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 نىتكاملٌة البناء بالطٌن والمعالجات التصمٌمٌة للفراغات الداخلٌة للمب

Integrative mud construction and design treatments For interior spaces of 

buildings  

 م.د/ فاطمة أحمد محمد حسٌن

 جامعة بنى سوٌف –كلٌة الفنون التطبٌقٌة  - مدرس بقسم التصمٌم الداخلى واألثاث

  : لخصم

 الشكل بناء فً مستمر بشكل تؤثر التً المؤثرات أهم من وتعتبر المعماري التشكٌل بناء فً المهم العامل هًالبناء  مادة

 من وطورها اإلنسان استخدمها التً البناء مواد أقدم من تعتبر الطٌن ومادة وبالتبعٌة تشكٌل الفراغات الداخلٌة، المعماري

 البٌئٌة، الظروف مع ٌتناسب وبما لدٌه، المتوفرة اإلمكانٌات مع ٌتناسب بما بها، للبناء المختلفة التقنٌات من العدٌد خالل

 المناخٌة والظروف البٌئة حاجات تلبً محلٌة بناء مواد استخدام خالل من ذلك وٌظهر بالبساطة الطٌنٌة العمارة وتتمٌز

فً البناء مع إجراء المعالجات التصمٌمٌة  الطٌن مادة استخدام إعادة لغرض هنا الدراسة أهمٌة جاءت وقد  .منطقة لكل

التى تواجهنا فى الكثٌر من المبانى والبٌئٌة حلول لكثٌر من المشاكل التصمٌمٌة  على للحصول للفراغات الداخلٌة للمبنى

 تم البحث خالل ومن " البٌئًالتصمٌم تكمن فكرة بٌوت الطٌن فً إنها مبنٌة على قاعدة علمٌة من علم " حٌث التقلٌدٌة 

ودراسة الفراغات المعمارٌة الداخلٌة بما تحوٌه من عناصر وأسس  بالطٌن البناء وممٌزات خصائص أهم من بعض إبراز

وتحقق مفهوم اإلستدامة خاصة بٌئٌة  وخصائص ممٌزات لها الطٌن مادة أن إلى البحث توصل كماومحددات ومعالجات. 

 الفراغات الداخلٌة بأسالٌب تتوافق مع هذا المفهوم.إذا ما تم معالجة 

 اإلسااتدامة Environmental Design ، التصاامٌم البٌئااً  Adobe باااالطٌن البناااء :المفتاحٌااة الكلمااات

Sustainability  

 عدم اإلدراك الكامل للفوائد البٌئٌة للبناء بالطٌن.  - : وتكمن مشكلة البحث فى

 .للفراغات الداخلٌة فً الكثٌر من المبانى الطٌنٌة اهمال المعالجات التصمٌمٌة -

 - .الكاملة من المبانى الطٌنٌة وذلك بإجراء المعالجات التصمٌمٌة للفراغات الداخلٌة للمبنىاالستفادة  -:وٌهدف البحث إلى

 .إبراز األهمٌة البٌئٌة واإلقتصادٌة للعودة إلى أسلوب البناء بالطٌن

 . التصمٌمٌة للفراغات الداخلٌة للمبانى الطٌنٌة تحقق أقصى استفادة من المبنى أن المعاجات -وٌفترض البحث:

 والتحلٌلً المنهج الوصفً:  البحثمنهجٌة 

Abstract: 

Building material is an important factor in the construction of the architectural form and is 

one of the most important influences that affect continuously in the construction of the 

architectural form and consequently the formation of interior spaces, clay material is one of 

the oldest building materials used by humans and developed through many different 

techniques to build, commensurate with the possibilities Available in accordance with 

environmental conditions. Clay architecture is characterized by simplicity and this is 

demonstrated by the use of local building materials that meet the needs of the environment 

and the climatic conditions of each region. The importance of the study here for the purpose 

of re-use of clay in the construction with the procedure of design of the interior spaces of the 

building to find solutions to many of the design and environmental problems that face us in 

many traditional buildings and through the research was highlighted some of the most 
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important features and characteristics of mud building and study of interior architectural 

spaces Including elements, bases, determinants and treatments. The research also found that 

the clay material has environmental characteristics that achieve the concept of sustainability, 

especially if the interior spaces are treated in ways that are compatible with this concept. 

 
 :مقدمة

 خشابأ وأ حجارة من بٌئته فً ٌتوفر مما متنوعة ولٌةأ مواد مساكنه لبناء المبكرة حضارتهراحل م فً االنسان استخدم 

 المتطرفة الطقس تأثٌرات ساكنٌها تقً الصنع، محكمة المواد هذه من المصنوعة بنٌةاأل تكن لمو ،شجارأ غصانأو

 تبٌن الطٌن ٌستخدم بدأ نأ ومنذ جدرانها،  وٌقوي ثقوبها به وٌسد بالطٌن ٌطلٌها فأخذ الغزٌرة، مطارواأل الشدٌدة كالرٌاح

، الشمس تحت جفافه بعد ىوٌقو ٌتصلب نهأ كما مختلفة، شكالأب صٌاغته ٌستطٌع ٌدٌه بٌن طٌع فهو المتمٌزة، خصائصه

فً صورة كتل ٌكون )التبن( أو  لقشا مع ٌخلط عندما وقوة صالبة ٌزداد بمرور الوقت أن الطٌن نساناإل عرف وكذلك

 مدخال البناء فً الطٌنٌة الكتل استخدام وكان الطٌن مندار ج فتكون بعض فوق بعضها ٌوضع منتظمة الشكلطٌنٌة غٌر 

 .Adobe 1تسمى بالطوب اللبن معٌنة ابعاد ذات هندسٌة شكالأبالطٌنٌة صناعة الكتل  إلى

وتعتبر مادة الطٌن من أكثر المواد انتشاراً عبر التارٌخ، وعمت كافة انحاء العالم القدٌم وهى المادة التى تتناسب مع البٌئة 

ا شٌد مسكنه، وقد حازت هذه الخامة فى الوقت الحاضر وتحافظ على اإلستدامة كونها المادة التى ُخلق منها اإلنسان ومنه

مٌن الصناعى والنامى على حد سواء، فهناك مشاكل الطاقة لعلى مزٌد من اإلهتمام لكونها حل للعدد من المشكالت فى العا

اإلهتمام بالطٌن من حٌث قدرته  ولذلك بدأ،  والتلوث فى العالم الصناعى وهناك مشاكل اإلسكان والبطالة فى العالم النامى

 على عزل الحرارة وبالتالى اإلقتصاد فى استهالك الطاقة وخصوصا فى األجواء الصحراوٌة التى تتسم بالحرارة الشدٌدة

، كما أن هناك اإلهتمام بالطٌن من حٌث رخص سعره وبالتالى اإلستفادة من هذه الخاصٌة فى بناء المساكن والجفاف 

إال أنه هناك معالجات تصمٌمٌة للحٌزات الفراغٌة الداخلٌة ٌجب مراعاتها عند البناء بالطٌن، فلهذه  ،منخفضة التكالٌف

 الخامة العدٌد من الممٌزات الهامة، كما أنها ال تخلو من بعض العٌوب التى ٌجب مراعاتها والحد منها.

 :فى البناء الطٌنوعٌوب ممٌزات 

 لما كبٌر باهتمام الطٌنٌة العمارة حظٌت وقد، مبانٌها فً القدٌمة الحضارات تخدمتهاإس التً البناء مواد أهم من الطٌن ٌعد

 تقنٌات فً الهائل التقدم من بالرغم العالم أنحاء فً الطٌن عمارة ستمرتا وقد ،  2 واقتصادٌة بٌئٌة خصائص من لها

 الحدٌثة البناء ومواد
 "جٌرنوت مٌنكه"، وعلى رأسهم الباحث بسوٌسرا" للبناء كاسل"خبراء البناء فً مختبر  توقع، و 3

 سابقال لمختبروتشٌر دراسة ا ممٌزات كثٌرة ،ن لبٌت الطٌن أ "مٌنكه"وذكر تقرٌر ، ستقبل واعد للطٌن فً قطاع البناءبم

.  4بنسبة كبٌرة جدان ٌصد الموجات الكهرومغناطٌسٌة أٌمكن  كالقش )التبن( ن جدار الطٌن المخلوط بالحشائشألى إ

 وٌمكن تلخٌص أهم فوائد البناء بالطٌن فٌما ٌلى:

ومن الناحٌة اإلقتصادٌة فالبناء  للحفاظ على البٌئة( دعم االقتصاد المحلى بتوفٌر فرص عمل واستخدام المواد التقلٌدٌة 1

 . خاصة تجهٌزات إلى ٌحتاج ال التكالٌف قلٌل بالطٌن

                                           
مجهت انمخطط وانتىميت ، انعراق انطيىيت في وانمستىطىاث وانتظميميت نهمباوي انتخطيطيت انخظائض ،2112،( وجيم كمال عبذ انرازق1

  . 94، ص(25انعذد)،
2
) Bahobail, Mohammed Ali, 2011, the mud addetivs and their effect on thermal conductivity of adobe bricks, 

Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 40, pp.21-34. 
3
 ) Al-Jadeed, M.A, 2005, Earthen Architecture for sustainable habitat and compressed stabilised earth block 

technology. 
4
 ) http://archive.aawsat.com 
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 المحددات من الخاصٌة هذه وتعد هدار الطاقة .من إلى التقلٌل إلبرودة مما ٌؤدى او أ ارة( توفٌر عزل كامل سواء للحر2

 خاللها تنفذ ال مادة فالطٌن ، والصحراوٌة الحارة المناطق فً البناء عند خاصة اإلعتبار فً تؤخذ أن ٌجب التً المهمة

 االسمنتً الجدار فى ساعات 5 ٌتعدي ال بٌنما سم، 40 سماكة فى تقرٌبا ساعة 15 الى ٌصل طوٌل وقت بعد إال الحرارة

 .5سم 20 بسماكة

 الطٌن أنواع تشكلحٌث فخمة ال( توفٌر مساكن مالئمة ورخٌصة مع امكانٌة استخدام الطٌن اٌضا فى تشٌٌد المبانى 3

 .األرضٌة القشرة من كبٌرة نسبة البناء فً لالستعمال المناسبة

 والمسامات الجدران وسماكة تكوٌنها خالل من الوظٌفة هذه تؤدي حٌث للصوت؛ جٌداً  عازالً  الطٌن مادة تعتبر( 4

 .المستخدمة البنائٌة المادة تكوٌن فً المنتشرة

لذلك فإن البناء بالطٌن ٌساعد على الحد من إستنزاف الموارد الطبٌعٌة  ٌعتبر الطٌن مادة طبٌعٌة وصدٌقة للبٌئة,( 5

 من المواد المصنعة.وإنبعاثات الكربون إلستخدامه الحد األدنى 

التوفٌر فً إستهالك الطاقة وذلك لوفرة الطٌن فً غالب مواقع التنفٌذ مما ٌسهم فً توفٌر الطاقة المستهلكة فً النقل (6

كذلك ٌكمن توفٌر الطاقة فً أثناء عملٌات التشٌٌد للمبانً الطٌنٌة وذلك عن طرٌق إستخدام اآلالت واألدوات  بشكل كبٌر,

 كٌل والطاقة الشمسٌة فً التجفٌف وهً مادة رخٌصة الثمن و تستطٌع أن تقدم إنتاجاً مباشراً وسرٌعاً. البسٌطة فً التش

الحد من التلوث وسهولة التدوٌر : إن مادة الطٌن مادة طبٌعٌة متوازنة بٌئٌاً وتوفر مناخاً داخلٌاً صحٌاً,حٌث أن ( 7

ٌئة فً جمٌع مراحل التصنٌع أو حتى فً حال هدم المنزل حٌث أن إستخدمها ٌحد من التلوث وإنتاج النفاٌات وإستنزاف الب

العناصر الطٌنٌة تتمٌز بسهولة تدوٌرها بشكل طبٌعً فاألبنٌة الطٌنٌة آتٌة من األرض وتعود إلٌها وبالتالً ٌمكن تالفً 

 . 6وما تمثله من تشوٌه كبٌر للبٌئة  تراكم المخلفات الناتجة عن أعمال البناء والهدم

كبر نقاط ضعف الطٌن، وتنجم هذه الصدوع عادة أثناء أهو « الصدوع الكبٌرة»ن خطر أٌعتبر خبراء بناء بٌوت الطٌن و

. وٌلعب هنا فرق 7مع بقٌة أجزاء الجدار« اماللح»وخصوصا فً مواضع  لٌنجفاف الجدران التً تبنى من الطٌن ال

على هذه  تم التغلبو ،اختالف أوقات جفاف الجدار ومن ثم تصدعهكبٌرا فً  الوقت بٌن بناء أجزاء الجدار الواحد دورا 

 المشكلة من خالل بناء الجدار بكتلة واحدة ومن خالل الحفاظ على الطٌن بدرجة رطوبة واحدة. 

ء بطالوتم التغلب على هذه المشكلة  ،خرى للطٌن وهً عدم صموده أمام المٌاه واألمطار الغزٌرةأمشكلة أساسٌة  وهناك

 األمطار.الطٌن صالدة أمام  ، وهى تمنح8وهً زٌت الكتانمقاومة للماء خرى أبطبقة سمٌكة من مادة طبٌعٌة  الطٌن

ومن  ،فً البناء، ألن الطٌن مادة غٌر متجانسة وٌختلف تكوٌنه من مكان الى آخرالمستخدمة أنواع الطٌن  وٌجب اختبار

عناصر التراب والرمل والحصى الناعم وجزٌئات المعادن الطٌن ومقدار ما ٌحتوٌه من  االضروري تحلٌل مكونات هذ

توصلت مراكز وبالطٌن بشكل هائل فً أنحاء عدٌدة من العالم  بناءتقنٌات ال قد تطورتف ،وغٌرها قبل استخدامه فً البناء

الحلول لمشاكل الطٌن  العدٌد منلى إالخامة ومدى إمكانٌة البناء بهذه  خامة الطٌناألبحاث الكثٌرة التً تهتم ب

 فهناك العدٌد من التقنٌات فى مجال البناء بالطٌن والمعالجات التى ٌجب مراعتها عند اتخاذ قرار البناء بالطٌن..التقلٌدٌة

 

 

                                           
5

 مذيىت نمىازل انطيىيت نهجذران وانخىاص انفيسوحراريت انمتاوت مه كم عهى انعامهت انهىاء تكييف أوظمت تأثير، 2112 ،وآخرون أحمذ هللا عبذ( 

 .556ص،انيمه عذن، انثانث، انعذد انسادش، انمجهذ وانتطبيقيت انطبيعيت نهعهىو عذن مجهت انتاريخيت، شباو
6
 (https://www.ecomena.org/arab-islamic-architechture-ar 

7
(http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=499&msg 

8
) Ibid 
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 Adobe Techniquesبالطٌن : البناء تقنٌات

 كما خواصه، حسٌنلت واإلضافات المحسنات مواد علٌه وأدخلت عشر التاسع القرن منذ كبٌرا تطورا بالطٌن البناء شهد

 القرن وبداٌة العشرٌن القرن نهاٌة فً العالم شهد وقد، صالبة وأكثر أقوى قوالب لعمل الضغط ووسائل المٌكنة استخدمت

 البناء تشجٌع مع ةماخال وتطوٌر الدراسات لعمل العالم حول األبحاث مراكز وإنشاء بالطٌن البناء فًا كبٌر تحوال الحالً

 بالطٌن البناء طرق من العدٌد وتوجد .عدٌدة وخصائص ممٌزات من لخامة الطٌن ظهر لماالصحراوٌة  المناطق فً بها

 الطٌنً الطوب هً الطرق تلك أهم ولعل .بدونها أو للمادة المحسنة اإلضافات باستخدام الحدٌث أو التقلٌدي سواء

 .( 1كما هو مبٌن بصورة) المحسن والطوب المضغوط

 

وكانت  تبٌن شكل اللبنات الطٌنٌة( 1صورة)
 (30*15*10المقاسات القدٌمة )

أما اللبنات الحدٌثة فتكون بمقاسات أكبر قلٌال 
( وهً المستخدمة فى البناءات 40*20*15)

 الحدٌثة
 المصدر: شبكة اإلنترنت

 

 

 المنطقة فً المتوفرة المحلٌة والمواد الخبرات إستخدام على بالطٌن البناء تقنٌات تمدوتع

 األساسات لبناء )ٌتكون من رمل وجٌر وماء(ومالط الجٌر المتوفرة األحجار واستخدام

( وذلك لتفادى انهٌار المبنى 1مبٌن بالشكل )كما هو  الطٌنً المبنى من السفلً والجزء

اومته للماء والرطوبة التى بسبب خاصٌة المرونة التى ٌتمٌز بها القالب الطٌنى وعدم مق

عادة ما تأتى من األرض بفعل الخاصٌة الشعرٌة، أو بفعل السٌول التى تصٌب الجزء 

 .السفلى من الجدران

 قدٌما كانت من الطٌن وهذا بسبب كونه ٌحمل الخصائص الفٌزٌائٌة المكونة للبنوالمالط "المونة" الفاصل بٌن اللبنات 

فاللٌاسه الطٌنٌة عبارة عن طبقة من الطٌن المخمر المخلوط بالتبن المفروم وتغطى الطوب الطٌنى وتتراوح  ىالطٌن

ٌس لٌولحماٌة البناٌات ٌتم الت ،جدران المنازلفى وخاصة  مالط الجٌرأما اآلن فٌستعمل كذلك سم 8:  4سماكتها من 

واألعمدة فى البناء الطٌنى تكون من  ران بمالط الجٌر أٌضاً.وتنشأ حاشٌة على حافة الجدالداخلى والخارجى بمالط الجٌر 

نها تعتبر أكثر مقاومة للحمولة نسبة إلى الطٌن وتكون هذه األعمدة خاصة فى حواف فتحة وسط ، ألالحجارة ومالط الجٌر

رض من جذوع بٌن كل عمودٌن، وفوقها توضع فى اتجاه مخالف عواالدار وفوقها توضع روافد أساسٌة من جذوع النخٌل 

 (2كما هو مبٌن بشكل) أو من جذوع األشجار لتحمل السقفالنخٌل 

 
 

 ( ٌبٌن العناصر الحاملة فى بناء الطٌن2شكل )

 

1 
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 فً الرئٌسٌة الطٌن المادة وٌعتبر .الطٌنات وطبق الشجر وأغصان الخشبٌة الجسور على "المستوٌة" األسقف إنشاء تمدعٌو

 التً Lime ""مالطالة لصناع اً  مصدر "limestone" الجٌري وأحجار الحجر الطبٌعٌة النباتات تعتبر كما البناء

 المبانً واجهات وزخرفة والبٌاض العزل وأعمال واألسقف الواجهات وحماٌة تلٌٌس مثل كثٌرة أغراض فً تستخدم

 .وغٌرها

سم، وتتكون من عناصر حاملة "عوارض" من جذوع النخٌل متباعدة 55واألسقف فى البناٌات الطٌنٌة تكون بسمك 

التراب لتحدٌد سم، وفوقها باتجاه مخالف ٌتم وضع سعف النخٌل فى صف متراص ثم توضع طبقة من 65بمسافة حوالى 

( وهناك نوع آخر ال ٌختلف كثٌرا عن 3بشكل )ة )سمك( من مالط الجٌر كما هو مبٌن قمستوى مٌالن السقف ثم طب

الفراغ بٌن عوارض جذوع النخل فنجد أحٌانا أسقف على شكل أقواس تبنى بالحجر  السابق والفرق الوحٌد فى طرٌقة ملء

 (.4والمالط بدالً من سعف النخٌل كما هو مبٌن بشكل )

  
( ٌبٌن شكل أحد أشكال األسقف فى البناٌات 3شكل )

 الطٌنٌة
( ٌبٌن شكل أحد أشكال األسقف فى البناٌات 4كل )ش

 الطٌنٌة

 

وتكون عوارض فتحات النوافذ واألبواب فى البناٌات الطٌنٌة من 

 قوائمكون ٌجذوع النخٌل أو بعض أنواع األشجار الصلبة و

 من و (5المداخل من الحجر ومالط الجٌر كما هو مبٌن بشكل )

 بدعم ٌسمح بما الفتحات مساحة صغر الطٌنٌة العمارة فً الممٌز

 .الخارجً الوسط عن الحراري العزل

 

 

  :العمارة التقلٌدٌة وأبعادها البٌئٌة  نظرٌة حسن فتحً:

لمساته الفنٌة الجمالٌة على المبانً لتتجاوب مع البٌئة  ضعوو ٌةوسقفها بقباب معمار ،من الطٌننى "حسن فتحً" بٌوتا ب

المحٌطة، بتكلفة اقتصادٌة بسٌطة، وكان المهندس "حسن فتحً" ٌرى أن استخدام مواد عالٌة التقنٌة، مثل قوالب الخرسانة 

بٌئٌة القدٌمة، التً المسلحة والحوائط الزجاجٌة، جرٌا وراء التحدٌث، فً تجاهل لألسس العلمٌة والحضارٌة التقلٌدٌة وال

استخدام الطٌن فى لقد فكر "حسن فتحً" و، 9 كارثة مادٌة وإنسانٌة ىإل ىتعاملت مع معطٌات البٌئة وحلت مشكالتها، أد

 الطٌنوأثبت "حسن فتحً" من خالل تصمٌماته، أن  .على شواهد أثبتت قوة ومتانة هذه الخامة فً البناء بناءً  فً البناء

قرٌة التى بناها بالطٌن الفقراء، وأبرز مشارٌعه ع التكنولوجٌا القتصادٌات ٌتحمل الضغوط الواقعة علٌه، وبذلك أخض

تقل تكالٌفه عن البناء بأي مادة صناعٌة أخرى، الطٌن "القرنة" حٌث أثبت على نطاق واسع وواقعً، أن بناء القرى ب

  .فضال عن تناسب هذا البناء مع البٌئة المحٌطة

                                           
9
  ( http://www.mawhopon.net/?p=2055 

5 
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  :الطٌنٌةالعمارة  نماذج من

نتشر البناء بالطٌن وبتناغم مع البٌئة فً حضارات اوقد  ،بتوافق مع البٌئة الطبٌعٌة المحٌطة بهمنذ القدم تفاعل اإلنسان 

حٌث اعتمد السكان المحلٌٌن  . 10وفً حضارات متنوعة فً إفرٌقٌا واإلسالمٌةالعربٌة  والحضارة ،بالد الرافدٌن ومصر

العصور على البناء بالطٌن من خالل تقنٌات بسٌطة ومتنوعة وذلك من خالل الخبرات والمهارات  رفٌها وعلى م

المتوارثة عبر األجٌال, كانت هذه البساطة مقرونة بعلم واسع بالفطرة والتجربة بهندسة البناء, فهم ٌعرفون تمام المعرفة 

ها التوظٌف األمثل الذي ٌستجٌب لجمٌع المتطلبات الثقافٌة الفوائد الفٌزٌائٌة لهذه المادة وكٌفٌة التعامل معها وتوظٌف

حٌث أنها كانت تراعً المحددات البٌئٌة كالمناخ ونوعٌة التربة والمواد  واإلجتماعٌة واإلقتصادٌة لشعوب المنطقة

لمدن التارٌخٌة لوال تزال البالد العربٌة تحتفظ بشواهد رائعة عدة  ،نوعٌة الخبرات المتوفرة بكل منطقةوكذلك  المتوفرة ،

 "مراكش"ومدٌنة ( 3صورة )فً الجزائر  "أدرار"ومدٌنة ( 2صورة )فً الٌمن  "شبام" ةالتً بنٌت كاملة بالطٌن كمدٌن

إستمرار العمارة الحظ ومن الم( 5بالٌمن صورة ) "صعده"ومدٌنة  ،( 4صورة )فً لٌبٌا  "غدامس"فً المغرب ومدٌنة 

  الطٌنٌة فً الٌمن والتً تمٌزت عماراتها باإلرتفاعات لعدة طوابق.

  
 شرق فً حضرموت محافظة شبام مدٌنة (2) صورة

 اإلنترنت شبكة المصدر الٌمن

 الجزائر. جنوب فً تقع التً أدرار مدٌنة (3) صورة

 اإلنترنت شبكة المصدر

  

 الغربٌة الجنوبٌة المنطقة فى غدامس مدٌنة (4) صورة

 اإلنترنت شبكة المصدر بلٌبٌا لطرابلس

 بالٌمن القدٌمة صعده مدٌنة (5) صورة

 اإلنترنت شبكة المصدر

 

بدأ البناء ، إال أنه ومنذ منتصف القرن الماضً وكنتٌجة طبٌعٌة لما شهده العالم من تغٌرات كبٌرة فً كافة المجاالت

 .بالطٌن فً البالد العربٌة باإلضمحالل وتم إستبداله بمواد البناء الحدٌثة المستنزفة للطاقة والمنتجة للنفاٌات 

 

 

                                           
10

( https://www.ecomena.org/arab-islamic-architechture-ar 

https://www.ecomena.org/islamic-architecture-ar/
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 : الطٌنٌة العمارة المستخدمة فى المعالجات

 وأساسً، مطلوب أمر هو اإلنشاء فً والقوة النسب أفضل إلى المحلٌة بالمادة الوصول إن :البناءمادة  معالجات( 1

 مادة متانة تحسٌن فً تساهم ، فالمواد المضافة المستخدمة للمادة المناسبة والتحسٌن اإلضافة طرٌقة تحدٌد المهم ومن

وٌتم ذلك عن طرٌق فى مواد البناء الغٌر محسنة ،  المستخدمة تلك من بكثٌر أكبر بنسبة الضغط قوى وتحملالطٌن 

الطٌن  مادة مقاومة تحسٌن ٌمكن اإلضافات وعن طرٌق هذه للطٌن والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة المٌكانٌكٌة و الخصائص تحسٌن

 .واخطاره الماء إمتصاص من والتقلٌل للتأكل

  11:كاالتً وهً أساسٌة طرق ثالثة إلى الطٌنً البناء مادة تحسٌن طرق تقسٌم وٌمكن 

 .ونفاذٌتها ضغطها وقوة كثافتها وتغٌٌر الطٌن قوالب أو التربة وضغط كبس طرٌق عن :نٌكىمٌكاال تحسٌنال -أ

 وعن والحبٌبات الجزٌئات ونوع وحجم بالخلٌط بالتحكم المادة وملمس شكل تغٌٌر طرٌق عن :الفٌزٌائً التحسٌن - ب

 .الكهربائٌة المعالجات أو والتجمٌد الحرارة أو التجفٌف طرٌق

 محددة، كٌمٌائٌة أومواد ومحسنة جدٌدة مواد بإضافة ) البناء مادة( خصائص تغٌٌر ٌتم وهنا :الكٌمٌائً التحسٌن - ج

 .للبناء المطلوبة للتربة المحسنات من كثٌرة أنواع إستخدام وٌمكن

 طرٌق عن وذلك النهائً المنتج خصائص تحسٌن فً الهامة العوامل من الطٌن تشغٌل فً الحدٌثة التكنولوجٌا إدخال ٌعدو

 تحمل قوة من ٌزٌد مما الفراغات من خالً متجانس مزٌج على للحصول الخلط عملٌة فً سواءً  الحدٌثة الماكٌنات استخدام

  .المدامٌك وأ القوالب من أكبر كمٌات إنتاج ٌتم حٌث منتظم قٌاسً بشكل البنائٌة الوحدات إنتاج فً ، أوالبنائٌة الوحدات

الداخلٌة بما تحوٌه من عناصر وأسس ومحددات تعتبر دراسة الفراغات المعمارٌة  ( معالجات التصمٌم الداخلى :2

ومعالجات من أهم الدراسات، فهى محاولة لتشكٌل لغة مفهومة بٌن اإلنسان ومحٌطه أو الحٌز الذى ٌسكنه، فالفراغ 

ٌة لتكوٌن الحضارة التى الداخلى بتكوٌنه الفٌزٌائً وشكله الوظٌفى ومظهره الجمالى هو الوعاء الذى تتفاعل فٌه البشر

، وتعتبر مادة البناء هى العامل المهم فً التشكٌل المعمارى وبالتبعٌة تشكٌل أسمى وأرقً ما أبدعته اإلنسانٌة برتعت

 فً معتاد أمر واألخشاب البامبو وأعواد القشالطٌن وك الطبٌعٌة المواد باستخدام البناء كان وقدالحٌزات الداخلٌة ، 

 الخبراء، رى، وٌأخرى مرة ستدامةالم الطبٌعٌة البناء مواد ستخدامإلى ا ٌدالتشٌ شركات من العدٌد سعىت والٌوم، الماضً

 مثل البٌئٌة بالقضاٌا االهتمام المستدامة الطبٌعٌة المواد هذه استخدام أهمٌة ؤكد علىت التً المحورٌة العوامل بٌن من إنه

 إلى طرٌقها فً التً األحفورٌة المصادر على القائمة الموارد ومحدودٌة المخلفات كمٌة وزٌادة الحراري االحتباس تأثٌر

 أسباب ثمة رون أنوٌ لعالم،ا فً نهضة عصر ٌشهد الطبٌعٌة المواد باستخدام البناء أنأٌضاً  الخبراء ٌؤكدكما ، النضوب

 التً الصحٌة المٌزات وكذلك الطبٌعٌة خاماتال على واإلقبال البٌئة على بالحفاظ الوعً تنامً بٌنها ،للبناء بالطٌن عدٌدة

 المواد هذه تصنٌع أن نجد عامة كقاعدةو البٌئة، على للحفاظ تمنحها إمكانات الطبٌعٌة البناء لموادف، المواد تلك تتٌحها

 مٌزة هناك أن غٌر ،عام بشكل معقدة غٌر عنها الناتجة المخلفات من التخلص عملٌة أن كما الطاقة من أقل قدر إلى ٌحتاج

 اإلنبعاثات من تحد ات كاألخشاباتبالن من المشتقةالطبٌعٌة كالطٌن والمواد  البناء مواد جمٌع أن وهً ذلك كل تفوق

  12.الكربونٌة

                                           
11

 ( Alsakkaf, Yaser Khaled, 2009, Durability Properties of Stabilized Earth Blocks For Wall construction, 

Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Housing, Building 

and Planning, University Sains Malaysia. 
12

 ) http://architecture.about.com/cs/greenconcepts/index.htm 
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 مساتدامة ماواد مان تناتج الطاالء وأنظماة التشاطٌب وماواد العازلة المواد من أخرى مجموعة هناك األخشاب، جانب وإلى

 ٌنتج ال عامة بصفة فإنها تشطٌبات الداخلٌة،ال فً تستخدم التً الطبٌعٌة للمواد اإلٌجابٌة الخصائص إلى وباإلضافة متجددة

البٌئااة تااى ال تتوافاق بٌئٌااا مااع ، الالتاى تفتقاادها الكثٌاار مان المبااانى الحدٌثااة وتتفاق مااع معاااٌٌر اإلسااتدامة ملوثااات أٌاة عنهاا

مناسبة بٌئٌااً وغٌار متجانساة ماع  استخدام خامات ومواد نهو وعناصر ومفردات معمارٌة غٌرمن حٌث العمرانٌة المحٌطة 

التصاامٌمٌة معالجااات النتٌجااة خطااأ التوجٌااه و حٌاازات الداخلٌااةمااا حولهااا ، كااذلك االفتقااار إلااى الراحااة الحرارٌااة داخاال ال

 وانعدام التناغم فٌما بٌنها ومع ما حولها من مبانً. ،طئةالخا

بد من التعارف بإٌجااز علاى ال بداٌة ً و  ،للمبانى الطٌنٌةتتعدد عناصر الفراغات الداخلٌة  تصنٌف عناصر الفراغ الداخلً:

 .(6شكل ) أهم العناصر المكونة لهذا الفراغ الداخلً

 

 

 

 

عناصر الفراغ الداخلى( ٌبٌن 6شكل )
13

 

فاً المبناى فهاً أولاى األشاٌاء التاً  لداخلٌاةمحددات الفراغ )الحوائط واألرضٌات واألسقف(: هً التً تحدد الفراغات ا -

ٌختلااف  داخلىترساام المسااقط األفقااً باإلضااافة إلااى توضااٌح عالقااة األدوار المتتالٌااة باابعض، كمااا أن اإلحساااس بااالفراغ الاا

مان المبناى  للمنازل النماوذجىتصامٌمات المساقط األفقاى  (7)وٌوضاح الشاكل التاالى .باختالف العالقة باٌن هاذه المحاددات

و من تصمٌم المعمارى )حسن فتحى( والذى بناه كنموذج إلعادة بناء عزبة البصرى بالمعادى التاى أطااح وهالطوب اللبن 

 وتعهد الهالل األحمر بأن ٌعٌد اسكان العائالت التى فقدت منازلها. بها فٌضان النٌل آنذاك 

 

المتمثلة فى غرفتٌن واسعتٌن  ( تتضح فٌه المعالجات التصمٌمٌة فً توزٌع الفراغات المعمارٌة7شكل )
وأسرة مبنٌة فى الجدران وخزانات مبنٌة أٌضا فى الجدران والدرقاعة مسقوفة بقبة وإٌوان النوم مسقوف 

ومساحة واسعة للتخزٌن ومقصورة كبٌرة وفناء واسع مسور باإلضافة إلى وجود مكان للطهى وحمام  بقبو
ومزٌرة

14
 

                                           
13

، "إعادة تشكيم انعمارة انذاخهيت نهمباوي انقذيمت باستخذاو انتقىيت انعانيت"، رسانت ماجستير غير مىشىرة، كهيت انفىىن 2114حىان طبحي محمذ،  (

  انجميهت، جامعت حهىان
14

 18انجامعت األمريكيت ،ص عمارة انفقراء، تجربت فى ريف مظر،مطابع1989(حسه فتحى،  
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النموذجى بعزبة  للمنزللواجهة األمامٌة ( تبٌن ا6صورة )

 البصرى

 
 المنزل النموذجى من الداخل(8صورة )

 
الواجهة الخلفٌة للمنزل النموذجى بعزبة ( تبٌن 7صورة )

 البصرى

الكل، مما ٌعطً للفراغ اإلحساس بالكبر أو الصاغر، وبالتعقٌاد  ىٌعرف المقٌاس بأنه العالقة بٌن أبعاد الجزء إلالمقٌاس:  -

 .أو البساطة وبالوحدة أو االنفصال

فٌراعاى أن ، الطٌنٌاة عند تصامٌم الفراغاات الداخلٌاة فاً المباانً فً التأثٌر البصري  بارزاً  تلعب األلوان دوراً األلوان:  -

 .تكون األلوان متناسقة ومستمدة من البٌئة 

من المكونات الهامة فً الفراغ الداخلً وذلك لتأثٌرها على هذا الفراغ إٌجاباً أو سلباً، ولتأثٌرها اإلضاءة اإلضاءة: تعتبر  -

ثر علاى إحسااس اإلنساان ؤعلى مجموعة عناصر الفراغ الداخلً األخرى، فمثالً  كمٌة اإلضاءة المتوفرة فً فراغ معٌن تا

بنسب هاذا الفاراغ وتفاصاٌله، هاذا باإلضاافة إلاى تأثٌرهاا باإلحسااس بااأللوان ، ولنجااح أي تصامٌم فإناه ال باد مان دراساة 

 الداخلً. التصمٌماإلضاءة الطبٌعٌة والصناعٌة ومحاولة توظٌفهما التوظٌف المناسب لخدمة 

وفاً حالاة  ،تداخلها مع الجو الخاارجً المحاٌطوالفراغات الكبٌرة جحة فً تكون اإلضاءة الطبٌعٌة نا :إضاءة طبٌعٌةأوالً: 

 .، ٌجب مراعاة أن تستخدم اإلضاءة الطبٌعٌة فً فترات النهار كإضاءة عامة المبانى الطٌنٌة

 داخلًمكونات الفراغ الإبراز  ىإذا تم دراستها بعناٌة من قبل متخصص إل الصناعٌة ضاءةتؤدي اإل :إضاءة صناعٌةثانٌاً: 

 .وتحددها األشٌاءبشكل جٌد، وٌنتج عن هذا تداخل الضوء مع الظالل مما ٌعطً تباٌنات متعددة تبرز 

مصامم الاداخلً، الالتحادٌات التاً ٌواجههاا  هامٌعتبار اختٌاار الخاماات وماواد والتشاطٌب مان أالخامات ومواد التشطٌب:  -

التحادي الاذي ٌواجهاه فاً محاولتاه المحافظاة  إلاى، باإلضاافة  ةالتصمٌمٌوذلك ألنها تعطً المظهر النهائً لجمٌع األفكار 

  على البٌئة بإختٌار خامات بٌئٌة .

الملماس: الملمااس كغٌاره ماان عناصار الفااراغ الاداخلً، ماارتبط بغٌاره ماان العناصار وال ٌنفصاال عنهاا، حٌااث أن الملمااس  -

هذا العنصر ٌتأثر  وة ومكوناتها وشكلها الخارجً، مرتبط بمواد التشطٌب واألثاث، وذلك ألنه ٌعبر عن هذه المواد المختلف

بعناصار الفااراغ الاداخلً مثاال اإلضاااءة أو األلاوان، وماان هنااا نجاد أن عناصاار الفاراغ الااداخلً عبااارة عان منظومااة تعماال 

 جمٌعها بترابط وال ٌمكن فصل إحداها عن األخرى.

فهااً تشااكل وتكماال التكااوٌن ، للمبنااًللتصاامٌم الااداخلى لدراسااة البصاارٌة ماان أهاام محااددات ا األثاااثقطااع تعتباار األثاااث:  -

 ،حساب توظٌفهاا داخلاه ى، وذلك علللمبنى ، وهً التً ٌمكن من خاللها التحكم فً طبٌعة الفراغ الداخلً الفراغً الداخلً

ً المختلفاة، وتسااعد فاً بعاض األحٌاان فا اتتاربط الفراغا)اكسسوار(  األثاثمكملة لعناصر  ىكما أن هناك عناصر أخر

 .الترابط والتماسك البصري للمكان ىكل هذه العناصر إلبوٌؤدي االهتمام  ،توجٌه وتوضٌح المنظر العام
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للبٌئاات الصاحراوٌة المصارٌة نماوذج متكامال للبنااء المساتدام المناساب للساٌاق االجتمااعً والطبٌعاً  تصمٌمعلى وللعمل 

وٌراعاى وفان العماارة التقلٌدٌاة، وتنظاٌم الفراغاات الداخلٌاة ،  ،أخذ بعٌن االعتبار النطااق المنااخًٌ بد أنبالقبول أل ىحظٌ

كٌفٌااة اسااتخدام تكنولوجٌااا منخفضااة التكلفااة ٌمكاان تنفٌااذها بسااهولة  والتفكٌاار فااً ،التغٌاارات االجتماعٌااة واالقتصااادٌة أٌضاااً 

ات والتقالٌاد المجتمعٌاة مساتقبال، ماع المحافظاة علاى العااد والتصامٌم الاداخلى وتصامٌم األثااث وتبنٌها فً ممارسات البنااء

تمااتص حاارارة الشاامس خااالل النهااار، وذلااك للوصااول إلااى نماااذج تصاامٌمٌة منسااجمة مااع الطبٌعااة ، والموروثااة  الخاصااة

، وتفى باإلحتٌاجات الوظٌفٌة والجمالٌاة فاى التصامٌم داخل المنزل والتهوٌة الطبٌعٌة  معتدلةالوتحافظ على درجة الحرارة 

محاكااة طارق الداخلى واألثاث، حتى ال ٌهجر سكان هذه البٌئات تقنٌات البنااء التقلٌدٌاة التاى تنباع مان بٌئاتهم وٌتجهاوا إلاى 

 .وخامات التشطٌب الغٌر متوافقة بٌئٌاً  البناء الحدٌثة التً تستخدم اإلسمنت المسلح والطوب األحمر

 :والمتوافقة بٌئٌاً ٌلى عرض لبعض النماذج التصمٌمٌة المعتمدة على الخامات الطبٌعٌة  فٌماو

 

 
 المصدر: شبكة اإلنترنت

( نالحظ فٌها استخدام الخامات البسٌطة والمتوافقة بٌئٌا فى عملٌات النهو والتشطٌب كالعروق 9صورة)
فى الجلسات  Built inالخشبٌة الغشٌمة فى معالجات األسقف وكذلك األرضٌات الخشبٌة واعتماد نظام 

الظالل واألشكال )الركنه( ووحدات اإلضاءة بجانب السرٌر المستمدة من البٌئة على هٌئة سالل مع دراسة 
والمصنوعة من الناتجة عنها ومنضدة الوسط الذى روعى فى تصمٌمها الشكل البسٌط المستمد من البٌئة 

عروق الخشب والتى تبدو للوهلة األولى أنها غٌر معالجة )غشٌمة( للتتناغم مع الجو العام الذى ٌوحى 
 بالبساطة والهدوء

5 

 

 
 المصدر: شبكة اإلنترنت

حظ فٌها التوافق البٌئً فى استخدام )اإلكسسوار( المستمد من البٌئة ومنضدة الوسط الذى ( نال10صورة)
 البسٌط المستمد من البٌئة والمظلة المصنوعة من الخشب الغشٌم العضوى روعى فى تصمٌمها الشكل
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 المصدر: شبكة اإلنترنت

والتشكٌالت  الخشبٌة الغشٌمة فى معاجات األسقفالعروق ( نالحظ فٌها التوافق البٌئً فى استخدام 11صورة)

 البساطة و روعى فى تصمٌمها التىمنضدة الالمستمد من البٌئة والحائطٌة التى ٌسهل تنفٌذها فى خامة الطٌن 

 المستمد من البٌئةالغٌر معالج  اعتمادها على الخشب الطبٌعى

 

 

فى الجلسات وتغطٌتها بفرش بسٌطة مستمدة من الطابع  Built inنظام  ( نالحظ فٌها استخدام12صورة)

 فى تشكٌالت عضوٌة ألدوار جمالٌة ووظٌفٌة المحلى واستخدام الكواة الحائطٌة 
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( نالحظ فٌها 13صورة)
اإلعتماد على األخشاب المحلٌة 

وجذوع النخٌل فى معالجة 
السقف ومراعاة البساطة فى 
قطع األثاث مع وحدة اإلضاءة 

واستخدام  ذات الطابع التراثً
 السجاد الٌدوى

( نالحظ فٌها التوافق البٌئً 14صورة)
فى استخدام )اإلكسسوار( المستمد من 

وحدات إضاءة فى والمستخدم البٌئة 
على هٌئة سالل مقلوبة بجانب السرٌر 

كذلك القطعة الفنٌة أعلى السرٌر 
 والمصنوعة من السجاد الٌدوى

استخدام  ( نالحظ فٌها15صورة)
كوحدات زخرفٌة  ةالبسٌط الكواة 

حائطٌة وكمصدر إضاءة فى إٌقاع 
 Built نظام متناسق واستخدام

in  التى توحى  فى الجلسات
 والبساطة باإلتساع والراحة 

 

 
فاستخدم ( نالحظ فٌها استخدام الخامات البسٌطة والمتوافقة بٌئٌا فى عملٌات النهو والتشطٌب 16صورة)

فى سهولة تشكٌل الطٌن  خامة الفارغة الملونة فى زخرفة الحوائط المبنٌة من الطٌن وساعدتالزجاجات 
 . المصدر:شبكة اإلنترنت بتصمٌمات عضوٌة الحوائط واستخدام الكوات فى الحوائط ألغراض وظٌفٌة وجمالٌة

 

  
القباب استخدام ( 17صورة)

 الطبٌعٌة لإلضاءة
( نالحظ فٌها اإلعتماد على األخشاب المحلٌة وجذوع النخٌل فى 18صورة)

 فى المقاعد والمكتبة Built inوقطع األثاث معالجة السقف 

http://4.bp.blogspot.com/-Qp0_Nnz9GCs/Tttd3WKZHBI/AAAAAAAAErU/WJ5QjpTXGoE/s1600/cob+project.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-LvWH7g-WScw/TttW6-v1YvI/AAAAAAAAEps/kwB9lYd0WxE/s1600/cob+house+home.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Fp6wS_fEcWI/Tttb-Jf5-gI/AAAAAAAAErM/ygOc9fGkGB4/s1600/cob+house+library.jpg
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مة لمناخ ئباعتبارها أكثر مالبناء لـفوضى ال قوىتفرض نفسها كحل أصبحت البٌوت الطٌنٌة ومما سبق ترى الباحثة أن 

إذا كان الطٌن ال ٌخلو من وإذ ٌعتبر البناء بالطٌن بدٌال قوٌا لتقنٌات البناء الحدٌثة،  ،وخاصة البٌئات الصحراوٌة ،مصر

بعض العٌوب، إال أن أغلب سلبٌاته ٌمكن تالفٌها باستخدام التقنٌات الحدٌثة المتوفرة من دون إحداث خلل فً النظام 

 .البٌئً

لكنه ٌحتوي على مكونات كثٌرة صالحة ، ٌق بمجمله بالطبع، لٌس قابالً للتطب وهو، تراث معماري عرٌقك لفنحن نم

ممٌزاتها الكثٌرة وإمكاناتها المتعددة وقابلٌتها فبلالنطالق منها والبناء علٌها. والعمارة الطٌنٌة هً أحد هذه المكونات. 

 التخطٌطٌة خصائصال ستخالصذلك عن طرٌق ا وٌتم، ، ٌمكن أن تشكل أحد البدائل المعقولة للبناء  طورشكٌل والتللت

، المستقبلٌة والمواكبة التطور لٌاتآ فً والبحث المتوارثة التجارب تقٌٌم، و منها فادةللبناء بالطٌن واإلست والتصمٌمٌة

ضرورة البحث عن مواد طبٌعٌة كمواد بدٌلة فً عملٌة البناء تزداد ٌوماً بعد ٌوم بسبب التكلفة البٌئٌة والمادٌة لمواد البناء ف

 نتائج نوجزها فى اآلتى:ال من بعضا إلى البحث خلصوقد  الحدٌثة.

 النتائج:

 المعاجات التصمٌمٌة للفراغات الداخلٌة للمبانى الطٌنٌة تحقق أقصى استفادة من المبنى.  -1

تطوٌع األسس والخبرات المتناقلة عبر األجٌال مع عدم إغفال الحاضر عن باإلستفادة من الموروث القدٌم تتحقق  -2

 .معاصره طرٌق إحٌاء الطرق التقلٌدٌة للبناء فى تصامٌم ومعالجات 

ٌعتبر عامل المناخ محورٌا فى موضوع العمارة البٌئٌة فهو الدافع الرئٌسً لخلق مجموعة من المفردات والعناصر  -3

 تقلٌدٌة كالملقف وغٌره.التى ارتبطت بالعمارة ال

والواقع العمارة التقلٌدٌة تحترم وتراعى البٌئة الطبٌعٌة وخصوصٌتها وظروفها المكانٌة والزمانٌة واإلجتماعٌة  -4

 .المحلى

والمعالجات  تخدام التقنٌات الحدٌثة المتوفرةخلو من بعض العٌوب إال أن أغلب سلبٌاته ٌمكن تالفٌها بإستالطٌن ال  خامة-5

 صمٌمٌة للفراغات الداخلٌة.الت

 التوصٌات:

بناء المساكن من خالل إبراز مزاٌاها فى تشجٌع المواطنٌن على العودة إلى استخدام المواد التقلٌدٌة المحلٌة فى عملٌة -1

 توفٌر الطاقة وخاصة فى البٌئة الصحراوٌة.

وبالتالى تقلٌل استٌراد مواد البناء من الخارج مما تشجٌع القطاع الخاص على اإلستثمار فى صناعة مواد البناء المحلٌة، -2

 ٌنعكس إٌجاباً على اإلقتصاد الوطنى.

التركٌز على البعد البٌئً للبناء بالطٌن وإبراز جوانبه البٌئٌة واإلقتصادٌة عن طرٌق الدراسات المتخصصة، سواء -3

 دراسة التكلفة األولٌة للبناء أو التكلفة التشغٌلٌة .

وإدخاال  المختصاة الجهاات قبال من الطبٌعٌة البٌئة على تحافظ التً المجاالت فً المتخصصة والدراسات األبحاث دعم-4

 تدرٌس مادة البناء بالطٌن فً الجامعات العربٌة .
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