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 الملخص

 

لقديمة عمارات اا بالان استخدام التراب والعمارة الطينية في البناء يرجع الى قديم االزل ونشاهد ذلك مطبق

لعالم اى في المنتشرة في جميع ارجاء الوطن العربي , ان خصائص هذه المادة جعلت منها المادة االول

اطار  ة  لتقدمالورق سواء , وتأتي هذهالتي يمكن االستفادة منها واستخدامها من قبل الفقير والغني على حد 

 لخصائصا استعراض الى باإلضافة نظري عن العمارة الطينية واستخداماتها واهم مميزاتها وعيوبها 

كحالة  ة سيوة, وذلك من خالل المنهج الوصفي التحليلي وقد تم اختيار واحالحرارية للمباني الطينية 

 المباني ر منهافي تلك الواحة التاريخية في مص يتواجدالتي  دراسية لهذا البحث واستعراض اهم المباني

 ات .االثرية القديمة ومنها المباني الجديدة على حد سواء للوصول الى اهم النتائج والتوصي

 

 .االستدامة, واحة سيوة , العمارة الطينية  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 

الزل , ام منذ لالرض , وهي المادة األكثر شيوعا في االستخداتعتبر التربة المكون االساسي والرئيسي 

 .تخدمها في بناء مسكنة الخاصساثارت انتباه االنسان االول فكانت اول مادة ي

ا له من م, لمانتشرت العمارة الطينية عبر التاريخ والقارات فكانت هذا النوع الذي هيمن على العال 

م هذه ستخدات االنسان االساسية, ال يزال الى الوقت الحالي اميزات مستدامة جاءت متوافقة مع حاجا

لتي من اشاكل مالمادة في البناء فهي تعتبر من اكثر المواد محافظة على البيئة وبالتالي التغلب على 

  )Atiyat, 2017( الممكن ان تواجهها االسكانات في الزمن الحالي.

 العمارة الطينية 

 ولة, وماة بسهان العمارة الطينية هي من اكثر التعبيرات القادرة على خلق بيئة مبنية مع موارد متاح

ة. عباد يترتب عليها من تشكيالت وهياكل متنوعة يمكن ترجنتها كبيوت وقصور ومخازن او حتى كدور

مباني اد مدن وي ايجكبيرة فان توفر هذه المادة بكثرة في الطبيعة وتكلفتها القليلة يوفر للمعماريين فرصة 

 ذات تكلفة معقولة للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة .

 مميزات العمارة الطينية 

لى عقدرتها  ة علىان التاريخ الحافل بالعمارة الطينية الذي يرجع الى قديم االزل ما هو اال داللة واضح

ر ارة يعتبالعم مواكبة المراحل المختلفة للمجتمعات البشرية طوال العصور المختلفة , ان هذا النوع من

ظروفها  امل معالحل االمثل للتععمارة عضوية اقرب للطبيعة وتتشارك برابطة قوية مع البيئة فلذلك هي 

ي لبرودة فاتوفر الجوية , باالضافة الى توفيرها الراحة الحرارية لما لها القدرة على العزل الحراري ف

 فصل الصيف والدفئ في فصل الشتاء.
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فسها دوير نمن االرض وستعود الى االرض ففيها ميزة في اعادة ت ال تسبب التلوث البيئي فهي منتجة 

في  ستشاهدهانية ف, تستطيع مشاهدة العمارة الطينية مستخدمة في جميع انواع البنايات منها السك تلقائيا

  )2002Azab . (القصور او المساكن البسيطة للفقراء على حد سواء.

 

 

 (, مميزات العمارة الطينية .1الشكل)

يه فلتشييد اتوافره محليا  وسهولة قولبته والتعامل معه وتنوع طرق  مثلللطين مميزات في  ان  وكما

اب فهناك طريقة اللبن كما في حضرموت باليمن، والمداميك كما في عسير في السعودية، والتر

ح ة أسط.هناك كذلك بعض العيوب له مثل قابليفي االردن المضغوط كما في المغرب، والطوب المحسن

ع لما يتمتقات ول كبير، وقابلتيه ان يكون مأوى للقوارض والحشرات نتيجة للتشقمادة الطين للتعرية بشك

 (2008)الجديد ,  .به من خواص حرارية تشجع القوارض والحشرات  على التكاثر فيه

 

 المبنى الطيني 

ن دمجه ويمك المبنى الطيني:  هو ذلك المبنى المصنوع بشكل اساسي من التربة المتاحة على نطاق واسع

ضافة مكن ايع مواد أخرى لجعله اكثر قوة , وقد يتكون المبنى الطيني من الطين الممزوج بالقش او م

تى ح ية اوالجير او االسمنت وايضا يمكن تصنيع قوالب من الطوب لتشكيل كتل ترابية او أكياس تراب

 .ابالتر عبارة عن صور تتصور عليها المادة االصلية للبناء وهي طوب طيني مشوي وما هذا كله اال

صديقة للبيئة يمكن اعادة تدويرها بسهولة

التاريخ القديم الستخدامها الذي اثبت جدارتها 

الراحة الحرارية وتوفير الطاقة 
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ً حلوالً جذابة للمباني المراعية للبيئة في السياق الحديان  لطين اواقع أن ث. فالللبناء بالطين توفر أيضا

ً ما تتوافر محلياً؛ كما أن استخدامها يقلل من الحاجة إلى نقل مواد البناء ثقي ,  مود)مح حمل.لة الغالبا

2011) 

 

 

 (, االشكال التي يمكن ان تتشكل عليها مادة البناء االصلية )التراب(.2الشكل )

 

 الخصائص الحرارية للمباني الطينية 

ه مثل يطة بمن المعروف أن درجة حرارة المبنى الداخلية تتأثر بشكل أساسي بالعوامل الخارجية المح

متغيره خلية الوكذلك تتأثر باالحمال الحرارية الدا ()درجة الحرارة الخارجية، كمية االشعاع الشمسي 

لنشاط اخرى، امثل )وحدات االضاءة، الحرارة المكتسبة من االجهزة المنزلية الكهربائية او اي معدات 

  اإلنساني مثل الحرارة المتولدة من عمليات الطهو.(

كبيرة في درجة الحرارة، مع وصول درجة الحرارة  خالل فصل الصيف، تؤدي هذه المتغيرات لتلقلبات

ألعلى مستوياتها خالل فترة الظهيرة وما بعدها بساعات، وخالل هذه الفترة من النهار، درجة حرارة 

التراب

أكياس 
ترابية

الطين

طوب

كرشيف
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الجو الخارجية المرتفعة تلغي فعالية تقنيات التبريد السلبي، وهي التقنيات المستخدمة لتبريد المباني من 

ثل التهوية الطبيعية للمبنى أو وجود كاسرات الشمس الرأسية واألفقية الحامية من دون استهالك الطاقة، م

أشعة الشمس الجنوبية الحارة، نتيجة لذلك، وللتخلص من الحرارة الزائدة المتواجدة داخل الحيز يستخدم 

مبنى نظام مكانيكي مستهلك للطاقة بهدف الوصول لمنطقة الراحة الحرارية لالنسان .واذا لم يكن ال

مصمم لتتعامل مع هذه االحوال، ال بد من استخدام نظام تبريد كبير قادر على التعامل مع الفترة الزمنية 

 )rown , 1999B(. القصيرة التي تكون بها احمال التبريد في أعلى مستوياتها

 

 

 (, انتقال الحرارة داخل جدار مبنى طيني.3الشكل )

لطاقة أن ا مادة الطين لها تأثير ايجابي على الجو الداخلي للمبنى خالل فصلي الصيف والشتاء .حيث

في وقت  لمبنىاالحرارية المكتسبة من الشمس خالل النهار تخزن فيها ومن ثم يعاد اصدارها ببطء لداخل 

وامل ة من العكتبسلحرارة المالحق من اليوم. في الصيف، هذه العملية تقوم بتقليل أحمال التبريد .أي أن ا

ارة ــن الحرمأقل  الخارجية او الداخلية للمبنى تخزن داخل المواد االنشائية للمبنى ذاته مما يبقي كمية

 .داخل المنزل بحاجة للتخلص منها خالل النهار

 تطوير مادة الطين 
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سين بي في تحاليجالها االثر اان التطورات التي لحقت بالعمارة الطينية في السنوات السابقة متعددة وكان 

 البناء الطيني منها تحسين مقاومة الماء, وتجنب الشقوق , وتطوير العزر الحراري.

ا مقاومته ين فيان الجدران الطينية اذا تم انشاؤها بالطريقة الصحيحة فهي قلما تحتاج الى عمليات تحس

ع جزيئاته من مادرة االسمنت لتستطي%  8% الى  2للماء اما الطين المستعمل للتوريق فيفضل اضافة 

 التماسك بشكل اكبر ويصبح كتيما غير منفذ للمياة.

طة لى خلاأما فيما يتعلق بالشقوق هي تحدث بسبب الجفاف يمكن تجنبها من خالل زيادة نسبة الرمل 

 قن طريعالتراب او اضافة الياف تلعب دور التسليح مثل القش. أما العزل الحراري فيمكن تحسينة 

تمثل اضافة موارد مجوفة للخلطةمثل كريات الصلصال المنفوخ ومزجها باالسمنت ورفوة الطين وت

مل عمل عبتصنيع رغوة ناشفة من الطين تعمل على انقاص الثقل النوعي وبالتالي عزل اكبر النها ت

 فقاقيع الهواء.

 

 الشكل)(, اهم ما يواجه العمارة الطينية من تهديدات .

، بدال من األلياف القش، فمن المستحسن أن تضيف مختلف للطين ايضا لتحسين الخصائص الحرارية 

الركام المعدنية التي يسهل اختراقها، على سبيل المثال، توسيع الطين، والزجاج الرغوي، الطين 

العمارة 
الطينية 

مقاومة الماء

الشقوق

العزل 
الحراري
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يمكن منعها البركاني، توسيع البيراليت أو الخفاف. مع النسبة الصحيحة من الركام المعدنية، انكماش 

 تماما.

 

لطينية اسانة وبالمقارنة مع الخرسانة المصنوعة من األلياف الطينية، فإن معامل نفاذية البخار للخر

دار ت في الجمكثفاالخفيفة على الركام المعدني أعلى مرتين أو ثالث مرات، وبالتالي فإن احتمال تكوين ال

 منخفض.

خفيض خليط في القوالب مع مضخات الخرسانة، يتم تميزة أخرى من هذه المادة هو أنه عند ضخ ال

 اذلذلك ينصح ه تكاليف العمالة. وضع الخليط في القوالب ميكانيكيا يتطلب استثمارا كبيرا في المعدات،

كون مكن أن يدني ياألسلوب للكائنات مع كميات كبيرة من العمل. كثافة الخرسانة الطينية على الركام المع

 .3كجم / م  500-1200

 

 الحالة الدراسية 

 واحة سيوة 

عالم ية في اللمتبقتعتبر واحة سيوة موقع ذو قيمة ثقافية و بيولوجية وبيئية , وهي من الواحات القليلة ا

وي ت تحتعلى هضاب ومنخفضا المحتفظ بتلك القيم والمنسجمة مع الطبيعة لغاية االن . تحتوي سيوة

ي تم بنية التي االعلى العديد من البحيرات المالحة والينابيع الكبريتية الساخنة وكنوز تاريخية تتمثل ف

 بناءها من الطين.

 

 مادة الكرشيف 

مادة للبناء مكونة بشكل اساسي من الطين الذي تتم معالجته مع الرمل والملح بعد تجفيفة بالشمس , 

لملح هو البحيرات الملحية في بحيرات سيوة , استخدم اهل سيوة مادة البناء هذه كمادة مصدر هذا ا
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اساسية في بناء البيوت جنبا الى جنب مع الخشب وجذوع االشجار لالسقف وغالبا ما تكون مكونة من 

 ( 2012)ضراوي,اشجار الزيتون وجذوع النخيل. 

 

 المتواجدة في واحة سيوة. (, مميزات مادة الكرشيف4الشكل )

 

للمبنى  جميل يمكن تشكيل مادة البناء هذه على شكل لبنات يمكن صفها فوق بعضها لتكون بالنهاية شكل 

تالية ات متيكون اقرب للشكل العضوي وتستخدما ايضا في تشكيل الفراغات الداخلية, يتم البناء بطبق

 .اسبوعين حتى تنشف كل طبقة من اسبوع الى بنات المكونة من الكرشيف لالوتترك 

درجة  حافظ علىيضا تهذه التقنية التي اعتمدها اهل سيوة تجعل المبنى مندمجا مع البيئة المتواجد فيها وا 

س ربون بعكالك تمنع انبعاث الحرارة المناسبة في الشتاء والصيف ايضا , هذا باالضافة الى كونها مادرة

لساخن واء امادة االسمنت المنتشرة حاليا الغير مناسبة للبيئة الصحراوية التي تعمل عمل عازل اله

اخل دوالبارد مما يؤدي الى االضطرار الى البحث على طرق أخرى للحصول على الراحة الجرارية 

 المبنى والتي فيها اسراف للطاقة الكهربائية .

الكرشيف

الجمالية

توفير 
الطاقة

الراحة 
الحرارية

التكلفة 
ةالمنخفض

الهوية
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 (, قطاع في مسكن سيوي مكون من الكرشيف وجذوع النخيل.5الشكل )

 

نية الحالية ( , فان استخدام مادة الكرشيف في البناء في الفترة الزم2012وفقا لما جاء في ضراوي )

جريف تا من تواجه بعض العقبات منها , عدم توافرها بالشكل المعتاد و المخاطر التي ممكن ان تسببه

 نخيل فيها .للتربة خصوصا لوجود ال

ني لى المباعسلبي في الفترة االخيرة ارتفع منسوب المياه السطحية في واحة سيوة مما ادى الى التأثير ال

 المرتفعةرية والتاريخية القديمة في الواحة ولذلك لم ينجح اال المباني التي اتخذت من االرضية الصخ

 (2005السطحية في الوصول اليها. )الدميري ,  اساسا لها فساهمت في منع الرطوبة والمياة
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 مباني واحة سيوة االثرية 

دارة ثبت جتشتهر مباني واحة سيوة القديمة بالطابع الفريد الذي امتد الى عصرنا الحالي , ومما ي

حتفاظ ايضا وا جديدةفي المباني ال واستدامة هذا النمط هو انه ما زال قائما ولو بجزء بسيط واعادة احياءة

هم ار من ذا النمط . نذكر شرح يخص قلعة شالي التي تعتبالسكان بالمعرفة التي تخص عملية بناء ه

 (2014)عادل ,  المعالم التاريخية للمدينة .

 قلعة شالي

ه القلعة هي , المكون االساسي لهذ وتتوقع في وسط مدينة سيوة 12وهي قلعة تاريخية بنيت في القرن  

ة ل الملحيالكت الكتل الملحية المستخرجة من البحيرات المحلية المنتشرة في االنحاء, وتمت معالجة هذه

 ليها شكلغلب عودمجها مع الطين لتشكيل الطوب واستخدامها لتشكيل المبنى بالتشكيالت المختلفة التي ي

رة تت قدان على الرغم من الظروف المناخية القاسية , واثبعضوي. هذه التقنية وفرت الراحة للسك

 ة. السكان المحليين في سيوة في استغالل الموارد المحلية وفي هذا تحقيق لمفهوم االستدام

 



 

 Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal (EIMJ)  

 

 سيوة . –(, قلعة شالي القديمة 6) الشكل

 

ول السي مادة الطين كغيرها من المواد لها الصفات االيجابية واخرى سلبية فهي تظهر ضعفها امام

ن البلدة محيث دمرت االمطارالغزيرة أجزاء كبيره  1926واالمطار كما حدث مع سكان قلعة شالي عام 

اهل  راعةى بمما أدى الى هروب السكان منها . القلعة موجودة الى االن ولكن كنصب تذكاري شاهد عل

 سيوة في تقنيات البناء ووجهة مميزة للسياح .

 

 مباني واحة سيوة الجديدة 

السمنت ادة امالحالية سيالحظ التطور الحاصل في مبانيها فنجد بعضها استخدم  ان الناظر لعمارة سيوه

 لتي طبقتاديدة الدخيلة على عمارة المنطقة , ولكن ليس في جميع االبنية فهناك العديد من االمثلة الج

 :  ليا ينها ممبالزمن الحالي اعتمدت نفس العناصر التصميمية التي اشتهرت بها عمارة سيوة التقليدية 

 فندق ادريري إمالل

ح تل لى سفعتعني عبارة )ادريري امالل( الجبل االبيض باللغة االصلية ألهل يبوة وذلك بسب توقيعة 

 أبيض ويطل على بحيرة سيوة. 
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 واحة سيوة. –(, فندق ادريري امالل 7الشكل )

 

ستخدام قديمة واوة الأهم ما يميز هذا البناء بانه مبنى جديد ولكنة مبني بنفس الطريقة التراثية لمباني سي

ى لحفاظ علفي ا نفس نوع مادة البناء وهي الكرشيف والتي لها اقل تأثبر على البيئة المحيطة ومساهمتها

ناتج من ون الفذ من خشب شجر الزيتمستوى الحرارة المعتدل داخل حيز البناء. تم تصنيع االبواب النوا

يه فبما  الحصاد , واالسقف من جذوع النخيل, وتماشى التصميم الداخلي مع بساطة التصميم الخارجي

 ( 2005مد ,)أح المفروشات المحلية السيوية , كل ذلك عمل على انتاج منتج من اعلى مستويات الجودة.
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 واحة سيوة. –(, فندق ادريري امالل 8الشكل )

 

ع المصابي ستخدمييعتمد هذا المبنى على الطبيعة المحيطة بكل ما فيه فمثال نجده ال يعمل بالكهرباء بل 

ى نظام مل علوالشموع لالضاءة والفحم للتدفأة ,والتهوية الطبيعية , وحتى نظام الصرف الصحي فيه يع

 بالنسبة . اماها نبات البرديخزان ذاتي الترسيب عبر انابيب تم ثقبها في االراضي الرطبة المزروع في

ي احداث ا بدون لللشكل العام للمبنى الخارجي فتم تصميميه ليجاري المناظر الطبيبعية للمنطقة المحيطة

 تغيير على البيئة المحيطة .
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 واحة سيوة. –من الداخل  (, فندق ادريري امالل 9الشكل )

 

 فندق البابنشال

ذا الفندق هغرفة ويقع في محيط قلعة شالي ,  11وهو مثال اخر لمنتج تراثي صديق للبيئة يحتوي على 

الصلين انه ايختلف عن نظيره بانه مبنى تم اعادة ترميمه واستخدامه وكان مأهول سابقا ولكن هجره سك

تحي فئزة حسن بعض الفيضانات واالمطار الغزيرة , تم بناءه من مادة الكرشيف وهو حائز على جا

 مة في سيوةويعتبر مثال مهم يحتذى به للتشجيع على اعادة ترميم المنازل القدي 2010للعمارة لعام 

 خصوصا وبالتالي تنشيط السياحة.
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 (, المسقط االفقي للدور االرضي البابنشال, واحة سيوة.10الشكل)

 

 , واحة سيوة فندق البابنشال (, منظور داخلي ل11الشكل)
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 النتائج والتوصيات 

مراعاة اء هذه بالبن ان البناء بمادة الكرشيف لها سلبياتها وايجابياتها , فيجب االنتباه عند اختيار مادة

ف تحتاج لكرشيالحافظ على البيئة وعدم المساهمه في تجريف التربة وايضا المعرفة المسبقة بام مادة ا

 االجمالية للمبنى .  الى عمليات صيانة مستمرة ممكن ان تزود التكلفة

ضا ة وايان الستخدام العمارة الطينية ميزات عدة من ضمنها قدرتها على تقديم حلول بيئية مبتكر

لجمالية اوانب المساهمة في محاربة الفقر لتكلفتها القليلة مع االخذ بعين االعتبار لمصمونها من الج

 .واالمكانيات الفنية في تشكيل مباني فريده من نوعها

ستخدام ها لالاتصال هذا النوع من العمارة الى يومنا الحاضر ما هو اال دليل على اسمرار صالحيت ان 

 جتماعيةة واالالسيما في المناطق الريفية والمناخ الصحراوي مع االخذ بعين االعتبار الظروف الطبيعي

ت التحديا على رة لتتغلبوالخصوصية الثقافية للسكان, وهنا يجب التنويه والتأكيد على تطوير هذه العما

تحمل  ا علىالتي من الممكن ان تواهها مع تقديم الحلول لتطيور مادتها ومكوناتها االساسية وقدرته

 الظروف المناخية القاسية.

صلية اد االيوصي هذا البحث بزيادة االهتمام بترميم المباني الطينية التاريخية بما يتناسب والمو

لتي وية االناس بمميزاتها وتشيعهم على ذلك باستعراض االشكال العض المستخدمة في بناءها وتوعية

لمادة اهذه  ممكن ان تكون مخرجات العمارة الطينية , واجراء االبحاث والدراسات المساهمة في تطوير

 ليكون باالمكان استخدامها كمادة معاصرة في المباني .
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