
( 1)المحاضرة  –المباني الزراعية   

 : اهداف المحاضرة •

التعرف على انواع المباني حسب تصانيف مختلفة للوقوف  -•

 على اهمية المباني 
 التصنيف على اساس الغرض من انشاء المباني  -•

 التصنيف على اساس االنشاء الهندسي -•

 التصنيف على اساس تكييف المباني للظروف المطلوبة  -•

التعرف على اهم الرموز المستخدمة في الرسومات  -•

 االنشائية  
 

 



يمكن تصنيف المباني الزراعية على اساس الغرض من االستعمال الى 

 :االنواع التالية 

 مباني سكن المزارع واالدارة  -1

,  االغنام , مباني الحيوانات الزراعية كحظائر ابقار الحليب  -2

 الخ..., مفاقس, مباني غسل الحيوانات , المجازر 

, مباني البيوت المحمية لغرض االنتاج النباتي كمحاصيل الخضر  -3

 الخ.... ,الزينة 

مخازن , المخازن وتشمل مخازن حفظ العدد واآلالت والمكائن  -4

 مخازن االسمدة , البذور 

 
 

 

 



 تصنيف المباني الزراعية على اساس طريقة االنشاء والتصميم الهندسي الى 

:االنواع التالية   

وهي المباني التي يتم تصميمها وانشاءها بحيث تنتقل : مباني الجدران الحاملة  -1

 االحمال من االسقف عبر الجدران الى االساسات ثم الى االرض 

وهي المباني التي يتم تصميمها وانشاءها بحيث تنتقل االحمال من :  مباني الهياكل  -2

الى االساسات (  او الحديدي  الكونكريتيالهيكل ) االسقف عبر االعمدة والعوارض 

.ثم الى االرض   

,  تصب كقطع في المصانع " وهي المباني التي عادة: المباني ذات الصب المسبق  -3

بحيث تكون القطعة الواحدة مكونة من الجدران والسقف ككتلة واحدة اذ تنقل االحمال 

او ممكن ان تكون هذه المباني , بواسطة القطعة كلها الى االساسات ثم الى االرض 

المباني ) تصب على شكل صناديق مكونة من الجدران واالسقف واالرضيات 

(الصندوقية  
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تصنيف المباني الزراعية وغيرها على اساس مستوى التحكم في الظروف البيئية 

,  هذا التصنيف شائع عند مهندسي تكييف المباني : )داخل المباني الى االنواع  التالية 

 (والهندسة الزراعية

هي المباني التي يصعب التحكم في الظروف البيئية داخلها اذ : المباني المفتوحة  -1

من مساحة االرضية وبتالي تكون % 20-5تكون نسبة الفتحات في المبنى  حوالي 

وعموما قد تكون هذه ( الهواء الخارجي وضوء الشمس) التهوية واالضاءة طبيعية 

 %.20المباني عبارة عن سقائف فقط عندما تتجاوز نسبة الفتحات 

هي المباني التي يتم التحكم في الظروف البيئية داخلها اذ ال توجد : المباني المغلقة  -

وبتالي التحكم ( التهوية االجبارية) فالفتحات تحتوي على مراوح التهوية . فتحات حرة 

بكمية الهواء المتبادلة بين المبنى والخارج ويمكن تبريد او تدفئة الهواء قبل دخوله 

اما االضاءة فتتم الستخدام المصابيح وايضا يتيح الفرصة بالتحكم بكمية . المبنى 

 .الضوء المطلوبة

 



 الرموز االنشائية 






