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مجمة جامعة حضرموت لمعموـ الطبيعية والتطبيقية المجمد ,16العدد  ,1يونيو 2019ـ

العمبرة الطينيت يف وادي حضرمىث ومدي مالءمتهب للبيئت
محمد عبداهلل السقاف**

مشعل أحمد شيبان*
الممخص

تعد العمارة الطينية في وادي حضرموت بأنيا العمارة المحمية السائدة والتي تمثمت في بناء المباني السكنية والقصور الرائعة عمى فترات
زمنية منذ االستقرار الذي بدأ في الوادي  .وتتميز البيئة في وادي حضرموت بتوفر مادة الطيف التي ترسبت في مجاري السيوؿ في الوادي
والودياف الفرعية لو وأف المناخ السائد ىو المناخ الحار الجاؼ  ,تؤكد المباني الطينية مالءمة مادة الطيف لمبناء الذي فضمو األجداد منذ
القدـ .وتختمؼ الخصائص الفيزوح اررية لمادة الطيف عف سواىا مف المواد الطبيعية األخرى والتي توفر العزؿ الحراري المناسب لحياة
السكاف وراحتيـ داخؿ مساكنيـ والتي اعدت عمى درجة كبيرة مف األىمية والكفاية .وأظيرت النتائج تناغماً واضح ًا بيف البيئة المكانية

المتمثمة في البيئة الطبيعية بمختمؼ أنواعيا وعمارة المباني الطينية في وادي حضرموت.

كممات مفتاحية :العمارة الطينية  ,الفيزوح اررية  ,العزؿ الحراري .
المقدمة:

يعد الطيف مف أىـ مواد البناء التي استخدمتيا
الحضارات القديمة في مبانييا وقد حظيت العمارة
الطينية باىتماـ كبير لما ليا مف خصائص بيئية

عمى تطوير البناء والعمارة وتحقيؽ العمارة البيئية دوف
المجوء إلى البموؾ والمباني الخرسانية وكذلؾ توفير
إسكاف مناسب لمحدودي الدخؿ ].[1

المناطؽ الحارة تنحصر في المناطؽ مف مدار

واقتصادية فقد عرؼ الطيف كمادة فريدة لمبناء شيدت

السرطاف وما فوقو بخطوط عرض محدودة حتى مدار

بيا قرى ومدف بأكمميا  .وقد استمرت عمارة الطيف في

الجدي (جنوب خط االستواء) حيث ترتفع فييا درجة

أنحاء العالـ بالرغـ مف التقدـ اليائؿ في تقنيات ومواد
البناء الحديثة وقد فرضت العمارة الطينية في وادي

حضرموت حضو اًر متمي اًز بشكؿ خاص نابعاً مف

الح اررة صيفاً ,بما يجعؿ اإلنساف في عدـ ارتياح حراري

بصفة عامة بسبب اإلرىاؽ في أثناء حركتو وفي داخؿ
كبير بسقوط األمطار واألنيار
مسكنو ,ومرتبط ارتباطاً اً

توظيؼ واستعماؿ المواد البنائية المحمية بتشكيؿ ينسجـ

وتكوف الودياف التي جمبت معيا الطمي مف أعالي

وبيئة اإلنساف وحاجتو ومتطمباتو ,وتواجو العمارة

الجباؿ ,والذي يعد ناتجاً عف تحوؿ الصخور األساسية

الطينية في وادي حضرموت خطر االندثار نتيجة
لممتغيرات البيئية والمناخية المحيطة والتي تيدد وجودىا

أو استمرارىا .وتعد الطرائؽ الحالية التي تعمؿ بيا
القوالب الطينية المسمى(المدر) ىي الطريقة البدائية,
ومع التقدـ في العصر الحالي وتكنولوجيا البناء فإف
استخداـ واستحداث تطور في خاـ الطيف وتحسيف

مواصفاتو وتصنيعو بالكـ الكبير وبالجودة الكبيرة يساعد
* قسـ اليندسة المدنية  -كمية اليندسة والبتروؿ  -جامعة حضرموت .

** قسـ اليندسة المعمارية والتخطيط البيئي -كمية اليندسة والبتروؿ  -جامعة

حضرموت ..تاريخ استالـ البحث  2018/4/17وتاريخ قبولو 2018/11/5

(الفمسبار) والتي يدخؿ في تركيبتيا معادف كثيرة,
وتكونت األراضي الزراعية عمى الطمي الناتج منيا,

والتي شرع اإلنساف باستخداميا في مكونات بيئتو
ومسكنو وحققت لو الراحة الح اررية ,فأقاـ قراه ومدنو
عمييا (عمى مجاري االنيار) ,ومف ىذا كانت المدف

الطينية والعمارة في العصور القديمة وما زالت شاىداً
عمى عظمة األجداد واستخداـ مادة الطيف في البناء.
المشكمة:

تتعرض البيئات الحضرية المبنية بخامة الطيف ومنيا
73

العمارة الطينية في وادي حضرموت

مشعؿ أحمد شيباف وآخروف

......................

المساكف والقصور وغيرىا إلى عمميات التمؼ البيئي
الناتج عف الظروؼ المناخية المتعددة ومنيا الح اررة

جنوب الجزيرة العربية وانما أيضاً بالنسبة لألقاليـ
الجافة في العالـ .في ىذه األقاليـ نجد بطوف األودية

والرياح والسيوؿ الضارة وغيرىا ,وتتسبب في تمؼ

محفورة عمى شكؿ خوانؽ عمقية في اليضبة الجيرية

الهدف:

لمبالد ,والى جانب استواء سطح وادي حضرموت

وانييار المباني الطينية في مدف وقرى وادي حضرموت.

الباليو أيوسينية والتي تمتد في معظـ المناطؽ الشرقية

الحفاظ عمى المباني الطينية وتشجيع البناء بمادة

يمتاز مقطعو العرضي أيضاً وعمى النقيض مف

بمادة الطيف ,والتعرؼ عمى خصائص العزؿ ,وخفض

الكبير في مجراه األعمى وضيقو باتجاه انحدار الوادي

الطيف وذلؾ مف خالؿ إظيار المميزات البيئية لمبناء

الوضع الجيومورفولوجي المعتاد لألودية باتساعو

الكمفة اإلنشائية التي تساعد عمى بناء مدف وقرى

الطفيؼ إلى الشرؽ ].[5

طينية حديثة ,وخفض كمفة التبريد باالستفادة مف

المناخ في وادي حضرموت:

بالبناء اإلسمنتي ,وتطوير تقنيات البناء الطيني

شتاء .درجات الح اررة عالية في
صيفاً والبارد الممطر
ً
فصؿ الصيؼ في ساعات النيار يصؿ معدليا إلى

عمى السيوؿ وأضرارىا عمى المباني الطينية.

( )40 cدرجة وفي الميؿ تصؿ إلى  ,35 cالرطوبة

خصائص مادة الطيف ,وتقميؿ كمفة التكييؼ مقارنة
ليضاىي مميزات البناء الحديث مع محاولة السيطرة

منهجية البحث:

يتبع البحث في ىذه الدراسة المنيج التحميمي الوصفي

وذلؾ مف خالؿ المالحظة الميدانية ,والدراسات السابقة
في العمارة الطينية بشكؿ عاـ ,والعمارة الطينية بوادي
حضرموت بشكؿ خاص ,وتناوؿ مميزاتيا وعيوبيا
وتقنياتيا  ,واستخداـ البيانات واإلحصائيات المتاحة فيما
يخص المناخ ومدى تأثره بالتغيرات البيئية والمناخية

يتميز مناخ وادي حضرموت بالقاري الحار جاؼ

o

النسبية قميمة جداً تكاد تكوف معدومة نيا اًر بسبب سطوع

أشعة الشمس المحرقة إذ تصؿ الرطوبة إلى معدؿ

 %5.5نيا اًر وفي الميؿ تصؿ إلى  %43بسبب وجود
المزارع الكثيرة .أما في فصؿ الشتاء فالح اررة ال تقؿ

عف )  ) 20ocدرجة نيا اًر وتصؿ الح اررة ليالً إلى

o
ال
( )10 cدرجة ويصؿ معدؿ الرطوبة نيا اًر  %15ولي ً

 %57ويتميز مناخ المدينة بوجود موسميف صيفي

والمستجدات المعاصرة وسبؿ التعامؿ مع ىذه التغيرات,

حار جاؼ وشتاء بارد .أما األمطار فيي نادرة وقميمة

إضافة الى العمؿ الميداني المتمثؿ في توثيؽ وتحميؿ

يبمغ متوسطيا (  ) 64 – 50ممـ  /سنة ].[2

الوضع الراىف بغية الوصوؿ إلى معالجات تسيـ في

الرياح:

طبيعة المناخ الحار الجاف في وادي حضرموت:

أف الري ػػاح الس ػػائدة ى ػػي الش ػػمالية الشػ ػرقية والشػ ػرقية وف ػػي

الحفاظ عمى العمارة الطينية في وادي حضرموت.
تتمخص العوامؿ البيئية في االتي:

تمتاز البيئة الجغرافية في إقميـ وادي حضرموت في
الجميورية

اليمنية

بعدة

طبوغرافية

وىيدرولوجية تجعؿ منو إقميماً متفرداً ليس فقط في
47

بعػػض األشػػير تػػأتي متغي ػرة االتجػػاه وىػػى الصػػفة الممي ػزة
لػ ػوادي حض ػػرموت .يع ػػرؼ أتج ػػاه الري ػػاح الجغ ارف ػػي ال ػػذي

العوامل البيئية الجغرافية:

خصائص

أما الرياح فيي تختمؼ في اتجاىاتيا مف شػير خخػر ,إال

تيب منو الرياح ويطمؽ عمييا لفظ رياح شمالية وىكذا.

ويحدث تغير في االتجاه بفترات متغيرة تعود لعوامؿ

مناخية وجغرافية وترتبط خواص الرياح باتجاىيا سواء

العمارة الطينية في وادي حضرموت

مشعؿ أحمد شيباف وآخروف

......................

السيئة غير المرغوب فييا أو الجيدة المرغوب فييا.

االستواء والحد األقصى لمدة سطوع الشمس %90

وبدأ يتحدد التوقيع المكاني باتجاه الرياح السائدة

مف ساعات النيار ].[8

ونوعيتيا السيئة أـ الجيدة منيا .كما وترتبط عناصر

شدة الشمس:

واتجاىيا الجغرافي .لمتيوية خمس وظائؼ أساسية ىي

نشاط البقع الشمسية إذ ترتفع شدتيا لألشعة فوؽ

العمارة وخاصةَ النوافذ والخاصة بالتيوية بتمؾ الرياح

تتأثر شدة أشعة الشمس بمجموعة مف العوامؿ أىميا

 )1إحالؿ اليواء النقي محؿ الفاسد  )2 ,تبريد جسـ

البنفسجية في حدود  1-2%وتغير المسافة بيف

اإلنساف ,و) تبريد المنشأ باختالط اليواء الداخمي

األرض والشمس لمفصوؿ األربعة بنسبة %3.5

بالخارجي )4 ,انتقاؿ الح اررة إلى الخارج  )5 ,التخمص
مف الرطوبة داخؿ المبنى وطرحيا إلى الخارج .إف

وفقداف الطاقة في أثناء اختراؽ أشعة الشمس لمغالؼ
الجوي ,واالرتفاع عف سطح البحر قد تزداد األشعة,

الفرؽ بيف درجات الح اررة والتغير في الضغط ىو الذي

وزاوية سقوط الشمس التي تتغير تبعاً لمفصوؿ

الستثمار الرياح يسيـ في عممية التكيؼ المكاني

ويظير واضحاً عند تمبد السماء بالغيوـ .

العوامل المناخية المؤثرة في التصميم:

يتـ تحديد وضع الشمس ألي مكاف وأي وقت مف

يسيـ في حركة الرياح واتجاه الريح ,واألسموب الطبيعي

األربعة ,واإلشعاع غير المباشر الذي يضاؼ تأثيره

لمفضاءات الداخمية والخارجية الحضرية.

زوايا سقوط الشمس:

اليدؼ مف التعرؼ عمى السمات التي يفرضيا المناخ

عمى شكؿ العمارة والنسيج العمراني ىو الختيار الحموؿ

أوقات النيار وأشير السنة عف طريقيف ىما:

زاوية االرتفاع (  ) solar Atitudeأو الزاوية الراسية

المناسبة بما يتالءـ وراحة اإلنساف في المكاف الذي

بيف خط األفؽ والشمس وتقاس بالدرجات .

يعيش فيو داخؿ المبنى وخارجو والتي تتحدد بأشعة

زاوية السمت (  ) solar Azimuthالزاويػة األفقيػة لمشػمس

الشمس ودرجة الح اررة وحركة الرياح والرطوبة النسبية.

وتقػ ػػاس بالػ ػػدرجات مػ ػػف الشػ ػػماؿ الجغ ارفػ ػػي اتجػ ػػاه عقػ ػػارب

أشعة الشمس:

الساعة إلى الشرؽ والجنوب والغرب ثـ الشماؿ ثانية.

تعد العامؿ المؤثر في تغير درجة ح اررة الفضاء

الحماية من أشعة الشمس:

ىي اإلشعاع المباشر واإلشعاع المنعكس مف سطح

أشعة الشمس ومنذ القدـ بمبدأيف ىما -:

األرض واإلشعاع الذي يتشتت في طبقات الغالؼ.

 اإلقالع مف أشعة الشمس المباشرة والمنعكسة التي

الداخمي والخارجي الذي ينتج أصالً مف عوامؿ متعددة

وتتمخص دراسة أشعة الشمس بدراسة مدة سطوع

دأب سكاف المناطؽ الحارة حماية أنفسيـ ومبانييـ مف

تسقط عمى واجيات المبنى.

الشمس وشدتيا وزاوية السقوط ومقدار الطاقة
المكتسبة لممبنى والتي تعتمد عمى اختي :

 حماية المبنى مف األشعة الساقطة عميو باستخداـ
الجدراف السميكة والسقوؼ العازلة ,ويتـ اإلقالؿ مف

مدة سطوع الشمس:

األشعة المباشرة والمنعكسة التي تسقط عمى المبنى

تقع منطقة وادي حضرموت شماؿ خط االستواء في

بوساطة:

مجاؿ المناطؽ التي بيا أطوؿ مدة لسطوع الشمس

 -1إحاطة المبنى باألشجار والشجيرات دائمة

بيف خطي عرض  35 -15شماؿ وجنوب خط

الخضرة لتعترض أشعة الشمس قبؿ وصوليا إلى
75

العمارة الطينية في وادي حضرموت

مشعؿ أحمد شيباف وآخروف

......................

جدراف المبنى .

الحرارة:

 -2زراعة مساحات خضراء مف النخيؿ حوؿ المبنى

تتواجد أقصى درجات الح اررة في المناطؽ الحارة

لمنع انعكاس األشعة إلى الجدراف .

بنصؼ الكرة الشمالي إذ يمكف أف تصؿ إلى (C

 -3إيجاد مسطحات مائية بجوار المباني مع تزويدىا

O

بنافورات تساعد عمى تحريؾ سطحيا لكي ال يعمؿ
كمسطح عاكس ألشعة الشمس .

الرطبة فيؤدي تشبع الجو بالرطوبة إلى تقميؿ قدرة

اإلنساف عمى احتمالو .وتعد المناطؽ االستوائية أكثر

 -4اعتماد الحؿ المتضاـ ( )compactيظير جمياً

المناطؽ ح اررة بسبب تعامد أشعة الشمس وتعرضيا

في كتمة مباني شباـ وغيرىا مف المدف األخرى في

الوادي ,في تجميع األبنية سواء عمى النسيج العمراني

 )50درجة أو أكثر في الظؿ أما في المناطؽ

ألكبر قدر مف اإلشعاع .وتعتمد كمية الح اررة عمى
خط العرض وفصوؿ السنة والغالؼ الجوي ومدى

لممناطؽ أو الشكؿ العاـ لممدينة مما يقمؿ مف تعرض

صفائو والموقع بالنسبة لممسطحات المائية والخضراء

األبنية بعضيا لبعض .ومف ثـ تقمؿ مف الطاقة

 2-3االنتقال الحراري بين البيئة الخارجية والوسط

الجدراف الخارجية لألبنية ألشعة الشمس ولتظميؿ

وارتفاع سطح األرض عف البحر.

الح اررية النافذة إلى داخؿ المبنى وفي ضمف

الداخمي لممبنى

والبد ىنا مف اإلشارة لتأثر المدف المعاصرة لحركة

جزءاً مف األشعة ينعكس ويمتص الجزء اخخر.

الضيقة ذات المقياس اإلنساني التي حققت مالءمة

الخارجي لمسقوؼ والجدراف أوالً ثـ تنفذ إلى اليواء

الفصؿ بيف حركة المركبات وحركة المشاة مع تأميف

التوصيؿ الحراري  :خالؿ جزيئات المادة ذات الح اررة

الفضاءات الخارجية.
المركبات وصعوبة االستمرار في الحفاظ عمى الشوارع

عند سقوط أشعة الشمس عمى الجدراف والسقوؼ فإف
ويتحوؿ إلى طاقة ترتفع درجة الح اررة لمسطح

مكانية .لذا البد مف إيجاد األفكار التي تيدؼ إليجاد

الداخمي لممبنى بأربعة أشكاؿ ىي:

لكؿ منيما المعالجة المناسبة .ومف األىمية االستفادة

األكبر إلى األقؿ .

القصوى مف خارطة المسار الشمسي ومنقمة زوايا
الظؿ في تحديد الظالؿ التي تسقطيا المباني عمى

المباني المجاورة ليا.
ولتأميف الحماية لألبنية مف أشعة الشمس الساقطة
عمييا البد مف مراعاة اختي :

 -1التوجيو بالنسبة ألشعة الشمس (.)Orientation
 -2شكؿ كتمة المبنى (.)Form of the building
 -3معالجة األجزاء المصممة كالسقوؼ والجدراف
( .)Walls & Roofs

 -4معالجة فتحات ونوافذ الواجيات ( Openings

)Windows
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االنتقاؿ الحراري  :في المادة نفسيا مف مكاف إلى آخر.
اإلشعاع الحراري  )radiation ( :وىو انتقاؿ الح اررة
خالؿ

فراغ

معيف

الكيرومغناطيسية .

عف

طريؽ

الموجات

التبخر والتكثيؼ  :ويعني التغير في حالة المادة مف
السائمة إلى الغازية أو العكس مما يؤدي إلى
امتصاص أو انبعاث حراري مف المادة نفسيا إلى

الفضاء أو المادة األخرى التي تحيط بيا وىي
الخاصية الميمة التي تستغؿ في التبريد والتدفئة
ويتأثر معدؿ انتقاؿ الح اررة مف والى المبنى بالخواص
الطبيعية لمواد البناء والتي تثبت أف التوصيؿ الحراري

العمارة الطينية في وادي حضرموت

مشعؿ أحمد شيباف وآخروف

......................

لمجدار يتناسب عكسياً مع سمؾ الجدار.
البناء الطيني في وادي حضرموت:

أسموب البناء لمبيت الطيني في وادي حضرموت:

ىو جزء مف التراث القديـ يتـ بناء األساسات مف
الحجر يصؿ عمؽ األساس إلى(1.20ـ) ويستمر إلى

ارتفاع(1.20ـ) فوؽ سطح األرض ويصؿ سمؾ
جدار األساس إلى(1.50ـ) ,يبدأ بعد ذلؾ البناء

بالطوب المجفؼ بأشعة الشمس(المدر) بسمؾ(1ـ)
في الطابؽ األرضي ويقؿ سمؾ الجدار إلى(0.30ـ)

أو (0.20ـ) في الدور األخير السطوح المكشوفة

(الريوـ) .أما األسقؼ تعمؿ بصورة عامة مف أغصاف
األشجار أوجذوع النخيؿ التي تقطع إلى أربعة
قطاعات طويمة وتسد الفراغات بينيا بقطع مف المدر
أو الحجر شكؿ رقـ(.)1-1-4

شكل رقم ( ) 1-1-4يوضح شكل وحجم الطوب الطيني وعممية تصنيعه اليدوية في وادي حضرموت
الطرائؽ الحالية التي تبنى بيا المباني الطينية السكنية

وبالجودة الكبيرة التي تساعد عمى تطوير البناء

الجديدة ىي الطريقة التقميدية ومع التقدـ في العصر

والعمارة الطينية بوادي حضرموت في الوقت الحالي

الحالي وتكنولوجيا البناء يتـ استحداث تطور في خاـ

شكؿ رقـ (.)2-1-4

الطيف وتحسيف مواصفاتو وتصنيعو بالكـ الكبير

شكل رقم ( ) 2-1-4يوضح عمميه التمييس بالطين لمحوائط بعد بنائها
لتعطي الشكل المناسب لها من الخارج
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يقتصر استخداـ الزخرفة في مباني شباـ عمى األبواب

بالنسبة لتوجيو الفراغات فتوجو الخدمات إلى الجية

والنوافذ واألعمدة الداخمية وأحياناً النوافذ الخارجية بإطار

الشمالية وتوجو جميع الواجيات الرئيسية قدر اإلمكاف

بارز ذي عقد مدبب .تطمى الواجية في الجزء السفمي

والعموي بالنورة ويبقى الجزء الوسطي بموف الطيف

إلى الجنوب وفييا الفتحات والنوافذ لالستفادة مف أشعة
الشمس في فصؿ الشتاء لتدفئة المنازؿ[.]3-1-4

شكل رقم ( ) 3-1-4يوضح المساقط األفقية لمبنى سكني طيني تقميدي في مدينة شبام يتكون من ستة
طوابق ويوضح القطاع مستويات الطوابق وتوضح الواجهة الطابع المميز لها ].[4

مواد البناء التقميدية بوادي حضرموت:
تتنوع

مواد

البناء

التقميدية

المستخدمة

لممادة الطينية .ثـ يترؾ يتخمر فترة أسبوع او أسبوعيف

بوادي

حضرموت ومنيا مايمي:
الطوب الطيني(المدر):

ثـ يصب في قوالب خشبية مختمفة األبعاد تبعاً
لموضع البناء ,ويترؾ ليجؼ تحت أشعة الشمس شكؿ

رقـ (.)1-1-4

يصنع المدر بخمط الطيف المستخرج مف الحقوؿ

األحجار:

الشعير) ويعمؿ التبف عمى تقميؿ الشقوؽ ونسبة

الطينية والتي تجمب مف مناطؽ الجباؿ المحيطة شكؿ

االنكماش عند الجفاؼ إضافة إلى زيادة قوة التماسؾ

رقـ ( .)1-2-4

الزراعية مع كمية مف التبف (مخمفات الحنطة أو
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تستخدـ األحجار الكمسية في بناء األساسات لممباني

العمارة الطينية في وادي حضرموت
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......................

شكل رقم (  )1-2-4يوضح تكوين أساس الحوائط من الحجر الكمسي بعرض ال يقل عن  44سم.
ثـ تضرب وتفتت وتحوؿ إلى مسحوؽ ناعـ يمزج مع

الجير(النورة):

عبارة عف مادة بيضاء ناعمة المممس تدخؿ في

الرمؿ ,تطمى بيا السطوح وأوجو المباني كمادة عازلة

الصناعات البنائية .وىناؾ تقنية خاصة تعتمد في

لمرطوبة شكؿ رقـ (.) 2-2-4

األساس عمى حرؽ األحجار الجيرية في أفراف(كورة)

شكل رقم ( ) 2-2-4يوضح عممية التمييس بالنورة التي تستخدم مع
المدر وتشكل طابعاً عاماً لمواجهات بوادي حضرموت

الخشب:

جذعيا في صنع العوارض التي تمحـ أطراؼ السقوؼ

يستخدـ الخشب كمادة أساسية في إنشاء األسقؼ

المسطحة واألعمدة التي تدعميا أما فروعيا فتستخدـ

واألبواب والنوافذ وغيره ,ومف أشير األشجار المستخدمة

لتغطية عوارض السقؼ .كذلؾ سعؼ شجرة النخيؿ

في وادي حضرموت شجرة العمب (النبؽ) فيستخدـ

وكذلؾ أغصاف شجرة الراؾ شكؿ رقـ(.]5[ ) 3-2-4
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شكل رقم( ) 3-2-4يوضح تكوين وتركيب األسقف الخشبية من جذوع النخيل والنباتات
خصائص مواد البناء التقميدية بوادي حضرموت

لقد أجريت بعض التجارب لمواد البناء الطينية لمدينة

شباـ التاريخية بوادي حضرموت في أكاديمية أوديسا

الحكومية لمبناء والعمارة(جميورية أوكرانيا) وتمثمت

ىذه التجارب في معرفة بعض الصفات الفيزوح اررية

لمجدار الطيني مف أحد مباني مدينة شباـ مع األخذ
بعيف االعتبار الطبقات التمييسية المضافة في الجدار
الطيني كما ىو موضح في الشكؿ رقـ( .)1-3-4

شكل رقم(  )1-3-4يوضح طبقات الجدار الطيني
ومف خالؿ ىذا الجدار الموضح بالشكؿ رقـ ( -3-4

مف الداخؿ والخارج (  ) 7 ,1وعمى ىذا األساس تـ

 ) 1والذي يحتوي عمى المدرة األساسية ( )4ومف ثـ

إجراء التجارب المخبرية لمعرفة الحد النيائي لممتانة

( ) 5 ,3الطبقة البنائية والمتمثمة في ربط المدر بالطيف

عند االنضغاط وتـ الحصوؿ عمى النتائج الموضحة

 ,ومف ثـ ما يسمى بالتغذية (  ,) 6 ,2وأخي اًر الطرقة
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بالجدوؿ رقـ ( .)1-3-4إف التحاليؿ المخبرية التي

العمارة الطينية في وادي حضرموت

مشعؿ أحمد شيباف وآخروف

......................

قمنا بيا تؤكد إف الحد النيائي لممتانة ضد االنضغاط

العينات الطينية ذات الطبقات الرطبة يساوي 3.15

(نقطة الكسر) في الحالة الجافة لمعينة الطينية الطبيعية

 MPaعند بارامترات االتزاف الرطب بنسبة %2

بيت مف بيوت مدينة شباـ التاريخية (بيت جرىوـ)

انخفاض شدة المتانة عند تمؾ الظروؼ االصطناعية

يعادؿ  ,MPa 3.31مع األخذ في االعتبار أف المتانة

بمغت حوالي  %5مقارنة بالنسبة لشدة المتانة في

المعيارية تساوي  ,MPa 2.5أما المتانة عند انضغاط

الحالة الجافة.

مف جدار الطابؽ األوؿ والطابؽ السادس والمنقولة مف

ومتوسط الرطوبة النسبية  . %70وىذا يعني أف

جدول رقم ( :)1-3-4النتائج التجريبية لمحد النهائي لممتانة عند االنضغاط لممادة الطينية المدروسة في كل
من الحالة الجاف والمتزنة وكذا متوسط الكثافة لكل طبقة من الطبقات السبع

المتانة النهائية عند

المتانة

الرطوبة المتزنة

االنضغاط في حالة النهائية عند

اتزان الرطوبة

الكثافة المتوسطة

االنضغاط في

𝛗 = %74

P

𝛗 = %74

الحالة الجافة

%

P

𝛚

kg / m 3

التركيب النوعي لممادة
الطينية المدروسة

رقم الطبقة من
العينة

MPa
0 . 78

0.82

0.64

1303

0.87

0.95

1.56

1592

0.96

1.04

1.75

1446

3.15

3.32

2.03

1710

ىذه النسبة المئوية تعد انحرافاً تقنياً وتشغيميا مسموحاً
بو عند مقارنتو بالمطمب المعياري التقني المتعارؼ

عميو ,وىذا يؤكد أف معامؿ امتصاص الجدار لمرطوبة
سوؼ يكوف أقؿ وينخفض أكثر إذا وضعنا في
االعتبار وجود  3طبقات تجصيصية وتمييسية إضافية

في كؿ مف الجانب الداخمي والخارجي لمجدار وظيفتيا

حماية الجدار األساسي مف التأثيرات السمبية نتيجة
لتغيرات درجات الح اررة والرطوبة لموسط المحيط فينتج
عف ذلؾ زيادة إضافية لعامؿ المتانة وابتعاد أكثر مف
الحد النيائي لممتانة.

طبقة بنائية ( تمميط)
كمس  +رماد  +رمؿ

طبقة بنائية ( تمميط)
طيف  +قش  +رمؿ

طبقة بنائية ( تمميط)

طيف  +قش مجروش

1,7
2,6
3,5

القالب الجداري

أو الطبقة األساسية:
طيف  +قش مدقوؽ

4

المباني الطينية والحماية من خطر السيول:
بيان موجز عن أضرار سيول2448م

لمسيوؿ تأثير مدمر عمى التراث العمراني ومقومات
الحياة اإلنسانية لما تخمفو مف أضرار وخسائر عمى

جميع المستويات ,ولعؿ أكثر السيوؿ التي اجتاحت
وادي حضرموت دما اًر سيؿ أكتوبر2008ـ ,وقد حدث

تكوف منخفض جوي مف أثر تراجع
ذلؾ بعد أف ّ
إعصار إلى عاصفو مدارية ,وغطى المنخفض الجوي
شرؽ وشماؿ محافظة حضرموت ومحافظة الميرة

,وبدأت األمطار بالسقوط منذ مساء األربعاء
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2008/10/22ـ ,واستمرت إلى ساعة متأخرة مف

ومتوسط ,ففي مديريات :تريـ وساه ووادي العيف

مساء يوـ الجمعة 2008/10/24ـ,وبمغ عدد ساعات

وحورة ,كاف الضرر كبي اًر ,أما الضرر فكاف متوسطاً

سقوط األمطار في محطة األرصاد الجوي بمطار

سيؤف بحوالي  81ممـ  ,وقد ترتب عمى ذلؾ جرياف

لقد شكمت ىذه الكارثة خط اًر محدقاً عمى مستقبؿ

العمارة الطينية في وادي حضرموت نتيجة ما خمفتو

جميع ودياف وادي حضرموت الرئيسية في وقت واحد,

مف نتائج مأساوية عمى معظـ القرى التي اجتاحتيا,

ار
ونتج عف ذلؾ سيوؿ وفيضانات جارفة خمفت أضر اً

مما أدى إلى طمس وازالة قرى بأكمميا؛ مثؿ ما

وقد شممت األضرار عدة مدف في مديريات وادي

أصبحت المساكف غير صالحو لمسكف ].[7

سقوط المطر حوالي  85ساعة ,وقد تـ رصد معدؿ

جمة في معظـ مديريات الوادي ].[2

في مديريات  :شباـ والقطف ].[3

حصؿ في قرى :مشطة والقوز ,وفي مدينة تريـ

حضرموت ,وكاف الضرر عمى المباني ما بيف كبير

شكل رقم (  )1-1-5يوضح مباني سكنية في قرى مديرية تريم وادي حضرموت متضررة من السيول
آليات الحفاظ عمى التراث العمراني من تأثير االمطار

والسيول:

لعؿ أىـ الوسائؿ لمحفاظ عمى التراث العمراني ىي:

 -1خمط الطيف بمادة التبف وروث الحيوانات لتزيد
تماسكو ثـ طالء الجدراف المعرضة لتأثير األمطار
والرياح بالنورة والرماد (الطرقة) لتصبح أكثر متاتو,
ومقاومة لمتعرية المطرية واليوائية .
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 -2استخداـ الطرائؽ التقميدية لتصريؼ مياه األمطار
مف أسطح المنازؿ (الريوـ).
 -3طالء (طرقة) رؤوس المنازؿ الطينية بمادة النورة,

وىي تقنية تقميدية لمبناء في بيوت وادي حضرموت.
وىناؾ أساليب تقميدية

بنائية معروفة وشائعة في

مناطؽ وادي حضرموت ,تستخدـ كحؿ مبدئي لمثؿ
ىذه المشكمة ,وتسيـ لحد ما في حماية المبنى مف

العمارة الطينية في وادي حضرموت
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خطر مياه السيوؿ ,نجمؿ ىذه األساليب في اختي:

 -4إعادة تأىيؿ مجاري السيوؿ وتحديثيا وازالة

 -1رفع أساسات المباني المستجدة والتي في طور

أشجار المسكيت (السيسباف).

 -2عمؿ مصدات عمى أركاف المبنى.

قوة اندفاع السيوؿ ,مثؿ المضالع التي حوؿ مدينة شباـ.

 -3بناء أسوار حجرية تحيط بالتجمعات العمرانية ,

 -6عمؿ مصدات حجريو (جابيوف) عمى حافة

أو معالـ أثرية ,أو مدف تاريخية ,أو بيوت.

مجاري السيوؿ لتجنب انييارات التربة ].[6

التصميـ.

 -5إعادة ترميـ السدود والمضالع والسواقي ,لتحد مف

شكل رقم ( ) 2-1-5يوضح طالء طرقة رؤوس البيوت الطينية بمادة النورة في وادي حضرموت.
تقنيات البناء الطيني واقتصاديات االستخدام في

العصر الحديث بما يتؤاءم مع البيئة:

ولتقميؿ الكمفة االقتصادية يراعى اختي :
 -1تصميـ المباني السكنية بأنواع المساكف ذات
الفناء الداخمي (كما ىو متبع في العصر اإلسالمي)
مثؿ المساكف في مصر والشاـ وغيرىا.

الشمسية وتقميؿ األشعة المنعكسة عمى المباني.
 -5زراعة بعض النباتات ذات طابع الجذور
البسيطة في أحواض فخارية تضع في أسطح ىذه
المباني لمعزؿ الحراري.
 -6زراعة األشجار الكثيفة بالطرؽ الرئيسية حوؿ

األحياء والمجاورات السكنية وكذلؾ المجمعات السكنية

 -2تصميـ المباني باستغالؿ خاصية مالقؼ اليواء

بالجية الشمالية الغربية.

تعرضيا ألشعة الشمس أطوؿ فترة مف النيار.

النتائج :

بالمناطؽ الحارة والتي يكوف حركة اليواء مناسبة مع

النتائج والتوصيات:

 -3زراعة األشجار المورقة دائمة الخضرة في

 -1تمتاز العمارة التقميدية التي يستخدـ فييا الطيف

الطرؽ والشوارع وداخؿ األفنية الداخمية والفراغات

كمادة بناء عمى اختالؼ أنماطيا بالص ارحة في إبراز

الخارجية لممباني حتى تحجز أكبر قدر مف أشعة

مواد البناء ومالءمتيا لمبيئة ,كما أنيا تقدـ حموالً

 -4تقميؿ نسبة التبميطات حوؿ المباني سواء مف

 -2ارتباط عناصر العمارة المحمية وأنماطيا التك اررية

الحجر أو البالط وزيادة المسطحات الخضراء

بالعامؿ المناخي كالنوافذ واألبواب والمشربيات والمواد

الشمس الساقطة عمى سطح وحوائط المباني السكنية.

واألشجار حتى يمكف امتصاص أكبر قدر مف األشعة

معمارية تفيء باحتياجات السكاف.

المحمية وبصورة خاصة الطيف واستخداـ النورة كمادة
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إنياء لمعالجة أشعة الشمس الساطعة.

ىذه المادة بحاجة ماسة إلى دراسات عممية مستفيضة

 -3تناغـ واضح بيف البيئة المكانية المتمثمة في

لمرقي بيا إلى المستوى المطموب لتواكب التطور

البيئة الطبيعية بمختمؼ أنواعيا وعمارة المباني في

التكنولوجي الذي تشيده مجاالت البناء.

 -4عدـ مالءمة التوصية والتوقيع المكاني لألبنية

يحقؽ التنافس الفعمي بينو وبيف العمارة الحديثة مف

التخطيطية مف الناحية المناخية دوف األخذ بنظر

حيث الشكؿ و اإلبداع و التكمفة االقتصادية.

االعتبار لحركة الشمس مما أدى إلى تحميؿ الحد

 -3يجب أف تشجع الدولة عمى استخداـ البناء

 -5إف استخداـ المدر يحقؽ الحماية مف الح اررة في

القادره والمتوسطة مف السكاف.

فصؿ الصيؼ ويحسف العزؿ الحراري مما يقمؿ مف

 -4التحكـ في مسارات السيوؿ وسرعة إنجاز

استخداـ أنظمة التكييؼ في المباني.

المشروعات المتعمقة بيا ومنع أخطاره عف المباني في

 -6التغيرات المناخية التي يشيدىا العالـ مؤخ اًر,

المدف والقرى بصفة عامة وحتى ال يعد عائقاً لعمميات

وادي حضرموت.

األعمى الكتساب الح اررة.

 -2تشجيع البناء بالطيف في وادي حضرموت بما

الطيني في المدف والقرى بشكؿ متحضر لمفئات غير

أعطت مؤشرات زيادة معدؿ سقوط األمطار وتغير

التنمية في المستقبؿ.

وقت سقوطيا عمى فترات متقاربة ,لذلؾ يتوجب

 -5ضرورة الحفاظ عمى المباني التراثية والعامة مف

االحتياط والعمؿ عمى حماية المباني الطينية.

عمميات التمؼ الناتج عف األمطار الساقطة عمييا

 -7نتج عف كارثة األمطار والسيوؿ التي شيدىا

(فوؽ السطوح)وعمى واجياتيا (الخارجية).

كبير مف المباني الطينية وضياع الكثير مف معالميا

المائي لمسكاف ولمزراعة بأساليب حديثو تساعد عمى

وتفاصيميا المعمارية ,مما يعكس مدى اإلىماؿ في

تحقيؽ التنمية.

عمميات الترميـ والصيانة الدورية وكذلؾ أىمية البحث

 -7وقؼ البناء بالقرب مف بطوف األودية ومجاري

عف طرائؽ لتحسيف المتانة لمبناء الطيني.

السيوؿ.

وادي حضرموت في أكتوبر 2008ـ ضرر عمى عدد

التوصيات:

 -1عمى الرغـ مف وجود إيجابيات لمعمارة الطينية
التقميدية إال أنيا توجد بعض السمبيات مثؿ عدـ

مقاومة الطيف لمرطوبة ولمتغييرات المناخية والتي
تتمثؿ في عوامؿ التعرية مف رياح وأمطار ,مما جعؿ
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 -6ضرورة االستفادة مف مياه السيوؿ لتحقيؽ األمف

 -8البحث عف مواقع بديمو لمبناء تكوف في منأى
عف السيوؿ وكذلؾ توفر بيئة مناخية طبيعية ,ويأتي
ذلؾ عف طريؽ ترجيح البناء عمى ىضبة حضرموت
الجنوبية والشمالية بحكـ اتساعيما ,وىو موضوع

يستحؽ الدراسة في الوقت الراىف.
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Mud architecture in Hadhramout Valley and
its suitability to the environment
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Abstract

Mud architecture in Hadhramout Valley is the dominant local architecture, which has
been illustrated in the construction of magnificent residential buildings and palaces at
intervals of time since the settlement began in the valley. The environment in
Hadhramout Valley is characterized by the availability of mud material deposited in the
streams of the valley and its sub-valleys. The prevailing climate is the dry hot climate.
Mud buildings confirm suitability of clay material for construction, which has been
favored by ancestors since ancient times. The physo-thermal properties of clay are
different from other natural materials. Mud buildings provide adequate thermal
insulation for the lives of the population and their comfort. Mud material is of great
importance and efficiency to the people of Hadhramout Valley. The results showed a
clear harmony between the spatial environment represented by the various natural
environment and the construction of mud buildings in Hadhramout Valley.
Keywords: mud architecture, physo-thermal, thermal insulation
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