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 لخالصةا

ان البناء هو المستهلك الرئٌسً للطاقة فً معظم البلدان. و نتٌجة لزٌاده اعداد السكان            

و خاصة فً الدول النامٌة اصبح هنالك طلب متزاٌد على استخدام قضبان الفوالذ كمادة تسلٌح 

. هازاٌد منال ٌستطٌع مواجهه هذا الطلب المتلهذه المادة فً البناء. فهنالك خوف من ان االنتاج 

و مشاكل الصدأ التً تعانً منها  اصبح من االزم التفكٌر  بمواد  ارتفاع اسعارها  اضافة الى

 . الكلفةو واطئة   للبٌئةمادة مستدامة  و صدٌقة  من تكونا بدٌله  له

قصب كاللأللٌاف النباتٌة  المٌكانٌكٌةلدارسه الخواص  األخٌرة اآلونةلذلك اتجهت االبحاث فً 

 الستخدامها كبدٌل عن قضبان الفوالذ فً البناء.  

بالقصب الحد العناصر  طولٌا تبحث فً الخصائص المٌكانٌكٌة للخرسانة المسلحة ةهذه الدراس 

اما التسلٌح العرضً لألعتاب فكان من قضبان فوالذٌه لمقاومه قوى  اإلنشائٌة و هً االعتاب .

 القص.

تم فٌها استخدام اشكال مختلفة  لفشل تحت نقطتٌن تحمٌل.فحصت لحد ا نماذج من االعتاب 5

المعالج . حٌث تم فً هذا النوع طالء القصبة بماده مانعه القصب من القصب اضافة الى النوع 

للرطوبة و تخشٌن الغالف الخارجً للقصبة بماده الزجاج الناعم لغرض اعطاء خشونة للسطح 

نوع القصب فً هذه الدراسة  من النوع الذي ٌنمو فً و قوه للترابط مع الخرسانة . تم اختٌار 

جنوب العراق فً محافظة الناصرٌة و اختٌر الجزء االسفل من القصب حٌث ٌمتاز بصالبته و 

 82قاومه الكسر لجمٌع النماذج فً عمر تم تسجٌل مالجزء االعلى له.  معكبر مقطعه مقارنه 

لى قوه تحمل للكسر من االشكال االخرى اوضحت النتائج ان القصب المعالج اعطت اعو  ٌوم

لكون المادة المعالجة وفرت حماٌه للقصب من الماء الموجود فً الخرسانة و اعطى للقصب 

 الزجاج قوه ترابط مع المزٌج الخرسانً. 


