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 العصور أقدم منذ . اإلنسان صادفها التً المعمارٌة المشكالت من
 وفقه التً الفكرة ولذلك فكانت مختلفٌن مستوٌٌن بٌن وصوله مشكلة

 عمل هً والطٌنٌة الرملٌة المناطق فً المشكلة هذه لحل إلٌها هللا
 له ٌٌسر مما المضغوط أو العادي - أو الطٌن الرمل من منحدر
. مستوٌٌن بٌن واالتصال الحرآة
 البدائٌة الدرجات تشكٌل

 المضغوط الطٌن أو الرمل من تربة وجود حالة فً االنسان الحظ وقد
 مرٌحة تكون بحٌث قائمتها مناسبة درجات فٌه ٌشكل أن ٌمكن أنه

 منحوتة الدرجات عملت األحوال بعض فً أنه آما اإلنسان قدم لحرآة
 أقل والقائمة طوال أآثر فالنائمة قلٌال مائلة تكون على أن الحجر من

 . أثقاال ٌحمل وهو النازل أو علٌها الصاعد ترٌح حتى ارتفاعا
 والدرج الساللم تقوٌة

 عمد السلم فٌتلف تنهار الدرج حافة أن البدائً االنسان وجد وعندما
 الجزء غطى بعض األحوال وفً الدرج حافة عند حجر وضع إلى

 نشأت هنا ومن الحرآة وٌتحمل أصلب لٌكون السطح من العلوي
 .العادٌة للساللم أجزاء الدرج فً والنائمة القائمة



:- قواعد انشائٌة العامة 

  والتً ال ٌجب أن تزٌد –ٌتكون السلم من درجات فً مجموعات كل منها قلبة 
 .؛ٌفصل بٌنها وبٌن القلبة التالٌة البسطة- درجة سلم 14عن 

 لها مستوى افقً ٌسمى الصدفة التً تقابل مستوى كل دور علوي بسٌط 
  من مستوى افقً ٌسمى النائمة والذي ٌتراوح ارتفاعها بٌن : تتكون كل درجة

سم كلما قل هذا االرتفاع كلما اعطى راحة فً 20-15 او 14.5
 وللدرج انف او بروز ٌحسب صمن عرض النائمة وارتفاع القائوة.الصعود

  متر وتكون قلبات السلم بٌنهما فراغ . 90ال ٌنبغً ان ٌقل عرق القلبة عن
 مفتوحا ٌسمى فانوس السلم

  سم وعدد القوائم 62-58بٌن  (عرض النائمة+ضعف القائمة)ٌتراوح مجموع
واعداد الدرجات دائما اعداد . تزٌد دائما عن عدد النوائم بمقدار واحد صحٌح 

 صحٌحة بٌنما عرضها وارتفاعها ربما تكون عدد عكسً
  اول درجة فً بداٌة السلم جمٌعة تسمى البادي وقد تزٌد قبال فً عرضها او

 تختلف فً شكلها تمٌزا لها وحسب الحركة الٌها
  متر ٌبدأ مع البادي وٌنتهً مع حائط نهاٌة 1للسلم درابزٌن ال ٌقل ارتفاعه عن 

 السلم كع تحقٌق الحماٌة الكامله عند اخرة
  ٌمٌز تاجاه السلم بخط وسهم ٌبٌن حركة الصعود على السلم ونظرا لعدم اكمال

السلم فً مسقط واحد فٌوضع مقطوعا فً منسوب وسط القلبة الثانٌة او قبل 
 وصوله للدور الذي ٌلٌه

  ٌجب حساب السلم واختٌار المناسب من ابعاد القلبة والدرج حتى ٌفً الفراغ
 .المعد للسلم بالحركة المرٌحة له

 

:- قواعد انشائٌة للساللم  خاصة بالمدارس

اى مبنى مدرسً ٌرتفع فوق الدور األرضى البد أن ٌكون له سلمٌن على  •

  .األقل

   سم28 سم وال تقل النائمة عن 16,5ال تزٌد القائمة عن  •

  البد أن ٌكون سطح الدرجة خشن بالقدر الذى ٌمنع االنزالق •

  ال ٌسمح بأن ٌقل عرض الدرج فى اتجاه الهروب •

  ال ٌسمح بأستخدام السلم اللولبى •

 متر درابزٌن فى الوسط 2,20ٌوضع فى الساللم التى ٌزٌد عرضها عن  •

   .1,10وٌجب اال ٌقل عرض كل جزء عن 



  :الدرابزٌنات

   متر0,85لمنع السقوط ال ٌقل أرتفاع الدرابزٌن عن الدرج -  •

   سم9ٌجب اال ٌزٌد الدرابزٌن عن الحائط عن -  •

   سم30ٌجب أن ٌمتد الدرابزٌن بعد نهاٌة الدرج مسافة ال تقل عن -  •

  الرامـــــــــــــــــبات -2

 تستعمل حٌث مختلفٌن منسوبٌن ذى سطحٌن بٌن تربط سطوح عن عبارة
 واالطفال السن وكبار والبصرٌة الحركٌة االعاقة ذوى قبل من المنحدرات

  .التسوٌق وعربات االطفال كعربات العربات مستعملً حركة وتسهل

 

:- القواعد انشائٌة للرامبات 
 

 إذ ,المنحدرات باستخدام ٌنصح سم 2 عن ٌزٌد بالمنسوب فرق الى -
 لمستخدمً رئٌسٌة عقبة سم2 ارتفاعها ٌزٌد العتبات التى تعتب

 . المتحركة الكراسى

  1:12 عن االنحدر تزٌد ال  ان1:20بحدود تكون ان ٌستحسن -

 كل وعند منحدر كل ونهاٌة بداٌة عند ببسطات المنحدرات تزوٌد ٌراعى -
 االتجاهات تغٌٌر عند وكذلك, االكثر على بالمنسوب سم فرق 57

 ال ان وٌفضل المنحدر عرض عن البسطة عرض ٌقل ال ان ٌراعى -
 سم90 عن عرضها ٌقل وال سم 150عن هعند االتجا طولها ٌقل

 . سم150 عن العلٌا المنحدر بسطة ابعاد تقل ال ان ٌراعى -

 

 : منسوب فرق تغطى التى المنحدرات مستلزمات : المنحدرات مستلزمات

 الى تحتاج سم 15 من اكبر . الجوانب على ارضٌة الى تحتاج سم 15 حتى

 . مساعد مجاور درج الى اضافة ,مٌدة الى تحتاج سم50 من اكبر . درابزٌن
. سم90 عن ٌقل ال المنحدر لعرض االدنى الحد

 
 



 سم50 عن ارتفاعها ٌزٌد التى المنحدرات تزوٌد ٌجب : الدرابزٌنات

الحاالت فى واحدة جهة من الدرابزٌن . طولها كامل على بدرابزٌن

سم100 عن المنحدر عرض قل ا- 

  .1:20عن االنحدار نسبة زادت اذا- 

 عرض زاد اذا المنحدر جهتى من الدرابزٌن فٌها ٌكون التى الحاالت فى
 بحٌث ارتفاعٌن ذى بدرابزٌن المنحدرات تزوٌد ٌجب  سم100 المنحدر عن

 ٌراعى سم75عن االخر ارتفاع ٌقل  وال سم95 عن اعالهما ارتفاع ٌزٌد ال

. سم30 عن ٌقل ال بما بداٌة المنحدر عند الدرابزٌن امتداد

 قابل غٌر خشن سطح ذات المنحدرات ارضٌة تكون ان ٌراعى : األرضٌات

 لٌسهل والمنحدرات لالرضٌات لونٌة فروقات وٌستحسن اعطاء ,لالنزالق
 .تبٌنها

 عن تزٌد ال الرتفاعات القائمة لالبنٌة كحلول تستخدم : المؤقتة المنحدرات

 . سم200 عن المنحدر طول وان0.33 مٌلها عن نسبة تزٌد وال , سم60




