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ء األكبكر مكن مسكاحت    تشكك  المنكا ق الركحراوية فكي الكو ن العربكي ال كزالمستخلص : 
ويتراوح المناخ في هـذه المنا ق من المناخ الرحراوي الحار إلى المناخ البارد والمعتكد    

 وذلك حسب موقع تلك المنا ق قـرباً أو بعـداً عن خ  االستواء . 
هك  يمككن االسكتةادن مككن مكواد البنكاء المتككوفرن فكي المنكا ق الرككحراوية فكي بنكاء المسككاكن   

ا لها من مميزات كثيرن  كمقاومتها الحرارن والبرودن   باإلضافة إلى رخص ثمنهكا خارًة لم
   نظراً لتوفـرها في تلك المنا ق . 

من هذه المواد وأهمها   اللبن والح كر و الح كر الكلسكي ال كـري والكلكـس س المستخكـدم فكي 
التي تت لبها الحيان فكي أعما  اإلكسـاء الداخلي (    والتي يمكن أن تحقق الوظيةة المعمارية 

 تلك المنا ق . 
تهدف الدراسة إلى ت كوير وإعكادن اسكتخدام مكواد البنكاء التقليديكة س تركنيعاً للمكواد وتركميماً 
للمسككاكن (   بت ككـوير رككناعة هككـذه المككواد مككع ت ككور المعككدات وطالت الترككنيع   وت ككوير 

ادن اسككتخدام هككذه المككواد ترككميم المسككاكن بمككا يككتذءم مككع هككذا الت ككور فككي الرككناعة . وإعكك
الم ورن   ألنها أهملت ولم تعد تستخدم في عمليكة البنكاء بعكد ظهكور مكواد  ديكدن كاألسكمنت 
والبيتون المسلح   هذه المواد ال ديكدن التكي ال تناسكب وال تكتذءم مكع منكاخ و بيعكة المنكا ق 

لركحراوية الرحراوية . ووضع نظام ضاب ة للبنكاء   وتخ كي  عمرانكي يناسكب المنكا ق ا
ويحولها إلى منا ق  ذب سكياحية   وإظهكار الةوا كد الهندسكية واالقتركادية وإظهكار عوامك  

 األمان في هـذه المواد . 
 
 

 ـ وفي البدء كلمة :  1
مليكون كيلكومتر مربكع ـ مكن المحكي  األ لسكي إلكى الخلكي  العربكي .  41تمتكد األر  العربيكة ـ بحكدود 

% (   والمنككا ق غيككر ال افككة فككي األ ككراف  41را   افككة س وأغلككب هككذه األر  منككا ق رككحار وأ
ال نوبيككة مككن السككودان والن اقككات السككاحلية مككن الماككرب العربككي والمرتةعككات السككاحلية فككي بككذد الشككام 

 [ .  4ومنا ق ال با  العراقية ] 
وقادرًن على استيعاب  واللاة العربية ثرية ثراًء بالااً بمةردات الكلمات الدالة على البي ة ودقا ق معالمها  

المركك لحات العلميككة ال ديككدن فن ككد الكلمككات التككي ترككف الريككاح وأنواعهككا ومواسككم هبوبهككا وشككدتها 
وسرعتها وات اهها   كما ترف الم ر وأنواع التربة . فهذا الثعكالبي فكي كتابك  فقك  اللاكة وسكر العربيكة 

للهككا شكك ر فهككي الةضككاء والبككراز يرككف األراضككين وال بككا  والرمككا  ا س إذا اتسككعت األر  ولككم يتخ
والبكراح   ثككم الركحراء والعككراء   ثكم الرهككاء وال هكراء . فككوذا كانكت مسككتوية مكع االتسككاع فهكي الخبكك  
وال دد   ثم الرحيح والرردح   ثم القكاع والقرقكر   ثكم القكرف والرةركف . فكوذا كانكت مكع االسكتواء 

ثكم السبسكب والسكملق والملكق . فكوذا كانكت مكع  واالتساع بعيد األكتاف واأل راف فهو السهب والخرق  
االتساع واالستواء والبعد ال ماء فيها فهي الةذن والمهمهة . ثم التنوفة والةيةاء   ثم النةنكف والركرماء . 
فوذا كانت مع هذه الرةات اليهتدي فيها لل ريق فهي البهماء والا شاء . فوذا كانكت تضك  سكالكها فهكي 
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ا لم تكن لها أعذم ومعالم فهي الم ه  والهو   . فوذا لم يكن بها أثر فهي الاة  . المضلة والمتيهة . فوذ
فوذا كانت قةراء فهي القي . فوذا كانت تبيد سالكها فهي البيداء   والمةكازن كنايكة عنهكا .فكوذا لكم يككن فيهكا 

البلقع . فوذا كانت شيء من النبت فهي المرت والمليع .فوذا لم يكن فيها شيء فهي المرمران والسبروت و
األر  غليظة رلبة فهي ال بوب   ثم ال لد   ثم العزاز   ثم الريداء   ثم ال لد  د . فوذا كانت ركلبة 
يابسككة مككن غيككر حرككى فهككي الكلككد   ثككم ال ع ككاع . فككوذا كانككت غليظككة ذات ح ككارن ورمكك  فهككي البرقككة 

نككت كثيككرن الحرككى فهككي األمعككز واألبككرق . فككوذا كانككت ذات حرككى فهككي المحرككان والمحرككبة . فككوذا كا
 [ . 2والمعزاء ... س ] 

 
 

 ـ تعريف المناطق الصحراوية :  2
ال ةاف رةة  ارافية مذزمة لمنا ق من العالم تكون فيها موارد الماء من التساق  أق  من كميكة المكاء 

ال افكة التي يمكن أن تذهب بهكا قكوا البخكر والنكتح . ولككي نكتمكن مكن تركنيف المنكا ق الركحراوية و
 بشك  علمي دقيق ال بد من تحديد م موعة من القيم والمحددات تكون أساساً لهذا الترنيف . 

عزم البخر ا تحو  الماء إلى بخار بةع  العوام  ال وية . وعزم النكتح ا خكروب بخكار المكاء مكن أوراق 
 [ .  4النبات وسوق    ويعتمد على حرارن ال و ودر ة ر وبة الهواء ] 

سبة بين التساق  وعزم البخر والنتح عن معد  ال ةاف . واعتمد برنام  األمم المتحد للبي ة على تعبر الن
 ( ا  4قدر هذا المعد  في ترنيف أقاليم العالم وفق ال دو  رقم س 

 
 

 

 % من أراضي العالم  معد  ال ةاف  الن اق المناخي 

  7,  0  5  50أق  من  بالغ ال ةاف 

  42, 0 5  25ـ  5  50  اف 

  47, 0  5, 05ـ  5, 24 شب   اف 

  9,9  5, 40ـ  5, 04 شب  ر ب  اف

  29, 2  5, 40أكثر من  ر ب 

  41, 4  5,  40أكثر من  بارد 

 
 [  1( ترنيف أقاليم العالم من حي  ال ةاف والر وبة ]  4 دو  رقم س 

 

 

 
قربهكا وبعكدها عكن خك  االسكتواء كمكا ويمكن ترنيف المنا ق الرحراوية إلى األرناف التالية بحسكب 

 يلي إلى المنا ق التالية ا 

 ـ مناطق حارة :  1ـ  2
 وهي المنا ق الواقعة ضمن ن اق مدار خ  االستواء . 

 ـ مناطق معتدلة :  2ـ  2
 وهي المنا ق التي تقع ضمن ن اق مداري ال دي والسر ان المعتدلين . 

 ـ مناطق باردة :  3ـ  2
 ي تقع ضمن ن اق مداري الق بين الشمالي وال نوبي .وهي المنا ق الت

 

 ـ خصائص وميزات المناطق الصحراوية :  4ـ  2
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 هذا ويتميز المناخ في المنا ق الرحراوية بعدد من العوام  والخرا ص ا 

يتميز المناخ الركحراوي بو كود فركلين فقك  همكا الركيف والشكتاء      ـ عدد الفصول : 1ـ  4ـ  2

ريف ب ول  وحرارت  العالية   أما فر  الشتاء فيكون قريراً داف اً نهاراً   بكارداً لكيذً   ويتميز فر  ال
 وذلك في المنا ق الرحراوية الحارن   والعكـس من ذلك في المنا ق الرحراوية الباردن . 

ترتةكع در كة الحكرارن فكي الركحراء بسكرعة بعكد شكروق الشكمس      ـ درجةة الحةرارة : 2ـ  4ـ  2
 م وية وهو رقم مرتةع  داً .  19ـ  11وح متوس  الحرارن العظمى المقاسة في الظ  ريةاً بين ويترا

% ويحكد  التبخكر فكي هكذه البي كة  00ـ  45تتراوح نسبة الر وبكة مكا بكين    ـ الرطوبة : 3ـ  4ـ  2

 بسرعة نظراً لنقص بخار الماء في الهواء . 

 كو  قليلكة وهكي تختلكف مكن من قكة إلكى أخكرا ومكن تككون كميكة اله   ـ كمية الهطةول : 4ـ  4ـ  2
 مم سنوياً .  405ـ  05مكان آلخر   وهي بحدود 

إن معظكم األشكعة هكي أشكعة مباشكرن وحكادن   وتكنقص مكن نسكبة    ـ األشةعة الشمسةية : 5ـ  4ـ  2

كميكة  األشعة المباشرن وتزداد نسبة األشكعة المنتشكرن فكي حكا  تشكك  الريكاح المحملكة بالابكار . تتكراوح
خكذ  سكاعات الظهيكرن   ونظكراً  2وا  / م 4455ـ  955األشعة السكاق ة علكى السك ح األفقكي مكا بكين 

لعدم و ود الايوم أثناء اللي  فون الخسران الحراري باألشعة  ويلة المو ة إلى الةضاء الخار ي يككون 
 سهذً . 

وبلونهكا األزرق الاكامق وتككون  تتميكز السكماء بركةا ها وقلكة غيومهكا   ـ حالةة السةماء : 6ـ  4ـ  2
فكي حكا  حكدو   005ولكن در ة اإلنكارن تقك  حتكى  2كانديذ / م 2055ـ  4755در ة اإلنارن حوالي 

في حا  حكدو  الريكاح المابكرن ممكا يك دي  45555العوارف الرملية   بينما ترتةع در ة اإلنارن حتى 
 لحدو  اللمعان الذي يع ي شعوراً بعدم الراحة . 

تكون الرياح محلية وساخنة ومحملة بالابار والرما  تتحو  أحياناً إلى    ـ حركة الهواء : 7ـ  4ـ  2
م/ ثكا   أمكا فكي حالكة العواركف فتركبح السكرعة  4ـ  1عوارف رملية   ويكون متوس  سرعة الهواء 

 أعلى من ذلك بكثير . 

ظكراً لككون منسكوب الميكاه يظهكر الخضكار فكي أمكاكن متةرقكة ومتباعكدن ون   ـ الخضةار : 8ـ  4ـ  2

 ال وفية منخةضاً فذ يمكن للنباتات الس حية االستةادن من هذه المياه . 

تكون مواد البناء عرضكة للتمكدد والكتقلص نتي كة الرتةكاع المكدا    ـ المميزات الخاصة : 9ـ  4ـ  2

ذلك ال بكد مكن اليومي والسنوي فكي در كات الحكرارن ممكا يسكتدعي حمايتهكا بمكواد عازلكة للحكرارن   وكك
 [ .  1تحقيق الحماية الذزمة في حا  حدو  العوارف الرملية ] 

% من مساحة الو ن العربي   أما  95ويسود المناخ شب  االستوا ي الرحراوي والذي يا ي أكثر من 
% فتتوزع بين مناخ البحر األبي  المتوس  الذي يسود في من قة شكرق المتوسك   45النسبة الباقية الـ 

  أفريقيا و نوب اليمن وبين المناخ الحار الر ب الذي يسي ر على من قة  نوب السكودان . وإن وشما
أهم المنا ق الرحراوية العربية التي يكثكر فيهكا السككان هكي تلكك الممتكدن فكوق مركر وشكما  السكودان 

ال زا رية وشب  ال زيرن العربية و نوب العراق و نوب شرق سوريا واألردن   أما الرحراء الليبية و
 [ .  4فتأتي في الدر ة الثانية نظراً لقلة الكثافة السكانية فيها ] 

 
 

 ـ مواد البناء المستخدمة في العمارة الصحراوية وتطويرها :  3
 إن الوظيةة األساسية لألبنية هي تأمين الحماية من عوام  ال قس القاسية كالبرودن والحرارن . 

ذي يست يع ب  اإلنسان ممارسة نشا ات  المختلةة   بما في ذلك الهوايات وكذلك تأمين المكان المذ م ال 
 والحا ات الشخرية . 

وقب  الل وء إلى ترميم األبنية في أي من قة ال بد من دراسة  رق وأسكاليب البنكاء التكي تميكز العمكارن 
ها لما تةرض  عوام  التقليدية في هذه المن قة والتي تشك  ت ارب أ يا  كثيرن متذحقة است ابت بم مل
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ال قس من مت لبات . ومع ذلك فقد اسكت اع إنسكان الركحراء أن ي كور لنةسك  وعلكى مكر السكنين نوعكاً 
محدد من البناء يختلف في خرا ر  عن األبنية التي تسود في المنكا ق غيكر الركحراوية بمكا فكي ذلكك 

المبتكرن التي تذءمت مكع المت لبكات الشك  ومواد البناء وحتى الترتيب الوظيةي داخ  المبنى والتقنيات 
المناخية وحمت إنسان الرحراء من تأثير عوام  ال قس والبي ة . وفي الوقت الحاضر است اع اإلنسان 
التالب على الكثير من التحديات نتي ة للتقدم التقني الذي تور  إلي  ولع  من أهم هذه التحكديات المنكاخ 

 [  .  0   1وما يةرض  من مت لبات ] 
وقكد ككان للمنككاخ الركحراوي المتميككز بقسكاوت  القسكك  األكبكر مكن ال هككد المبكذو    كمككا ككان للمهندسككين 
والحرفين والمهنيين العرب الحظ األكبر من هذا ال هد نظراً لوقوع قس اً كبيراً مكن الت معكات السككانية 

 العربية تحت تأثير الشرو  المناخية الرحراوية   كما بينا سابقاً .  
دم دراسة مو زن لعدد من مواد البناء المستخدم فكي عمكارن البنكاء فكي المنكا ق الركحراوية وت كوير ونق

 رناعتها نتي ًة للتقدم التكنولو ي والتقني في م ا  رناعة مواد البناء . 

 ـ مادة اللبن ، تطوير التصنيع وتطوير المواد الداخلة في الصنع :  1ـ  3
بة وماء ومواد راب ة بنسكب مختلةكة . والتربكة بكدورها تتكألف مكن مكزي  اللبن مادن  بيعية تتألف من تر

من الاضار الناعم و زي ات ترابية أكبر نسبياً ومن الرم  والحرى . كمكا يعتبكر التركيكب الحبكي الكذي 
يعبر عن االحتواء الكمي في التربة لل زي ات الرلبة مختلةة األبعاد س الح وم ( مأخوذاً بالنسبة الم ويكة 

من أهم العوام  المحددن لخواص التربة   فعندما يحوي ال ين نسبة كبيكرن مكن الاضكار يسكمى ال كين   
الدسم   وإذا كانت نسبة الاضكار قليلكة يسكمى بكال ين الخةيكف . وعمومكاً نذحكظ أن ال كين الكذي يحكوي 

ن ال ككين نسككبة كبيككرن مككن الاضككار لكك  قككون لرككق كبيككرن   وكككذلك يمكنكك  أن يمككتص المككاء بنسككبة أكبككر مكك
 . [  4]  الخةيف وبالتالي ل  تمدد وتقلص أكبر

والذي يرنع اللبن يسمى  ّواب  ويسمى عند أه  الشام و ب  القلمون  ضّراب اللبن   وهو مخمر 
التراب مع التبن يضع ال واب في التراب مقداراً كافياً من التبن والماء ويع ن  غّب تخميره   حتى إذا 

يضع  على أر  مكنوسة خالية من األح ار ضمن قالب من خشب مربع   رلح عمل  يق ع بيده   و
 ول  وعرض  ثل  ذراع   وعمق  خمسة قراري    ويرص ذلك ال ين ضمن القالب حتى يمأله   

 فيرفع القالب ثم يضع  ب انب األو  ويمأله ويضب     ثم يرفع    ويمأله   وهلم  راً . 
أو أكثر   بحسب مهارت  وخةت  ويتركها معرضة للشمس   حتى  وقد يعم  ال ّواب في يوم  ألةي لبنة

 إذا  ةت رلحت لعمارن الحي ان وغيرها . 
ويستعم  هذا اللبن في دمشق مع الدك   فيعمرون بها الحي ان . ولكن اللبن أقوا من الدك وامتن 

رونها باللبن   وإذا وبع  أهالي دمشق الةقراء ـ الذين ال يقدرون على عمارن بيوتهم من الح ارن ـ يعم
كان البّناء بارعاً ماهراً   واللبن متـقن الرنعة ـ فونما يعمر إذا  لي و ه  بالكلس وحةظ من الماء ـ فون  

 [ .  7] يبقى م تي سنة فأكثر !! 

بهذه ال ريقة البدا ية كان اللبن يرنع   وعلى الرغم من عدم استواء س وح  وأحرف    فون  إذا حةظ 
ر وبة إلي  عّمر  ويذً   ويخزن الحرارن والبرودن   وي ثر في ذلك على تحسين المناخ من تسرب ال

السكني   ويحقق أكبر ما يمكن من التأخير الزمني في الناقلية الحرارية . وإن  داراً من ال ين بسمك 
منتي المةرغ ساعة   بالمقاب  ن د أن  داراً من البلوك األس 40سم ي خر الحرارن على سبي  المثا   15

ساعة . أما سلبيات مادن اللبن أو العوا ق التي تحد من  0,4سم ال ي خر الحرارن سوا  25بسمك 
استعمال  في البناء فأهمها أنها تحتاب إلى يد عاملة كثيرن . وهذه السلبية ستتم مناقشتها عندما نعر  

ية   وأن التأثير الكبير هو النات  من تحتاب إلى الريانة الدور  رق ت وير رناعة مادن اللبن   كما أنها
 .  [  0]  تسرب مياه األم ار إليها   إذ يسبب أضراراً بالاة في بنية ال ملة اإلنشا ية للبناء

إن عملية ت وير رناعة اللبن تتم على عدن محاور   وتشم  عملية الترنيع وتحويلها من يدوية إلى طلية 
ل ات اقترادية من حي  المواد الداخلة وتحقق أكبر مقاومة على   كما تشم  عملية الت وير في إي اد خ

الضا    واستخدام مواد  اردن وعازلة تمنع تسرب المياه إلى داخلها وإلااء التشوهات الحارلة نتي ًة 
لظاهرن االنكماش بعد  ةاف مادن اللبن وتبخر كمية المياه الزا دن المو ودن في الم بو  ال يني عند 

 . [  0] يع عملية الترن
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 وأقوم اآلن بو راء عدن ت ارب في م ا  الت وير والتحسين وفي م ا  الترنيع   وأهم هذه الت اربا 
 ـ ت ربة تحديد نسب المواد الداخلة في تركيب مادن اللبن ا  4
 ـ نسبة الاضار .   
 اللبن . ـ نسبة الرم  والبحص وتحديد نوع التركيب الكيميا ي للمواد الداخلة في تركيب    
 ـ نسبة التبن ونوعيت  وإمكان استبدال  بمواد بذستيكية .    
 ـ إمكان استخدام مواد راب ة  ديدن . إسمنت   كلس    بس   بع  المواد الراتن ية .    
 ـ ت ربة تحديد نسبة الماء في الم بو  وذلك على مرحلتين ا  2
  ـ تحديد نسبة الماء المضاف عند عملية التخمير .   
ـ تحديد نسبة الماء المضاف عند عملية ال ب  والترنيع   وذلك لتحديد در ة التشاي  وتحقيق أكبر    

 كثافة عظمى   وبالتالي تحقيق أكبر مقاومة على الضا  . 
ـ ت ربة تحديد نوعية المياه المستخدمة في عملية الترنيع   ونسب المواد المعدنية واألمذح المو ودن  1

 اه . في هذه المي
 ـ ت ربة إمكان استخدام مكابس البلوك اآللية   مع استخدام قوالب خارة بأبعاد تناسب اللبن .  1

ويو د طلة  ديدن ترنع مادن اللبن على نحو طلي تستخدم في المملكة العربية السعودية   وأبين موارةات 
ولكن ي ب التأكد من نتاب هذه اآللة المواد الداخلة في عملية الترنيع ومميزات مادن اللبن بعد الترنيع   

بو راء سلسلة من الت ارب   ألن أغلب الموارةات والمميزات التي تو د في النشرن المرفقة مع مث  
 هذه اآلالت هي ت ارية وليس لها أي ضمانة علمية . 

ي تتراوح نسبة تمتاز مادن اللبن المرنع في هذه اآللة بالميزات والخرا ص التالية   علماً أن التربة الت
 % مثالية إلنتاب مادن اللبن ا  41ـ  1الر وبة فيها بين 

 ـ المتانة وقون التحم  العالية .  4
 . R=32ـ العز  الممتاز للحرارن والر وبة  2
 ـ كاتم للروت والضوضاء   ثمانية أضعاف أ ود أنواع ال وب .  1
 شتعا  . ـ مضاد للحريق وال يساعد على االشتعا  وغير قاب  لذ 1
 ـ الشك  ال مي  وال ذاب .  0
 ـ مرمم بقياسات منتظمة ول  س ح أملس وحواف مستقيمة .  4
 ـ مرنوع من مواد  بيعية وليس ل  أي أثر ضار بالرحة .  7
 ـ يستخدم فوراً دون انتظار لل ةاف وبدون مذ  س مون  األسمنت ( .  0
 التراب ( المرنع منها . ـ اقترادية التكاليف لوفرن المواد األولية س  9

 أما المميزات والخرا ص المتوفرن في طلة الترنيع فهي ا 
 ـ التحكم في اإلنتاب بشك  طلي س بوسا ة كمبيوتر ( .  4
 ـ سهولة التنق  والسحب إلى موقع البناء .  2
 ـ استخدام التربة ال بيعية بدون إضافات .  1
 في الدقيقة .  ـ وفرن اإلنتاب بكمية تت اوز ثمان لبنات 1
 ـ بسا ة في التشاي  وبوسا ة عام  واحد فق  .  0
 ـ االقتراد في استهذك الوقود س ثذثة لترات في الساعة ( .  4
 ( .    PSI = 400ـ استخدام ضا اُ هيدروليكياً س  7
 [ .  0حراناً بحارياً ]  19ـ تعم  بمحرك ديز  قوت   0

مزايا التي يتمتع بها اللبن ت ع  من  البدي  األمث  بين مواد البناء إن خبراء البناء اليوم يعلمون أن ال
المختلةة إالّ أن العقبة األساسية تتمث  في ت ويره و ريقة رنع  كما وضحنا ذلك مقدماً بضرورن إنتا   
ب ريقة عررية تحقق اخترار التكاليف وغزارن اإلنتاب وسهولة االستعما  وزيادن المتانة   وإن كان 

تحدياً حقيقياً   فون التكنولو يا الحديثة  علت ذلك ممكناً   فون مادن اللبن المرنعة ب ريقة عررية  هذا
ومت ورن يمكن أن تحد  ثورن في تكنولو يا البناء   ألن  دران اللبن العرري متينة وقوية التماسك 
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عتمد على قون ال وبة نةسها تعتمد قوتها من ال دار نةس  ككتلة واحدن   بينما أنواع ال دران األخرا ت
 [ .  0في التماسك ] 

لقد استعم  ال ين الم بو  مع القش أو بدون  لتسوية و ينة  دران الارفة   وكانت ترش ال دران 
وحتى السقف بالماء في فر  الريف ليتبخر الماء تاركاً الق رات الما ية التي لم تتبخر بدر ة حرارن 

 [ .  9اء المرشوش فتربح الارفة كبراد في أشد أشهر الريف حراً ] متدنية   ريثما ينتهي تبخر الم

 ـ مادة الحجر ) لبناء الهيكل وأعمال اإلكساء ( ، وتطوير التصنيع :  2ـ  3
الح ر مادن بناء  بيعية تستخدم في البناء استخداماً واسعاً وتختلف متانت  حسب تركيب    ويمكن أن 

لتوفره  يستخدم في عمارن المساكن الرحراويةتلةة في البناء . ويستخدم بعدن أشكا  وفي مواضع مخ
بكثرن ورخص ثمن    وبذلك أحسن استخدام  في البناء بمهارن حتى أربح  رازاً معمارياً  ميذً وفريداً 

لمون . ويسمى هذا النوع من الح ر س نحيت ( ـفي مساكن القلمون   وقلما ت د هذا ال راز في غير الق
امية من مةردات لاة  ب  القلمون   و هذا النحيت عبارن عن ح ر الكدان ال ري ينحت وهي كلمة ع

 . [  45] ويركب إ اراً للنوافذ واألبواب بأشكا  هندسية  ميلة 
فهي على األغلب األعم من الح ر  المنا ق الرحراويةأما أنواع الح ر المستخدم في بناء المساكن في 

ام  ال بيعية   فالح ر الاشيم كان يستخدم في بناء أساسات البناء   ويشذب الكلسي القاسي والمقاوم للعو
ويستخدم في بناء ال زء السةلي من ال دران نظراً لمقاومت  العالية للر وبة . ويستخدم كذلك في ق ع 

يستخدم  األح ار التي ت لف األقواس الح رية الحاملة لسقف اإليوان وبع  الارف   والح ر المبوز
كساء الوا هات   ي لف  زءاً من ال دار الحام  مع اللبن الذي كان يبنى من ال زء الداخلي من في إ

ال دار . وهناك أنواع من الح ر تستعم  في إكساء أرضية الارف بألوان مختلةة وأشكا  هندسية 
 .  [  44   45   0]  بسي ة و ميلة

ر كثيراً بةض  ت ور طالت قص الح ر ونشره أما عن ت ور استخدام مادن الح ر في البناء   فقد ت و
منا ق بشك  واسع ويتم ترنيع الرخام والح ر ويستخدم في ال كافة وترنيع  وقد دخلت هذه اآلالت إلى

إكساء الوا هات واألرضيات وإكساء ال دران الداخلية   إالّ أن كلةت  أربحت مرتةعة  داً وأربح مادن 
 تزينية فق  .

 والحجر الكلسي ) ألعمال اإلكساء ( ، وتطوير التصنيع : ـ مادة الكلس  3ـ  3
منا ق المادن الكلس من المواد الواسعة االنتشار في أعما   ينة ال دران الداخلية للارف في  إن
  وذلك نتي ة توفرها ورخص ثمنها والخرا ص التي تتميز بها   كالعز  للحرارن رحراوية ال

هولة ترنيعها وإرذحها بسهولة ـ ة للمواد الداخلة في تركيبها وسوالروت وعدم تأثرها بالتشققات نتي
 ويسر . 

ق ع إلى أ زاء راير   ي ةأ الكلس الحي تتركب ال ينة الكلسية من الكلس الحي ومادن قشر القنب   المّ 
م بالماء ويمزب مع الكمية المناسبة من قشر القنب ويمد على ال دران ويرق  رقذً  يداً . ويمكن أن يت

 تنةيذ عدن أشكا  من الرسوم والخي  العربي على هذه ال دران لتشك   رازاً معمارياً مميزاً . 
يتم عم   بقة من ال ينة العربية تحت  بقة الكلس   وهذه ال بقة تتألف عادًن من  بقتين من ال ينة 

التركيب ا غضار  مارب   العربية   األولى ذات التركيب ا  غضار   مادن التبن   أما ال بقة الثانية ذات
 . [  44   45   7   0]   مادن التبن المارب  س عور ( 

أما مادن الكلس فهي عبارن عن الكلس الحي الم ةأ بالماء   ومن ثم يرةى ويضاف إلي  قشر القنب 
 . [  7] المةروم   ويشك  من الخل ة ع ين  تشب  الع ين  األسمنتية   يتم بها  ينة ال دران 

  الحاالت يتم بيا  ال دران بمادن الحوارن س محلو  نوع من األح ار الكلسية التي تذوب في وفي بع
الماء ( بدالً من الكلس . وكانت تستعم  بدالً من الدهان ال رش البذستيكي   وعملية إرذحها 

للذوبان في الماء وت ديدها سهلة  داً   وأما  ريقة ترنيعها فتتم بتكسير األح ار الكلسية ال رية القابلة 
ساعة   ومن ثم يمزب ويذاب بالماء ويرةى   وي خذ المحلو  وي رش  10ـ  21وتخمر في الماء لمدن 

را حة  ميلة ل يةة . وكلما تلةت هذه ال بقة  ددت  الوناً نارع البيا  ذ هاعلى ال دران الناعمة فيع ي
 .  [  45]  بسهولة وتكلةتها قليلة
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وهو محلو   اهز  األو ية الترنيع وتقديم هذه المادن على شكلين ا ون ري ت ارب لت وير عمل
يقدم على شك  كت   افة تذاب  وهو المةض    والثانيلذستعما  مباشرًن بعد إ راء عملية رب يدوية   

بالماء عند االستعما  مباشرًن مع تحديد كمية الماء الذزمة وزناً . ون را ت ارب إلضافة بع  
 لمزي  عند االستعما  مباشرًن س لم تظهر النتا   ( . األلوان إلى ا

تبل  إما بالح ر الكلسي المنحوت أو المشذب فق    وعملية الررف تتم وفق نماذب فأما أرضية الارف 
وأشكا  من الخيو  العربية واستخدام األلوان المتمايزن أو الملونة إن و دت   وإما أن تكسى ب بقة من 

القررم  س رماد موقد الحمام العمومي (   وهذه ال بقة تسمى العدسة   دمشق في منا ق  مادن تسمى
 . [  45   7   0] وقد ألاي استعما  هذه المادن عند ظهور مادن األسمنت وانتشارها 

 ـ مادة الخشب ) ألعمال الهيكل واإلكساء ( ، وتطوير الصنع :  4ـ  3
ويعود االستخدام الواسع لألخشاب في البناء إلى متانتها تستعم  األخشاب منذ القدم مادن مهمة للبناء   

تركيب األ زاء المختلةة  سا ةالعالية وقلة وزنها الح مي وقلة ناقليتها للحرارن وسهولة شالها بو
بمساعدن المسامير والتعشيق والرمغ   وكذلك المقاومة العالية ضد الرقيع   وضد تأثير مواد كيميا ية 

 . [  0] كثيرن 
ى  انب هذه الرةات اإلي ابية لألخشاب تو د رةات سلبية   وهي تخة  كثيراً من خوارها وإل

اً س ـ  المحي   افـواء س تنتةخ (   ثم عندما يربح الوسـالبنا ية ومن أهمها ا أنها تمتص ر وبة اله
اقلية تنكمش من  راء تبخر الر وبة منها (   وعدم ت انس المقاومة حسب  هات األلياف وكذلك الن

 للحرارن   وكذلك و ود عيوب فيها كالتشققات والعقد والتواء ال ذع . 
إن الش رن م لةة من ال ذر وال ذع واألغران واألوراق   ويعّد ال ذع  أهم أ زاء الش رن   فمن  

 . [  42]  % من األخشاب المستعملة في البناء  95ـ  45نحر  على 
ة لها مختلف األشكا  والح وم   وإن المادن الر يسية للخلية في يتألف الخشب من خذيا حية وخذيا ميت

الخشب هي السيليولوز ومادن الهيميليلوز   وتتخشب القشرن أثناء نمو الش رن بسبب ظهور مادن الليانوم 
   كما يو د مواد أخرا في الخشب مث  المواد الرماية . 

 ويمكن تقسيم األش ار إلى ثذثة أنواع ا 
 لبية   لها لب ولحاء س األرز   الدردار   اللزاب ( . ـ أش ار  4
 ـ أش ار لحا ية   ال يو د فيها لب وإنما فق  لحاء س الحور   الحور الرومي   زيزفون ( .  2
 ـ أش ار ذات خشب قاس   يو د فيها لحاء وقسم متخشب س الشوح   الزان   الحور ( .  1

إلى نوعين ا أخشاب رماية وأخشاب مورقة وهذان النوعان أما األخشاب المستعملة في البناء فتقسم 
  وكان القلمونيون س منا ق رحراوية باردن في سوريا ( من األخشاب متوفران في منا ق القلمون 

ع كذً من خشب الحور والحور الرومي والرنوبر واللزاب والبلو  واألرز س ـيستعملون على نحو واس
 . [  45] الم اورن ل ب  قلمون (  المنتشر في  با  لبنان الشرقية

خشب  ثقي  وكثيف ومتين وقاس   وعندما ي ف يع ي انكماشاً كبيراً   ولذا فهو ينزع البلوط و اللزاب : 
إلى التشقق   ويمتاز بمرونت  ولون  ال مي  و ما  تعريقت    وهو ال يتلف لمدن  ويلة في الهواء وتحت 

مون في ال سور الر يسية لألسقف س يسمى في الله ة العامية في الماء   وكان يستعم  في منا ق القل
 القلمون البد ( . 

ش رن الحور لحا ية وخشبها ذو لون أبي  ما   إلى االخضرار   و ري وخةيف وسه  الشق  الحور :
وينزع إلى التعةن   وكان يستعم  بكثرن في أسقف البيوت في منا ق القلمون   وكان من منت ات 

 قلمون .مزارع ال
ش رن الحور الرومي لحا ية   خشبها  ري وخةيف وينزع إلى التعةن   ولون الش رن  الحور الرومي :

المق وعة حديثاً أبي    وعند التعر  للهواء يربح اللون بنياً فاتحاً   ويستعم  مث  خشب الحور إالّ 
 أن  أكثر انتشاراً وال تس و علي  الحشرات وال يتلف تحت الماء . 

ناقلية الخشب ال اف للحرارن رايرن   ولهذا يستعم  الخشب في العز  الحراري في البناء .  إن
وبسبب هذه الخارية كان يستعم  في منا ق القلمون استعماالً واسعاً   وخارًة كون  من المنت ات 

 . [  42   44   45   0] المحلية 
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لى من المقاومة على الضا  وأرار على الشد  ولما كانت مقاومة الخشب لذنحناء عالية  داً ـ وهي أع
 ـ فون ال ذوع تستعم  في المنا ق المعرضة لذنحناء مث  ال وا ز وال سور س البد ( . 

أما عيوب الخشب فهي على عدن أنواع   منها عيوب تحد  عند عملية نمو األش ار   كاالنحرافات 
  ومنها عيوب تنت  عن عملية حةظ واإلرابة ببع  األمرا  والة ور وكمية ونوعية العقد 

األخشاب  كالتشققات التربيعية وتشققات اللف وتشققات الت لد وتشققات الت ةيف   ومنها عيوب تحد  
 . [  42] أثناء االستثمار  كاإلرابة بالسوس والتعةن واإلرابة باألنواع المختلةة من الحشرات 

ت للحماية والوقاية وت نب حدو  العيوب التي وإل الة عمر الخشب ي ب أن يتخذ عدد من اإل راءا
 تنقص من متانة وعمر الخشب س الديمومة ( ومن هذه اإل راءات المتبعة ا 

 ـ ت ةيف الخشب ا الت ةيف ال بيعي واالر ناعي والت ةيف بالتيار العالي التوتر .  4
لروديوم (   والمواد المحلولة في ـ الحقن بالمواد المضادن للتعةن ا المواد المحلولة في الماء س فلور ا 2

 الزيت س خذرة الق ران (   والمواد النات ة عن معاملة ق ران الةحم الح ري . 
 ـ المعا ين المضادن للتعةن ا المع ون البيتوميني   والمعا ين السيليكاتية المضادن للتعةن .  1

س حي   والحقن في الحو  الحار ـ وتتم عملية الحقن بالمواد المضادن للتعةن بعدن  رق ا الحقن ال
البارد   والحقن في الحو  الساخن  داً   والحقن تحت الضا    وحةظ األخشاب من الحريق . وتتم 

دهان المستعم  كثيرن ـاب المرنعة وغير المرنعة وأنواع الـمعاملة س ح الخشب بالدهان وذلك لألخش
   9] دخو  المواد الضارن إلى داخ  األخشاب ك   بقة عازلة تمنع ـتخدامات وهي تشـومتعددن االس

42 ] . 
األخشاب ضد  ةإن ت ور طالت ترنيع األخشاب وت ور تكنولو يا حةظ األخشاب وريانتها ووقاي

التعةن والحريق وحدو  التشققات والتشوهات أدا إلى االستخدام الواسع والمتنوع لألخشاب في أعما  
األعما  الخشبية لإلكساء   كالنوافذ واألبواب والخزن ال دارية    البناء  سواء في أعما  الهيك  أو في

 أو في إكساء ال دران واألرضيات للعز  الروتي والحراري . 
 
 

 ـ مالءمة مواد البناء التقليدية للمناطق الصحراوية :  4
عشر أن در ة الحرارن تنخة  تحت الرةر بحدود  رحراويةلمنا ق اللتبين من الدراسة ال ارافية 

أو  معتد  الحرارن حار أو در ات   وأن فر  الشتاء يمتد إلى أكثر من ستة أشهر   وأن فر  الريف
  وهذا المناخ السا د يت لب منا أن نرمم المباني العازلة للر وبة   وأن نستخدم مواد حافظة  بارد

  باإلضافة إلى  رحراويةلمنا ق االللحرارن لمدن  ويلة   وذلك عندما نقوم بتنةيذ وتشييد المباني في 
المت لبات الهندسية األساسية التي ي ب أن تتوفر في ك  مسكن   الراحة وتأمين الوظيةة الم لوبة من 

 . في المواد المستعملة المسكن   واالقتراد واألمان 
اً   والتي إن هذه المت لبات ال يمكن أن تتحقق إالّ إذا استخدمنا المواد المحلية التي يمكن أن ترنع محلي

تلبي المت لبات كما بينا في دراستنا هذه . وإن كانت المواد الحديثة والمت ورن تكنولو ياً تةي بالم لوب 
في كثير من األبنية   لكن ي ب أن نأخذ بالحسبان الشرو  المناخية واألوضاع االقترادية والعادات 

تمد على المث  القا   ا س ك  فرن ي   وي ب أن ال نع رحراويةمنا ق الالاال تماعية السا دن في 
برن ي (   أي ك  أ نبي  يد وممتاز . إن ت ور مواد البناء وترميم المباني واستخدام التكنولو يا 
الحديثة في ترميم وتنةيذ المنشآت من األمور الضرورية والحا ات الملحة لمواكبة الت ور والرقي في 

كذلك من  مذءمة األوضاع والعادات السا دن والحةاظ عليهاسلم الحضارن   وكذلك الحةاظ على الترا  و
المهمات الملحة   ألن اإلنسان ابن بي ت  وال يمكن أن ناير نظام الحيان في من قة ما إالّ إذا تمكنا من 
تايير الشرو  والظروف ال بيعية وال ارافية والتاريخية واال تماعية لهذه المن قة وهذه األعما  ال 

قق في م تمع ما . ي ب علينا أن نحسن استخدام ما حولنا وب رق علمية ومت ورن   ال أن تتح يمكن أن
نخ  بتوازن البي ة باستخدام ك  المواد المت ورن الحديثة والاالية الثمن في بناء مساكن المنا ق 

 الرحراوية والريةية ال ميلة . 
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 ـ استخدام أنظمة بناء خاصة بالمناطق الصحراوية :  5

  ي رح على المخترين في تنظيم المدن   ه  ي ب علينا أن نضع مخ  ات تنظيمية ونظام س ا
ضاب ة بناء خارة بالمنا ق الرحراوية تختلف عن تلك المخ  ات التي تعد للمدن والقرا ذات 
ال بيعة المناخية الساحلية وذات األم ار الوفيرن ؟ ,ه  ي ب أن تت وران وتتذءمان مع الحيان 

 عية والعمرانية واالقترادية ومع ت ور التكنولو يا   وخارة تكنولو يا العمران ومواد البناء. اال تما
لإل ابة على هذه األس لة ال بد من دراسة الحيان العمرانية واال تماعية واالقترادية وعوام  البي ة 

فقاً لهذه المعايير وال بيعة في المنا ق الرحراوية   ومن ثم يتم إعداد المخ  ات ونظام الضاب ة و
والشرو    وعندها يمكن أن نبني المساكن بحي  تناسب عم  وعادات ابن الرحراء اال تماعية 
والظروف ال وية والمناخية السا دن   في ب أن يكون المسكن كبيراً ذو غرف فسيحة واسعة ويحوي 

ارف على الةسحة على فسحة سماوية داخلية كبيرن تحتوي على حديقة رايرن   وي ب أن ت   ال
السماوية الداخلية عبر الرواق المسقوف والذي يشك  كاسراً ألشعة الشمس ريةاً   باإلضافة إلى 

 الو ا ب الخضراء المحي ة بالمسكن   وأن ال يزيد عدد ال وابق عن  ابقين فق  . 
ونقضي على  وبذلك يكون األمتداد األفقي للمسكن مع الو ا ب الخضراء   وبهذا نعيد توازن البي ة

ظاهرن الترحر   وأن ن بق ال راز المعماري العربي الذي كان سا داً قديماً   لعلنا نحافظ على  زء 
 [ .  0من الترا  والهوية وال ابع المميز وال مي  للعمارن العربية المذ مة للمناخ الرحراوي ] 

 
 

 ـ الخاتمة والمقترحات والتوصيات :  6
وير وإعادن استخدام بع  مواد البناء التقليدية في المنا ق الرحراوية هذه لمحة مو زن ودراسة ت 

متضمنتاً الحيان اال تماعية واالقترادية والظروف المناخية السا دن والتي تعتبر األسس والمبادئ األولية 
ألي تخ ي  وتنظيم عمراني   نقدم في نهايتها عدداً من المقترحات والتوريات لعلها تحقق بع  

 ر والحةاظ على الهوية المعمارية العربية مع بداية األلةية الثالثة ا الت و
ـ ضرورن العم  على تبني الم سـسات العلمية مشروع ت وير المواد المحلية المستخدمة في البناء في  4

 .  رحراويةمنا ق الال
من  انب السل ة  يةرحراومنا ق الالـ ضرورن العم  على إلزامية اسـتخدام مواد البناء المحلية في  2

   المس ولة عن عملية البناء   نظراً لمناسبتها للظروف المحلية وتحقيق شعار االعتماد على الذات
 ورب  ال امعات بالم تمع وخلق روح اإلبداع والت وير . 

منا ق الـ ضرورن العم  على الحةاظ على الهوية الثقافية وال راز وال ابع المعماري ألبنية  1
  وذلك عن  ريق لحظ أكبر كمية من منا ق السكن العمراني بال راز العربي ة رحراويال

 ضمن المخ  ات التنظيمية في هذه المنا ق . 
ـ ضرورن العم  على تعدي  نظام ضاب ة البناء في المنا ق السكنية   كي ال يزيد ارتةاع البناء أكثر  1

 من  ابقين .  
لمرانع على إنتاب مواد البناء المحلية التي ت ورها مراكز ـ ضرورن العم  على تش يع المعام  وا 0

 البح  وال امعات . 
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