   درجة،(30) من املرتسم األفقي للسقوف اليت ال يزيد ميالهنا عن ٢م/  كن(0.6)  -
-  ( ){ }0.6 60 / 30 − α من املرتسم األفقي للسقوف اليت يزيد ميالهنا عن  ٢م/ كن

   . درجة(60) درجة ويقل عن (30)
  . درجة(60) للسقوف اليت يزيد ميالهنا عن ٢م/ كن) صفر (  -

  
وتفترض األمحال الواردة أعاله، استخدام الواح لتوزيع احلمل عند القيام بأعمال الصيانة 

 كما تكون هذه التوصية صحيحة عند وجود سلم ، (Fragile)واالصالح للسقوف اهلشة
  .ل الصيانة واالصالح فقطدائم مثبت على سقف املبىن الستخدامه يف أعما

  
  : (Small Buildings) سقوف املباين الصغرية   )د(
 

ميكن االستغناء عن احلسابات التفصيلية اليت تستخدم معامالت شكل محل الثلج   )١(
، مبعىن أنه ميكن أن تطبق هذه ) ج٣/٧/١(بديال اختياريا ملا ورد يف البند الفرعي 
  :ىن بشرط حتقق مايليالطريقة على سقف غري مطروق ألي مب

  
  ، أو٢م (200)أن ال تزيد مساحة املرتسم األفقي لسقف املبىن عن   *
  .  م وأن اليكون هناك تصوينة للسطح املائل(10)أن ال يزيد عر ض املبىن عن   *
 م من حميط املـبىن وأن ينطبـق   (1.5)عدم وقوع أية أبنية أخرى ضمن مسافة     *

  :التاليةعلى مظهر سقف املبىن أحد الشروط 
  

 حبيث  متر واحد أن ال تكون هناك أية تغريات مفاجئة يف االرتفاع تزيد عن              -
  .تكون هناك امكانية حلدوث االنزياح



 

 ٤٠

أن ال تزيد مساحة اجلزء املنخفض من سقف املبىن الذي ميكن أن حيـدث                -
  .٢م (35)عليه االنزياح عن 

  
. املرتسم األفقي لكامل املـبىن    ألغراض هذا البند، تعرف مساحة سقف املبىن بأهنا           )٢(

إضافة إىل ذلك، فإنه ميكن إمهال سطوح املداخن والشبابيك الواقعة على سـقف             
وعـدم   متر مربع واحـد   املبىن املائل املواجهة لالنزياح اليت ال تزيد مساحتها عن          

  .اعتبارها من ضمن التغريات الفجائية يف االرتفاع
  

 املباين ملقاومة محل حي اليقل عن وبشرط حتقق ما ذكر أعاله، تصمم سقوف
  :احلمل الذي ينتج أكثر احلاالت خطورة من بني األمحال التالية

  
 كما هو وارد (So)محل منتظم التوزيع يساوي محل الثلج املوقعي على االرض   *

   أو،(1.25)مضروياً يف ) ٣/٩/٥(يف البند 
  ، أو٢م/  كن(0.75)محل منتظم التوزيع يساوي   *

 . كن(0.9)ز يساوي محل مرك  *
  

 درجة، ميكن (60) درجة ويقل عن (30)عن  (α)ولسقوف املباين اليت يزيد ميلها 
ختفيض القيم الواردة يف الفقرتني الفرعيتني األوىل والثانية من هذه الفقرة بضرهبا يف 

( )[ ]30/60 α− . ويعترب احلمل الواقع على سقوف املباين اليت يزيد ميالهنا عن
  . درجة مساوياً الصفر(60)

  
  : احلمل احلي األدىن على سقوف املباين املنحنية  ٣/٧/٢

  
حيسب احلمل احلي األدىن للسقوف املنحنية على أساس ماورد لسقوف املباين املطروقة 

 الواردتني ٢م/ كن (0.75) و ٢م/  كن(1.5)ولكن عند أخذ القيمتني . وغري املطروقة
على الترتيب، جيب تقسيم سقف املبىن )  د٣/٧/١(و ) ب٣/٧/١(يف البندين الفرعيني 

إىل مخسة أقسام متساوية على األقل، وبعد ذلك يتم حساب احلمل املناسب ملعدل ميل 
  ).٣/٩(كل قسم، وحتدد أمحال الثلوج تبعاً ملا هو وارد يف املادة 

  
 :(Roof Coverings)أغطية سقف املبىن   ٣/٧/٣

  
 مم، وذلك (125) يف االعتبار على أي مربع طول ضلعه كن  (0.9)يؤخذ محل مقداره

  لالمحال العرضية ألعمال الصيانة على مجيع أغطية سقف املبىن املدعومة ذاتياً، أي تلك 



 

 ٤١

وال يوجد محل متفق عليه خمصص . اليت ال تتطلب دعماً انشائياً على كامل مساحتها
  .ألعمال التزجيح

  
  :الة الثلجالتحميل اجلزئي الناجم عن إز  ٣/٧/٤

  
يف حاالت معينة ميكن أن ينشأ محل عن إزالة الثلج عن سقف املبىن أو إعادة توزيعه 
عليه؛ مثال ذلك، احلمل الناجم عن الفقدان احلراري عرب قطاع صغري من سقف املبىن 
. أو عن إزالة الثلج يدوياً للحفاظ على امكانية الوصول إىل باب اخلدمات على السقف

 عن ذلك محل أكرب من احلمل الذي ينتج عن احلمل الوارد ذكره يف وميكن أن ينتج
ميكن اشتقاقه من األمناط الطبيعية لتراكم (ويؤدي إىل عدم اتزان ) ٣/٩/٦(البند 
وللتعامل مع مثل هذه االوضاع اذا كانت حمتملة احلدوث ويف حالة عدم توفر ). الثلج

 احلمل احلي األدىن منتظم التوزيع معلومات أخرى، جيب أخذ حالة التحميل اليت تشمل
الوارد ذكره يف هذه املادة على أي جزء من مساحة سقف املبىن يف االعتبار ومحل 

  .يساوي الصفر على املساحة املتبقية من السقف
  

    علــى السقوف اجلملونيةالَعَرضية  احليةاألمحال  ٣/٨
(Occasional Loads on Roof Trusses) 

 
 :(Industrial and Commercial Buildings)ناعية والتجارية املباين الص  ٣/٨/١

  
 للمباين  ، املستعملة تصمم السقوف اجلملونية غري املزودة بسقف كامل معلق حتتها          )أ(

كل عضو   يف كيلونيوتن يؤثر    (4.5) ملقاومة محل مركز مقداره      ،الصناعية والتجارية 
 اكثـر احلـاالت خطـورة،        تنتج اليت النقطةالسفلية للجملون ويف    من األعضاء   

  .على أن يؤخذ محل مركز واحد يف كل مرةباإلضافة إىل األمحال األخرى 
  
 (Frames)تصمم السقوف املكشوفة واملدعمة بشكل رئيسي باإلطـارات           )ب(

 كيلونيـوتن   (4.5)أو اجليزان أو ما شاهبها، ملقاومة محل حي مركز مقداره           
حلاالت خطورة وكذلك يف االجتـاه       النقطة اليت تنتج عندها أكثر ا      يفيؤثر  

الذي تنتج عنه اكثر احلاالت خطـورة، وذلـك باإلضـافة إىل األمحـال              
  .التصميمية األخرى



 

 ٤٢

 :(Other Buildings)املباين األخرى   ٣/٨/٢
  

، ملقاومة محل حي    )٣/٨/١(تصمم السقوف اجلملونية للمباين، خالفا ملا ورد يف البند          
 أي مفصل من املفاصل السفلية للجملـون ويف         يفؤثر   كيلونيوتن ي  (1.3)مركز مقداره   

االجتاه الذي تنتج عنه أكثر احلاالت خطورة، باإلضافة إىل األمحال األخرى، وذلـك             
  .للسقوف اجلملونية غري املزودة بسقف كامل معلق حتتها

  
 :(All Buildings)مجيع املباين   ٣/٨/٣

  
 (1.3)ومة محل حي مركز مقـداره       تصمم العناصر السفلية املكشوفة من اجلملون ملقا      

 العنصر، وذلك عندما تزيد املسافة بني العناصر السفلية         يف أية نقطة    يفكيلونيوتن يؤثر   
بشكل مستقل   متر، على أن يؤخذ تأثري هذا احلمل املركز          (1.2)والعلوية للجملون عن    

  ).٣/٨/٢(و ) ٣/٨/١( االمحال الواردة يف البندين عن
  

   (Snow Loads)أمحال الثلوج   ٣/٩
  

  :التعريفات  ٣/٩/١
  

  :(Site Altitude)ارتفاع املوقع   )أ(
  

هو ارتفاع املوقع الذي سيقام عليه املبىن املنوي إنشاؤه، أو ارتفاع موقع املبىن              
 .القائم، عن مستوى سطح البحر

  
  :So (Site Snow Load)محل الثلج املوقعي   )ب(
  

  .وى أرض املوقعهو كثافة محل الثلج غري املنجرف عند مست
  
  : (Snow Load Shape Coefficient)(معامل الشكل حلمل الثلج   )ج(

  
هو النسبة بني محل الثلج املنجرف من مكان آلخر على سقف املـبىن بفعـل               

  .الرياح، ومحل الثلج غري املنجرف عند مستوى أرض املوقع
  
  :Sd (Snow Load on Roof)محل الثلج على سقف املبىن   )د(
  

  .فة محل الثلج على سقف املبىنهو كثا



  

  ٤٣

  :(Redistributed Snow Load)محل الثلج معاد التوزيع   )ه(
  

هو محل الثلج املوزع نتيجة لتحريك الثلج من مكان آلخر على سقف املـبىن              
  .بفعل الرياح

  
  :(Variably Distributed Load)التوزيع ) خمتلف(احلمل متغري   )و(
  

 كثافـة محـل     هو احلمل الرأسي الواقع على املرتسم األفقي ملنطقة معينة ذات         
  .موضعية متغرية

  
  :الرموز  ٣/٩/٢

  
  :ألغراض هذه الكودة يكون للرموز التالية املفاهيم املبينة إزاءها

  
h =ارتفاع املوقع باملتر فوق معدل مستوى سطح البحر. 
bi =    بعد أفقي، وi     للتمييز بني أبعـاد     ... ٣ أو   ٢ أو   ١ الحقة تأخذ األرقام 

  .هأفقية متعددة على الشكل نفس
Fs =         القوة الواقعة على كل وحدة من العرض املتأثر بكتلة الـثلج املرتلقـة، يف

 .اجتاه االنزالق
hoi =     االرتفاع الرأسي للعائق، والالحقةi =للتمييـز بـني     ... ٣ أو   ٢ أو   ١ 

  . ارتفاعات متعددة للثلج على الشكل نفسه
lsi =      الطول األفقي الجنراف الثلج، والالحقةi =للتمييز بني   ... ٣ أو   ٢ أو   ١ 

  . أطوال اجنراف متعددة للثلج على الشكل نفسه
Sd =محل الثلج على سقف املبىن. 
So =محل الثلج املوقعي عند مستوى أرض موقع املبىن. 
α =زاوية ميالن سقف املبىن مقاسة عن األفق. 
β =امليل املكافئ للسقف املنحين للمبىن. 
α  = ومماس السقف املنحين للمبىن عند األطنافالزاوية بني األفق . 
µi =      معامل الشكل حلمل الثلج، والالحقةi = للتمييز بني  . ... ٣ أو   ٢ أو   ١

 . قيم املعامالت عند مواضع خمتلفة



  

  ٤٤

  :تقييم أمحال الثلوج  ٣/٩/٣
  

  :ميكن تقييم أمحال الثلوج على األسس التالية
  

  الوزن النوعي للثلج،  *
  عن سطح البحر،ارتفاع املنشأ  *
  .ميالن السطح املعرض لتساقط الثلوج *
  

  :(Specific Gravity)الوزن النوعي للثلج   ٣/٩/٤
  

، أي ما متوسطه (0.1 - 0.4)وعي للثلج أنه يتراوح بني ـ الوزن الن أنيعترب  )أ(
  .، وذلك اعتمادا على نوعية الثلج(0.25)

  
نـتج عـن   ت اذ قد ؛ االعتبارؤخذ إمكانية تصلب الثلج يف بعض األحيان بعني      ت  )ب(

ويعترب الـوزن   . متراي مل (50)الثلج أحيانا طبقة من اجلليد ذات مساكة قد تبلغ          
  .، وهو الوزن النوعي للماء(1.0)النوعي للجليد مساويا 

  
  :عن سطح البحر (Height of Structure) ارتفاع املنشأ   ٣/٩/٥
  

ائلة اليت ال تزيد درجة ميالهنـا        وللمساحات األفقية أو امل    ،وفق أغراض هذه الكودة   
 درجة ستينية بالنسبة اىل األفق، ميكـن اعتمـاد املعـادالت الـواردة يف               (25)عن  
 املنشأ عـن   على أساس ارتفاع(So)محل الثلج املوقعي    حلساب  ) ٥ -  ٣(دول  ـاجل

 متـر، جيـب اللجـوء إىل        (1500)وللمواقع اليت تزيد ارتفاعاهتا عن      . سطح البحر 
  . االختصاصاستشارة ذوي

  
  )٥ - ٣(دول اجل

  أمحـــال الثلــوج
 )٢م/كن ((So)  الثلـجمحل )باملتر ((h) املنشأ عـن سطح البحر ارتفاع

250 > h  0  
500 > h > 250  (h-250)/800  
1500 > h > 500  (h-400)/320  



  

  ٤٥

  :(Sd) محل الثلج على سقف املبىن  ٣/٩/٦
  

رب محل الثلج املقدر على أرض املوقع       بض) ٢م/ كن(حيدد محل الثلج على سقف املبىن       
(So)يف معامل الشكل حلمل الثلج طبقاً للمعادلة التالية :  

  
                Sd = µi So 

  :حيث
  

So =  ٢م/ كن(محل الثلج املوقعي على األرض(، 
µi = معامل الشكل حلمل الثلج. 

  
من أمناط محـل    ويتعني أخذ حاالت حتميل ثلج متعددة يف االعتبار عند التصميم للتأكد            

وكل حالة حتميل ميكن أن تتطلب استخدام واحد أو         . الثلج املختلفة اليت ميكن أن حتدث     
واعتماداً على أمناط محـل الـثلج       . الثلج حلمل   املختلفةالشكل  اكثر من قيم معامالت     

املأخوذة يف االعتبار جيب معاملة محل الثلج على سقف املبىن إما على أساس أنـه محـل                 
وجيـب  . وزيع أو محل متغري التوزيع فوق كامل سقف املبىن أو فوق جزء منـه   منتظم الت 

وحلاالت محل الثلج معـاد  . اعتبار أن تلك األمحال تؤثر رأسياً يف املرتسم األفقي للسقف       
  .التوزيع فمن املفترض أن يكون توزيع الثلج منتظماً يف اجتاه يوازي العائق

  
  :(µi)معامالت الشكل حلمل الثلج   ٣/٩/٧
  

  :قواعد عامة  )أ(
  

يعتمد منط تراكم الثلج على سرعة الرياح واجتاهها ونـوع الـثلج والـشكل              
. اخلارجي للسقف وعلى أماكن السقوف وارتفاعاهتا وعلى العوائـق احمليطـة          

ويتعني أخذ أوضاع متعددة لألمحال للتأكد من أن مجيـع املواضـع احلرجـة          
صة فيما يتعلق باحلالتني الرئيسيتني     لتأثريات احلمل قد أخذت يف االعتبار، وخبا      

  :التاليتني
  

احلالة الناجتة عن طبيعة الثلج منتظمة التوزيع اليت من احملتمل حدوثها عندما              *
  .تكون الرياح خفيفة أو معدومة

 احلالة الناجتة عن الثلج معاد التوزيع الذي من احملتمل حدوثه عند هطـول               *
 .الثلج بوجود الرياح
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ب احلالة الثانية يف إعادة توزيع الثلج مما يؤثر يف توزيع احلمل على كامـل               وميكن أن تتسب  
سقف املبىن، مبعىن أنه ميكن انتقال الثلج من الوجه املقابل للريح إىل الوجـه املعـاكس يف                 
السطوح املائلة، وهو ما ُيَمثَّل عادة حبمل منتظم التوزيع على جانب سقف املبىن املعاكس              

  .الجتاه الريح
  

توزيع احلمل موضعياً على جزء     مما يؤثر يف    ا ميكن أن تتسبب الرياح يف إعادة توزيع الثلج          كم
. ميكن متثيله حبمل متغري التوزيع    وهو ما   من السقف، ومثال ذلك ازاحة الثلج خلف التصوينة         

وللـسقوف  . وكال النوعني من اعادة التوزيع جيب اخذمها يف االعتبار إذا كان ذلك مناسباً            
الثانية املـذكورة   ة الشكل ميكن ان تكون هناك حاالت محل متعددة مصاحبة للحالة            املعقد
  .ويف هذه احلالة حيب معاملة احلاالت على أهنا بدائل. آنفا

  
وجيب اعتبار أنه ميكن حدوث إعادة توزيع للثلج على أي سطح مائل وعند أي عائق طاملا                

  .أننا نفترض هبوب الرياح من أي اجتاه
  

لتحديد معامالت الـشكل    ) ٨-٣(ولغاية  ) ١-٣(الت الواردة على األشكال من      إن املعاد 
، وحيثما تكون مـصحوبة     (Empirical)حلمل الثلج هي معادالت ناجتة عن جتارب عملية         

وعليه فإنـه   . بإزاحة موضعية للثلج فإهنا تكون متضمنة للزيادة يف كثافة وزن الثلج املزاح           
، جيـب أن  (b1, ho1, Is1,b2...ck)د املبىن وأبعاد العوائـق  عند استخدام املعادالت فإن أبعا

  ).٢م/ كن(تكون باألمتار ومحل الثلج املوقعي بِـ 
  
  :(Single Span Roofs)) املفرد(السطوح ذات الباع الواحد   )ب(
  

  :عام  )١(
  

وال . تكون هذه السطوح منبسطة، أحادية امليل، مائلة أو منحنية ذات باع واحـد            
 عند التصوينات أو العوائق     لإلزاحةت الشكل حلمل الثلج أية زيادة       تتضمن معامال 

  ). د٣/٩/٧انظر البند الفرعي (األخرى، وستعاجل بشكل مستقل 
  

  :السطوح أحادية امليل والسطوح املنبسطة )٢(
  

تؤخذ حالة حتميل واحدة ناجتة عن طبقة ثلج منتظمة التوزيع على كامل سـقف              
 على زاوية   (µi)ويعتمد معامل الشكل حلمل الثلج      . سطوحاملبىن يف االعتبار هلذه ال    



  

  ٤٧

). ١-٣( مقاسه عن األفق، ويتم احلصول عليها من الـشكل           (α)ميل سقف املبىن    
    .ويفترض أن تكون هذه القيمة ثابتة على كامل مساحة سقف املبىن

 °α° 0° ≤ α° ≤ 30  30° < α° < 60° 60° ≤ α زاوية ميل السقف

µ1 µ1 = 0.8  معامل الشكل 






 α−
=µ

30
608.01 µ1 = 0 

  
  
  
  
  
  

  

  )١-٣(الشكل 
  .معامالت الشكل حلمل الثلج للسقوف املنبسطة وأحادية امليل

  
  :السقوف املائلة  )٣(

  
 (µi)وتعتمد قيم معامالت الشكل حلمل الـثلج        . تؤخذ حالتا حتميل هلذه السقوف    : عام *

وللسطوح املائلة  . بىن مقاسة عن األفق   لكل من حاليت التحميل على زاوية ميل سقف امل        
املتماثلة، يعامل كل جانب من سقف املبىن على أنه نصف سقف املـبىن املائـل ذي                

  .العالقة
  
تنتج هذه احلالة من طبقة ثلج منتظمة التوزيع على كامل          :  احلمل املتماثل  -)١( احلالة   *

، )أ-٢-٣( من الشكل    الثلجالشكل حلمل   ويتم احلصول على قيمة معامل      . سقف املبىن 
  .ويفترض أن تكون هذه القيمة ثابتة على كامل مساحة سقف املبىن

تنتج هذه احلالة عن انتقال الثلج من        :(asymmetric) احلمل غري املتماثل     -)٢(احلالة   *
 إىل اجلانب اآلخر ويؤخذ هذا الوضع يف االعتبـار فقـط            (Ridge)أحد جوانب املنت    

الشكل حلمل  درجة، وتكون قيمة معامل      (15)ف املبىن على    عندما تزيد زاوية ميل سق    

0°
α°0.0

60°30°

0.8

µ1 

µ1 

α° 
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ومبعىن آخر، فانه ال يوجد     . الثلج ألحد اجلوانب املائلة ذات امليل الواحد مساوية الصفر        
الثلج للجانب اآلخـر مـن      الشكل حلمل   ويتم احلصول على قيمة معامل      . محل للثلج 

كامل مساحة اجلانـب    ويفترض أن تكون هذه القيمة ثابتة على        ) ب-٢-٣(الشكل  
  .احململ من سقف املبىن

  
 °α° 0° ≤ α° ≤ 30  30° < α° < 60° 60° ≤ α زاوية ميل السقف

µ1 µ1 = 0.8  معامل الشكل 






 α−
=µ

30
608.01  

µ1 = 0 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )أ-٢-٣(الشكل 

  ).عمنتظم التوزي(معامالت الشكل حلمل الثلج للسقوف املائلة يف حالة احلمل املتماثل 
  

 °α°0° < α° ≤ 15° 15° < α° ≤ 30° 30° < α° < 60° 60° ≤ α زاوية ميل السقف

µ1 µ1 = 0   معامل الشكل 






 −α
+=µ

15
154.08.01







 α−
=µ

30
602.11

 
µ1 = 0 

  
  
  
  
  
  

  )ب-٢-٣(الشكل 
  . معامالت الشكل حلمل الثلج للسقوف املائلة يف حالة احلمل غري املتماثل

0°
α° 0.0

60°30°

0.8

µ1 

µ1 

α° 

µ1

α° 

0° 
α°0.0

60°30°

1.20

µ1 

0.8 

0.4

45°15°
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  :وح املنحنيةالسط  )٤(
 

وتعتمد قيمـة معامـل     . تؤخذ حالتا حتميل هلذا النوع من السطوح يف االعتبار        : عام  *
 لكل من حاليت التحميل على امليـل املكـافئ للسطح املنحين          (µi)الشكل حلمل الثلج    

(β)وجيب التمييز بني نوعني من السطوح املائلة عند حتديد امليل املكافئ، مها ،:  
 ومماس املنحىن   األفقتزيد فيه الزاوية احملصورة بني       هو النوع الذي ال   : األولالنوع    -

 درجة، ويكون ميله املكافئ مساويا الزاوية       (60) عن   (δ) (Eaves)عند االطناف   
احملصورة بني األفق واخلط املرسوم من أعلى نقطة واقعة على سـطح املـنحىن إىل               

  .الطنف
يه الزاوية احملصورة بني األفق ومماس املنحىن عند        هو النوع الذي تزيد ف    : النوع الثاين   -

ويكون ميله املكافئ مساوياً الزاوية احملصورة بني األفق        .  درجة (60)االطناف عن   
واخلط املرسوم من أعلى نقطة واقعة على سطح املنحىن إىل نقطة واقعة على سطح              

  .ألفق درجة مع ا(60)املنحىن يصنع عندها املماس للسطح زاوية مقدارها 
ير اعي ما ورد يف الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة          :  احلمل منتظم التوزيع   -احلالة األوىل   *

من هذا البند الفرعي من حيث اعتبار أنه يف النوع الثاين من الـسطوح املنحنيـة                ) ٣(
يكون احلمل على جزء سقف املبىن الذي يصنع عنده املماس مع األفق زاوية أكرب مـن      

ويتم احلصول على قيمة معامل الشكل حلمل الثلج مـن          .  مساوياً الصفر   درجة، (60)
  ).أ-٣-٣(الشكل 
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  امليل املكافئ للسقف 

  β  30° ≥ β° ≥ 0° > β > 30° 60°  ≥ 60° β املنحين

µ1 µ1 = 0.8   معامل الشكل



=

−

30

β60
0.8µ1µ1 = 0  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
من هذا البند   ) ٣(اعى ما ورد يف الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة          ير:  احلمل املتغري  -احلالة الثانية   *

) ب-٣-٣(الفرعي، عدا أنه يتم احلصول على قيمة معامل الشكل حلمل الثلج من الـشكل               
  .ويفترض أن تكون قيم معامالت الشكل حلمل الثلج ثابتة يف االجتاه املوازي لالطناف

  احلالة األوىل):  أ– ٣-٣(الشكل 
  . املنحنيةمعامالت الشكل حلمل الثلج منتظم التوزيع للسقوف

β

60°

µ1 

مماس

النوع الثاين من السقوف املنحنية

β

µ1

النوع األول من السقوف املنحنية

β

µ1

60°0° 30°

0.0

0.8
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امليل املكافئ للسقف 

  β  15° ≥ β ≥ 0° 30° ≥ β > 15°  > β > 30° 60°  ≥ 60° β املنحين

µ1 = 0  µ1 = 0.4  µ1 = 0.4  µ1 = 0  

µ2 = 0  2
β 15

0.8+0.4µ
15

− =   2
60 β

1.2µ
30

− =   
 µ2 = 0   معامالت الشكل حلمل

 الثلج للحالة الثانية
µ3 = 0  3 2

60
µ µ

30

− δ =   
 3 2

60
µ µ

30

− δ =   
 µ3 = 0  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

β

µ1
µ2

β

µ1

µ2

µi

60°30° 45°15°0°

1.2 

0.8 

0.4 

0.0 

30°

β

µ2 µ1

60°
β 

µ2 µ3 µ1

30°

على امليل عند (µ3)تعتمد قيمة :مالحظة
النوع األول الذي : السقوف املنحنية  .(δ)أطناف السطح املنحين 

 . درجة(30)يقل امليل عند أطنافه عن

.النوع الثاين: نحنيةالسقوف امل

النوع األول الذي يتراوح  :السقوف املنحنية
. درجة(60) و درجة (30)امليل عند أطنافه بني 

  احلالة الثانية):  ب– ٣-٣(الشكل 
 .معامالت الشكل حلمل الثلج غري املتماثل للسقوف املنحنية
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 ):البحور، اجملازات(السطوح متعددة الباعات   )ج (
 

وتؤخذ هلذه السطوح حاالت احلمل الناجتة      . وتشمل السطوح املائلة واملنحنية متعددة الباعات     
عن احلمل املنتظم واحلمل املعاد التوزيع للثلج لكل جزء من سقف املبىن بعـد تقـسيمه إىل                 

 ،) ب٣/٩/٧( املبىن وكما هو وارد يف البند الفرعـي        أجزاء أساسية تعتمد على شكل سقف     
وكذلك على حاالت احلمل املناسبة لإلزاحة املوضعية يف منطقة التقاء أطنـاف الباعـات              

  ). د٣/٩/٧( وعند العوائق كما هو مبني يف البند الفرعـي (Valley)) البحور(
 
  : املوضعية للثلج على السقوفاإلزاحة  )د( 

 
  :عام  *

 
راض أن أمحال الثلج هي أمحال استثنائية وأن سقف املبىن خال من الثلج عنـد               جيب افت 

اعتبار حاالت التحميل باستخدام قيم معامالت الشكل حلمل الثلج اليت يتم احلـصول             
 الطريقة اليت يتم هبا حساب االجنراف       )ب(ويوضح امللحق   . عليها من هذا البند الفرعي    

احملسوب على سقف املبىن باستخدام قيم معـامالت        وجيب اعتبار أن محل الثلج      . للثلج
  .الشكل حلمل الثلج الواردة يف هذه الفقرة الفرعية هو محل متغري

كما جيب اعتبار أن هذا احلمل يتناقص تناقصاً خطياً حبيث يصل إىل الصفر عند هنايـة                
، يف  (Valley)طول االجنراف يف االجتاه املتعامد مع العائق أو منطقة التقاء األطنـاف             

حني يكون هذا احلمل منتظماً يف االجتاه املوازي للعائق أو منطقة التقاء االطنـاف              
ويف بعض الظروف تؤخذ اكثر من حالة حتميل واحـدة          . إال إذا ذكر خالف ذلك    

تكون قابلة للتطبيق يف املوقع نفسه من سقف املبىن، حيث ميكن معاملتها على أهنا              
  .بدائل

  :(Valleys of Multi- span Roofs) للسقوف متعددة الباعات منطقة التقاء االطناف  *
طـوال االجنـراف    أتم احلصول على قيم معامالت الشكل حلمل الثلج املناسـب و          ي

  ).٤-٣(لالجنرافات املوضعية للثلج يف منطقة التقاء االطناف من الشكل 
ح املائلـة   عند حتديد قيمة معامل الشكل حلمل الثلج جيب التمييز بني السطو          : مالحظة

ويتم . متعددة الباعات ذات األشكال املتماثلة واملتساوية األبعاد وبني السطوح األخرى         
  . يزيد عن متر واحد(ho2 - ho1)التمييز بينها على أساس أن املقدار 



  

  ٥٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ho2 

b3

b1

µ1

ls1
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ls2
ho1 

البداية

(ho1-ho2)/so>5.0 (ho1-ho2) >1m

(ho1-ho2)/so>3.0

µ1=5.0 2b3 /(ls1-ls2) >5.0

µ1=3.0 µ1=2b3 /(ls1-hs2) 

(ho1-ho2) >1m µ1=2b3 /(ls1-ls2) 

ال

نعم

ال

نعم

نعم

ال

نعم

ال

نعم

الال

ال

µ1=3.0

(ho1-ho2)/so>0.8

µ1=0.8 

(ho1-ho2)/so
> 

2b3 /(ls1-hs2)

µ1= (ho1-ho2)/so

µ1= (ho1-ho2)/so

نعم

  )٤-٣(الشكل 
  معامالت الشكل حلمل الثلج وأطوال االجنراف ملنطقة 

  ).البحور(التقاء السقوف املائلة أو املنحنية متعددة الباعات 

  )أ-٤-٣(الشكل 
 . طول االجنراف

 الثلجمعامالت الشكل حلمل):ب-٤-٣(لشكل ا

 مساوية(ls1) م تكون    (15) > (bi)، وعندما تكون(bi) =(ls1) م تكون(15)≤(bi)عندما تكون   
  . م(15)

  . بشكل منفصل(2) و مساوية(1) مساوية(i)تؤخذ قيمة:مالحظة

نعم
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  :(Roofs Abutting or Close to Taller Structures)السطوح املالصقة أو القريبة من منشآت عالية   *
يتم احلصول على قيم معامالت الشكل حلمل الثلج للـتغريات الفجائيـة يف االرتفـاع مـن                 

ولكن حيثما تكون السطوح املنخفضة مائلة ذات باع واحد ويلتقي متنها           ،  )٥-٣(الشكـل  
 هذه املعامالت طبقاً ملـا هـو وارد يف        ) تعديل(مع املبىن الطويل بشكل متعامد، جيب تطوير        

ويتم احلصول علـى    .  حبيث يشكل ذلك تغريا غري منتظم يف اجتاه موازٍ للعائق          )٦-٣(الشكل  
  ).٥-٣(طول االجنراف من الشكل 

ميكن أن تنطبق على السطوح القريبة من       ) ٥-٣(ومن املفهوم ضمناً أن أمناط الثلج يف الشكل         
مل احلقيقي الواقع على سقف     املباين العالية وليست املالصقة هلا، غري أنه من الضروري أخذ احل          

  .ومبعىن آخر، فإنه ميكن إمهال احلمل الواقع بني املبنيني. املبىن قيد التصميم يف االعتبار
يعتمد تأثري املنشآت القريبة من السطح املأخوذ يف االعتبار وليست املالصقة لـذلك             : مالحظة

  .السطح، جزئياً على مساحات سقف املبىن
 :(T- Intersections) (T)حرف التقاطعات على شكل   *

يتم احلصول على قيم معامالت الشكل حلمل الثلج بالنسبة للسقوف املائلة املتقاطعة وأطـوال              
  .، ويف هذه احلالة يكون التغري يف االجتاه املوازي للعائق غري منتظم)٧-٣(االجنراف من الشكل 

 :(Local Projections and Obstructions)الربوزات والعوائق املوضعية    *
هذه هي األوضاع اليت حيدث معها االجنراف ولكنها تؤثر على مساحات صغرية نـسبيا مـن                

وتشمل االجنراف باجتاه التصوينة والعوائق املوضعية األخرى علـى الـسقوف           . السقف فقط 
وميكن إمهال تأثري . (Over Loading Bays)واملظالت فوق األبواب وفوق خانات التحميل 

متـر  يف هذه األوضاع إذا مل تزد مساحة الواجهة الرأسية اليت تتم اإلزاحة عليها عن               االجنراف  
ويتم احلصول على قيم معامالت الشكل حلمل الثلج املناسب عند وجه العـائق             . مربع واحد 

ولالجنراف خلف التصوينة يف منطقة التقاء الطنـف يف         ). ٨-٣(وأطوال االجنراف من الشكل     
 مع التصوينة، يفترض أن محل الثلج عند وجه التصوينة يتنـاقص            (Gable)السقوف املوشورية   

تناقصاً خطيا من أكرب قيمة عند منطقة االلتقاء إىل الصفر عند املنطقة اجملاورة للمنت شريطة أن                
  . يكون ارتفاع التصوينة أكرب بكثري من ارتفاع املنت اجملاور ال

 باإلمكـان ينة متعامدة مع منطقة االلتقاء، فإنه لغرض هذه الفقرة، وعند اعتبار التصو     : مالحظة
يزيد ارتفاع التصوينة عن املنت اجملاور بأكثر        افتراض أن محل الثلج  يساوي صفرا شريطة أن ال         

  .مم(300)من 



  

  ٥٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٥-٣(الشكل   

. معامالت الشكل حلمل الثلج وأطوال االجنراف عند التغريات املفاجئة يف ارتفاع السقف

b1 b2

ls1

ho1

µ1

b1 b2

ls1

ho1

µ1

α<60 وb1= b3إذا كانت:مالحظة

  ls1 ≥  (b3/2)درجة، 

 .املنحنية  االرتفاع للسقوف املائلة أوالثلج عند منطقة التغري املفاجئ يف

.الثلج عند منطقة التغري املفاجئ يف االرتفاع للسقوف املائلة أو املنحنية

 .الثلج عند منطقة التغري املفاجئ يف االرتفاع للسقوف املنبسطة أو أحادية امليل

b1

ls1

µ1

b3

b2

ho1
α

b1 b2

ls1 

ho1

µ1

b1 b2

ls1 

ho1

µ1

 خط املنت
خط امليازيب

خط امليازيب

 خط املنت خط املنت

خط امليازيب 
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نعمنعمنعم
b1 > 15 m 

ls1 = b1 

b1 > ho1

b1 > 5ho1 

5ho1 > 15 ls1 = 15 m 

ls1 = 15 m ls1 > 5ho1

ls1 > 5ho1
نعم

ال ال ال ال

ls1 = b1 

ال

 .خمطط انسيايب لتحديد طول االجنراف):أ-٥-٣(الشكل

البداية

لبدايةا

ال

الال

ال

نعم نعم

نعم نعم

(2ho1 / so) > 8 (2b / ls1) > 8 µ1 = 8

µ1 = (2b / ls1)

(2ho1 / so) > 0.8 
(2ho1 / so)

 >  
(2b / ls1)

µ1 = (2b / ls1)

µ1 = 0.8 µ1 = (2ho1 / so)

.الشكل حلمل الثلجخمطط انسيايب لتحديد معامالت ):ب-٥-٣(الشكل

)٥-٣(تابع الشكل

 .(b2) و (b1) مساوية القيمة الكربى من البعدين (b)تكون قيمة:مالحظة

b1 > 5 m 
نعم
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  :مالحظات
α = لج عليه، زاوية ميل السقف الذي ينجرف الثµ1 =  ٦-٣(الثلج من الشكل الشكل حلمل معامل(،  
µ4 =  الثلج عند املنت، الشكل حلمل معاملµ5 =  الثلج عند األطناف،الشكل حلمل معامل  
ls1 =  ٦-٣(من الشكل طول االجنراف.(  
  

زاوية ميل 
15°≥ α ≥ 0° 30°≥ α > 15°  60°> α > 30°  60°≤ α  (α)السقف 

µ1 = µ4  µ4 =µ1 [(30-α)/15] µ4 = 0° µ4 = 0°  معامالت
 الشكل حلمل

 µ5 = µ1  µ5 = µ1  µ5 =µ1 [(60-α)/30] µ5 = 0° ثلجال

  
  )٦-٣(الشكل 

  معامالت الشكل حلمل الثلج وأطوال االجنراف 
  . درجة(90)للمنطقة اليت يلتقي فيها سقف مفرد امليل مع مبىن مرتفع على زاوية مقدارها 

  
  

ls1

µ5

µ4

α
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أيضا بشكل خطي من قيمتها القصوى عند األطناف إىل الصفر عند            µ1تنقص    :)١(مالحظة 
  .املنت لغاية خط التقاطع

جيب التأكد من صحة التصميم بافتراض هبوب الرياح يف االجتاه املوازي ملـنت               ):٢(مالحظة 
  .B السقف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧-٣(الشكل 
  .لة املتقاطعةمعامالت الشكل حلمل الثلج وأطوال االجنراف للسقوف املائ

Aالسقف 

ls1

b2

µ1

b1

ls2

Bالسقف
اجتاه هبوب الرياح

ho1 α

µ1

Aالسقف 
Bالسقف

ls1

ls2
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نعمنعمنعم
bi > 7.5 m  

lsi = bi 

bi > 5ho1

b1 > 5ho1 

5ho1 > 7.5 m lsi = 7.5 m 

lsi = 15 m lsi > 5ho1

lsi > 5ho1

نعم

ال ال ال ال

lsi = bi 

ال

  .خمطط انسيايب لتحديد طول االجنراف):أ-٧-٣(الشكل

 البداية

bi > 5 m 
نعم
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  البداية

ال

الال

ال

نعم نعم

نعم نعم

(2ho1 / so) > 5 α > 30 µ1 = 0 

µ1 = 5{(60-α) / 30}

(2ho1 / so) > 0.8 

µ1 = 0.8 

µ1 = (2ho1 / so) 

  .خمطط انسيايب لتحديد معامالت الشكل حلمل الثلج):ب-٧-٣(الشكل

نعم

نعم
α > 60

ال

ال

µ1 = 5 

α > 30 α > 60 µ1 = 0

µ1 = (2ho1 / so) {(60-α) / 30}  

α > 60 µ1 = 0

µ1 = 0.8{(60-α) / 30} 

α > 30 
نعم عمن

ال ال
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ho1

µ1

b1

ls1

ho1

µ1

ls1

b1

ho1

µ1

ls1

b2 b1

b1

ls1

b2

ho1

µ1

ho

µ1

ho2

µ2

ls1

b1

ls2

b2

ho2

µ2

ho

µ1

ls1 ls2

b1

b3

b2

.عائق ضخم فوق سقف مائل أو منحنٍ
 عند(b2) عوضا عن (b3)يؤخذ املقاس {

 .}لجحساب معامل الشكل حلمل الث

.عائق ضخم فوق سقف منبسط

  ثلج متراكم 
  خلف تصوينة
. سقف منبسط

ثلج متراكم عند 
منطقة التقاء تصوينة
 . مع سطح مائل

ثلج خلف تصوينة عند التقائها مع طنف
  .سقف مائل أو منحنٍ

 عند(b1) عوضا عن (b2)يؤخذ املقاس { 
  .}حساب معامل الشكل حلمل الثلج

 .ثلج فوق مظلة باب
 عند(b1) عوضا عن (b2)يؤخذ املقاس {

حساب معامل الشكل حلمل الثلج إذا 
 .}(b1) >(b2)كان 

  )٨-٣(الشكل 
 . الثلج وأطوال االجنراف للربوزات والعوائق املوضعيةمعامالت الشكل حلمل

خط املتـن

خط امليازيب



  

  ٦٢

  :(Snow Sliding Down Roofs)انزالق الثلج إىل أسفل السقوف   )ه(
  

ميكن أن يرتلق الثلج حتت ظروف معينة إىل أسفل السقوف املائلة أو املنحنيـة، وحتـسب                
  :ة يف اجتاه االنزالق بالكيلونيوتن لكل متر مربع من املعادلة التالية املؤثر(Fs)القوة 

  
α= sinbSF ds     

  
  :حيث

  
Sd   = ،٢م/كن(محل الثلج على السقف.(  
b    = م(واملنت، ) امليزاب(املسافة بني خط التصريف.(  
α    =زاوية ميل السقف مقاسة عن األفق بالدرجات الستينية.  
    

 ناجتة  (Onerous)، وجيب أن تكون أكرب قيمة       )٣/٩/٦( املناسبة من البند     Sdمة  وتؤخذ قي 
عن الثلج منتظم التوزيع على ميل السقف املأخوذ يف االعتبار، اليت ميكن أن تنتج إما مـن                 

  .حالة الثلج متماثل التوزيع أو من حالة الثلج غري متماثل التوزيع
  

د تصميم احلواجز الواقية من انـزالق الـثلج أو          وجيب أن تؤخذ هذه القوة يف االعتبار عن       
األسيجة الواقية من انزالق الثلج إذا كان انزالقه سـيؤدي إىل إحلـاق األذى بالنـاس أو                 

وجيب أخذها يف االعتبار عند تصميم أي عائق علـى          . باملمتلكات الواقعة أسفل السقوف   
  .السقف ميكن أن مينع انزالق الثلج إىل أسفل السقوف

  
  
  
  
  
  



   

  ٦٣

  الرابعالباب 
  أمحال الرياح

  
  عـــام  ٤/١

  
٤/١/١  الـــا:  

  
يشتمل هذا الباب على أسلوب حساب القوى النامجة عن أفعال الرياح على املنشآت 
وأجزائها، واليت جيب أخذها يف االعتبار عند استخدام طريقة التصميم حسب ج القوى 

زء على املنشآت اليت ردة يف هذا اجلوال تنطبق الطرق والشروط الوا. االستاتية املكافئة
عرضة ) إخل...من حيث الكتلة، اجلساءة، التردد الطبيعي، التضاؤل (تعترب بطبيعتها 

كما . حلدوث اإلهاجة الدينامية اليت قد حتدث عند سرعة رياح أقل من السرعة القصوى

  .متر (100) يقتصر ما ورد يف هذا الباب على املباين اليت  اليزيد إرتفاعها عن 
  

  :الطرق األخرى  ٤/١/٢
  

. ميكن استخدام طرق أخرى عوضا عن الطريقة السابقة بشرط أن تكون مكافئة هلـا             
ومن ضمن هذه الطرق االختبار بنفق الرياح، حيث تعترب مكافئةً فقط عنـدما حتقـق               

كما ترخص هذه الكودة يف أخـذ مـشورة ذوي          ). ج(املتطلبات الواردة يف امللحق     
إال أا ال ترخص    . مور أشكال املنشآت واملواقع اليت ال تغطيها الكودة       اإلختصاص يف أ  

    .يف الرجوع للمراجع املختصة يف أي من األمور اليت تغطيها هذه الكودة
    :التعريفات  ٤/١/٣

    :سرعة الرياح  )أ(
    :سرعة الرياح األساسية  )١(

اليت  هي معدل سرعة الرياح الساعية عند متوسط منسوب سطح البحر         
 باملائة، وذلـك    (2)ال يزيد احتمال جتاوزها مرة واحدة يف السنة عن          

فـوق   م (10)مقداره  بغض النظر عن اجتاه هبوا، مقاسة على ارتفاع         
حيث تضاريسها أرض مستوية كما هـو       منسوب منطقة حمطة الرصد     

  .  احلال يف املطارات والسهول والصحراء يف اململكة األردنية اهلامشية



   

  ٦٤

رة دائرة األرصاد اجلوية للحصول على قيم مثل هذه السرعة من واقع            وجيب استشا 
 أحـد عـشر عامـاً       (11)سجالت بيانات الرياح لديها، وملدة رصد ال تقل عن          

الرصد عن سطح البحر بقسمتها على      متعاقباً، مع مراعاة تعديلها حسب علو حمطة        
وجيب  ). ب ٤/٢/٢(رعي  من البند الف  ) ٢(، انظر الفقرة    Sa)(عامل علو حمطة الرصد     

  . كم واليقل عددها عن ثالث حمطات(25)أال يزيد بعد حمطة الرصد عن املوقع مسافة 
  

  :سرعة الرياح للموقع  )٢(
  

هي سرعة الرياح األساسية اليت جرى تعديلها وفقا ملنسوب املوقع واجتاه الريـاح             
  .إذا اقتضى األمر) يف املنشآت املؤقتة(والفصل املناخي 

  
  :عة الرياح الفعالةسر  )٣(

  
هي سرعة الرياح اليت حيتمل تعرض املوقع هلا واليت جرى تعديلها إىل سرعة العصفة              
وفقا الرتفاع املنشأ أو العنصر اإلنشائي وشكله وكذلك تأثري العوائق الدائمة اليت             

 . تعترض اجتاه هبوب الرياح
  

  :الضغط  )ب(
  

  :الضغط الدينامي  )١(
  

  .  الناجم عن طاقة حركة سرعة الرياح الفعالة(Potential)هو الضغط الكامن 
  

  :معامل الضغط  )٢(
  

  .هو النسبة بني الضغط املؤثر على السطح والضغط الدينامي
  

  :الضغط اخلارجي  )٣(
  

  .هو الضغط املؤثر على السطح اخلارجي للمنشأ الناجم عن الفعل املباشر للرياح
  

  :الضغط الداخلي  )٤(
  

ى السطح الداخلي للمبىن الناجم عن فعل الضغوط اخلارجيـة          هو الضغط املؤثر عل   
  .السطح اخلارجي والفتحات فيه) نفاذية(عرب مسامات



   

  ٦٥

  :الضغط الصايف  )٥(
  

هو اموع اجلربي لقيميت الضغط اخلارجي و الضغط الداخلي على السطح مـع             
  .)يف اجتاه واحد أويف اجتاهني متضادين(مراعاة اإلشارة اجلربية واالجتاه 

  
  :االرتفاع  )ج(

  
  :(Altitude)العلو   )١(

  
وذلـك   هو ارتفاع مستوى سطح أرض املوقع فوق معدل مستوى سطح البحر،          

غري متفاوتة، أو هو ارتفاع قاعدة التضاريس       ) الطبوغرافية(عندما تكون التضاريس    
  .فوق معدل مستوى سطح البحر، عندما يكون هناك تفاوت يف التضاريس

  
  ):املنشأ (ارتفاع املبىن  )٢(

  
  .أو جزء منه فوق خط قاعدته) املنشأ(هو ارتفاع املبىن 

  
  :االرتفاع املرجعي جلزء املنشأ  )٣(

  
هو ارتفاع جزء املبىن املأخوذ يف االعتبار منـسوباً لـسطح األرض، ويـستخدم              

  .الغراض احلصول على معامالت الضغط اخلاصة بذلك اجلزء
  

  :ارتفاع العوائق  )٤(
  

فاع فوق سطح األرض للمنشآت واملباين والعوائق الدائمة الـيت          هو متوسط االرت  
  .تعترض مباشرة هبوب الرياح يف اجتاه املوقع

  
  :االرتفاع الفعال  )٥(

  
هو االرتفاع املستخدم يف حساب سرعة الرياح الفعالـة اسـتنادا إىل االرتفـاع              

  .املرجعي بعد أخذ ارتفاع العوائق يف االعتبار
  

  :املقاسات  ) د(
  

  ):املنشأ(ل املبىن طو  )١(
  

وميكن حتديد هذا الطـول عنـدما       . هو أطول مقاس أفقي للمبىن أو أي جزء منه        
  .يكون مسطح املبىن معقداً، من أصغر مستطيل أو دائرة حتيط باملسطح



   

  ٦٦

  ):املنشأ(املبىن ) اتساع(عرض   )٢(
  

وميكن حتديد هذا العرض    . هو أقصر مقاس أفقي للمبىن أو أي جزء منه        
ن مسطح املبىن معقداً، من أصغر مستطيل أو دائرة حتـيط           عندما يكو 
  .باملسطح

  
  :العرض املعترض للرياح  )٣(
  

 األفقي للمبىن أو جزء منه مقاساً يف االجتاه املتعامد          (Extent)هو البعد   
وميكن حتديد هذا العرض عندما يكون مسطح       . مع اجتاه هبوب الرياح   

  . حتيط باملسطحاملبىن معقداً، من أصغر مستطيل أو دائرة
  
  :  العمق املوازي للرياح  )٤(

  
 األفقي للمبىن أو جزء منه مقاساً يف االجتاه املوازي          (Extent)هو البعد   

وميكن حتديد هذا العمق عندما يكـون مـسطح   . الجتاه هبوب الرياح 
  .املبىن معقداً، من أصغر مستطيل أو دائرة حتيط باملسطح

  
  :البعد القطري  )٥(

  
 للمساحة احململة بقوة الرياح مقاساً يف اجتاه قطري، أو هو           هو أكرب بعد  

  .البعد بني النقطتني األكثر بعدا الواقعتني على حميط املساحة احململة
  
  :(Scaling Length)الطول املقياسي   )٦(

  
 طول مرجعي مستنتج من مقاسات املبىن وأبعاده، ويستخدم يف حتديد          

  .معامل الضغط فيها ثابتةاملناطق اليت يفترض أن تكون قيمة 
  
  :(Fetch)املدى   )ه(

  
جهة هبوب الرياح،   يف  املسافة من املوقع إىل حافة كُلّ فئة من التضاريس الواقعة           هو  
 .  الرياح هبوبيستعملُ لتحديد تأثري التغريات يف خشونة األرض على سرعةو

  



   

  ٦٧

 
 
  : الرئيسيةالرمــوز  ٤/١/٤

  
A =،املساحة  
As = ه ٤/٢/٤( انظـر البندين الفرعيني     ،لتيار الرياح ) املعترضة(ة  املساحة املمسوح (

  ،) ي٤/٢/٥(و 
a =،البعد القطري األكرب للمنطقة احململة املعرضة للرياح  
B = ،١-٤(الشكل انظر عرض املبىن املتعامد مع اجتاه هبوب الرياح(،  
b = حبمل الرياح،الطول املستعمل لتحديد قيم معامالت الضغط للمناطق احململة  
Ca =عامل تأثري احلجم،  
C f = السحب االحتكاكيمعامل،  
Cp = الصايفمعامل الضغط،  
Cpe =،معامل الضغط اخلارجي  
C pi =،معامل الضغط الداخلي  
C r = الزيادة الديناميعامل،  
D =عمق املبىن باالجتاه املوازي الجتاه هبوب الرياح،  
H =   ارتفاع مبىن أو منت  (Ridge)    أو أطناف (eaves)    أو درج (Inset)    أو طـابق 

  ،(Lower Storey)سفلي 
He =،الاالرتفاع الفع  
Hr = املرجعياالرتفاع،  
Ho =ارتفاع العائق أو معدل ارتفاعات سقوف املبىن املتعامد مع اجتاه هبوب الرياح،  
h =   ارتفاع التصوينة أو ارتفاع جدار حـر االسـتناد(Free-standing Wall) أو 

  ،(Signboard)ارتفاع لوحة اعالنات 
Kb =،عامل نوع املبىن  
L =،ايتني حرتني طول مبىن أو طول عنصر بني  
LD = يف االجتاه املوازي الجتاه هبوب الرياح،) التضاريس(طول احندار املعلم الطبوغرايف  
Le = التضاريس(طول احندار املعلم الطبوغرايف (ال،الفع  
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C l =،معامل الضغط احمللي  
d =و٤/٢/٤ ( الفرعيالطول حسب ما ورد يف البند (،  
F r =،قوة السحب االحتكاكي لسقوف األبنية  
F w =،قوة السحب االحتكاكي جلدران األبنية  
P =،القوة التصميمية بالكيلونيوتن 
p =متر مربع،/ضغط الرياح التصميمي بالكيلونيوتن  
q =متر مربع،/ضغط الدينامي للرياح بالنيوتنال 
Sa =العلوعامل، 
Sb =،عامل التأثري املشترك لوعورة األرض وحجم البناء  
Sp =االحتماليةعامل، 
Sd =،عامل االجتاه 
Vb =ثانية،/ح األساسية مقاسة باملتراسرعة الري 
Vs =ثانية،/ مقاسة باملتراملوقعيةحاسرعة الري 
W =املبىنعرض، 
  

  :النهج العام حلساب أمحال الرياح  ٤/١/٥
  

) املنـشأ (حتسب أمحال الرياح على املساحات قيد الدراسة وذلك حسب أبعاد املبىن              )أ(
، وذلك للمنشأ بكامله و أجزاء املنشأ مثل اجلدران والسقوف          )١-٤(املبينة  يف الشكل     

  .ونبائط تثبيتهاو العناصر االنشائية بصفتها املستقلة وكذلك التكسية 
  

يف أثنـاء   (يلفت االنتباه إىل أنه قد يكون محل الرياح وأثره على املنشأ غري املكتمل                )ب(
ويعتمد األمر هنا على الطرق املستخدمة يف عمليـات البنـاء           . أكثر حرجاً ) التشييد

  .والتشييد وتسلسل تلك العمليات
  

  :التصنيف الدينامي  ٤/١/٦
  

  :يعامل الزيادة الدينام  )أ(
  

تستخدم الطرق الواردة يف هذا الباب مبدأ القوى االستاتية املكافئـة للتـأثري              
حلساب قوى الرياح املـؤثرة يف املبـاين غـري          ) غري املستقر (الدينامي املتقلب   

وتسمح . (Dynamic Exitation) لإلهاجة الدينامية (susceptible)احلساسة 
ة املكافئة لتصميم املنـشآت ذات      هذه الكودة باستخدام مبدأ األمحال االستاتي     
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 بإدخـال عامـل الزيـادة    (Mildy Dynamic Structures)الدينامية املعتدلة 
)C( (Dynamic Augmentation Factor)الدينامي  r .   وتعتمد قيمـة هـذا

العامل على االرتفاع الفعلي للمبىن فوق سطح األرض وعلـى عامـل نـوع              
)(املبىن bK ١-٤( املبني يف اجلدول.(  

 

 .الطول والعرض واالرتفاع: األبعاد الثابتة) أ(
  

 احلاالت املتعامدة احلاالت العامـة

العرض املتعامد مع جمرى الرياح والعمق يف اجتاه الرياح والزاوية : األبعاد املتغرية) ب(
 .املتسعة

H

L

H
1

W
L1

W1

W2

H
2

L2 

B

B

D

D

 اجتاه هبوب الرياح

  الرياحاجتاه هبوب

D

 اجتاه هبوب الرياح

B
θ

مرتسم أفقي
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 .ه جمرى الرياحارتفاع العوائق وتباعدها يف اجتا) ج(

 .التعريفات األساسية ألبعاد املباين): ١-٤(الشكل 

 (Kb)قيم عامل نوع املبىن ): ١-٤(اجلدول 
  (Kb) وصف نوع املبىن

 8 .هياكل معدنية ملحومة وغرب مكسوة
 4 .هياكل معدنية مصوملة وهياكل خرسانية مسلحة وغري مكسوة

آت اخلفيفة واملزودة بقليـل مـن اجلـدران         سقوف اهلياكل البابية ومثيالهتا من املنش     
 .الداخلية

2 

مبان هيكلية مزودة جبدران حتيط بآبار املصاعد واألدراج مثل مباين املكاتب املفتوحـة          
 .املساحة واملزودة بقليل من القواطع

  
1 

 0.5 . كما سبق، لكن مع جدران إضافية من الطوب أو احلجر مثل الشقق السكنية
  

r(Cقيم عامل الزيادة الدينامية  ) ٢-٤(ويبني الشكل    وتستخدم طـرق التحليـل   .  للمباين العادية(
  ).٢-٤( للمباين اليت تقع خارج احلدود املبينة يف الشكل املوثوق االدينامي 

 
 
 
 
 
 
 
  

H

H
o

Xاجتاه هبوب الرياح
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 )املنطقة املظللة خارج حدود اجلدول            (
 

ي 
نام
لدي
ة ا
ياد
الز

ل 
عام

مة 
قي

(C
r)

 

  باالمتار(H)ع املبىن ارتفا
 .للمباين العادية (Cr) عامل الزيادة الدينامي): ٢-٤(الشكل 

 

  :ظروف املوقع  ٤/١/٧
  

    :وعورة األرض  )أ (
  :تصنف وعورة األرض إىل ثالث فئات هي البحر والريف واملدينة، وتعرف كما يلي

  
تر واحد شواطئ البحار أو البحريات املمتدة مسافة أكرب من كيلوم:  البحر  *

  .يف اجتاه هبوب الرياح
  .الديار خالفاً للسواحل واملدن: الريف  *
    .أمتار (5)عن  املساحات املعمورة باملباين اليت يزيد ارتفاع سقفها:  املدينة  *

    :االرتفاع املرجعي واالرتفاع الفعال  )ب(
من اجلداول اخلاصة بقيم معامالت الضغط       (Hr) املرجعياالرتفاع  حيدد    ) ١(

الفعـال  االرتفـاع   واألشكال التوضيحية املالزمة هلا، إال أنه ميكن أخذ         
  .، على أنه االرتفاع األقصى للمبىن فوق منسوب أرض املوقع)بتحفظ(

  

0 

0.1

0.2

0.3

0.4

1 10 100 1000 

Kb=8 4 2 1

0.5
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 للمباين يف املناطق الريفيـة، وبـتحفط يف         (He) الفعالاالرتفاع  حيدد    )٢(
  .(Hr) املناطق املدنية، باالرتفاع املرجعي

  
 للمباين يف املناطق املدنية علـى احلجـب         (He) الفعالفاع  االرتيعتمد    )٣(

الذي توفره املباين والعوائق الدائمة، من جهة هبـوب الريـاح، ذات            
). ١-٤( كما هو موضـح يف الـشكل         (X) والتباعد (Ho) االرتفاع
  : املذكور كما يلي(He) الفعالاالرتفاع وحيدد 

   
  (He) الفّعالاالرتفاع  احلالــة

2Ho ≥ X  
 األكرب بني القيمتني التاليتنييساوي القيمة 

(Hr - 0.8Ho)   أو  (0.4Hr)  

6Ho ≤ X  يساوي(Hr)  

2Ho < X < 6Ho    
 األكرب بني القيمتني التاليتنييساوي القيمة 

(Hr - 1.2Ho+ 0.2X) أو (0.4Hr) 
  

 نظراً حلدوث تسارع للرياح عند قاعدة املباين اليت ترتفع بشكل جلي عن             )٤(
غري  (He) الفعالاالرتفاع  متوسط ارتفاع املباين ااورة، مما جيعل حتديد        

   . دقيق باستخدام ما سبق، عندئذ جيب استشارة اخلرباء يف املوضوع
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  طريقة حساب أمحال الرياح  ٤/٢
  

  :أمحال الرياح القياسية  ٤/٢/١
  
  :اجتاه الرياح  )أ (
  

يتم تعيني قيم محل الرياح يف االجتاه املتعامد مع سطوح املبىن، كما هو               )١ (
ويكتفى بتعـيني قـيم األمحـال يف        )). ب (١-٤(موضح يف الشكل    

ما يكـون املـبىن     االجتاهني املتعامدين املبينني يف الشكل املذكور عند      
مزدوج التماثل، مثل املبىن ذي املسطح املستطيل والسقف املـسطح أو           

أما املباين ذات التماثل املفرد مثل تلـك        . السطح املائل املزدوج التماثل   
املباين ذات املسطح املستطيل والسقف مفرد امليل، فيتم تعيني أمحـال           

لرياح املتعامدة مع   الرياح هلا من ثالث حاالت حتميل متعامدة، وذلك ل        
السطح املار بالطُنف األعلى واآلخر املار بـالطُنف األدىن والـسطح           

ويف املباين الالمتماثلة فيكون عدد احلـاالت       . الثالث املار بالطُنفني معا   
  .املطلوبة أربع حاالت

  
يكون نطاق اجتاه الرياح، الذي جيب أخـذه يف االعتبـار، ألي مـن        )٢ (

)45(هو) املتصالبة(مدة  حاالت التحميل املتعا   ±o     على جانيب احملـور 
إال أنه يف حاالت التماثل ميكن االكتفـاء        . العمودي على سطح املبىن   

)0(باعتبار االجتاهني املتعامدين   θ=o 180( و( θ=o     أيهما ينتج عنـه 
  .أكثر األمحال خطورة

  
  :الضغط الدينامي  )ب (
  

)q(حيسب الضغط الدينامي للرياح  )١( sمن العالقة التالية  :  
2
es V613.0q =  )14( −  

  
sq :حيث

 
الضغط الدينامي الناجم عن عـصف الريـاح        =

  ).متر مربع/ نيوتن(
  eV

  
=  حسبما هـو   ) ثانية/متر  (الة  سرعة الرياح الفع

  ) ج ٤/٢/٢(وارد يف البند الفرعي 
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)q(يكون احلد األدىن للضغط الدينامي للرياح       )٢( s        عند أي ارتفاع فـوق منـسوب 
  .متر مربع/  نيوتن(550)سطح املوقع 

 
  :محل الرياح  )ج (

 
  :الضغط على السطوح اخلارجية  )١ (

  
)p(على السطح اخلارجي للمبىنحيسب الضغط الذي يؤثر  eمن املعادلة التالية :  

  
)24( −  apese CCqp =  

  
  :حيث

 
sq =  متر مربع/ نيوتن(الضغط الدينامي الناجم عن عصف الرياح.(  

peC
 

ح املبىن حـسبما هـو وارد يف        معامل الضغط اخلارجي لسط    =
  ).٤/٢/٥(و  ) ٤/٢/٤(البندين 

aC =           عامل تأثري حجم املبىن على معامل الضغط اخلارجي حـسبما
  .من هذا البند الفرعي) ٤(هو وارد يف الفقرة 

  
  :الضغط على السطوح الداخلية  )٢ (

 
  : من املعادلة التالية(pi) حيسب الضغط الذي يؤثر على السطح الداخلي للمبىن

  
)34( −  apisi CCqp =  

  :حيث
sq =  متر مربع/ نيوتن(الضغط الدينامي الناجم عن عصف الرياح.(  
piC =  ٤/٢/٦(معامل الضغط الداخلي لسطح املبىن حسب البند (   
aC =  عامل تأثري حجم املبىن على معامل الضغط الداخلي حـسبما

  .من هذا البند الفرعي) ٤(هو وارد يف الفقرة 
 

  :الضغط الصايف على السطح  )٣(
  

  : على سطوح املباين املغلقة اجلوانب من املعادلة التالية(p) حيسب الضغط الصايف
  

4)(4−  ppp ie −=  
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واملباين املفتوحـة   ) االستادات(وللعناصر االنشائية للمبىن وللمظالت واملدرجات      
  :اجلوانب من املعادلة التالية

)54( −  aps CCqp =  

  :حيث
  

ep = متر مربع/ نيوتن(الضغط الذي يؤثر على السطح اخلارجي للمبىن.(  

ip = متر مربع/ نيوتن(على السطح الداخلي للمبىن يؤثر الضغط الذي(.  
sq = متر مربع/ نيوتن(الضغط الدينامي الناجم عن عصف الرياح(.  
pC = معامل الضغط الصايف للعناصر االنشائية للمبىن وللمظالت واملدرجات

)  ط٤/٢/٥(واملباين املفتوحة اجلوانب حسب البند الفرعي ) االستادات(
   .)٤/٢/٧(والبند 

aC =             عامل تأثريحجم املبىن على معامل الضغط اخلارجي حـسبما هـو وارد يف
  .من هذا البند الفرعي) ٤(الفقرة 

  
  :عامل تأثري حجم املبىن  )٤(

  
بار التاثري غري املتزامن لعصفة الرياح مرة واحدة على كامل مساحة           يأخذ هذا العامل يف االعت    

ويبني اجلدول  . خلارجيالسطح اخلارجي وكذلك عـدم تزامن الضـغط الداخلي مع مثيله ا         
، حيـث   (a)عامل تأثري حجم املبىن وذلك حسب موقع املبىن والبعد القطـري          قيم  ) ٢-٤(

أما بالنسبة  ). ٣-٤( للضغط اخلارجي كما هو موضـح يف الشكل         (a)يكون البعد القطري  
كما تكـون   ). ٤/٢/٦(للضغط الداخلي فيعتمد على احلجم الداخلي ويكون حسب البند          

5(املنفردة ولوحدات التكسية ومثبتاا     قيمتة ثابتة لكافة العناصر االنشائية       a= ما مل )  أمتار 
  .يكن هناك مربر ألخذ قيمة أخرى

  
  :أمحال السطح  )٥(

  
  :حتدد قيمة احلمل على مساحة أي سطح باملبىن وذلك حسب املعادلة التالية

 
)64( −  ApP =  

  :حيث
p =  متر مربع/ نيوتن(الضغط الصايف الذي يؤثر على السطح مدار البحث.(  
A =  متر مربع(عليه الضغط الصايف الذي يؤثر مساحة السطح.(  
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)C(عامل تأثري احلجم ): ٢-٤(اجلدول  a 

)C(عامل تأثري احلجم  )متر()a(املقاس القطري a 

≥ 5 1.0 
10 0.95 
20 0.90 
60 0.85 

125 0.80 
300 0.75 
400 0.70 
1000 0.65   

  
 

  
 

لبعد القطري لواجهات املبىن املعرضة ا  )أ(
 .لعصف الرياح

البعد القطري لواجهات املبىن املعرضة لعصف      ) ب(
 .الرياح جمتمعة

  

البعد القطري للجزء من واجهـة      ) ١ج(
املبىن قيد الدراسة املعرضة لعـصف      

 .الرياح

البعد القطري لكسوات املبىن املعرضـة      ) ٢ج(
 .لعصف الرياح

  

البعد القطـري لواجهـات املـبىن         )د(
 .املعرضة لعصف الرياح

البعد القطري لسقف املـبىن املعـرض         )ه(
 .لعصف الرياح

 .)a(تعريف البعد القطري) ٣-٤(الشكل 

a 
a

a 

a

a

a a
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  :احلمل اإلمجايل  )٦(
  

ن تأثري الرياح على ، حيث أخذ عدم تزام(7 - 4)  على املبىن من املعادلة(P)حيدد احلمل االمجايل 
)PP(السطوح معاً يف االعتبار، وذلك باختزال القيمة rearfront Σ−Σا يف القيمة(0.85)بضر:  

  
)74( −  )C1()PP(85.0P rrearfront +Σ−Σ=  

  حيث
  

frontPΣ
 

سـطوح اجلـدران    جمموع املركبات األفقية ألمحال الرياح العاملة على         =
  . والسقوف يف االجتاه املواجه للرياح

rearPΣ
 

جمموع املركبات األفقية ألمحال الرياح العاملة على سـطوح اجلـدران            =
  . والسقوف يف االجتاه املعاكس الجتاه الرياح

rC =  أ٤/١/٦(عامل الزيادة الدينامية حسب البند الفرعي .(  
  

  :احلمل غري املتماثل  )٧(
  

، جيب )مثل املظالت ولوحات اإلعالنات(باستثناء الشروط اخلاصة بنوع حمدد من املنشآت 
  :االعتبار، وذلك كما يلييف ) ي باملنشأملا يسببه من حدوث اللَّ(أخذ عدم متاثل التحميل 

  
دار أو السقف املائل من احلمل التصميمي الكلي على اجلباملائة (60) التناوب على أخذ   *

  . من احلمل التصميمي الكلي على باقي املبىنباملائة (100)و
عندما يتعرض جزء من اجلدار أو السقف املائل حلمل سالب ويكون احلمل على اجلزء   *

 من األمحال التصميمية على اجلزء الذي يتأثر باحلمل باملائة (60)املتبقي موجباً ، فيؤخذ 
  . السالب

  
  :ة السحب االحتكاكيةمركب  )٨(

  
)P(جيب أخذ مسامهة القوة االحتكاكية f املبىن أو ( النامجة عن اعتراض اجلسم املصمت

حيث تضاف القوة املذكورة . لتيار اهلواء املالزم لعصف الرياح بعني االعتبار) جزء منه
الواردة من هذا البند ) ٦(إىل احلمل االمجايل احملسوب مبوجب الفقرة ) متجهية(إضافة 
  :وحتدد قيمة قوة السحب االحتكاكية من املعادلة التالية. الفرعي
  

)84( −  asfsf CACqP =  
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  :حيث
sA =    لتيـار الريـاح، انظـر البنــدين        ) املعترضـة(املساحة املمسوحة

  ).  ي٤/٢/٥(و ) ه ٤/٢/٤(الفرعيـني 
fC =  ٥-٤(معامل السحب االحتكاكي، انظر اجلدول .(  

  
  :سرعات الرياح القياسية  ٤/٢/٢

  
  :األساسيةالرياح سرعة   )أ(

  
جيب احلصول على ما يلزم من بيانات مباشرة من سجالت األرصاد اجلوية 

األساسية للحصول على قيمة سرعة الرياح ) د(ومعاجلتها حسب ما ورد يف امللحق 
(Vb) دائرة (، وذلك إىل حني توفر خريطة معتمدة من اجلهة ذات االختصاص

وإذا . لسرعات الرياح للمناطق اجلغرافية يف اململكة األردنية اهلامشية) األرصاد اجلوية
، فتؤخذ قيمة سرعة الرياح (Vb)تعذر احلصول على قيمة السرعة األساسية 

 ث، وذلك لالرتفاع / م(33.33)أي : عةسا/  كم(120) مساوية (Ve)الفعالة

ث  على / م(33.33)فاعات األخرى، فيجب أوالً قسمة السرعة تولالر. م(10)
للموقع ) ٣-٤( م حسب اجلدول (10)املالزم لالرتفاع  (Sb = 1.62)املعامل 

 املالزم لالرتفاعات األخرى وذلك للحصول (Sb)بالريف، مث الضرب يف املعامل 
  . هلا(Ve) الفعالةعلى سرعة الرياح

  
  :(Vs)املوقعية الرياح سرعة   )ب(

  
 :عـام  )١(

  
  : يف اجتاه معني من املعادلة التالية(Vs)حتسب سرعة الرياح املوقعية 

  
 (4 - 9) psdabs SSSSVV ××××=  

  :حيث
Vb =       أ ٤/٢/٢(سرعة الرياح األساسية حسب البند الفرعي ( ،

 ).ث/م(
Sa =حسب الفقر من هذا البند الفرعي) ٢(ة عامل العلو.  
Sd = من هذا البند الفرعي) ٣(عامل االجتاه حسب الفقرة.  
Ss = من هذا البند الفرعي) ٤(عامل الفصل املناخي حسب الفقرة.  
Sp = من هذا البند الفرعي) ٥(عامل االحتمال حسب الفقرة.  
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)٢(  عامل العلو)S( a:  
  

b(Vلو لتعديل سرعة الرياح األساسيةيستخدم عامل الع  وذلك ألخذ تأثري علو املوقع (
 (10 - 4)من املعادلة و حيسب هذا العامل .  يف االعتباراألرصـاد اجلـويةوعلـو حمطة 

  .وذلك عندما ال يكون لطبوغرافية املوقع تأثري على سرعة الرياح
  

 (4 - 10) a sS 1 0.001= + ∆  

  :حيث
  

s∆ = متر(منسوب موقع املبىن بالنسبة ملعدل مستوى سطح البحر.(  
  

وعندما يكون لطبوغرافية املوقع تأثري على سرعة الرياح، تكون قيمة هذا العامل مساوية 
  ).٤-٤(انظر الشكل . (12 - 4) و (11 - 4)القيمة األكرب الناجتة عن املعادلتان 

  
(4 - 11) a sS 1 0.001= + ∆  
 
(4 - 12)  a T eS 1 0.001 1.2 s= + ∆ + ψ  

  :حيث
  
s∆ =متر(بالنسبة ملعدل مناسيب مستوى سطح البحر  املبىن موقع منسوب(. 

T∆ =    بالنسبة ملعدل مستوى سـطح     موقع املبىن   ) طبوغرافية(منسوب قاعدة تضاريس
  .)متر(البحر 

eψ =ال لتضاريساملوقع) املعامل الطبوغرافية(امليل الفع .  
s = ه(، ويؤخذ من اجلداول الواردة يف امللحق )طبوغرافية املوقع(معامل التضاريس.( 
  

، حيث ) املوقعطبوغرافية(األبعاد ذات العالقة بالتضاريس ) ٥-٤(و) ٤-٤(ويبني الشكالن 
  : من هذه األبعاد كما يلي(Le) وطول امليل الفعال (ψe)جيري حتديد كل من امليل الفعال 
)05.030.0(عندما يكون امليل الطبوغرايف  U >ψ> فإن )( eU ψ=ψو )LL( eU = .

)30.0(وعندما يكون امليل الطبوغرايف  Uψ≤ 30.0( فان( eψ=و e
Z L

0.3
⎛ ⎞=⎜ ⎟
⎝ ⎠

.  

  
). ه( املبينة يف امللحق  واألشكالمن اجلداول)s(وميكن حتديد قيمة معامل طبوغرافية املوقع
، فانه ميكن أخذ )٤-٤(من الشكل ) ب(و ) أ(وعندما تقع طبوغرافية املوقع بني احلالتني 

  . يف امللحق ذاتهاملذكورةواألشكال  مستخلصة من اجلداول )s(املأصغر قيمة للمع
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  :عامل االجتاه  )٣(
  

)S0.1(تؤخذ قيمة عامل االجتاه d= وذلك إىل حني توفر قيم أخرى نتيجة للبحوث
  .اهلامشيةوالدراسات املبنية على بيانات سرعة الرياح واجتاهاا يف اململكة األردنية 

  
 

 التالل واجلبال) أ(

 

 املنحدرات ) ب(

 .مدلوالت الطبوغرافية ذات التأثري على سرعة الرياح) ٤-٤(الشكل 
  
  :عامل الفصل املناخي  )٤ (

  
)S(يستخدم عامل الفصل املناخي    s         لتخفيض قيمة سرعة الرياح األساسية وذلك لألبنيـة 

وكـذلك  ) الطوبار مـثالً  (يت يتوقع استخدامها ضمن فترة فصلية معينة        واملنشآت املؤقتة ال  
إال أنه يراعى عند تعرض املباين واملنـشآت املـذكورة          . ألجزاء املبىن يف أثناء فترة التشييد     

شهور ويف املباين الدائمـة أن تكـون قيمـة عامـل الفـصل              )6(للرياح فترة تزيد عن   
)S0.1(املناخي s= .   قيماً هلذا العامـل ضـمن احتمـال ال يزيـد           ) د(ويعطي امللحق
  .ضمن الفترة الفصلية احملددة)02.0(على

  
  :عامل االحتمال  )٥(
  

)S(ميكن إستخدام عامل االحتمال    p          وذلك عندما يتطلب األمر تغيري احتمال تغري سـرعة 
)Q02.0(عن القيمة االحتمالية القياسية   الرياح األساسية    إال أنـه يف    .  حولياً أو فصلياً   =

ψU≤0.3ارتفاع امليل إذا كانت × 1.6

 ψU>0.3 طول امليل إذا كانت × 0.5

 ميل اجلانب املعاكس الجتاه
 ψD<0.05هبوب الرياح 

  نب املقابل الجتاه ميل اجلا
  ψD < 0.05هبوب الرياح  

Z =ارتفاع امليل

LU=طول امليل

اجتاه هبوب الرياح

=
=

T∆ =قاعدة التضاريس

 ψU>0.3 طول امليل إذا كانت × 1.5
ψU≤0.3ارتفاع امليل إذا كانت × 5

 ميل اجلانب املقابل الجتاه 
  ψU < 0.05هبوب الرياح  

LU=طول امليل

Z=ارتفاع امليل

وب الرياحاجتاه هب

=
=

T∆= قاعدة التضاريس

ميل اجلانب املعاكس الجتاه
ψD>0.05هبوب الرياح 



   

  ٨١

)S0.1(احلاالت العادية جيب استخدام عامل االحتمـال       p=       مـع القيمـة االحتماليـة 
)Q02.0(القياسية   ).د(، انظر امللحق =

  
 
  
  
   

  
  

 التالل واجلبال) أ(

 

  املنحدرات) ب(
 :مفتاح الرموز

DL =  طول امليل للتضاريس يف عقب
 .الرياح

s∆ = بالنسبة ملعدل مستوى املبىن موقع منسوب 
 .)متر(سطح البحر 

UL =  طول امليل للتضاريس يف جهة
 .هبوب الرياح

T∆ =  طبوغرافية(منسوب قاعدة تضاريس (
بالنسبة ملعدل مستوى سطح البحر موقع املبىن 

 .)متر(

X =  البعد األفقي للموقع مقاساً من
 .القمة

Uψ = ميل التضاريس يف جهة هبوب الرياح 

)
L
Z(
U

. 

Z = ال لقمة التضاريساالرتفاع الفع. Dψ = ميل التضاريس يف عقب الرياح)
L
Z(
D

. 

 . مدلوالت األبعاد الطبوغرافية) ٥-٤(الشكل 

اجتاه هبوب الرياح

ψD

البناءموقع

Lu LD

T∆معψDتقاطع

∆S

∆T 

ψU

Z

X < 0 X > 0

X

ψU
اجتاه هبوب الرياح

Lu

Z

X

X < 0 X > 0

ψD

∆S

∆T 

موقع البناء
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  :سرعة الرياح الفعالة  )ج(
  
e(Vحتسب سرعة الرياح الفعالة  )١(   : من املعادلة التالية(

  
 (4 - 13) bse SVV ×=  

  :حيث

sV =     45(سرعة الرياح املوقعية وذلك ضمن املدى( ±o   حول االجتـاهني
النظريني املتعامدين للرياح احملددين باستخدام بيانـات معامـل         

  . الضغط اخلاص بشكل املبىن
bS =من هذا البند الفرعي) ٣( التضاريس واملبىن كما يف الفقرة معامل. 

  
عند تطبيق ضغط الرياح على واجهات املباين فإنه ميكن تقسيم أي واجهة إىل   )٢(

وتطبيق الضغط املالئم على كل ) ٦-٤(قطاعات كما هو مبني يف الشكل 
)H(قطاع مع مراعاة أخذ االرتفاع rكما جيب أخذ البعد . طاع حىت قمة الق

  .لكامل املساحة احململة)a(القطري
  
  
 

 

)HB(كامل واجهة املبىن عندما يكون) أ( )B2HB(قطاعان عندما يكون) ب( .≤ ≤<. 

  
 

)HB2(قطاعات متعددة عندما يكون) ج( <.  

 . تقسيم واجهة املبىن إىل أقسام حمملة حبمل الرياح)٦-٤(الشكل 
 

H
r =

 B
 

H
r =

 H
-B

 

H
r =

 H
 

H
r =

 Z
 

B

H

H

H
r =

 B
 H

r =
 H

 

B
B

H

H
r =

 H
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)S(حتدد قيمة املعامل  )٣( b ٣-٤(مباشرة من اجلدول.(  
 

)S(معامل التضاريس واملبىن): ٣-٤(اجلدول  b 

االرتفاع 
)H(الفعال e باملتر 

املوقع يف 
 الريف

2(املوقع يف املدينة كم من ختوم املدينة ≥
اليت ب منها الرياح، وخبالف ذلك فيكون 

 )املوقع كما يف الريف

≥ 2 1.26 1.07 
5 1.45 1.36 

10 1.62 1.58 
15 1.71 1.71 
20 1.77 1.77 
30 1.85 1.85 
50 1.95 1.95 
100 2.07 2.07 

 :مالحظات

  .خدام النسبة والتناسب الستخالص القيم ضمن اجلدوليرخص باست) ١(
a5(يف اجلدول، مت افتراض أن القطر) ٢(   ). أمتار=
H100(عندما تكون)٣( e<يرخص باستخدام مراجع أخرى مبوافقة السلطات ) متر

 .احمللية ذات االختصاص
  

  :معامالت الضغط القياسية  ٤/٢/٣
  

 ) ج٤/٢/١(سب قوة الرياح على املبىن أو جزء منه باستخدام النهج املبني يف البند الفرعي حت
وخبالف ذلك . باستخدام معامالت الضغط املناسبة واملعتمدة على شكل املبىن وهيئته

وعندما يكون شكل املبىن وهيئته أو جزء منه غري واردة ضمن اجلداول اخلاصة 
يمكن احلصول على املعامالت املطلوبة من نتائج االختبار مبعامالت الضغط القياسية ف

حلمل ) ٤/٢/٥(و ) ٤/٢/٤(وتعترب قيم املعامالت الواردة يف البندين . يف نفق الرياح
  .الرياح باعتباره مؤثراً يف االجتاه العمودي على السطح مهما كان اجتاه اهلبوب

  
  :معامالت الضغط اخلارجي على اجلدران  ٤/٢/٤

  
  :باين ذات املسطح املستطيلامل  )أ( 

  
 للجدران (Cpe)قيم معامالت الضغط اخلارجي) ٤- ٤(يبني اجلدول   )١(

  ). ٧- ٤( الشكل يفالشاقولية وذلك حسب التفاصيل املوضحة 
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 واألخرى بعقب الرياح (windward)والقيم املبينة يف اجلدول املذكور هي للمعامالت بوجه الرياح 

(Leeward)،ات النسبة وذلك للمباين ذD 1
H

⎛ ⎞≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

D و  4
H

⎛ ⎞≥⎜ ⎟
⎝ ⎠

هو عمق املبىن يف اجتاه )D(حيث، 

اجلـدول وميكن استخدام .  هو ارتفاع اجلدارشامالً التصـوينة(H)و ) ١-٤(الرياح حسب الشكل 
)15(ليس للجدران الشاقولية فحسب بل للجدران املائلة ضمن املدى) ٤-٤( ±o ،مع االجتاه الشاقويل

  .(BS 6399: Part 2:1997)من الكودة الربيطانية ) ٣/٣/١/٤(وخبالف ذلك فيمكن الرجوع للبند 
  

 للجدران الشاقولية (Cpe)معامالت الضغط اخلارجي) ٤-٤(اجلدول 

 (Span)نسبة باع 
 املبىنارتفاع / املبىن 

 حالة التعرض
 واجهة اجلدار الشاقويل

H
D1≥ 

H
D4 ≤ 

 جلدار الشاقويلواجهة ا

 أُنبوبية منعزلة

وجه (الواجهة األمامية 
 )الرياح

 - 1.3 -1.6 (A)املنطقة  + 0.6  + 0.8

عقب (الواجهة األمامية 
 )الرياح

 - 0.8 -0.9 (B)املنطقة  - 0.1 - 0.3
الواجهة 
 اجلانبية

 - 0.4 -0.9 (C)قة املنط

D1ميكن احلصول على القيم البينية بالنسبة والتناسب ضمن املدى: مالحظة 4
H

⎛ ⎞< <⎜ ⎟
⎝ ⎠

، انظر 

 .خبصوص حالة التعرض) ٢/٤/٢(البند 
  

جيب أن تقسم الواجهة اجلانبية إىل شرائط طولية إبتداًء من جهة هبوب الرياح وكما هو   )٢(
 الذي يساوي القيمة الصغرى (b)لك حسب الطول املقياسي ، وذ)٧-٤(مبني يف الشكل 

 عرض املبىن املعترض الجتاه الرياح قيد البحث، (B)، حيث (2H = b)   أو(B = b) من
  . هو ارتفاع املبىن شامالً التصوينة أو اجلملون)H(، و) ب١-٤(انظر الشكل 

  
حبيث تقل املسافة بينهما عن الطول ) منشأين(مبنيني تتسبب احلالة عندما تتقابل واجهتا   )٣(

 يف حدوث تسارع جلريان تيار الرياح مما يزيد من قيمة الضغط السالب (b)املقياسي 
وتسمى .  للجدران الشاقولية(Cpe) وبالتايل رفع القيم السالبة ملعامالت الضغط اخلارجي

. ى احلالة حالة التعرض املنعزلةهذه احلالة حالة التعرض األنبوبية، وخالفاً لذلك تسم
  :وجيري التفريق بني احلالتني كما يلي
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)عندما تكون الفُرجة بني واجهيت املبنيني أقل من  * )b  (Cpe) فتؤخذ قيم (b) أو أكرب من 4
  حلالة التعرض املنعزلة،) ٤ – ٤(السالبة الواردة يف اجلدول 

)اجهيت املبنيني أكرب من   عندما تكون الفُرجة بني و      * )b  السالبة  (Cpe) فتؤخذ قيم    (b) و أقل من     4
بتحفظ، أوتطبيق  ) ٤ – ٤(تطبيق قيم احلالة األنبوبية الواردة يف اجلدول        : حلالة التعرض كما يلي   

)قيم احلالة األنبوبية عندما يكون عرض الفرجة مساويا        )b تطبيق قيم احلالة املنعزلة الـواردة       و ،2
) عندما يكون عرض الفرجة مساويا    ) ٤ – ٤(يف اجلدول    )b  وتطبيق القيم اليت يـتم      ،(b)  و 4

 احلصول عليها باالستيفاء اخلطي بني هذه القيم لعرض الفُرجة الفعلي الذي يقع ضمن املـدى              
)من )b ) إىل4 )b ) أو املدى من2 )b      .(b)  إىل 2

  
 
 

 مسطح املبىن              مسطح املبىن     

 .حاالت حتميل قوة الرياح) أ(
 

)Db(              واجهة املبىن حيث )Db(             واجهة املبىن حيث  ≤ <  

 .دليل الرموز ملناطق واجهات املبىن اخلاصة مبعامالت الضغط) ب(

 .دليل بيانات الضغط على اجلدران) ٧-٤(الشكل 
  
  :املباين ذات املسطح عديد األضالع  )ب(

  
ذات الزوايا (حتدد قيم معامالت الضغط اخلارجي للمباين ذات املسطحات عديدة األضالع 

 .(BS 6399: Part 2:1997)من الكودة الربيطانية ) ٣/٣/١/٤( حسب البند o)90≥الركنية

 هبوب الرياحاجتاه

اجتاه هبوب الرياح

اجتاه هبوب الرياح
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) ٤-٤( وميكن عند تناول موضوع القوة الكلية على املبىن استخدام قيم املعـامالت من اجلدول
  .(BS 6399: Part 2:1997)من الكودة الربيطانية ) ٣/١/٣/٣/٢( من البند (23)مع املعادلة 

  
  :(Recessed) والفسحات الغائرة (Re-entrant)ذات املسطح ذي األركان الكارة املباين   )ج(
  

للجدران الشاقولية يف املباين ذات )٤-٤(تستخدم املعامالت الواردة يف اجلدول   )١(
األركان الكارة والفسحات الغائـرة على أن ختضع لالعتبارات التالية، انظر 

 ): ٨-٤(الشكل 
  

رة أو الفسحات الغائرة جناحا واحدا أو أكثر يف اجتاه تيار أن تشكل األركان الكا  *
، وأن يتم حتديد املناطق )أدناه)  ج(و) ب(و) أ(األجزاء املظللة يف الرسم (الرياح 

على اجلدران اجلانبية ألي جناح منها حبيث يكون العرض املعترض رى 
)B(هو)B(الرياح )B(و1    .هو ارتفاع اجلناح قيد االعتبار)H(، ويكون االرتفاع3

أن يتم حتديد املناطق على باقي جدران املبىن اجلانبية حبيث يكون العرض   *
)B(هو)B(املعترض رى الرياح   . هو ارتفاع املبىن)H(، ويكون االرتفاع2

أن تعترب اجلدران اجلانبية لألركان الكارة و الفسحات الغائرة يف عقب الرياح   *
    .جزءاً من وجه املبىن يف عقب الرياح
 اجتاه هبوب الرياح

 )د( )ج( )ب( )أ(

 .غائرةمناذج للمباين ذات املسطح ذي األركان الكارة والفسحات ال) ٨-٤(الشكل 
  

باجتاه (لآلبار الداخلية والفسحات الغائرة يف الواجهات اجلانبية عندما يكون مقاس   )٢(
البئر الداخلية أو الفسحة الغائرة أقل من الطول ) ثغرة(فُرجة ) الرياح
    :، عندئذ يطبق ما يلي}) د٨-٤(انظر الشكل {)b(املقياسي

)C( اخلارجيتكون قيم معامالت الضغط  * pe جلدران البئر الداخلية مساوية 
  ).٤/٢/٥(معامالت السقف الذي توجد فيه البئر وحسب البند 

B 3

B 2 B 2 B 2B B 1

B 1B 1



   

  ٨٧

)C( تكون قيم معامالت الضغط اخلارجي  * peدران الفسحة الغائرة مساوية جل
  .معامالت الواجهة اجلانبية اليت توجد فيها الفسحة الغائرة

  
وعندما متتد البئر أو الفسحة الغائرة ضمن أكثر من منطقة ضغط، تكون قيمة أي 

)C(من معامالت الضغط اخلارجي pe هي جمموع القيم املوزونة حسب نسبة 
املساحة اليت يشغلها جزء البئر أو الفسحة الغائرة يف كل منطقة من مناطق الضغط 

  .ة الغائرةاليت تتضمنها البئر أو الفسح
  

البئر الداخلية أو الفسحة ) ثغرة(فُرجة ) باجتاه الرياح(عندما يكون مقاس   )٣(
 فتحدد قيم ،}) د٨- ٤(انظر الشكل  {)b(الغائرة أكرب من البعد املقياسي
)C(معامالت الضغط اخلارجي pe من الكودة ) ٣/٣/١/٥( حسب البند

  .(BS 6399: Part 2:1997) ةالربيطاني
  

  :املباين ذات الواجهات املدرجة أو غري املنتظمة  )د(
  

  :الواجهات املتساطحة غري املنتظمة  )١(
  

يف ذات املستوى (تكون جدران هذه الواجهات يف كافة مناطق الواجهة متساطحة 
وحتدد قيم معامالت . مناذج هلذه الواجهات) ٩-٤(ويبني الشكل ). الشاقويل

)C(ضغط اخلارجيال pe وذلك للحالتني حسب موقع التدرج ) ٤-٤( من اجلدول
  :كما يلي) يف مواجهة الرياح أو عقب الرياح(من إجتاه الرياح 

  
  : من جهة عقب الرياح) القَصة(التدرج   *

 بالتتابع وذلك إبتداًء من حافة املبىن (C)و  (B) و (A)حتدد مناطق الضغط 
وحيدد الطول ).  أ ، ج٩-٤(ة للرياح وكما هو موضح يف الشكل املواجه
 والبعد )H(وذلك حسب االرتفاع) القصة(دون اعتبار للتدرج )b(املقياسي

  .للواجهة يف مقابلة الرياح)B(املستعرض 
  :يف مواجهة الرياح) القَصة(التدرج   *

 بالتتابع وذلك إبتداًء من حافة املبىن )C( و)B( و(A)حتدد مناطق الضغط   
وحيدد الطول ).  ب ، د٩-٤(املواجهة للرياح وكما هو موضح يف الشكل 



   

  ٨٨

رج  لواجهة كل تد)B( والبعد املستعرض )H( باعتبار االرتفاع)b(املقياسي
)HB،(يف مواجهة الرياح، أي) قصة( )HB،(و11 22.  

)H(وبالنسبة لالرتفاع النسيب r ة( لكل تدرجمن املبىن، فيقاس من سطح األرض وحىت ) قص
لبند وحيدد االرتفاع الفعال حسب ا). ٩-٤(قمة كل جزء من الواجهة املتدرجة، انظر الشكل 

  ). ب٤/١/٧(الفرعي 
  

 

 .من جهة عقب الرياح) القَصة(التدرج ) أ(
 

 .يف مواجهة الرياح) القَصة(التدرج ) ب(
  

 .يف مواجهة الرياح) القَصة(التدرج )  د( .من جهة عقب الرياح) القَصة(التدرج ) ج(
  

  )٩-٤(الشكل 
  . غري املنتظمةمناذج للمباين ذات الواجهات املتساطحة املدرجة أو

  
  :الطوابق املرتدة  )٢( 

  
  :واجهات الطوابق املرتدة عن واجهات الطوابق السفلى  *
  

)b2.0(جيب أال تقل مسافة االرتداد يف وجه الرياح عن).  أ١٠-٤(انظر الشكل   كي 1
قرة تعترب الطوابق مرتدة، وإال فتعترب متساطحة مع الطوابق السفلى وتعاجل حسـب الف

 لرياحاجتاه هبوب ا
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)b(الفرعية الثانية من هذه الفقرة، حيث وحتدد قيم .  هو الطول املقياسي للطوابق املرتدة1
)C(معامالت الضغط اخلارجي pe ملناطق الضغط (A)و (B)و (C) ٤-٤( من اجلدول.(  

 

 .لطوابق السفلىالطوابق املرتدة عن واجهات ا) أ(
 

 .الطوابق املرتدة املتساطحة مع واجهات الطوابق السفلى املواجهة للرياح) ب(
  

  )١٠-٤(الشكل 
  الطـوابق املرتــدة

  
  :واجهات الطوابق املرتدة املتساطحة مع واجهات الطوابق السفلى املواجهة للرياح  *

)b2.0(الرياح عنعندما تقل مسافة االرتداد يف وجه ).  ب١٠-٤(انظر الشكل   تعترب 1
واجهات الطوابق املرتدة املواجهه للرياح متساطحة مع واجهات الطوابق السفلى املواجهة 

ويطبق ما ورد يف الفقرة  الفرعية األوىل الواردة  أعاله لتحديد قيم معامالت . للرياح أيضاً
)C(الضغط اخلارجي pe ملناطق الضغط(A)و (B)و (C) وحتدد للمنطقة )٤-٤( حسب اجلدول ،

  : كما يلي)E(اإلضافية 
)H(يؤخذ االرتفاع املرجعي  - r للمنطقة اإلضافية (E) مساوياً ارتفاع اجلزء من املبىن أسفل 

  .اجلزء املرتد

CA H 1
 

H
r 

B

B1

>0.2 b1

A
B C

H
r 

Eb 2
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 ، ويكون ارتفاعها(A) مساويا عرض املنطقة (E)يكون عرض املنطقة اإلضافية   -

2bمساوياً
3

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

)b(حيث،    . هو الطول املقياسي للطوابق السفلى2

  ، و باستخدام معامل الضـغط اخلـارجي(A)حتـدد قيمة الضـغط السالب على املنطقة   -

)C0.2( pe=− حتسب قيمة الضغط على املنطقة االضافية (E) وتؤخذ أكرب القيمتني 
    .(E)السالبتني السابقتني قيمة للضغط السالب على املنطقة االضافية 

  :األمحال املستحثة النامجة عن احتكاك تيار الرياح باجلدران  )ه(
  

) الواجهات(بشكل موازٍ للجدران ) الرياح(جيب حساب احلمل املستحث من مرور تيار اهلواء   
)Db(الطويلة للمبىن عندما تكون )C(حيث يفترض أن معامل السحب االحتكاكي، > f يؤثر 

من ) ٨(انظر أيضاً الفقرة ). ٥-٤(من اجلدار وبالقيم الواردة يف اجلدول  (C)على كامل املنطقة
  ). ج٤/٢/١(البند الفرعي 

  
)C(معامل السحب االحتكاكي): ٥-٤(اجلدول  f 

  نوع السطح

 0.01  ملساء دون متوجات أو أضالع تعترض جمرى الرياحسطوح

 0.02 سطوح مع متوجات تعترض جمرى الرياح

 0.04 سطوح مع أضالع تعترض جمرى الرياح
  

  :الدائري) املسقط األفقي( املسطح ذات املباين  )و(
  

)C(اخلارجيوزيع معامالت الضغط ت) ٦-٤( اجلدول يبني   pe املسطح  حميط حول
)0( أن املوقع على احمليطباعتبار ،)لألقطار اليت تزيد عن متر واحد (الدائري θ=o  يف
)180(احمليط الرياح و املوقع على وجه θ=o وميكن استخدام . عقب الرياحيف 

طح وجيب إيالء املنطقة على الس. التناسب اخلطي للحصول على قيم بينية للمعامالت
)40(حيث θ=oو)C0( pe= عناية خاصة عند تصميم مثبتات الكسوات بسبب 

)C7.0(التذبذب املفاجئ بالضغط ضمن املدى  pe=± والناجم عن التقلب يف اجتاه 
    . الرياح

)C(معامالت الضغط اخلارجي  ٤/٢/٥ peللسقوف :  
  

  :املسطحةالسقوف   )أ(
  



   

  ٩١

  :اــال  )١(
  

تستخدم البيانات الواردة يف هذه املادة للسقوف املستوية اليت يقل ميالا 
)5(عن oومعامالت الضغط اخلارجي املعطاة هنا هي حلاالت التحميل املتعامدة ،  



  ٩٢

 مـن   )θ=+45°(حيث تعترب احلد األقصى الذي يغطي كافة احتاهات الرياح ضمن اخلطوة          ) املتصالبة(
  ). ١ - ٤(والشكل )  أ٤/٢/١(من البند الفرعي ) ٢(احملور املتعامد مع السطح، انظر الفقرة 

  
  حميط املباين ذات املسطح الدائريحول (Cpe)  معامالت الضغط اخلارجي:)٦ - ٤ (اجلدول

 على حميط مسطح املبىن وقعامل  أملسالسطح ذو برزات خشن أو السطح
 (θ) الدائري

d
H10 ≤ 

d
H5.2 ≥ 

d
H10 ≤ 

d
H5.2 ≥

°   0  1.0 +  1.0 + 1.00   +1.0  + 
°  10  0.9+ 0.9+ 0.90   +0.9  + 
°  20  0.7+ 0.7+ 0.70  + 0.7  + 
°  30  0.4+ 0.4+ 0.35 + 0.35+ 
°  40  0 0 0 0 
°  50  0.5 - 0.4 - 0.70 - 0.50 - 
°  60  0.95 - 0.8 - 1.20 - 1.05 - 
°  70  1.25 - 1.10 - 1.40 - 1.25 - 
°  80  1.20 - 1.05 - 1.45 - 1.30 - 
°  90  1.00 - 0.85 - 1.40 - 1.20 - 
° 100  0.80 - 0.65 - 1.10 - 0.85 - 
° 120  0.50 - 0.35 - 0.60 - 0.40 - 
° 140  0.40 - 0.30 -  0.35 - 0.25 - 
° 160  0.40 - 0.30 -  0.35 - 0.25 - 
° 180  0.40 - 0.30 -  0.35 - 0.25 - 

  
  :تقسيم السقف ملناطق حمملة حبمل الرياح  )٢(
 

جيب تقسيم السقف إبتداًء من حافة الطنف املواجهة للرياح إىل املناطق املوضحة يف 
 (2H=b) أو(B=b) الذي يساوي(b)، وذلك حسب الطول املقياسي)١١ -  ٤(الشكل 

 (L) أو (W) عرض املبىن املستعرض مع اجتاه الرياح الذي يساوي (B)أيهما أصغر، حيث 
  ).التصوينة(مع املتراس ) الواجهة( هو ارتفاع اجلدار (H)حسب اجتاه الرياح قيد االعتبار، و 

 
  ):التصوينة(تأثري الطنف واملتراس   )٣(
 

حسب الطنف ) ٧ - ٤( للسقوف من اجلدول (Cpe)حتدد قيم معامالت الضغط اخلارجي 
دأ التقسيم من حافة الطنف بعد اجلزء ويراعى أن يب). ١٢ - ٤(والتصوينة املبينني يف الشكل 

وحيدد الضغط على اجلزء املستدير من الطنف بالنسبة والتناسب بني . الدائري أو املشطوف
، أما الطنـف املشـطوف فيكون حسب البنـد الفرعي )الواجهة(السقف املسطح واجلدار 

  . على التصويناتعند حتديد محل الرياح)  أ٤/٢/٨(ويرجع إىل البند الفرعي ).  د٤/٢/٥(



  ٩٣

    
  

 

    
  

 

 .حاالت التحميل حسب اجتاه مسطح املبىن) أ(
  
 

 .مناطق التحميل حسب مسطح سقف املبىن) ب(
 .تقسيم السقف ملناطق حمملة حبمل الرياح): ١١ - ٤(الشكل 

  
  للسقوف املسطحة يف املباين(Cpe)معامالت الضغط اخلارجي ): ٧ - ٤(اجلدول 

 غطمنطقة الض 
 A B C D نوع السقف املسطح

 ± 0.2 - 0.7 - 1.4 - 2.0 طنف ذو حرف حـاد

b
h05.0 = 1.8 - 1.25 - 0.7 - 0.2 ± 

b
h10.0   تصوينةبطنف  ± 0.2 - 0.7 - 1.2 - 1.75 =

Eave with Parapet h0.20
b

≤ 1.4 - 1.0 - 0.7 - 0.2 ± 

b
r05.0 = 1.0 - 1.2 - 0.4 - 0.2 ± 

b
r10.0   ينمنحطنف  ± 0.2 - 0.3 - 0.8 - 0.75 =

Curved Eave 
b
r20.0 = 0.55 - 0.55 - 0.3 - 0.2 ± 

°30 = α  0.95 - 1.0 - 0.3 - 0.2 ± 
°45 = α 1.2 - 1.3 - 0.4 - 0.2 ± طنف مشطوف  

Mansard Eave  °60 = α  1.3 - 1.25 - 0.6 - 0.2 ± 

اجتاه هبوب الرياح
b/

2 

b/
10

 

A

C

B A

L = D 

W
 =

 B
 

 اجتاه هبوب
   الرياح

W = D

L 
= 

B 

 اجتاه هبوب
  الرياح

b/4
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 :مالحظــات
ميكن استخدام التناسب اخلطي للحصول على القيم البينية للـسقوف ذات التـصوينة أو                )أ(

 .الطنف املنحين
 إىل (α = 30°)كما سبق، لكن للسقوف ذات الطنف املشطوف ضمـن املدى مـن    )ب(

(°60 = α) وبني قيم ،(°60 = α) يف اجلـدول للـسقف املـسطح ذي     والقيم الواردة
 . (α > 60°)الطنف حاد احلواف وذلك عندما تكون 

 .، جيب أخذ القيم املوجبة والسالبة بعني االعتبار(D)يف املنطقة   )ج(
  .(BS 6399: Part 2: 1997) من الكودة الربيطانية ) ٣/٣/٢(انظر البند   )د(

 
 .قسيم مناطق الضغطمن هنا يبدأ ت .من هنا يبدأ تقسيم مناطق الضغط  
   

 طنف مشطوف طنف مستدير تصوينة
 .حافة بداية تقسيم السقف للمناطق احململة حبمل الرياح): ١٢ - ٤(الشكل 

  
  :السقوف املسطحة املرتدة  )٤(
  

 للسقوف املسطحة املرتدة املوضحة يف الشكل (Cpe)حتدد معامالت الضغط اخلارجي 
  : والسفلي، كما يلي، وذلك للسقفني العلوي)١٣ -  ٤(

  
  :للسقف العلوي  *

 (Hr)، حيث يؤخذ االرتفاع املرجعـي       ) أ ٤/٢/٥(من البند الفرعي    ) ٣(حسب الفقرة   
 اخلـاص   (H)باالرتفاع الفعلي حىت منسوب الطنف العلوي، على أن يؤخذ االرتفـاع            

  باالرتفاع الفعلي للجزء املرتد مقاساً من منسوب سـقف         (b)بتحديد الطول املقياسي    
  .اجلزء السفلي وحىت منسوب الطنف العلوي

  :للسقف السفلي  *
باالرتفاع الفعلـي    (Hr)كما سبق ذكره للسقف العلوي، لكن يؤخذ االرتفاع املرجعي          

  حىت منسوب طنف السقف السفلي ويتم إمهال تأثري اجلزء املرتد مع ظهور منطقة إضافية 

H
r=

H
 

b/10 

α

H
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H
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هو الطول املرجعـي الـالزم       (b) يثح،  (b/2)تقع حول حميط اجلزء املرتد مبسافة تساوي        
هلذه املنطقة االضافية مبعامل جدار الطابق       (Cpe)وحيدد معامل الضغط اخلارجي   . للجزء املرتد 

  ).٤/٢/٤(املرتد نفسه احملاذي للمنطقة وحسب البند 
  

 

 
 .السقوف املسطحة املرتدة): ١٣ - ٤(الشكل 

  
  : وثنائي امليلالسقوف اجلملونية ذات السطح أحادي امليل  )ب(

  
  : تقسيم السقف ملناطق حمملة حبمل الرياح  )١(

  
املوضحة ) الشرائط(جيب تقسيم السقف إبتداًء من حافة الطنف املواجه للرياح إىل املناطق            

وذلك للسقف أحادي امليل وثنائي امليل على التتابع،        ) ١٥ - ٤(و) ١٤ - ٤(يف الشكلني   
افيت طنف وقمة السقف املائل وذلك حسب الطـول         حبيث يكون اجتاه الشرائط موازياً حل     

أيهمـا   2H) أو (W = bwأيهما أصغر و  2H) أو (L = bLحيث    (bw) و (bL) املقياسي
 هو االرتفـاع  (H) أبعاد املبىن املتعامدة مع اجتاه هبوب الرياح، و    (L) و   (W) أصغر ، حيث  

  .من منسوب األرض حىت أعلى منسوب يف السقف املائل
  

  :قف أحادي امليلالس  )٢(
  

). ٨ - ٤( للسقف أحادي امليل من اجلدول       (Cpe)تؤخذ قيمة معامل الضغط اخلارجي      
 املتعامــدة   ونظراً لعدم متاثل هذا السقف فيجب دراسة ثالث من حاالت التحميـل           

مع  احلالة املتعامدة و (θ = 0°)، وهي احلالة املتعامدة مع الطنف األدىن أي )املتصالبة(
أي ) القمـة (احلالـة املتعامـدة مع الطنف األعلى و (θ = 90°) اجلملون أي
(°180 = θ)، ١٤ -  ٤( انظر الشـكل.(   

املنطقة االضافية حول حميط اجلزء املرتد

A

D

C

B A

b/2

b/
2 b/2

b/
2

الطابق
العلوي

اجتاه هبوب الرياح
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اجتاه الرياح

  
  

اجتاه الرياح

 عــام) أ(
   

  
  

 مسقط أفقي

   
  (θ = 180°) و (θ = 0°)مناطق الرياح عندما تكون ) ب(

  الطنف العلوي 
 

  اجتاه الرياح
 

  
فقيمسقط أ

 (θ =90°)مناطق الرياح عندما تكون ) ج(

 .السقوف اجلملونية ذات السطح أحادي امليل): ١٤ - ٤(الشكل 

  
  
  

اجتاه هبوب الرياح
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   لسقوف املباين أحادية امليل(Cpe)معامل الضغط اخلارجي ): ٨ - ٤(اجلدول 
  منطقة الضغط لالجتاه

(°0 = θ)    
  منطقة الضغط لالجتاه

(°90 = θ)    
 منطقة الضغط لالجتاه 

(°180 = θ)    
زاوية امليل 

(α) 
 A B C AU AL B C D A B Cبالدرجات

° 5  1.8 - 1.2 - 0.6 - 2.2 - 2.1 - 1.7 - 0.6 - 0.5 - 2.3 - 1.2 - 0.8 - 

1.3 - 0.8 - 0.3 - 2.8 - 1.6 - 1.6 - 0.8 - 0.7 - 2.6 - 1.0 - 0.9 - ° 15 
0.2 + 0.2 + 0.2 +         

1.1 - 0.5 - 0.2 - 1.7 - 1.3 - 1.2 - 1.0 - 0.8 - 2.3 - 1.2 - 0.8 - ° 30 
0.8 + 0.5 + 0.4 +         

1.1 - 0.3 - 0.7 + 1.5 - 1.3 - 1.2 - 1.0 - 0.9 - 1.3 - 1.0 - 0.8 - ° 45  
0.8 + 0.6 +          

0.8 + 0.8 + 0.8 + 1.2 - 1.2 - 1.2 - 0.4 - 0.4 - 1.0 - 0.7 - 0.7 - ° 60 
      0.4+     

0.8 + 0.8 + 0.8 + 1.2 - 1.2 - 1.2 - 0.4 - 0.2 - 1.1 - 0.7 - 0.7 - ° 75 
      0.5+ 0.4+    

 :مالحظـات
 

 ،(θ = 0 °)يبني اجلدول القيم املوجبة و القيم السالبة ملعامالت الضغط اخلارجي الجتاه الرياح عندما تكون   )أ(
.  بني القيم املوجبة والـسالبة (α > °15 < 30°)نظراً للتغري السريع املتالحق للضغط للسقف ذي امليالن 

، (θ = 90°)  عندما تكونمالت الضغط اخلارجي الجتاه الرياحكما يبني القيم املوجبة و القيم السالبة ملعا
  . وذلك بسبب التقلب يف اجتاه الرياح(α > °60 < 75°)لكن للسقف ذي امليالن 

 املبينـة يف هـذا      (α)ميكن حتديد القيم البينية للمعامالت بالتناسب اخلطي بني قيم زاوية ميل الـسقف                )ب(
  ).املوجبة أو السالبة (اجلدول، لكن ضمن االشارة الواحدة

  
  :السقف ثنائي امليل  )٣(

  
). ٩ - ٤( للسقف ثنائي امليل من اجلـدول        (Cpe)تؤخذ قيمة معامل الضغط اخلارجي        *

ونظراً لتماثل هذا السقف فيكتفى بدراسة حالتني فقط من حاالت التحميـل املتعامـدة       
احلالـة املتعامـدة مـع    و (θ = 0°)، مها احلالة املتعامدة مع الطنف األدىن أي )املتصالبة(

ويكون ميل السقف موجباً عندما يكون الطنف الداخلي أعلى . (θ = 90°)اجلملون أي 
). ١٥ - ٤(من الطنف اخلارجي وسالباً عندما يكون األمر بعكـس ذلك، انظر الشكل            

  هي للسقف الثنائي املتماثل) ١٠ - ٤(وجيب مالحظـة أن قيم املعامـالت يف اجلدول 



  ٩٨

 استخدامها يعتـرب مقبـوالً عندما ال يزيد الفرق النسيب بني ميلي جزأي السقف الثنـائي               لكن
  . يف قائمة املراجع[5]وخبالف ذلك فيمكن الرجوع للمرجع ذي الرقم ، (°5)

، فيجـب أن  (bL > W) و (α < 7 °) وعندما تكون زاوية ميل السقف (θ = 0°) حلالة التحميل  *

Lbة للمساف (C)متتد املنطقة   
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

من احلافة املواجهة للرياح ويف اجتاه عقب الرياح حبيث حتل حمل            

  .(G) وجزء من املنطقة (F) و(E)املنطقتني 

  
  لسقوف املباين ثنائية امليل(Cpe)معامل الضغط اخلارجي ): ٩ - ٤(اجلدول 

 زاوية امليل = 90°) الضغط لالجتاه منطقة  (θ = 0°)منطقة الضغط لالجتاه 
(α)  

 A B C E F G A B C D بالدرجات

45 - ° 1.0 - 1.0 -0.8 -1.0 -0.7 -0.7 -1.5 - 1.3 - 1.0 -0.2 - 
30 - ° 1.2 - 1.2 -0.8 -0.9 -0.7 -0.7 -1.7 - 1.3 - 1.0 -0.2 - 
15 - ° 2.6 - 1.0 -0.9 -0.7 -0.5 -0.5 -2.7 - 1.4 - 0.8 -0.3 - 
5 - ° 2.3 - 1.2 -0.8 -0.3 -0.3 -0.3 -2.2 - 1.5 - 0.7 -0.4 - 
5 + ° 1.8 - 1.2 -0.6 -0.5 -0.3 -0.3 -2.0 - 1.1 - 0.6 -0.4 - 

15 + ° 1.3 - 0.8 -0.3 -1.1-0.9 -0.5 -1.6 - 1.5 - 0.6 -0.3 - 

  0.2+ 0.2+ 0.2+     
30 + ° 1.1 - 0.5 -0.2 -0.7-0.4 -0.4 -1.2 - 1.1 - 0.6 -0.2 - 

  0.8+ 0.5+0.4+    
45 + ° 1.1 - 0.3 -0.7+0.4 -0.3 -0.3 -1.2 - 1.2 - 0.6 -0.2 - 

  0.8+ 0.6+      
60 + ° 0.8+ 0.8+ 0.8+ 0.7- 0.7- 0.3- 1.2- 1.2- 0.7- 0.2- 
75 + °  0.8+ 0.8+ 0.8+ 0.7- 0.7- 0.3- 1.2- 1.2- 0.7- 0.2- 

  :مالحظات
 ونظراً للتغري السريع املتالحق بني القيم املوجبة والقـيم الـسالبة   ،(θ = 0 °)  الجتاه الرياح  )أ(

فقد زود اجلدول بالقيم املوجبة والقـيم   (+α > ° 15 < +30 °)للضغط للسقف ذي امليالن 
 .السالبة ملعامالت الضغط اخلارجي

 (α) القيم البينية للمعامالت بالتناسب اخلطي بني قيم زاويـة ميـل الـسقف               ميكن حتديد   )ب(
 .املتشاة اإلشارة وقيم املعامالت املتشاة اإلشارة فقط املبينة يف هذا اجلدول
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  للسقوف املسنمة(Cpe)معامل الضغط اخلارجي ): ١٠ - ٤(اجلدول 

  (α)زاوية امليل   (θ = 90°) و (θ = 0°)منطقة الضغط لالجتاهني 
 A B C E F G H I J بالدرجات

°45 - 1.3 - 0.6 - 0.8 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.8 - 0.8 - 0.2 - 

°30 -  2.3 - 0.8 - 0.8 - 0.7 - 0.7 - 0.7 - 0.8 - 0.8 - 0.2 - 

°15 - 2.6 - 1.0 - 0.9 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.6 - 0.6 - 0.3 - 

°5 - 2.3 - 1.2 - 0.8 - 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.6 - 0.6 - 0.4 - 

°5 + 1.8 - 1.2 - 0.6 - 0.6 - 0.6 - 0.3 - 1.2 - 0.6 - 0.4 - 

°15 + 1.3 - 0.8 - 0.3 - 1.0 - 1.2 - 0.5 - 1.4 - 0.6 - 0.3 - 

  0.2+ 0.2+ 0.2+       
°30 + 1.1 - 0.5 - 0.2 - 0.7- 0.5 - 0.4 - 1.4 - 0.8 - 0.2 - 

  0.8+ 0.5+ 0.4+       
°45 + 1.1 - 0.3 - 0.7+ 0.6 - 0.3 - 0.3 - 1.3 - 0.8 - 0.2 - 

   
0.8+ 

 
0.6+ 

 
       

°60 +  0.8+ 0.8+ 0.8+ 0.6 - 0.3 - 0.3 - 1.2 - 0.4 - 0.2 - 

°75 +  0.8+ 0.8+ 0.8+ 0.6 - 0.3 - 0.3 - 1.2 - 0.4 - 0.2 - 

  :مالحظات

 ونظراً للتغري السريع املتالحق بني القيم املوجبة والقـيم الـسالبة   ،(θ = 0°)الجتاه الرياح   )أ(
 فقد زود اجلدول بالقيم املوجبة والقـيم  (+α >°15 < + 30°)للضغط للسقف ذي امليالن 

 . السالبة ملعامالت الضغط اخلارجي
 (α)ناسب اخلطي بني قيم زاويـة ميـل الـسقف           ميكن حتديد القيم البينية للمعامالت بالت       )ب(

 .املتشاة اإلشارة وقيم املعامالت املتشاة اإلشارة املبينة يف هذا اجلدول

  



  ١٠٠

 اجتاه الرياح  اجتاه الرياح 
  

 السقف املائل الغائر السقف املائل احملدب

  عــام) أ(
 

   

    اجتاه الرياح 
 (θ = 0°)مناطق الرياح عندما تكون ) ب(
 

  
  

     اجتاه الرياح
 

 (θ = 90°)مناطق الرياح عندما تكون ) ج(
 السقوف اجلملونية ذات السطح ثنائي امليل): ١٥ - ٤(الشكل 

α > 0°
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  :السقوف املسنمة  )ج(
  

تسمى هذه السقوف مسنمة ألهنا تشكل كتلة مرتفعة فوق ظهر املبىن كالسنام فوق ظهـر               
يـزود  . م هذا النوع من السقوف إىل مناطق الضغط       تقسي) ١٦ - ٤(يبني الشكل   . اجلمل

املـسقوفة  (بقيم معامالت الضغط اخلارجي هلذه الـسقوف املـسنمة          ) ١٠ - ٤(اجلدول  
اليت تغطي املباين شبه املكعبة حيث يكون ميـل         ) بسطوح مائلة يف كل االجتاهات كالسنام     

 أنه ميكـن اسـتخدام    إال.(α → - °45 ← + 75°)سطوحها متساوياً تقريباً وضمن املدى 
) ليست متساوية يف كافـة االجتاهـات      (اجلدول نفسه للسقوف املسنمة ذات امليول املتباينة        

). ١٦ - ٤(بشرط أن تستخدم زاوية ميالن السطح املواجه للرياح كما هو موضح يف الشكل              
وعنـدما  . وتكون زاوية امليل موجبة عندما يكون التسنم لألعلى وبعكس ذلك فهي سـالبة            

 يف قائمة   [5] فيمكن الرجوع للمرجع ذي الرقم       (Skewed)كون السطح املائل مزويا ً    ي
  .املراجع

  
  ):السقف السندي(السقوف املائلة متعددة السطوح   )د(

  
وحتدد معامالت الضغط لكل سطح من سـطوحها        . تكون هذه السقوف مجلونية أو مسنمة     

وحسب البند  ) ثنائية األبعاد (ملونية  بالنسبة للسقوف اجل  )  ب ٤/٢/٥(حسب البند الفرعي    
وذلك حسب زواية ميل كل سـطح       ) ثالثية األبعاد (للسقوف املسنمة   )  ج ٤/٢/٥(الفرعي  

وحتدد مناطق الـضغـط لكـل سطــح        . السطوح اليت يتألف منها السقـف    منفـرد من   
  ).١٧ - ٤(حسـب الشكل 
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  اجتاه الرياح 
  
 

  جتاه الرياحا 
  
 

  
  

  
  احاجتاه الري

  
 

  
  

  
  اجتاه الرياح

  
 

 .عــام) أ(
 
 

                           
  
  
  
  

  اجتـاه الرياح
 مسقط أفقي                        

     

 .(θ = 0 °)مناطق الرياح عندما تكون ) ب(
 
 

                                                
  
  

  
 مسقط أفقي

  
  

  اجتاه الرياح
 

 .(θ = 90 °)ح عندما تكون مناطق الريا) ج(
 .السقوف املسنمة ): ١٦ - ٤(الشكل 
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 اجتاه الرياح اجتاه الرياح
 

.مناطق الضغط يف السقف متزايد امليل) ب( .مناطق الضغط يف السقف متناقص امليل) أ(

 ).السقف السندي(السقوف املائلة متعددة  السطوح ): ١٧ - ٤(الشكل 
  
  : متعددة البواكيالسقوف املائلة  )ه(
  

) ٩ -  ٤(و  ) ٨ -  ٤( من اجلدولني    (Cpe)ميكن استخدام قيم معامالت الضغط اخلارجي         
) ١٨ -  ٤(بتحفظ لسطوح هذا النوع من السقوف املائلة وكما هو موضح يف الـشكل              

عند دراسة أي من سطوح السقف حتدد البائكـة         : الذي ميكن التعبري عنه باألسلوب التايل     
قف ااور املواجه للرياح يف االعتبار، فتكون البائكة إما سقفاً أحادي امليل بأخذ سطح الس

أو سقفاً ثنائي امليل متطاوالً أو سقفاً ثنائي امليل غائراً، ومن مث حتدد معـامالت الـضغط                 
إال أنه ميكن إجراء التعـديالت التاليـة عليهـا          . اخلارجي من اجلدولني املذكورين أعاله    

  :بالتخفيض
  

، فيجب االستعاضة عن قـيم      ) أ ١٨ -  ٤(قف أحادي امليل املوضح يف الشكل       الس  *
للباكية الثانية وما يليها بالقيمـة الـسالبة        ) ٨ -  ٤(املعامالت املوجبة يف اجلدول     

(0.4 - = Cpe).  
، ) ب ١٨ - ٤(املوضـح يف الـشكل      ) غري املتماثل (السقف ثنائي امليل غري املتساوي        *

عد الطنف األعلى األول وقبل الطنف األعلى األخـري كمـا    فيجب أن تعامل السطوح ب    
ويعامل السطح األول يف مواجهة الرياح كسقف       . البواكي ذات السقف الغائر ثنائي امليل     

إال أنه جيب تطبيق ما هو   . أحادي امليل، وكذا يعامل السطح األخري لكن يف عقب الرياح         
فقرة الفرعية على السقوف هنا عندما الختتلف       مبني يف الفقرة الفرعية الثالثة التالية هلذه ال       

  .(10°)  بأقل من(α) زوايا امليل



  ١٠٤

     θ  = °0اجتاه الرياح     θ = 180°     اجتاه الرياح
 

 .السقف أحادي امليل متعدد البواكي) أ(
  

  تعامل كالسقف أحادي امليل تعامل كالسقف ثنائي امليل الغائر  تعامل كالسقف أحادي امليل
  
 

 .السقف ثنائي امليل غري املتماثل متعدد البواكي) ب(
     
تعامل كالسطح يف عقب الرياح  

 للسقف املائل الثنائي احملدب
  

     اجتاه الرياح    
 

تعامل كالسطح يف عقب الرياح للسقف  
 املائل الثنائي الغائر

تعامل كالسقف أحادي امليل    
  يف مواجهة الرياح

 .املتماثل متعدد البواكيالسقف ثنائي امليل ) ج(
     
تعامل كالسطح يف عقب الرياح للسقف  

 املائل الثنائي الغائر
  

 اجتاه الرياح
 

ح يف عقب الرياح للسقف املائل تعامل كالسط 
 نائي احملدبالث

تعامل كالسطح يف عقب الرياح 
 للسقف املائل الثنائي الغائر

 .د البواكيالسقف ثنائي امليل الغائر املتماثل متعد) د(
 .السقوف املائلة متعددة البواكي): ١٨ - ٤(الشكل 

H
r 

H
r 

H
r 

H
r 



  ١٠٥

، فيجب أن تعامـل     ) د ١٨ - ٤(و  )  ج ١٨ - ٤(السقف ثنائي امليل املوضح يف الشكلني         *
  .السطوح بعد الطنف األعلى األول بالتبادل كسطوح مائلة ثنائية ناهدة وأخرى غائرة

  
: ا ورد أعاله تبعا الجتاه الرياح وذلك كما يلـي         وميكن إجراء التخفيضات التالية باالضافة مل     

ال ختيفض للبائكة األوىل يف مواجهـة  : (θ = 180 °) و (θ = 0 °)عندما يكون اجتاه الرياح 
  . ملا تبقى من البواكي(0.6) للبائكة الثانية و(0.8)الرياح، وجيري ختفيض مقداره 

  
  :السقوف املائلة للطوابق املرتدة  )و(

  
، لكن حتدد مناطق الـضـغط حـسب البنـدين          ) أ ٤/٢/٥(يف البند الفرعي    يطبق ما ورد      

  ).ه ٤/٢/٥(و )  ب٤/٢/٥(الفرعيني 
  

  :تأثري التصوينة على السقف املائل  )ز(
  
حول حواف مناطق الضغط الطرفية حول حمـيط        ) املاصة(ختفف التصوينة من القوة الساحبة        

، وخبالف ذلك (α < 30 °)ية ميل السقف وميكن إغفال هذا التأثري عندما تكون زاو. السقف
  .(BS 6399:part 2:1997)من الكودة الربيطانية ) ٣/٣/٣/٧(فيجب أخذه باالعتبار حسب البند 

  
  :اجلزء الكابويل من السقف  )ح(

  
مبقدار) الواجهة(عندما يربز السقف املائل على شكل كابويل بعد اجلدار            

10
b⎛ ⎞≤⎜ ⎟

⎝ ⎠
فيجـب   

بالنسبة للمباين املفتوحـة    )  ج ٤/٢/٦( اجلزء الكابويل كما ورد يف البند الفرعي         معاجلة أمر 
وخبالف ذلك فيعاجل الضغط على السطح العلوي للجزء الكابويل وفقـاً للبنـدين             . اجلوانب

ويؤخذ الضغط على الـسطح     . حسب ما هو مالئم   ) ه ٤/٢/٥(و  )  ب ٤/٢/٥(الفرعيني  
مبا ) ٤/٢/٤(ضغط نفسه على اجلدار احملاذي وحسب البند        السفلي للجزء الكابويل على أنه ال     

  .هو مالئم أيضاً
  

  :واملباين مفتوحة اجلوانب) االستادات(املظالت واملدرجات املسقوفة   )ط(
  
  :املظالت  )١(
  

  ) ١١-٤( من اجلداول لسقوف املظالت (Cp)حتدد قيم معامالت الضغط الصايف   *



  ١٠٦

يت تأخذ التأثري الصايف للضغط بني السطحني العلوي والسفلي للسقف          ال) ١٣-٤(و  ) ١٢-٤(و  
 موجبةفيكون  (Cp)وعندما تكون قيمة معامل الضغط الصايف       . باالعتبار ولكافة اجتاهات الرياح   

، وعندما تكون قيمة معامـل الـضغط        )للداخل(الضغط العمودي على السطح يف اجتاه األسفل        
  ). للخارج(العمودي على السطح يف اجتاه األعلى فيكون الضغط   سالبة(Cp)الصايف 

وأدىن ) القيمة العظمى املوجبـة   (جيب أن تكون املظالت قادرة على مقاومة أقصى ضغط            *
 (ζ)، حيث يعتمد مقدار أدىن ضغط على نسبة االنـسداد           )القيمة العظمى السالبة  (ضغط  

لة وارتفاع الطنف األدىن مـن   حتت املظ(h1)اليت تساوي النسبة بني ارتفاع املواد املكدسة  
 املظلة خاليـة من العوائق، ومتثل القيمــة  (ζ = 0)متثل القيمة . (h2)جهة عقب الرياح 

(1 = ζ) جمرى الرياح مسدوداً متاماً بالعوائق حىت الطنف األدىن من جهة عقب الريـاح  .
 و (ζ = 0)وميكن إجياد قيم معامالت الضغط الصايف لقيم نسب االنسـداد األخرى بـني  

(1 = ζ) قيم معامالت الضغط الصايف املستنتجة هنا  بالتناسب اخلطي بينهما، حيث تستخدم
سقف املظلة مقاساً من أعلى منطقة تكـديس ويف اجتـاه    فقط للجزء من (ζ = 1)أو القيمة 

أما خبصوص اجلزء الباقي يف اجتاه عقب الرياح فيمكن أخذ قيم املعامالت            . مواجهة الرياح 
  .(ζ = 0) االنسداد لنسبة

ويراعى . تستخدم قيم معامل الضغط املوضعي لتصميم مناطق الضغط املناظرة ملعامل كل منطقة             *
  ).موجبة كانت أو سالبة(عندما تتداخل مناطق الضغط أخذ القيمة األكرب 

ن ويكـو . تستخدم قيم معامل الضغط الشامل لتصميم العناصر اإلنشائية اليت ترتكز عليها املظلة             *
.  مقاساً من احلافة املواجهـة للرياح (W 0.3)مركز الضغط يف املظالت أحادية السقف مساويا

. وبالنسبة للمظالت ثنائية السقف فينطبق مركز الضغط على مركز مساحة كل جزء من السقف             
كما يراعى يف املظالت ثنائيـة السقف أن تقاوم القوى عندمـا يكون أحد جـزأي الـسقف                

  . محل وأدىن محل واجلزء اآلخر غري حممل بتاتاًحممالً بأقصى
باإلضافة إىل الضغط العمودي على املظلة فسيكون هناك أمحال أفقية عليها نامجة عن ضغط الرياح                 *

للمظـالت أحاديـة    (متصلة بالسقف عند الطـنفني      ) Fasciaجوانب رأسية   (على أي صفاقات    
أو يف أي مكان بينهما، وحتسب القـوة        ) سقفللمظالت ثنائية ال  (أو عند الطنف واملنت     ) السقف

 (Cp = +1.3)األفقية على سطح الصفاقات يف مواجـهة الرياح باستخدام معامل الضغط الـصايف  
 لسطح الصفاقات يف عقب الرياح، حيث تدل اإلشارة املوجبة على أهنا قوة (Cp = - 0.6)والقيمة 

  .على السطح) ماصة(بة ضغط على السطح واإلشارة السالبة على أهنا قوة ساح
  



  ١٠٧

  للمظالت أحادية السطح وحرة االستناد(Cp)معامل الضغط الصايف): ١١ - ٤(اجلدول 

 املعامل املوضعي حالة التحميل
زاوية ميل 

(α)السطح 
  (+)عظمى 
)-(صغرى 

نسبة 
االنسداد 

(ζ) 

املعامل 
 الشامل

A B C 
  +0.2+  0.5+  1.8+  1.1(ζ) كافة قيم عظمى  °0

  - 0.5 - 0.6 (ζ = 0) صغرى 
1.3 -  1.4 -  

  - 1.2 - 1.3 - 1.8 - 2.2 (ζ = 1) صغرى 

  +0.4+  0.8+ 2.1+ 1.3 (ζ)كافة قيم  عظمى °5

  ζ = 0 صغرى 
0.7 - 

 
1.1 - 

 
1.7 - 1.8 -  

 - ζ (1.2 -)  1.4 - (1.2 -)  1.4 - 2.6 - (2.1 -)  2.6 = 1 صغرى 

  +ζ 0.5+  1.2 + 2.4+ 1.6 كافة قيم عظمى °10

  - ζ 0.9 -  1.5 - 2.0 - 2.1 = 0 صغرى 

 - ζ (1.1 -)  1.4 - (1.1 -)  1.4 - 2.6 - (1.8 -)  2.7 = 1 صغرى 

  ζكافة قيم  عظمى °15
0.7+ 

 
1.4+ 

 
2.7+ 

 
1.8+  

  ζ = 0 صغرى 
1.1 - 

 
1.8 - 

 
2.4- 

 
2.5 -  

 - ζ (1.0 -)  1.5 - (1.0 -)  1.5 - 2.9 - (1.6 -)  2.8 = 1 صغرى 

 +ζ 0.8+ 1.7+ 2.9+ 2.1كافة قيم  عظمى °20

  - ζ 1.3 - 2.2 - 2.8- 2.9 = 0 صغرى 

 - ζ (0.9 -)  1.5 - (0.9 -)  1.5 - 2.9- (1.5 -)  2.7 = 1 صغرى 

 +ζ 1.0+ 2.0+  3.1+  2.3كافة قيم عظمى °25

 - ζ=0 1.6 - 2.6 - 3.2- 3.2 صغرى  

 - ζ=1 (0.8 -)  1.4 - (0.8 -)  1.4 - 2.5 - (1.4 -)  2.5 رىصغ  

 +ζ 1.2+  2.2+  3.2+ 2.4كافة قيم  عظمى  °30

 - ζ 1.8 - 3.0 - 3.8- 3.6 = 0 صغرى  

 - ζ (0.8 -)  1.4 - (0.8 -)  1.4 - 2.0 -  (1.2 -)  2.3 = 1 صغرى  

 :مالحظات

  .(ζ > 0 < 1)طي بني قيم االنسداد ضمن املدى ميكن استخدام التناسب اخل  )أ(

.ميكن استخدام التناسب اخلطي بني قيم ميالن السقف ضمن القيم ذات االشارة اجلربية نفسها  )ب(



  ١٠٨

  :املظالت املتصلة باملباين  )٢(
  

يعتمد ضغط الرياح على املظالت املتصلة باملباين عل شكل املبىن وحجمه وعلى موقع املظلة              
وللتوصيات املتعلقة ذا األمر فيمكن الرجوع إىل املرجع        . له وكذلك على األبنية احمليطة    بالنسبة  

  .  يف قائمة املراجع[5]ذي الرقم 
  

  :املظالت متعددة البواكي  )٣(
  

  ).١٣ - ٤(تستخدم التخفيضات على املعامالت بالنسب املبينة يف اجلدول   
  

  : مفتوحة اجلوانبواملباين) االستادات(املدرجات املسقوفة   )٤(
  

بالنسبة ملعامالت الـضغط اخلـارجي،      ) ٤/٢/٥(و  ) ٤/٢/٤(جيري تناوهلا حسب البندين       
  .بالنسبة ملعامالت الضغط الداخلي)  ج٤/٢/٦(وحسب البند الفرعي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠٩

 (α)زاوية ميل السقف   موجبة(α)زاوية ميل السقف  سالبة (α)زاوية ميل السقف 
 موجبة

 

Cp > 0باجتاه األسفل   Cp > 0باجتاه األسفل  Cp > 0باجتاه األسفل  
 .سقوف املظالت) أ(

املساحة املظللـة   
ــواد   ــل امل متث

) املخزنة(املكدسة  
 .حتت املظلة

  
  

  
  اجتاه الرياح  

 

/ مركبات (واآلليات ) احلاويات/ البضائع املكدسة (نسبة انسداد جمرى الرياح باملواد ) ب(
 .إخل)....قطارات

  
  
  اجتاه الرياح

 

 مظلة ثنائية السطح مظلة أحادية  السطح         
 .مناطق الضغط) ج(

 ).السقائف(املظالت ): ١٩ - ٤(الشكل 

H
r

H
r

H
r

ζ = h1/ h2

h 1 h 2

ζ = 1

W/ 10 W/ 10 W/ 10 
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B
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  ١١٠

  للمظالت ثنائية السطح وحرة االستناد(Cp)معامل الضغط الصايف ): ١٢ - ٤(اجلدول 
   مل املوضعياملعا حالة التحميل

زاوية ميل 
 (α)السطح 

  (+)عظمى 
)-(صغرى 

نسبة 
 (ζ)االنسداد

املعامل 
 A B C D الشامل

  (ζ)كافة قيم  عظمى 
0.7 +  

 
0.8 +  

 
1.6 +  

 
0.6 +  

 
1.7 +  

  ζ = 0 صغرى - °20
0.7 - 

 
0.9 - 

 
1.3 -  

 
1.6 - 

 
0.6 -  

  ζ = 1 صغرى 
1.5 - 

 
1.5 - 

 
2.4 - 

 
2.4 - 

 
1.2 - 

  (ζ)كافة قيم  عظمى - °15
0.5 +  

 
0.6 +  

 
1.5 +  

 
0.7 +  

 
1.4 +  

  ζ = 0 صغرى 
0.6 - 

 
0.8 - 

 
1.3 - 

 
1.6 - 

 
0.6 - 

  ζ = 1 صغرى 
1.5 - 

 
1.5 - 

 
2.7 - 

 
2.6 - 

 
1.2 - 

  (ζ)كافة قيم  عظمى 
0.4+  

 
0.6 +  

 
1.4 +  

 
0.8 +  

 
1.1 + 

  ζ = 0 صغرى - °10
0.6 - 

 
0.8- 

 
1.3 - 

 
1.5 - 

 
0.6 - 

  ζ = 1 صغرى 
1.4 - 

 
1.4 - 

 
2.5 - 

 
2.5 - 

 
1.2 - 

  (ζ)كافة قيم  عظمى 
0.3+  

 
0.5 +  

 
1.5 +  

 
0.8 + 

 
0.8 +  

  ζ = 0 صغرى - °5
0.5 - 

 
0.7 - 

 
1.3 - 

 
1.6 - 

 
0.6 - 

  ζ = 1 صغرى 
1.4 - 

 
1.4 - 

 
2.3 - 

 
2.4 - 

 
1.2 - 

  (ζ)كافة قيم  عظمى 
0.3+  

 
0.6+  

 
1.8 +  

 
1.3 + 

 
0.4 +  

  ζ = 0 صغرى  + °5
0.6 - 

 
0.6 - 

 
1.4 - 

 
1.4 - 

 
1.1 - 

  ζ = 1 صغرى 
1.2 - 

 
1.2 - 

 
2.0 - 

 
1.8 - 

 
1.5 - 

  (ζ)كافة قيم  عظمى 
0.4+  

 
0.7+  

 
1.8 +  

 
1.4 + 

 
0.4 +  

  ζ = 0 صغرى  + °10
0.7 - 

 
0.7 - 

 
1.5 - 

 
1.4 - 

 
1.4 - 

  ζ = 1 صغرى  
1.2 - 

 
1.2 - 

 
1.8 - 

 
1.6 -  

 
1.6 - 

  + 0.4+  0.9+  1.9 +  1.4 + 0.4 (ζ)كافة قيم  عظمى  

 - ζ 0.8 - 0.9 - 1.7 - 1.4 - 1.8 = 0 صغرى  + °15

  - ζ 1.2 - 1.2 = 1 صغرى  
1.6 - 

 
1.3 - 1.7 - 

  + 0.6+  1.1+  1.9 +  1.5 + 0.4 (ζ)كافة قيم  عظمى  

 - ζ 0.9 - 1.2-  1.8 - 1.4 - 2.0 = 0 صغرى  + °20

   - ζ 1.2 -  1.2 - 1.5 - 1.2 - 1.7 = 1 صغرى  



  ١١١

 للمظالت ثنائية السطح وحرة االستناد(Cp)معامل الضغط الصايف ): ١٢ - ٤(تابع اجلدول 
   املعامل املوضعي حالة التحميل

زاوية ميل 
(α)السطح 

  (+)عظمى 
)-(صغرى 

نسبة االنسداد 
(ζ) 

املعامل 
 A B C D الشامل

  + 0.7+  1.2+  1.9 +  1.6 + 0.5 (ζ)كافة قيم  عظمى  

 - ζ 1.0 -  1.4 -  1.9 - 1.4 - 2.0 = 0 صغرى  + °25

 - ζ 1.2 - 1.2 - 1.4 - 1.1 - 1.6 = 1 صغرى  

  + 0.9+  1.3+  1.9 +  1.6 + 0.7 (ζ)كافة قيم  عظمى  

 - ζ 1.0 -  1.4 -  1.9 - 1.4 - 2.0 = 0 صغرى  + °30

 - ζ 1.2 - 1.2 - 1.3 - 1.1 - 1.6 = 1 صغرى  

 :مالحظات
  .(ζ > 0 < 1)داد ضمن املدى ميكن استخدام التناسب اخلطي بني قيم االنس  )أ(
  .ميكن استخدام التناسب اخلطي بني قيم ميالن السقف ضمن القيم ذات االشارة اجلربية نفسها  )ب(

  
 نسب التخفيض لسقوف املظالت متعددة البواكي): ١٣ - ٤(اجلدول 

 ζ = 0نسبة التخفيض لكافة نسب االنسداد  املوقع يف املظلة
 كحد أدىن كحد أقصى 
 0.81 1.00 واكي الطرفيةالب

 0.64 0.87 البائكة الثانية من جهة الرياح
  0.63 0.68 البائكة الثالثة وما يليها من بواكي

  
  :األمحال االحتكاكية املستحثة على السقوف  )ي(

  
  :سقوف املباين  )١(

  
 جيب أخذ باالعتبار القوة االحتكاكية املستحثة على سقوف املباين الطويلة يف االعتبار           

يف مناطق الضغط يف اجلهة البعيدة من احلافة يف مواجهة الرياح حيث يفترض تأثريها              
ولكافة اجتاهـات   ) ١١ - ٤( يف السقوف املستوية، انظر الشكل       (D)على املنطقة   

   يف السقوف (J) يف السقوف أحادية امليل وثنائية امليل واملنطقة (D)الرياح، واملنطقة 



  ١١٢

و ) ١٥-٤(و ) ١٤-٤(، انظر األشكال (θ = 90°)املسنمة الجتاه الرياح 
وتؤخذ قيم معامالت السحب االحتكاكي من اجلدول       ). ١٦- ٤(
، وتضاف قوة االحتكاك لقوة الضغط العمودية علـى سـطح           )٥- ٤(

  ).ه ٤/٢/٤(السقف، انظر البند الفرعي 
  

  :سقوف املظالت  )٢(
  

سفلي لـسقوف  جيب أخذ القوة االحتكاكية املستحثة على السطح العلوي وال    
 وللسطح العلوي عندما تكون (ζ = 0)املظالت يف االعتبار عندما تكون فارغة 

وتؤخذ قيم معامالت السحب االحتكاكي من . (ζ = 1)مسدودة متاماً باملواد 
، وتضاف قوة االحتكاك لقوة الضغط العمودية على سـطح          )٥-٤(اجلدول  

 صفاقات على الطنف    وعند وجود ). ه ٤/٢/٤(السقف، انظر البنـد الفرعي     
أو القمة أو بينهما فتؤخذ القيمة األكرب من بني القـوة الـصافية املـؤثرة               

  .عموديا على سطح الصفاق و قوة االحتكاك املستحثة على السقف
  

  :معامالت الضغط الداخلي  ٤/٢/٦
  

  :املباين املغلقة  )أ(
  

ذ خارجية ميكـن    تعترب املباين مبثابة املغلقة عندما حتتوي على أبواب ونواف          )١(
أن تبقى مغلقة وتكون فيها األبواب الداخلية مفتوحة عموماً أو تكـون            

. نفاذيتها للهواء أكرب بثالث مرات من مثيلتها لألبواب والنوافذ اخلارجية         
وميكن بذلك اعتبار الضغط الداخلي فيها منتظماً، وتؤخذ قـيم معامـل         

املعادلة التاليـة    وتستخدم  ). ١٤-٤(من اجلدول    (Cpi)الضغط الداخلي   
  : للمساحة احململة)a(لتحديد البعد القطري

   
 X 10 = a(14-4) اجلذر التكعييب للحجم الداخلي للطابق 

  
عندما يكون املبىن املغلق مقسماً لغرف بأبواب ليست هلا نفاذية للـهواء              )٢(

، فإن ذلك قـد     تعادل ثالث مرات على األقل مثيلتها لألبواب اخلارجية       
  يسبب حدوث تفاوت يف الضغط الداخلي بني الغرف، وبالتايل وجود 



  ١١٣

وتنصح هذه الكودة بالرجوع إىل املرجـع ذي        . ضغط داخلي على اجلدران الداخلية    
يف قائمة املراجع للحصول على طريقة حلساب الضغط الداخلي للمبـاين            (5)الرقم  

اخلارجية واليت ال حتتـوي علـى       ) اتالواجه(أما بالنسبة للجدران    . متعددة الغرف 
فتؤخذ قيمة معامل الضغط الداخلي     ) فتحات دائمة الفتح ملرور اهلواء والضوء     (كوى  

. (Cp) أيهما تعطي أكرب معامل ضغط داخلي صاف (Cpi = - 0.2) أو (Cpi = - 0.3)إما 
. (Cp = 0.5)وتكون القيمة القصوى ملعامل الضغط الداخلي الصايف للجدران الداخلية 

  : للمساحة احململة(a)وتستخدم املعادلة التالية لتحديد البعد القطري 
  

 X 10 = a(15-4)  اجلذر التكعييب للحجم الداخلي للغرفة 
  

 (Cpi)معامل الضغط الداخلي ): ١٤-٤(اجلدول 

 )الواجهات(وصف اجلدران 
معامل الضغط 

)C(الداخلي pi 
ويا النفاذيـة واجلـدران     جداران متقابالن متـسا   
 :األخرى والسقف كتيمة

 

 2.0+  الرياح عمودية على الواجهة املنفذة- 

 3.0−  الرياح عمودية على الواجهة الكتيمة- 

 3.0− اجلدران األربعة متساوية النفاذية والسقف كتيم
  
فإهنا تعترب مبثابة املغلقة عند تداول حالة احلـد         ) باب مثالً (ارجية  عند وجود فتحة خ     )٣(

  .األقصى ومبثابة املفتوحة عند تداول حاالت التشغيل احلدية
  

  :املباين ذات الفتحات املهيمنة  )ب(
  

تعترب الفتحة مهيمنة على قيم معامالت الضغط الداخلي عندما تكون مساحتها مـساوية أو              
احة الفتحات يف الواجهات األخرى اليت تساهم يف إنفاذ اهلـواء اىل         أكربمن مثلي جمموع مس   

وعندما توجد أكثر من فتحة مهيمنـة يف الواجهـه       . احلجم الداخلي احلاوي للفتحة املهيمنة    
  (a)فتعترب فتحة واحدة مساحتها تساوي جمموع مساحة الفتحات املهيمنة وُبعدها القطـري           

مـن   (Cpi) وتؤخذ قيمة معامل الضغط الداخلي    . منةيساوي البعد القطري ألكرب فتحة مهي     
  للفتحة املهيمنة، (Cpe)وذلك كجزء من معدل معامل الضغط اخلارجي ) ١٥-٤(اجلدول 



  ١١٤

وتستخـدم املعادلتان  . كما هو مالئـم  ) ٤/٢/٥(و  ) ٤/٢/٤(وحسب ماورد يف البندين     
الفتحـة املهيمنـة     والذي يعتمد على مساحة      (a) لتحديد البعد القطري     (17-4) و (4-16)

  :بالنسبة للحجم الداخلي، وتؤخذ القيمة الكربى يف االعتبار
   
= a (16-4)  البعد القطري للفتحة املهيمنة 

0.2 = a × (17-4)  اجلذر التكعييب للحجم الداخلي 

  
  .حيث أن احلجم الداخلي هو حجم الطابق أو الغرفة اليت حتتوي الفتحة املهيمنة

  
  للمباين ذات الفتحات املهيمنة (Cpi)مل الضغط الداخلي معا): ١٥-٤(اجلدول 

النسبة بني مساحة الفتحة املهيمنة و جمموع       
 الفتحات املتبقية اليت تشارك يف النفاذية

(Cpi) 

2 Cpe X 0.75 

3 Cpe X 0.9 
  

  :املباين ذات اجلوانب املفتوحة  )ج(
  

 للمباين ذات اجلوانب    (Cpi)بقيم معامالت الضغط الداخلي     ) ١٦-٤(يزود اجلدول     )١(
 املرتبط باملعامالت هـو     (a)ويكون البعد القطري    . املفتوحة وذلك حسب منط املبىن    
 يف (θ = 0°)ويكون مفهـوم اجتـاه الريـاح    . املقاس القطري للواجهة املفتوحة

عمودياً على الواجهة املفتوحة أو على الواجهة املفتوحة األطول يف          ) ١٦-٤(اجلدول  
اجهتني متجاورتني مفتوحتني أو عموديا على الواجهة املغلقة يف حـال           حال وجود و  

  .وجود ثالث واجهات مفتوحة
  

يف املباين اليت حتتوي على واجهتني متقابلتني مفتوحتني جيب أخذ اجتـاه الريـاح                )٢(
وهلذه احلالة فيؤخـذ معامـل   . (θ = 45°)املزوى على احملورين اهلندسيني للمبىن 

 مقسمة مناصفة بني جداري الواجهتني (Cp = 2.2)وياً القيمة الضغط الصايف مسا
 يف  [5]وللمزيد من التفاصيل فيمكن الرجوع للمرجع ذي الرقم         . غري املفتوحتني 
  .قائمة املراجع



  ١١٥

  للمباين ذات اجلوانب املفتوحة(Cpi)معامل الضغط الداخلي): ١٦-٤(اجلدول 
 واجهة واحدة مفتوحة 

الواجهة  اجتاة الرياح
 األقصر

الواجهة 
 األطول

واجهتان متجاورتان 
 تانمفتوح

ثالث واجهات 
 متجاورة مفتوحة

1 2 3 4 5 

θ=0o 0.85 + 0.68 + 0.77 + 0.60 + 

θ=90o 0.60 -  0.40 -   0.77 + 0.00   - 0.38 و -   

θ=180o 0.16 -  0.16 -   0.30 -   0.39 -   

  :مالحظات
 هي للرياح اليت هتب على الواجهة 4، القيمة املوجبة يف العمود (θ = 90°)بالنسبة لالجتاه   )أ(

  .القصرية املفتوحة
وبالنسبة للواجهة الوحيدة   . على بطن السقف  )  يف اجلدول  5العمود  (تطبق قيم املعامالت      )ب(

 ).٤-٤(فتستخدم املعامالت الواردة يف اجلدول 
  
  :األسطوانات املفتوحة من األعلى  )د(
  

 للمنشآت االسطوانية الشاقولية    (Cpi)بقيم معامالت الضغط الداخلي     ) ١٧-٤(يزود اجلدول   
  .املفتوحة من األعلى) مثل اخلزانات والصوامع(

  
 لالسطوانات املفتوحة من األعلى (Cpi)معامل الضغط الداخلي ): ١٧-٤(اجلدول 

طوانة النسبة البعدية لألس
القطر

 (Cpi)معامل الضغط الداخلي  االرتفاع

 
d
H0.3 ≤  0.8 - 

 
d
H0.3 >  0.5 - 

  



  ١١٦

  :معامالت الضغط للعناصر ذات العرض الصغري املواجه للرياح  ٤/٢/٧
  
  عـام  )أ(
  

تتناول هذه املادة معامالت الضغط للعناصر املتصلة باملبىن ذات العرض الصغري 
وجيب مالحظة أن قيم املعامالت ). مليمتر (200)أمنوذجياً (املواجه للرياح 

  .مليمتر (200) لعنصر عنالواردة هنا تعترب متحفظة عندما يزيد قطر ا
  
  ):املنفردة(املقاطع املستقلة   )ب(
  

 للعناصـر   (Cp)قيم معامالت الضغط الـصايف      ) ١٨-٤(يبني اجلدول     )١(
الطويلة ذات املقاطع الدائرية واحلادة احلواف، مثل مقاطع الفوالذ املدلفنة          

لـيت  واجليزان اللوحية واملقاطع الصندوقية واجليزان واالنابيب الدائريـة ا        
وجيب أخذ تـأثري هـذه      . يكون حمورها الطويل متعامداً مع اجتاه الرياح      

  .املعامالت على مساحة مسقط املقطع عمودياً على اجتاه الرياح
  

 للعناصـر   (Cp)معامالت الضغط الـصايف     ): ١٨-٤(اجلدول  
  الطويلة ذات املقاطع الدائرية واحلادة احلافات

 (Cp)معامل الضغط الصايف   نوع العنصر

 1.20  مقاطع دائرية

 2.00  مقاطع حادة احلافات
  

 للعناصر الطويلة األفقية مقاساً من األرض       (Hr)يكون االرتفاع املرجعي      )٢(
وعندما يكون العنصر شاقولياً أو مـائالً       . وحىت احملور األفقي للعنصر   

 عن مثلي العرض املستعرض     (L)فيمكن تقسيمه إىل أجزاء ال يقل طوهلا        
 مقاسـاً مـن   )rH(، ويكون االرتفاع املرجعي )L<B 2 ( للرياح، أي

  .األرض وحىت قمة كل قسم
  
  :تأثري طول العنصر  )ج(
  

عوامل التخفيض لقيم معامالت الضغط الصايف علـى        ) ٢٠ - ٤(يبني الشكل   
   الذي يساوي املسافـة (L)العناصر املستقلة نتيجة لتأثري طول تلك العناصر 



  ١١٧

 للعناصر الكابولية، ويساوي الالاية     (2L)طريف العنصر، لكنه يساوي     ) ارتكاز(بني نقطيت تثبيت    
)L(   .(K = 1) للعناصر املمتدة بني مستويني حيث يساوي عامل التخفيض الوحدة ∞=

  
 

 

ض 
خفي
 الت
مل
عا

(K
)

 

⎟             النسبة بني طول العنصر والعرض املتعامدين مع اجتاه الرياح
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

B

L
  

 

  

  . نتيجة لتأثري طول العناصر املستقلة(K) عامل التخفيض ) ٢٠-٤(الشكل 
  

  :هياكل املبىن غري املكسوة أو اهلياكل الشبكية املنفذ للهواء  )د(
  
 تقدير محل الرياح على اهلياكل الـشبكية املنفـذة          - بشكل متحفظ    -ميكن    )١(

 اليت تتـألف منـها  ) املستقلة(صر املنفردة باجلمع اجلربي لألمحال على العنا  للهواء  
 ٤/٢/٧(و  )  ب ٤/٢/٧(و  )  أ ٤/٢/٧(اهلياكل، وذلك حسب البنود الفرعيـة       

وجيـب  .  هنا على أنه املسافة بني عقد النظام الشبكي        (L)ويؤخذ الطول   ). ج
اعتبار أن درجة التحفظ تزداد عندما تكون الشبكة كثيفة أو مداراة عن الرياح             

  ).كثر من هيكل شبكي متتابععند وجود أ(
  
ميكن اعتبار أن احلمل على اهلياكل غري املكسوة لن يتخطى مثيله على اهلياكل كاملة                )٢(

الكسوة، إال عندما يكون املبىن طويالً إىل حد كبري واجتاه الرياح مزوى يف حـدود               
(º30 = θ) . يف قائمة املراجع للحصول علـى  [6] و [5]وميكن الرجوع للمرجعني 

  .طريقة مبسطة حلساب محل الرياح على اهلياكل غري املكسوة

0.4
1 10 100
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دائري وحاد احلافات
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حاد احلافات



  ١١٨

  :اجلدران احلرة و التصوينات والالفتات  ٤/٢/٨
  

  :اجلدران احلرة و التصوينات  )أ(
  

 للجدران  (Cp)قيم معامالت الضغط الصايف     ) ١٩ - ٤(يبني اجلدول     )١ (
احلرة والتصوينات بزاوية أو دون زاوية طرفية مرتدة وحسب نـسبيت           

 للجـدران الـيت   (ζ = 0.8) للجدران املصمتة و (ζ = 1.0)النسداد ا
 (20) باملائة وفتحـات بنـسبة       (80)حتتوي على جدار مصمت بنسبة      

وميكـن  ). ٢١-٤(باملائة، وذلك ملناطق الضغط املوضحة يف الشكل        
 بالنـسبة  (ζ <1 > 0.8)إجياد املعامالت للقيم البينية لنسب االنـسداد  

 فيعامـل  (ζ = 0.8)عندما تكون نسبة االنـسداد  و. والتناسب اخلطي
اجلدار كمـا اهليكل املشبك املستـوي املنفذ للهـواء كمـا ورد يف           

  ). د٤/٢/٧(البند الفرعـي 
  

عندما توجد جدران أخرى أو سياج يف اجلهة املواجهة للرياح هلا مـن              )٢ (
 ، فـيمكن  (h)االرتفاع ما يقارب أو يفوق ارتفاع اجلدار قيد البحث          

 (Cp)مع معامالت الضغط الصايف     ) عامل الوِقاء (استخدام عامل آخر    
  .قيم عامل الوِقاء) ٢٢-٤(ويبني الشكل . للجدران

  
 للجـدران   (Cp)معامالت الضغط الـصايف     ): ١٩-٤(اجلدول  

  احلرة و التصوينات 

  مناطق الضغط 
  نسبة االنسداد

  
 A B C D  اجلدران

ζ=1 3.42.11.71.2  ة مرتدةدون زاوي

1.2 2.11.81.4  بزاوية مرتدة 

ζ=0.8 1.21.2 1.21.2  كافة اجلدران
  

  :الالفتـات  )ب(
  

عندما تكون احلافة السفلية للالفتة بعيدة عن األرض مبا ال يقل عـن نـصف               

⎟ارتفاعها
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

≤
2

h خذ قيمة معامل ، فتؤ)٢٣-٤( كما هو موضح يف الشكل  



  ١١٩

⎟الـسفلية وعندما تكون الفُرجة حتت احلافـة   (Cp = 1.8)الضغط الصايف مساوية القيمة 
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

>
2

h 

وتعمل قوة الضغط الصافية عنـد      ).  ز ٤/٢/٥(فتعامل الالفتة كما اجلدار احلر حسب البند الفرعي         
.  من مركز املساحة املذكور)B 0.25+(احملور األفقي املار مبركز مساحة الالفتة، لكن ضمن املدى 

  ).٢٣-٤(انظر الشكل 
  

 

  )التصوينة(مناطق الضغط على اجلدار واملتراس ) أ(
  

  .مفهوم الزاوية املرتدة يف اجلدار والتصوينة) ب(

  
  
  

  التصوينة) ج(
  .اجلدران احلرة والتصوينات ) ٢١-٤(الشكل 

HH
r

h 

  جدار دون زاوية مرتدة
A B C D

  .مسقط أفقي جلدار
A B C D

 جدار بزاوية مرتدة

> 
h/

3

h 
=H

r
  

A B C D

2h

0.3h 

4h
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  )أ(امللحق 
  أمثلة على ظروف التحميل الدينامي لبعض أنواع حمددة من املنشآت

  
  املباين واملنشآت ذات املساحات املعرضة إلقامة احلفالت واالستعراضات  ١/أ

  
تكون هذه املباين عرضة حلركة شاغليها املتزامنة سواء أكانت مدروسة أم عفوية، وأحيانـا              

هو احلال يف احلفالت املوسيقية اإليقاعية بـضربات        تكون مصحوبة مبوسيقى صاخبة، كما      
قوية متكررة مما يولد تأثريات دينامية تزيد قيمة األمحال الرأسية واألفقية على املنشأ، كمـا               
قد تؤدي إىل حدوث الرنني يف املنشأ إذا توافقت الترددات الناجتة عن احلركـات سـالفة                

  .ه مما يضخم استجابته الدينامية إىل حد كبريالذكر مع الترددات الطبيعية للمنشأ أو أجزائ
  

  :ويوصى باتباع أحد البديلني التاليني عند تصميم هذه املباين واملنشآت
  
 ،) ب   ١ - ٣(تصميم املباين املعرضة لالزدحام والنشاطات املنصوص عليها يف اجلـدول             *

و ميكـن   . محال احلية حبيث يؤخذ رنني املنشأ يف االعتبار باإلضافة إىل األمحال امليتة واأل          
 (8.4)جتنب رنني املنشأ عن طريق ضبط تردداته الطبيعية حبيث يزيد تردده الرأسي عن              

 هريتز، على أن تقيم هذه الترددات باسـتخدام منـط           (4.0)هريتز وتردده األفقي عن     
  . االهتزاز املناسب للمنشأ الفارغ

ت الرياضية ملقاومـة األمحـال      تصميم املباين املعرضة للحفالت الصاخبة واالستعراضا       *
الدينامية املتوقعة حبيث ال يزيد التشوه احلاصل يف اهليكل اإلنشائي عن احلدود املناسـبة              
لنوع املنشأ ويتم عمل تصميم تفصيلي يأخذ يف اعتباره استجابة املنشأ الدينامية وجمـال              

  . ة متخصصةتردد األمحال وأنواعها باالستعانة بذوي االختصاص وأية وثائق إرشادي
 
  )البحور، اازات( طويلة الباعات (Lightweight)املباين اخلفيفة   ٢/أ

 
 أو ملتقيات للممرات  (Public Spaces)حيثما تستعمل هذه املباين بوصفها باحات عامة 

(Concourses)        ا تكون عرضة حلركة الناس املتزامنة العفوية أو املدروسة اليت حتـدثفإ ،



  

  ١٢٢

، لذلك جيب أن تؤخذ طبيعـة هـذه املنـشآت    (Dynamic Excitation)إهاجة دينامية 
وجيب . واستعماهلا املقصود وعدد الناس احملتمل وسلوكهم املمكن يف االعتبار عند التصميم          

أن يتم التصميم باالستعانة بذوي االختصاص وأية وثائق إرشادية معتمدة من اجلهة الرمسية             
  . املختصة

  

  ى املاكيناتاملباين احملتوية عل  ٣/أ
 

. تعتمد التأثريات الدينامية الناجتة عن تشغيل املاكينات على نوع املاكينة وشكل هيكل املبىن            
وجيب على املصمم أخذ األمحال الدينامية احملتملة و اإلهاجة الدينامية الناجتة عن رنني املنشأ              

 قبل اجلهة الرمسيـة  يف االعتبار باالستعانة بذوي االختصاص وأية وثائق إرشادية معتمدة من    
  .املختصة
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  )ب(امللحق 
  

  (Snow Drift Load Calculation)حساب محل االجنراف للثلج 
 

يصف هذا امللحق باختصار الطريقة العامة املعتمدة لتحديد كثافة الثلج املوضعية القـصوى               ١/ب
عطاء فكـرة للمـصممني     وقد مت التطرق إليها يف هذه الكودة إل       . الناجتة عن اجنراف الثلج   

. الذين يرغبون يف فهم املتغريات اليت تؤثر يف مقدار أمحال الثلوج املصحوبة باجنراف الثلج               
وبشكل أساسي يـتم    . مل الثلج حلوليس املقصود منها استعماهلا يف حساب معامل الشكل         

  .إجراء التحققات الثالثة الواردة فيما يلي
  
ف إىل أعلى العائق وكثافة الثلج تزيد عن ذلك الثلج الساقط           يفترض أوال أن أشكال االجنرا      ٢/ب

مـل الـثلج وهـو      حلشكل  الوهذا التحقق يأخذ الشكل العام احملدد ملعامل        . على األرض 
( )S/h ooiρحيث   

  
ρ     = ٣م/ كن(2)وتساوي {كثافة وزن الثلج املزاح({.  

hoi  =  ،م(ارتفاع العائق.(  
So  = ٢م/كن(وقعي، محل الثلج امل(   

  
بعد ذلك يتم التحقق من وجود كمية كافية من الثلج على السقف لتحدث االجنراف إىل أعلـى                   ٣/ب

  حيث ، (2bi/Isi) شكل حلمل الثلج وهوالوهذا التحقق يأخذ الشكل العام احملدد ملعامل . العائق
bi  =  ،م(طول املبىن الذي يتم اجنراف الثلج عنه بشكل فجائي.(  
lsi =  ،م( طول االجنراف.(  

  
 علـى   (Arbitrarily)وأخريا، تطبق القيمة القصوى اليت تبلغها كمية الثلج بشكل متعسف             ٤/ب

افتراض أن احلمل املوضعي ال ميكن أن يكون أكرب من محل الثلج على األرض مـضروبا يف                 
ـ     (5-8)وعادة يكون عامل الزيادة مساويا      . عامل زيادة معني   راف  ويعتمد على حدة االجن

  .احملتمل حدوثه على شكل التصميم املأخوذ يف االعتبار
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  )ج(امللحق 
  شروط ضرورية إلجراء االختبار بنفق الرياح

  
  املنشآت االستاتية  ١/ج
  

ال يعترب االختبار باستخدام نفق الرياح لتحديد قوة الرياح قد أجري بالدقـة املطلوبـة إال                  
  :عندما يستوىف ما يلي

  
ذجية لتمثيل الرياح الطبيعية داخل النفق حبيث يؤخذ يف االعتبار مـا            وضع الصيغة األمنو    *

  : يلي
  

التغري يف معدل سرعة الرياح مع االرتفاع عن منسوب سطح األرض املقام عليهـا                -
  .املنشأ

الرياح املالئم لتضاريس األرض املقام عليها املنـشأ        ) اضطراب(كثافة ووزن هياج      -
  .وذلك على مقياس هندسي حمدد

  
وضع أمنوذج للمنشأ مبقاس هندسي ال يزيد عن املضاعفات املبينة تالياً، وذلك بالنـسبة                *

للمقياس اهلندسي الذي اختذ حملاكاة الرياح الطبيعية، مع مراعاةإجراء التعـديل املالئـم             
  :ألخذ ما قد حيدث من تضارب يف املقياس اهلندسي ضمن احلدود املذكورة يف االعتبار

  
  .  أمثال األمحال اإلمجالية(3)ال يزيد عن   -
  .ال يزيد عن املثلني ألمحال الكسوات  -

  
التأكد من أن خصائص استجابة معدات نفق الرياح متوافقة مع القياسـات املطلـوب                *

  . إجراؤها
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  املنشآت الدينامية  ٢/ج
  

ياح قـد   بالنسبة للمنشآت الدينامية، ال يعترب االختبار باستخدام نفق الرياح لتحديد قوة الر             
بالنسبة للمنشآت االستاتية، ) ١/ج(أجري بالدقة املطلوبة إال عندما يستوىف ما ورد يف املادة        

أخذ كل من توزيع الكتلة واجلساءة والتضاؤل املوجي بعني االعتبار          : باالضافة للشرط التايل  
  .وحسب القوانني املعترف ا للتمثيل البعدي القياسي وذلك عند وضع أمنوذج للمنشأ
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  )د(امللحق 

  حتديد البيانات القصوى للرياح 
  

  متهيد  ١/د
  

تعترب مؤسسة األرصاد اجلوية هي اجلهة احلكومية املخولة بإصدار البيانات اخلاصة بالريـاح             
جهـاز  (وذلك بالرجوع إىل سجالا املتراكمة واملستمرة للبيانات اليت تسجلها مرمسة الرياح            

أمتار من سـطح أرض      10 املثبتة على ارتفاع  ) اح وشدا ورمسها رمساً بيانياً    قياس سرعة الري  
وللحـصول علـى    . ، أو ما يكافؤه خالفاً لذلك     )تعرف بالتعرض القياسي  ( مفتوحة مستوية   

سرعة الرياح القصوى فيجب حتليل هذه البيانات على أسس احتمالية باستخدام دالة التوزيع             
 اليت يرمز هلا عـادة  ،)Gumbel Cumulative Distribution Function (CDF)(التراكمي 

 وليس لتعين محل الرياح كما ورد يف        (Probability) من االحتمال باللغة اإلجنليزية      (P)بالرمز  
Q)1ويعتمد التصميم ملقاومة قوة الرياح على ما يعرف حبد اازفة           . نصوص الكودة  P)= − ،

 حولياً بعدم جتاوز سرعة الرياح الفعلية ملتوسط سرعة الريـاح الـساعية             الذي ميثل احتماالً  

1ويعرب عن القيمة  ). متوسط بيانات الرياح ضمن فترة قياس مقدارها ساعة واحدة        (
Q

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

بفترة  

ستخدامها مطلقاً نظراً لتأويلها املضلل، بل يوصى باستخدام        بارجوع احلدث واليت ال يوصى      
حد اازفة احلويل وهو احتمالية ختطي سرعة الرياح السرعة التصميمية خالل حـول             مفهوم  
  ). سنة واحدة(واحد 

  
  سرعة الرياح األساسية  ٢/د

  
  :احلدود القصوى للعاصفة  ٢/١/د

  
ثانية ملدة ال تقـل عـن       /أمتار (5)تعرف بالعاصفة كل رياح تستمر سرعتها مبا يزيد على            

علـى أسـاس    (Vb) تقدير سـرعة الريـاح األساسـية         وجيري.  ساعات متواصلة  (10)
0.02)احتمال Q)=     وللحصول على هذه السرعة لكل     .  بعدم جتاوزها خالل حول واحد

 بغـض   (Vs)حمطة لقياس معلومات الرياح، فتؤخذ القيم اردة لسرعات الرياح القصوى           
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املمثلـة   ((P)لتراكمـي    الرياح، وبعد ذلك تنشأ دالة التوزيـع ا        تعن اجتاها النظر  
وذلك باستخدام طريقـة اإلحـصاء      ) ملخاطرة ذات قيمة حمددة ال يسمح بتجاوزها      

 حيث تفرز تـصاعدياً القـيم ذات احلـدود    (Method of Order Statistics)ادول 
للقيمة العليـا،   (N = m) للقيمة الدنيا ومقداره (m = 1) مقداره (m)القصوى ومتنح وزناً 

 للعاصفة من املعادلة (P) القيمة االحتمالية ومن مث تقدر
1s

mP(v )
N

⎛ ⎞=⎜ ⎟+⎝ ⎠
.  

  
. تعترب احلدود القصوى للعاصفة ضمن جمموعة العواصـف املختلفـة مـستقلة إحـصائياً           

، الـذي خيتـصر   (Fisher-Tippet Type 1)ويستخدم التوزيع االحتمايل املعروف باسم 
 املترافقة مـع    (V)العاصفة لتحديد سرعة الرياح     ، يف حتليل البيانات اخلاصة ب     (FT1)بالرمز  

إال أنه جيب اعتبار أن نظرية القيمة       .  التراكمية اليت جيب عدم جتاوزها     (P)القيمة االحتمالية   
 يـتالءم مـع   (FT1) تشري إىل أن التوزيع االحتمايل (Extreme-value Theory)احلدية 

2الضغط الدينامي للرياح    
s

1(q V )
2

= ρ شكل أفضل من تالؤمه مع سرعة الريـاح          ب(Vs) ،

متر مكعب، عنـد درجـة      /  كيلوغرام   (1.226) هي كثافة اهلواء اليت تساوي       (ρ)حيث  
ويستخدم ما ورد أعاله عند رسم . وضغط جوي يساوي الوحدة  سلسيوس(º 20 )حرارة 

ح  على خريطة الرياح، حيث حتدد سرعة الريـا        (Isotach)خطوط تساوي سرعة الرياح     
0.02)املتوائمة مع ضغط الرياح الدينامي الذي له حد جمازفة           = Q)    بتخطي ذلك الـضغط

كما جيب إجراء التصحيحات الالزمة للتأكد من       ). احلول(مرة واحد على األقل يف السنة       
ر ارتفاع عشرة أمتا  (أن قيم سرعات الرياح املبينة على خريطة الرياح، متثل احلالة التقييسية            

كما جيب أال تقل مـدة      ). و تضاريس أرض مستوية ومفتوحة وعند مستوى سطح البحر        
  .  البيانات املأخوذة من أي من حمطات الرصد عن أحد عشر حوالً

  
  معامل االجتـاه  ٣/د

    
d(Sلتحديد قيم معامل االجتاه    ، يتبع منط التحليل السابق نفسه على سلسلة من السرعات          (

)oصوى لكل قطاع    الق 30  من اجتاهات الرياح، وذلك لتحديد النسبة بـني احلـدود           (±
القصوى لسرعة الرياح وضغطها الدينامي لقطاعات الرياح واحلـدود ذاـا للـسرعات             
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ونظراً ملسامهة القطاعات األخرى يف القطاع قيد البحث ممـا          . القصوى لعموم االجتاهات  
    ازفة بالزيادة، فإن ذلك يسلتزم اجراء التصحيح املالئم لقـيم معامـل            يؤثر يف قيمة حد ا

d(Sاالجتاه وذلك بالتعديل على النسب القطاعية للحصول على حد جمازفة موزع بانتظام           (
ونظراً لعدم توفر نتائج البحوث ذا الصدد فتؤخذ قيمة معامـل    . على كل قطاعات الرياح   

d(1.0االجتاه S )= .  
  

  معامل الفصل املناخي  ٤/د
  
s(Sلتحديد قيم املعامل الفصلي      ، جيري حتليل بيانات العواصف لكل شهر بغض النظر عن          (

و يف حتديد   . اجتاهات الرياح وذلك باتباع األساليب نفسها املتبعة يف حتليل البيانات احلولية          
مـساوياً  ) أو ألي مدة أخرى   (معينة فيكون حد اازفة احلويل      حد اازفة الشهري بقيمة     

ونظراً لعدم توفر نتائج البحوث ذا الصدد فتؤخذ قيمة معامـل           . جمموع احلدود الشهرية  
s(1.0الفصل املناخي  S )=.  

  
  التحقق من البيانات  ٥/د

    
ططات الرصد عنها   اح املسجلة يف خم   وافر بيانات الري  نظراً ألن احلد األدىن للفترة املطلوب ت      

، ولعدم توافر نتائج البحوث ذا الصدد فتؤخـذ         )٢/١/انظر البند د  (هو أحد عشر حوالً     
 حوالً، وجيب التأكد باستمرار من نتائج حتليلها كلمـا تـوفرت            (11)قيمة معامل االجتاه    

  .بيانات لكل عشر سنوات تالية وتنقيح النتائج تبعاً لذلك
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  )ه(امللحق 
 (s)جداول وأشكال خاصة لتحديد قيم عامل طبوغرافية األرض 
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  ). أ- ١ - ه(، من الشكل (Hills & Ridges)، اهلضاب والتالل (s)عامل طبوغرافية املوقع ) ١ - ه(اجلدول 
X/Lu              X/Lu X/LD   X/LD H/Le -1.5 -1.4 -1.3 -1.2 -1.1 -1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

0.100 0.018 0.024 0.031 0.040 0.051 0.066 0.085 0.110 0.141 0.182 0.235 0.303 
0.126 0.018 0.024 0.030 0.039 0.050 0.064 0.083 0.107 0.137 0.176 0.227 0.292 
0.158 0.018 0.023 0.030 0.038 0.049 0.063 0.080 0.103 0.132 0.169 0.217 0.278 
0.200 0.018 0.023 0.029 0.037 0.047 0.060 0.077 0.098 0.125 0.160 0.205 0.262 

  )٢ - ه(استعمل اجلدول 

0.251 0.017 0.022 0.028 0.035 0.045 0.057 0.073 0.093 0.118 0.150 0.191 0.242 0.308 0.392 0.498 0.634 0.544 0.467 0.401 0.344 0.295 
0.316 0.017 0.021 0.027 0.034 0.043 0.054 0.068 0.086 0.109 0.138 0.174 0.220 0.279 0.353 0.446 0.564 0.487 0.420 0.363 0.313 0.270 
0.398 0.016 0.020 0.025 0.032 0.040 0.050 0.063 0.079 0.099 0.124 0.156 0.196 0.246 0.310 0.389 0.489 0.425 0.369 0.320 0.278 0.242 
0.501 0.015 0.019 0.023 0.029 0.036 0.045 0.057 0.071 0.088 0.110 0.137 0.170 0.213 0.265 0.330 0.412 0.360 0.316 0.276 0.242 0.212 
0.631 0.014 0.017 0.021 0.027 0.033 0.041 0.050 0.062 0.077 0.095 0.117 0.145 0.179 0.221 0.273 0.337 0.298 0.263 0.233 0.205 0.181 
0.794 0.013 0.016 0.019 0.024 0.029 0.036 0.044 0.053 0.065 0.080 0.098 0.120 0.147 0.180 0.221 0.270 0.241 0.215 0.192 0.171 0.152 
1.000 0.012 0.014 0.017 0.021 0.025 0.030 0.037 0.045 0.054 0.066 0.080 0.097 0.118 0.144 0.174 0.212 0.191 0.172 0.155 0.139 0.125 
1.259 0.010 0.011 0.014 0.017 0.020 0.024 0.029 0.035 0.043 0.052 0.062 0.075 0.090 0.109 0.132 0.159 0.144 0.131 0.119 0.108 0.098 
1.585 0.006 0.008 0.009 0.011 0.013 0.016 0.019 0.023 0.028 0.034 0.041 0.049 0.059 0.071 0.086 0.103 0.094 0.086 0.078 0.072 0.065 
1.995 0.004 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.014 0.017 0.020 0.025 0.030 0.37 0.045 0.054 0.066 0.060 0.054 0.050 0.045 0.041 

 
 . ، اهلضاب والتالل(s)عامل طبوغرافية املوقع ) ١ - ه(اجلدول ) تابع (

X/LD                   X/LD H/Le 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
0.100 0.309 0.261 0.221 0.187 0.159 0.134 0.114 0.096 0.082 0.069 0.058 00.49 0.042 0.035 0.030 0.025 0.022 0.018 0.015 0.013 
0.126 0.299 0.253 0.215 0.183 0.155 0.132 0.112 0.095 0.80 0.068 0.058 0.049 0.042 0.035 0.030 0.026 0.022 0.018 0.016 0.013 
0.158 0.286 0.244 0.207 0.177 0.150 0.128 0.109 0.093 0.079 0.067 0.057 0.049 0.041 0.035 0.030 0.026 0.022 0.019 0.016 0.013 
0.200 0.271 0.232 0.198 0.169 0.145 0.124 0.106 0.090 0.077 0.066 0.056 0.048 0.041 0.035 0.030 0.026 0.022 0.019 0.016 0.014 
0.251 0.254 0.218 0.187 0.160 0.138 0.118 0.101 0.087 0.075 0.064 0.055 0.047 0.041 0.035 0.030 0.026 0.022 0.019 0.016 0.014 
0.316 0.233 0.201 0.174 0.150 0.129 0.112 0.096 0.083 0.072 0.062 0.054 0.046 0.040 0.034 0.030 0.026 0.022 0.019 0.016 0.014 
0.398 0.210 0.183 0.159 0.138 0.120 0.104 0.090 0.079 0.068 0.059 0.052 0.045 0.039 0.034 0.029 0.026 0.022 0.019 0.017 0.015 
0.501 0.186 0.162 0.142 0.125 0.109 0.095 0.084 0.073 0.064 0.056 0.049 0.043 0.038 0.033 0.029 0.025 0.022 0.019 0.017 0.015 
0.631 0.160 0.142 0.125 0.110 0.098 0.086 0.076 0.067 0.059 0.052 0.046 0.041 0.036 0.032 0.028 0.025 0.022 0.019 0.017 0.015 
0.794 0.136 0.121 0.108 0.096 0.086 0.077 0.068 0.061 0.054 0.048 0.043 0.039 0.034 0.031 0.027 0.024 0.022 0.019 0.017 0.015 
1.000 0.113 0.102 0.092 0.083 0.074 0.067 0.060 0.054 0.049 0.427 0.040 0.036 0.032 0.029 0.026 0.023 0.021 0.019 0.017 0.015 
1.259 0.089 0.081 0.074 0.067 0.061 0.055 0.050 0.045 0.041 0.037 0.034 0.031 0.028 0.026 0.023 0.021 0.019 0.017 0.016 0.014 
1.585 0.060 0.054 0.050 0.045 0.041 0.038 0.034 0.031 0.029 0.026 0.024 0.022 0.020 0.018 0.017 0.015 0.014 0.013 0.012 0.011 
1.995 0.037 0.034 0.031 0.028 0.026 0.023 0.021 0.019 0.018 0.016 0.015 0.013 0.012 0.011 0.010 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006   

  



  

  ١٣١

 ). ب- ١ - ه(، اهلضاب والتالل من الشكل (s) عامل طبوغرافية املوقع )٢ - ه(اجلدول 
X/lu              X/Lu X/LD    X/LD H/Le -0.3 -0.28 -0.26 0.24 -0.22 -0.2 -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 

0.010 0.451 0.475 0.501 0.528 0.556 0.587 0.618 0.652 0.687 0.724 0.763 0.805 0.848 0.894 0.942 0.993 0.959 0.926 0.894 0.863 0.834 

0.013 0.449 0.473 0.499 0.526 0.554 0.584 0.616 0.649 0.684 0.721 0.760 0.801 0.844 0.890 0.938 0.989 0.955 0.922 0.890 0.859 0.830 
0.016 0.447 0.471 0.496 0.523 0.551 0.581 0.612 0.645 0.680 0.717 0.755 0.796 0.839 0.884 0.932 0.983 0.949 0.916 0.885 0.854 0.825 
0.020 0.444 0.468 0.493 0.519 0.547 0.577 0.608 0.641 0.675 0.712 0.750 0.790 0.833 0.878 0.925 0.975 0.942 0.909 0.878 0.848 0.819 
0.025 0.440 0.464 0.489 0.515 0.543 0.572 0.603 0.635 0.669 0.705 0.743 0.783 0.825 0.869 0.916 0.966 0.933 0.901 0.870 0.840 0.811 
0.032 0.436 0.459 0.484 0.509 0.537 0.566 0.596 0.628 0.662 0.697 0.734 0.774 0.815 0.859 0.905 0.954 0.921 0.890 0.860 0.830 0.802 
0.040 0.430 0.453 0.477 0.503 0.530 0.558 0.588 0.619 0.652 0.687 0.724 0.763 0.803 0.846 0.891 0.939 0.907 0.877 0.847 0.818 0.790 
0.050 0.423 0.446 0.469 0.494 0.521 0.548 0.577 0.608 0.641 0.675 0.711 0.748 0.788 0.830 0.874 0.921 0.890 0.860 0.831 0.803 0.776 
0.063 0.414 0.436 0.460 0.484 0.509 0.536 0.565 0.595 0.626 0.659 0.694 0.731 0.770 0.811 0.854 0.899 0.869 0.840 0.812 0.784 0.758 
0.079 0.404 0.425 0.448 0.471 0.496 0.522 0.549 0.578 0.609 0.641 0.674 0.710 0.747 0.787 0.828 0.872 0.843 0.815 0.788 0.762 0.736 
0.100 0.391 0.411 0.433 0.455 0.479 0.504 0.531 0.558 0.587 0.618 0.650 0.684 0.720 0.757 0.797 0.839 0.811 0.785 0.759 0.734 0.710 
0.126 0.375 0.395 0.415 0.437 0.459 0.483 0.508 0.534 0.562 0.591 0.621 0.653 0.687 0.722 0.760 0.799 0.773 0.748 0.724 0.701 0.678 
0.158 0.356 0.375 0.394 0.414 0.435 0.457 0.480 0.505 0.531 0.558 0.586 0.616 0.647 0.681 0.715 0.752 0.728 0.705 0.682 0.661 0.640 
0.200 0.334 0.351 0.369 0.387 0.406 0.427 0.448 0.471 0.494 0.519 0.545 0.573 0.601 0.632 0.663 0.697 0.675 0.654 0.634 0.614 0.595 

  
 .، اهلضاب والتالل(s) عامل طبوغرافية املوقع )٢ - ه(اجلدول ) تابع (

X/LD                   X/LD H/Le 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 
0.010 0.805 0.777 0.750 0.725 0.700 0.675 0.652 0.630 0.608 0.587 0.567 0.547 0.528 0.510 0.493 0.476 0.459 0.443 0.428 0.413 
0.013 0.801 0.774 0.747 0.721 0.697 0.673 0.649 0.627 0.606 0.585 0.565 0.545 0.526 0.508 0.491 0.474 0.458 0.442 0.427 0.412 
0.016 0.797 0.769 0.743 0.717 0.693 0.669 0.646 0.624 0.602 0.582 0.562 0.542 0.524 0.506 0.488 0.472 0.455 0.440 0.425 0.410 
0.020 0.791 0.764 0.738 0.712 0.688 0.664 0.642 0.620 0.598 0.578 0.558 0.539 0.520 0.503 0.485 0.469 0.453 0.437 0.422 0.408 
0.025 0.784 0.757 0.731 0.706 0.682 0.659 0.636 0.614 0.593 0.573 0.554 0.535 0.516 0.499 0.482 0.465 0.449 0.434 0.419 0.405 
0.032 0.775 0.748 0.723 0.698 0.675 0.652 0.629 0.608 0.587 0.567 0.548 0.529 0.511 0.494 0.477 0.461 0.445 0.430 0.415 0.401 
0.040 0.764 0.738 0.713 0.689 0.665 0.643 0.621 0.600 0.580 0.560 0.541 0.523 0.505 0.488 0.471 0.455 0.440 0.425 0.411 0.397 
0.050 0.750 0.725 0.700 0.677 0.654 0.632 0.611 0.590 0.570 0.551 0.532 0.514 0.497 0.480 0.464 0.449 0.433 0.419 0.405 0.391 
0.063 0.733 0.708 0.685 0.662 0.640 0.618 0.598 0.578 0.558 0.540 0.522 0.504 0.487 0.471 0.455 0.440 0.425 0.411 0.397 0.384 
0.079 0.712 0.688 0.666 0.644 0.622 0.602 0.582 0.562 0.544 0.526 0.508 0.492 0.475 0.460 0.444 0.430 0.415 0.402 0.388 0.375 
0.100 0.687 0.664 0.642 0.621 0.601 0.581 0.562 0.544 0.526 0.509 0.492 0.476 0.461 0.445 0.431 0.417 0.403 0.390 0.377 0.365 
0.126 0.656 0.635 0.614 0.595 0.575 0.557 0.539 0.522 0.505 0.488 0.473 0.457 0.443 0.428 0.415 0.401 0.388 0.376 0.364 0.352 
0.158 0.620 0.600 0581 0.563 0.545 0.528 0.511 0.495 0.479 0.464 0.449 0.435 0.421 0.408 0.395 0.382 0.370 0.358 0.347 0.336 
0.200 0.577 0.599 0.542 0.525 0.509 0.493 0.478 0.463 0.449 0.435 0.421 0.408 0.396 0.383 0.371 0.360 0.349 0.338 0.328 0.317 

  
  



  

  ١٣٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للهضاب والتالل(s)عامل املوقع الطبوغرايف): أ-١-ه(الشكل

X/LU                 X/LD   

) 
مي
ريث
وغا
س ل
قيا
م

(
H

/L
e  
 1.26

2.00
1.58

1.00
0.79
0.63
0.50
0.40
0.32
0.25
0.20
0.16
0.13

 أو أقل 0.10
-1.5 -1.3 -1.1 -0.9 -0.3-0.7-0.5-0.7 0.50.30.1-0.1 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9

 انظر الشكل
  ) ب-١ - ه(

S = 0.05 S = 0.05

0.1

0.2

0.15

0.3
0.6

0.5

0.1
0.15

0.2
0.3

0.4

  للهضاب والتالل(s)عامل املوقع الطبوغرايف): ب-١-ه(الشكل

X/LU                 X/LD   

) 
مي
ريث
وغا
س ل
قيا
م

(
H

/L
e  
 

0.126

0.200
0.158

0.100
0.079
0.063
0.050
0.040
0.032
0.025
0.020
0.016
0.013

 أو أقل 0.010
-0.02-0.06-0.10-0.14 0.140.100.02 0.06 0.38 0.42 0.46 0.500.18 0.22 0.26 0.30 0.34 

S = 0.40 0.35

0.45

0.65
0.60

0.55 

0.50 

0.70

0.75
0.80

0.40 

0.50 

0.55

0.60
0.65

0.70

0.75
0.80

0.45 

1.00

0.95

0.90
0.90

0.85 0.85

-0.30 -0.26 -0.22 -0.18



  

  ١٣٣

 ). أ-٢ - ه(ملنحدرات واجلروف، جهة عقب الرياح اليت تلي القمة، من الشكل  ا،(s) طبوغرافية املوقع عامل )٣ - ه(اجلدول 
X/Le                     X/Le H/Le 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 
0.100 0.470 0.435 0.405 0.379 0.355 0.333 0.314 0.295 0.278 0.263 0.248 0.234 0.221 0.208 0.196 0.185 
0.126 0.553 0.519 0.489 0.461 0.435 0.411 0.388 0.367 0.347 0.328 0.310 0.293 0.276 0.260 0.245 0.231 
0.158 0.597 0.564 0.534 0.506 0.480 0.455 0.431 0.409 0.387 0.367 0.347 0.328 0.310 0.293 0.276 0.259 
0.200 0.605 0.575 0.547 0.520 0.494 0.470 0.447 0.424 0.403 0.382 0.362 0.343 0.325 0.307 0.290 0.273 
0.251 0.585 0.558 0.533 0.508 0.484 0.461 0.439 0.418 0.398 0.378 0.359 0.341 0.323 0.306 0.290 0.273 
0.316 0.542 0.519 0.496 0.474 0.453 0.433 0.413 0.394 0.376 0.358 0.341 0.324 0.308 0.293 0.278 0.263 
0.398 0.481 0.462 0.443 0.424 0.407 0.389 0.372 0.356 0.340 0.325 0.311 0.296 0.283 0.269 0.256 0.243 
0.501 

  )٤ - ه(استعمل اجلدول 

0.410 0.394 0.379 0.364 0.349 0.335 0.322 0.308 0.296 0.283 0.271 0.260 0.249 0.238 0.227 0.217 
0.631 0.337 0.342 0.366 0.364 0.335 0.344 0.332 0.320 0.308 0.297 0.286 0.275 0.265 0.255 0.245 0.236 0.227 0.218 0.209 0.201 0.193 0.185 
0.794 0.270 0.266 0.281 0.278 0.271 0.263 0.254 0.246 0.237 0.229 0.221 0.214 0.207 0.200 0.193 0.186 0.180 0.174 0.168 0.162 0.156 0.151 
1.000 0.212 0.197 0.203 0.199 0.194 0.188 0.182 0.177 0.171 0.166 0.161 0.156 0.151 0.146 0.142 0.138 0.134 0.130 0.126 0.122 0.119 0.115 
1.259 0.159 0.138 0.138 0.134 0.130 0.126 0.122 0.118 0.115 0.111 0108 0.105 0.102 0.099 0.097 0.094 0.092 0.089 0.087 0.085 0.083 0.081 
1.585 0.103 0.091 0.091 0.088 0.085 0.082 0.079 0.077 0.074 0.072 0.069 0.067 0.065 0.063 0.061 0.059 0.057 0.055 0.054 0.052 0.051 0.049 
1.995 0.066 0.060 0.067 0.067 0.065 0.063 0.060 0.057 0.054 0.051 0.048 0.046 0.043 0.040 0038 0.036 0.033 0.031 0.029 0.027 0.025 0.023 

  
 ). أ-٢ - ه( املنحدرات واجلروف، جهة عقب الرياح اليت تلي القمة، من الشكل ،(s) طبوغرافية املوقع عامل )٣ - ه(تابع اجلدول 
X/Le             X/Le H/Le 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

0.100 0.174 0.164 0.154 0.144 0.135 0.126 0.118 0.110 0.102 0.094 0.087 0.079 0.072 0.065 
0.126 0.217 0.203 0.190 0.177 0.165 0.153 0.141 0.130 0.119 0.108 0.098 0.088 0.078 0.068 
0.158 0.244 0.228 0.213 0.199 0.185 0.171 0.158 0.145 0.132 0.120 0.108 0.096 0.084 0.073 
0.200 0.257 0.241 0.225 0.210 0.196 0.182 0.168 0.154 0.141 0.128 0.115 0.103 0.091 0.079 
0.251 0.258 0.242 0.228 0.213 0.199 0.185 0.172 0.158 0.146 0.133 0.120 0. 108 0.096 0.085 
0.316 0.249 0.235 0.221 0.208 0.195 0.182 0.170 0.158 0.146 0.134 0.123 0.112 0.101 0.090 
0.398 0.231 0219 0.207 0.196 0.185 0.174 0.163 0.152 0.142 0.132 0.122 0.113 0.103 0.094 
0.501 0.207 0.197 0.187 0.178 0.169 0.160 0.151 0.143 0.134 0.126 0.118 0.110 0.102 0.095 
0.631 0.178 0.170 0.163 0.156 0.149 0.142 0.135 0.129 0.123 0.116 0.110 0.104 0.098 0.093 
0.794 0.145 0.140 0.135 0.130 0.125 0.121 0.116 0.111 0.107 0.103 0.098 0.094 0.090 0.086 
1.000 0.112 0.108 0.105 0.102 0.099 0.096 0.093 0.090 0.087 0.085 0.082 0.079 0.077 0.074 
1.259 0.079 0.077 0.075 0.073 0.071 0.069 0.068 0.066 0.064 0.063 0.061 0.059 0.058 0.056 
1.585 0.048 0.046 0.045 0.043 0.042 0.041 0.040 0.038 0.037 0.036 0.035 0.034 0.033 0.032 
1.995 0.021 0.019 0.017 0.015 0.013 0.012 0.010 0.008 0.007 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.001 

  



  

  ١٣٤

 ). ب-٢ - ه( املنحدرات واجلروف، جهة عقب الرياح اليت تلي القمة، من الشكل ،(s) طبوغرافية املوقع عامل) ٤ - ه(اجلدول 
X/Le                     X/Le H/Le0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 

0.050 0.921 0.908 0.895 0.882 0.869 0.856 0.818 0.785 0.757 0.732 0.710 0.689 0.670 0.653 0.637 0.622 0.608 0.595 0.582 0.570 0.559 0.549 
0.063 0.899 0.890 0.882 0.873 0.865 0.856 0.818 0.785 0.757 0.732 .710 0.689 0.670 0.653 0.637 0.622 0.608 0.595 0.582 0.570 0.559 0.549 
0.079 0.872 0.868 0.865 0.862 0.859 0.856 0.818 0.785 0.757 0.732 0.710 0.689 0.670 0.653 0.637 0.622 0.608 0.595 0.582 0.570 0.559 0.549 
0.100 0.839 0.842 0.846 0.849 0.853 0.856 0.818 0.785 0.757 0.732 0.710 0.689 0.670 0.653 0.637 0.622 0.608 0.595 0.582 0.570 0.599 0.549 
0.126 0.799 0.805 0.811 0.816 0.822 0.828 0.810 0.793 0.777 0.762 0.748 0.734 0.721 0.709 0.697 0.686 0.675 0.664 0.654 0.644 0.635 0.626 
0.158 0.752 0.758 0.765 0.771 0.777 0.784 0.781 0.775 0.768 0.761 0.753 0.744 0.736 0.727 0.719 0.710 0.702 0.694 0.685 0.677 0.669 0.662 
0.200 0.697 0.703 0.709 0.715 0.721 0.727 0.733 0.736 0.735 0.733 0.729 0.725 0.719 0.714 0.708 0.702 0.695 0.689 0.682 0.676 0.669 0.663 
0.251 0.634 0.639 0.644 0.649 0.654 0.659 0.671 0.678 0.682 0.683 0.682 0.680 0.678 0.674 0.670 0.666 0.661 0.656 0.651 0.646 0.640 0.635 
0.316 0.564 0.568 0.572 0.576 0.580 0.584 0.599 0.608 0.613 0.616 0.617 0.617 0.616 0.614 0.611 0.608 0.605 0.601 0.597 0.593 0.588 0.584 
0.398 0.489 0.492 0.495 0.498 0.501 0.504 0.519 0.528 0.534 0.538 0.540 0.540 0.540 0.539 0.537 0.535 0.532 0.529 0.526 0.523 0.519 0.516 
0.501 0.412 0.414 0.416 0.418 0.420 0.423 0.435 0.444 0.449 0.452 0.454 0.455 0.455 0.454 0.453 0.451 0.449 0.447 0.445 0.442 0.440 0.437 

  
 املنحدرات واجلروف، جهة عقب الرياح اليت تلي القمة، من ،(s) طبوغرافية املوقع عامل) ٤ - ه(تابع اجلدول 

 ). ب-٢ - ه(الشكل 
X/Le   X/Le H/Le 0.44 0.46 0.48 0.5 

0.050 0.538 0.529 0.519 0.510 
0.063 0.538 0.529 0.519 0.510 
0.079 0.538 0.529 0.519 0.510 
0.100 0.538 0.529 0.519 0.510 
0.126 0.617 0.608 0.600 0.591 
0.158 0.654 0.646 0.639 0.632 
0.200 0.656 0.650 0.643 0.637 
0.251 0.629 0.624 0.618 0.613 
0.316 0.579 0.575 0.570 0.565 
0.398 0.512 0.508 0.505 0.501 
0.501 0.434 0.431 0.428 0.425 

  
  
  



  

  ١٣٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) 
مي
ريث
وغا
س ل
قيا
م

(
H

/L
e  
 1.26

2.00
1.58

1.00
0.79
0.63
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 ١٣٦

  )١-و(امللحق 
 املصلحات مرتبة حسب احلروف األجبدية العربية

   
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

)أ(  

 Width اتساع

 Furniture  أثاث

 Snow  Loads أمحال الثلوج

 Live Loads, Imposed Loads أمحال حية

 Dynamic Loads  أمحال دينامية

 Impact Loads أمحال الصدم

 Equivalent Loads األمحال املكافئة

 Uniformly Distributed Loads  أمحال منتظمة التوزيع

 Height ارتفاع

 Storage Height  التخزينارتفاع

     Rice in Sacks  أرز بأكياس

 Floor  ، عقدةأرضية

 Frames ، هياكلإطارات

 Acrylic  أكريلك

 Ammonia  أمونيا

 Dynamic Excitation  إهاجة دينامية

)ب(  

 Span  باع، حبر

 Paraffin (Kerosene)  برافني

 Landing بسطة الدرج

 Onion in Sacks  بصل يف أكياس
  



 

 ١٣٧

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف األجبدية العربية
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

)ب(  

 Silk Goods in Envelopes  بضائع حريرية مبغلفات

 Wool Goods (Encased Pieces)  بضائع صوفية على شكل قطع مغلفة

Cotton Goods (Encased Pieces) in Bales  بضائع قطنيـة على شكل قطع يف باالت

 Cotton Goods (Encased Pieces)   شكل قطع مغلفة بضائع قطنيـة على

   Potato in Sacks  بطاطا بأكياس

 Potato, Loose  بطاطا سائبة

 Benzene,  Benzol  برتين

 Bitumen  بيتيومني

 Eggs in Cartoons  بيض يف عبوات من الكرتون

)ت(  

 Hay (Pressed in Bales)  تنب مضغوط يف باالت

 Loads Combination جتميع األمحال

 Turpentine  تربنتني

 Parapet تصوينة

 Fig in Boxes  تني يف عبوات

)ج(  

 Beam  جائز

 Girder جائز

 Cheese, Loose  جبنة سائبة

 Rigidity جساءة

 Leathers in Bales  جلود يف باالت

 Ice  جليد

 Gymnasium مجنازيوم

  



 

 ١٣٨

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف األجبدية العربية
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

)ج(  

 Hemp (Cannabis) in Bales  يف باالت) قنب(جوت 

)ح(  

 Guard Rail حاجز محاية

 Acetic Acid  حامض األسيتيك

 Sulfuric Acid  حامض الكربيتيك

 Nitric Acid  حامض النيتريك

 Whirled Ropes  حبال على شكل لفات

 Brewer's Grains (Wet)  حبيبات اخلمرية الرطبة

 Milk  حليب

 Dead Load  محل ميت

 Wheat in Sacks  حنطة بأكياس

    Wheat, Loose  طة سائبةحن

 Panic Barriers حواجز واقية يف منافذ اهلرب

)خ(  

 Ground Roughness خشونة األرض

 Amplitude Line   العظمىاإلزاحةخط 

)د(  

 Balustrade  درابزين

 Stairs درج

 Fats  دهون

)ر(  

 Joist رافدة

 Crane  رافعة

  



 

 ١٣٩

 ة العربيةتابع املصلحات مرتبة حسب احلروف األجبدي
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

)ر (  

 Overhead Crane رافعة علوية

 Lounge  رواق، ردهة

)ز (  

  Butter in Barrels  زبدة يف براميل

 Glass  زجاج

 Linseed Oil  زيت بذر الكتان

)س (  

 Carpets  سجاد

 Suction سحب

 Frictional Drag السحب االحتكاكي

 Design Wind Speed  السرعة التصميمية للريح

 Basic Wind Speed  سرعة الريح األساسية

 Ceiling سقف الغرفة

 Roof سقف املبىن

 Inaccessible Roofs سقوف غري مطروقة

 Pitched Roofs سقوف مائلة 

 Sloping Roofs سقوف مائلة

 Accessible Roofs  سقوف مطروقة

 Curved Roofs  سقوف منحنية 

 Sugar, Loose  سكر سائب

)ش (  

     Tea in Chests  شاي يف صناديق

 Balcony  شرفة

  



 

 ١٤٠

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف األجبدية العربية
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

)ص(  

 Display & Sale Hall  بيع وشراءةصال

 Art Galley  عرض الفنونةصال

 Wool, Loose  وف غري مضغوطص

 Wool Pressed in Bales  صوف مضغوط يف باالت

)ض(  

 Dynamic Pressure  ضغط دينامي

)ط(  

 Flour in Sacks  طحني بأكياس

 Flour in Bulk  طحني سائب

 Length طول

 Longitudinal طويل

)ع(  

 Height Factor عامل االرتفاع

 Soil Factor عامل التربة

 Dynamic Factor  يناميعامل د

 Breadth  العرض

 Lateral عرضي، جانيب

 Overturning Moment عزم االنقالب

 Torsional Moment عزم اللي

 Gust عصفة ريح

 Bracing Element  عضو تكتيف

 Depth  عمق

 Structural Members عناصر انشائية

  



 

 ١٤١

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف األجبدية العربية
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  صطلح باللغة العربيةامل

)غ  (  

 Billiard Room بلياردوغرفة 

 Dressing Room  تبديل املالبسةغرف

 Drill Room  تدريبةغرف

 Stack Room  تكديس ةغرف

 Filing Room  حفظ ملفاتةغرف

 Laundry   غسيلةغرف

 Boiler Room  مراجلةغرف

 Reading Room  مطالعةةغرف

 Bed Room  نومةغرف

)ف  (   

 Coal, Loose  فحم سائب

 Fresh Fruits in Sacks  فواكه طازجة بأكياس

 Dry Fruits in Sacks  فواكه جمففة بأكياس

)ق  (   

 Tar, Pitch  قار

 Bank Hall  بنكةقاع

 Assembly Hall  جتمعةقاع

 Dance Hall  رقصةقاع

 Dormitory )مهجع( نوم يف منازل الطلبة ةقاع

 Base of Structure  قاعدة املنشأ

 Partitions قسامات

 Stiffness قساوة

 Cotton in Bales  قطن يف باالت

  



 

 ١٤٢

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف األجبدية العربية
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

)ق (   

   Coffee in Sacks  قهوة بأكياس

 Coffee, Loose  بةقهوة سائ

 Drag Force  قوة السحب

 Wind Forces  الرياحقوى

 Earthquake Forces   الزالزلقوى

)ك (   

 Stacking Books  كتب متراصة

 Alcohol  كحول

 Methylated Spirit  كحول امليثيل

 Roof Cladding كساء سقوف املباين

 Access Hatches  كوات الدخول

)ل (   

   Canned Meats  حلوم معلبة

)م (   

 Sea Water  ماء البحار

 Fresh Water  ماء عذب

 Museum متحف

 Design Requirements  متطلبات التصميم

 Motor حمرك

 Tinned Pickles  خملالت يف عبوات

 Hallway مدخل

 Garage مرآب

 Fan ةمروح

  



 

 ١٤٣

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف األجبدية العربية
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  لغة العربيةاملصطلح بال

)م  (   

 Effective Frontal Area   املساحة األمامية املؤثرة

 Foundry مسبك

 Warehouse مستودع

 Cold Storage مستودع تربيد

 Stationery )أدوات مكتبية (مستودع قرطاسية

 Theater مسرح

 Workshops مشاغل

 Drinks, Loose  مشروبات سائبة

 Drinks in Barrels  مشروبات معبأة يف براميل

 Drinks in Bottles  معبأة يف زجاجات مشروبات

 Lift مصعد

  Factory مصنع 

 Rubber  مطاط

 Kitchen مطبخ

 Drag Coefficient  معامل السحب

 Pressure Coefficient معامل الضغط

 Force Coefficient معامل القوة

 Plastic Hinge مفصل لدن

 Slipping Resistance  مقاومة االنزالق

 Fly Gallery ةمقصور

 Reciprocating Machinery نات تردديةيكام

 Salt in Packets  ملح جاف يف عبوات

 Salt, Loose  ملح سائب

 Corridor ممر



 

 ١٤٤

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف األجبدية العربية
ة اإلجنليزيةاملصطلح باللغ  املصطلح باللغة العربية  

)م  (   

 Cat Walk ممر ضيق

 Foot Bridge )جسر للمشاة(ممر مرتفع موصل بني املباين 

 Footpath  ممر مشاة

 Special Structure منشأ خاص

 Stage )فنون ( عرضةمنص

 Skylight منور

)ن  (   

 Aspect Ratio  نسبة التعرض

 Paper Wastes (Pressed)  نفايات ورق مضغوطة

 Sewage  فايات سائبةن

 Naphtha  نفط

 (ه)
 Ductile Frame   مطيلإنشائيهيكل 

 Space Frame هيكل جمسم

 Braced Frame  كتفمهيكل 

)و  (   

 Paper  ورق

 
  
  
  
  
  
  



 

 ١٤٥

  )٢-و(امللحق 
 اإلجنليزيةاملصلحات مرتبة حسب احلروف 

 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية
(A) 

 Acetic Acid  سيتيكحامض األ

Access Hatches  كوات الدخول

Accessible Roofs  سقوف مطروقة

 Acrylic  أكريلك

 Alcohol  كحول

 Ammonia  أمونيا

Amplitude Line  زاحات العظمىخط اإل

 Art Gallery  عرض الفنونةصال

Aspect Ratio  نسبة التعرض

 Assembly Hall  جتمعةقاع

(B) 
Balcony  شرفة

Balustrade  درابزين

 Bank Hall  بنكةقاع

Base of Structure  قاعدة املنشأ

Basic Wind Speed  سرعة الريح األساسية

Beam  جائز

 Bed Room  نومةغرف

 Benzene,  Benzol  برتين

 Billiard Room بلياردوغرفة 

 Bitumen  بيتيومني

 Boiler Room  مراجلةغرف

Braced Frame  هيكل مكتف

 



 

 ١٤٦

 اإلجنليزيةتابع املصلحات مرتبة حسب احلروف 
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

 (B) 
 Bracing Element  عضو تكتيف

 Breadth  العرض

 Brewer's Grains (Wet)  حبيبات اخلمرية الرطبة

  Butter in Barrels  زبدة يف براميل

 (C) 
   Canned Meats  حلوم معلبة

 Carpets  سجاد

 Cat Walk ممر ضيق

 Ceiling سقف الغرفة

 Cheese, Loose  جبنة سائبة

 Coal, Loose  فحم سائب

   Coffee in Sacks  قهوة بأكياس

 Coffee, Loose  قهوة سائبة

 Cold Storage مستودع تربيد

 Corridor ممر

 Cotton Goods (Encased Pieces)  شكل قطع مغلفة بضائع قطنيـة على

 Cotton Goods (Encased Pieces) in Bales  بضائع قطنيـة على شكل قطع يف باالت

 Cotton in Bales  قطن يف باالت

 Crane  رافعة

 Curved Roofs  سقوف منحنية 

 (D) 
 Dance Hall  رقصةقاع

 Dead Load  محل ميت

 Depth  عمق

 Design Requirements  متطلبات التصميم



 

 ١٤٧

 اإلجنليزية مرتبة حسب احلروف تابع املصلحات
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

(D) 
 Design Wind Speed  السرعة التصميمية للريح

 Display & Sale Hall  بيع وشراءةصال

 Dormitory )مهجع( نوم يف منازل الطلبة ةقاع

 Drag Coefficient  معامل السحب

 Drag Force  قوة السحب

 Dressing Room  تبديل املالبسةغرف

 Drill Room  تدريبةغرف

 Drinks in Barrels  مشروبات معبأة يف براميل

 Drinks in Bottles  معبأة يف زجاجات مشروبات

 Drinks, Loose  مشروبات سائبة

 Dry Fruits in Sacks  فواكه جمففة بأكياس

 Ductile Frame   مطيلإنشائيهيكل 

 Dynamic Excitation  يةإهاجة دينام

 Dynamic Factor  عامل دينامي

 Dynamic Loads  أمحال دينامية

 Dynamic Pressure  ضغط دينامي

(E) 
 Earthquake Forces   الزالزلقوى

 Effective Frontal Area   املساحة األمامية املؤثرة

 Eggs in Cartoons  بيض يف عبوات من الكرتون

 Equivalent Loads األمحال املكافئة

(F) 
  Factory مصنع 

 Fan ةمروح

 Fats  دهون



 

 ١٤٨

 اإلجنليزيةتابع املصلحات مرتبة حسب احلروف 
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

 (F) 
 Fig in Boxes  تني يف عبوات

 Filing Room  حفظ ملفاتةغرف

 Floor  ، عقدةأرضية

 Flour in Bulk  طحني سائب

 Flour in Sacks  طحني بأكياس

 Fly Gallery ةمقصور

 Foot Bridge )جسر للمشاة(ممر مرتفع موصل بني املباين 

 Footpath  ممر مشاة

 Force Coefficient معامل القوة

 Foundry مسبك

 Frames ، هياكلإطارات

 Fresh Fruits in Sacks  فواكه طازجة بأكياس

 Fresh Water  ماء عذب

 Frictional Drag االحتكاكيالسحب 

 Furniture  أثاث

 (G) 
 Garage مرآب

 Girder جائز

 Glass  الزجاج

 Ground Roughness خشونة األرض

 Guard Rail حاجز محاية

 Gust عصفة ريح

 Gymnasium مجنازيوم

 (H) 
 Hallway مدخل



 

 ١٤٩

 اإلجنليزيةتابع املصلحات مرتبة حسب احلروف 
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  عربيةاملصطلح باللغة ال

(H) 
 Hay (Pressed in Bales)  تنب مضغوط يف باالت

 Height ارتفاع

 Height Factor عامل االرتفاع

 Hemp (Cannabis) in Bales  يف باالت) قنب(جوت 

(I) 
 Ice  جليد

 Impact Loads أمحال الصدم

 Imposed Loads أمحال حية

 Inaccessible Roofs سقوف غري مطروقة

(J) 
 Joist رافدة

(K) 
 Kitchen مطبخ

(L) 
 Landing   درجةبسط

 Lateral عرضي، جانيب

 Laundry   غسيلةغرف

 Leathers in Bales  جلود يف باالت

 Length طول

 Lift مصعد

 Linseed Oil  زيت بذر الكتان

 Live Loads أمحال حية

 Loads Combination جتميع األمحال

 Longitudinal ويلط

 Lounge  رواق، ردهة

  



 

 ١٥٠

  تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف االجنليزية
 

 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية
 (M) 

 Methylated Spirit  كحول امليثيل

 Milk  حليب

 Motor حمرك

 Museum متحف

 (N) 
 Naphtha  نفط

 Nitric Acid  حامض النيتريك
 (O) 

 Onion in Sacks  صل يف أكياسب

 Overhead Crane رافعة علوية

 Overturning Moment عزم االنقالب

 (P) 
 Panic Barriers حواجز واقية يف منافذ اهلرب

 Paper  ورق

 Paper Waste (Pressed) نفايات ورق مضغوطة

 Paraffin (Kerosene)  برافني

 Parapet تصوينة

 Partitions قسامات

 Pitched Roofs سقوف مائلة 

 Plastic Hinge مفصل لدن

   Potato in Sacks  بطاطا بأكياس

 Potato, Loose  بطاطا سائبة

 Pressure Coefficient معامل الضغط

(R) 
 Reading Room  مطالعةةغرف



 

 ١٥١

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف اإلجنليزية
إلجنليزيةاملصطلح باللغة ا  املصطلح باللغة العربية  

(R) 
 Reciprocating Machinery نات تردديةيكام

     Rice in Sacks  أرز بأكياس

 Rigidity جساءة

 Rolling Loads أمحال متدحرجة

 Roof سقف املبىن

 Roof Cladding كساء سقوف املباين

 Rubber  مطاط

(S) 
 Salt in Packets  ملح جاف يف عبوات

 Salt, Loose  ملح سائب

 Sea Water  اء البحارم

 Sewage  نفايات سائبة

 Silk Goods in Envelopes  بضائع حريرية مبغلفات

 Skylight منور

 Slipping Resistance  مقاومة االنزالق

 Sloping Roofs سقوف مائلة

 Snow  Loads أمحال الثلوج

 Soil Factor عامل التربة

 Space Frame هيكل جمسم

 Span  باع، حبر

 Special Structure نشأ خاصم

 Stack Room  تكديس ةغرف

 Stacking Books  كتب متراصة

 Stage )فنون ( عرضةمنص

 



 

 ١٥٢

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف اإلجنليزية
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

 (S) 
 Stairs درج

 Stationery )أدوات مكتبية (مستودع قرطاسية

 Stiffness اوةقس

 Storage Height  التخزينارتفاع

 Structural Members إنشائيةعناصر 

 Suction سحب

 Sugar, Loose  سكر سائب

 Sulfuric Acid  حامض الكربيتيك

 (T) 
 Tar, Pitch  قار

     Tea in Chests  شاي يف صناديق

 Theater مسرح

 Tinned Pickles  خملالت يف عبوات

 Torsional Moment عزم اللي

 Turpentine  تربنتني

 (U) 
 Uniformly Distributed Loads  أمحال منتظمة التوزيع

 (W) 
 Warehouse مستودع

 Wheat in Sacks  حنطة بأكياس

    Wheat, Loose  حنطة سائبة

 Whirled Ropes  حبال على شكل لفات

 Width اتساع

 Wind Forces  الرياحقوى

 Wool Goods (Encased Pieces)  على شكل قطع مغلفةبضائع صوفية 



 

 ١٥٣

 تابع املصلحات مرتبة حسب احلروف اإلجنليزية
 املصطلح باللغة اإلجنليزية  املصطلح باللغة العربية

(W) 
 Wool Pressed in Bales  صوف مضغوط يف باالت

 Wool, Loose  صوف غري مضغوط

 Workshops مشاغل

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥٤

 واملراجعصادر امل
 

  الطبعة األوىل،كودة األمحال والقوى من كودات البناء الوطين األردين،  .١
  .١٩٩٠جملس البناء الوطين األردين، عمان، األردن، 

  
  كودة األمحال والقوى من الكودات العربية املوحدة،  .٢

  .١٩٩٩جملس وزراء اإلسكان والتعمري العرب، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
 

 
3. DESIGN LOADING FOR BUILDINGS, 
 Part 1. Code of Practice For Dead & Imposed Loads, 
 BS 6399:Part 1:1996, 
 British Standards Institution. 
 
4. LOADING FOR BUILDINGS, 
 Part 2. Code of Practice For wind Loads, 
 BS 6399:Part 2:1997, 
 British Standards Institution. 
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 ١٥٥

  .لوحدات املستعملةوا (SI-Units)حدات النظام الدويل و
  لرمز العريبا  الرمز الدويل لوحـدةا لكميـةا
  مم  mm ليمتـرم لطـــولا

  مس  cm  متـرتنس  
  م  m  تــرم  
  مك  km  تر ميلوك  

  غم  mg ليغـرامم لكتلـــةا
  غ  g  ــرامغ  
  غك  kg  رام غيلوك  
  نط  t  ـــنط  

  انيةث  s انيـةث لزمـــنا
  قيقةد  min  قيقـةد  
  ةاعس  h  اعـةس  
  ومي  d  ـومي  

  انيةث  ″ انيـةث ستوية ماويةز
  قيقةد  ′  قيقـةد  
  رجةد  °  رجـةد  

  لم  mL ليلتـرم ـمـحلجـا
  ل  L  تــرل  
  ٣م  m3  كعب مترم  

  ٢مم  mm2 ليمتر مربعم ملساحــةا
  ٢م  m2  ربـع مترم  

  ن  N يوتـــنن لقـــوةا
  نك  kN  يوتن نيلوك  

  ٢مم/ن  N/mm2 ربـع مليمترم/يوتنن إلجهــادا
  ٢م/نك  kN/m2  ربع مترم/يوتن نيلوك  

  س°  C° °سلسيوسرجـةد حلرارة ارجةد



 

 ١٥٦

  .ت التحويل من النظام املتري إىل النظام الدويلالعامم
  ولـيدال ظـامنال    تـريامل ظـامنال

  يوتنن      9.81  =  وة قرام غيلوك  1
  ترم . يوتنن      9.81  =  ترم . وة قرام غيلوك  1
  ترم / يوتنن      9.81  =  ترم / وة قرام غيلوك  1
  بعرمليمتر  م/ نيوتن   0.0981  =  ربع منتمترس / وة قرام غيلوك  1
  ربـع مترم / يوتنن  9.81  = ربـع متـرم / وة قرام غيلوك  1
  كعب مترم / يوتنن  9.81  =  كعب  مترم / وة قرام غيلوك  1

  يوتن          ن1  =  وة قرام غيلوك    0.102
  ترم . يوتن           ن1  =  ترم .وة قرامغ يلوك    0.102
  ترم / نتيو          ن1  =  ترم /وة قرام غيلوك      0.102
  ربع مليمترم / يوتن           ن1  =  ربع منتمترس / وة قرام غيلوك      10.20
  ربـع مترم / يوتن           ن1  =  ربـع  مترم / وة قرام غيلوك      0.102
  كعب مترم / يوتن           ن1  =  كعب مترم / وة قامر غيلوك      0.102

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٥٧

  األسس املتبعة يف تبويب كودات البناء الوطين األردين وترقيمها
  

قسمت كودات البناء الوطين األردين حسب موضوع البحث إىل عدة كـودات              :  أوال
ـ خمتلفة العناوين واألرقام، وقد أعطيت كل كودة منها امسا ورقما خ            ـا   نياص

 .ا عن غريها من الكوداتامييز

 وأعطي كل باب منها رقمـا       ،مت تقسيم الكودة الواحدة إىل عدة أبواب رئيسية         :  ثانيا
  . عن غريه من األبوابانهمتسلسال وعنوانا خاصا به مييز

ترقيم املواد والبنود والفقرات واجلداول  يف مت استخدام األرقام اهلندية •  :  ثالثا
  .شكالواأل

  .مت استخدام احلروف اهلجائية العربية يف ترقيم البنود الفرعية •
  . مت استخدام األرقام العربية ضمن النصوص واجلداول وعلى األشكال •

  : إىل ما يلي- وبترتيب تنازيل - قسم كل باب من األبواب املختلفة لكل كودة  :  رابعا

 وميثل الرقم الـذي علـى       ،( / ) بينهما إشارة    ويرمز إليها برقمني خمتلفني تفصل  :  املــادة
نه هذه املادة بينما ميثل الرقم الذي على اليـسار  ماليمني رقم الباب الذي تفرعت  

   :على ذلكمن األمثلة رقم املادة نفسها، و
  

 عنوان املادة ٤/٢

 وميثل الرقم ،( / )ويرمز إليه بثالثة أرقام خمتلفة تفصل بني كل اثنني منها إشارة  :  البنــد
الذي على اليمني رقم الباب، وميثل الرقم األوسط رقم املادة اليت تفرع منها هذا 

  : على ذلكمن األمثلة بينما ميثل الرقم الذي على اليسار رقم البند نفسه، و،البند
  
  عنوان البند أو نصه  ٤/٢/٢



 

 ١٥٨

 ويرجع  ،ن البند م متفرعا    ويكون ،ويرمز إليه حبرف أجبدي موضوع بني قوسني        :  البند الفرعي
  :على ذلكمن األمثلة إليه برمز البند مضافا إليه رمز البند الفرعي نفسه، و

  
  عنوان البند أو نصه  ٤/٢/٢
  

  عنوان البند الفرعي أو نصه  )أ(
   

 ،ن البند الفرعي  م وتكون الفقرة متفرعة     ،ويرمز إليها برقم موضوع بني قوسني       :  الفقـــرة
مـن   لـه، و  الذي تتبع ر رقم الفقرة نفسها ورمز البند الفرعي        ويرجع إليها بذك  

  :على ذلكاألمثلة 
  
  عنوان البند أو نصه  ٤/٢/٢
  

  عنوان البند الفرعي أو نصه  )أ(
  

  عنوان الفقرة أو نصها  )١(

 ،ن بند أو بنـد فرعـي أو فقـرة   م وتكون الفقرة متفرعة    ،(*)ويرمز إليها ب      : الفقرة الفرعية
مـن  و ، اليت تفرعت منها   كر رقم البند أو البند الفرعي أو الفقرة       ويرجع إليها بذ  

  : على ذلكاألمثلة
  
  عنوان البند أو نصه  ٤/٢/٢
  

  عنوان البند الفرعي أو نصه  )أ(
  

   عنوان الفقرة أو نصها  )١(
  

    عنوان الفقرة الفرعية أو نصها  *
  
 
 
 


