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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 

 تمهیدیة المشروع..............شیرازتقریر دراسة ال

 غیر متینة وافل األخضر قوالب السقف بإستخدام 
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 المقدمة
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 المقدمة

  تذکر فیما یلي:، لها معایب عدیدة، بعض اللتي من الطرق عدد کثیرعلي طرق البناء التقلیدیة في إیران، اللتي تشمل 

 الکتالت المتینةإستخدام أنواع  -1

إستخدام کتالت المتینة في السقف في صناعة البناء، خصوصا في تطبیق السقوف الشائع اإلستعمال، لدیه تاریخ طویل. کتالت من 

المواد اإلسمنـت، بولي إستایرن )الرغوة( و غیرها، اإلستخدام کل منها یحسب هدر الرأس المال الوطني. أنواع کتالت السقف البناء 

حقن الخرسانة و حتي هناک توصیات ستحکام البناء بعد إیتم إستخدامها فقط کقالب الخرسانة و لیس لها أي دور في البنیة و 

لتخفیض خطر اإلنهیار في حال الزلزلة اللتي لما یتم تطبیقها تقریبا بسبب صعوبة العمل و هناک إیضا للخروج الکتالت من السقف 

 خطر الحریق في کتالت بولي إستایرن دائما سواء کان قبل إستخدام البناء أو بعده.

 الجاهزة من قبل مشاکل إستخدام رافدات السقف  -2

حین صنعها، حصر في  رافدات السقف عدیدة، منها: عدم إمکان ضبط الجودة کافة الجاهزة من قبل لدیه مشاکلرافدات السقف إنتاج 

ة حین نصب تقنیمشاکل الحدید التسلیح، صعوبة حمل الرافدات الي محل التشیید، إمکانیة تلف الرافدات حین نصبهم، إستخدام 

 رافدات و غیرها(الرافدات )إنتقال الرکاب، کسر الخرسانة علي الرأس ال

حدید التسلیح اإلضافي في صنع الرافدات: وظیفة قسم من الحدید التسلیح الرافدات هي تحمل وزن الرافدات حین حملها  إستخدام

 و نقلها فقط و لیس له فائدة عملیة بعد النصب في المحل و حقن الخرسانة.

 قضایا السالمة  -3

حین عبور العاملین علیهن. و کذلک في قضیة الکتالت  بسبب مادة الکتالت اإلسمنتیة هناک خطرعظیم لکسر أو إنخالع الکتالت

ورشة عمل التشیید و تصاعد غازات في الکتالت بولي ستایرن في  ال ینبغي لنا أن نتجاهل خطر الحریقبولي ستایرن و بالتأکید أن 

 من طرق إستعمال الکتلة لحلها.الخطیرة منها. الموضوعات وصفت أعاله یؤد إلي ارتفاع الخطر حین تنفیذ السقف و علینا أن نستبعد 

تجنب من هدر رأس المال الوطني، تخفیض في تکالیف التشیید، إرتفاع جودة التقنیة و إرتفاع السالمة الموضوعات وصفت اعاله، أي 

      تسببت بتصمیم نوع خاص من قوالب السقف غیر متینة في جدول أعمالنا.  
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 وافل األخضرمقدمة لسقف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 " Green Waffle"  مقدمة نظام وافل األخضر للسقف
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نظام وافل األخضر للسقف، دخل في ساحة التشیید في مملکة إیران بعد سنوات من فحص و دراسة احتیاجات صناعة البناء في البلد 

من السقف، هو تحدیث طرق المتداولة و و دراسة سقوف المتعارفة التقلیدیة و مالحظة مفاد قواعد عملیة البناء في الواقع، هذا النوع 

، حدید التسلیح، الدعامات الفوالذیةة کینفي حال التنفیذ مع إستعمال قوالب بنفس اإلسم. اللذي یمنع من تدفین مواد البناء الثم

  صوفال، بولي ستایرن )الرغوة( و هدر مواد البناء و منابع الوطنیة.

ریق تنفیذه، ندرس اجمالیا األسباب اللتي أدي إلي إرتفاع تمایل المهندسین بتنفیذ و ط "وافل الخضراء "قبل من مقدمة للسقف 

 هذا النوع من سقف

ألیوم، رغم أیام الماضیة من قریب، کثر تنوع نظامات البنیة و السقف وإلختیار أجود السقف، علینا أن ندرس مختلف العوامل منها 

 الخیار للتنفیذ السقف البنیة. تار أجودثم نخ . نوع الهیکل ، قیمة و ...الجودة ، سرعة

 سقف وافل ، هو بدیل مناسب للطرق المتداولة للتشیید في إیران

من خصائص المهمة هذا النوع من السقف، یمکننا أن نشیر إلي الموضوعات التالیة: صناعیة تنفیذ سقف الخراسانیة، تخفیف الوزن و  

الکلفة، تحفیظ البیئة، ارتفاع السالمة و المقاومة في وجه هزّ األرض و الحریق، تخفیض إستعمال الوقود و مواد الخام، إرتفاع عمر 

 ودة التنفیذ، إرتفاع السرعة، حذف مرحلة الصنع و حمل أي نوع من الرافدات و الکتالتالبنیات، مراقبة ج

 مواصفات اإلجمالیة قالب السقف و طریق تنفیذه:

للسقف، أي بعد حقنة خرسانة السقف، هو ینفک من الخرسانة و لدیه امکانیة إستعمال غیر متین هذا القالب هو یعتبر کقالب 

. مع هذه الخصوصیة، یمکن أن یحذف کافة  أو مشروعات التالیة و بعد إتمام عمره المفید، هو قابل لل ..... المجدد في أسقف التالیة

الکتالت السقفیة من البناء و هذا، باإلضافة علي تحفیظ منابع الوطنیة، سوف یمدد اإلستحکام، تخفیف الوزن و سالمة اکثر للبناء 

 حین وقوع هز األرض. 

لب، کافة الرافدات الجاهزة من قبل مع مشاکل نصبها في السقف تحذف و بسبب تنفیذ الرافدات في المحل. و بمالحظة شکل القا

التنفیذیة أن یمروا علي القوالب إیضا ، بسبب إستحکام القالب حین تنفیذ السقف، یمکن للقوات تنفیذه بأکثر الجودة و السهولة . 

 ه من محل و هذا مدد عظیم لسالمة أرواح العاملین جدا.بسهولة، بدون أي قلق من کسر القالب أو إنتقال

و من سائر الخصوصیات هذا النوع من السقف. هو تنفیذها السهل بواسطة قوات التنفیذیة و بمالحظة أعظم التشییدات في البلد 

 جاکو  السقاالتوب نبالمعدني، ألبنیة التحتیة السقف، یمکن أن یستعمل وسائل المعتادة للتنفیذ السقف کالرباعیة القطع، قوطي 

الکتلة و لیس له إحتیاج بقوات اإلخصائیة لدیها تدریبات  –المعتاد في السقف. تنفیذ هذا السقف لدیه أکثر شباهة بسقف الرافدة 

 الخاصة.

 

 

 "وافل الخضراء"دقائق سقف 
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 دقائق العامة للسقف

 

 دقائق تنفیذ السقف في هیاکل الفوالذیة و الخرسانیة 

 :شکل و نموذج القوالب

بشکل القابل  مادة قالب السقف من بطاطة الترکیبیة، اللّتي خفیف الوزن جدا و سطحها الصیقلي، یودي إلي إستعمال منظر الخرسانة

 للنظر

 

 طرق تنفیذ بنیة التحتیة السقف:
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الکتلة و یمکن إستعمال األدوات المعتادة الموجودة في معامل التشیید من  –بنیة التحتیة هذا النوع من سقف تشابه السقف الرافدة 

 و غیرها. السقالةوب نبأ –قبیل: الخشب و الرباعي القطع 

 

           

 تنفیذ الرافدة في المحل:

في المحل. مع هذا الطریق، یمکن أن یحذف الرافدات الثنانیة اللذي یؤدي إلي بسبب تصمیم الخاص للقالب، یتم تنفیذ الرافدة 

 کلغ في م.م. بسبب تخفیف الوزن الخرسانة. 70 تخفیف وزن السقف حتي

  س، مثال(، فیمکن إتمامه. هذا یمدد کثیرا بتخفیف الوزن البنیة. 12بأي مقدار ) "روح الرافدة  "في حالة إحتیاج بارتفاع 

ة حین نصب حدید التسلیح یالرئیسالدعامات محاسن تنفیذ الرافدة في المحل، هو عدم احتیاجه بإنتقال خاموت في  و من سائر

الرافدة. في تنفیذ الرافدة في المحل، إتصال الخرسانة و صالبت السقف یرعي جدا و هذا یودي إلي تخفیض هز السقف حین 

 ي أبعاد حدید التسلیح و ترتیبه حتي قبل حقن الخرسانة .استعماله. إیضا، یمکن إتمام المراقبة الدقیقة عل
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 تنفیذ الرافدات في المحل مع اإلستعمال حزم الجاهزة

        

 الخرسانةالکتلة تنفیذ السهل الرافدة و امکانیة مراقبة األبعاد و ترتیب حدید التسلیح حتي قبل حقن        ضرب الخرسانة علي رأس الرافدة في سقف الرافدة

         

 تنفیذ الرافدة في المحل مع حذف الحزام
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 غیر مناسبة في الرافدة بسبب حرکة الرغوة حینها حقنة الخرسانة

              

      المناسبة في الرافدة في سقف وافل الخضراء         عدم إحتیاج بإنتقال خاموت حین تنفیذ الرافدة في المحل حقنة الخرسانة 

 ترتیب القالب:

او  المفردةقابل لإلستعمال في انواع هیاکل الخرسانیة و فوالذیة. ایضا، یمکن تنفیذ السقف بشکل لوحة  "وافل الخضراء  "سقف 

حتي األبعاد المتوقع بها  البرغيو  المسمارالمختلفة، یتم نصبها مرة واحدة بإستعمال  هاثنانیة و جدیر بالذکر أن القوالب، بسبب أطوال

ه و فیما یلي بعده، القالب في حین تفکیک القالب أو حمل البرغيو في انتهاء القالب، قطعة تغلق بشکل .... و لهذا لیس حاجة بإفتتاح 

 قابل للحمل بصورة .... في أطوال المختلفة.

بة الروح في هذا السقف. إیضا في هذا الطریق، روح الرافدات و تاي بیم ) حدید التسلیح المخفي( ینفذان دقیقا و لیس قلق من مراق

بسبب اإلستحکام القالب، المرور علیه یتم بسهولة. لیس بحاجة التدهین لتفکیک هذا القالب و بدلیل مادته، یمکن أن نطمئن  –

 الخرسانة حتي اإلفتتاح القالبوضع حالة ب
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––  

            

            

  توفیر عرض الرافدة دقیقا مع اإلستعمال قالب وافل األخضر الکتلة                              عدم مراعاة عرض الرافدة في سقف الرافدة

             

 عالیة الخرسانة في سقف وافل األخضر        جودة السوء الخرسانة في سقف الرافدة الکتلة بسبب حرکة الرغوة حین حقن الخرسانة جودة
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 عالیة السقفصالبة 

               

 تنفیذ دال الثنانیة

 :امکانیة عبور الخدمات من داخل السقف

بمالحظة شکل السقف )دال مجوّف( یمکن إستخدام الفضاء الموجود تحت السقف مع مراعاة القواعد لتحدید نقاط للعبور الخدمات. 

المیتة. ایضا یمکن اإلشارة إلي  ةلو.... و بالتالي تخفیف حمعبور الخدمات من داخل أو من تحت السقف یؤدي إلي تخفیف الوزن 

 تکثیر إرتفاع مفید السقف و تعمیرات الخدمات السهلة حین إستخدام البناء.

          

 منظر تحت السقف:
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إلي التغطیة  و مشاعات البناء، بدون أي حاجةمواقف السیارات منظر تحت السقف هو مرئي بالکامل و یمکن استخدامها في سقف 

 بالجبس. إیضا ، بمالحظة خطرات إستعمال کتالت بولي ستایرن، باألخص في سقف ....، المدارس و أماکن عامة، سقف وافل

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 باإلجمال کما یلي  "وافل األخضر"و في النهایة، المزایا السقف و قالب 
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 قبلحذف أنواع من کتالت و الرافدات الجاهزة من  -1

 حذف رافدة الثنانیة بسبب تنفیذ الرافدة في المحل و عدم حصر في أستعمال أی إبعاد من الرافدة في السقف -2

 حذف المراحل و کلفات الصنع الرافدة الجاهزة من قبل، حملها و نقلها، ذخیرته و إنتقالها بالطوابق -3

 في وضع الحدید التسلیح علي السقف عدم حاجة بإنتقال الرکاب و کسر الخرسان علي الرأس الرافدة و سهولة -4

 امکانیة نصب الورق لدعم الخدمات في أسفل الرافدة من قبل حقن الخرسانة -5

 قابل لإلستعمال في أنواع هیاکل الخرسانیة و الفوالذیة -6

 تخفیض في إستعمال الخرسانة و حدید التسلیح بسبب تخفیف في وزن السقف مقارنة بسائر سقف المتداولة -7

الب خفیف الوزن و کونه نمطیة، بنایة التحتیة البسیطة و قلیل الکلفة، و تنفیذ أسرع مع جودة علیا مقارنة بسبب کون الق -8

 بسائر سقف المتداولة

 مع تغییر طریقة نصب القالب، یمکن تنفیذ السقف بصورة دال المفردة و دال الثنانیة -9

 في مشاعات البناء و موقف السیاراتاستعمال سقف البنیتي بإعتبار سقف المکشوف و حذف التغطیة بالجس  -11

 سالمة في التنفیذ، الحریق و هز األرض -11

امکانیة عبور الخدمات من داخل السقف و بالتالي، تخفیض في کلفة تخشیب األرضیة و حمولة المیتة السقف و إیضا إضافة  -12

 فضاء المفید

 تنفیذ اإلقتصادی الساحات الطویلة  -13

 بب حقن الخرسانة السقف المتکاملة اللتي تؤدی إلي تخفیض معتنا به في هز السقفعزم القوة الجمودی و صالبة عالیة بس -14

 مراعات الدقیقة إستعمال و ترتیب حدید التسلیح حتي اللحظة قبل حقن الخرسانة -15

 بسبب مادة القالب، ما من جذب ماءالخرسانة و یتم اإلهتزاز فیها بالکامل -16

 إلقلکلغ ب.م.م. علي ا 251وزن الخرسانة هذاالسقف  -17

 وفقا للمعاییر المعتبرة اإلیرانیة و العالمیة -18

 واحد من أجود طرق تنفیذ الصناعیة و أکثر اقتصادیا للسقوف وافل -19

 بسبب کون القالب غیر متین و امکانیة إعادة تدویره، هو محافظ للبیئة و رأس المال الوطني -21

 لیس بحاجة التدهین وافل األخضر و لدیه عمر مفید طویل -21

 بالماء بسهولةیغسل و یطهر  -22

 کون القالب خفیف الوزن و یمکن حمله بواسطة شخص واحد في ورشة عمل -23

  



 071-38216292، الفاکس:  071 – 9/38305998شیراز، فوق بنک صادرات، فرع شهید بهشتي، الهاتف:  4مکتب المرکزي و المعمل: شیراز، في بدایة بولوار عدالت الشمالي، إزاء بلدیة منطقة 

 021-22384620، الفاکس:  021- 22384665، الهاتف:3، الوحدة الثالثة، طبقة 91باد، سرو غربي، شارع بخشایش، زقاق زند وکیلي الغربي، رقم مکتب طهران: سعادت آ

 

 07704504262 -07710317843 :تلیفون - 009647808085224 :هاتف  األحرار وطن شرکة - الحسناوي عمارة مجاور - المدینه شارع - األشرف النجف - العراق   : العراق المکتب    

 

 

 

 

 

 تقییم الفني و اإلقتصادي المشروع
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غیر متینة لتحسین الجودة هذا المشروع و ایضا لتحسین بعد دراسة مشروع .... بإستخدام قوالب السقف وافل األخضر 

 کلفات تنفیذه ، نقترح المواد التالیة: 

  بمالحظة أن أکثر مدي السقف یتم بتوقع الرافدة المفردة فیه و نظرا لإلرتفاع و فاصلة الرافدة، في هذا المشروع، قالب وافل

 فقط و لیس حاجة بتغییر ال... الموجودةاألخضر ... کتلة بولي ستایرن و الرافدة الجاهزة من قبل 

  بمالحظة أن الرافدة هي في المحل، اللّذي کان مؤیدا بواسطة المستشار الکرام و یمکن أن نبدل الرافدات الثنانیة بالرافدات

 بتخفیض إستخدام الخرسانة، باإلضافة علي التخفیف في الوزن.المفردة، فهذا یساعد 

 و ایضا بمالحظة عمر مفید قالب وافل األخضر، فنقترح أن مجموعة من قوالب )بمساحة  بمالحظة عدد الکتالت الموجودة

 سقف واحد( یتم توفیرها للتنفیذ کل الکتالت الثالثة.

 الرغوة.  –هذه الکمیة من قالب هي أجود الحالة و إنّ الکلفات المشروع أقل مقارنة بنظام الرافدة 

  تخدامه مرات إس 40أقل عمر مفید قالب السقف هو 

  الشرکة ضامنة للمراقبة المستمرة علي نحوة التنفیذ حتي التنفیذ بالکامل و حتي إتمام المشروع و في حالة الحاجة بأي

 یتم حضورها في المشروع. المشاورة و التغامل لتنفیذ السقف، 

 سقف وافل األخضر، بإعتباره کالدال المجوف، هو في زمرة أسقف الصناعیة 

  وافل األخضر، المشروع قد یصبح غني من شراء بولي ستایرن السقفي و إرتفاع القیمة الناشئة من مع أستعمال قالب

 تضخم في خالل المشروع. ایضا، ورشة عمل تصنیع الرافدات و مشاکل حملها بطابقات تحذف بالکامل.

  و في زمان اإلستخدام مع حذف بولي ستایرن، تحذف خطرات الحریق و تصاعد غازات السّمیة، سواء في حین التشیید

 البناء.

 کافة القوالب السقف، في حالة التعاني بالخسارات المتعارفة، مشمول لضمانة التعویض 

  الکتلة –بسبب کون الرافدة محلیا في سقف وافل األخضر وجودة الصالبة السقف ، فهزها أقل جدا بالمقارنة سقف الرافدة 

  بطابقات، التاور یستعمل اقال للتنفیذ السقف و سرعة التنفیذ سترفع بسبب عدم حاجة بحمل الرافدة الجاهزة من قبل

 باإلجمال

  هذه الشرکة تعلن استعدادها لتحقیق الجلسات مع لجنة الفنیة و اإلحضائیة تلک المشروع و من قبل، نحن نشکر حسن

 وا التعامل في ارتقاء جودة هذه المشروع الفاخر. التوجه من جانب تلک المشروع الکرام و نرج

 

 شکرا 

 .a.sالصناعي  –مدیر تنفیذي مجمع اإلنتاجي 

 نة کلفات سقف وافل األخضرکما یلي.وفقا للدارسةالخریطات و عملیات الموفورة لجس، التحلیل و مقار

 کلفات المشترکة منها( إقتطاعمقارنة کلفات تنفیذ سقف رافدة بالستوفوم و نظام وافل األخضر )مع 
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  م.م. 144.000مساحة بنیة التحیة اإلجمالي: 

 م. م.  12.000مساحة مواقف السیارات اإلجمالي: 

 م. م.  105.600خدمات، الحمام و ... منها( إقتطاع خالص مساحة السکني )مع 

 25/06/2016التاریخ: 

 

 

 

 الرقم
 

 شرح
 األخضرسقف وافل                         بالستوفوم-سقف رافدة                     

مساحة بنیة  کلفة م.م. کلفة اإلجمالیة

 تحتیة

مساحة بنیة  کلفة م.م. کلفة اإلجمالیة

 تحتیة

 0 0 0 122.400 190.000 23.256.000.000 شراء بالستوفوم 1

 129.600 50.000 6.480.000.000 0 0 0 شراء قالب وافل األخضر  2

 144.000 340.000 48.960.000.000 144.000 300.000 43.200.000.000 أجرة التنفیذ 3

کلفة رابیتس و تغطیة السقف  4

 بالجس
31.752.000.000 270.000 117.600 33.792.000.000 320.000 105.600 

 0 0 0 12.000 250.000 3.000.000.000 کلفة سقف المجازي لمواقف السیارة 5

 0 0 0 144.000 35.000 5.040.000.000 أجرة الصنع و حمل الرافدة 6

 

 89،232،000،000ریال                                         106، 248، 000،000ریال                               

 

 17،116،111،111:  فروق األسعار

 

 

 مالحظات:

 بالستوفوم –کلفة أو اجرة کل م.م. من سقف الرافدة 

 190.000کلفة شراء بالستوفوم، اللتي تشمل هدر المواد: 

 ریال

 300.000بالستوفوم:  –أجرة تنفیذ السقف و هیکل الرافدة 

 ریال

 ریال  270.000کلفة رابتیس و تغطیة السقف بالجس: 

 ریال 250.000کلفة سقف المجازي للمواقف السیارة: 

 ریال 35.000أجرة الصنع و حمل الرافدة: 

 کلفة أو أجرة کل م.م. من سقف وافل األخضر

 ریال 240.000اجرة تنفیذ سقف وافل األخضر: 

 ریال 240.000کلفة سقف المجازي مع ورقة جس کناف: 

 ریال 50.000تخفیض قیمة وافل األخضر: 

 



 071-38216292، الفاکس:  071 – 9/38305998شیراز، فوق بنک صادرات، فرع شهید بهشتي، الهاتف:  4مکتب المرکزي و المعمل: شیراز، في بدایة بولوار عدالت الشمالي، إزاء بلدیة منطقة 

 021-22384620، الفاکس:  021- 22384665، الهاتف:3، الوحدة الثالثة، طبقة 91باد، سرو غربي، شارع بخشایش، زقاق زند وکیلي الغربي، رقم مکتب طهران: سعادت آ

 

 07704504262 -07710317843 :تلیفون - 009647808085224 :هاتف  األحرار وطن شرکة - الحسناوي عمارة مجاور - المدینه شارع - األشرف النجف - العراق   : العراق المکتب    

  هناک یتوفرإرتفاع المتوقع في قیمة الکتلة بولي ستایرن في خالل المشروع لما کان 

  الرغوة، مع الفرض التغطیة الکتلة بالرابتیس  و تنفیذ  –رغم الحاجة بتنفیذ سقف المجازي بالکامل في أسقف الرافدة

 المباشر الجس و التربة علي الکتلة، توفرنا القیمة هناک.

 ... في حالة عبور الخدمات من داخل او من تحت السقف، فیخفض الکلفات 

 المجازي أو کناف. في حالة تنفیذ سقف المجازي مع شبکة حدید التسلیح و  هذه المقارنة تمت بفرض تنفیذ سقف

 رابتیس، هذه الکلفة ستخفض 

  مرات تقریبا  40إستعماله تقییمها بمالحظة تخفیض قیمة القالب تم 

 تم حذف کافة الکلفات المشترکة بین النظامان في هذه المقارنة  


