
 

23 
ICTS32830112020-AC2013 

 
 

Third International Conference on Technical Sciences (ICST2020), 28 – 30  November 2020, Tripoli - Libya 

 واالنفجارات  للقذائف المتعرضة الخرسانية  المنشآت  والتشوهات في االنهيارات 

 ( حالة  دراسة – وليد بني  فندق)
 2مصباح احمد  علي  .أ                    1امحمد فرج   عبدالرزاق . أ

 وليد  بني/   المعلومات وتقنية الهندسية  البحوث  مركز -1،2

 1 (resqe2010@gmail.com ) 

 2 (aaammm198088@gmail.com ) 

 

 ملخص البحث 

تُعد التفجيرات ذات آثار تدميرية على منشآت             

موقع   في  عنها  الناجمة  لألخطار  ونظراً  المباني، 

االنفجار والمنشآت القريبة منها فقد توجب العمل دراسة  

بغرض   وتصنيفها  المنشآت  في  الحاصلة  األضرار  نوع 

عند  ويجب  المنشآت،  لهذه  اإلنشائية  السالمة  تقييم 

معرفة حصو انفجار  بتأثير  معين  مبنى  في  ضرر  ل 

حيت   من  العمل  في  األساسية  المبادئ  من  مجموعة 

اآلثار  من  الوقائع  ومعرفة  وتوصيفه  المبنى  دخول 

والدالئل في موقع الحادثة ، يعرف الترميم بأنه محاولة 

الزمن  بفعل  تعرضت  التي  القديمة  المباني  تأهيل  إعادة 

الطب  وغير  الطبيعية  والتصدعات  والعوامل  للتلف  يعية 

ا من  كبير  لجزء  لفقدانها  أدى  التي  مما  الجمالية  لقيم 

وي  على  متتحتويها   القدرة  لفقدان  أحياناً  الضرر  د 

تنجم   التي  الكبيرة  األضرار  بسبب  االنهيار  أو  المقاومة 

المباشر   وغير  المباشر  واالستهداف  الزالزل  عن 

 بالقذائف.

أحد            وليد  بني  فندق  الخرسانية  يعتبر  المباني 

 متعددة األدوار، والذي تم استهدافه عن طريق الطائرات  

 

 

 

نقص  وبسبب  الخرساني،  الهيكل  في  مباشرة  بإصابات 

األهم مطروحاً:   السؤال  المؤهلة ظل  والكوادر  المعدات 

إزالته؟. أو  المبنى  ترميم  إعادة  يمكن  هذه    هل  هدفت 

الخرسانية   المنشآت  بسلوك  للتعريف  نتيجة الدراسة 

المباشر   وغير  المباشر  ودراسة    لالنفجاراتالتعرض 

حول    مبنى المهم  التساؤل  عن  واإلجابة  وليد  بني  فندق 

 إمكانية الترميم من خالل تطبيق مفاهيم الهندسة المدنية.

: فندق بني وليد، ترميم وصيانة المنشآت   الكلمات الدالة

الخرسانية، أحمال االنفجارات، تصميم الخرسانة  

 لمقاومة الزالزل. 

 المقـدمــة .1

منش           على  تدميرية  آثار  ذات  التفجيرات  ت  ئاتُعد 

موقع   في  عنها  الناجمة  لألخطار  ونظراً  المباني، 

العمل دراسة  االنفجار والمنشآت القريبة منها فقد توجب  

ت وتصنيفها بغرض  ئانوع األضرار الحاصلة في المنش

عند  ويجب  المنشآت،  لهذه  اإلنشائية  السالمة  تقييم 

معرفة  انفجار  بتأثير  معين  مبنى  في  ضرر  حصول 

حيت   من  العمل  في  األساسية  المبادئ  من  مجموعة 

اآلثار  من  الوقائع  ومعرفة  وتوصيفه  المبنى  دخول 
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، يعرف الترميم بأنه محاولة  [1]دثة والدالئل في موقع الحا

الزمن  بفعل  تعرضت  التي  القديمة  المباني  تأهيل  إعادة 

والتصدعات   للتلف  الطبيعية  وغير  الطبيعية  والعوامل 

التي   الجمالية  القيم  من  كبير  لجزء  لفقدانها  أدى  مما 

على  متوي،  [2]تحتويها القدرة  لفقدان  أحياناً  الضرر  د 

أو   تنجم  المقاومة  التي  الكبيرة  األضرار  بسبب  االنهيار 

المباشر   وغير  المباشر  واالستهداف  الزالزل  عن 

 بالقذائف.

في             الكامنة  للطاقة  انطالق مفاجئ  االنفجار هو 

غاز   إنتاج  على  عالية  القدرة  لها  لالنفجار  قابلة  مواد 

تحت ظروف الضغط العالي وبسرعه عالية حيت يجعل 

المحيطة   قوي  البيئة  ديناميكي  )إجهاد(  لضغط  تتعرض 

االنفجار    ومؤثر مصادر  اهم    ، الحرائق  إشعالمن 

ل،  والزالز  األرضية الهزات  ،  التقليدية    األسلحة

كيف   نفهم  ولكي  النوويةـ،  االنفجار    يؤثرواالنفجارات 

يجب   به  المحيطة  البيئة  ينفجر أ على  عندما  انه  نفهم  ن 

تصادمية   تتولد موجات  األرضجهاز بالقرب من سطح  

الشدة  وان  االنفجار،  مصدر  مركزها  دوائر  بشكل 

عن   ابتعدت  كلما  تتضاءل  االنفجار  لتضاغط  القصوى 

ض يزيد  االنفجار  وتضاغط  بمعامل خالمصدر،  م 

تقابل   عندما  معامل    شيءاالنعكاس  إن  طريقها.  في  ما 

االنضغاطية  الموجه  شدة  من  كل  على  يعتمد  االنعكاس 

المو  وزاوية مقدمة  ذلك انحراف  ومع  االنضغاطيةـ  جة 

به    يحدثعندا   فراغ  داخل    إحاطة فان    أشياءاالنفجار 

هذه   قبل  من  غازي   األشياءاالنفجار  ضغط  تنتج 

خالل  أ  إلىيحتاج  ي  تاتيكإس من  للجو  يخرج  ن 

 .  [3]الفتحات

 :الدراسة مشكلة. 2

  في األضرار تقييم تواجه التي المشاكل اهم نإ •
 االنفجارات بفعل المتضررة الخرسانية المنشآت

  كل في المختصة الفنية الفرق   توفر عدم هو

  بعمليات للقيام مؤهله تعتبر والتي الليبية المدن
 . الضرورية واالختبارات البصري  الفحص

  الموضوع هذا حول كافيه دراسات وجود  عدم •
  تأهيل إمكانية حول وتكرارها األسئلة وانتشار

 . أزالتها او ترميمها وإعادة المنشآت هذه
 ألغلب واإلنشائية المعمارية الخرائط توفر عدم •

 المباشر لالستهداف تعرضت التي المباني
 . بالقذائف المباشر وغير

 :البحث أهداف.3

 بسلوك  الخاص  النظري   الجانب  تلخيص •
 . لالنفجارات المتعرضة الخرسانية تئاالمنش

 بناء    الضرر  نسبه  وتحديد  الفندق  مبنى  دراسة •
 .النظري  الفحص على

 : البحث منهجية. 4

  وتلخيص   السابقة  الدراسات  على  االطالع •
  النتائج

 المنشآت  وسلوك  النظري   التوصيف  دراسة •
 . االنفجارات ألحمال المتعرضة الخرسانية

(  الدراسة  موضوع)  المستهدف  المبنى  توصيف •
 وليد بني فندق وهو

التشوهات وتوصيف    النظري   بالفحص  القيام •
 . واالنهيارات الحاصلة

 :السابقة الدراسات. 5

  الخرسانة   منشآت  سالمة  تقييم)  بعنوان   دراسة •
 االنفجارات  بفعل  سلوكها  وتحليل  ة المسلح

  ملحم   عصام  للدكتور(  الطبيعية  والكوارث
 هذه  واستعرضت  الحسن  على  والمهندس

  تقييم   في  العمل  وأساسيات  طرق   الدراسة
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 بفعل  الحاصلة   األضرار  وتوصيف  المنشآت
 متوقعة  الغير  والكوارث  التقليدية  العوامل 

الخرسانة    منشآت  سلوك   ودراسة(  التفجيرات)
 مباشر  بشكل  للكوارث   التعرض  بنتيجة  ةالمسلح
 تقييم  طرق   الى  باإلضافة   مباشر،  غير  وشكل

  هذه   لمعالجة  المختلفة  واألساليب  المنشآت
وخصلت  أضرار  تقييم  ان   إلى  الدراسة   اآلثار 

 كما  الصعبة  المسائل  من  يعد  االنفجارات
  عالقات   على  للحصول  المعطيات  تستخدم
باإلضافة   الناتج  واألثر  للمسبب  مناسبه   عنه 

  تحليل   في  تساعد  والتي  الرقمية  النماذج  إلى
 بضرورة  التوصيات  وكانت  االستجابة  سلوك
  ألضرار   التقييم  واليه  معدات  تطوير  على  العمل

 . [1]عملي بشكل االنفجار
 واالعتبارات  االنفجارات  أحمال   بعنوان   دراسة •

  وميلود   ابونوارة  سالم  نورا  للمالجئ  التصميمية
 .غبار

 للمالجئ  التصميمة  االعتبارات  الدراسة  تناولت
 المخيفة  الدمار  وسائل  من  الحماية  وأساليب
  المالجئ   تصميم  موضوع  مجملها  في  وتناولت
  ألن   وخلصت  االنفجارات  أحمال  وحساب

  األسلحة   اتار  من   الحماية  سبل  احد  المالجئ
 األحمال  حساب  الضروري   ومن  المختلفة
 االعتبار  بعين  واألخذ  االنفجارات  من  المتوقعة

  الضرورية   والخدمات  المعمارية  المواصفات
 والمؤثرات  والقوى   األحمال  تقدير  وان  للمالجئ،

 منها  البشرية  الدمار   مسببات  عن   تنشأ  التي
  والدقة   االهتمام  من  للمزيد  تحتاج  والطبيعية

  تصميمية   مواصفات  إعداد  من  تمكن  حتى
 . [3]دقيقه

 المنشأت  على  الحريق   تأثير)  بعنوان  دراسة •
.   قادر  محمد  هيوا  للمهندس(  وترميمها  الخرسانية
 أساسية  نقاط  عدة  في  البحث  في  الدراسة  تلخصت

 استقرار  مدى  لتحديد  البصرية  المعاينة  شملت
 ثبات  مدى   ومعرفه  للحرائق  تعرضه  بعد  المنشأ

 الحريق  خطورة  تقدير   وطريق  المنشأ  واستقرار
  وتناولت   وتقديرها،  األضرار  وتقييم  للمنشأ  الحاصل 

  الحدية   الحاالت  تحديد  الثاني  فصلها  في  الدراسة
  تحصل   التي  والتغيرات  للحريق   المنشأ  لمقاومة

 في   تناولت  كما  الحرارة  تأثير  بقعل  للخرسانة
  تحصل   التي  التغيرات  دراسة  الثالث  الفصل

  الفصل   في  وجرى   الحرارة،  تأثير  بفعل  للخرسانة
 مثانة  مدى  من  التحقق  طرق   شرح  والخامس  الرابع

  وطرق   عنصر   كل  في  المتبقية  والمقاومة  العنصر
 . [4]للحرائق المتعرضة المنشآت ترميم

 :االنفجارات. 6

 : االنفجار أحمال مصادر 1.6
  أساسين،   نوعين   إلى  االنفجار  مصادر  تصنف

  الجدول   ويبين  النووية  واالنفجارات   التقليدية  االنفجارات
 : المتفجرات  من نوع كل مصادر( 1) رقم

  التقليدية االنفجارات  مصادر( 1) رقم جدول 
 [1]والنووية

 النووية  االنفجارات التقليدية  االنفجارات
 المنشآت  في النووية الحوادث والوقود الكيميائية المواد

 والتفجيرات  الحروب في النووية األسلحة البخار
 النووية  االنفجارات لالختراق  القابلة المساحيق

 المنشآت  في النووية الحوادث الضغط  أوعية
  المتفجرات 

  الشديدة  المتفجرات
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 ووسائل النووية الوسائل بين مقارنة 2 جدول
 [1]التقليدية التفجير

 

 :لالنفجار التدميرية العوامل 2.6
 شكل  في  تظهر  كما  رئيسية  آثار  أربعه  التفجير  عن  ينتج

 : وهي ( 1)

 كبير  انضغاط  عن  عبارة  وهي:   الصدمة  موجة •
  موجة   بشكل  األشياء  على   يؤثر  الهواء  في

  خاصة   تخلخل  يتبعها  جدا    كبيرة  قوة  ذات  ضغط
  حيث   االنفجار،  موقع   من  القريبة  الدائرة  في

  الهواء   في  ورميها  والمواد  األشياء  لتطاير  تؤدي
  تؤدي   بينما  األشخاص،   بعض  وحتى

  غير   أو  اإلنشائية  العناصر   في   لتصدعات
  و   الزجاج  في  )تكسر  واإلكساءات  اإلنشائية

 موجة  وتمثل.  المباني  في  والنوافذ(  األبواب
  كما   االنفجارات  آثار  في   األهم  العامل  الصدمة 

 (.4( )3( )2) رقم شكل في يظهر
  االنفجار   عن  يتولد:  العالية  الحرارة  •

 طاقة  االنفجار  موقع  من  القريبة  الدائرة  ضمن
  حرارة   بدرجات  حارق   بلهب  تتمثل  عالية  حرارية

 لكن  ومركزا  لحظيا    اللهب  هذا  يكون   قد  مرتفعة،
  في   حرائق  الشتعال  يؤدي   قد  أخرى   حاالت  في

  يؤثر   مما  نسبيا    طويل  لزمن  تستمر  المباني
 .اإلنشاء مواد  خصائص على سلبا  
 أيضا    االنفجار   عن  ينتج:  الشظايا •

 من  متطايرة  شظايا   العالي  الضغط  وبسبب
  من  وأجزاء  شظايا  إلى  باإلضافة  المتفجرة  المادة
  وهي   عشوائي،  بشكل  تتطاير  االنفجار  موقع
 والمنشآت،  األحياء  على  كبيرة  خطورة  ذات

  العناصر   من  بأجزاء  تصطدم   قد  أنها  حيث
 جزئيا    بها  اإلضرار  أو  لتكسرها  مؤدية  اإلنشائية

 في  اإلكساء  مواد   لتكسير  باإلضافة  كليا    أو
 .المنشآت

 عن  ينتج  الذي  الرابع  األثر:  الصوت  موجة •
  من   يعد  ال  والذي  العالي  الصوت  هو  االنفجار

 الثالثة  اآلثار  إلى   نسبة    كثيرا    المدمرة  اآلثار
 .السابقة

 

 الوسائل النووية  / 
وسائل  
التفجير  
 التقليدية 

 الناتج  

عدة    تكافئتنتج عن هذه الوسائل كميات 
ال  ث ( ما يعادل امTNTال من ال )ث ام

ا غال المي ث التكتيكية وام لألسلحةالكيلو طن  
 طن لألسلحة االستراتيجية  

  1ما يعادل 
  15كغ الى 

كغ من ماد  
 TNTال 

 الطاقة 

تحرر هذه الوسائل كميات هائلة من  
الطاقة )اإلشعاع، الحرارة، موجه  

طيسية  ومغناالصدمة، الموجة الكهر 
وغيرها( وذلك ضمن فترة زمنية متناهيه 

ثانية   ميكرو  1تتعدى  في الصغير ال
 على مساحات شاسعه   مؤثرة

تحرر هذه  
الوسائل  
طاقة  كميات 

اقل من  
سابقتها وذلك  
خالل فترة  
زمنية 

صغيره جداً  
  2تصل حتى 

ثانية  ميكرو
على   مؤثرة

مساحات  
 صغيرة
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 [1]لالنفجارات الرئيسة اآلثار 1 شكل

 

 [1]المباني على  المؤثرة االنفجارات  أنواع 2 شكل

 

 [1] ( الفضاء في) األرض  سطح  عن بعيدا   االنفجارات  وعوامل طبيعة  3 شكل
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 [6] األرض سطح  عند االنفجارات  وعوامل طبيعة  4 شكل

 

 [7]الخرسانية المباني  على االنفجار تأثير   مراحل 5 شكل
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 : االنفجار عن الناتج الضغط 3.6
  وتصطدم   االنفجار  عن   الصدمة   موجه  تنتج             

 طورين  من  مكونة  نبضه  بشكل  توثر  بحيث  بالمبنى

(  6)  رقم   الشكل   في  كما  السالب  والطور  الموجب  الطور

   النسبة على للعنصر اإلنشائية االستجابة وتعتمد

[1] (td/T)  أن حيت : 

td الحمولة تطبيق مدة   

T للعنصر الطبيعي الدور  

 :كاالتي واالستجابة للسلوك ثةالثال االحتماالت وتكون

td >T    td < T   td = T 

  باستخدام   المختلفة   االنفجارات  حوادث  بين  المقارنة  يمكن

 : التالية  بالعالقة الموضح  الموزون المجال مبدأ

[1](1/3Z=R/W ) 

 : حيت

(Z  ) الموزون  المجال ،    (R  )باألمتار  المسافة،   (W  )

(  TNT)  ال   من  المتفجرة  للمادة  المكافئ  الوزن

 تقريبية  قيم  عن(  3)  رقم  الجدول  يعبرو  ،بالكيلوغرام

  الصدمة   موجه  عن  الناتج  األعظمي  االنفجار  لضغط

 المتفجرة  الشحنة  كتلة  حسب   وذلك(  MPa)  بـ  مقدراً 

 .بالمتر االنفجار موقع عن والمسافة بالكيلوجرام

 [ 1]االنفجار لضغط التقريبة القيم 3 جدول

 

  تالمنشئا على الحريق تأثير 4.6
 :الخرسانية

 من  تسببه  وما  الحريق  ظاهرة  تعتبر            
 يجب  التى  الظواهر  من  الحرارة  درجات  فى  ارتفاع

 متانة  على  لتأثيرها  نظرا  خاصة  أهمية  إعطائها
 تامين  مسالة  وتعتبر.  الخرسانية  المنشآت  وديمومة
  الحريق   لمقاومة  المختلفة  اإلنشائية  العناصر
 ولتقييم.  كبيرة  أهمية  ذات  العالية  الحرارة  ودرجات

  اإلنشائية   العناصر  تحمل  وقوة  المنشآت  متانة
  مواصفات   تحديد  من  البد  صحيح  بشكل  المختلفة

 العالية  الحرارة  لدرجات  تعرضها  بعد  اإلنشائية  المواد
 الفيزيائية  الخواص   فى  تغير  يحدث  حيث

  لنوعه   تبعا  التسليح  ولحديد   للخرسانة  والميكانيكية
.  تأثيرها  ومدة  لها  يتعرض  التى  الحرارة  ودرجات

  الحرائق   نشوب  جراء  من  األبنية  أنواع  مختلف  وتأثر
  وفى   للمبنى  جزئيا  أو   كبيرا  الضرر  يكون   حيث  فيها
  هدم   الضروري   من  يكون   قد   األحيان  من  كثيرا

  عملية   أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  ،كليا  أو  جزئيا  المبنى
  عليها   يطلق  الحريق  جراء  من  المباني  أضرار  تقييم
  بصورة   تعتمد  وهى  ( Black Art)  األسود  الفن   اسم

   .[4]التقليدية التفجير الشخصية الخبرة على  أساسية
 

 : الحريق خطورة تقدير 1.4.6
 طرق   عدة   تستخدم  الحريق   خطورة  لتقدير           

  التى   العالية   الحرارة  بدرجات  المنشأ  تأثر  مدى  لتقييم
  أو   المنشأ  ترميم  جدوى   مدى  وتحديد  لها  تعرض
 . تدميره

  أولى   تقدير  على  للحصول:  األولى  الطريقة •
 فرق   سجالت  إلى   الرجوع  يمكن  الحريق  لخطر
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 النداء تطبيق مرات عدد  لمعرفة الحريق مكافحة
 فرق   تستغرقها  التي   المدة  وهو   الحريق  لمكافحة

 بين  المدة  أي.    الحريق  لمقاومة  المكافحة
 فرق   وصول  حتى  الحريق  مشاهدة  لحظة

  حماية   نظام  اى   تشغيل  أو  الحريق  مكافحة
. للحريق  مقاوم  آخر  تجهيز  أي  أو  أوتوماتيكي

 مقاومة  تتطلبه  الذى  الالزم   الجهد  مقدار  أو
 .الحريق

  الحرارة   درجة  بتقدير   تكون :   الثانية  الطريقة •
  الحطام   بدراسة  وذلك   الحريق  إليها  وصل   التي

 إلى  اإلشارة  المهم  ومن.  الحريق  بسبب  الناتج
  قبل   الحطام   أو  األنقاض  رفع   عدم  يجب  انه

 األنقاض  وجود  أن  بمعنى.  الدراسة  هذه  تنفيذ
  درجة   إلى  إشارة  أو  دليل  إلعطاء  الحيوي   الدليل
 فترة  خالل   إليها  الوصول  تم   التى  الحرارة
 مواصفات  ذات  المواد  اغلب  أن  خاصة  الحريق
 . الليونة أو  الذوبان كدرجة معروفة حرارية

 المعلومات  بعض  ( 4)  رقم   الجدول   يبين      
 بفعل  المواد  لبعض  الذوبان  نقاط  عن  النموذجية

 حيث . الحرارة
  إذ   كاف  بحذر  المعلومات  هذه  استخدام  يمكن

 بشكل  معينة  لمادة  الواردة  الحرارة  درجة  تختلف
  هذه   فان  ذلك  ومع.  الحريق  حرارة  درجة  عن  منفصل
 تكون   التي  الدرجة  من  أولية  مؤشرات  تعطى  الطرق 

  مدة   خالل  وليس  الخاصة   الحرارة  إليها  وصلت  قد
 .الحرارة هذه لمثل التعرض

 
 
 
 

 
 [4]الحرارة بفعل  المواد  لبعض الذوبان نقاط   4 جدول

 
 
 لمدة  تقديرا  أو  تقييما  تعطينا:  الثالثة  الطريقة •

  بقياس   ويكون.  االحتراق  أو  الحرق  اختبار

 معلومة  مادة  من   حقيقية  قطعة  تفحم  عمق

 محددة  لفترة  للحريق  بتعرضها  وذلك  كالخشب

  بمدة   التفحم  عمق  ويتعلق  الحريق  بداية  منذ

 كما  أو  المعلومة  للمادة  النظامي  االحتراق

 يمكن  المادة  كثافة  فان  للخشب  بالنسبة  معلوم

 من  تتراوح  إذ  التفحم  عملية  خالل  من  تقديرها

 للتعرض  دقيقة  01,81  بين  ثابت  معدل

 مالحظة  يجب  الحالة  هذه  في.  للحريق  النظامي

 . أيضا مستقلة بصورة المادة نموذج وضعية

 خطر  لحساب  تستخدم:  الرابعة  الطريقة •

 وكثافة  العزل  حجم  تخمين  خالل  من  الحريق

 عامل)  الفتحات  مساحة  و  الحريق  حمل

 . خاصة  معادلة باستخدام ويكون( التهوية
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 : بني وليد فندق. 7

 : تمهيد 1.7
بني            فندق  الغربي يقع  الشمال  في  وليد 

رقم   جوية  )لوحه  المدينة  (   51/ 15/ 45لمركز 

درجة   ُمصنف  طوابق  تالث  من  مكون  مبنًى  وهو 

أولى )نجمتان( ويحتوي على سبعة وتالتون غرفةً  

  28/03/1999وجناحاً تم البدء في تشغيله بتاريخ  

العام     م. في  للقصف  الفندق    2011تعرض 

لتل  إصاباتقيه عدة  وأصيب بأضرار جسيمة نتيجةً 

كبير   بشكل  أثر  مما  والقنابل  بالصواريخ  مباشرة 

الخدمية   والمرافق  الخرساني  الهيكل    التابعة على 

 للفندق.

 

  الجوية اللوحة حسب  للفندق العام وقعالم( 6) شكل
45/15/51 

 : الُمنشأ تقييم 2.7
  اإلنشائية والقدرة اإلنشائي التقييم 1.2.7
 : للمبنى

الفندق   مبنى  بصواريخ    لالستهدافتعرض  الجوي 

الطائرات، وبالرغم من ذلك، ال يعطي المنظر العام 

الضرر   مدى  على  دالئل  أي  الخارج  من  للفندق 

من  العديد  آثار  مما  الخرساني  الهيكل  على  الواقع 

الترميم والصيانة كما    إعادةالتساؤالت حول إمكانية  

 (. 7يظهر في الشكل )

 
 [ 5]الشكل العام لمبنى الفندق 7شكل 

 البالطات والكمرات الخرسانية:  1.1.2.7
  مما   مباشرة  إلصابات  الثالث  الطابق  سقف  تعرض

  وامتد   ،وتفتتها  والكمرات  البالطات  تفجير  عنه  نتج

 ونتيجةً   التأني  الطابق  بالطات  لبعض  الضرر 

  ، االنفجارات  عن  الناتجة  القوية  لالهتزازات

  أدت   قوية  وعزوم  قص  لقوى  الكمرات  تعرضت

 بشكل  وانهيارها  الخرسانة  لفشل  مباشر  بشكل

  انفصال   حدت  فيما  المبنى  أجزاء  جميع  في  متفاوت

 من  والمباني  ،جهة  من  والكمرات  البالطات  بين  ما

 البالطات  أغلب  على  الشقوق  وظهرت  أخرى  جهة

  وبشكل   واالنعطاف  القص  لقوى  نتيجة  تنهار  لم  التي

  اإلجهادات   تحمل  في  فشلت  البالطات  جميع  فأن  عام

  تعرض    فيما  مختلفة  بنسب  االنفجار  عن  الناتجة

  ال   بشكل  وااللتواء  واالنبعاج  للقطع  التسليح  حديد

  عن   الخرساني  الغطاء  نزع  وأدى   إصالحه  يمكن

 تأثر  إلى    الفندق  مبنى  في   التسليح   حديد   أغلب

  عنه   نتج  مما  الجوية  للظروف  مباشر  بشكل  الحديد

وكما    التسليح  أسياخ  مقطع  في  والتغير  الصدأ  تراكم

 .(11()10()9()8يظهر في األشكال )
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  الجهةالصواريخ لبالطة الدور الثالث من   اختراق 8شكل 

   [5]الشرقية

 

   [5]تام لبالطة الطابق الثالث انهيار 9شكل 

 
  وانقطاع فشل الكمرات الخرسانية وتفتت الخرسانة   10شكل 

   [ 5]حديد التسليح

 

حدوت ترخيم وانهيار في إحدى بالطات الطابق   11شكل 
 [ 5]الثالث

 :االعمدة والجدران 2.1.2.7
  في   كبير  لضرر  الخرساني  الهيكل  أعمدة  تعرضت

  وشملت   المباشر  لالستهداف  تعرضت  التي  األجزاء

 تفتت  و  ،مكانها  من  األعمدة  بعض  اقتالع  األضرار

  بعض   مقاطع  تغيرت  فيما  اآلخر  البعض  وتهشم

  التي   والكمرات  البالطات  انهيار  نتيجة  األعمدة

  األعمدة   التقاء  منطقة  في   انفصال  حدث  حيت  تحملها

 وتهشم  التسليح   حديد  في  التواء  عنه  نتج  بالكمرات

 الضغط  تحمل  في  الفشل   نتيجة  الخرسانة  جسم  في

  الشد   قوى  وساهمت  العمود  مقطع  على  المطبق

  أتناء   المبنى  اهتزاز  مع  تزامنت  التي  األفقية

 الهيكل  أعمدة  من  كبير  عدد  انبعاج  إلى  االنفجار

 التشوهات  هذه  كل  وتسلط  للفندق  الخرساني

  على   عالية   إجهادات  من  المزيد  الحالية  والعيوب

 بالمزيد  مهدد  المبنى  يجعل  مما  الخرسانية  األعمدة

 ( . 12كما يظهر في الشكل ) االنهيارات من
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 [ 5]نتيجة االنفجارات  واقتالعها األعمدةتحطم  12شكل 

 البعيدة  األعمدة  بعض  في   التسليح  حديد  تعرض

  والذي   والتأكسد  للصدأ  التفجير  مناطق  عن  ما  نوعا  

  مولداً  الخرسانة داخل التسليح حديد حجم لزيادة أدى

 الخرساني  الغطاء  تساقط  في  تسببت  إجهادات

ً   الحالة  هذه  وتسبب    التسليح   مساحة  في  نقصا

في    العمود  مقطع  لمساحة  بالنسبة  األصلية كما 

 . (14( والشكل )13الشكل )

 

   [5]صدأ وتأكسد الحديد وتفتت الغطاء الخرساني 13شكل 

 

 [ 5]األعمدةإنبعاج وتصدع  14شكل 

  في   والتشقق  واالنفصال  لالنهيار  المباني  تعرضت

)  الفندق  مبنى  أغلب الشكل  في  يظهر  ( 15كما 

  الخرساني   الهيكل  في  األضعف  الجزء  باعتبارهاو

  وظهرت   كبيرة  والضرر   االنهيار  نسب  كانت

 .المبنى جدران  اغلب   على والتصدعات التشققات

 [ 5]إنهيار وسقوط جدران البلوك داخل الفندق  15شكل 

 العناصر الخرسانية المسلحة:  3.1.2.7
 واألعتاب  الخدمة  وأنفاق  والمناور  الساللم  تعرضت

 مبنى  في  األخرى  الخرسانية  العناصر  وبعض

 بعض  في  االنهيار  حد  وصلت  بليغة  ألضرار  الفندق

 . أخرى طوابق في والتشققات والتصدعات الطوابق

 :الُمنشأ 4.1.2.7
 حدوث  على  عالمات  أو   واضحه   دالئل  هناك  ليس

  في   كلي  أو  تفاضلي  هبوط  أو  التربة  في  هبوط

 للمبنى،  ميالن  عالمات  توجد  وال  المبنى  أساسات

  كبيرة   تشققات  ظهرت  المالحق  بعض  في  أما

  التقاء   زاوية  من  يبدأ  درجة  45  من  يقترب  بميالن

  السمالت   بمنتصف  ومنتهيا    بالكمرات  العمود

  هبوط   لحدوت  مؤشر  يكون  قد  والذي  األرضية

  السمالت  انهيار  أو  الملحق  مبنى  قواعد  في  تفاضلي

  ببعض   القيام  الضروري  من  وسيكون  األرضية

في   االحتماالت  هذه  لتأكيد  االختبارات ويظهر 
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( الناحية  16الشكل  من  للفندق  العام  المنظر   )

 .الغربية

 

 [ 5]الشمالية للفندق  –الغربية  الواجهة  16شكل  

  وبفحص   للحرائق  الفندق  قطاعات  بعض  تعرضت

  توجد   ال  التكسيات  ومواد   والحوائط  الخرسانة  لون

  التي   الحرارة  درجة  تجاوز  على  مؤشرات  أي

  القصوى   للدرجات  اإلنشائية  العناصر  لها  تعرضت

 تدل  عالمات  هناك  وليست  الخرسانة  تتحملها  التي

 يعتبر  وال  طويلة  لفترات  الحرائق  استمرار  على 

  أجزائه   أغلب  في  الحرائق  من  متضررا    المنشأ

 .  الخرسانية

 :الخالصة ومناقشة النتائج. 8    

خرائط  .1 أو  مخططات  أي  تتوفر  ال 

عمليات  حول  بيانات  أي  توجد  وال  للفندق 

الصيانة السابقة والتواريخ الدقيقة الرسمية لبدء 

العمر  تحدد  والتي  التشغيل  وبدء  اإلنشاء 

لعملية   تعرضه  قبل  للمبنى  االفتراضي 

 القصف. 
  على   الدراسة  في   المدرجة  البيانات  كل  استندت .2

  تتم   ولم  فقط  والمشاهدة  البصري  الكشف

 .هندسية اختبارات  أو أدوات  أي إستخدام

  حالة   في  الفندق  مبنى  في   البالطات  اغلب  تعتبر .3

  قوة   من  تحد   معيبة  وتشققات  وتصدعات  انهيار

  فشل   حاله  في  إما  وتجعلها  وجودتها  الخرسانة

 بالرغم  المطلوب  بالشكل  الوظيفة  تلبي  ال  او

ً   السلمية  البالطات  بعض  وجود  من  أن  إال  نسبيا

 على  ويؤثر  شامل  يعتبر  البالطات  في  الضرر

 .للمبنى اإلنشائي الوضع

الطوابق  .4 الكمرات في  انهارت بعض 

للقصف   تعرضت  والتي  والمكشوفة  العليا 

الكمرات   بعض  وتضررت  مباشر  بشكل 

نتيجة   األخرى  المرافق  الخرسانية  االهتزاز 

في   الكمرات  تصدعت  فيما  االنفجار  لحدوث 

وتطبيق   االنهيار  نتيجة  السفلى  الطوابق 

في  األعمدة  فشل  بعد  عليها  كبيرة  حموالت 

 تحمل قوى الضغط ونقل الحمل لألسفل.

 بشكل  للقصف  المتعرضة  األعمدة  تضررت .5

 األعمدة  من  الكثير   اقتالع  تم  حيت  مباشر

 بعض  وانهارت  المبنى  داخل  وتطايرها

  الطوابق   في  الضرر  امتد  فيما  األخرى  األعمدة

  و   أحمال  تطبيق  األعمدة  واجهت  حيت  السفلى

  وقوى   االهتزازات  بسبب  منتظمة  غير  أوزان 

  وتفاوتت   األعمدة  مقاطع  على  األفقية  الشد

 والتصدع  التشقق  من  الضرر   درجات

 واالنبعاج  والتفتت  الخرساني  واالنفصال

 التي  التشوهات  من  وغيرها  وااللتواء  والتكسر

 .الخرسانية األعمدة تصيب

 الكتل  في  والتفتت  والتهتك  االنهيارات  نتيجة .6

 المقاطع  في  التسليح  حديد  تعرض  الخرسانية

  واالنثناء   وااللتواء  لالنقطاع  الخرسانية

  بسبب   والتأكسد  التآكل  طبقات  وتراكمت

 بشكل  الجوية  للظروف  التسليح  حديد  تعرض

 . القصف تلت التي سنوات الثمان خالل مباشر

ً   كان  الفندق  ملحقات  في  الضرر .7   يمكن   نسبيا

  لضرر   تتعرض  لم   المالحق  بعض  بأن  الحكم

  كانت   بينما  اإلنشائي  وضعها  على  يؤثر  كبير

 تقترب  حاله  في   المباني  تجعل  أضرار   هناك
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 ببعض  القيام  بعد  ويمكن  االنهيار  من

 كهياكل  المالحق  هذه   قبول  االختبارات

 . أجله من أنشأت  الذي الغرض تحقق خرسانية

  في   هبوط  حدوث  على  قطعيه  دالئل  توجد  ال .8

 أساسات  في  كامل  أو  تفاضلي  هبوط  أو  التربة

 سالمة  مدى  على  الحكم  يمكن  وال   المبنى

 بشكل  األرضي  الطابق  في  األرضية  السمالت

 .قاطع

  من   المبنى  ميالن  على  عالمات  أي  توجد  ال .9

 الشكل  يعبر  وال  البصرية  المشاهدة  خالل

  الضرر   مدى  عن  الفندق  لمبنى  الخارجي

 . داخله الموجود

من  .10 االنفجارات  أضرار  تقييم  يعد 

 المسائل الصعبة والمعقدة نوعاً ما.

 :التوصيات. 8    

والزمن   .1 للوقت  مستهلكة  التقييم  نشاطات  تعد 

بالسعي  الدراسة  توصي  لذلك  كبير  بشكل 

 تساعد في اختصار الوقت.إليجاد طرق 

العمل على تطوير معدات   .2 من الضروري جداً 

 وآلية التقييم لألضرار بشكل عملي.

البحوث  .3 من  بالمزيد  بالقيام  الدراسة  توصي 

أحمال   موضوع  حول  والدراسة  العملية 

 االنفجارات.

حاالت  .4 على  العربية  الكودات  كل  تشمل  ال 

حموالت االنفجار، لهذا توصي الدراسة بالعمل  

في  وتفصيلها  االنفجار  حموالت  إضافة  على 

 الكود الهندسي. 

الخرائط  .5 على  المحافظة  جداً  المهم  من 

الجيوتقنية االدارية    والتقارير  المباني  لكل 

للرجوع   العامة  في  لها  والجهات  ألهميتها 

 عمليات الترميم والصيانة الدورية. 

 :المراجع. 9 
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