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 يف اململكة العربية السعودية أحجار الزينة
 خالد بن حسن ألفي/ مهندس تعدين: إعداد و تقديم 

الصناعيين في المملكة بصفة خاصة والمستثمرين  اهتماماتمن أوائل حالياً تعتبر أحجار الزينة 
 أحجارلذا حظيت . ي وأيضاً قوة ومتانة للمبانيالبصفة عامة لما تعطيه هذه األحجار من شكل جم

 احتياجاتلبية هاماً لت اقتصاديامصدرا  باعتبارها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية باهتمامالزينة 
تنفيذ برامج إعداد وة من منتجات أحجار الزينة والزخرفة حيث عمدت الى عالميال السوق المحلية

وغيرها من األحجار ) الجرانيت ، الرخام ، الحجر الجيري ( ودراسة لرواسب أحجار الزينة  استكشاف
هذه الصناعة في المملكة،  فنية عن سبل تطوير اتالمستخدمة كأحجار زينة، ثم بعد ذلك تبعتها دراس

رية صخكتل وتجميع تتكون من حفر عميقة للرخام والجرانيت  ومعمليةلية حقوتلتها برامج ودراسات 
 وتحديد طرق) الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية(التعرف على مواصفاتها الفنية بهدف  مختلفةم احجأب

لصناعيين في مجال أحجار الزينة ألنسب الطرق عمليات قطعها وتشكيلها، وكذلك إرشاد المستثمرين ا
في الدرع العربي  أحجار الزينةمواقع العديد من دراسة و اكتشافوقد تم .وأقلها تكلفة لفتح المحاجر

 .جداً مختلفة وألوان جذابةبمواصفات فنية 

ب املتزايد نظراً للطل يف هيئة املساحة اجليولوجية السعوديةومازالت الدراسات واالستكشافات قائمة 
 .فنية واقتصادية عالية اجلودةوإلجياد مواقع رواسب جديدة ومبواصفات 

مظهره فقط بل على المستخدم أن  يتوقف على في البناء ال الستعمالهحجر معين  اختيارن إ
صالبة الحجر وتحمله للعوامل الميكانيكية أو الجوية مثل الحرارة ، المطر ، التلوث  االعتباريأخذ بعين 

جانب كونه حجراً ذا مظهر جذاب فهو يتحمل تأثير األحوال الجوية  إلىمثالً  فاجلرانيت والتمدد،، 
 .في جميع األعمال في المملكة العربية السعودية لالستعمالوالتلوث وهو مناسب جداً 

بصفة  كفمع أنه جميل المظهر إال أنه غير مقاوم لحامض الهيدروكلوري للرخام وبالنسبة
حاالت معينة فقط يكون مقاوماً لحامض الكبريتيك كما أن مقاومته للعوامل الجوية الطبيعية عامة، وفي 

 .جوية مؤثرة تالرخام في المناطق التي يحدث بها تقلبا استعمالمحدودة وينصح بعدم 
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يتحمل تأثير العوامل الجوية  فهو سهل التقليع واالستخدام ولكنه ال للحجر اجلريي أما بالنسبة
في  استعماالتهوهذه العوامل تقلل من  أو الرطوبة الحاكة لجليد والتلوث باألحماض أو الموادوخاصة ا

نظراً ألن هذا  عالية الحجر الجيري الذي يحتوي على كربونات استعمالالمباني الصناعية وينبغي تجنب 
 .الزمنالتغير بتأثير الرطوبة وأشعة الشمس وتغير لونه بمرور  إلىيميل  األحجارالنوع من 
وهي تختلف . ترتبط الصفات الفيزيائية للصخور بتكوينها المعدني ودرجة تبلورها وصالبتها و

نشأته وما تعرض له من تشويه متزامن أو الحق ، ودراستها حقلياً ومعملياً  باختالفمن صخر ألخر 
 :عامل أساسي لتقدير القيمة االقتصادية المبدئية للراسب كأحجار زينة وهي كالتالي 

 .)لنسيجـ ا الفواصلـ  صالبة الصخرـ  لون الصخر(ـ الصفات الطبيعية 
مدى  الختبارالصفات الفنية وهي مجموعة صفات الصخر طبقاً لمقاييس محلية ودولية ، وذلك ـ 

ألغراض العمرانية لالمنتج من صخور الزينة  استخداممقاومة الصخر لمناخ البيئة وظروف ونوعية 
التمدد ـ  مقاومة التآكلاالنضغاط ـ مقاومة ـ  الماء ـ امتصاص المساميةـ  الثقل النوعي( :وهي

 .)مقاومة األحماضـ  ات الجوية والتمددتقلبمقاومة الـ  الحراري
كمـا فـي الممـرات     االستعمالينصح باختيار األحجار ذات المتانة الجيدة والقادرة على تحمل كثرة و

الرخوة أو ذات العالمـات الجذابـة مثـل    أو  متانةار األقل واستعمال األحج. وأرضيات المباني العامة
 . المحمية نسبياً من االستعمال لألسطحوالمتضمنات للواجهات الداخلية أو أرضيات المساكن أو ق العرو

وعية األحجار أو تجهيزها أو نقبل اختيار  الجويةمن المهم جدا معرفة نوعية المناخ والتقلبات كما أنه 
كمـا  . تلفاً كبيراً لسطوح األحجار الملمعة تحدث ها الرياححملت التي مثالً الرمالف. نشائهاتعيين وسائل إ

على  اعتماداًذلك و ،الحجروشكل  يسبب تغيراً متكرراً في حجم  الحرارةاالختالف اليومي في درجة أن 
تكسر أو  جداً مكنحيث من المالمعينة للمعادن التي تكون األحجار  الحرارةمعامل التمدد وقدرة توصيل 

يلحـق   نسـبياً الجو الجاف الدافئ الذي يتبع األمطار أو الرطوبة العالية كذلك . األحجار أو تقشر تشقق
لألحجار المثبتة  يةفلترسب األمالح في الطبقات السالتلوث الجوي يسبب ن كما أ. ضرراً كبيراً باألحجار

 التكمـيالت تكـون   قـد و .إلى طبقات رقيقـة األحجار أو تقشرها  كسرأو يتسبب في فصل  في المباني
 .إلى ناعمة جداً السطحية لألحجار الطبيعية خشنة أو ناعمة

إتباع األساليب الفنية الصحيحة في تركيب األحجار الطبيعيـة وبـذلك يمكـن ضـمان      جداالمهم  منو
ا تكـون  إنشاء وتركيب األحجـار عنـدم   يكونأن  ويستحسن. ومتانتها لفترة أطول من الزمن سالمتها

ن استعمال المالط إ .في اإلنشاء أسرع مما ينبغي المستعملةدرجة الحرارة منخفضة لكي ال تجف المواد 
بسبب مضمونة  غيرمنشأ الدعم اإلسمنتي قد تكون عملية ) القواعد(على األحجار لتثبيت ألواح  بمفرده

لألحجار الطبيعيـة والمـالط    ن عوامل التمددألالتفاوت الكبير في درجات الحرارة في بعض المناطق و
 إلى إن الواجهات الخارجية المغطاة بألواح تصل مساحتهالذلك ف. البعضتختلف عن بعضها  واإلسمنت

ويفضل استعمال الحـامالت  . المنشأ بواسطة حامل بمسمار الحشو بقاعدةمتر مربع يجب تثبيتها  ٠.٦
غزيرة األمطار فيجـب االعتنـاء بتجفيـف    أما في المناطق . للصدأ القابلالمصنوعة من الفوالذ غير 
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األلواح المصقولة على األرضيات بدرجة ميل واحد في المائة واأللواح الخشـنة   تركيباألرض ويجب 
الواجهـات إال بعـد مـرور     لتغطيةيفضل عدم تركيب األحجار الطبيعية و. ميل أربعة في المائة بدرجة

ـ  انكماشالمبنى حتى ال يحدث  شهرين على إنشاء  األسـاليب   مـن العديـد   هنـاك و. بب التبخـر بس
 تكـون أن  ويجـب  .، و الجـدران ساللمواإلجراءات المتبعة في تركيب األحجار الطبيعية لألرضيات وال

. عليهـا  اإللصـاق متينة، وثابتة وان يكون سطحها الخارجي خشناً حتـى يمكـن    ةالخراسانيالقواعد 
 .وذلك لتصريف المياه %  ١إلى %  ٠.٥عد بدرجة يجب أن يكون انحدار القوا الخارجية، وللتركيبات
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 يف اململكة العربية السعودية الزينةأحجار 
 مقدمة

، ومداخل المبـاني   واجهاتالزخرفة والزينة هي عبارة عن مواد تغطى بها أرضيات و  أحجار
ر عـادة إلضـفاء   األحجا هذهوتستخدم ) حجر الرياض( ويقصد بها الجرانيت والرخام والحجر الجيري 

األحمر و ، رماديال، متعددة منها األخضر، البني ألواننوع من الجمال والديكور مثل الجرانيت الذي له 
 . بيج إلى الرمادي واألزرق واألسودألوانه من األبيض إلى التتدرج فالرخام   أما.  الوردي و غيرها

حيث يـتم فـتح المحـاجر و     مائهابأس المسماةعادة هذه األحجار من الرواسب المعدنية  وتنتج
بعد ذلك قصها إلى ألواح و بالطات مختلفـة   ليتمالمقالع لقطعها إلى بالطات ليسهل نقلها إلى المصنع 

تسـب الناحيـة الجماليـة    الصقل أو الطرق أو الحرق كـي تك  لعمليةاألحجام والمقاسات بعد تعريضها 
 .بصورة أفضل

 

  المملكةعن أحجار الزينة في  نبذة
الصناعيين في المملكة بصفة خاصة والمستثمرين بصفة  اهتماماتمن أوائل  الزينةأحجار  تبرتع

لذا . العسكريةتعطيه هذه األحجار من زينة وشكل جميل للمباني وأيضاً قوة ومتانة للمباني  لماعامة 
هاماً لتلبية  اًاقتصادي مصدرا باعتبارهاحكومة المملكة العربية السعودية  باهتمامالزينة  أحجارحظيت 

تنفيذ  إلىالزينة والزخرفة حيث عمدت  أحجارالسوق المحلية وأيضاً الخارجية من منتجات  احتياجات
وغيرها من ) ، الحجر الجيريالجرانيت، الرخام( الزينةودراسة لرواسب أحجار  استكشافبرامج 

لصناعة في تطوير هذه ا ، ثم بعد ذلك تبعتها دراسة فنية عن سبلزينةاألحجار المستخدمة كأحجار 
 بفتحبرامج ودراسات فعلية تفصيلية تتكون من حفر عميقة للرخام والجرانيت عززت  وتلتها، المملكة

، وكذلك إرشاد وتشكيلهاعمليات قطعها  الختياركتل حجرية بحجم صناعي  استخراجمقالع مثالية بهدف 
 .تكلفة لفتح المحاجر وأقلهاالمستثمرين الصناعيين في مجال أحجار الزينة ألنسب الطرق 

مواقع لرواسب مختلفة في الدرع العربي تبلغ حوالي أكثر من ألف موقع من  اكتشافتم  وقد
مختلفة  مواقعوقد تم دراسة . موقع للرخام والجرانيت ٧٠أكثر من  استغاللوالرخام حيث تم  الجرانيت

مكة المكرمة  -جدة ( الغربيةالمنطقة  من الدرع العربي وبألوان مختلفة وجذابة ومن هذه المواقع في
الحجاز شمال غرب ) أبها ، نجران( عسيروجنوب ) دخنه، الرس، البجادية(وفي جنوب نجد ) رنيه -
، قبل شركات متخصصة في هذا المجال هذه المواقع من أكثر استثماروقد تم . )المدينة المنورة ، ينبع(

وأمثلة لهذه المواقع ) أوروبا، اليابان، أمريكا(لعالمية في األسواق ا تغزوإذ أن بعض هذه المواقع بدأت 
 ).بأبو ركينبع، الرويضة،  نجران،رنيه، (
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 أحجار الزينة  أنواع
 إلـى العربية السعودية بثروات هائلة من أحجار البناء والزينة التي يمكن تقسيمها  المملكةارض  تزخر

 :ثالثة أقسام هي
 .واالنورثوزايتجابرو الجرانيت وال: المتداخلة الصخور .١
 .وهو عبارة عن حجر جيري صلب قابل للتلميع الرخام: الصخور المتحولة .٢
 .الجيري الحجر: الصخور الرسوبية .٣
 
 اجلرانيت  -١

 طبيعياًالمكون (تجارياً على معظم أنواع الصخور النارية التي تشمل الجرانيت النقي  الجرانيت يطلق    
 األنورثوزايـت ، البازلـت ، الجرانوديورايـت ، السـيانيث ) المايكـا و ،من الفلسبار القلوي و المـرو 

من باطن ) الماجما( الصهير اندفاعإن أغلب رواسب الجرانيت ذات نشأة صهارية نتجت عن .والجابرو
 معـدني أو نتج عن تحـول كيميـائي و   . له المكونةأعقبه تبلور جزيئي للمعادن  السطح إلىاألرض 

 .لبعض أنواع الصخور النارية
ـ كالجرانيت ـ التي تقع في الجزء الغربي من المملكـة هـي األكثـر       المتبلورةالصخور  وتعتبر 

 بذلك، وتتواجد بدون غطاء صخري آخر لتشكل قبل العصر الكمبري للدرع العربي تكونت حيثانتشاراً 
ق واألخضر األزر إلىكتال صخرية هائلة متجانسة وصلبة بألوان زاهية جذابة تتدرج من اللون الوردي 

 .لها مثيل في العالم ليسوبعض هذه الصخور . إلى البني الغامق والبيج والرمادي الفاتح
،  ينبـع المعروفة والتي تم استغاللها تجاريا تتركز في مناطق المدينة المنورة، مكـة،   المواقعأهم  إن

 .نجران والرس
 
 الرخام -٢

 صخورو الترافرتين و ، لحجر الجيري الصلبا و، ناتي متبلور يشمل الرخام الطبيعيكربو صخر هو
المكونة لـه   األساسيةالسربنتانيت ويتركب الرخام الطبيعي من كربونات الكالسيوم التي تعتبر المادة 

 .إلى بعض أكاسيد السيليكا والحديدباإلضافة 
مما أكسب   للحجر الجيري أو الدولومايت  كيميائيتكون الرخام نتيجة تحول حراري أو حركي أو  وقد   

ثافة نوعية عالية تمكن من و ك دقيقةوهو ذو حبيبات . نسيجاً متميزاًبا بلورياً والناشئ تركي الصخر
الجيري أو الدولومايت فـي حـين أن اللـون     الحجرويدل اللون األبيض للرخام على نقاوة . تلميعه

 . شوائبعلى   احتوائهاعلى  يدلالرمادي أو البني المصفر أو األسود 
اقل انتشارا ويظهر بألوان مختلفة تتدرج من األبيض الناصع إلـى البـيج والـوردي     الرخام يعتبرو

مـن   تحـد البحر األحمر،  دولكن كثرة التشققات، خاصة على امتدا. والرمادي إلى األسود واألخضر
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صـلب،  األزرق ال الرماديكما تجدر اإلشارة هنا إلى أن مواقع الرخام . استخراج الكتل بحجم تجاري
 . عفيفتواجد في الجزء األوسط من الدرع العربي بالقرب من ت
 
 ) حجر الرياض(اجلريي  احلجر -٣
لـه   المكونةكربوناتي متبلور ويتركب من كربونات الكالسيوم التي تعتبر المادة األساسية  صخر هو

 .باإلضافة إلى بعض أكاسيد السيليكا والحديد والمغنيسيوم
، المتوسط الحبيبات، ودرجـة  راللون البيج المصف ة من الحجر الجيري ذياحتياطيات كبير توجد و

لتلبيس الواجهـات   استخدامهالرياض والذي يمكن  منطقةصخور الغطاء وبالتحديد في  في  القساوة
الجيري المرجاني الرباعي، المتواجد على طول ساحل البحر األحمر  الحجرأما . الخارجية أو الداخلية

، فلـه خـواص   كتربيعات وبلكات في أعمال البنـاء واستخدامه منذ أمد طويل  راجهاستخوالذي تم 
 . نموها، حيث انه يظهر الشعاب المرجانية والشعاب العضوية في وضع تجميل الواجهات أحجار

 

 األحجار  اختيار
 بعينذ بل على المستخدم أن يأخ. معين الستعماله في البناء، ال يتوقف على مظهره فقط حجراختيار  إن

والرطوبة والمطر  الحرارةللعوامل الميكانيكية والكيميائية أو الجوية مثل  هاالعتبار صالبة الحجر وتحمل
من المميزات الفنية الهامـة لكـل نـوع مـن األحجـار،       بعددوهذا يتحدد  . الخ... والتلوث والتمدد 

 وهو، ر األحوال الجوية والتلوثتأثيإلى جانب كونه حجرا ذا مظهر جذاب، فهو يتحمل  مثال،فالجرانيت 
 .السعودية العربيةمناسب جدا لالستعمال في جميع األعمال المتعلقة باألحجار الطبيعية في المملكة 

 وفي. فمع انه جميل المظهر، إال انه غير مقاوم لحامض الهيدروكلوريك بصفة عامة للرخام، وبالنسبة
. محـدودة  الطبيعية، كما إن مقاومته للعوامل الجوية حاالت معينة فقط يكون مقاوما لحامض الكبريتيك

جوية مؤثرة بهـا أو التـي    تقلباتوينصح بعدم استعمال الرخام في مناطق المملكة التي يتوقع حدوث 
 . تكون أجواؤها ملوثه

ولذلك فهو سهل التقليع واالستخدام ولكنة ال يتحمـل تـأثير   .. فهو رخو ومسامي  الجيريالحجر  أما
من استعماالته  تقللوهذه العوامل . الجوية وخاصة الجليد والتلوث باألحماض أو المواد الحاكة العوامل

عاليـة   كربوناتنسبة على  يحتويوينبغي تجنب استعمال الحجر الجيري الذي . في المباني الصناعية
ة وأشعة الشـمس  بتأثير الرطوب التغيرأو مواد بيومينية نظرا الن هذا النوع من األحجار يميل إلى  جداً

 .وكذلك يتغير لونه بمرور الزمن
غير مناسبة لالستعمال للواجهات الخارجية للمبـاني وهـى األحجـار المرمريـة      أخرىأحجار  وهناك

الكبريت مثل  علىواألحجار المحتوية على البيريت التي تنتج بقع الحديد، واألحجار المحتوية  والبرشيا
 . عرضها للرطوبةير تكوينها عند ت، والتي يتغ)ألباستر(الجبس المرمر



٨ 
 

 الفيزيائية الصفات
وهي تختلف من . المعدني ودرجة تبلورها وصالبتها الفيزيائية للصخور بتكوينها الصفات ترتبط
 معملياً، ودراستها حقلياً أو تعرض له من تشويه متزامن أو الحقنشأته وما  باختالفألخر  صخر

 :كالتالية المبدئية للراسب كأحجار زينة وهي عامل أساسي لتقدير القيمة االقتصادي
 .الصخرلون  •
 .الصخرصالبة  •
 .الفواصل •
 .النسیج •

 

 الفنية الصفات 
الصخر التي تقاس بأجهزة وطرق علمية وطبقاً لمقاييس محلية ودولية ،  صفاتمجموعة  وهي

عي من المنتج الصنا استخداممدى مقاومة الصخر لمناخ البيئة وظروف ونوعية  الختباروذلك 
 :الزينة لشتى األغراض العمرانية وهي كاآلتي  صخور
 .النوعيالثقل  •
 .المسامية •
 .الماء امتصاص •
 .االنضغاطمقاومة  •
 .التآكلمقاومة  •
 .الحراريالتمدد  •
 .الجوية والتمدد الحاالتمقاومة  •
 .األحماضمقاومة  •

 

 الميكانيكية التقييدات
لـذلك  . تنوعة ومتفاوتة من التغير والتلـف رجات ماستعمالها وبمرور الزمن، لد أثناء األحجار تتعرض

كما فـي الممـرات    االستعمالفانه ينصح باختيار األحجار ذات المتانة الجيدة والقادرة على تحمل كثرة 
للواجهات الداخلية للجدران أو أرضـيات   متانةويمكن استعمال األحجار األقل . وأرضيات المباني العامة

وفـي مثـل هـذه    . المحمية نسبياً من االسـتعمال  لألسطحأو  –لها أقل حيث يكون استعما –المساكن 
والمتضمنات ق الرخوة أو ذات العالمات الجذابة مثل العرو األحجارالحاالت يصبح من األنسب استعمال 

 .الحاالت كشوائب حجرية بعضوالتي قد تعتبر في 
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 والجوية المناخية التقييدات
المملكة العربية السعودية شديدة جدا وتختلـف كثيـرا فـي أنحـاء      والجوية في المناخيةالتقلبات  أن

. ـ تتفاوت أيضاً  الطبيعيةوعليه فإن قوة التحمل المطلوبة من مواد البناء ـ بما فيها األحجار  . المملكة
قبل اختيار توعية األحجار أو تجهيزها  الجويةولذلك فإن من المهم جدا معرفة نوعية المناخ والتقلبات 

 .يين وسائل إنشائهاأو تع
للمنشات من المهم جدا أن ينظر بعين االعتبار إلى تجانس األحجار حتى تسـتمر   الخارجي ولالستعمال

 .القطع في حالة مماثلة جميع
 

 احالري
 استعمالوقد يكون من المناسب . تهب بها الرياح تلفاً كبيراً لسطوح األحجار الملمعة التيالرمال  تسبب

التي تكثـر فيهـا    المملكةلقاسية المقاومة للحك وذلك للواجهات الخارجية في مناطق األحجار الصلبة ا
والواجهات المكشوفة في مثـل هـذه    لألرضياتالرياح خالفاً لألحجار المصقولة التي ينبغي استعمالها 

 .المناطق
 

 الشمس أشعة
 فيدرجة مئوية  ٧٠إلى  السطحية لألحجار المكشوفة في المناطق الحارة بالمملكة الحرارةدرجة  تصل

 ٥٠وقـدره   الحرارةوهذا االختالف اليومي في درجة . درجة مئوية في الليل ٢٠النهار وتنخفض إلى 
توصيل ضعيفة فان الطبقـة   مادةوحيث أن المعادن . درجة مئوية يسبب تغيراً متكرراً في حجم الحجر

دد الطبقة الخارجية لألحجار السـاخنة  تم كميةالخارجية لألحجار وحدها تسخن، مما يسبب اختالفاً في 
 .المتكرر يكون الناتج تقشر طبقات األحجار الشدوالطبقات الداخلية غير الساخنة، وبسبب 

المعينة للمعادن التي تكون األحجار يمكن تكسر أو  الحرارةعلى معامل التمدد وقدرة توصيل  واعتماداً 
 .تشقق هذه األحجار

 أيليس بها  يستعمال األحجار المتجانسة في اللون والتركيب المعدني والتيقترح ا البيئةمثل هذه  وفي
 .شوائب وذلك في اإلنشاءات المكشوفة

 
 واألمطار الرطوبة

 أنيصل متوسط نسبة الرطوبة بها إلى درجة عالية أو المناطق الغزيرة األمطار يجب  التيالمناطق  في
الطبيعية كما أن  الجويةاني ذات مقاومة جيده للعوامل تكون األحجار المستعملة للوجهات الخارجية للمب

 . كيفية استعمال األحجار لتعيينمسامية األحجار وقدرتها على امتصاص المياه حقيقتان مهمتان 
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. نسبياًيلحق باألحجار ينتج عن الجو الجاف الدافئ الذي يتبع األمطار أو الرطوبة العالية  الذيالتلف  أن
والـبالط وأعمـدة    األحجارالطبقة الخارجية لألحجار، فان الرطوبة المختزنة في وعندما ترتفع حرارة 

ثم تتبخر هذه الرطوبـة وتتـرك    لألحجار،اإلنشاء ترشح األمالح القابلة للذوبان نحو السطح الخارجي 
مادة قشرية سـهلة   الخارجية لألحجار فإنها تنتج الطبقةبلورات ملحية وإذا تكونت هذه الرواسب على 

هذه الرواسب تحت الطبقة السطحية لألحجار فان الضغط الناتج عنهـا   تكونت، ولكن إذا زالة بالمسحاإل
 فيوفي هذه الحاالت يستحسن استعمال األحجار الشديدة الصالبة . أو يسبب تقشرها األحجارقد يفصل 

 . اإلنشاءات الخارجية
 

  اجلوي التلوث
يشابه ذلك الناتج عن الرطوبة واألمطار، لكن الفرق بينهـا   عن التلوثات الجوية الناتجتلف األحجار  أن
 الملـوث أن مصدر األمالح القابلة للذوبان هو مصدر خارجي ويأتي من هـواء البحـار والهـواء     هو
السـطحية   الطبقـة ن ترسب األمالح في الطبقات التي تقع تحت إ. مض الهيدروكلوريك أو الكبريتيكبح

 .و تقشرها إلى طبقات رقيقةاألحجار أ) كسر(يتسبب في فصل 
 

 والتكميل) التحجير( التقليع
.  الصـخور والتكميل المرحلتان األساسيتان المتبعتان في إنتاج األحجار الطبيعية من  التقليععمليتا  تعد

 .من اإليجاز هاتين العمليتين ءبشيوسنتناول فيما يلي 
 )التحجري(التقليع

في عملية التقليع والتي يمكـن مشـاهدتها فـي المقـالع      مختلفة يجري استخدامها أساليبعدة  هناك
متجـاورة   حفـر ففصل الكتل في المقالع من الصخور يتم بإحداث .بالمملكة العربية السعودية اإلنتاجية

الفصـل اإلسـمنتية    بمادةثم يتم فصل الكتل ) كواري بار(باستعمال مسدسات التخريم وقضيب التحجير
كالمنشـار السـلكي وقاطعـة     سهولةة على ذلك هناك أيضا طرق أكثر وعالو. واألسافين)يستاراالبر(

 ٢,٢  مابين(تقطع بعد ذلك إلى أحجام مناسبة  المقلع،فالكتل الكبيرة التي تم فصلها من واجهة . اللهب
، وذلك )طن ١٥ - ٦متر ارتفاعاً أي حوالي  ١,٢ – ٠,٩و  عرضاًمتر  ١,٥ – ١,٢متر طوالً و  ٣ –

 . طريقة ممكنة حسب اتجاه الطبقات والفصل والحبيبات بأسهلفصل بواسطة الحفر وال
 

 التكميل
السلكي إلـى صـفائح    أو الجماعيفي معمل تكميل األحجار أوال قص الكتل الصخرية بالمنشار  يتم

ثم تلمع أسطح هذه الصفائح وتسـوى  . سم ٥سم إلى  ٢وسمكها بين . متر ٣,١× ٣يصل حجمها إلى 
 .اصغر حجما حسب المقاسات المطلوبةأو تقص إلى قطع  ياسطوانبمنشار  أطرافها
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وكتـل الرصـف مـن األلـواح     ) للدرج(الفصل الهيدروليكية إلنتاج القطع الحجرية  ماكينات وتستعمل
 .السميكة أو من بلكات ذات أحجام مناسبة الحجرية

 
 األحجام
عـرض  في ال متراً ١,٥ -١,٢ متراً في الطول، ٣ – ٢,٢ما يكون حجم الكتل الصخرية بين  عـادة

ية أطرافها يكون سطح اللوحة الحجرية بعد تسو أبعادولذلك فإن أقصى  .متراً في االرتفاع ١,٢ -٠,٩و
فان ثقل وزن بعـض   ،للصخر وحجم وسماكة القطع الحجرية النوعيوبسبب الثقل  .متراً ١,٢×  ٢,٨

سم مثال وأبعادها كمـا هـي    ٥ سمكهاكجم للوحة التي يكون  ٥٠٠يصل إلى حوالي  قدهذه األلواح  
 .نادرا فيما عدا صنع طاوالت الطعام استخدامهامبينة أعاله مما يجعلها غير عملية وبالتالي يصبح 

 ارتفاعلواجهات الجدران والمركبة باستخدام الحامالت فيعتمد سمكها على حسب  المستعملةاأللواح  أما
سم علـى   ٢ األلواحمن ستة أمتار وجب أن يكون سمك  لقفإذا كان ارتفاع جدار الدعم أ..جدار الدعم

تختلـف بـاختالف الخـواص     األلواحوعلى أية حال فان سماكة . سم للجدار األكثر ارتفاعا ٣األقل، و
 .الميكانيكية للصخور

 .سم ١٠ - ٨الرصف وأحجار الحواجز ،يكون سمكها بين أحجار  لقطع وبالنسبة
خاصة لتصميمات معقدة ، فيجب قطعها بموجب الرسمة المعـدة   حجرية زخرفية ألشكالالحاجة  وعند

 .بالحجم الطبيعي الزخرفيللشكل 
 

 السطحي التكميلو التجهيز
 فقطالسطحية لألحجار الطبيعية خشنة أو ناعمة، وتتدرج من التجهيزات المنشورة  التكميالتتكون  قد

توضح لـون   أنهاة هي األفضل، حيث وال شك أن األسطح المصقول.إلى تلك المصقولة إلى أعلى درجة 
هذا التكميـل يحمـي    مثلالمسامات تكون ممتلئة بمادة الصقل، فان  نوبما أ. األساسية وبنية الصخر

 .من الرطوبة الجوية واألوساخاألحجار 
في  استعمالهإال انه من الممكن . ، حيث أن التجهيز اليدوي يكلف كثيرا آلياًالتكميالت  معظمإنجاز  ويتم
 .لة الرغبة في الحصول على واجهات جميلة جدا ومميزة للمباني الهامةحا
 

 واملنشارباللهب  التكميل
عبارة عن السطح الخشن الناتج عن تسليط اللهب بدرجة حرارة عاليـة علـى أسـطح     باللهب التكميل
الحراريـة   للصدماتالصلبة ذات النسيج الحبيبي اللدن أدى إلى فصل البلورات السطحية نتيجة  األحجار

 .  المنزلقةويعتبر هذا التكميل مناسبا لواجهات الجدران واألرضيات غير 
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فهو عبارة عن السطح الطافئ غير الالمع الناتج عن قص كتل األحجار بالمنشـار   بالمنشارالتكميل  إما
 لأللـواح وهـذا مناسـب بـاألخص    . الماسي أو المنشار السلكي األسطوانيأو المستدير أو  الجماعي

 .لمستعملة في األرضيات الخارجية ا
  

 واألزميل  باملطرقة التكميل
بالطرق أو األزميل بواسطة آالت خاصة أو يدويا مما يعطي تكميالت عديدة ومميزة  الحجرتجهيز  يمكن
 .األسلوب المتبع وهذه التكميالت مناسبة لواجهات الجدران الخارجية  حسب

 
 والصقل والشحذبالصنفرة  التكميل

، حيث يلمس لمتبعة في تكميل األسطح المصقولةوالصقل هي الخطوات المتتالية ا والشحذلصنفرة ا إن
 أكثـر الحجر باستعمال اسطوانة مستمرة الدوران مغطاة بمادة حاكة تتدرج في نعومتهـا إلـى    سطح
 .نعومة
 للتكميالتيكون ندم أو كربيد السلاروالحجر بمادة حاكة مثل السيليكون أو حبيبات الك سطحصنفرة  وتتم

 .المناسبة لواجهات الجدران الخارجية وكذلك األرضيات الداخلية والخارجية
وهـذا  . يضيف نعومة لألسطح المصنفرة بتصغير حجم حبيبات المادة الحاكة تـدريجيا  فإنهالشحذ  أما

 . من التكميالت مناسب لألرضيات الداخلية والخارجية والواجهات الخارجية  النوع
 أوفيتم باستعمال مواد حاكة ناعمة جدا مثل معجون حامض األوكسليك وأكسيد التنـك   للصقل وبالنسبة

فإنها  المساماتصفيحة من الرصاص مما يضفي على الواجهات سطح المعا وحيث أن مادة الصقل تمأل 
 . الجوية تزيد حماية األحجار من أثر العوامل

 لألرضياتلخارجية على نطاق واسع جدا كما تستعمل المصقولة للواجهات الداخلية وا األحجار وتستعمل
 .لية والحواجز والدرج والطاوالتالداخ
 إذاأمـا  . األحجار الصناعية كثيرا، كان من المستحسن استعمال تلك المجهزة بالشحذ استعمالكان  فإذا

فـي   اآلليـة كان الغرض هو الحصول على سطح مستو تماما، وجب صقل األحجار بالجاليات اليدوية 
 .ومستوموقع العمل بعد تركيب األحجار، فهي أفضل طريقة للحصول على سطح مصقول 

ويجب حماية الجـدران أو األسـطح   . بعد أسبوع واحد أو أكثر من تعبئة الفواصل التكميلعمليات  تبدأ
أن  األفضـل وفي حالة تلبيس الواجهات باألحجار، فمن . المجاورة من رشات الراسب الطيني المكشوفة

 . تم ذلك بعد االنتهاء من تجهيز األرضيةي
على مستوى  اعتماداالتكميل ،يحتاج األمر إلى استعمال مواد حاكة تتدرج في نعومتها   معملفي  وكما

يرش الماء على األرضية بكميات كافيـة لغسـل الرواسـب الطينيـة      الصقلوأثناء .التكميل المطلوب 
 .الصقل بكميات متساوية مادةولتأمين توزيع 
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المستعملة، يجب إزالة بواقي الصقل وتسـوية  ) بودرة الصقل(يبات المادة الحاكة حب حجمتغير  وأثناء
 . باليدلتكون ناعمة نعومة األرضيات نفسها، وذلك باستعمال آلة صقل محمولة  افوالحو الزوايا
يرة أو األخيرة يجب تنظيف األرضيات وفحصها للتأكد من عدم وجـود أي حفـرة صـغ    المرحلة وقبل

 . غير مسدودة تماما، وإزالة أي عالمات تنتج من مادة الصقل فواصل
 

  التصميم
مرض وجذاب لألحجار الطبيعية يجب أن تكـون ألوانهـا وبنياتهـا األساسـية      تصميمعلى  للحصول

 لهـا السطحية ومخططاتها متناسقة مع بعضها البعض، وكـذلك مـع المبـاني المجـاورة      وتكميالتها
 . والمحيطة بها

 

 والبنية اللون
ميزات خاصة في مظهره، وبنيته األساسية وكذلك لكل مجموعـة مـن األحجـار     األحجارنوع من  لكل

الكتلة  نفسفي موقع العمل ميزاتها الخاصة، وذلك لعدة أسباب منها عدم كونها مقطوعة من  المستلمة
ولذلك فكل قطعة حجرية لهـا  . تماماً وكذلك ألن التركيب المعدني للكتلة الواحدة نادراً ما يكون متجانساً

أرضيتين أو غير ذلك من الواجهات المتشابهة  أوميزاتها الخاصة بها وال يمكن الحصول على جدارين 
 . مما يزيد من جمال وجاذبية التصميمات الحجرية األحجارتماماً، مع أنها مغطاة بنفس النوع من 

ومن أسهل الطرق للحصول على . ية الملونة في المملكةومتوفرة من األحجار الطبيع عديدةأنواع  توجد
قـد تتـأثر    األلوانالنتائج هو تحديد عدد األلوان والبنيات المستعملة المتجاورة مع مالحظة أن  أفضل

 .بسبب االستعمال ومرور الزمن
مع  بالمقارنةا ذات المعادن الثابتة ال تتأثر وتبقى على حالتها نسبي) البركانية(النارية  الصخورألوان  أن

على مدى وجـود األكاسـيد    ذلكغيرها من األحجار وأما ألوان الرخام فإنها أقل قابلية للتأثير ويتوقف 
 . بأشعة الشمس تتأثرأما األحجار الجيرية فإن ألوانها . المعدنية وغيرها

 

 السطحي  التكميل
أحجـار   فمثال. ميل السطحي قرار فنيالمناخية والتزامات االستعمال فإن اختيار التك التقييداتحدود  في

النهائي المصقول فهو  التكميلأما ) أكثر بساطة(الواجهات الخارجية قد تكمل بمظهر خشن حتى تظهر 
 . المباني الهامة فياألفضل إلظهار ألوان وبنية األحجار الصلبة والمستعملة 
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  التركيب
 سالمتهاب األحجار الطبيعية وبذلك يمكن ضمان إتباع األساليب الفنية الصحيحة في تركي جداالمهم  من

 . ومتانتها لفترة أطول من الزمن
 واحملافظة على األعمال  والتخزين التسليم

مسلمة من األحجار ترد إلى موقع العمل وذلك للتأكد من عدم وجود أي نقص في  كميةفحص كل  يجب
وخالية مـن أي عيـوب    ،لقطع سليمةيجب مالحظة أن جميع ا كما. والحجم و الشكل والنوعيةالكمية 
 .الصالبة انخفاضوالشوائب الدخيلة الناتجة عن  ،روق والتقشر والتشققات والفراغاتمثل الع تركيبية

 .األسبابوعلى المسؤول تبديل جميع األحجار غير المناسبة ألي سبب من 
مسطحة للتأكـد مـن    معقداً، فيجب وضع قطع األحجار الخاصة بالتصميم على أرض التصميمكان  وإذا

 . وذلك قبل البدء في تركيب األحجار للنقشجميع القطع المكونة  وجود
 تجنـب تتوفر جميع أجهزة التخزين والتركيب واإلنشاء في موقع العمل، كما يجب   أنالضروري  ومن

مـن الـوزن الممكـن لتحمـل      كانت هذه األحجار أثقل إذااألحجار الثقيلة جدا على األرضيات وخاصة 
 .طن لكل متر مكعب ٣ – ٢,٥مابين  تزن، حيث أن األحجار قد ألرضياتا

إنشاء وتركيب األحجار عندما تكون درجة الحرارة منخفضة لكي ال تجف المـواد   يكونأن  ويستحسن
 .في اإلنشاء أسرع مما ينبغي المستعملة

وعنـد  . ير الظـل الجارية من ضوء الشمس المباشر وذلك باستعمال غطاء لتوف األعمالحماية  ويجب
 لتـوفير من التركيب يجب تغطية األعمال الجاهزة بعدة طبقات من القمـاش الخشـن المبلـل     االنتهاء

 .الرطوبة لمدة يومين أو ثالثة على األقل
 المسـتمر على المناطق المنتهية بها األعمال من التلف الذي يسببه البناء واإلنشاء  المحافظةيجب  كما

إذا كانـت   –أخرى  حاالتوفي . يكفي تغطيتها بقطعة من البالستيك الخفيف وفي بعض الحاالت. حولها
أو ألـواح مـن الخشـب لتغطيـة      القـوي يتحتم استعمال البالستيك  -األرض مستعملة للناقالت مثال

غطيتهـا مـن   يجب المحافظـة عليهـا بت   الدرجوعند االنتهاء من تركيب األحجار في بيت . األرضيات
 .ى األجزاء البارزة منها واألعتابعل للمحافظةبالخشب وذلك ) اتغليفه(البالستيك ثم 

 
 )االستمرارية( الدوام

 عليهافي جميع المنشآت المستمرة، يجب عزل األحجار الطبيعية بطريقة تضمن المحافظة  الحالهو  كما
 .هوالتشو التقلصمن تأثيرات المناخ غير المالئمة، وكذلك المحافظة على القاعدة األساسية من 
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  احلرارة درجة
وفـي بعـض المنـاطق    . درجة مئوية ٥٠في درجة الحرارة اليومية بالمملكة بحوالي  الفرق يتراوح
لتثبيـت ألـواح    بمفـرده والمناطق الجبلية قد يتكون الجليد أحيانا، لذلك فان استعمال المالط  الشمالية
مضمونة الن عوامل التمدد لألحجار  رغيمنشأ الدعم اإلسمنتي قد تكون عملية ) القواعد(على األحجار 

إن الواجهات الخارجية المغطاة بألواح تصل . البعضتختلف عن بعضها  واإلسمنتالطبيعية، و المالط، 
 . المنشأ بواسطة حامل بمسمار الحشو بقاعدةمتر مربع يجب تثبيتها  ٠,٦مساحتها 

ويجب تثبيت هذه األلـواح  . ت خاصةمتر مربع فالبد من استعمال حامال ٠,٦اللوحة عن  حجمزاد  وإذا
 الفواصـل يقل عرض  على حده دون أن يرتكز أي منها على اللوح الذي أسفل منه كما يجب أن ال كالً

وواجهـات   األرضـيات إما . ملليمتر لتسمح بأعلى درجة انكماش لقاعدة المنشأ ٤بين كل لوحتين عن 
متـر   ٦متر رأسيا وكـل   ٣ كلأبعاد حوالي  الجدران الخارجية فيجب أن تركب فيها فواصل تمدد على

 .أفقياً
 

  الرياح
 تركيبالواجهات الخارجية للمباني العالية لرياح شديدة فإذا كان األمر كذلك، وجب  تعرضالمحتمل  من

مياه األمطار  بتسربوينبغي أن تكون الفواصل بين األلواح محكمة حتى ال يسمح . فواصل إضافية قوية
 .اح التي تهب بها الري

 
 واألمطار الرطوبة

األمطـار   وميـاه من الرطوبـة  ) المونة(المنشآت الحجرية واألساسات، والمالط  حمايةالضروري  من
. من األمطار األساساتأو تغليفها لوقاية /ذلك بطلي الواجهات الخارجية الحجرية بمادة عازلة و ،ويتيم

أما فـي المنـاطق الغزيـرة    . للصدأ القابل ويفضل أيضاً استعمال الحامالت المصنوعة من الفوالذ غير
األلواح المصقولة على األرضيات بدرجة ميـول   تركيباألمطار فيجب االعتناء بتجفيف األرض ويجب 

 .ميول أربعة في المائة بدرجةواحد في المائة واأللواح الخشنة 
 

 أو دعامة اإلنشاء  القاعدة انكماش
 فيلشهرين األولين بعد اإلنشاء حيث يحدث بعض التقلص بسبب التبخر وخاصة خالل ا االنكماش يحدث

 ٠,٣إلـى   الـتقلص ، قد يصل هذا اإلسمنتوفي حالة . واإلسمنتالمباني الجديدة والمبنية من األحجار 
الواجهات إال بعـد مـرور    لتغطيةملليمتر في المتر الواحد، ولهذا يفضل عدم تركيب األحجار الطبيعية 

 . شهرين على اإلنشاء
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 المتبعة في التركيب  الفنية ساليباأل
من األحجار الطبيعية لألرضيات والدرج،  عددواإلجراءات المتبعة في تركيب  األساليب  منالعديد  هناك

 . و الجدران
 


 الرتكيب  أنواع
ألواح األرضيات بمبنى الدعم مباشرة أو تكون منفصلة عنه بغشاء بينـي أو بـدعائم    ربطالممكن  من
 .ستيكيةبال
 

  الدعممباني  إعداد
المدعم ة بس طح األرض یج ب أن یك ون أساس یًا ثابت ًا م ن الحص ى أو الترب ة الجی دة            الحجریةاألرضیات  أن

 ٢٠-١٠ بينفإذا استعمل الحصى، فيجب أن يكون جيد التماسك وبطبقات يتراوح سمكها ما . التماسك
 .العليا الطبقةاع إلى حصى ناعمة في مم في الق ٢٥سم،وتتدرج في الحجم من حصى قطره مابين 

 اإللصاقالقواعد الخرسانية متينة، وثابتة وان يكون سطحها الخارجي خشناً حتى يمكن  تكونأن  ويجب
 . عليها

 .وذلك لتصريف المياه%  ١إلى %  ٠,٥يجب أن يكون انحدار القواعد بدرجة  الخارجية، وللتركيبات
 

 والتجهيزات واألبعاد املواد،
 الخارجيـة ولالستعماالت . المستخرجة من المملكة العربية السعودية مناسبة لألرضيات األحجار معظم

 . استعمالهامتانة وتحمال حيث يتوقع كثرة األكثر للمباني ويستحسن استخدام األنواع 
متر مربـع غيـر    ١ عن فاأللواح التي يزيد حجمها هاألحجار على التصميم المراد تطبيق أبعاد وتتوقف

 الجرانيـت سم وقطـع   ٤ - ٢في االستخدام بسبب ثقل وزنها وعادة يتراوح سمك األلواح بين  ليةعم
 . سم ٨ - ٦عادة ما يتراوح سمكها بين 

والنشـر، والصـنفرة والشـحذ هـي     ) الحرق(واللهب ) وخاصة الجرانيت(بالفصل  األحجارتجهيز  أن
والصـنفرة،   والنشـر، ك التجهيزات باللهـب،  وكذل. المناسبة لالستعماالت الخارجية للمباني التكميالت

 . والشحذ، والصقل فإنها مناسبة لالستعمال داخل المباني أيضاً
القواعد نفس نوع األحجار المجهزة بنفس األسـلوب كاألحجـار المسـتعملة فـي      إنشاءفي  ويستخدم
 للفواصـل سـم   ٢ - ١وذلك لحماية الجدران المجاورة، والتي تتراوح سماكتها عادة بـين   األرضيات

 ٨ارتفاع القواعد  يكونالمتشابهة وتكون إبعادها األفقية مشابهة أللواح األرضيات المجاورة لهل حيث 



١٧ 
 

أن تكون جميع الحـواف المكشـوفة    وينبغيسم لالستعماالت الخارجية  ١٥سم لالستعماالت الداخلية و
 .مشطوفة

 
 أو الرمل اإلمسنتبطانة من  فوقاخلارجي  الرصف
 يكفـي فانه ) الدرج، دكة حديقة(الرصف في األماكن ذات الحمولة العادية الخفيفة مثل  مليةلع بالنسبة

خلـيط مـن    وضعتركيب األلواح الحجرية فوق أساسات من حصاة متزنة أو تربة متماسكة جيدا بعد 
ا عنـده  )كمداخل الكراجـات (مرور السيارات  والجير والرمل أما إذا كانت الحمولة عالية مثل اإلسمنت

 . البد من استعمال أحجار الرصف
في المائة ويتوقف ذلـك علـى كميـات     ١,٥يجب أن يكون األساس منحدراً حوالي  المياه ولتصريف

 .المتوقعة األمطار
والجيـر   اإلسمنتالحجرية يجب أن تكون البطانة المكونة من الرمال أو من خليط  األلواحلتركيب  -١

 البطانةيجب أن تبقى  األلواحتركيب  أثناءمم  ٥لرمل حوالي سم ويكون حبيبات ا ٨-٢بسمك  والرمل
 . السفلية رطبة متماسكة جيدا حتى ال تتكون التجاويف

بخفة بمطرقـة مـن    عليهاسم في مكانها المناسب ويطرق  ٤ - ٣تركب األلواح الحجرية بسمك  -٢
 .مم على األقل ٤بعرض  األلواحالمطاط بحيث تكون الفواصل بين 

 اإلسـمنت الرطب أو خليط  بالرملأيام على األقل قبل تعبئة الفواصل  ٣ألحجار المركبة لمدة تترك ا -٣
 خلـيط الرطب يتحجر بمرور الوقت أمـا   الرمل   أنوالجدير بالذكر ) ١٧:١:١بنسبة (والجير والرمل 

 . بالمكائنوالجير والرمل فهو أكثر متانة وعمرا وخاصة إذا تم تنظيف الرصيف  اإلسمنت
استعمال الرمال  ويمكن. سم يشابه تركيب األلواح الحجرية ٨-٦ن تركيب أحجار الرصف بسمك إ -٤

مرور النـاقالت عليهـا فمـن     توقعمم ولكن في حال  ١٠-٨ للبطانة السفلية ولتعبئة الفواصل بسمك
 . والجير والرمل اإلسمنتالضروري استعمال خليط 

 


 الرتكيب أنواع

  مستمربمبنى سفلي خرساني مدعم على األرض أو بمبنى سفلي خرساني مسلح مرتبطا  الدرجيكون  قد
نصف معلق بعارضة  يكون أوبعارضتين زوجية من الفوالذ   ملحومةمرتبطا بقواعد حديدية مسطح  أو

 .مركزية
 السفلية  القواعدمبىن  إعداد
صـى، أو التربـة   لها أساس متين من حصى الرصـف، والح  باألرضالمدعمة  المبانيأن تكون  يجب

فإذا أستعمل حصى الرصف فيجب أن يتكون من طبقات يتراوح . وبمصارف مياه جيدة جيدا،المتماسكة 
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في  ناعمةمم في القاع إلى حبيبات  ٧٥-٢٥سم، وتتدرج أقطار الحصى فيها من  ٢٠-١٠من  سمكها
 .الطبقات العليا

أن يكون سطحها الخارجي خشن وجيـدة  مباني القواعد الخرسانية متينة، ومثبتة و تكونيجب أن  كما
 . اللصق

 
 والتكميل واألبعاد املواد،

 .متانة والمستخرجة من محاجر المملكة العربية السعودية تناسب الدرج  األكثراألحجار  نإ
أو مـن   ،ن قطع صلبة مدعمة أو نصـف معلقـة  األحجار على ما إذا كان الدرج مكونا م أبعاد وتعتمد
 تكـون فإذا كان الدرج مكونا من دواسات صلبة ومدعمـة فـان أبعادهـا    . ئممنفصلة مع قوا دواسات

 . درجتينمحكومة بعرض بيت الدرج ويتم اختيار العالمة بين عمق الدواسة واالرتفاع بين كل 
 الثنيالصلبة نصف المعلقة أو على اتساع عارضتين أو كالهما فإنها تتعين بمقاومة  الدواساتأبعاد  أما

ة والقائم ـالدواس منالمراد استعماله، أما إذا كان الدرج مكون من ألواح منفصلة لكل  الخاصة بالحجر
 ٥ -٢ نـم اتـدواسـالاكة ـادها تقاس بعرض بيت الدرج حيث تكون سمـبين كل درجتين فان أبع

 . سم أو أكثر ٢ -١سم والقوائم بين كل درجتين 
 المكملةوتعتبر األسطح . بالمطاط المانع لالنزالقالدواسات بعض األخاديد لتزويدها  تشمليمكن أن  كما

 .بالشق، والنشر، والصنفرة ، والصقل ، مناسبة للدرج
الحجرية المصنوعة من نفس نوع الحجر وبنفس أسلوب التكميل للدواسات والقوائم  القواعد وتستعمل
 . المجاورة لها لحمايتها ويجب كسر وتلميع الحواف المكشوفة للجدران

 


 الرتكيب  أنواع

 بتهويةالجدران مرتبطة كليا أو جزئيا بجدار الدعم بمثبت مغطى بالمالط ومنفصل كليا  واجهاتتكون  قد
بإطـار فـوالذي    الـدعم خلفية، أو متصل بجدار الدعم بحامالت مفرقة أو منفصلة كليا ومتصلة بجدار 

 . بينهما
 

  الدعمجدران  إعداد
أو قطع حجرية إذا كانت الجدران خرسانية أو إذا كانت الجدران مبنيـة  بألواح  الواجهاتتلبيس  يمكن
 . الخرسانية المجوفة ومعبئة بالخرسانة بالكتل

أو الهياكل المعدنية بألواح األحجار، إذا كانت هذه  بالطوبانه يمكن تغطية واجهة الجدران المبنية  كما 
 .كافية وصالبةالجدران ذات متانة 
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 والتكميل النهائي  ،واألبعاد املواد،
. المستخرجة من محاجر المملكة العربية السعودية مناسـبة لواجهـات الجـدران    األحجارأنواع  معظم

 .استعمال األحجار األكثر مقاومة للواجهات الخارجية ويفضل
لواجهـات  ) سم ٤٠×٢٠( ٢سم ٨٠٠سم ومساحة بحد أعلى  ٢-١الصغيرة بسمك  األلواح وتستعمل
 . كليا ةالمرتبطالجدران 
لواجهات الجـدران  ) ٢م ٠.٦×١( ٢م ٠,٦سم ومساحة بحد أعلى  ٣الحجرية بسمك  األلواح وتستعمل
 .جزئيا المرتبطة

لواجهـات الجـدران    ٢م ١سم ومساحة بحـد أعلـى    ٣الحجرية الكبيرة بسمك  األلواحتستعمل  كما
 .تماماالمنفصلة 

 والخارجيةمالئمة لالستعمال للواجهات الداخلية المكملة باللهب والشحذ والصقل  األحجارألواح  وتكون
 ).هنا تستعمل األحجار األكثر متانةو(
  

 للمنتجات السعودية القياسية األبعاد
 

 السمك السطوح أبعاد الشكل ضالغر

 
 

 األرضيات
 

 
 

 المستطيل
 

 سم ٢ - ١ ٣٠×  ٢٠

 سم ٢ ٤٠×  ٢٠
 سم ٢ ٥٠×  ٢٥
 سم ٢ ٦٠×  ٣٠

 
 واجهاتال

 
 بعالمر

 سم ٢ - ١ ٢٠×  ٢٠
٣٠×  ٣٠ ٣٠×  ٣٠ 
 سم ٢ ٤٠×  ٤٠

 سم ٣ - ٢ أكثر أو ٥٠×  ٥٠
 سم ٢ - ١ سم ٤٠ × ٢٠
 سم ٣ سم ٤٠×  ٢٠
 سم ٣األقل  على ٢م ٠,٦من  أكثر

 
 



٢٠ 
 

 في المملكة العربية السعودية الزينةمواقع أحجار  أهم
 

 اجلرانيت
 

  ٣م مليون االحتياطي ناللو العرض خط الطول خط الراسب اسم

 عسكر بئر
 الخثعمي

 كور جبل
 أبو ركب جبل

٤٤  ٠١  ٠٠ 
٤٢  ٤٥  ٠٥ 
٤٩  ٤٩  ٢٥ 
٤٣  ٢٧  ٤١ 

١٧  ٣٥  ٣٠ 
٢١  ٠٧  ١٢ 
٢١  ٢٤  ٥٩ 
٢٥  ٠٦  ٢٣ 

 بني
 ذهبي - بني

 أخضر
 رمادي

٨٠٠ 
١٠٠٠ 
١٠٠٠ 
٦٠٠ 

 
 

 الرخام
 

  ٣م مليون االحتياطي اللون العرض خط الطول خط الراسب اسم

 فرسان جبل
 خوار جبل
 دمخ جبل

٣٩  ٢٤  ٠٠ 
٤٣  ٤٥  ٠٠ 
٤٤  ١٠  ٠٠ 

٢٢  ٣٢  ٠٠ 
٢٤  ٠٤  ٠٠ 
٢٣  ٤٢  ٠٠ 

 أبيض
 أسود
 أسود

٣٠٠ 
١٠٠٠ 
١٠٠٠ 

 
 

 حجر الرياض 
 

  ٣م مليون االحتياطي اللون العرض خط الطول خط الراسب اسم

 مردمة شرق
 الحفيرات غرب

٤٦  ١٦  ٠٠ 
٤٦  ١٥  ٥٤ 

٢٤  ٣٥  ٠٠ 
٢٤  ١٠  ٥٧ 

 بيج
،، 

 كبير
،، 

 


