


 
 الغربية والبالد العربية البالد في الطين عمارة
 المقترحة التطوير ومحاور السائدة البناء طرق

 اجلديد العزيز عبد بن منصور د.
 ٚايتدطٝط ايعُاض٠ به١ًٝ ايبٓا٤ ٚعًّٛ ايعُاض٠ قػِ

 بايطٜاض غعٛز املًو جاَع١
 

 اإلْػََإ عطفََٗا ايََي ايبََٓا٤ َََٛاز أقََسّ َََٔ ايطََن َََاز٠ سُّع ََُت

ٔ  بايعسَٜس  املاز٠ ٖصٙ ٚمتتاظ ، ايبٓا٤ يف تدسَٗاٚاغ  اإلَهاَْا   ََ

 ، املعٛقا  أٚ ايعٝٛب بعض َٔ ٛؽً ال أْٗا نُا ، ١ُٗامل ٚاملُٝعا 

ٌ  َطاعاتَٗا  جيَ   ايي  طَطم  تٓٛعَ   ٚقَس  ، ََٓٗا  اؿَس   ع٢ًَ  ٚايعَُ

 ، نَباا   تٓٛعَا   ٚاؿانط املانٞ يف ايبٓا٤ يف املاز٠ ٖصٙ اغتدساّ

 املتَٛفط٠  ٚاملٛاز ايرتب١ ْٚٛع١ٝ ناملٓار ; ايب١ٝ٦ٝ  يًُخسزا اغتجاب

 . أخط٣ ج١ٗ َٔ املتٛفط٠ اـربا  ْٚٛع١ٝ ، ج١ٗ َٔ

 يًعسَٜس  حَ    أنَخ   نبا باٖتُاّ اؿانط ايٛق  يف املاز٠ ٖصٙ حفً  ٚقس

 َؿََانٌ فََٗٓاى . غََٛا٤ حََس ع٢ًََ ٚايََٓاَٞ ايكََٓاعٞ ايعََاملن يف املؿََه   َََٔ

 يف ٚايبطاي١ََ اإلغََهإ َؿََانٌ ََٖٚٓاى ، ايكََٓاعٞ ايعََام يف ٚايتًََٛ  ايطاق١ََ

 يف ، بايطن اإلْؿا٤ ططم بطظأ اغتعطاض إىل ايسضاغ١ ٖصٙ ٚتٗسف ايٓاَٞ. ايعام

 إيكََا٤ إىل ايسضاغ١ََ ََٖصٙ تََٗسف نََُا .ٚحََسٜ ا  قََس ا  ، ػطبََٞٚاي ايعطبََٞ نايعََامل

٢ََ ايه٤ََٛ ََاز٠ ََٖصٙ عً ََو امل ََا أََِٖ بََربطاظ ٚشي ََا ايََي ممٝعاتٗ  بََٗصا ؼع٢ََ جعًتٗ

 ايٛقَ   يف ٚاغَ   ْطام ع٢ً اغتدساَٗا َٔ  سَّح  ايي ٗاعٝٛب ٚتٛنٝح ، االٖتُاّ

ِ  إىل باإلؾَاض٠  ايسضاغ١َ  ٖصٙ ٚؽتتِ .اؿانط  ٚشيَو  املَاز٠  َٖصٙ  تطَٜٛط  قَاٚض  أَٖ

 . ٚاملػتكبٌ اؿانط عُاض٠ يف نربأ بؿهٌ َٓٗا االغتفاز٠ ٜتػ٢ٓ حت٢

 ، ايعام ب ز َععِ يف يًبٓا٤ َاز٠  ايطن اغتدساّ ؾاع يكس

ٔ  بايكطب تك  ايي ، ايعُطا١ْٝ املػتٛطٓا  يف خكٛقا  ََ  ٕ  بطَٛ

 ٚغاٖا ايٛاحا  ٚٚغط اؾباٍ غفٛح ٚيف األْٗاض ٚفاضٟ األٚز١ٜ
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ٟ  اؾَٓؼ  اغَتكط  إٔ فَُٓص ،  املٓاغَب١  ايرتب١َ  فٝٗا تتٛفط ايي املٓاطل َٔ  يف ايبؿَط

 بََطظأ َََٔ طََناي نََإ ، غ١ََٓ (10.000) َََٔ ٜكََطب َََا قبٌََ ايكط١ََٜٚ املػََتٛطٓا 

 ايب١ََٝ٦ٝ املََراطا  َََٔ حيََُٝ٘ ايََصٟ ، املََى٣ٚ بََٓا٤ يف اإلْػََإ اغََتدسَٗا ايََي املََٛاز

 . ٚغاٖا األعسا٤ ٖٚجُا  ، املفرتغ١  اؿٝٛاْا َٚٔ ، املدتًف١

ٌ  ايكس ١َ  ايعكَٛض  يف ايطن َاز٠ ناْ  يكس  يف ، ٚاغَ   ْطَام  ع٢ًَ  تػَتعُ

 ٚؾعٛب ايطَٚإ اغتعًُٗا حلال ٚق  ٚيف ، َكط ٚيف ، ايٓٗطٜٔ بن اَ حهاضا 

 ايبَٓا٤  نإ ايٛغط٢ ايعكٛض ٚخ ٍ . ايكن ٚأباطط٠ ، ٚاهلٓس ، األٚغط ايؿطم

 ، ايؿُاي١ٝ أَطٜها يف أٜها  اضؽ نإ بٌ ، فخػ  أٚضٚبا يف  اضؽ ال بايطن

ٍ  َٓطك١ ٚيف ، املهػٝو ٚيف ، اهلٓٛز قبٌ َٔ ٕ  . (َْسٜع اإل) جبَا ٔ  َٖصا  ٚنَا  ايفَ

 ٚاهلٛغََا ايرببََط حهََاضا  َ ٌََ ، بىفطٜكََٝا َتٓٛع١ََ حهََاضا  يف  ََاضؽ املعََُاضٟ

 يف ايعََام غََهإ اًََ  َََٔ أن ََط ٜعََٝـ ٍََٜعا ال اؿانََط ايٛقََ  ٚيف ٚغاََُٖا.

ٔ  يًعسَٜس  األاط١ٜ ايبكاٜا فإ حاٍ ١أٜ ٚع٢ً،  (1)ط١ٝٓٝ َػانٔ ََ  ٕ  ، ٚايكَط٣  املَس

ٞ  ، ايعَام  َٔ املدتًف١ املٓاطل يف ٘  ؼع٢َ  ناَْ   ََا  ع٢ًَ  ؾَاٖس  خَا  َٖ  َٖصٙ  بَ

ّ  بَايطن  َععَُٗا  ٞ ٓ َ ُب ايَي  املػَتٛطٓا   تًَو  بَٓا٤  يف ، أ١ُٖٝ َٔ املاز٠  غَا  اـَا

 أقََسّ سُّع ََُت ٚايََي ، فًػََطن يف أضحيََا َس١ََٜٓ امل ََاٍ غََبٌٝ ع٢ًََ فََُٓٗا ، طٚمالََ

 . ايتاضٜذ يف َس١ٜٓ

 ، ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ األخا ايٓكف خ ٍ ، ايعام ؾٗسٙ ايصٟ ايهبا ايتطٛض إٕ

ٌ  ، ٚاالتكَاال   املٛاق   ٚططم ، اؿسٜ ١ ايبٓا٤ َٛاز تاجإْ يف  ٜػَبل  م بؿَه

 اإلْؿا٤ ٚططم َٛاز اغتدساّ َٔ اؿس يف ايهبا أاطٙ ي٘ نإ ، قبٌ َٔ ْعا ي٘

 بؿعبٝت٘ حيتفغ ظاٍ َا اـاّ بايطن ايبٓا٤ إٔ إال . ايبًسإ َٔ ن ا يف ايتكًٝس١ٜ

ٞ  ايعام بًسإ يف كٛقا خ اؿهط١ٜ ٚاملٓاطل املسٕ َٔ ايعسٜس يف  ايكَاض٠  يف ايَٓاَ

ٔ  ايَي  ، ايعسٜس٠ املُٝعا  َٔ املاز٠ ٖصٙ ب٘ تتُت  ملا ٚشيو ، فطٜك١ٝاإل  : أبطظَٖا  ََ

 فََُا ايطٜف١ََٝ املََٓاطل يف أَََا . غََعطٖا ٚضخََل ، ايتٓفََٝص َٛاقََ  غايََ  يف ٚفطتََٗا

 هََاٚأَطٜ فطٜكََٝاإٚ أغََٝا يف ; ايبًََسإ َََٔ نََ ا يف ؾََا٥ع١ ايطََن عََُاض٠ ظايََ 

 . غرتايٝاأٚ ايؿُاي١ٝ ٚأَطٜها أٚضٚبا يف قٌأ ٚبكٛض٠ ، اي ت١ٝٓٝ
                                                           

 (1) Dethier, J. Down to Earth. Centre of Georges Pompidou, Paris, 1981. English edition 

published by Thames & Hudson Ltd.  London, 1982 . 
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ٔ  ٚبايطغِ ٘  - ايطَن  اغَتدساَا   تعَسز  ََ ٞ  األق١ًَٝ  َٚازتَ  - ايَرتاب  َٖٚ

 املطاقب١َ  ٚأبَطاج  ٚاألٖطاّ ناألغٛاض ، ايعُطا١ْٝ املٓؿآ  َٔ ايعسٜس بٓا٤ يف قس ا 

 َٚٗابط ، ايػسٚز بٓا٤ يف حسٜ ا  ٚاغتدساَٗا ٚغاٖا، َػاجس َٔ ; ايعباز٠ ٚزٚض

ٌ  نَُا  ، اؾَٓس  َٚٗاج  ، اإلَساز ٚططم ، ايطا٥طا  ـ  فعَ ٞ  اؾَٝ  يف األَطٜهَ

١ََ ايعامل١ََٝ اؿََطب  أغََطاض يف ٜبك٢ََ املََاز٠ هلََصٙ ايػايََ  االغََتدساّ إٔ إال ، اي اْٝ

 ََاز٠  أظَٗط   حَٝ   ، املػانٔ بٓا٤ يف ٖٛ - ٚحسٜ ا  قس ا  - ٚايتؿٝٝس ايبٓا٤

 اي كاف١ٝ ايٓٛاحٞ يف املدتًف١ اجملتُعا  ؾدك١َٝ خكا٥ل َٔ ب٘ تتُت  َٚا ايطن

ٍ  َََٔ ، ٚغاَٖا  ناف١ََ ٚايػٝاغ١َٝ  ٚاالقتكََاز١ٜ ٚاالجتُاع١َٝ   بػََٝط١ عََُاض٠ خَ 

 َََٔ ، املدتًف١ََ ايب١ََٝ٦ٝ ٚايعََطٚف املَٓار  يف ايهََبا يًتفََاٚ  اغََتجاب  ، َٚتَُٝع٠ 

 ايبًََََسإ َََََٚٔ ، غطبََََا  األَطٜه١ََََٝ املتخََََس٠ ايٛالََََٜا  إىل ؾََََطقا  ايكََََن بََََ ز

 . جٓٛبا  اي ت١ٝٓٝ أَطٜها إىل مشاال  االغهٓساف١ٝ

 املؿٝس٠ اؿسٜ ١ املؿطٚعا  يبعض غطٜ  بؿهٌ املتىٌَ إٕ

 فهَط٠  سُّع َ ُٜ ايبٓا٤ َٔ األغًٛب ٖصا إٔ شٖٓ٘ إىل ٜتبازض ، بايطن

ٔ  َٖصا  تَاضٜذ  إٔ شٖٓ٘ عٔ ٜٚػٝ  ، جسٜس٠ ٟ  ايفَ  إىل ٜعَٛز  املعَُاض

ٔ  أن ط  شيَو  إىل اإلؾَاض٠  غَبل  نَُا  - خًَ   غ١َٓ  آالف 10 ََ

٘  لَس  إش ; ٖصٙ أٜآَا حت٢ اَػتًُط ٍٜعا ٚال -  ٚانَخ١  بكَُات

١ََ ََا٤ يف جًَٝ ََام أمَ ١ََ ايعَ ٌََ ٚيف ، نافَ ََاضا  فَُ  ايَََي اؿهَ

ََع  ١ََ متَٝ ١ََ باألبَٓٝ ١ََ ايطا٥عَ ٤ًََٛا اـ بَ ََسٕ يف غَ ََط٣ أٚ املَ  يف ايكَ

َّ الَّإ  ، ناف١َ  اـَُؼ  ايكاضا  ٔ  متَّ ََا  أضٚع أ  متَّ قَس  إلَاظا   ََ

٘ ؼ  ايََب ز : ََُٖا ايعََام يف َٓطكََتن يف ايعكََٛض أقََسّ َََٓص كٝكَ

 . ايػطب١ٝ يب زٚا يعطب١ٝا

 : ١يعطبٝا ايب ز يف بايطن ايبٓا٤ 2-1

 ؾٝس  ايي ايتاضخي١ٝ املسٕ ألٚىل عس٠ بؿٛاٖسؼتفغ  ١يعطبٝا ايب ز ٍتعا ال

ٔ  ايطبٝع١َٝ.  بايرتب١َ  ا١ًَن  األغاغ١َٝ  ايفهَط٠  اْب كَ   ايعَام  يف املٓطك١َ  َٖصٙ  ََٚ

 ٚفََٔ بتك١ََٝٓ - ٚالزتََٗا َََٓص - َٓكََٗط٠ بطحََ  َََا ايََي املََسٕ ملفََّٗٛ ٚاؿ١ََٜٛٝ

ٍ  تٓاقًَ   ايعكَٛض  ََط   ٚع٢ًَ  بايطن. ايبٓا٤  تطَٛضا   اظزاز  ايَي  املَٗاض٠  َٖصٙ  األجَٝا

 . ٚايفد١ُ املتٛانع١  ، ٚايعػهط١ٜ ٚايس١ٜٝٓ املس١ْٝ ;ناف١ األب١ٝٓ مناشج يتؿٝٝس

البنةةةةةةةةةةةةةةةاء  - 2
بةةةالطين فةةةي 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةبالد 
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 بَايطن  املؿَٝس٠  ايطا٥ع١َ  ايعطب١ٝ املسٕ ايؿىٕ ٖصا يف ١املعطٚف األَ ١ً َٔ ٚيعٌ

 اؾعا٥َط  يف أزضاض َٚس١َٜٓ  املػطب يف َطانـ َٚس١ٜٓ ايُٝٔ يف ٚقعس٠ ؾباّ نُسٜٓي

ٌ  اْعط ) شيو غا إىل ، غٛضٜا يف ٚحً  يٝبٝا يف غساَؼ َٚس١ٜٓ ٌ  . (1 ؾَه  ٚيعَ

ٌ  ايػعٛز١ٜ املسٕ بعض ٕ  نخا٥َ ٌ  ، ٚايطَٜاض  ٚايسضع١َٝ  ٚاهلفَٛف  ٚلَطا  آخَط  زيَٝ

 ع٢ً أغاًغا ٜكّٛ ا ا١ أٚ عكسٜٔ قبٌ حت٢ املسٕ تًو يف ايبٓا٤ نإ إش ; شيو ع٢ً

 . (1)ايطن َاز٠

ٔ  ايطَن  عُاض٠ ب٘ حعٝ  مما ايطغِ ٚع٢ً  َّطَطز  ٚاظزَٖاض  ، نَبا  تطَٛض  ََ

ٌ  يف ، األجٝاٍ عرب املتٛاضا١ اـربا  خ ٍ َٔ ٚشيو ١ٝيعطبا ايبًسإ يف  ََ   ايتعاََ

 اي كاف١ََٝ املتطًبََا  ؾََُٝ  ٜػََتجٝ  ايََصٟ َ ٌََاأل ايتٛظََٝف تٛظٝفََٗاٚ املََاز٠ ََٖصٙ

 ٚاملٓاخ١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ايعطٚف ٜٚطاعٞ ، يًؿعٛب ٚايػٝاغ١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚاالجتُاع١ٝ

١ََ بهٌََ اـاق١ََ ََ٘ إال . قطََط أٚ َٓطك ََص اْ ََٝ زٟ ايكََطٕ َََٔ اـُػََٝٓا  َٚٓ  امل

ََسأ املٓكََطّ ََا٤ ب ََايطن ايبٓ ََب ز يف ب ١ََيعطبا اي ََسضجا  باالنََُخ ٍ ٝ ١ََ ب  ، َتفاٚت

 ْتٝج١ََ االنََُخ ٍ شيََو نََإ ٚقََس . ايََٓاَٞ ايعََام بًََسإ ؾََىٕ شيََو يف ؾََىْٗا

 ٚنَ ا٠  نبا٠ تػاا  َٔ ، املان١ٝ ايك١ًًٝ ايعكٛز خ ٍ ايعام ؾٗسٙ ملا طبٝع١ٝ

 ٚقََس . ناف١ََ ٚغاََٖا جتُاع١ََٝاالٚ  كاف١ََٝايٚ ٚاالقتكََاز١ٜ ػٝاغ١ََٝاي اجملَاال   يف

 غََطٜ  اْتكََاٍ يف ٚاملٛاقََ   االتكََاٍ فََاٍ يف ايعاض١َََ ايعامل١ََٝ اي ََٛض٠ أغََُٗ 

ٛ  ٚنَُا  املدتًف١َ.  ايؿَعٛب  بَن  ٚايتكٓٝا  يً كافا  َػتُط ٚتساخٌ  يف َعَطٚف  َٖ

 خًسٕٚ ابٔ شيو ٜصنط نُا ب٘، ٚإعجاب٘ يًػاي  املػًٛب تكًٝس َٔ االجتُاع عًِ

ٔ  ايهَ ا  ٞتبٓ  إىل شيو أز٣ فكس َكسَت٘، يف  ٚتكٓٝاتَٗا  ، اؿسٜ ١َ  ايبَٓا٤  ََٛاز  ََ

ََب ز َََٔ نََ ا يف املدتًف١ََ ١ََيعطبا اي ٝ ، ٢ََ ََطغِ عً ََا َََٔ اي ََت  م أْٗ  بايٛقََ  َغخ 

ٍ  َٛافكتَٗا  ملعطف١ ايها١ًَ ايسضاغ١ ٚال ايهايف  ٚاالجتُاع١َٝ  االقتكَاز١ٜ  يألحَٛا

 . ١ٝيعطبا يًب ز ايب١ٝ٦ٝ ايعطٚف يف فعايٝتٗا ٚملكساض ، املٓطك١ يؿعٛب

َٓ  َٛاز َٔ ايعسٜس ططح ٣أزَّٚ  ايػَٛم  يف املكَٓع١  ايبَٓا٤  ٚأْع١َُ  اؿسٜ ١َ  ا٤ايب

َّ َٚٔ ، ايكسِٜ ايتكًٝسٟ بايتٛاظٕ اإلخ ٍ إىل ، ايعامل١ٝ  ايبٓا٤ قطاع يف عًٝ٘ ايكها٤ ا

                                                           

َٓكٛض بٔ عبس ايععٜع ، عُاض٠ ايطن بن خربا  املانٞ ٚتطًعَا  املػَتكبٌ . غَج   املَرمتط     ، سٜس اؾ (8)

ايعًُٞ األٍٚ ، ايعُاض٠ ايط١ٝٓٝ ع٢ً بٛاب١ ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ ، َس١ٜٓ غ٦ٕٝٛ ، اؾُٗٛض١َٜ اي١َُٝٓٝ ،   

 . 81-69م م -ّ 2000فرباٜط  10-12
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 (1ؾهٌ )

(  ٚاؾعا٥طمناشج َٔ ايعُاض٠ ايط١ٝٓٝ يف بعض املسٕ ايعطب١ٝ ) َكط ٚايػعٛز١ٜ ٚعُإ ٚايُٝٔ 

 دك١ٝ املعُاض١ٜ املُٝع٠ ايي َٓختٗا تًو املاز٠ يهٌ َٓطك١ٜٚ حغ ايؿ
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ََب ز يف ١ََيعطبا اي ٢ََ - نََبا حََس إىل - ٜعتََُس نََإ ٚايََصٟ ٝ ١ََ املََٛاز عً  الًٝ

ٞ  ايػََٛم  يف املتاح١ََ  ٔ  ايهََ ا  اْتكًََ   فكَََس ٚيََصا  ، الًََ  - ١َََٝيعطبا ايََب ز  َََ

ِ  إقًُٝٞ اقتكاز َٔ - َفاج١٦ ٚبكٛض٠ ٍ  ع٢ًَ  قَا٥ ٍ  ََ   ، املَٓاف   تبَاز  االغَتك 

 َٛغََ  ْؿََط ع٢ًََ َََبي قََٓاعٞ عََاملٞ اقتكََاز إىل ايهاٌَََ ضٟازٚاإل االقتكََازٟ

 ايََي ، اؾٓػََٝا  املتعََسز٠ ايكََٓاع١ٝ ايؿََطنا  قبٌََ َََٔ ، ايع١َََُٝٛ يًُٓتجََا 

 . ايعّعٍ الًٝن اؿطفٝن ع٢ً أجٗع 

ٟ  املعُاضٟ ايؿطغ١ اهلج١ُ هلصٙ تكس٣ ٚقس ٔ  ) املكَط ٞ  حػَ  حَٝ   (1)( فتخَ

 ، املتٛافك١ ايتك١ٝٓ ع٢ً ٜعتُس ٚغطا  َٓٗجا  ٚططح ، االعتباض بعن ملؿانٌا ٖصٙ أخص

 ، ايكسز ٖصا يف ع١ًُٝ خطٛا  ٚاؽص ، هلا ّٞي ٚ ز  َعٗس برْؿا٤ حيًِ نإ ٚايي

 ٚعطض ، فٝ٘ ايتعًِٝ ٚبطاَج ، املعٗس شيو أٖساف عٔ َصنط٠ بهتاب١ قاّ حٝ 

ٕ  إٔ اقَرتح ٚ ، املهط١ََ  مبه١ ايكط٣ أّ جاَع١ ع٢ً فهطت٘  املطنَع  فَٝٗا  ٜهَٛ

ٌ  تتَٛفط  حٝ  ، يًُعٗس ايط٥ٝػٞ ِ  إٔ ع٢ًَ  ، ٚايع١ًَُٝ  ايتع١ًَُٝٝ  ايٛغَا٥  فَطع  ٜػَٗ

 األْؿَط١  بَن  ٚايتٓػَٝل  ، ٚاؿَطفٝن  ٚاملَسضبن  اـَربا٤  بتَٛفا  ايكَاٖط٠  يف املعٗس

 ( فتخَََٞ حػَََٔ ) اقَََرتح ٚقَََس . اإلْؿَََا٤ا  َٚٛاقَََ  املهط١ََََ َه١َََ يف تَََتِ ايَََي

 ْ٘فػَ  ايٛقَ   ٚيف ، ٚايكَاٖط٠  املهط١َ َه١ يف املعٗس يفطعٞ ايتٓعُٝٞ اهلٝهٌ

 املعاََٖس َََٔ ٚفُٛع١ََ املعََٗس بََن ع١ًََُٝ قََ   يٝكََِٝ ايعسََٜس٠ اتكََاالت٘ اغََتػٌ

ٕ  ٚبانػتإ ٚأَطٜها الًرتا يف ايع١ًُٝ ٚاملرغػا   اؾَٗٛز  تًَو  إٔ إال،  ٚإَٜطا

 . ايٓجاح هلا ٜهت  م

ٞ  حػٔ ) ٜرَٔ )) : يكسزا ٖصا يف (2)إبطاِٖٝ ايباقٞ ز.عبس ٜكٍٛ  ٘  ( فتخَ  بىَْ

 يف املتٛافك١َ  ( ايتهٓٛيٛجٝا)  اغتعُاٍ َٔ ايفكا٠ أٚ ايٓا١َٝ يًُجتُعا  َٓام ال

 يًتؿَٝٝس  ال١ًَٝ  املَٗاضا   ع٢ًَ  تعتُس نُا ال١ًٝ املاز٠ ع٢ً تعتُس ٚايي ، ايبٓا٤

 ا َٚٓاخَََٝ ٚظٝفَََٝا  ; يإلْػَََإ املعٝؿ١َََٝ املتطًبَََا  نٌَََ ْ٘فػَََ ايٛقَََ  يف ٚتٛاجَََ٘

١ََ بايٛغََا٥ٌ ٢ََ االعتََُاز زٕٚ ايصاتٝ ََا)  عً ١ََ ( ايتهٓٛيٛجٝ  فتخََٞ ٚؿػََٔ . ايػطبٝ

                                                           

ٔ فتخٞ ٚيس  (8) ٟ حػ ّ يف االغهاملعُاض ًٛا َٔ تػعن غ١ٓ حٝ   1900ّٓسض١ٜ عا  1989ّتٛيف يف عاّ ٚعاف م

. 

(1)  ِ ٕ ايعطب،  ايباقٞ ، عبسإبطاٖٝ ٔ فتخٞ املعُاضٜٛ ، َٓؿ١ٝ  َطنع ايسضاغا  ايتدطٝط١ٝ ٚاملعُاض١ٜ،  : حػ

 . ، َكط اؾسٜس٠ )بسٕٚ تاضٜذ( ايبهطٟ
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ََصيو ََ٘ ب ََس٠ املػََتكب١ًٝ ْعطت ََي ، ايبعٝ ََسضنٗ ال اي ١ََ إال اٜ ١ََ ايكً ََي ايكًًٝ ََط٣ اي  ت

 األََط  ، ايتكًٝس١َٜ  ايطاق١ َكازض يف ايؿسٜس ايٓكل تٛق  ٤ٛن يف ايعام َػتكبٌ

ٔ  ، ايطاق١َ  هلصٙ بسا٥ٌ عٔ يًبخ  ايطا١ً٥ األَٛاٍ اعتُاز إىل أز٣ ايصٟ  ايطاق١َ  ََ

ٛ  ٚهلَصا  ، ال١ًَٝ  ايبَٓا٤  َٚٛاز املٛق  غكا٥ل ايب٦ٝٞ ايتٛافل َٔ أٚ ايؿُػ١ٝ  فَٗ

 ايٓعَط  أَعَٓا  ٚإشا . ايبَٓا٤  يف املتٛافك١َ  ( ايتهٓٛيٛجٝا)  ع٢ً االعتُاز نطٚض٠ ٜط٣

 ايػطب١ََٝ ( اايتهٓٛيٛجََٝ)  تػََاٜط أََْٗا لََس ، املعاقََط٠ ايعطب١ََٝ عُاضتََٓا يف بعََُل

 خطََٛض٠ االػََاٙ ََٖصا يف فتخََٞ حػََٔ ََٜٚط٣ . ايعكََط ( تهٓٛيٛجََٝا)  أََْٗا عج١ََ

 األََط  ، ٚاكافَٝا   اقتكَازٜا   ايػَطب  ع٢ً باالعتُاز زا٥ُا  ٜطتبط شيو ٕإ إش ; نبا٠

ٞ  اجملتُ  ٜفكس ايصٟ ٘  ايعطبَ  بايتبع١َٝ.  ٖٜٛتَٗا  ايعطب١َٝ  ايعَُاض٠  سكَ ٜف نَُا  ، ٖٜٛتَ

ٚ  ايَي  ػطب١َٝ اي ايكٓاعا  إٔ ٜعتكس ٖٚٛ ٘  ٚتكَسض  ايعَام  تػَع  ٚطَطم  ايبَٓا٤  ََٛاز  يَ

ََا٤ ََ  اإلْؿَ ََعا  ظاَْ ١ََ ايتجَٗٝ ١ََ ايفَٓٝ ََا ، ٚاملعُاضَٜ ََا هلَ ََٓسٖا ََ ََٔ ٜػَ ََط ََ  ايفهَ

ََٞ االجتََُاعٞ ََصٟ ، الً ََطبح ٜػََع٢ اي ََاج اغََتااز خََ ٍ َََٔ ايػََطٜ  يً  ََٖصٙ ْت

 َطٜسٚٙ ٜرٜسٙ ايصٟ ايفهط ٖٚٛ فتخٞ، حػٔ فهط جًٝا  ٜعٗط ٖٚصا ايكٓاعا .

ٞ  االقتكَاز  زخٌ إٔ بعس ايعطب، َٔ َٛاطٓٛٙ ٜرٜسٙ مما أن ط ػطباي َٔ  ايػٝاغَ

 . (( ايعًٝا ٚايٝس ايػًب١ فٝٗا يًػطب ايي ١َّٝي ٚ ايسَّ اؿًب١ ايعطبٞ

 ٖٞ: عا١َ َبازئ غت١ فتخٞ حػٔ املعُاضٟ يف أاط  ٚقس

 . املعُاض١ٜ اهلٓسغ١ يف ايبؿط١ٜ ايكِٝ بىٚي١ٜٛ إ اْ٘ -

 . عاملٞ ْطام ع٢ً تطبٝكٗا هٔ  ايي األغايٝ  أ١ُٖٝ -

 . امل ١ُ٥(  ايتهٓٛيٛجٝا)  اغتعُاٍ -

 . اجتُاعٞ تٛج٘ شا  ايبٓا٤ يف تعا١ْٝٚ ططم إىل اؿاج١ -

 . ٚايعازا  يًتكايٝس األغاغٞ ايسٚض -

  .(1)ايبٓا٤ أعُاٍ عرب ايٛطي ايرتا  تطغٝذ إعاز٠ -

ٔ  َٓٝا  األضبعٝ َطًَ   ََٓص ،  اهلل ضمح٘ فتخٞ حػٔ قاّ فكس حاٍ ١أٜ ٚع٢ً ََ 

ٟ  ايكطٕ ّ  املَٝ ز ٔ  بايعسَٜس ،  املٓكَط  بَايطن  ايبَٓا٤  يتخَسٜ   ايع١ًَُٝ  الَاٚال   ََ

 ، ايطٜفٞ اإلغهإ فاٍ يف املتدكك١ ايعًُٞ ايبخ  ؾإ َٔ ايعسٜس يف ٚاؾرتى
                                                           

(8)  ٕ ، ) أٜاض/حعٜطإ  12)باٚ ( ، اجملًس اي اي  ، ايعسز زاْا ، بٝٛ  َٔ ايطن ، ف١ً ايب١٦ٝ ٚايت١ُٝٓ ، ضٜسا

 . 30ّ(.، م1998َاٜٛ/ْٜٛٝٛ  -
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 ٚطَطم ،  ١ََّ الِّ املَٛاز  ع٢ًَ  ٚايسضاغَا   ايبخَٛ   ٤بَرجطا  ٚانَح  اٖتُاّ ي٘ ٚنإ

 إخهََاعٗا بعََس،  اؿانََط ايٛقََ  يف اغََتدساَٗا ١ٚإَهاََْٝ،  ايتكًٝس١ََٜ اإلْؿََا٤

١ََ. ايعََطٚف َٚطاعََا٠ اهلٓسغ١ََٝ يًُعََاٜا ََايبخٛ  اهلل ضمحََ٘ اََٖتِ نََُا، ايب٦ٝٝ  ب

 ايطاق١َ  )):  مسَاٙ أ َعطٚفَا   نتابَا   شيَو  يف ٚأيَف  ، ٚايتدطَٝط  ايعُاض٠ يف املٓاخ١ٝ

(( ايتكًٝس١ٜ ٚايعُاض٠ ايطبٝع١ٝ
(( ايفكَطا٤  عَُاض٠  )) نتاب٘ إٔ إال  .(1)

(2)  ٕ  أن َط  نَا

٘  ٜٚعَطض  أفهَاضٙ  حيٌُ زيٝ   ٚأقبح بٌ،  اْتؿاضا  ٚأٚغ  ؾٗط٠  املتعًك١َ  ْعطٜاتَ

 . ( ايكط١ْ)  قط١ٜ بٓا٤ يف ايع١ًُٝ ٚػطبت٘،  ايطن بعُاض٠

ٕ  يكس ٔ  نَا ٞ  حػَ ٘  فتخَ ٔ  م ب١َ٦ٝ  يف ْٚؿَى  ، يعكَطٙ  غَابكا   اهلل ضمحَ  تهَ

 أن َط  ايؿَُاي١ٝ  طٜهَا ٚأَ أٚضٚبَا  يف ايهبا أاطٙ ي٘ نإ ايصٟ ، بفهطٙ ٚاع١ٝ

 . ٚاإلغ ١َٝ ايعطب١ٝ ايب ز يف َٓ٘

ّ  يكس ٔ  أفهَاضٙ  بعَض  بتٓفَٝص  قَا ََ  ٍ ّ  زاض ) َؿَطٚع  خَ  ٍ  يف ( اإلغَ   مشَا

 َػَاحتٗا  تبًَؼ  ٖهَب١  ع٢ً املؿطٚع بتكُِٝ قاّ حٝ  ،(  هَٛٝهػ ْٝٛ)  ٚال١ٜ

 فتخٞ حػٔ كطط نإ يكس ، ( Abiquiu ابهٝٝٛ ) قط١ٜ ع٢ً تطٌ ٖهتاضا  42

ٟ  ، املؿطٚع هلصا (Fathy’s master plan) ٥ٝؼايط ٕ  ٚايَص  ع٢ًَ  تٓفَٝصٙ  َكرتحَا   نَا

ٕ  ، غَٓٛا   10 َس٣ ٔ  ٜتهَٛ ِ  قط١َٜ  ََ ٔ  ٜكَاضب  ََا  تهَ  َػَجس  ََ   عا١ًَ٥  150 ََ

ٔ  َٚسضغ١ ٔ  ظاض ٚقَس  ، ٚعَٝاز٠  يًطَ ب  ٚغَه ٞ  حػَ ّ  يف فتخَ  املٛقَ   1980ّ عَا

ٔ  َٔ اآإ ٚبكخبت٘ ِ  ٚشيَو  ايَٓٛبٝن  ايبَٓا٤ٜ  الًَٝن  ٚاؿَطفٝن  املعَُاضٜن  يتعًَٝ

 زٕٚ بايؿََُؼ اجملفََف ايطََٝي ايطََٛب َََٔ ٚايكبََاب ٚاألقب١ََٝ ايعكََٛز بََٓا٤ ططٜك١ََ

ٌ  مت ٚقَس  اـؿب١ٝ. ايكٛاي  إىل اؿاج١ ٔ  أجَعا٤  بَٓا٤  بايفعَ  ناملػَجس  املؿَطٚع  ََ

 . ( 2ؾهٌ اْعط ) (3)ٚاملسضغ١

                                                           

 (1) Fathy, H. Natural Energy and Vernacular Architecture. University of Tokyo and the 

University of Chicago Press. Chicago 1985 . 
 (2) Fathy, H. Architecture for the Poor. An Experiment in Rural Egypt. University of 

Chicago Press. Chicago 1973 . 
 (3) Dillon, D. A mosque for Abiquiu. Progressive Architecture. James J. Hoverman 

Publisher. June 1983. (pp 90-92.) . 
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 شيو ٜٚعٛز ، ايسٚي١ٝ املعُاض١ٜ اؾٛا٥ع َٔ ايعسٜس ع٢ً فتخٞ حػٔ حكٌ ٚقس

ًَ ا ان عٔ ٜعٜس مبا بعسٙ اعاملًٝ ظٗط  ٚاػاٖا  ئَباز عٔ نت  أْ٘ إىل  ، اعا

ًُ شيو لطبَّ ْ٘أ شيو َٔ ٚاألِٖ  املعُاضٜن َؿاُٖا عطف ٚعٓسَا ، اٚتٓفًٝص اتكُٝ
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 (2ؾهٌ )

ٜا  املتخس٠ َػجس َؿطٚع قط١ٜ زاض اإلغ ّ يف َٓطك١ ابٝهٝٛ بٛال١ٜ ْٝٛ َهػٝهٛ يف ايٛال

األَطٜه١ٝ ، ٚايصٟ قُُ٘ املعُاضٟ ايطاحٌ حػٔ فتخٞ ، ٚايصٟ ٜعٗط يف ايكٛض٠ أع ٙ أآا٤ 

 1981ّؾطح٘ جملُٛع١ َٔ املعُاضٜن األَطٜهٝن ، ٚشيو يف عاّ 
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 اي  اٝٓا  يف ، ًَُِٗب َق ٚاالػاٖا  ئاملباز بٗصٙ ْاز٣ قس فتخٞ حػٔ إٔ ايعام يف

 . (1)نتبََ٘ ٚقََطا٠٤ أعُايََ٘ زضاغ١ََ ع٢ًََ عهفََٛا يعؿََطٜٔا ايكََطٕ َََٔ ٚاألضبعََٝٓا 

ٍ  اغتؿَٗس  نُا ، ٚايكٝاز٠ بايطٜاز٠ ي٘ تسٜٔ عامل١ٝ َساضؽ ٚتهْٛ   غٝاغ١َ  ضجَا

 ٚايتكايَٝس  ايعَازا   اغَتُطاض١ٜ  ؼرتّ ايي يألعُاٍ َ اال نْٛٗا ، بىعُاي٘ ٚقٝاز٠

 . (2)ٚتٛانع٘ ايفٓإ ٚإبساع ، االجتُاعٞ املكًح بٛاقع١ٝ ، ٚايرتا 

١ََ اجملََ   َععََِ يف - اهلل ضمحََ٘ - فتخََٞ حػََٔ عََٔ ْؿََط ٚقََس  املعُاضٜ

 ايعََام بًََسإ يف ايََعَٔ َََٔ ضزحََا  املعََُاضٜن بََن ََٜرتزز امسََ٘ ٚأقََبح ، ايعامل١ََٝ

ٟ  فهَطٙ  طٚغَدَّ  فَٝٗا  ٚيَس  ايَي  ايعطب١َٝ  ايَب ز  يف إال،  ناف١ ٔ  املعَُاض  جًَٗا. أ ََ

ٔ  َٜس ايعس يف تكسٜط َٔ فتخٞ حػٔ ب٘ حفٌ مما ايطغِ ٚع٢ً ََ  ٌ  ، ايسٚي١َٝ  الافَ

ٌ  َٚا ، ايؿطف١ٝ املٓاق  َٔ سٙتكَّ َٚا ٘  حكَ ٔ  عًَٝ  حت٢َ  ، ايتكسٜط١َٜ  اؾَٛا٥ع  ََ

ًُ أقبح  َٜصنط  ََا  َْازضا   امس٘ إٔ إال املعاقط٠، ايعطب١ٝ ايعُاض٠ تاضٜذ يف اباضًظ اعً

 ٜعَطف  ٚال ، ايعطب١َٝ  ٚاملعاَٖس  باؾاَعَا   ايسضاغ١َٝ  ٚايكاعا  املعُاض١ٜ املٓاٖج يف

 ايعطب١َٝ  بايًػ١ عٓ٘ نت  َا يك١ً ٚشيو امس٘ إال ايعطب املعُاضٜن َٔ ايه ا ٘عٓ

. 

 بسأ فتخٞ حػٔ املعُاضٟ ايطن عُاض٠ أغتاش ضحٌٝ ٚبعس اؿانط ايٛق  ٚيف

٘  عَرب  ١يعطبٝا ايب ز َٔ عسز يف ايطن بعُاض٠ االٖتُاّ ٟ  ت َصتَ ٘  َٚٓاقَط  ططٜكتَ

 ، ايطبٝع١ََٝ يًََُٛاضز املػََرٍٚ االغََتعُاٍٚ ايبََٓا٤ يف املػََتس ١ األغََايٝ  اتبََاع يف

 شيََو إٔ إال ََٖٚٓاى ََٖٓا املؿََطٚعا  بعََض إلقا١َََ املتفطق١ََ اؾََٗٛز بعََض ٚبََصي 

 . ايػطب١ٝ ايب ز يف مب ٝ تٗا ٕتكاض ال اؾٗٛز ٚتًو االٖتُاّ

 : ايػطب١ٝ ايب ز يف بايطن ايبٓا٤ 2-2

ٌ  م يهَٓٗا  ١قس َ  تعتَرب  أٚضٚبَا  يف ايطَن  يعُاض٠ ايتاضخي١ٝ ايؿٛاٖس إٕ  تكَ

ََا إىل ََ٘ ٚقًََ  َ ١ََ يف إيٝ ََب ز َٓطك ١ََ اي ََي،  ٚاإلغََ ١َٝ ايعطبٝ ََ  اي ََسا  ناْ َٗ 

 بتىاا إال ايٓٛض ٜط م أٚضٚبا يف املسٕ َفّٗٛ ٕإ إش ; ايكس ١ اؿهاضا  َٔ يًعسٜس

 ايػطب١َٝ  املكاطعَا   عاق١ُ بتؿٝٝس قاَٛا عٓسَا ، غ١ٓ 2000 حٛايٞ َٓص ايطَٚإ

                                                           

ٔ فتخٞ.أمحس،  ايػفطٟ (8) ٟ ايطا٥س ٚايٓاقس اي شع حػ ، 97، ايعسز  ٓسؽ ايعطبٞ )زَؿل(ف١ً املٗ،  : املعُاض

 . 6م - ّ(1990)

 . ، بسٕٚ تاضٜذ ايكاٖط٠ ،زٚض حػٔ فتخٞ يف تطٜٛط ايعُاض٠ ايعامل١ٝ.،  عًٞ،  ضأف  (1)



 المنورة المدينة ودراسات بحوث مركز مجلة

 

881  
 ايطن َػتدسَن ، حايٝا  ايفطْػ١ٝ املسٕ أنرب ااْٞ ،(  يٕٝٛ ) يف طٛضٜتِٗاَربإل

ٕ )  َٓطك١ يف - اآلٕ حت٢ -ٚال ٜعاٍ ايبٓا٤ بايطن  . ايبٓا٤ يف أغاغ١ٝ َاز٠   يَٝٛ

 بايبَٓا٤  ٚحانَطا   َانَٝا   َٓٝ  ُع ايَي  األٚضٚب١َٝ  املَٓاطل  أن َط  سُّع َ ُتٚ ، حٛهلا َٚا (

 ٚايَي  املاز٠ هلصٙ َػتدس١َ ١ٝٚعُطاْ غه١ٝٓ ١ن اف أنرب تهِ حٝ  ، بايطن

 ممٝع٠ مناشج املٓطك١ ٖصٙٚيف ،  ايطٜف١ٝ املػانٔ إمجايٞ َٔ %75 ْػبت٘ َا مت ٌ

ٔ  املؿٝس٠ ايفد١ُ ايككٛض َٔ  ، غ١َٓ  200 إىل 100ََس٠ تَرتاٚح ََٔ     ََٓص  ايطَن  ََ

ٔ  نبا عسز ٚفٝٗا نصيو ، ايربجٛاظ١ٜ ايطبكا  بعض حايٝا  تػهٓٗا  األب١َٝٓ  ََ

ََاْٞ َََٔ ٚغاََٖا ٚاملػتؿََفٝا  ضؽناملََسا ايعا١َََ ََاع ٜكٌََ ايََي املب  بعهََٗا اضتف

 ٍتََعا ال ََْ٘أ إىل (1)( زتََٝٝ٘ جََإ)  ٜٚؿََا بََايطن. َؿََٝس٠ نًََٗا ، طبكََا  مخََؼ

ٞ  َٔ األقٌ ع٢ً %15 ْػب١ ٖٓاى ٔ  تكَٓ   فطْػَا  يف ايطٜف١َٝ  املبَاْ ّ  ايطَن  ََ  اـَا

 ، ( Reims ض ع ) ، ( Lyons يٕٝٛ ) َٔ بايكطب ايط١ٝٓٝ املباْٞ هلصٙ أَ ١ً عس٠ ٖٚٓاى

(  ٌ  ، ( Avignon أفََٝٓٛ ) ، ( Rennes ضََٜٔ ) ، ( Toulouse تٛيََٛظ ) ، ( Grenoble جطٜٓٛبَ

 . باضٜؼ ايفطْػ١ٝ ايعاق١ُ َٔ بايكطب ايٛاقع١ ، ( Chartres ؾاضتط)  ٚنصيو

ٕ  َٓطك١َ  يف بَايطن  ايبَٓا٤  يف املتٛاضا١َ  يًتكايٝس نإ يكس  زٚض حٛهلَا  ََٚا  يَٝٛ

ٛ  يف باضظ ٛ  إال اؿسٜ ١َ  ايطَن  يعَُاض٠  األٍٚ ايطا٥َس  ضظَٗ ٟ  املَٗٓسؽ  َٖٚ ٛ  ) املعَُاض  فطاْػَ

 ايبٓا٤ ؼسٜ  يف ٚزضاغات٘ عُاي٘أل نإ ايصٟ Francois Cointeraux)(2) نٛاْرتٚ

 ٚاٜطايٝا نىملاْٝا أٚضٚبا أجعا٤ بك١ٝ إىل يٝكٌ فطْػا حسٚز ػاٚظ بايؼ أاط بايطن

 بٗٓسغ١ََ اٖتََُاّ أٍٚ أعُايََ٘ أاََاض  يكََس ٌبََ ، 1790ّ عََاّ َََٔ بتََس٤ًاا ٚايََسمناضى

 يكس . 1806ّ عاّ املتخس٠ ايٛالٜا  ٚيف 1823ّ عاّ يف اغرتايٝا يف ايط١ٝٓٝ ايعُاض٠

 ع٢ً تكّٛ اعتٝاز١ٜ مماضغ١ فطز ( نٛاْرتٚ فطاْػٛ)  قبٌ بايطن ايتؿٝٝس نإ

ٔ  خاي١ٝ ناْ  أْٗا إال،  املتٛاضا١ اـرب٠ ع٢ً ٚتطتهع ايبس١ٜٗ  ع١ًَُٝ اي األغَؼ  ََ

 . اؿسٜ ١ ايطن عُاض٠ ع٢ً زخاهلُاإ يف ضا٥س زٚض ي٘ نإ ، ٚقس ايف١ٝٓ ٚاملُاضغ١

ٛ )  خط٢َ  ٚع٢ً ٚ  فطاْػَ ٔ  ٚبَايكطب  ( نَٛاْرت ّ  فَٝٗا  ْؿَى  ايَي  املٓطك١َ  ََ  قَا

 املطنََع أمسََٛٙ َطنََع بتىغََٝؼ األٚضٚبََٝن ٚاملٗٓسغََن املعََُاضٜن َََٔ فُٛع١ََ

                                                           

 (1) Dethier, J. Earth Architecture. Saudi-French Meetings on Earth Architecture.  Tuwaig 

Palace, Diplomatic Quarter, Riyadh.  March 1988. (pp 1-13.) . 

 . 1740ّعاّ  بفطْػااملٗٓسؽ املعُاضٟ فطاْػٛ نٛاْرتٚ يف يٕٝٛ  ٚيس (1)
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 The International Centre for Research ) ايطن عُاض٠ ٚتطبٝكا  ألعا  ايعاملٞ

and Application of Earth Architecture ٟأطًكٛا ٚايص  ٘  فُٛع١َ )  اختكَاضا   عًَٝ

 ٚإٕ( ،  جطْٛبٌََ)  َس١ََٜٓ يف 1979ّ عََاّ يف ٚشيََو ( CRATerre Group نََطاتا

 أآََا٤ 1973ّ عََاّ إىل إضجاعََٗا  هََٔ اجملُٛع١ََ هلََصٙ اؿكٝك١ََٝ ايبسا١ََٜ ناََْ 

ٌ  يًعُاض٠(  جطْٛبٌ)  َسضغ١ ط ب َٔ فُٛع١ قاّ حُٝٓا طايٓف أظ١َ  بعَض  بعَُ

 شا  طاق١ََ ٚتكََٓٝا  ٚضخٝك١ََ بػََٝط١ بََٓا٤ َََٛاز عََٔ ايبخََ  غكََٛم ايتجََاضب

 . ايتهًف١ َٓدفض اإلغهإ َؿاضٜ  يف الغتدساَٗا َٓاغب١ نفا٠٤

 ( جطْٛبٌ ) َسضغ١ أقبخ  حٝ  (1976ّ) عاّ حت٢ اؾٗٛز تًو ٚاغتُط 

ََاض٠ ََسّ يًعُ ََايطن ايتؿََٝٝس عََٔ َتدككََا  َكََطضا  تك ََو ٚبعََس،  ب  يف أٟ بعََاّ شي

 ٘ ،بََ  ايبََٓا٤ ع٢ًََ املتدكََل  ايتََسضٜ  يتكََسِٜ يًطََن  َعٌََُ تىغََٝؼ مت 1977ّ

 باؾٛاْ  اجملُٛع١ تًو اٖتُ  ، بعاَن شيو بعس ( ناضتا ) فُٛع١ ٚبتىغٝؼ

 يٝؼ ايبٓا٤ يف ايطن اغتدساّ مٛ ح ٝ ا  ٚغع  ايطن يعُاض٠ ٚايتطبٝك١ٝ ايٓعط١ٜ

ٞ  ايعام بًسإ يف فكط ٌ  ايَٓاَ  يف اجملُٛع١َ  َٖصٙ  ْعَُ   ٚقَس  ْفػَٗا.  أٚضٚبَا  يف بَ

 يف ( بَٛبََٝسٚ جََٛضج) َطنََع يف ايطََن عََُاض٠ عََٔ نََباا  َعطنََا  1981ّ عََاّ

ٔ  ٚمنَاشج  ايتك١َٝٓ  بَٗصٙ  ايتعطٜف بػطض ٚشيو ايفطْػ١ٝ ايعاق١ُ  يف اغَتدساَٗا  ََ

 ٚقَس  املػَتكبٌ.  يف اغَتدساَٗا  ع٢ًَ  ايتخفَٝع  ََ   املدتًف١َ  ايعَام  بًسإ يف املانٞ

 عٔ نتاب إقساض املعطض شيو ضافلٚ،  ايعام بًسإ َٔ عسزا  املعطض ٖصا جاب

 . يػا  غب  َٔ أن ط إىل تطجِ ٚايصٟ (1)(Down to Earth) ٖٛ ايطن عُاض٠

ٔ  ايعسَٜس  املتَُٝع٠  اجملُٛع١َ  ٖصٙ جٗٛز مثاض َٔ ٚنإ  اؿهَط١ٜ  املؿَاضٜ   ََ

ّ  بَٓٝ   ايي اؾسٜس٠ ٛ  نَُا  ايطَن  باغَتدسا َٖ  ٍ ٌ  ) َؿَطٚع  يف اؿَا ٛ  اَٜ  ’I’ Isle d ايبَ

Abeau ) (3ؾهٌ )اْعط 1984ّ عاّ يف تؿٝٝسٙ مت ٚايصٟ ايُٓٛشجٞ ايػهي.  

                                                           

 (1) Dethier, J. Down to Earth. Centre of Georges Pompidou, Paris, 1981. English edition 

published by Thames & Hudson Ltd.  London, 1982 . 



 المنورة المدينة ودراسات بحوث مركز مجلة

 

810  
 َٔ تتهٕٛ َبإ يف ُع  ُج غه١ٝٓ ٚحس٠(  63 ) َٔ املؿطٚع ٖصا ٜتهٕٛ ٚ

ٕ ي ) ََسٜٓي  بَن  ايٛاقع١َ  املٓطك١ يف بٝٓ  (1)ا طبك(  5 إىل 3)  َٛٝ  ٌ  يف ( ٚجطْٚٛبَ

 . فطْػا

 اغتخسا  يف يًعُاض٠(  جطْٛبٌ ) َسضغ١ َ  ( ناضتا ) فُٛع١ غُٗ أ نُا

 يف املتكسّ بايتسضٜ  ٢ٜٚعٓ عاَن ٜػتػطم ايطن عُاض٠ عٔ ايعًٝا يًسضاغا  بطْاَج

 ( املاجػتا ) زضج١ ايساضؽ بعسٖا  ٓح ايطن يعُاض٠ ٚايتطبٝك١ٝ ايٓعط١ٜ اؾٛاْ 

 ع٢ًَ  اجملُٛع١َ  َٖصٙ  حككتَٗا  ايَي  املؿَٗٛز٠  يإللاظا  ْٚعطا  . تدكلاي ٖصا يف

ٞ  ايعََاملن  َػََت٣ٛ ّ  ايََٓاَ ٔ  ايعسََٜس  يف ٚشيََو  - ايتعََبا  قََح  إٕ - ٚاملتكََس َََ 

 ايطا٥َس٠  اجملُٛع١َ  - عَل  - ُتع َسُّ  فرَْٗا  املاز٠ هلصٙ ٚايتطبٝك١ٝ ايٓعط١ٜ اجملاال 

ٌ  يف ٚشيَو  خربتٗا َٔ از٠ٚاالغتف إيٝٗا بايطجٛع ٜٛق٢ ٚايي،  اجملاٍ ٖصا يف  نَ

 . اؿانط ايٛق  يف،  ايطن بعُاض٠ لٜتعً َا

 ايػطب١ََٝ ايََب ز َََٔ ايعسََٜس يف ايطََن َََاز٠ اغََتدسَ  فكََس حََاٍ ١أََٜ ٚع٢ًََ

 يف ايتؿٝٝس ططم أقسّ َٔ ٚاحس٠ بايطن ايبٓا٤ تكايٝس سُّع ُت فُ   َتفاٚت١. بسضجا 

(2)بطٜطاْٝا
 ( Cornwall نٛضٍْٛٚ ) َٔ املُتس٠ ١املٓطك يف (cob) املساَٝو ُباْٞف ، 

ٔ  ايَٓٛع  ٖصا َٔ ايعع٢ُ ايػايب١ٝ إٔ حن يف ( Hampshire ٖاَبؿا ) إىل  ايبَٓا٤  ََ

ٕ  بَُٝٓا  . (3)الًرتا َٔ ايػطبٞ اؾٓٛبٞ اؾع٤ يف ( Devon زٜفٕٛ ) َٓطك١ يف  نَا

ٟ  بايؿُؼ اجملفف بايطٛب ايبٓا٤ ٜػٛز ٘  ٜطًَل  ٚايَص  األجَعا٤  يف (clay lump) عًَٝ

 ٚع٢ًَ  (.Norflok) ْٛضفًٛى ) َٓطك١ ٚجٓٛب ٚغط خكٛقا  بطٜطاْٝا َٔ ايؿطق١ٝ

 فطْػا يف ( ضٜٔ ) ٚازٟ يف غا٥سا  تكًٝسا  سُّع ُٜ املهػٛط بايرتاب ايبٓا٤ إٔ َٔ ايطغِ

                                                           

 (1) Dethier, J. Back to Earth. The Architectural Review. Vol.CLXXXVIII, No. 1123. 

September 1990. (pp 80-83.) . 

 (2) Ashurst, Jone & Nicola. Practical Building Conservation. Gower Technical Press Ltd. 

England 1988 . 

 (3) Davey, N. A History of Building Materials. Phoenix House Ltd. London 1961. 
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ٔ  ايططٜك١َ  َٖصٙ  زخٍٛ إٔ إال ّ  بعَس  ََا  إىل تَىخط  بطٜطاَْٝا  إىل بَايطن  ايبَٓا٤  ََ  عَا

 . (1)الًرتا َٔ اؾٓٛب١ٝ األجعا٤ يف نٝل ْطام ع٢ً اغتدسَ  حٝ  ، (1790ّ)

 األٚىل ايعامل١َٝ  اؿطب بعس بطٜطاْٝا يف الاٚال  َٔ ايعسٜس ٖٓاى نإ يكس

 َؿََطٚع نََُٔ ٚايكََٝس ايعضاع١ََ ٚظاض٠ بََ٘ قاَََ  َََا أبطظََٖا يعٌََٚ ، بََايطن يًبََٓا٤

 عاّ يف ( Wiltshire ٚيتؿا ) َكاطع١ يف ( Amesbury اَعبطٟ ) قط١ٜ يف هلا غهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (1) Williams-Ellis, C. and Eastwick-Field, J.& E.  Building in Cob, Pise and Stabilized Earth.  

Country Life Ltd., London 1947. 

McCann, J. Clay and Cob Buildings. Shire Publications Ltd. UK 1983. 
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 (3ؾهٌ )

 ضغَٛا  َعُاض١ٜ ٚيكطا  ملؿطٚع ) اٌٜ ايبٛ ( ايػهي ايُٓٛشجٞ

 1984ّايصٟ ؾٝس يف جٓٛب فطْػا عاّ 
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ِ  ع٢ً ؾطفأ،  َٓعال  ( 35 ) بٓا٤ مت حٝ  ، (1920ّ)  ََٓٗا  مخػ١َ  ٚتٓفَٝص  تكَُٝ

ِ  (1)زضاغ١َ  ٚيف ٚايكَٓاعٞ.  ايعًُٞ ايبخ  قػِ َٛظفٛ ٍ  َٖصٙ  يتكَٝٝ ّ  املَٓاظ  بَٗا  قَا

ٍ  َٖصٙ  إٔ إىل إؾَاض٠  (1973ّ) عاّ يف ( ناَربزج ) ظاَع١ ايعُاض٠ قػِ  ََا  املَٓاظ

 إىل ايسضاغ١َ  تًَو  خًك  ٚقس . ايبػٝط١ ايتفاقٌٝ بعض عسا فُٝا ، جٝس٠ عاي١ ظاي 

ٞ  ََٓٗا  املػتدًك١َ  ٚايسضٚؽ،  ايتجطب١ تًو لاح إٔ  إلعَاز٠ ،  قًَب١  أضن١َٝ  تعطَ

 أعََا  قط١ََ قاَََ  (1950ّ) عََاّ ٚيف ايطََن. َََٔ انٔاملػََ بََٓا٤ يف ايََتفها

 ايطٛب َٔ ػطٜيب َب٢ٓ بتؿٝٝس ( Building Research Station ) ايربٜطا١ْٝ ايبٓا٤

 ََٖصا ٍََٜعا ٚال ، ( Garston جاضغََتٕٛ ) يف َكطََٖا يف ٚشيََو باالمسََٓ  الّػََٔ ايطََٝي

 املٛنَٛع  بَٗصا  املٗتُن ايربٜطاْٝن ايباح ن حسأ ٖصا إىل أؾاض نُا َػتدسَا  املب٢ٓ

 : مساٙأ خاقا  َهبػا  (1983ّ) عاّ يف طٛض ايصٟ (2)( Webb ٚب ) ايسنتٛض ٖٚٛ

(brepak) الّػٔ ايطٝي ايطٛب يعٌُ ٚشيو . 

ٕ  َٔ ايتػعٝٓا  َٓتكف حٛايٞ ٚيف ٟ  ايكَط ّ  املَٝ ز  َسضغ١َ  قاََ   ، املٓكَط

 املٗت١ُ املٓعُا  إحس٣ َ  بايتعإٚ ( Plymouth School of Architecture بًُٝٛ  )

ٕ  ) َٓطك١َ  يف بايطن بايبٓا٤ ِ  ( Devon زٜفَٛ ِ  املكَطضا   بعَض  بتكَسٜ  بعَض  ٚتٓعَٝ

 اؿسٜ  ايبٓا٤ ٚتؿجٝ  املٓطك١ يف بايطن ايبٓا٤ تكايٝس بع  إعاز٠ بٗسف ايٓسٚا 

 بىعا  ٢ٓ ع ُٜ ( بًُٝٛ  ) ظاَع١ ايط١ٝٓٝ يًعُاض٠ َطنع تىغٝؼ مت نُا ، (3)بٗا

 . بطٜطاْٝا يف بايطن بٓا٤اي ٚتطبٝكا 

 يف ايػطب١ََٝ أٚضٚبََا َََ  ق١ََٜٛ بََطٚابط تََطتبط ٚايََي ، املتخََس٠ ايٛالََٜا  يف أََا 

 ايػازؽ ايكطٕ يف إيٝٗا ٚقٛهلِ عٓس األغبإ املػتعُطٕٚ جً  فكس ، ايؿىٕ ٖصا

ٟ  عؿط ٞ  املعُاض١َٜ  باهلٓسغ١َ  اـاق١َ  األٚضٚب١َٝ  ايتك١َٝٓ  األغَايٝ  ،  املَٝ ز  يًُبَاْ
                                                           

 (1) Vale, Brenda. A Review of the Ministry of Agriculture's Earth Houses, Working Paper 

17.  Department of Architecture, University of Cambridge, 1973 

 (2) Webb, D.J.T. Stabilised Soil Building Blocks.  Ph.D. Thesis, Faculty of Arts, University 

of Newcastle upon Tyne, U.K. 1988. 

 (3) Watson, L. Earth as a British Building Material. Architectural Design Vol 67 No.1/2 

Jan/Feb 1997. (pp87-90) 

Sinha, S. Down to Earth Buildings. Architectural Design Vol 67 No.1/2 Jan/Feb 1997. 

(pp91-93.) 
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١ََ ٢ََ آََْصاى زخًََٖٛاأٚ،  ايطٝٓٝ ََا٤ تكايََٝس عً ََاى . (1)ايػََا٥س٠ ايبٓ ََا  يف ٖٚٓ  ايٛالٜ

ٛ  ، تهػاؽ ) أَطٜها َٔ ايػطب١ٝ اؾٓٛب١ٝ َْٝ  ٛ  ٚجَٓٛب  ، ضٜعَْٚا أ ، َهػَٝه

ََُٜ ( نايٝفٛضََْٝا ََايطن ايبََٓا٤ سُّع  ََا . ََٖصٙ يف ال١ًََٝ ايعََُاض٠ َعََاٖط َََٔ ب  ايٛالٜ

١ََ يف فََُ    ََٛ)  ٚالٜ ََٔ ( %15 ) حََٛايٞ ( هَٛٝهػََ ْٝ ََا٤اي َ ََٞ بٓ ََايطٛب الً  ب

-Adobe) طََٝي طََطاظَََٔ  ايبََاقٞ َٚععََِ ، (Adobe) بايؿََُؼ اجملفََف ايطََٝي

Style) ايطن بًٕٛ ببٝاض (mud-coloured render) (2)اـؿ  َٔ ٖٝانٌ ع٢ً . 

ََعاٍ ٚال ١ََ ت ١ََ عاق١ََُ ( Santa Fe يف غََاْتا ) َسٜٓ ََٛ)  ٚالٜ (  َهػََٝهٛ ْٝ

ُّ األَطٜه١ََٝ   َّٓغ ََ حََٝ  بََايطن ؾََٝس  ايََي  ١ََاؿسٜ املبََاْٞ َََٔ ايهََ ا تهََ

 ًََٜٚعّ،  ايط١ََٝٓٝ املبََاْٞ ع٢ًََ بالافع١ََ ٜكهََٞ،  قاََْْٛا  فََٝٗا ايبًس١ََٜ ايػًََطا 

ََاْٞ برظََٗاض ٢ََ حفاظََا ،  ايطََن مبعََٗط األخََط٣ املب ١ََ ١ََٜٖٛ عً  ٚؾدكََٝتٗا املسٜٓ

 . (3)املُٝع٠

١ََ ايٛالََٜا  يف خكٛقََا ،  أَطٜهََا يف ايطََن عََُاض٠ اظزََٖط  ٚقََس  اؾٓٛبٝ

،  املٝ ز١ٜ ايػبعٝٓٝا  َطً  يف،  ايٓفط أظ١َ بعس ًَخٛظ بؿهٌ،  َٓٗا ١ايػطبٝ

ََط ََازٕٚ ٚظَٗ ََاظ املَٓ ٢ََ باؿفَ ١ََ عًَ ٢ََ،  ايطاقَ ََتٜٛا  عًَ ١ََ املػَ ََت٢ ٚيف،  نافَ  ؾَ

 َٔ ٜػتًٗو ايبٓا٤ قطاع إٔ َٔ (4)( اٜتٕٛ ضٚ  ) شنطت٘ َا شيو َٚٔ،  ايكطاعا 

ِ  يف،  ١ايطاقَ  ع٢ًَ  ايٛطي اإلْفام حجِ َٔ (%30 إىل %25) حٛايٞ ٕ  َععَ  ايبًَسا

 . ايكٓاع١ٝ

٘ أ;  ايطاق١َ  ع٢ًَ  اؿفاظ مبٛنٛع ايهبا االٖتُاّ ٜرنس ٚمما  أظ١ََ  ََٓص  َْ

ٞ   (1973ّ) عاّ يف ايٓفط َ ٓ ٔ  ايعسَٜس  املتخَس٠  ايٛالَٜا   يف ُب ََ  ٞ  ٚاملؿَطٚعا   املبَاْ

 فَبعض  ، ايطاق١ َٔ ايهاٌَ ؾب٘ ايصاتٞ االنتفا٤ َٔ نبًاا قسضا  أظٗط  ايي

ٔ  ٜكطب َا تػطٞ املباْٞ تًو ََ ( 95% )  ٔ ٌ  سُّع َ ُٚت،  يًطاق١َ  ال٢ًَ  االحتَٝاج  ََ َ َ 

                                                           

 (1) McHenry, P.G. Adobe and rammed earth buildings. A Wiley-Interscience Publication, 

New York. 1984 . 

 (2) Mulligan, H.  Back to the Land.  Building Design, February 6, 1987. (pp14-15.) . 

 (3) Gleye, P. Santa Fe Without Adobe: Lessons For The Identity Of Place. Journal of 

Architectural and Planning Research. Autumn 1994. (pp181-196.) 

 (4) Eaton, Ruth. Mud: an examination of earth architecture. Architectural Review, Vol.1016. 

October 1981. 
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 (solaradobe) ايؿُػ١ََٝ ٚايطاق١ََ ايطََن اغََتدساّ بََن ػََُ  ايََي،  املبََاْٞ ََٖصٙ

 . ( 4 ؾهٌ اْعط ) (1)املػتكبٌ عُاض٠ يف ايتجاضب َٛانٝ  بطظأ حسأ

٘  كتًفَا   ا ْٗج أَطٜها يف بايطن ايبٓا٤ تطٜٛط خصأ فكس;  حاٍ ١أٜ ٚع٢ً  عَٓ

ٌ  برتنَٝعٙ  ٚشيَو  ، ايػطب١ٝ أٚضٚبا بًسإ َٔ ٚغاٖا فطْػا يف  ع٢ًَ  نَبا  بؿَه

 . ايََٓاَٞ ايعََام بًََسإ إىل ٜتعََسٙ ٚم،  اـكَٛم  ٚجََ٘ ع٢ًََ أَطٜهََا يف ايٛنَ  

ٞ  بايٓػَب١ ،  جَسا   الَسٚز  يًٓجاح ايط٥ٝػ١ األغباب حسأ ٖصا ٚيعٌ ٞ  ملكَاٚي  َٚٓتجَ

ٕ  يف ايعٌَََُ حََاٚيٛا  ٜٔايََص ،  األََََطٜهٝن ايطََٝي  ايطََٛب   ٚشيَََو ايٓا١َََٝ  ايبًََسا

ََا  اإلجََطا٤ا  نََٕٛ يف ٜهََُٔ  يتًََو َٓاغََب١ غََا ستعََ ٜعتََُسْٚٗا ايََي ٚايتكٓٝ

 . (2)َٚعكس٠ َهًف١ يهْٛٗا ايبًسإ

 يًبٓا٤ ايٛاغ  االْتؿاض يف ، املتعسز٠ ايطن ممٝعا  أغُٗ  يكس

.  امايعََ َََٔ املدتًف١ََ املََٓاطل يف املانََٞ عََُاض٠ يف املََاز٠،  بََٗصٙ

ََا  تًََو إٔ نََُا ٢ََ حفََع  ايََي ََٖٞ االجيابٝ ََاز٠ عً  برعََاز٠ املٓ

 . ٚاملػتكبٌ اؿانط يعُاض٠ ٚتطٜٛطٖا،  اغتدساَٗا

 بعَض  يف عٓ٘ االغتػٓا٤ إىل أز  ايي ، ايطن عٝٛب ٖٓاى اآلخط اؾاْ  ٚيف

ٞ  يف ايعََام ََٓاطل   َََٔ  حََسَّ ايَي  ََٖٞ ايػًَبٝا   تًََو إٔ نَُا ،  ايكطََٜ  املانَ

 ٘  يف اغَََتدساَ٘ إَها١َََْٝ يف ايؿَََهٛى بعََض  ٚأٚجَََس  اؿانَََط يف اغََتدساَ

 . املػتكبٌ عُاض٠

 َتؿٓجا  َٛقفا  املتدككن َٔ ٚغاِٖ ٚاملٗٓسغن املعُاضٜن َٔ ن ا ٜٚكف

،  ٜٚعٗطَٖا  املاز٠ ٖصٙ جيابٝا إ ٜربظ َٔ فٗٓاى ، اؿانط ايٛق  يف بايطن ايبٓا٤ حٝاٍ

 . عٝٛبٗا ٜتٓاغ٢ أٚ ٜٚٓػ٢

،  عًٝٗا ٜٚطنع املاز٠ ٖصٙ غًبٝا  عٔ ٜتخس  َٔ املعاضض اؾاْ  يف ٜٚكف

 ، عسزا  قٌأ ٖٞ ، أخط٣ طا٥ف١ تكف ٚأٚي٦و ٤ٖرال ٚبن ، ممٝعاتٗا عٔ ٜتػافٌ أٚ ٜٚػفٌ
                                                           

 (1) Carlson, Eric. International Foundation for Earth Construction: 1987 - Year of Shelter for 

the Homeless. Solar Earthbuilder International, Issue No. 48.  New Mexico, 1986 . 

 (2) Al-Jadeed, Mansour A. Building with Earth: Traditional Architecture & New Technology 

with Special Reference to Saudi Arabia. Unpublished Ph.D. Thesis, Welsh School of 

Architecture, University of Wales, Cardiff, 1994 . 

مميةةةةةةةة ا   - 3
وعيةةةةةةةةةةةةو  
 الطةةةةةةةةةةةةةةين 
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 (4ؾهٌ )

ّ ، بٛاغط١ املعُاضٟ 1980يكطتإ ; خاضج١ٝ ٚزاخ١ًٝ يفٝ  فد١ُ ، َب١ٝٓ َٔ ايطن يف عاّ 

 هٓع يف ٚال١ٜ ْٝٛ َهػٝهٛ بايٛالٜا  املتخس٠ األَطٜه١ٝٚيِٝ ملب

 ( Dethier, Jane. Down to Earth. Thames and Hudson Ltd, London 1982. p186) املكسض : 
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تٓازٟ باالغتفاز٠ َٔ اجيابٝا  ٖصٙ املاز٠ ٚتَسعٛ  ، َٓطك١ٝ ٚٚاقع١ٝ  أن ط أْٗا إال

حَ     ٌال مت َ ٖٓسغ١َ ايبَٓا٤ بَايطن    ٕ ىتطٜٛطٖا يًتػً  ع٢ً غًبٝاتٗا ٚتَرَٔ بَ   إىل

ٚغاَُٖا ََٔ املؿَانٌ ايَي     ، ٚايب١َٝ٦ٝ   ، اإلغَها١ْٝ ًُؿانٌ ي ؾُٝ  إعجاظًٜا

 . املتكسّ ٚايٓاَٞ ع٢ً حس غٛا٤ ٘ ;ٜعاْٞ َٓٗا ايعام بؿكٝ

ٔ  غَخطٜا   حَ    سُّع َ ُٜ ال بايطن ايبٓا٤ إٔ ايف١٦ تًو ترنس نُا ٘   هَ  تطبٝكَ

 ٚايتطَٜٛط  ايبخَ   أ١َُٖٝ  ايف١َ٦  تًَو  ٚتَربظ  . ًٛبأغَ  ٚبىٟ،  َهإ نٌ يف بٓجاح

 َََ  َكاضْتََٗا ايعََسٍ َََٔ يََٝؼ ََْ٘أ:  ٚتٛنََح،  خكٛقََٝتٗا ٚترنََس،  املََاز٠ هلََصٙ

 حعَََٝ  ايَََي،  املَََٛاز ََََٔ ٚغاَََٖا،  ( اـطغَََا١َْ ) نَََ ; اؿسٜ ١َََ ايبَََٓا٤ َََٛاز 

 غََا إىل،  َتدكك١ََ ٚفََ   َٚعاََٖس،  َتكس١َََ ٚأعََا ،  نََ ا٠  بسضاغََا

 َغخ ت  م ايطن َاز٠ إٔ حن يف ، املٛاز تًو تطٜٛط يف بصي  ايي اؾٗٛز َٔ شيو

 . اؾٗٛز تًو َعؿاض ؿطبُع

 : بٓا٤يً َاز٠ ايطن ممٝعا  3-1

ٔ  ايهَ ا  َٖٓاى   تََاضٜذ عَُل  يف ظَصٚضٖا  ايهَاضب١  املَاز٠  هلَصٙ  االجيابَٝا   ََ

 ًَٝٗا ٚع،  املاز٠ ٖصٙ اغتدًك  َٓٗا ايي ، املعُٛض٠ ٖصٙ ع٢ً ايبؿطٟ االغتٝطإ

 : ايتاي١ٝ ايٓكاط يف املُٝعا  تًو إمجاٍ ٚ هٔ ٚتتخًٌ. تعٛز ٚايٝٗا تكّٛ

ِ  ممَا  ايتٓفَٝص  َٛاق  َععِ يف املاز٠ ٖصٙ ٚجٛز -  ، بَٗا  ايبَٓا٤  ضخَل  يف ٜػَٗ

 َٖصا ٚ ، ايتٓفَٝص  َٛاق  َععِ يف املتٛفط٠ ايٛحٝس٠ اجملا١ْٝ املاز٠ سُّع ُت ْٗاإ بٌ

ََت ُاض إٔ ٜعَََي ََاز٠ هلَََصٙ َ ٌَََاأل االغَ ََع ًٜػَََٞ املتَََٛفط٠ املَ ََاضٜ  متطنَ  املؿَ

 االغََتٓعاف يف تػََِٗ ايََي اؿسٜ ١ََ ايبََٓا٤ َََٛاز إلْتََاج ايهََبا٠ ايكََٓاع١ٝ

 . ايب٦ٝٞ ايتٛاظٕ فكسإ إىل ٚترزٟ ايتًٛ  ٚتٓؿط ايطبٝع١ٝ يًُٛاضز املطّنع

 َََٔ األز٢ََْ اؿََس باغََتدساّ املََاز٠ بََٗصٙ ٚايبََٓا٤ ايتخهََا عًََُٝا  غََٗٛي١ -

،  املتدكك١ ايف١ٝٓ املعطف١  تتطً ال أْٗا نُا ، ايبػٝط١ ٚاألزٚا  اآلال 

 به َط٠  املتَٛفط٠  اٖط٠املَ  غَا  ايعُاي١َ  َٔ ايه ا تٛظٝف فُٝهٔ ٚبايتايٞ

ٍ  تًَو  يف يًبطاي١َ  املطتفع١ املعسال  َٔ حيس مما ، ايٓاَٞ ايعام يف ،  ايَسٚ

 ايبَٓا٤.  قطَاع  يف ايبؿَط١ٜ  املَٛاضز  تًَو  باغت ُاض ٖااقتكاز إْعاف يف ٜٚػِٗ

ٞ  ايبَٓا٤  فهَط٠  ع٢ًَ  تؿَج   ايػَٗٛي١  تًو إٔ نُا ٔ  ايَصات  نَُا  يًُػَان

 . ( هَٛٝهػ ْٝٛ ) ٚال١ٜ يف اآلٕ حاقٌ ٖٛ ٚنُا قس ا  ؾا٥عا  نإ
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 فطق١ََ ايعٌََُ قََاح  أٚ املػََت ُط ٜعطََٞ ممََا بََايطن ايتؿََٝٝس طََطم تََٓٛع -

ٌ األ األغًَٛب  الختٝاض نبا٠ ٔ  املَطاز٠  املٓطك١َ  يف يًبَٓا٤  َ َ ََ  ٍ  زضاغ١َ  خَ 

 ممَا  ، املتاح١َ  ايبَٓا٤  ٚتكٓٝا  املٛجٛز٠ ايعا١ًَ ٚاألٜسٟ املتٛفط٠ رتب١اي ْٛع١ٝ

ٌ  ايب١٦ٝ َٔ تٓب  َػتك١ً عُطا١ْٝ ؾدك١ٝ تهٜٛٔ يف ٜػِٗ  َعَٗا.  ٚتتهاََ

 . ايعام َٔ  املدتًف١ املٓاطل يف ايطن عُاض٠ ي٘ تؿٗس َا ٖٚصا

ََ  يف يًٓكٌََ حاج١ََ ال ; إش ايٓكٌََ أعََُاٍ يف ايهََبا ايتََٛفا - ََا غاي ;  ٕاألحٝ

 ٓكٝضب ٚشيو،  ايتٓفٝص َٛاق  َععِ يف ٠فطٛتَ ايبٓا٤ َاز٠ ٖٞ ايي فايرتب١

 ٚغاٖا اـطغا١ْ أٚ الطٚم أٚ مسٓياإل ايطٛب َ ٌ;  اؿسٜ ١ ايبٓا٤ َٛاز

 خكٛقَا   ايتؿَٝٝس  َٛاقَ   إىل املكَاْ   َٔ َهًف١ ْكٌ عًُٝا  تتطً  ايي

ٛ  نَُا  ٚغاَٖا  طَطم  َٔ يًُٛاق   ؼت١ٝ ب١ٝٓ متتًو ال ايي ايب ز يف َٖ 

 . ايٓاَٞ ايعام بًسإ َٔ ن ا يف اؿاٍ

ٞ  ايتؿَٝٝس  عًَُٝا   أآَا٤  اغ٤ًَٛ  ايطاق١َ  اغَتٗ ى  يف ايتٛفا -  ايط١َٝٓٝ  يًُبَاْ

 ايؿُػ١َٝ  ٚايطاق١ ايتؿهٌٝ يف ايبػٝط١ اآلال  اغتدساّ ططٜل عٔ ٚشيو

،  ًف١املدت األغطاض يف املباْٞ يتًو االغتدساّ عًُٝا  أآا٤ أٚ ايتجفٝف يف

 بايكسض٠ تتُٝع جياب١ٝإ حطاض١ٜ خكا٥ل َٔ املاز٠ ٖصٙ ب٘ تتُت  ملا ْعطا  ٚشيو

 ايفطاغا  ٜعطٞ مما تٛقًٝٗا نعف ْ٘فػ ايٛق  ٚيف ، اؿطاض٠ ؽعٜٔ ع٢ً

ٔ  فّعاي١ محا١ٜ ايساخ١ًٝ ٔ  اـاضج١َٝ.  اؿَطاض٠  زضجَا   ََ  بَطٚز٠  املعَطٚف  فَُ

 ايسضاغََا  َََٔ ايعسََٜس تََ٘أابت َََا ََٖٚصا ؾََتا٤ً ََٖارٚزف قََٝف ا ، املبََاْٞ تًََو

 . (1)اؿسٜ ١

 َٜٛفط  مما اؿطٜل َٚكا١َٚ ايكٛ  ععٍ حٝ  َٔ األخط٣ اهلٓسغ١ٝ اـكا٥ل -

ٕ  آلاَاض  َكا١ََٚ  ٜٚعطٞ ايفطاغا  زاخٌ ايتا١َ اـكٛق١ٝ ِ  ايَٓاا  يف ٜٚػَٗ

 . املػتدسَن غ ١َ
                                                           

 (1) El-Fadil, A. Thermal Performance of Earth Dwellings in Hot Dry Climates with Special 

Reference to Sudan. Ph.D. Thesis, Welsh School of Architecture, University of Wales, 

Cardiff, 1993. 

Al-Ajlan, S. Thermal  Mass and Stabilised Soil Blocks for Achieving Energy-saving in 

the Hot, Arid Climates of Ar-Riyadh Region, Saudi Arabia. Ph.D. Thesis, School of 

Engineering, University of Reading, Reading, 1994. 
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ٞ  ، ايرتب١ ٖٚٛ أقًٗا إىل ٚإضجاعٗا ايط١ٝٓٝ ايعٓاقط تسٜٚط غٗٛي١ -  يفتَ   ٚبايتَاي

ٍ  ٔعَ  ايٓاػ١ املدًفا  تطانِ ّ  ايبَٓا٤  أعَُا ٘  ََٚا ،  ٚاهلَس ٔ  مت ًَ ََ  ٘  تؿَٜٛ

 . األخَط٣  ايبَٓا٤  ََٛاز  َٔ ن ا كًفا  يف اؿاٍ ٖٛ نُا،  يًب١٦ٝ نبا

 ، طبٝعٞ بؿهٌ تتِ إٔ  هٔ يًطن بايٓػب١ ايتسٜٚط إعاز٠ ع١ًُٝ إٔ نُا

 ٜرتتَ   ٚال،  غاَٖا ٚ ٚايطٜاح ناألَطاض;  املدتًف١ ايب١ٝ٦ٝ املراطا  بٛاغط١

 . ايب١٦ٝ تًٜٛ  ب تػ نُٝٝا١ٝ٥ َٛاز أٚ غا١َ غاظا  ١أٜ عًٝٗا

 ايعطب١َٝ  سٍٚاي ُُِِّٜٗ بعهٗا إٔ ٜ حغ أع ٙ املصنٛض٠ املُٝعا  إىل ايٓاظط إٕ

١ََ ََط ٚايٓاَٝ ١ََ ايََسٍٚ ََِٜٗ اآلخََط بعهََٗا ٚإٔ ، غاََٖا َََٔ أن   ٚايكََٓاع١ٝ ايػطبٝ

ََط ََ  تؿََرتى حََن يف ، غاََٖا َََٔ أن  ََ مجٝ ََسٍٚ وتً ََو َََٔ آخََط جََع٤ يف اي  تً

 . ( 1جسٍٚ اْعط ) املُٝعا 
 ( 1جسٍٚ ) 

أبطظ ممٝعا  ايبٓا٤ مباز٠ ايطن ٚبٝإ زضج١ األ١ُٖٝ بايٓػب١ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ٚايٓا١َٝ َٔ ج١ٗ ، 

 ٚايسٍٚ ايػطب١ٝ ٚايكٓاع١ٝ َٔ ج١ٗ أخط٣

ََعا  ََطظ ممَََََََََٝ  أبَََََََََ
ََايطن ََا٤ بَََََََََ  ايبَََََََََٓ

 ج

 زضج١ األ١ُٖٝ بايٓػب١ يًسٍٚ

 ايػطب١ٝ ٚايكٓاع١ٝ ايٓا١َٝايعطب١ٝ ٚ

 ١ََ عايَََََََٝ

 األ١ُٖٝ

َتٛغط١ 

 األ١ُٖٝ

نَََََعٝف١ 

 األ١ُٖٝ

 ١ََ عايَََََََٝ

 األ١ُٖٝ

َتٛغط١ 

 األ١ُٖٝ

نَََََعٝف١ 

 األ١ُٖٝ

       ضخل َاز٠ ايطن ٚٚفطتٗا

       اؿس َٔ ايتًٛ  ٚاغتٓعاف ايب١٦ٝ

       غٗٛي١ ايبٓا٤ مباز٠ ايطن

       اؿس َٔ بطاي١ ايعُاي١ غا املاٖط٠

       تٓٛع ططم ايتؿٝٝس بايطن

       ايتٛفا يف ع١ًُٝ ايٓكٌ

       ايتٛفا يف اغتٗ ى ايطاق١

       اـكا٥ل اهلٓسغ١ٝ ملاز٠ ايطن

       غٗٛي١ تسٜٚط املٓتجا  ايط١ٝٓٝ

 : بٓا٤يً َاز٠  ايطن عٝٛب 3-2

 املاز٠ ٖصٙ إٔ إال ، شنطٖا بلغ ايي يًطن ايعسٜس٠ املُٝعا  َٔ ايطغِ ع٢ً

 بؿهٌ شيو ٜٚطج  ، ايعام زٍٚ َٔ ايه ا يف ضمسٞ بؿهٌ َكبٛي١ غا تعاٍ ال
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 املعًَٛا  ق١ً إىل باإلناف١ ٖصا ، َٓكف ٖاطٜٓه ال ايي ايطن عٝٛب إىل ض٥ٝؼ

ٔ  ايسقٝك١ َٜ  ٚع٢ًَ  . الغَتدساَٗا  امل ٢ًَ  ٚايططٜك١َ  َٚٓتجاتَٗا  املَاز٠  َٖصٙ  عَ ٍ  ١أ  حَا

 : ايتاي١ٝ ايٓكاط يف ايػًبٝا  تًو بطظأ إمجاٍ  هٔ ْ٘رف

 ٚايػٍٝٛ األَطاض َٔ ايٓاػ١ اغ٤ًٛ املٝاٙ تىاا َكا١َٚ يف ايطن َاز٠ نعف -

 حَٝ   ، ايؿَعط١ٜ  اـاق١َٝ  ططَٜل  عٔ ٚايكٛاعس األضنٝا  َٔ ايكاعس٠ أٚ

،  تًفٗا إىل ترزٟ ايي األغباب بطظأ حسأ ايط١ٝٓٝ يًُباْٞ املا٤ اخرتام ٜعترب

 املَٝاٙ  متَتل  ايَي  فُكايػُّ خكٛقا ،  غطٜ  بؿهٌ اْٗٝاضٖاإىل  مباٚض بٌ

 ايساع١َُ  اإلْؿَا١ٝ٥  ايعٓاقَط  ع٢ًَ  األمحاٍ ظٜاز٠ يف ٜػِٗ مما ٚظْٗا ٜٚعزاز

 اؾٛف١ٝ املٝاٙ تبدط إٔ نُا ، غكٛطٗا إىل بايتايٞ ٜٚرزٟ ، نبا كسضب هلا

ٟ  ايطن َاز٠ َٔ باألَ ح ال١ًُ  غَطح  ع٢ًَ  حاألََ   تًَو  تطغَ   إىل َٜرز

 . (1)ٚنعفٗا ؼًًٗا يف ايعَٔ َطٚض َ  ٜٚػِٗ،  املاز٠

 يسعِ َٓاغب١ غا جيعًٗا مما األٚظإ ؼٌُ يف ايطن ملاز٠ ايٓػيب هعفاي -

ٔ  ايٓاػ١َ ،  اي ك١ًٝ فُكايػُّ  نَعف  إىل باإلنَاف١  َٖصا ،  ايٛاغَع١  ايبخَٛض  ََ

ََاطلامل يف اغََتدساَٗا َََٔ حيََس ممََا ، ايؿََس ألمحََاٍ - جََسا  - َكاَٚتََٗا ٓ 

ٔ  أٜهَا  ٚحيَس ،  يًعالظٍ املعطن١ ََ  ّ  ايعٓاقَط  تٓفَٝص  يف َٓتجاتَٗا  اغَتدسا

ٌ ;  االْ ٓا٤ ععّٚ َكا١َٚ تتطً  ايي ايبٓا١ٝ٥  ٚهلَصا  ، كفٚايػَُّ  اؾػَٛض  َ َ

ّ  إٔ لَس  ايػب  ٞ  عَُاض٠  يف ايطَن  اغَتدسا ٕ  بَٓا٤  ع٢ًَ  اقتكَط  املانَ  اؿٝطَا

)  ٚاألقب١ََٝ كبََابناي ايهََػط ع٢ًََ تعتََُس ايََي فُكايػََُّ ٚتكََٓٝا  ٚايعكََٛز

 . ايػُؼ (

 عاي١َٝ  ْػَب١  ؼٟٛ ايي خكٛقا ،  ايطن ملٓتجا  ايهبا اؿجُٞ ايتػا -

ٌ  املتعاقب١ يًسٚضا  ايتعطض عٓس ايتؿككا  ٜػب  مما،  ايطُٞ َٔ  يًعٛاََ

١ََ  هلََصٙ يبََٝاضا جيعٌََ ممََا ٚمََٖٛا ٚجفََاف ضطٛب١ََ َََٔ;  املدتًف١ََ اؾٜٛ
                                                           

 (1) Hill, D.V. Salt Erosion and Adobe Architecture. Solar Earthbuilder International, Issue 

No. 46, Adobe News Inc., Albuquerque, New Mexico, 1986. 

Technical Services Division, U.S. Dept. of the Interior. Preservation of Historic Adobe 

Building, Adobe Today's Earthbuilder International, Issue No. 44, Adobe News Inc., 

Albuquerque, New Mexico, 1986 
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١ََ غََا األغََطح ّٝ  بََن ايهََعٝف ٚاالضتبََاط،  ايؿََكٛم يه ََط٠ ْتٝج١ََ،  عًُ

ٌ  ايعاٖط٠ ٖصٙ تًخغ إٔ ايبٝاض.ٚ هٔ َٚاز٠ ايطن جساض  ٚانَح  بؿَه

 . ايطن(  َسَٝوَ ) ب ايبٓا٤ أغًٛب يف

ٌ  يًتعط١َٜ  ايطَن  ََاز٠  أغَطح  قاب١ًٝ -  ايب١َٝ٦ٝ  املَراطا   ْتٝج١َ ;  نَبا  بؿَه

ّ  ْتٝج١ ايتآنٌ أٚ بايطَاٍ ال١ًُ ٚايطٜاح ناألَطاض;  املدتًف١  االغَتدسا

،  املَاز٠  َٖصٙ  َتا١َْ  نعف يف ٜػِٗ مما املػتعًُن، أٚ ايػانٓن قبٌ َٔ

 املبََاْٞ يف َعََطٚف أَََط ََٖٚصا هلََا. املػََتُط٠ ٚايكََٝا١ْ اإلقََ ح ٜٚػََتسعٞ

 أقخابٗا ٜكّٛ حٝ ،  ايػعٜط٠ األَطاض شا  ايبًسإ يف خكٛقا ،  ايط١ٝٓٝ

 . عاّ نٌ األَطاض َٛغِ بعس ٚبٝانٗا يٝاغتٗا برعاز٠

 جيعٌََ ممََا،  ناـؿَ   األخََط٣ ٚاملَٛاز  ايطََن َََاز٠ بَن  تبََاطاالض نَعف  -

 تفاقٌَََٝ تتطًَََ ،  قَََعب١ ع١ًَََُٝ ٚاألبَََٛاب ايٓٛافَََص أعَََُاٍ يف ايٛقَََ  

 . يعًُٗا خاق١ َعُاض١ٜ

- ١ََ  ًتؿََككا ي ْتٝج١ََ،  ٚاؿؿََطا  يًكََٛاضض َََى٣ٚ ٜهََٕٛ إٔ ايطََن قابًٝ

 تًََو تؿََج ،  جََٝس٠ حطاض١ََٜ خََٛام َََٔ ايطََن بََ٘ ٜتُتََ  َََا إىل باإلنََاف١

 َََا َٚعًََّٛ ، هلََا َََى٣ٚ ٚاؽََاشٙ فََٝ٘ ايتهََااط ع٢ًََ ٚاؿؿََطا  ايكََٛاضض

 . املػتدسَن ٚقخ١ ايط١ٝٓٝ املباْٞ تًف يف غ٤ٞ اطأ َٔ يصيو

 يت فَٝٗا  ايهَبا٠  اإلَها١َْٝ  َٔ ايػًبٝا  تًو غاي  يف َ حغ ٖٛ ٚنُا

ََا  ظٌََ يف ١ََ املعطٝ ََٛفط٠ ايتكٓٝ  ايتطََٜٛط جََٗٛز ظٌََ ٚيف ، اؿانََط ايٛقََ  يف املت

 املؿَه١ً  إٔ إال املان١َٝ.  ايك١ًًَٝ  ايػَٓٛا   يف املَاز٠  َٖصٙ  ؾَٗستٗا  ايي،  ايهبا٠

 ٚضبطَٗا ،  املَاز٠  هلَصٙ  ايس١َْٝٚ  ايٓعَط٠  ٖٞ ؿًٗا ايٛق  بعض ؼتاج ايي اؿكٝك١ٝ

 بَن  َُٖٚٝا   حَاجعا   ٖٓاى جيعٌ مما،  ايه أٜ قبٌ َٔ ٚايتدًف ٚاؾٌٗ بايفكط

 . أخط٣ ج١ٗ َٔ املػتدسَنٚ ج١ٗ َٔ ايكطاض أقخابٚ املاز٠ ٖصٙ

 ٚ هٔ ، ٚحسٜ ا  قس ا  بايطن ايتؿٝٝس ططم َٔ ايعسٜس ٖٓاى

 ٜعٜس َا حيكٞ إٔ املدتًف١ ايعام أقطاض يف ايطن عُاض٠ يًُتىٌَ

طةةةةةةةةةةةةةةرق  - 4
تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةييد 
الحيطةةةةةةةةةةةان 
 بةةةةةةةةةةةةالطين 
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 اْعَََط ) االْتؿَََاض ٚاغَََع١ املَََاز٠ بَََٗصٙ يًتؿَََٝٝس ططٜك١َََ 15 ٢ًَََع

 . ( 5 ؾهٌ
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 5ؾهٌ 

 دتًف١ َٔ ايعامططم ايبٓا٤ بايطن يف املٓاطل امل

 

 عٓاقََط مجََٝ  يف يًطََن ايهاٌَََ االغََتدساّ بََن َََا ايطََطم تًََو ٚتََرتاٚح

 يف نُا،  ايرتب١ زاخٌ املؿطٚع يهاٌَ اؿفط ططٜك١ يف اؿاٍ ٖٛ نُا،  املب٢ٓ

ّ  ططٜك١َ  ٚبن األفطٜكٞ ايؿُاٍ يف املػتٛطٓا  بعض ،  ايطَٝي  يًطَٛب  االغَتدسا

 ، َكط يف نُا ٚاألقب١ٝ ايكباب باغتدساّ فُكُٚغ إطٝح َٔ املب٢ٓ ناٌَ بٓا٤ يف

ٔ  ايعسَٜس  تَٓسضج  ايططٜكتن ٖاتن ٚبن  تػَت ُط  ايَي  ، بَايطن  ايبَٓا٤  ٚتكَٓٝا   طَطم  ََ

ٕ اؿ تؿٝٝس يف ٚشيو،  األخط٣ املٛاز َ  بايتهاٌَ أٚ مبفطزٖا املاز٠ ٖصٙ  يف ٝطَا

 . ايعام َٔ املدتًف١ املٓاطل

ّ  بؿهٌ ايط١ٝٓٝ اؿٝطإ فهط٠ ٚتعتُس  ايَي  ، املٓاغَب١  ايرتب١َ  اختَٝاض  ع٢ًَ  عَا

 ايتؿَٝٝس  ططٜك١ٚ املتٛافك١ بايططٜك١ ؿهٌتٚت ، املا٤ َٔ ايكخٝخ١ ايه١ُٝ َ  ؽًط

ََ تعطََٞف ، املػََتدس١َ ًْ ََا  قًََبا  انٝا ََتِ . ٚقٜٛ ٢ََ اؿكٍََٛ ٜٚ  ايهََطٚضٟ ايرتابََط عً

ٔ  يًُا٤ ايطبٝعٞ اؾفاف بٛاغط١ إَا ; ايرتب١ ملدًٛط ٛ  نَُا  ، املدًَٛط  ََ َٖ  ٍ  يف اؿَا

ٌ  بايؿَُؼ  جيفَف  ايصٟ (Adobe) ايًدي ٓ َ ُٜ إٔ قبَ ٘  ٢ب  يف ايطَن  ملدًَٛط  اؾفَاف  أٚ ، بَ

ٛ  نَُا  ، َباؾط٠ اؾساض َٔ َهاْ٘ َٖ  ٍ  إٔ نَُا  ، ( Cob املَساَٝو  ) ططٜك١َ  يف اؿَا

 َََٔ َبًٌََ ملدًََٛط ، اـََاضجٞ ايهََػط بٛاغََط١ عًََٝ٘ اؿكٍََٛ  هََٔ ايرتابََط شيََو

ٛ  نَُا  املدكك١َ  ايكٛاي  يف ايرتب١  Rammed) املهَػٛط  ايَرتاب  ططٜك١َ  يف ٍاؿَا  َٖ

Earth) ، ِالّػٔ ايطٛب أْٛاع َٚعع (Stabilized Earth Blocks) (6ؾهٌ )اْعط . 
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املساَٝو نُا يف  -ايًدي نُا يف حهطَٛ  بايُٝٔ ، ب  -أؾٗط ططم ايبٓا٤ بايطن : أ 

ايطٛب الػٔ نُا ٖٛ  -ط نُا يف املػطب ، ز ايرتاب املهػٛ -عػا بايػعٛز١ٜ ، ج 

اغتدساّ اآلي١ ايٝس١ٜٚ ايهاغط١ يف إْتاج ايطٛب  -اؿاٍ يف عسز َٔ املؿاضٜ  اؿسٜ ١ ، َٖ 

 اغتدساّ اآلال  اؿسٜ ١ يف إْتاج ايًدي بهُٝا  ػاض١ٜ يف أَطٜها -الػٔ يف َايٞ ، ٚ 
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 ايعََام يف املٓتؿََط٠ ، ايطنبََ ايبََٓا٤ طََطم بََطظأ ايػََابك١ األضبََ  ايطََطم سُّٚتعََ

 . غاق١ ٚايػطب١ٝ طب١ٝايع سٍٚاي ٚيف عا١َ ،ب

ّ  ايطَطم  تًو ٚؼع٢ ِ  ملَا  ْعَطا  ;  يتطٜٛطَٖا  نَبا  باٖتَُا ٘  تتػَ ٔ  بَ  غَع١  ََ

 . َٝعا  َٔ ؼًُ٘ َٚا،  االْتؿاض

 : ًٜٞ نُا برجياظ ايططم ٖصٙ ٚقف ٚ هٔ

 : (Adobe) ايطٝي بايًدي ايبٓا٤ 4-1

ََٔ األغًََٛب ََٖصاٚ ََا٤ا َ ََايطن يبٓ ََام يف ب ََٞ ايع  َكََط َََٔ نٌََ يف،  ايعطب

 ايعطب١ََٝ  املًُه١ََ يف ٚاإلحػََا٤ لََس َََٚٓطكي،  ٚايََُٝٔ ايؿََاّ ٚبََ ز ٚايعََطام

ٍ  يف ايطَََٝي بََايًدي  ايبَََٓا٤ ٜرتنََع  بَََُٝٓا ، ايػََعٛز١ٜ   ايٛالَََٜا  يف ايػطب١َََٝ ايََسٚ

 ، نايٝفٛضَََْٝا ) ََََٓٗا ايػطب١َََٝ اؾٓٛب١َََٝ ايٛالَََٜا  ٚخاق١َََ األَطٜه١َََٝ املتخَََس٠

 بطٜطاْٝا َٔ ايؿطق١ٝ األجعا٤ يف ٚنصيو ( أضٜعْٚا هٛ،َٝهػ ْٝٛ ، تهػاؽ

 . ( Norflok ْٛضفًٛى ) َٓطك١ ٚجٓٛب ٚغط خكٛقا 

ٞ  يف ايطَٛب  ؼها ٜتِ ٚنإ ٔ  املانَ  ََا  غايبَا   ايَي  ايرتب١َ  خًَط  ططَٜل  عَ

 أٚ (chopped straw) ايَتدي  إناف١ َ  املا٤ َ  (clay) ايطُٞ َٔ عاي١ٝ ْػب١ ؼٟٛ

،  األبكاض أٚ اي اإ باغتدساّ أٚ باألقساّ جٝسا  ٚؽًط،  ايٓبات١ٝ األيٝاف َٔ ٙغا

ٕ  خؿَيب  قايَ  َٖٛ  ٚ،  املًَدي  باغتدساّ شيو بعس ايطن ٜٔٛته ٜتِ اِ ،  قَاع  بَسٚ

 ايفطاغَا   ٚعسز ايكاي  ٖصا َكاغا  ٚؽتًف . ايًدي يعٌُ أن ط أٚ فطاغا  حيٟٛ

،  ايطََٛب كََٓٝ ت يف ايكايََ  شيََو سّٜٚػََتد .أخََط٣ إىل َٓطك١ََ َََٔ حيََٜٛٗا ايََي

 َََٔ يًتىنََس،  باألََٜسٟ ََٜٚسَو ايطََن مبدًََٛط ٚ ََأل األضض ع٢ًََ ٜٛنََ  حََٝ 

 بعس ايكاي  ٜطف  َتجاْػ١. نت١ً ع٢ً ٚاؿكٍٛ ايكاي  يف ايفطاغا  مجٝ  تعب١٦

ّ  بهَع١  رتىتَُ  ٚايَي ،  األضض ع٢ً ١ََّْٛهامل ايطن نت١ً كًفا  شيو ،  يتجَف  أَٜا

 ملَٓ   ٚشيَو ،  خؿَب١ٝ  بىزا٠ أٚ اؾاف بايرتاب ايطن عٛايل َٔ ي ايكا تٓعٝف ٜٚتِ

٘  ايطن ايتكام  يف ايطَٛب  كَٓٝ  ت ع١ًَُٝ  ٚتػَتُط  ، ايع١ًَُٝ  تهَطاض  عَٓس  ظٛاْبَ

 َََ ،  ايؿََُؼ يف يتجََف ٚتََرتى بػََٝط١ َػََاف١ بََٝٓٗا ٜفكٌََ،  ١َرتاقَََّ قََفٛف

ٕ   ٚشيو،  جٓب٘ ع٢ً ايطٛب تكًٝ  ٔ  اهلَٛا٤  تَٝاضا   ََطٚض  يهَُا ََ  ٘ ٞ ٚب حٛيَ  ايتَاي

ًَا جفاف٘  . ايبٓا٤ يف اغتدساَ٘ قبٌ متا
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ٞ  ايططٜك١ ٖصٙ ٍتعا ٚال ِ  يف ايطَٛب  تكَٓٝ   يف ايػَا٥س٠  َٖ  ايعَام  بَ ز  َععَ

ََ ََا٤ َََٔ األغًََٛب ََٖصا ي تعتََُساي ََ٘أ إال،  ايبٓ ََسإ بعََض يف ْ ََام بً ١ََ ايع  املتكسَ

ََا  ََ  غاق١ََ ، املتخََس٠ ٚايٛالٜ ١ََ)  أزخً ََا  يف(  املٝهٓ ََط عًُٝ  كََٓٝ ٚايت اـً

 املتعاَٜس  يًطًَ   ْعَطا  ،  ػاض١َٜ  بهُٝا  ايطٝي ايطٛب إْتاج بٗسف ٚشيو نيًط

ٛ )  ٚال١َٜ  يف خكٛقا ،  ايبٓا٤ َٔ األغًٛب ٖصا ع٢ً ِ ٜ حَٝ  (  هَٛٝهػَ  َْٝ  كَٝ

 املاز٠. ٖصٙ تكٓٝ  يف املتدككن املٓتجن بعض

 : (Cob) ايط١ٝٓٝ باملساَٝو ايبٓا٤ 4-2

;  ايُٝٔ َٔ أجعا٤ يف،  ايعطبٞ يعاما يف بايطن ايبٓا٤ َٔ األغًٛب ٖصا ٜؿٝ 

 ٚأجعا٤،  ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ يف ٚعػا حا٥ٌ َٚٓطكي،  قعس٠ نُٓطك١

ٕ  ٚايكَ ع  األغَٛاض  بَٓا٤  يف اق١َ ، ٚغ ايعطبٞ ايعام َٔ َتفطق١  بَُٝٓا  ، ٚاؿكَٛ

ٍ  يف (cob) ايط١ٝٓٝ باملساَٝو ايبٓا٤ ٜرتنع  يف اق١َ غٚ بطٜطاَْٝا  يف ايػطب١َٝ  ايَسٚ

 يف ، ( Hampshire ٖاَبؿََا ) إىل ( Cornwall نٛضٍََْٛٚ ) َََٔ املُتََس٠ ٓطك١ََامل

ٔ  ايَٓٛع  ٖصا َٔ ايعع٢ُ ايػايب١ٝ إٔ حن ٕ  ) َٓطك١َ  يف ايبَٓا٤  ََ  يف ( Devon زٜفَٛ

 . الًرتا َٔ ايػطبٞ اؾٓٛبٞ اؾع٤

،  ايطََٝي بََايًدي ايبََٓا٤ ططٜك١ََ نََبا حََس إىل بََايطن ايبََٓا٤ ططٜك١ََ ٚتؿََب٘

 املككٛم ايتدي إٔ َ حع١ َ  ، ٚخًط٘ ايطن َاز٠ ؼها ططٜك١ حٝ  َٔ ٚشيو

 ايتؿَككا   يَت يف  ٚشيَو ،  ايططٜك١ ٖصٙ يف نربأ بهُٝا  ايطن ـًط١ ٜهاف

 ايرتب١َ  يف نبا٠ بهُٝا  تهٕٛ َا غايبا  ايي،  ايطُٞ َاز٠ جفاف ٔع ايٓاػ١

 ايَتدي  ََ   َُط خي ايصٟ ايطُٞ أ١ُٖٝ ٚتهُٔ . املساَٝو طن إعساز يف املػتدس١َ

 ٚشيو،  املػتدس١َ ايرتب١ َهْٛا  بن ايرتابط عٔ ٚي١راملػ ٖٞ املاز٠ ٖصٙ إٔ يف

ٔ  قَسضا   تتطًَ   بَايطن  ايبٓا٤ َٔ ايططٜك١ ٖصٙ ٕأل  ٜتػ٢َٓ  حت٢َ  ، ٚايتُاغَو  ايًس١َْٚ  ََ

 املَََٛاز بعَََض شٚبَََإ يف ايَََتدي ََََ  ايطَََن ؽَََُا أ١َََُٖٝ تهَََُٔ نَََُا . قَََٓعٗا

 . األَطاض َٝاٙ يتىاا أفهٌ َكا١َٚ ٜهػب٘ مما ، ًٛطاملد ايتدي يف ( ايػًًٝٛظ١ٜ )

٘ ٝبتكط ايططٜك١َ  َٖصٙ  يف ايطَن  إعساز ٜٚتِ ٔ  عَ ٌ  ع٢ًَ  اـًط١َ  ََ  قطَ   ؾَه

ّ  بٝسٜ٘ ايعاٌَ ٜػتطٝ  عٝ  نط١ٜٚ ٘  اإلملَا ٘  ، بَ ٟ  يًبَّٓا٤  َٚٓاٚيتَ  تًَو  ٜىخَص  ايَص

٘  ٜبًَؼ  ََسَاى  يف بعهٗا ظٛاض ٜٚطقٗا ، ايهتٌ ٞ  اضتفاعَ  ، ( غَٓتُٝرتا   30) حَٛاي
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٘  تهَٜٛٓٗا ٚ بتؿصٜبٗا شيو بعس ايبّٓا٤ ٜكّٛ اِ ٕ  حت٢َ ،  بٝسَٜ ّٛ  َػَتُط٠  طبك١َ  تهَ

 املََسَاى بََٓا٤ يف ٤ايبََس قبٌََ ػََف حت٢ََ َََٜٛن حََٛايٞ تََرتى،  اؾََساض طٍََٛ ع٢ًََ

،  املانٞ يف بايطن ايبٓا٤ َٔ األغًٛب ٖصا اْتؿاض غع١ َٔ ايطغِ ٚع٢ً . (1)ايتايٞ

 . اؿانط ايٛق  يف نبا بتطٜٛط حيَغ م ْ٘أ إال ، بايك٠ٛ تتػِ َبإ َٔ ٜعطٞ َٚا

 : (Rammed Earth) املهػٛط بايرتاب ايبٓا٤ 4-3

ٞ  ايعَام  يف بايطن ايبٓا٤ َٔ األغًٛب ٖصا ٜؿٝ  ٞ  املػَطب  يف;  ايعطبَ ;  ايعطبَ

ٔ  األغًَٛب  َٖصا  ٜٚٓسض،  املػطب١ٝ املًُه١ يف نربأ كسضٚب،  ٚاؾعا٥ط نتْٛؼ ََ 

 Rammed) املهػٛط بايرتاب ايبٓا٤ ٜرتنع بُٝٓا ، عطبٞاي املؿطم يف بايطن ايبٓا٤

Earth) تكًََٝسا  املهََػٛط بََايرتاب ايبََٓا٤ سُّٜعََ حََٝ  فطْػََا يف;  ايػطب١ََٝ ايََسٍٚ يف 

 يف املهَََػٛط بَََايرتاب ايبَََٓا٤ ٜٓتؿَََط نَََُا ، فطْػَََا يف ( ضَََٜٔ ) ٚازٟ يف غََا٥سا  

 . لًرتاإ َٔ اؾٓٛب١ٝ األجعا٤ يف ٌقأ ْطام ٚع٢ً أغباْٝا

 إىل ٜهافايصٟ  املا٤ ٕىب غابكتٝٗا َٔ بايطن ايبٓا٤ َٔ ايططٜك١ ٖصٙ عتتُٝٚ

 اْهػاطٗا يف تػِٗ ٚيس١ْٚ بً   ايرتب١ ٜهػ  مما ، ( %10 ) ظتجاٜٚ ال ، قًٌٝ ايرتب١

ِ  . جَٝس  بكسض ٌ  َٜٚت  بايكٛايَ   ؾَب١ٗٝ  قٛايَ   يف ٚٚنَعٗا  شيَو  بعَس  املب١ًًَ  ايرتب١َ  ْكَ

ٕ (  اـطغَا١ْ )  فَٝٗا  تك  ايي ًَ  ٚتهَٛ ٕ  أغَاؽ  ع٢ًَ  َ بت١َ  ايكٛايَ   وت  اؾَسضا

 ٤غََٛا ايكٛايََ  تًََو يف بكََسض نََاف ٚزَهََٗا ايرتب١ََ زى ََٜٚتِ،  تؿََٝٝسٖا املََطاز

 باغتدساّ أٚ،  ايٓا١َٝ ايبًسإ يف اؿاٍ ٖٛ نُا،  خاق١ خؿب١ٝ قط  باغتدساّ

 . املتكس١َ ايبًسإ يف اؿاٍ ٖٛ نُا،  ٝػا٠اي اآليٝا  بعض

أفكًََٝا  ٚؼطٜهََٗا فهََٗا ََٜتِ املهََػٛط يرتاببََا ايكٛايََ  تًََو اَََت ٤ ٚعََٓس

 ،نًَ٘   اؾَساض  ع٢ًَ  املهَػٛط  ايرتاب شيو َٔ،  َػتُط٠ طبك١ إنُاٍ ٜتِ حت٢

ٍ  ٜتِ حت٢ ٖٚهصا،  أخط٣ طبك١ يعٌُ اضأغًٝ ايكٛاي  طف شيو ت بعسٚ  إىل ايٛقَٛ

 . ايتػكٝف َٓػٛب

 : (Stabilized Earth Blocks) الّػٔ بايطٛب ايبٓا٤ 4-4

،  املهػٛط ايرتاب َٔ اي ا١ْٝ ايعامل١ٝ اؿطب سبع َا ْػد١ الّػٔ ايطٛب سٜع

  بايرتاب ايبٓا٤ ٚططٜك١ بايًدي ايبٓا٤ ططٜك١ بن بايطن ايتؿٝٝس َٔ ايططٜك١ ٖصٙ ٚػُ 
                                                           

أمناط ايعُاض٠ األق١ًٝ يف املٓطك١ اؾٓٛب١ٝ ايػطب١ٝ َٔ املًُه١ ايعطب١ٝ  ،بٔ عبس ايععٜع  َٓكٛض، اؾسٜس  (8)

 . . ع  َكبٍٛ يًٓؿط يف ف١ً زضاغا  اـًٝج ٚاؾعٜط٠ ايعطب١ٝ )ايهٜٛ (ايػعٛز١ٜ
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 اغتدساَ٘ ٍٜعا ال ٚيصا بايطن ايبٓا٤ ططم أحس  َٔ األغًٛب ٖصا ٜٚعس ، املهػٛط

ٕ  يف  َكََط يف اـاق١َ  املؿََطٚعا  بعَض  ع٢ًََ طٜٚكتكَ ،  اقََسًٚز ايعطب١َٝ  ايبًَسا

 ايَب ز  يف أٚغَ   باْتؿاض األغًٛب ٖصا حعٞ حن يف ، ٚايػعٛز١ٜ ٚايُٝٔ ٚاملػطب

 ٚفطْػا . أَطٜها يف اق١ٚغ ايػطب١ٝ

ٚ ِ ٔ  األغًَََٛب ََٖصا  يف - ََٜت  املٓاغَََب١ ايرتب١ََ  ؼهََا  - بَََايطن ايبََٓا٤  َََ

 ٚأ اؾََا أٚ ايكََاض ٚأ ناالمسََٓ ;  ١ٓالػَََّ املََٛاز بعََض َََ  جاف١ََ ََٖٚٞ ٚخًطََٗا

 يهًتَُٝٗا  أٚ املَٝاٙ  تَىاا  َكا١ََٚ  أٚ ايك٠َٛ  يعٜاز٠ ٚشيو،  الػ١ٓ املٛاز َٔ غاٖا

،  املهَػٛط  ايَرتاب  ططٜك١َ  يفْفػَ٘   األغًَٛب ب ايرتب١َ  تبًٌٝ ٜتِ شيو بعس اِ،  َعا 

 ٔ ََٚ  ِ  ايطََٛب بعَسٖا  ٜرخَص ،  خاق١َ  َهَابؼ  ٚأ قٛايَ   يف شيَو  بعَس  نَػطٗا  اَ

 بصيو ايبٓا٤ شيو بعس ٜٚتِ،  ايبٓا٤ يف اغتدساَ٘ قبٌ اؾتَ٘ٚع يتجفٝف٘ املهػٛط

 متَّ ٚقَس  ، ٚخًطَٗا  ايرتب١َ  ّباغَتدسا ،  بَايًدي  ايبٓا٤ بططٜك١ ؾبٝ٘ بىغًٛب ايطٛب

 عًَََُٝا  يف الغَََتدساَٗا;  ١ًٗ٠ ايٝػَََاايػَََ ٚاملهَََابؼ اآلال  ََََٔ عَََسز تطَََٜٛط

 . ٚنػطٗا ٚخًطٗا ايرتب١ ؼها

ََ ايبََٓا٤ يف ايططٜك١ََ ََٖصٙ سٚتعََ  ايٛقََ  يف اْتؿََاضا  ايطََطم أن ََط َََٔ ايطنب

ٌ ،  ن ا٠ جيابٝا إ َٔ ب٘ تتُٝع ملا ْعطا ،  اؿانط  ايبَٓا٤  غَٗٛي١  أبطظَٖا ََٔ   يعَ

 . املٓاغب١ ايتك١ٝٓ ٚٚفط٠

 حفع  ايي،  ايطن ملاز٠ املتعسز٠ املُٝعا  إىل اإلؾاض٠ غبل

،  املاز٠ ٖصٙ الغتدساّ ايسع٠ٛ إىل ٚاملتخُػن املٗتُن َٔ ن اا 

 شيَو  يف صي بَُ  ايَي  ايهَبا٠  اؾَٗٛز  ٚضغِ،  اؿانط ايٛق  يف

ٔ  ايكسز ََ  ٌ ٍ  ََا  أَْٗا  إال،  َٚطانَع  أفَطاز  قبَ ٍ  زٕٚ تَعا  املَىَٛ

 . ٚاالغتدساّ ايتطٛض َٔ حعٗا املاز٠ ٖصٙ تىخص يهٞ

 الأ ، املاز٠ هلصٙ يتطٜٛط َعزٚج١ ض٥ٝػ١ قاٚض ا ا١ إىل ٖٓا اإلؾاض٠ ٚ هٔ

ٟ  ٚالَٛض  ، ٚاي كَايف  اإلع َٞ ٚالٛض ، يكاْْٛٞٚا ايعًُٞ الٛض ٖٚٞ  االقتكَاز

ٔ  قٛض نٌ ؼ  ٜٚٓسضج ، ٚايب٦ٝٞ ٔ  ايعسَٜس  الَاٚض  َٖصٙ  ََ  ١َُٗ امل ايتٛقَٝا   ََ

 : ًٜٞ ُافٝ أبطظٖا إمجاٍ ٜهُٔ ايي
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 : ٚايكاْْٛٞ ايعًُٞ بالٛض اـاق١ ايتٛقٝا  5-1

ٔ  فاز٠باالغَت  ٚشيو،  تهطاضٖا َٔ بسال  اؾٗٛز تٓػٝل نطٚض٠ -  املطانَع  ََ

ٔ  ، املَاز٠  بَٗصٙ  نباا  اٖتُاَا  تٛيٞ ٚايي ، ١كا٥ُاي ٚايتطبٝك١ٝ ايبخ ١ٝ  ٚ هَ

 ( االْرتَْ   ) ايعامل١َٝ  املعًَٛا  ؾبه١ َٔ االغتفاز٠ - ايؿىٕ ٖصا يف -

. 

 بىغًَٛب  ايطَن  َاز٠ اغتدساّ فٝٗا مت ايي املٝسا١ْٝ ايع١ًُٝ ايتجاضب تكِٝٝ -

 . ايعٝٛب ٚت يف ايسضٚؽ غتد مال ٚشيو،  ايبٓا٤ يف حسٜ 

 ٚاقتكَاز١ٜ  ْاجع١ أغايٝ  عٔ ٚايبخ ،  ايطن َتا١ْ تطٜٛط يف اؾٗس بصٍ -

 . بايطَاٍ ال١ًُ ٚايطٜاح املٝاٙ تىاا ملكا١َٚ ايػطخ١ٝ يًخُا١ٜ

ٔ  االغَتفاز٠  -  اؾٛاََْ  َعاؾ١َ  يف،  اؿانَط  ايٛقَ   يف املتاح١ََ املعطَٝا   ََ

 . تىااٖا ١ٚزضاغ ايط١ٝٓٝ املباْٞ يف ايكخ١ٝ

 عاظي١َ  ََٚٛاز  أخؿاب َٔ;  ايبٓا٤ َٛاز َٔ ػاٖاب ايطن َاز٠ ق   زضاغ١ -

ٕ  ٚبَٝاض  ٚبَ ط  يًُٝاٙ ٌ  حَٝ  ،  ٚغاَٖا  ٚزَٖا  َٓطك١َ  ايٛقَ    تًَو  مت َ

ٕ  ٚشيَو ،  ٚايسضاغ١َ  ايبخَ   َٔ يًه ا ؼتاج ٌ  جَٝس  أزا٤ يهَُا  َٚتهاََ

 . ايط١ٝٓٝ يًُباْٞ

ٔ ;  ايهَطٚض١ٜ  سغ١َٝ اهلٓ األْع١َُ  َتطًبا  اؿػبإ يف األخص -  تطنٝبَا   ََ

 يف ٚقَٝاْتٗا  تطنٝبَٗا  طَطم  ٚزضاغ١َ ،  ٚنٗطبا١َٝ٥  ٚقخ١ٝ َٝهاْٝه١ٝ

 عُطََٖا ٜٚطٌََٝ،  املبََاْٞ تًََو ع٢ًََ اؿفََاظ ٜهفٌََ مبََا،  ايط١ََٝٓٝ املبََاْٞ

 . االفرتانٞ

 ايطمس١ٝ اؾٗا  ٌب ق  َٔ،  املاز٠ ٖصٙ تطٜٛط يف املتدكك١ ايسضاغا  متٌٜٛ -

 ايطن خكا٥ل بعض إبطاظ ع٢ً ايباح ن جٝ يتؿ ٚشيو ، اـام ٚايكطاع

 َٚعاؾ١ََ ، ايكََٛتٞ ٚايعََعٍ اؿطََٜل َكا١َََٚ َ ٌََ،  ١زقٝكََ ١عًََُٝ بططٜك١ََ

ٔ  شيَو  غَا  إىل،  ايعالظٍ َكا١َٚ نعف َ ٌ،  ايػًبٝا  بعض ،  األََٛض  ََ

 . ٚآخط بًس بن بٗا االٖتُاّ ٜتفاٚ  ايي
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 أابتََ  ٚايََي،  بََايطن يًبََٓا٤ اؿسٜ ١ََ يًطََطم ٚاؿُا١ََٜ ايطمسََٞ ايتؿََجٝ  -

ٔ  املػتدسَن َٚتطًبا  ج١ٗ َٔ يًب١٦ٝ َٚٓاغبتٗا جٛزتٗا ،  أخَط٣  ج١َٗ  ََ

 . املٓاغب١ اؿه١َٝٛ املؿاضٜ  يف ٚتبٓٝٗا

 يٓؿَطٖا  اؿ َٝ   ٚايػعٞ،  بايطن يًبٓا٤ َكاٜٝؼ تطٜٛط ع٢ً اؾاز ايعٌُ -

 ؼٝاملكَاٜ  ٚاَا٥ل  يف تهُٝٓٗا بهطٚض٠ ايكطاض أقخاب ٚإقٓاع ، ايػبٌ ٌبه

 . ناف١ ًبًسإي ايٛط١ٝٓ ٛاقفا ٚامل

 : ٚاي كايف اإلع َٞ بالٛض اـاق١ ايتٛقٝا  5-2

 عََٓٗا املعًَََٛا  ْٚؿََط،  املََاز٠ هلََصٙ املتعََسز٠ بََاملُٝعا عا١َََ  ايََٓاؽ تٛع١ََٝ -

ٔ  شيو غا إىل،  ٚايٓسٚا  ايٓكاف ٚحًكا  ٚالانطا  املعاضض ٚإقا١َ ََ 

 . اغتدساَٗا ع٢ً  ٚتؿج  املاز٠ ٗصٙب يًبٓا٤ ايٓاؽ ٌتكبُّ يف تػِٗ ايي ايٛغا٥ٌ

 ٚشيو املتكس١َ ايبًسإ يف،  بايطن املؿٝس٠ اؿسٜ ١ املعُاض١ٜ املؿاضٜ  إبطاظ -

ٔ  ايه أٜ أشٖإ يف ٠ػتكطامل،  اـاط١٦ ايكٛض٠ يتكخٝح  ايعَام  أبَٓا٤  ََ

 . ٚايتدًف ٚاملطض بايفكط املاز٠ ٖصٙ ضبط َٔ،  ايٓاَٞ

،  املاز٠ ٖصٙ إَهاْٝا  َٔ ٜػتفٝس ايصٟ،  ١ايطٝٓٝ يًُباْٞ اؾٝس ايتكُِٝ -

 هلَا  اؾَٝس  ٚايتٓفَٝص  بَٗا  ؼَٝط  ايي،  ٚاملٓاخ١ٝ ايب١ٝ٦ٝ السزا  ٜٚػتؿعط

ِ ،  ًَُٛغَا   منٛشجا مت ٌ مببإ يًدطٚج ٚشيو ًَٝ  إبَطاظٙ  َٜت ٔ  اإع َ ََ  ٍ  خَ 

 . ٚاملرتززٜٔ املتؿههن إلقٓاع ٚشيو،  املتاح١ اإلع ١َٝ ايٛغا٥ٌ

-  ٍ  يف ٚاهلٓسغ١َََ ايعَََُاض٠ َٚعاََٖس  نًَََٝا  يف بَََايطن ؿََٝٝس ايت ََََٛاز إزخََا

 ٖصٙ عٔ ايف١ٝٓ املعًَٛا  بعض ايساضغن إلعطا٤ ٚشيو،  ايعطب١ٝ اؾاَعا 

 . يتطٜٛطٖا ٚاملُه١ٓ ايٝػا٠ ١ًٗايػ ايططم ٚبعض،  ٚخكا٥كٗا املاز٠

 املَٛاز ٚ ٜتٓاغَ   مبَا ،  املعُاض١َٜ  ايك١ُٝ شا  ايط١ٝٓٝ املباْٞ برتَِٝ االٖتُاّ -

ِ  أعُاٍ َٔ ٚاالغتفاز٠،  بٓا٥ٗا يف املػتدس١َ ق١ًٝاأل ٌ  ايػَابك١  ايرتََٝ  مل َ

٢ََ يًخفََاظ ٚشيََو ،األخطََا٤ يََت يف،  املبََاْٞ تًََو  املعُاض١ََٜ ايؿدك١ََٝ عً

 . َٓطك١ يهٌ املػتك١ً

 : ٚايب٦ٝٞ االقتكازٟ بالٛض اـاق١ ايتٛقٝا  5-3

،  ناف١َ   تٜٛا املػَ  ع٢ًَ  ٚشيَو ،  بَايطن  يًبَٓا٤  االقتكاز١ٜ اؾٛاْ  إبطاظ -

 أٚ يًبَٓا٤  األٚي١َٝ  ايتهًف١َ  شيو يف اغ٤ًٛ،  املتدكك١ ايسضاغا  ططٜل عٔ
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ٔ  ايتؿَػ١ًٝٝ  ايتهًف١  شيَو  َٚكاض١َْ ،  ٚغاَٖا  ٚقَٝا١ْ  يًطاق١َ  اغَتٗ ى  ََ

 ايََي ايٛغََا٥ٌ َََٔ شيََو غََا إىل،  األخََط٣ بََاملٛاز املؿََٝس٠ املُاا١ًََ باملبََاْٞ

ٞ  ايي ، هإاإلغ ملؿه١ً ح   املاز٠ ٖصٙ تبي يف تػِٗ  نَ ا  ََٓٗا  تعَاْ

 . ايٓا١َٝ ايسٍٚ َٔ

ٕ  يف خكٛقَا  ،  بَايطن  يًبٓا٤ ايب٦ٝٞ ايبعس ع٢ً ايرتنٝع -  ايكَٓاع١ٝ  ايبًَسا

 اإلْتَاج  بكهَاٜا  ٜتعًَل  ََا  شيَو  يف اغ٤ًٛ،  املاز٠ هلصٙ ايب١ٝ٦ٝ اؾٛاْ  ٚإبطاظ

ًَ  ََا  أٚ،  ايتًٛ  َٔ ؼس ايي،  املٓاغب١ ايتك١ٝٓ ٚاغتدساّ  فَا  باملدً لٜتع

 ، املََاز٠ بََٗصٙ ايبََٓا٤ ع١ًََُٝ َََٔ ٚايٓاػ١ََ،  يًب١ََ٦ٝ ؿ١ََٖٛامل أٚ هََاض٠اي غََا

 . اؾاْ  ٖصا إلبطاظناف١  اي ظ١َ ايٛغا٥ٌ ٚاؽاش

 اغََتدسَٗا ايََي ايبََٓا٤ َََٛاز أقََسّ َََٔ ستعََ ايطََن َََاز٠ إٕ

ّٛضٖا اإلْػإ  بٗا يًبٓا٤ املدتًف١ ايتكٓٝا  َٔ ايعسٜس خ ٍ َٔ ٚط

٘  املتاح١ََََ عطََََٝا املٚ ٜتٓاغَََ   مبََََا ٚشيَََو   ََََٜت ٥ِ ٚمبََََا،  يسَََٜ

 َََٔ بايعسََٜس املََاز٠ ََٖصٙ ٚمتتََاظ بََ٘. الٝط١ََ ايب١ََٝ٦ٝ ايعََطٚفٚ

ََعا  ََا املُٝ ََ ال أََْٗا نُ ََط،  ايعََٝٛب بعََض َََٔ ٛؽً  ايََصٟ األَ

 بعَٝسا  ،  َٚتجطز٠ ؾا١ًَ ع١ًُٝ زضاغ١ املاز٠ ٖصٙ زضاغ١ ٜػتٛج 

 خََ ٍ َََٔ املََاز٠ ََٖصٙ يتطََٜٛط ٚشيََو،  ٚايتؿََا ّ ايعٛاطََف عََٔ

 . ٚغاٖا ايسضاغ١ ٖصٙ ططحتٗا ايي ايتٛقٝا 

ّ  إلبَطاظ  َٛات١ٝ اؿايٞ ايٛق  يف ايفطق١ سُّتعٚ  ايعسَٜس  يف املَاز٠  بَٗصٙ  االٖتَُا

ٌ  فَٝٗا  - ٚاملٗٓسغن املعُاضٜن َٔ ايه ا أزضى ايي ، يعطب١ٝا ايب ز َٔ ِ  قبَ  غاَٖ

 نَباا   جَع٤ا   ٚافكس ايبٓا٤ فاٍ يف اؿسٜ ١ يًتك١ٝٓ ايعؿٛا٥ٞ باالغتدساّ ْ٘أ -

ٞ ،  ٚب٦ٝتِٗ ب كافتِٗ اضتباطِٗ َٔ ِ  ٚبايتَاي ِ  ايَي  ؾدكَٝتٗ ِ  ََٔ  متَٝعٖ ،  غاَٖ

 اإلَػَََاى ٚحيَََاٚيٕٛ،  املانَََٞ إىل ٕٛحيَََُّ املكَََُُن أٚي٦َََو جعٌَََ ايَََصٟ األََََط

ٔ  ٚشيو،  بىٖساب٘  نَ ا  يف سضٚغ١َ امل ٚغَا ،  املطػ١ًَ  الَاٚال   بعَض  ططَٜل  عَ

 ٔ ََ  ٕ ٌ ،  ايطَن  َََاز٠ ساّاغَتد  إىل ايعَٛز٠  يف،  األحَٝا  يف بََٗا املطتبط١َ  ٚايتفاقَٝ

ٔ  أٚي٦َو  ٜفػَس  ٚقَس ،  شاى أٚ ايبًس هلصا ال١ًٝ ايتكًٝس١ٜ ايعُاض٠ ٕ  حَٝ   ََ  ٜطَٜسٚ

 . اإلق ح
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ّ  ٚشيَو ،  تطؾٝس إىل الاٚال  تًو فتختاج;  حاٍ ١أٜ ٚع٢ً  ظَٖٛط  ي ٖتَُا

 َٛانب١ََ إىل تفتكََط ايَي ،  ايعطب١ََٝ املٓطك١ََ يف خكٛقَا  ،  بعاٖطََٖا ال املؿَه١ً 

ٛ  اـكَٛم  َٖصا  يف تَ  ُن ََا  أن َط  ٕأل ٚشيَو ،  املَاز٠  هلَصٙ  اؿَسٜ   ايتطٛض َٖ 

 . ٚايفطْػ١ٝ اإللًٝع١ٜ بايًػتن
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