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ABSTRACT 

   The construction sector is facing many responsibilities and most importantly ensure 

implementation according to specifications and plans in order to ensure the safety of the 

structure and avoid any failures during or after the implementation or after, because the defects 

and failures is one of the reasons which will lead to delays in the implementation of project, or 

may stop the work for reasons related to the safety of structure, workers, and materials, which 

will lead to increase the cost of the project (the cost of repairs, tests, and stop). The theoretical 

part of the study dealt with display literature and publications and previous studies related to the 

failures and the reasons for their occurrence and methods of treatment, and the role of project 

management in control the failures. 

In the practical part, the researcher display case studies of failures and the reasons for 

their occurrence, also the role of the administration diagnosis and treatment. In addition to the 

preparation of personal interviews with a number of project managers in construction field of 

reinforced concrete structures to see the most important failures faced by structures, and what 

are the measures taken in the diagnosis, control and prevention, also a scientific questionnaire 

has been prepared depending "on the information obtained from personal interviews, then the 

proposed administrative system has been built to control the failures and defects in reinforced 

concrete structures by treating all weaknesses that have been obtained through the questionnaire 

and personal interviews. The proposed administrative system was applied through a computer 

program, it can be used by project management in a flexible and easy way, and also it helps to 

avoid the occurrence of any failure during and after implementation. Also it identifies failures to 

be controlled during implementation and after the completion of the project. Additionally the 

factors that helped to achieve quality in implementation have been identified. 

 

 بناء نظام للسيطرة على االخفاقات وتالفيها في المنشآت الخرسانية المسلحة 
 الخالصة 

تواجه قطاع التشييد مسؤوليات كبيرة وأهمها ضمان التنفيذ بموجب المواصفات والمخططات وذلك لضمان    

بعده , الن العيوب واالخفاقات تعتبر من االسباب التي سالمة المنشأ وتجنب حدوث اي اخفاقات اثناء التنفيذ او 

تؤدي الى حدوث تأخير في تنفيذ العمل او قد يصل االمر الى توقف العمل ألسباب تتعلق بسالمة المنشأ والعمال 

تناول الجانب والمواد , ويترتب على ذلك حدوث زيادة في الكلفة للمشروع )كلفة االصالح والفحص والتوقف ( ,

النظري من الدراسة عرض االدبيات والمنشورات والدراسات السابقة ذات العالقة باالخفاقات واسباب حدوثها 

وطرق معالجتها, ودور ادارة المشروع في السيطرة على االخفاقات, وفي الجانب العملي قام الباحث بعرض 

النجاح او الفشل في تشخيصها ومعالجتها , اضافة الى  حاالت دراسية لالخفاقات واسباب حدوثها ودور االدارة في

اعداد مقابالت شخصية مع عدد من مدراء المشاريع في مجال المنشآت الخرسانية المسلحة لمعرفة اهم االخفاقات 

التي واجهت المنشأت وما هي االجراءات المتخذة في تشخيصها والسيطرة عليها ومنع حدوثها, وتم  اجراء إستبانة 
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ة اعتمادا" على المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابالت الشخصية ,و تم بناء نظام اداري للسيطرة علمي

على االخفاقات والعيوب في المنشأت الخرسانية المسلحة وذلك من خالل معالجة كافة نقاط الضعف التي تم 

اسة من بناء برنامج حاسوبي يتم من خالله الحصول عليها من خالل االستبيان والمقابالت الشخصية , و تمكنت الدر

تطبيق النظام االداري المقترح وذلك لضمان استخدام النظام من قبل ادارة المشروع بصورة مرنة وسهلة ويساعد 

في تحديد االخفاقات والسيطرة عليها خالل مرحلة التنفيذ ومابعدها , وتم تحديد وتصنيف العوامل النظام المقترح 

 تحقيق النوعية في التنفيذ و تالفي حدوث اي فشل او اخفاق اثناء وبعد مرحلة التنفيذ . التي ساعدت في

 : اخفاقات, نظام اداري , نظام خبير, معالجةالكلمات المفتاحية

       أهداف البحث 
دور ادارة المشروع في السيطرة على االخفاقات وتحديد اسباب العيوب والعمل على منع حدوثها  تفعيل .1

وتجاوزها وذلك من خالل بناء نظام اداري يساعد أدارة المشروع في السيطرة على االخفاقات في المنشآت 

 الخرسانية.

مسلحة اثناء وبعد التنفيذ لغرض دراسة وتحديد وتصنيف اهم االخفاقات المؤثرة في المنشات الخرسانية ال .2

 تسهيل دور مدير المشروع في منع حدوثها .

بناء برنامج حاسوبي يتم من خالله تطبيق النظام االداري المقترح لتحديد اسباب االخفاقات والسيطرة على  .3

 حدوثها في الهياكل الخرسانية المسلحة.

احتمال حدوث االخفاقات والحصول على منشأ سليم  تقويم عمل االدارة موقعيا" اثناء التنفيذ من خالل تقليل .4

 بموجب المواصفات والمخططات .

 

 المقدمة

ت الخرسانية المسلحة من االمور المهمة لكل من صاحب العمل والمقاول كونها ذات تعتبر االخفاقات في المنشآ      

العمل على منع حدوث االخفاقات  عالقة بحياة االنسان من جهة وخسارة في االموال من جهة اخرى , ويتطلب ذلك

من خالل استخدام التصاميم السليمة والمواد الناجحة باالختبار والفحوصات اضافة الى الكادر الهندسي والعمال 

الحرفيين ذات خبرة ومهارة عالية في التنفيذ , لذلك سيتم دراسة االخفاقات وتحديد اسبابها فيما اذا كانت تصميمية او 

ذلك تطلب وضع دليل واخطاء ما بعد التنفيذ , كذلك تتناول اهمية الصيانة في الحفاظ على المنشأ,  اسباب تقود الى

يلخص أسباب تدهور المنشأت الخرسانية المسلحة وانواع هذا االخفاقات الناتجة عن التدهور, والطرق المختلفة 

للمعالجة وتالفي تطور الضرر
[1]
  . 

  في الهياكل الخرسانية.االسباب الرئيسة وراء حدوث الفشل 
 لالخفاقات خالل مرحلة التنفيذ. االسباب الشائعة( 1يبين الجدول ) -أسباب االخفاقات الناشئة خالل التنفيذ : .1

 (Aggeliki, 2009) بين :أسباب االخفاقات بعد التنفيذ .2
[1]
االسباب التي تؤدي الى االخفاقات بعد التنفيذ وكما    

 ).2)الجدول في

 

 لالخفاقات خالل مرحلة التنفيذ الشائعة االسباب .(1جدول )

اسباب االخفاقات خالل مرحلة التنفيذ تسلسل
[6]

 

 و عدم عمل حدل جيد للتربةتشييد االسس على تربة غير صالحة )عضوية او جبسية ( او انقاض. 1

2 
 Soil( او تحريات التربة )Site Investigationعدم اجراء عمليات تحريات الموقع ) 

Investigation)   وعدم اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع وجود مواد ضارة  في ألتربة كالكبريتات 

3 
القصور في اعداد التصاميم و التشييد على مناطق قد تكون معرضه لالنهيار والهزات االرضية 

 ماياتي:االنشائية بسبب اهمال فريق التصميم حيث يتم اعداد التصاميم بصورة غير دقيقة وتشمل 

 mix designإهمال في تصميم الخلطة الخرسانية   3-1

 عدم االعتماد على المدونات والمعايير والمواصفات مع عمل حسابات خاطئة لألحمال. 3-2

3-3 
و عدم اهتمام محاور  استخدام مواد أنشائية رديئة غير مطابقة للمواصفات ومن مناشئ غير جيدة 

 االشراف بالنمذجة للمواد وضمان فحصها قبل استخدامها

3-4 
ضافة باإلو  حدوث انفصال للخرسانة أثناء الصب وتنتج بسبب تأخر عربات الخلط والمضخات

 الستخدام الهزازات بطريقه خاطئة ولمدة كبيرة
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 بعض االسباب لالخفاقات بعد مرحلة التنفيذ للمنشا الخرساني .(6جدول ) 

مرحلة التنفيذ بعداسباب االخفاقات  تسلسل
[1]

  

 تجاوز االحمال المسلطة على المنشأت للحد االقصى للتحمل 1

 عامل السالمة عند تحليل التصميم لمنع الفشل في حاله تعرض المنشأ الى احمال غير متوقعة .اهمال  6

تغيير استخدام المنشأ الن أي تغيير أو تعديل في نوع األنشطة قد يؤدي الى حدوث مشاكل للمنشأ تزداد كلما زاد  3

 الحمل عليه

أهمال عزل الرطوبة والحرارة حيث تتعرض االساسات للتأكل لوجود مواد كيميائية مختلفة بعد التنفيذ بسبب وجود  6

 الحديد والخرسانة و وجود الماء وحده يسبب صدأ والتأكل لحديد التسليحمياه اسفل المبنى تؤدي للتفاعالت مع 

عدم القيام بالتسطيح بصورة جيده مما ينتج عنه فصل بين حديد التسليح والخرسانة وذلك بسبب تآكل للحديد و  5

 الصدأ.

بأستخدام مواد رديئة أعمال التوسيع في المنشأت بصورة غير مدروسة اضافة الى اعمال الترميمات الرديئة  2

 ورخيصة غير مناسبة

 الشقوق في المنشأت الخرسانية المسلحة .

تعتبر الشقوق من أخطر أنواع العيوب التي تعاني منها المنشأت الخرسانية وأكثرها انتشاًرا وتسببًا في حدوث     

االنهيارات والكوارث وذلك على الرغم من التطور الحاصل في مجال البناء واالهتمام بجودة التصميم وحسن 

المباني دقيقة بالقدر الكافي. ويترتب على ذلك في التنفيذ , قد ال تكون الطريقة التي يتم بها تشخيص الشقوق في 

ما على أي وسيلة لمعالجة الشقوقالعديد من األحيان تشخيص خاطئ لألسباب وينعكس ذلك حت
[5]

و يبين الجدول  ، 

( انواع الشقوق واالسباب المؤدية الى حدوثها والمعالجات الشائعة لها 3)
[12,11,1،,1,1,،,1]

 . 

 الخرسانية المسلحةتقييم المنشأت 
تحتاج الخرسانة المسلحة بصورة دائمة إلى الكشف و الصيانة لزيادة العمر االستثماري للمنشآت وتجنب حاالت    

االنهيار فيها , حيث تتعرض المنشآت الخرسانية المسلحة خالل فترة استثمارها إلى عوامل وظروف طبيعية أو 

وسالمتها ومدى قدرتها التصميمية على استمرار أداء وظيفتها كوارث طبيعية تؤثر على عمر هذه المنشآت 

المخطط لها وفق المستوى المطلوب واآلمن, و بذلك تقع  عملية التقييم الفني واإلنشائي للمنشآت الخرسانية المسلحة 

نشأ على قدر كبير من األهمية للوقوف على واقع هذه المنشآت و اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة الم

 ومستوى األداء المناط بها , و سالمة و أمن األرواح خالل فترة استثماره .
 انواع الشقوق واالسباب المؤدية الى حدوثها والمعالجات الشائعة لها .(3جدول )

| 

 

 االسباب نوع الشقوق في المنشا 

االسمنت نتيجة الحرارة الناتجة من التفاعل الكيميائي بين  شقوق االنكماش الحراري 1

والرمل, وعند ما تبرد الخرسانة وتنكمش تبدأ االجهادات 

الحرارية في الظهور , ويحدث اجهاد الشد الحراري ويؤدي 

ضعيفة داخل  الى تشققات دقيقة جداً تؤدي الى حدوث اسطح

 الخرسانة

تحدث نتيجة التبخر السريع للماء من سطح الخرسانة  شقوق االنكماش اللدن 2

وع من الشقوق في الخرسانة اللدنة اثناء ويحدث هذا الن

 تصلدها

عندما تقابل اجزاء المنشأ القصيرة ذات التسليح القليل بعض  شقوق االنكماش الجاف 3

الحواجز تعيقها )كما في حالة اتصال صبة خرسانية ذات 

 سمك قليل ببالطة شرفة ذات سمك كبير(.

المنشآت المسبقة الصب اكثر تأثراً باختالف درجة الحرارة  شقوق الفرق باالجهادات الحرارية 4

 steam,بسبب تغيرات الطقس الطبيعي أو نتيجة التسخين 

curing من غيرها من المنشاءات وخاصة للفضاءات  ,

المقيدة من الجهتين لذلك تظهر الشقوق في هذه الفضاءات 

ئة عندما يكون اتصالها بالمنشأ متيناً. و أن للحرارة المفاج

تأثير آخر حيث يولد االرتفاع المفاجئ في درجة الحرارة 

سلسلة من الشقوق أيضاً إذا حدث اختالف كبير في درجة 

 الحرارة بين الوجهين الداخلي والخارجي.

تآكل حديد التسليح ونخر الخرسانة عامالن  رئيسيان  شقوق نتيجة تآكل حديد التسليح ونخر الخرسانة 5

تأثير عوامل التعرية على المنشأ يساعدان على تزايد 

الخرساني , وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الخرسانة كاشفة 

 حديد التسليح
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 وبناءا على ما تقدم فان المعالجات الشائعة تكون كاالتي:

 

في حالة الشقوق الشعرية يتم تنظيف السطح بالفرشات المعدنية وحقن الشقوق على شكل طبقات من خلطة  .1

 الصقة .وللشقوق العميقة يتم الحقن باستخدام منتجات تتصلب حراريا وتكون منخفضة اللزوجة.حقن اسمنتية 

عندما يكون الشق واصال الى حديد التسليح يجب ازالة الغطاء الخرساني المغلف للحديد وتنظيف الحديد  .2

ق وخرسانة عالية ووضع خرسانة جيدة كغطاء للحديد باستخدام مواد غروية الصقة او باستخدام ايبوكسي الص

المقاومة مع الدفع بالهواء باسخدام مدفع سمنت وقد تحتاج وضع حديد تسليح جديد اضافي في الثقوب المحفورة في 

 الخرسانة القديمة.

استخدام البكتريا في الخلطة الخرسانية للتفاعل مع السليكا بظاهرة التمعدن الحيوي حيث تساعد البكتريا  .3

و زيادة  Bacterial Concreteعلى ترسيب كربونات الكالسيوم الذي يعطي خرسانة بمواصفات عالية تسمى 

 الغطاء الخرساني.

اللذين لهم عالقة بفحص المنشآت وتقييمها وإصالحها أو بصيانة تعتبر مرحلة تقييم المنشأ مهمة جداً ألولئك         

المنشآت أو العاملين في الصيانة اإلنشائية بشكل عام. 
[13]

 

 و الفني بالتقييم نقوم لماذا) م  هوها أذهان المهندسين والعاملين في مجال الصناعة االنشائية سؤال إلى يتبادر

 على الوقوف منا تتطلب التي الرئيسية  األسباب من العديد يوجد , (؟ القائمة المسلحة الخرسانية للمنشآت اإلنشائي

ه واهمها ما يأتي ل إنشائي و فني تقييم عملية إجراء و المنشأ واقع
[14] 

 :- 

 

 .الحاصلةذ والتنفي التصميم أخطاء بعض معالجة .1

حموالتها والهدف   زيادة أو البناء وظيفة في التغيير بهدف أو , الحداثة ومتطلبات القدم بسبب األبنية تحديث .2

 من استخدامها .

  العواصف و كالزالزل طبيعية لكوارث لظواهر متنوعة و تعرضه نتيجة الخرساني المنشأ تشوه و تضرر .3

 الحرائق.و

 العمليات المصرفية لتمويل القروض أو التأمين إجراءات أجل من المطلوبة التأهيلية األعمال كلفة حساب .4

 . المطلوبة

 

 حةالتحليل االحصائي للعوامل ذات الصلة بحدوث االخفاقات في المنشآت الخرسانية المسل

( مقابلة شخصية ضمن استمارة اخرى 31أستبانة( واجراء )(استبيان  استمارة ( 43 )  بتوزيع الباحث قام    

وصيانة المنشآت الخرسانية المسلحة في دوائر الدولة  تنفيذ على العاملين من المهندسين و الخبرة ذوي علىوزعت 

تحديد العوامل المؤثرة  من خالل نتائج  تحليل االستبيان  وتم ,(2(و)1كما في الملحقين )والشركات والمشاريع 

والغير مؤثرة في ظهور االخفاقات والعيوب في المنشآت الخرسانية المسلحة مع تحديد درجة االهمية لكل عامل 

( الوسط 4ويبين الجدول ) وذلك خالل مرحلة تنفيذ المشروع  , 3→2.34 )) ب حدود الوسط الحسابيحسمؤثر

( الوسط الحسابي 5حيث يبين الجدول )وكذلك  مرحلة ما بعد التنفيذ  الحسابي والنسب المؤية الجابات العينة,

ومن ذلك تبين وجود , 2.34حيث تم اهمال العوامل التي يقل وسطها الحسابي عن  والنسب المؤية الجابات العينة

اضافة الى والعيوب في المنشآت الخرسانية.  حاجة لوجود نظام اداري فعال يتم من خالله السيطرة على االخفاقات

 استخدام برنامج حاسوبي يتم من خالله تحقيق سهولة المتابعة والمراقبة .

المقتااااااارح لغااااااارض تنفياااااااذ فعالياااااااة السااااااايطرة علاااااااى االخفاقاااااااات خاااااااالل مرحلاااااااة تنفياااااااذ  النظاااااااام االداري

,  المشااااااروع ماااااان قباااااال ادارة المشااااااروع تاااااام اقتااااااراح نظااااااام اداري يوضااااااح اساااااالوب ادارة تلااااااك الفعاليااااااة

تااااااام اقتاااااااراح نظاااااااام اداري للسااااااايطرة علاااااااى االخفاقاااااااات والعياااااااوب فاااااااي المنشاااااااآت الخرساااااااانية كاااااااذلك 

  -التنفيذ وكما يأتي : بعدما  مرحلة المسلحة وذلك خالل 
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 تم تالفي حدوث اي فشل او اخفاق اثناء التنفيذيالعوامل المؤثرة التي من خاللها  (.6جدول )

 وصف الفقرة مع النسبة المئوية لالجابات ت
مستوى التاثير استنادا 

 لحدود الوسط لحسابي

 3.0000  (%100)اعمال قطع الرطوبة اسفل االسس 1

 3.0000 (%100)تحريات التربة دقيقة و اعتمادها في تصميم االسس  اجراء  6

 3.0000 (%100) اعمال الدفن مطابقة للمواصفات )مواد وعمل (. 3

 (     (81.5%ضبط القوالب لالعمدة والجسور وتدقيقها قبل الصب 6

 

2.8333 

 2.6667 %   5.7التسليح لالعمدة والجسور وبموجب المخططات ومع الفحص   5

 2.6667  .% (65.7ضبط القوالب للسقوف وتدقيقها قبل الصب ) 2

 2.8333  %   (65.7ضبط التسليح للسقوف حسب المخططات مع الفحص) 7

السيطرة على اعمال الصب للخرسانة وضبط نسب الخلط حسب  8

 %(،،1) التصاميم

3.0000 

النتائج . اخذ نماذج من خرسانة الصب لغرض الفحص ومتابعة  9

(%76.3) 

2.8333 

بقاء قوالب الصب وعدم رفعها حسب الظروف الجوية والمواصفات   11

 (68.4%ومكان العنصر االنشائي واهميته ).

2.5000 

ضبط اعمال التسطيح بموجب طبقات مثبته بالمخططات والمواصفات  11

  (%100) وجداول الكميات .

3.0000 

االنهاءات الداخلية المتمثلة بتطبيق االرضيات بموجب المخططات  16

 %((81.5والمواصفات ومواد مجتازة للفحوصات . 

2.8333 

االنهاءات الداخلية للجدران بالبياض وبالسمنت وبالجص بموجب  13

 65.7%)  المواصفات ومواد اجتازت الفحوصات ). 

2.6667 

االنهاءات الخارجية للتغليف بالرخام او بالحجر بموجب المواصفات   16

 (73.7% ومواد اجتازت الفحوصات.)

2.6667 

االنهاءات الخارجية, باللبخ بالسمنت حسب المواصفات والمواد  15

 %(65.7) المفحوصة

2.6667 

االعمال الصحية والصرف الصحي ومجاري مياه االمطار التي يتم  12

 (%100) بموجب المخططات والمواصفات ومواد مفحوصة.تنفيذها 

3.0000 

االعمال الصحية ألنابيب الماء الحار والبارد من مواد عالية الجودة  17

ومنفذة بمهارة ومثبتة بصورة جيدة ومفحوصة بضغط مالئم لمنع 

 %(89.4تسرب المياه) 

2.8333 

عالية الجودة وغير االعمال الخاصة بالملحقات الصحية يجب ان تكون  18

 (%100) قابلة للكسر او التشقق لمنع تسرب المياه.

3.0000 
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 (. العوامل المؤثرة والفعالة في حدوث العيوب واالخفاقات اعتمادا على الدراسة الميدانية5جدول )

مستوى التاثير استنادا  وصف الفقرة مع النسبة المئوية لالجابات ت

 لحدود الوسط لحسابي

التأسيسات الصحية ومدى تنفيذها بصورة صحيحة ومطابقتها  1

 ((88.4 للمواصفات والمخططات.
2.8837 

أعمال التسطيح منفذة بموجب المواصفات مع استخدام مانع  6

 ((88.4رطوبة من منشأ جيد. 
2.8605 

 44.2الجهة الشاغلة المستفيدة هل متفق عليها قبل اعداد التصاميم  3

 )  ) 
2.2326 

  44.2المبنى جاء متطابقا" مع احتياجات ورغبات صاحب العمل 6

)  ) 
2.3023 

   (41.9مالئمة االنهاءات الداخلية للمبنى وحسب وظيفة كل جزء 5

) 
2.3488 

التصاميم لالسس تم اعدادها بموجب تحريات التربة واالحمال  2

 (97.7)الخاصة بطبيعة المبنى
2.9535 

االسس منفذة بموجب المواصفات اعمال العزل المائي تحت  7

  ( (95.3واستخدام مواد جيدة للعزل
2.9535 

االنهاءات الخارجية مالئمة لنوع واستخدام المنشأ وطبيعة البيئة  8

  41.9 والمناخ
2.3023 

االعمال الخرسانية المسلحة لكافة العناصر االنشائية منفذة         9

بموجب المواصفات والمخططات وتنفيذ كافة الفحوصات 

 ( 95.3)الالزمة

2.9535 

 

 خالل مرحلة التنفيذ.للسيطرة على العيوب المقترح داري االنظام ال -1

 . ويتكون من المراحل االتية:خالل مرحلة التنفيذ( النظام االداري المقترح للسيطرة على العيوب 1يبين الشكل )

  مرحلة توصيات مدير المشروع - أ

تتمثاااااال هااااااذه المرحلااااااة بتوجيااااااه مجموعااااااة ماااااان التوصاااااايات الااااااى مهنااااااد  الموقااااااع لمتابعااااااة اعمااااااال        

مهندساااااوا متابعاااااة مراحااااال التنفياااااذ لغااااارض السااااايطرة علاااااى كافاااااة هاااااذه المراحااااال المثبتاااااة لتجناااااب 

حااااادوث العياااااوب خاللهاااااا , وفاااااي نفاااااس المرحلاااااة يتاااااابع مهناااااد  الموقاااااع حالاااااة الماااااواد االنشاااااائية 

 استخدامها في التنفيذ وابالغ مهندسي المتابعة بذلك . واسلوب خزنها وتسلسل

 مرحلة تدقيق مراحل التنفيذ  - ب

يقااااوم فااااي هااااذه المرحلااااة مهندسااااوا المتابعااااة بأسااااتخدام نظااااام الخبياااار تزامنااااا" مااااع كاااال مرحلااااة ماااان        

مراحاااااال التنفيااااااذ لتاااااادقيق ماااااادى سااااااالمة التنفيااااااذ بموجااااااب المخططااااااات والمواصاااااافات وتوجيهااااااات 

 مدير المشروع .

 مرحلة ارسال تقارير المتابعة - ت

يقاااااوم مهندساااااوا المتابعاااااة بأرساااااال تقاااااارير هندساااااية عااااان كااااال مرحلاااااة ياااااتم تنفياااااذها تحتاااااوي هاااااذه 

التقاااااارير علاااااى معلوماااااات كاملاااااة تصااااادر مااااان النظاااااام الخبيااااار مباااااين فيهاااااا هااااال ان العمااااال معااااارض 

الااااااااى ظهااااااااور العيااااااااوب او ان العماااااااال منفااااااااذ بموجااااااااب الشااااااااروط والمواصاااااااافات والمخططااااااااات , 

مااااااادير المشاااااااروع بدراساااااااة التقاااااااارير واباااااااالغ مهناااااااد  الموقاااااااع بالتوجيهاااااااات الالزماااااااة ويقاااااااوم 

 وحسب كل حالة حيث يقوم مهند  الموقع باالجراءات الالزمة لتالفي حدوث العيوب .
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 للسيطرة على االخفاقات خالل مراحل تنفيذ المشروعالمقترح النظام االداري  .(1شكل )

 النظام االداري المقترح للسيطرة على االخفاقات خالل مرحلة ما بعد التنفيذ للمشروع . .1

انجاز المشروع واستخدامه من قبل الجهة ( النظام االداري المقترح للسيطرة على االخفاقات بعد 2يبين الشكل )

 .المستفيدة

 

 النظام الخبير المقترح
تمكن الباحث  من بناء نظامين خبيرين للسيطرة والمراقبة على العيوب في المنشآت الخرسانية المسلحة , فاالول    

التنفيذ يدار النظام من قبل مدير المشروع , والثاني نظام خبير   يعتبر نظام خبير للسيطرة على العيوب في مرحلة

 .للسيطرة على العيوب بعد التنفيذ ويدار من قبل مدير الصيانة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير المشروع

 مهند  الموقع

 نظام الخبير

 أمين المخزن 

مهندسوا متابعة مراحل 

 التنفيذ

 صحية معماري مدني

 المتابعة توجيهات حسب تقارير

 تقارير متابعة بموجب االعمال المنفذة

تقارير عن حالة 

 المواد المخزونة

تدقيق االعمال 

بموجب نظام 

 الخبير
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 نظام اداري للسيطرة على االخفاقات بعد انجاز المشروع االنشائي .(6شكل )

 

 مراحل بناء النظام الخبير

 المسح لخال الخبراء من من البيانات جمع  (االولى لمرحلةن حيث تضمنت )ايتألف بناء النظام الخبير من مرحلتي

لغرض التوصل الى الحقائق التي تنظم بشكل مخططات انسيابية  واالستبيان ومن ثم استخالص النتائج الميداني

ويبين  .( "اذن" نتيجة( لكون االنظمة الذكية تستخدم اكثر من شرط2) وشرط (1) والتي تتم بطريقة )"اذا" ,شرط

 ( مخطط انسيابي لتدقيق فقرة االعمال تحت االسس.3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 مكتب استشاري

استشاري  استشاري اعمال انشائية

 معماري

استشاري اعمال 

 صحية

 للمنشأ مدير الصيانة

 مهند  مدني مهند  اعمال صحية

 النظام الخبير

تقرير المتابعة 

 لحالة المنشاء
طلب االستشارة 

لألصالحات 

 ومعالجة العيوب

توجيهات المكتب 

االستشاري 

   بالحلول

الة المنشأ تقييم ح

ومدى تعرضه 

لألخفاقات 

 والعيوب

تقرير المتابعة 

 لحالة المنشاء
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 نعم 

  

  

     

 

   

 

  

  

 

    

 

 

 تحت االسسمخطط انسيابي لنظام خبيرللسيطرة على االخفاقات لمرحلة تدقيق تنفيذ االعمال  .(3)شكل 

 ((Visual Basicالبرمجة  وضعتها الدراسة بلغة التي ببرمجة البيانات المبرمج ( فتضمنت قيامالثانية المرحلةاما )

في ادارة السيطرة على االخفاقات في المنشات الخرسانية المسلحة ,  (Visual Studio2013 ) نظام  أستخدم حيث

 وذلك لمساعدة كل من   ادارة المشروع  وادارة الصيانة في عملية  السيطرة على االخفاقات والعيوب .

 

 Microsoft Visual Studioتشغيل نظام الخبير باستخدام مراحل 

 Microsoft Visual Studio ارة الصيانة ( بتشغيل برنامج يقوم مستخدم نظام الخبير )ادارة المشروع واد .1

 ( ,التي تحتوي على اسم النظام .4الشكل ) في وتظهر الواجهة التعريفية  للبرنامج كما

تصاميم االسس نفذت 

 لتربة بموجب تحريات

إعادة 

 التصاميم 

اعمال قطع الرطوبة 

اسفل االسس نفذت 

 بموجب المواصفات

رفضها و 

رفعها 

وجلب 

 مواد جديدة

اعمال قطع الرطوبة اسفل 

االسس نفذت بموجب 

 المخططات

اعادة التنفيذ 

بموجب 

 المخططات

اعمال الدفن بموجب 

 المخططات والمواصفات

رفع المواد 

المعيبة واعادة 

 التنفيذ

 ال توجد عيوب في االسس

 بداية

 كال

 كال

 كال

 كال

 نعم

 نعم

 كال

 نعم

 نعم
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 ( الواجهة التعريفية للبرنامج المقترح4)شكل 

 

 ( وكماياتي:5)ظهور نافذتين يقوم من خاللهــما  مستخدم البرنامـــج باختيار احــــد االختـــــيارين وكما في الشكل  .2

 السيطرة والمراقبة على االخفاقات لمنشاء خرساني مسلح خالل مرحلة التنفيذ. .أ 

 السيطرة والمراقبة على االخفاقات لمنشاء خرساني مسلح مابعد  مرحلة التنفيذ . .ب 

 
 واجهة االختيار للسيطرة والمراقبة للمرحلتين )خالل التنفيذ وخالل ما بعد التنفيذ( .(5)شكل 

 

وعند اختيار اعمال االسس  ,( الختيار نوع العمل المطلوب تدقيق مواصفاته1يظهر للمستخدم النافذة في الشكل ) .3

يتم  (نعم)تسأل عن تصاميم االسس هل تمت بموجب تحريات التربة واذا االجابة  (،تظهر النافذة في الشكل )

( عن اعمال قطع الرطوبة واذا كانت )كال( تظهر توصية باعادة التصاميم 1السؤال بموجب  النافذة في الشكل )

 (.1,وهكذا بالنسبة لبقية الفقرات االنشائية في الشكل ا) (1كما في الشكل ) لالسس بموجب تحريات التربة

 

 
 واجهة السيطرة والمراقبة خالل مرحلة التنفيذ .( 2شكل )
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 نافذة السؤال عن تصاميم االسس هل يتم تنفيذها  بموجب تحريات التربة .(7شكل )

 

 
 نافذة السؤال عن اعمال قطع الرطوبة هل يتم تنفيذها  بموجب المواصفات .(8شكل )

 

 في المهندسين على بعرضه دراسة لل الخبير النظام لبرنامج التقويم في هذه المرحلة عملية تم : الثالثة المرحلة   

 مدى لمعرفة لهذا الغرض استبيان اعدتها الدراسة استمارة من خالل ملئ  الختباره لعدد من المشاريع العمل مواقع

 البرنامج ومدى االستفادة منه. أهمية

 

 
 واجهة تبين للمستخدم اعادة  اعداد تصاميم االسس بموجب تحريات التربة .(9شكل )

 

 االستنتاجات

تمكنت الدراسة اعتمادا على الجانبين النظري والعملي )الدراسة الميدانية (  من تحديد اهم    العيوب واالخفاقات     

والعوامل المؤثرة في حدوثها اضافة الى دراسة اهم المعالجات والتعليمات الخاصة بتقليل هذة العيوب وتبويبها في 

ة عليها وتقليل حدوثها  ومن اهم االستنتاجات التي توصلت اليها برنامج حاسوبي يساعد ادارة المشروع  في السيطر

 الدراسة ماياتي:

يتطلب تنفيذ فعالية السيطرة على االخفاقات خالل مرحلة تنفيذ المشروع من قبل ادارة المشروع الى  نظام اداري  -1

خدام نظام الخبير تزامنا" مع كل ينظم اسلوب ادارة تلك الفعالية., حيث يقوم في هذه المرحلة مهندسوا المتابعة بأست

 مرحلة من مراحل التنفيذ لتدقيق مدى سالمة التنفيذ بموجب المخططات والمواصفات وتوجيهات مدير المشروع .

 بينت نتائج االستبيان التقويمي للنظام االداري المقترح والبرنامج الحاسوبي النتائج االتية: -2
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في السيطرة على  ومدير الصيانة مدير المشروع منه كل من  ويستفادفي السيطرة على االخفاقات و  الدقة .أ 

 االخفاقات

 يحقق االهداف المرجوة في السيطرة على االخفاقات .ب 

 سهولة تطبيق النظام  باستخدام البرنامج الحاسوبي  .ج 

 غطى معظم  العيوب في المنشات الخرسانية. البرنامج أن .د 

 عية للمنشاء الذي تحت التنفيذ.تقليل الكلف والوقت وتحسين النو على يساعد -3
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