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   -:تعرٌف المٌاه الجوفٌة 

 عبر تكونت الرسوبٌة الصخور مسام فً موجودة مٌاه عن عبارة هً•

 المٌاه هذه مصدر .السنٌن لمالٌٌن جدا قدٌمة أو حدٌثة تكون مختلفة أزمنة

 وتتسرب الذائب الجلٌد أو الموسمٌة أو الدائمة األنهار أو المطر غالبا

 التسرب عملٌة . بالتغذٌة ٌعرف فٌما داخلها إلى األرض سطح من المٌاه

 المٌاه تالمس التً األرض سطح على الموجودة التربة نوع على تعتمد

 كبٌرة فراغات وذات مفككة التربة كانت فكلما (التغذٌة مصدر) السطحٌة

 على الحصول وبالتالً للمٌاه األفضل التسرب على ساعدت عالٌة ومسامٌة

 الجوفٌة المٌاه من االستفادة وتتم .الزمن بمرور جٌد جوفٌة مٌاه مخزون

 .األنهر تغذٌة أو الٌنابٌع عبر أو الجوفٌة اآلبار حفر منها طرق بعدة

 المسمى وهً األرض سطح تحت تقع التً المٌاه كل هً الجوفٌة المٌاه•

 وتقع السطحٌة، المٌاه وتسمى األرض سطح على الواقعة للمٌاه المقابل

 بالماء المشبعة المنطقة وهما مختلفتٌن منطقتٌن فً الجوفٌة المٌاه

 .بالماء المشبعة غٌر والمنطقة
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 -:  تلوث المٌاه الجوفٌةأسباب 

وجود عيوب في تصاميم آبار المياه وعدم االهتمام بعزل • 

 .اآلبار المهجورة

استعمال طرق غير صحيحة للتخلص من القاذورات •

والمياه المبتذلة المكونة للفضالت والنواتج الصناعية 

 .والزراعية والحيوانية

 بار بالقرب من البالوعات والمجاري الصحية•

 .وجود اآلبار في مجاري السيول والفيضانات•

 



االومور الواجب مراعاتها إثناء عملٌة 

  -:الحفر 

 

إن ٌكون الحفر  -1
بعمق محدد وحسب 

الخرائط وبإبعاد محدده 
 .“ مسبقا

ال تقتصر الحفرٌات  -2
على حدود مساحة 

العمل فقط حسب ماهو 
مخطط للمشروع وإنما 
هناك حاجة لمسافة 
إضافٌة خارج حدود 
مساحة المشروع 

 .  م 1.5الى  م 1بحدود 

بعد إتمام الحفرٌات  -3
الترابٌة ربما ٌكون 
هناك حاجة الى 

امالئٌات ترابٌة وهذه 
االمالئٌات ٌتوجب 
 .حدلها بشكل هندسً 



  -:الجدران الساندة  

وهً احد طرق إسناد جوانب الحفر حٌث أنها تتحمل القوى األفقٌة من •

 .ضغط التربة بصورة متعامدة مع مستواها إي بصورة موازٌة للسمك 

 

 أنواع الجدران الساندة 

 الجدران الثقٌلة    الخفٌفة الجدران



 مكونات الجدران الساندة 



Barbacancs  الستار 

 المثبتات األساس 

 جدران الدعم 

 المعزقه + 



 السرداب 

 البٌت فً وأهمٌة ضرورة السرداب فً البعض ٌجد•

 تنسٌقه ٌتم مكانا   أو األغراض لحفظ كمخزن الستغالله

 .واالستقباالت للحفالت لٌكون
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 فً سرداب بناء حالة فً للمبنً األسود الهٌكل بناء خطوات وتختلف

 حالة فً  األسود  الهٌكل  بناء  ٌتم إذ سرداب، غٌر من المبنً عن األساسات

 : التالٌة الخطوات وفق الحفر مرحلة االنتهاء وبعد سرداب وجود

 
 أماكن تحدد وعرضٌة طولٌة خطوط بالمحاور وٌعنً :المحاور تحدٌد•

 الواقع أرض إلى الهندسً المخطط من نقلها وٌتم للمبنى واألعمدة القواعد

 قوائم على محمولة خشبٌة ألواح تركٌب طرٌق عن المحاور تحدٌد وٌتم

 تمثل وعرضٌة طولٌة خٌوط بها وٌتثبت للمبنى البناء مساحة حول

 إلى المحاور نقل أن من التأكد وٌحب ..بالمخططات الموضوعة المسافات

 المحاور بٌن المسافات صحة من التأكد وكذلك دقٌقة بصورة تم قد األرض

 .باالتجاهٌن القٌاسات خالل من

 (النظافة فرشة) علٌها وٌطلق العادٌة الخرسانة عمل ٌتم :النظافة فرشة•

 دهانها ٌتم ذلك بعد البناء مسطح أرضٌة كامل على الخرسانة بصب وذلك

 وٌتم (البولٌثرٌن) المائً العازل روالت لوضع تمهٌدا البٌتومٌن من بطبقة

 حماٌة طبقة عمل ٌتم كما  اللحام بواسطة باألرضٌة العازل روالت تثبٌت

 .السكرٌت من طبقة باستخدام الروالت لهذه

 



ٌتم معالجة الحوائط الخرسانٌة وعزلها : عزل الحوائط•

من الخارج بدهانها بالبٌتومٌن وتركٌبب روالت العازل 

المائً وتغطٌة هذه الروالت بمواد حماٌة بعد االنتهاء 

 .من تركٌبها

 



 ألنها االختٌار فى الكبٌر الجهد وبذل فٌها  التدقٌق ٌتم أن البد مراحل هناك

 الكثٌر تواجه ال كً البناء من االنتهاء بعد  البٌت لصاحب راحة عامل  بمثابة

 :السرداب بناء قبل المالحظات أهم من .المستقبلٌة المشاكل من

 

التأكد من مناسٌب الحفر للسرداب ومناسبتها مع منسوب الحفر لقواعد •

الدور األرضً ومدى ارتفاع البٌت ككل عن مستوى الشارع لكً ال ٌكون 

الدخول للبٌت بمستوى أرفع من المرغوب فٌه وهذا ٌجب التأكد منه قبل 

 .البدء بعلمٌة الحفر لتكون الصورة واضحة

التأكد من طبٌعة األرض وما إذا كانت من النوع القاسً أو أّنها تحتوي •

 .على مٌاه جوفٌة ألخذ بعض االحتٌاطات فً الحفر خاصة للسرداب

سم طوال   50األخذ بعٌن االعتبار النوافذ وتحدٌد مساحة لها ال تقل عن •

 .لتبدو بشكل جمٌل وتسمح بدخول الضوء داخل السرداب

 


