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املناسبة يف األماكن الصحراوية؛ ملا  التقنيات  Rammed من   Earth البناء بالرتبة املدكوكة  ملخص البحث. 
مبنى  بناء  تم  لإنسان.  مرحية  العمراين  للفراغ  الداخلية  البيئة  جعل  يف  تساهم  سامكة  من  حوائطها  به  تتميز 
مثبتة  كامدة  األسمنت  استخدام  يتم  مل  الرياض.  مدينة  شامل  بنبان  منطقة  يف  مربعًا  مرتًا   90 حوايل  بمساحة 
للحوائط. تم بناء احلوائط بطريقة طبيعية وتم دكها يدويًا وتم التثبيت باستخدام نسب قليلة من اجلبس واجلري. 
تراوحت قوة الضغط للحائط حول الـ 1 ميغا باسكال. تم توصيل أنبوب ملبنى الرتبة املدكوكة بطول 40 م 
ذلك  عىل  الرتبة  برودة  باستخدام  املبنى  لتريد  م   0.25 وقطر   Earth  Tube األرض  حتت  م   1.6 وعمق 
العمق. كانت درجة حرارة اهلواء اخلارجة من األنبوب تقل بحوايل عرش درجات عن اهلواء اخلارجي الداخل 
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 التمهيد واملقدمات البحثية للدراسة. 	

يف  الرئيســة  املكونــات  مــن  املبــاين  تعتــر 
فــإن  ثــم  ومــن  العمــراين،  التخطيــط  مركبــات 
ــة  ــة املبــاين وطريقــة إنشــائها تنعكــس عــىل البيئ نوعي
العمرانيــة املحيطــة وتشــكلها. هــذا البحث ســيتطرق 
الســتخدام املــواد الطبيعيــة )الرتبــة املدكوكــة( يف 
ــرة باالهتــامم  ــارات اجلدي ــاين؛ بوصفهــا أحــد اخلي املب

ــة. ــة املحيط ــع البيئ ــش م للتعاي

ــة  ــواد البنائي ــل امل ــن أفض ــة م ــواد الطبيعي وامل
ــد  ــا بع ــود هل ــة وتع ــة املحلي ــن البيئ ــج م ــي تنت الت
انقضــاء العمــر االفــرتايض للمبنــى دون اإلرضار 
باملنطقــة املحيطــة. وتعتــر أنــواع الرتبــة املختلفــة مــن 
ــواد  ــي م ــة. فه ــواد الطبيعي ــاء بامل ــواع البن ــل أن أفض
ــًا  ــس طبيعي ــط تتنف ــاج حوائ ــا إنت ــن خالهل ــن م يمك
ــذه  ــى. وه ــل املبن ــة داخ ــوازن الرطوب ــاهم يف ت وتس
ــادرة عــىل  ــة وق ــا املحلي ــرة يف بيئتن ــرة بكث ــواد متوف امل
حتمــل الظــروف املناخيــة. وإذا تــم البنــاء هبــا بشــكل 
احــرتايف فإهنــا يمكــن أن تكــون أيضــًا مناســبة للبيئــة 
الصحراويــة. وعــىل الرغــم مــن كــون احلوائــط 
الرتابيــة ليســت عــازالً جيــدًا للحــرارة إال أهنــا تتميــز 
ــىل  ــادرة ع ــة Thermal Mass وق ــة عالي ــة ختزيني بكتل
ــىل  ــن ع ــا. لك ــن خالهل ــرارة م ــال احل ــيء انتق تبط
الرغــم مــن كل تلــك امليــزات فــإن اســتخدام املــواد 
ــرص  ــر ويقت ــكاد يندث ــة ي ــرة العربي ــة يف اجلزي الطبيعي
ــة يف امللكيــات اخلاصــة مــن  فقــط عــىل املبــاين الرتاثي
ــة  ــة املدكوك ــة الرتب ــاء بتقني ــا البن ــوت. أم ــزارع وبي م
ــا  ــة يف بالدن ــارب موثق ــد جت ــال يوج ــًا ف ــة طبيعي املثبت

ــث. ــم الباح ــب عل حس

ــة  ــث دراس ــذا البح ــداف ه ــن أه ــن ضم وم
الرتبــة  خاصــة  الطبيعيــة  باملــواد  البنــاء  إمكانيــة 
ــدن  ــي للم ــاخ املح ــا يف املن ــة تطبيقه ــة، وكيفي الطبيعي
الصحراويــة والتــي متثــل البيئــة الصحراويــة الســائدة 
يف بالدنــا، وهــل مــن املناســب بنــاء أحيــاء متكاملــة 
ــروف  ــرت الظ ــواد إذا توف ــذه امل ــرية هب ــدن صغ أو م

ــًا.  ــًا واقتصادي ــبة اجتامعي املناس

وسيوضح البحث اخلطوات التالية:

باملــواد . 1 للبنــاء  املناســبة ختطيطيــًا  األماكــن 
الطبيعيــة. 

ــىل . 2 ــة )ع ــاء الطبيعي ــادة البن ــار م ــة اختي كيفي
ســبيل املثــال: الرتبــة املحليــة(.

كيفية معاجلتها لتكون قابلة للبناء.. 3

ــك . 4 ــاعدة يف تل ــاء املس ــواد البن ــز م ــة جتهي كيفي
ــة. العملي

كيفية البناء وإنشاء اجلدران.. 5

األماكن املناسبة للبناء بالرتبة الطبيعية. 	

املــدن  يف  الطبيعيــة  باملــواد  البنــاء  يمكــن 
واألريــاف عــىل حد ســواء، لكــن مــن املهــم إدراك أن 
مجــال هــذه املــواد وخصائصهــا حيققــان تكامــاًل أكثــر 
ــة.  ــا األصلي ــىل طبيعته ــة ع ــر حمافظ ــع األكث يف املواق
ومــن أفضــل املــواد وأكثرهــا مالءمــة للبنــاء الطبيعــي 
هــي الرتبــة. وإذا تــم اســتخدام الرتبــة كــامدة للبنــاء يف 
منطقــة طبيعيــة فإهنــا تتامشــى وتتناســق بشــكل مميــز 
مــع الطبيعــة التــي حوهلــا. فعــىل ســبيل املثــال: يمكــن 
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بنــاء املســاكن والنــزل بأنواعهــا يف الريــف وبــني 
ــة  ــة املحلي ــتخدام الرتب ــم اس ــال، وإذا ت ــالل واجلب الت
نفســها يف البنــاء فــإن املبــاين ســتظهر وكأهنــا جــزء ممــا 
حوهلــا مــن جبــال وتــالل وصحــاري. كــام أن تكلفــة 
ــة يف بنائهــا ســتكون أقــل مــن تلــك  اســتهالك الطاق

ــة. ــواد التقليدي ــتخدم امل ــي تس الت

وختتلــف املواقــع بحســب طبيعتهــا وتركيبتهــا 
اجليولوجيــة، فاملناطــق املعرضــة للــزالزل يمكــن 
البنــاء فيهــا بالرتبــة الطبيعيــة لكنهــا تتطلــب معاجلات 
خمتلفــة عــن غريهــا. وبعــض الــدول لدهيــا كــود بنــاء 
ــة  ــة اخلاص ــمل املعاجل ــة يش ــة الطبيعي ــاص بالرتب خ

ــة. ــزات األرضي ــة لله ــق املعرض باملناط

ــا  ــاه وجتمعاهت ــة للمي ــة حساس ــاين الرتابي واملب
ويفضــل دومــًا محايتهــا خاصــة حــول األجــزاء 
ــا  ــًا محايته ــل دوم ــط ... ويفض ــن احلوائ ــفىل م الس
ــذاء  ــدران( وح ــي اجل ــقف أو رواق يغط ــة )س بقبع
)قاعــدة مــن مــادة مقاومــة للميــاه مرتفعــة عــن 
مســتوى األرض( مــن األمطــار والســيول.  لكــن إذا 
عوجلــت جيــدًا فــإن احلوائــط الرتابيــة تتحمــل امليــاه 
ــو  ــا يدع ــاك م ــس هن ــد، ولي ــكل جي ــار بش واألمط
ــتوى  ــىل مس ــدة ع ــة عدي ــاك أمثل ــا. وهن ــق منه للقل
ــدة  ــت ع ــاين عاش ــك املب ــف أن تل ــح كي ــامل توض الع

ــاًم. ــزال قائ ــا ي ــا م ــرون وبعضه ق

ويف حالــة البنــاء باملــواد الرتابيــة وخاصــة 
القوالــب  خــالل  مــن  املدكوكــة  الرتبــة  طريقــة 
تكــون  مــا  غالبــًا  احلوائــط  فــإن   Rammed Earth

ســميكة، وهــو مــا يوفــر كتلــة حراريــة ختزينيــة كبــرية 

ــالل  ــن خ ــرارة م ــال احل ــل انتق Thermal Mass جتع

احلائــط بطيئــة، وهــذا يســاهم بشــكل كبــري يف احلفاظ 
عــىل درجــة احلــرارة الداخليــة للمبنــى ويوازهنــا 
حتــى لــو كانــت درجــة احلــرارة اخلارجيــة مرتفعــة. 
ــا  ــد ذاهت ــة بح ــط الرتابي ــإن احلوائ ــه ف ــب منك وحس
 U-value ــث إن ــرارة، حي ــدًا للح ــازالً جي ــت ع ليس
جلــدار تــرايب مدكــوك بســمك 30 ســم تــرتاوح مــن 
ــذه  ــه, 2013:58(. وه 1.9 إىل W/m2K 2.0 )منك
القيمــة عاليــة وتتجــاوز بعــدة أضعــاف احلــد األقىص 
ــة  ــدول خاص ــن ال ــد م ــراري يف العدي ــل احل للتوصي
ــة  ــإن قيم ــتون ف ــب ايس ــاردة. وحس ــق الب يف املناط
ــة )45  ــرض 18 بوص ــرايب بع ــدار ت الـــ R-value جل
ــري  ــل بكث ــي أق ــوايل 4.5 وه ــًا ح ــي تقريب ــم( فه س
مــن املواصفــات احلديثــة للعــزل احلــراري للحوائــط، 
 Easton, 2007:( 11 ــدود ــة يف ح ــب قيم ــي تتطل والت
43(. و الـــ R-Value  هــي مواصفــة لقيــاس التدفــق / 

التوصيــل احلــراري للــامدة املعنيــة - مثل حائــط طيني 
او حائــط بلــوك خرســاين الــخ ... - وارتفــاع قيمتهــا  
يشــري إىل ارتفــاع مقاومــة التوصيــل احلــراري، وعــىل 
العكــس منهــا الـــ U-Value والتــي يشــري انخفاضهــا 
إىل انخفــاض القــدرة عــىل التوصيــل احلــراري. لكــن 
ــا  ــر فإهن ــط أك ــامكة حوائ ــارة وبس ــق احل ويف املناط
ــل  ــم جتع ــن ث ــرارة وم ــال احل ــيء انتق ــاهم يف تبط تس
ــة  ــوازن الرطوب ــا ت ــث إهن ــة؛ حي ــا مرحي ــاة داخله احلي
وتكــون فعالــة أكثــر كلــام ازداد عــرض اجلــدار. وقــد 
ــرون  ــل ق ــس، وقب ــلمني يف االندل ــرب املس ــدع الع اب
عديــدة، بإنشــاء مبــاين رائعــة مثــل قــرص احلمــراء يف 
ــة  ــه بالرتب ــي بنيــت أجــزاء من غرناطــة، إســبانيا، والت
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املدكوكــة. ففــي الثالثينيــات مــن القــرن املــايض 
تبنــى املهنــدس املعــامري ثومــاس هيبنــز فكــرة البنــاء 
ــل  ــىل متوي ــول ع ــتطاع احلص ــوك، واس ــرتاب املدك بال
ــة، وكان  ــذه الطريق ــة هب ــاكن جتريبي ــبعة مس ــاء س لبن
ســكاهنا جيدوهنــا بــاردة يف الصيــف ودافئــة يف الشــتاء 
ومــا زالــت تلــك املســاكن مأهولــة إىل اليــوم ... ومثل 
هيبنــز فــإن فرانــك لويدرايت صمــم بالرتبــة املدكوكة 
)املصــدر الســابق(. ويمكــن االســتنتاج ممــا ســبق أن 
ــاهم يف  ــة س ــادة طبيعي ــن م ــه م ــط وكون ــامكة احلائ س
ــول:  ــن الق ــراري. ويمك ــه احل ــف عزل ــف ضع ختفي
الرتبــة  أنــواع وتقنيــات  املبنيــة مــن  إن املســاكن 
األخــرى مثــل: طريقــة البنــاء باللبــن أو طريقــة البنــاء 
بالعــروق هلــا امليــزات نفســها. وقــد أوضــح مميــزات 
الراحــة داخــل املبنــى الطينــي املعــامري الراحــل 
حســن فتحــي رمحــه اهلل بعــد منتصــف القــرن املايض. 
ــد مــن  ــر أح ــة مل يظه ــداد هــذه الورق ــى إع ــن حت لك
ــة  ــاء بالرتب ــرة البن ــى فك ــد تبن ــرب ق ــني الع املعامري
ــذ  ــة من ــات العرصي ــا للمواصف ــة وتطويره املدكوك
ذروة ازدهارهــا يف األندلــس قبــل حــوايل 700 ســنة.

إن البنــاء بالرتبــة املدكوكــة / القوالــب الرتابيــة 
هــي مــن أفضــل وســائل البنــاء الطبيعــي يف املناطــق 
الصحراويــة؛ ملــا تتميــز بــه الرتبــة مــن كتلــة حراريــة 
مناســبة للطبيعــة الصحراويــة، لكنهــا لألســف مل 
يتــم تطويرهــا يف منطقــة اجلزيــرة العربيــة عــىل مــدى 
القــرون املاضيــة خــالف منطقــة األندلــس التــي 
ــوا  ــدة ونقل ــرون عدي ــرب لق ــلمون الع ــا املس حكمه
تقنيــة البنــاء بالرتبــة املدكوكــة هلــا يف مواقــع عديــدة. 

ــدة  وجممــع قــرص احلمــراء يف غرناطــة يف أجــزاء عدي
منــه بــام يف ذلــك الســور تــم بنــاؤه بالرتبــة املدكوكــة، 
وســور الصــني العظيــم الــذي بنــي قبــل 5 آالف ســنة 
 Easton,( تــم بنــاؤه أيضــًا باحلجــر والرتبــة املدكوكــة

.)2007

ــة  ــب الرتابي ــاء بالقوال ــبة للبن ــة املناس إن البيئ
ــا  ــة حيكمه ــتطاع، أو بيئ ــدر املس ــة ق ــة طبيعي ــي بيئ ه
كــود عمــراين يشــجع احلفــاظ عــىل البيئــة الطبيعيــة يف 
املنطقــة املعنيــة. ومهــام متيــز مجــال التصميــم وإتقــان 
البنــاء هبــذه الطريقــة فــال شــك يف أنــه ســيتأثر كثــريًا 
ــة  ــت املنطق ــال: إن كان ــبيل املث ــىل س ــه. فع ــام حول ب
ــطح  ــا األس ــى فيه ــة تطغ ــي بيئ ــى ه ــة باملبن املحيط
مثــل  للحــرارة  واملخزنــة  النافــذة  غــري  الصلبــة 
اخلرســانة واألســفلت ويقــل فيهــا التشــجري والغطــاء 
األخــر؛ فإهنــا لــن تضيــف إىل املبنــى الــرتايب 

ــي.  الطبيع

ــب  ــد يتطل ــاين ق ــن املب ــوع م ــذا الن ــام أن ه ك
ــراين  ــود عم ــًا: ك ــني متام ــن خمتلف ــع كودي ــل م التعام
حيكــم البيئــة املحيطــة باملبنــى ودور املبنــى يف تغليــف 
الفراغــات املحيطــة، وكــود معــامري/ إنشــائي حيكــم 
التنفيــذ وضــامن كفــاءة مجيــع األســطح  طريقــة 
ــن  ــا م ــم بناؤه ــي ت ــا( الت ــط أو غريه ــواء احلوائ )س
هلــذا  ومعاجلتهــا  هــا  ودكِّ الرتبــة  ضغــط  خــالل 
الغــرض. وأنتجــت العديــد مــن الــدول كــودًا خاصــًا 
ــدة،  ــات املتح ــل الوالي ــاين مث ــن املب ــوع م ــذا الن هب
وأســرتاليا، واهلنــد ونيوزيالنــدا وغريهــا مــن الــدول.
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كيفية اختيار الرتبة املناسبة. 	

ليحقــق البنــاء بالقوالــب الرتابيــة أهدافــه 
ــة.  ــة املحلي ــتخدام الرتب ــم اس ــًا أن يت ــل دوم فيفض
ومــن أفضــل األمثلــة أن يتــم حفــر املوقع واســتخراج 
الرتبــة ومعاجلتهــا ثــم البنــاء هبــا. وكــام هــو معــروف 
فــإن الرتبــة الســطحية غــري مناســبة هلــذا النــوع مــن 
ــة مناســبة  ــة عضوي ــاء ألهنــا تكــون يف العــادة ترب البن
ــاوز  ــق يتج ــر بعم ــم احلف ــل أن يت ــة. واألفض للزراع
ــة  ــة التحتي ــل إىل الطبق ــة للوص ــة العضوي ــق الرتب عم

.sub-grade

 Clay الطــني  مــن  عــادة  الرتبــة  وتتكــون 
 Aggregate واحلــىص   Sand والرمــل   Silt والطمــي 
ــب  ــة املناس ــوع الرتب ــد ن ــم حتدي ــة. ويت ــب خمتلف بنس
خــالل  مــن  مكوناهتــا؛  حســب  بالــدك  للبنــاء 
ــني  ــتثناء الط ــة. وباس ــك الرتب ــواع تل ــار ذرات أن أقط
ــامء.  ــا لل ــاء تعرضه ــدة أثن ــا حماي ــع أنواعه ــإن مجي ف
ــتوى  ــب مس ــري حس ــه تتغ ــإن خواص ــني ف ــا الط أم
الرطوبــة، ومــا مل يتــم حرقــه بدرجــات حــرارة عاليــة 

ــاه.  ــة املي ــة خاص ــل اجلوي ــر بالعوام ــه يتأث فإن

يتــم تصنيــف الطــني عــىل أنــه تلــك الــذرات 
ــا  ــم، أم ــن 0.002 مل ــا ع ــي يقــل قطره ــة الت الرتابي
الطمــي فهــو ذلــك الــذي تكــون قطــر ذراتــه مــا بــني 
ــل  ــق بالرم ــام يتعل ــم، وفي ــم - 0.06 مل 0.002 مل
فتكــون أقطــار ذراتــه مــا بــني 0.06 ملــم -  2ملــم، 
ــر  ــاره أك ــون أقط ــذي تك ــو ال ــىص فه ــبة للح وبالنس
مــن 2 ملــم )Minke,17 :2012(. وعليــه يمكــن حتديــد 
ــتخدم  ــا. وتس ــار ذراهت ــىل أقط ــاًء ع ــة بن ــواع الرتب أن

ــة  ــن كلم ــدالً م ــل’’ ب ــة ‘‘الطف ــع كلم ــض املراج بع
‘‘الطــني’’ لرتمجــة كلمــة ‘‘Clay’’، أمــا يف هــذا البحــث 
ســيتم فقــط اســتخدام كلمــة الطــني لذلــك وهــو مــا 

يقــل قطــره عــن 0.002 ملــم.

ــل  ــة فيفض ــة املدكوك ــاء بالرتب ــرض البن ولغ
ــي  ــة well graded soil والت ــة املتدرج ــتخدام الرتب اس
ــات.  ــام احلبيب ــح يف أحج ــدرج واض ــا ت ــون فيه يك
وعنــد احلفــر الســتخراج الرتبــة املناســبة للبنــاء يتــم 
جتنــب الرتبــة الســطحية الزراعيــة، كــام يتــم اســتخدام 
املناخــل الســتبعاد القطــع الكبــرية مــن احلــىص. ويف 
 Raw ــة ــري املعاجل ــة غ ــة املدكوك ــاء بالرتب ــة البن حال
Rammed Earth فيفــرتض أن تكــون نســبة الطــني مــا 

بــني 10٪ إىل 30٪؛ حيــث تعتمــد تلــك النســب 
ــم التثبيــت  ــدة ومتنوعــة. أمــا إذا ت عــىل عوامــل عدي
ــن  ــبة ع ــد النس ــل أن ال تزي ــري فيفض ــة باجل واملعاجل
ــت  ــمنت كمثب ــتخدام األس ــة اس ــن يف حال 20٪، لك
فاألفضــل ان تكــون نســبة الطــني قليلــة جــدًا حيــث 
يلجــأ البعــض ، ممــن يســتخدمون االســمنت كمثبــت 
للرتبــة، اىل جلــب الرتبــة مــن كســارات حمــددة 

ــني. ــود الط ــدم وج ــامن ع لض

كيفية معاجلة الرتبة لتكون صاحلة للبناء بطريقة . 	
الدك 

ــة  ــة الطبيعي ــاء بالرتب ــرق للبن ــدة ط ــاك ع هن
 ،Rammed Earth بطريقــة الــدك عــىل طبقــات حمــددة
ــع  ــة لوض ــادة الرتب ــة إع ــك حماول ــن ذل ــرض م والغ
ــي  ــة ه ــت الرتب ــإذا كان ــكان. ف ــدر اإلم ــري ق صخ
نتــاج لتفتــت الصخــور فإنــه مــن املمكــن دك الرتبــة 



خالد بن سكيت السكيت: التخطيط والبناء باملواد الطبيعية: البناء بالرتبة املدكوكة.222

وإعادهتــا حلالتهــا الصخريــة مــرة أخــرى، لكــن 
تلــك  تســتغرق  الطبيعيــة  احلالــة  يف  أنــه  الفــرق 
العمليــة مئــات أو آالف الســنني، بينــام يف طريقــة 
الــدك عــىل طبقــات يتــم حماولــة حمــاكاة ذلــك خــالل 

ــدودة.  ــام مع أي

ــه يمكــن  ــط فإن ــة كحائ ــة متاســك الرتب ولتقوي
اســتخدام روابــط ومثبتــات أو االكتفــاء بنســبة الطــني 
يف الرتبــة لتكــون هــي الرابــط الوحيــد. واملــواد املثبتــة 
ــري،  ــمنت، اجل ــهرها األس ــن أش ــة، م ــدة وخمتلف عدي
 Fly اجلبــس، ومشــتقات القــار. كــام أن الرمــاد املتطاير
ــة  ــات خاص ــبة املثبت ــن نس ــل م ــاهم يف التقلي Ash يس

ــبة  ــة نس ــمنت وبإضاف ــر األس ــمنت. ويعت ــع األس م
ــوى  ــن أق ــال( م ــبيل املث ــىل س ــة )5٪ إىل 10٪ ع قليل
املثبتــات إلعطــاء قــوة حتمــل عاليــة للحوائــط. إال أن 
ــة  ــة ضخم ــوارد طبيعي ــتهلك م ــمنت يس ــاج األس إنت
ويزيــد نســبة ثــاين أكســيد الكربــون يف اجلــو )حــوايل 
ــب إىل  ــو تنس ــون يف اجل ــيد الكرب ــاين أكس ــن ث 8٪ م
صناعــة األســمنت(. باإلضافــة إىل أن األســمنت 
ــىل  ــط ع ــدرة احلوائ ــف ق ــة وتضع ــري طبيعي ــادة غ م
ــع  ــارض م ــا يتع ــو م ــة وه ــة الرطوب ــس وموازن التنف
ــع  ــذا ال يمن ــة. إال أن ه ــواد الطبيعي ــاء بامل ــرة البن فك
ــاء أجــزاء مــن املبنــى خاصــة تلــك التــي قــد  مــن بن
ــة  ــة مثبت ــة برتب ــر للعوامــل الطبيعي تكــون عرضــة أكث
باألســمنت. أمــا مشــتقات القــار فهــي مناســبة للعزل 
ــة  ــن وجه ــة )م ــادة مفضل ــت م ــا ليس ــي، لكنه املائ
نظــر الباحــث( كــامدة مثبتــة للحوائــط الرتابيــة. وفيــام 
ــكل  ــا تتش ــة لكنه ــادة طبيعي ــي م ــس فه ــق باجلب يتعل
ــاه؛  ــام املي ــة أم ــا ضعيف ــام أهن ــة، ك ــب برع وتتصل

ــات أخــرى يف حــال  ــذا يلــزم اســتخدامها مــع مثبت ل
ــل  ــة للعوام ــة املعرض ــط اخلارجي ــتخدامها للحوائ اس
ــط  ــس للحوائ ــتخدام اجلب ــة اس ــا يف حال ــة. أم اجلوي
ــة خاصــة كــامدة لياســة فإهنــا مناســبة جــدًا.  الداخلي

ــة،  ــواد املثبت ــب امل ــن أنس ــو م ــري فه ــا اجل أم
ــام  ــاه، ك ــة واملي ــل الرطوب ــىل حتم ــه ع ــز بقدرت ويتمي
أنــه مــادة مســامية تســمح للجــدار الــرتايب بالتنفــس. 
واجلــري هــو عبــارة عــن صخــور جرييــة يتــم حرقهــا 
ومعاجلتهــا لتتحــول إىل بــودرة أو عجينــة حســب 
 Hydraulic طريقــة اإلنتــاج، ويســمى جــريًا مائيــًا
ــد  ــي Non-Hydraulic Lime . وعن ــري مائ Lime أو غ

خلــط اجلــري بالرتبــة وترطيبهــا فإنــه، أثنــاء التجفــف، 
يبــدأ بالعــودة حلالتــه األصليــة املتصلبــة )الصخريــة( 
ــن  ــون م ــيد الكرب ــاين أكس ــاص ث ــالل امتص ــن خ م
اجلــو ... وتلــك املراحــل تأخــذ وقتــًا ليــس قصــريًا، 
ــتمر  ــري تس ــة باجل ــط املعاجل ــض احلوائ ــى أن بع حت
بالتحــول ألشــهر أو حتــى ســنوات حتــى تأخــذ 
وضعهــا النهائــي. ويمكــن اســتخدام مســاعدات 
ــة  ــط الرتابي ــت احلوائ ــة Pozzolan لتثبي ــت متنوع تثبي
مثــل الرمــاد املتطايــر Fly Ash وبــودرة البلــوك األمحــر 

ــريه. ــه أو تكس ــن تصنيع ــة م الناجت

أمــا الطــني فهــو الرابــط الطبيعــي الســائد منــذ 
ــاء احلوائــط بــدون أي إضافــات،  القــدم، ويمكــن بن
وفقــط مــن خــالل نســبة الطــني يف الرتبــة خاصــة إذا 
ــة  ــة الرتب ــة بنوعي ــرية ومعرف ــرة كب ــاين ذا خ كان الب
ــتخدام  ــم اس ــا، وت ــفة هل ــوى الناش ــة القص والكثاف
نســبة أعــىل مــن احلــىص. لكــن مــن املهــم أن يكــون 
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نــوع الطــني مناســبًا هلــذا الطريقــة مــن البنــاء، وجيــب 
ــكل  ــخ بش ــدد وتنتف ــي تتم ــني الت ــواع الط ــب أن جتن
نســبة كبــرية مــن  أو  للميــاه  إذا تعرضــت  كبــري 
ــبة  ــون نس ــبة تك ــة مناس ــرت ترب ــة. وإذا توف الرطوب
الطــني فيهــا مــا بــني 20٪ إىل 30٪ فإنــه يمكــن بنــاء 
حوائــط ترابيــة جيــدة ومتامســكة، مــع أمهيــة مراعــاة 
زيــادة نســبة احلــىص/ البحــص يف هــذه احلالــة. 
ــة  ــني يف الرتب ــة للط ــب األولي ــة النس ــن معرف ويمك
مــن خــالل أخــذ عينــة مــن الرتبــة املعنيــة ووضعهــا 
يف علبــة زجاجيــة أو بالســتيكية شــفافة، بحيــث متثــل 
ــا  ــاف هل ــم يض ــة، ث ــم العلب ــث حج ــًا ثل ــة تقريب الرتب
ــم  ــي حج ــل إىل ثلث ــتواه يص ــون مس ــث يك ــاء بحي امل
ــينزل  ــث س ــدًا حي ــة جي ــم رج العلب ــده يت ــة وبع العلب

ــدًا، وبعــد  ــرية ج الرمــل إىل أســفل خــالل فــرتة قص
ــوق  ــي ف ــن الطم ــة م ــتتكون طبق ــاعات س ــك بس ذل
الرمــل ثــم تتكــون الطبقــة األخــرية مــن الطــني والتي 
ــن  ــح م ــل. ويتض ــوم كام ــن ي ــر م ــتغرق أكث ــد تس ق
ــني،  ــني خمتلفت ــن تربت ــني م ــة عينت ــاه جترب ــكل أدن الش
ــوايل ٪20  ــي ح ــني والطم ــبة الط ــر أن نس ــث ظه حي
بينــام األخــرى اســتمرت عكــرة عــىل  يف األوىل، 
الرغــم مــن مــرور يومــني عليهــا، وهــو مــا يعنــي أن 
نســبة الطــني والطمــي أعــىل بكثــري مــن األوىل. لكــن 
ــًا  ــة علمي ــت كافي ــة ليس ــذه التجرب ــب إدراك أن ه جي
ــرى،  ــة األخ ــات الرتب ــني ومكون ــبة الط ــد نس لتحدي
فقــد أظهــرت جتــارب معمليــة عــدم موافاهتــا لذلــك 
ــة  ــذه الطريق ــار ه ــن اعتب ــن يمك )Minke,2012(. لك

الشــكل رقــم )	(.   يف الصــورة اليمنــى تتضــح طبقــة الرمــل الغامقــة يف اجلــزء األســفل مــن القــارورة اليمنــى وفوقهــا الطمــي 
والطــني، بينــام يف العينــة اليــرى ال تتضــح الفواصــل جيــدًا. وهــذا مــؤرش عــىل أن نســبة الطــني والطمــي يف العينــة اليــرى أكثــر 
ــة  ــة مــن الرتب ــز بــني الطمــي والطــني بالعــني املجــردة. لكــن بعــد أخــذ عين ــة اليمنــى. ومــن الصعــب التميي بكثــري منهــا يف العين
وجتربتهــا اتضــح أن الطــني يف العينــة اليمنــى يــوايف احلــد األدنــى لنســبته يف تثبيــت الرتبــة. ويف الصــورة اليــرى رســم تقريبي لنســبة 
تلــك املكونــات وكــام يتضــح مــن الصــورة مــن الصعــب التمييــز بــني الطمــي والطــني يف العينــة. لكــن وبصفــة عامــة فــإن الطمــي 

هــو الطبقــة التــي تســتقر خــالل الســاعات التاليــة لعمليــة الــرج بينــام الطــني قــد يظــل معلقــًا يف املــاء ليــوم أو أكثــر.
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مــع اختبــارات ميدانيــة أخــرى مــؤرشًا أوليــًا يف حــال 
ــة. ــارات الرتب ــبة الختب ــل املناس ــر املعام ــدم توف ع

ــة  ــن العين ــزء م ــذ ج ــث بأخ ــام الباح ــد ق وق
ــني  ــت طوبت ــة لتثبي ــة طيني ــا مون ــل منه األوىل وعم
ــت  ــد أن جف ــرى، وبع ــوق األخ ــا ف ــني إحدامه طينيت
املونــة كان مــن املمكــن محــل الطوبــة العليــا ومالحظة 
ــو  ــقط، وه ــا ومل تس ــة هب ــفىل ملتصق ــة الس أن الطوب
ــاق  ــني اللتص ــن الط ــة م ــبة كافي ــر نس ــي توف ــا يعن م
الطوبتــني. وهــذا أيضــًا يمكــن اعتبــاره مــؤرشًا أوليــًا 
لتوفــر نســبة طــني كافيــة يف الرتبــة. لكــن هنــاك طــرق 
ميدانيــة متعــددة ملعرفــة توفــر الطــني بالرتبــة والعديــد 

ــد.  مــن مراجــع هــذا البحــث تغطيهــا بتفصيــل جي

ويمكــن اســتخدام األســمنت مــع اجلــري، 
واجلــري مــع اجلبــس، واجلــري مــع الطــني ملعاجلــات أي 
ــل  ــون معام ــا يك ــًا م ــة. وغالب ــة الرتب ــص يف تركيب نق

ــة  ــىل نوعي ــدًا ع ــؤرشًا جي ــة Plasticity Index م اللدون
الرتبــة. ومــا يســمى بالدفــان يمثــل تربــة جيــدة وهــو 
طبقــات مــا حتــت الرتبــة الزراعيــة، فالرتبــة الزراعيــة 
والعضويــة غــري مناســبة إطالقــًا لبنــاء احلوائــط 
املدكوكــة. ومــن غــري املفضــل اســتخدام األســمنت 
مــع الطــني يف هــذا النــوع مــن البنــاء حيــث إهنــام غــري 
ــام ســيتنافس  ــة إىل أن كليه ــًا، باإلضاف ــبني مع مناس
عــىل امتصــاص الرطوبــة فيضعــف اآلخــر. ويف 
ــة  ــة طيني ــة رضورة اســتخدام األســمنت مــع ترب حال
ــر  ــكل أك ــمنت بش ــبة األس ــادة نس ــن زي ــد م ــال ب ف
للتغلــب عــىل وجــود الطــني وهــو مايضعــف  فكــرة 
البنــاء الطبيعــي. كــام أنــه إذا تــم اســتخدام األســمنت 
ــة  ــىل موازن ــا ع ــإن قدرهت ــط ف ــك احلوائ ــت لتل كمثب
ــف  ــا يضع ــو م ــري وه ــكل كب ــض بش ــة تنخف الرطوب
إحــدى مميزاهتــا. ومــن الــروري خلــط الرتبــة جيدًا 
بغــض النظر عــن طريقــة التثبيــت ويف حالة اســتخدام 

الشــكل رقــم )	(.   كــام يتضــح يف الصــورة طوبتــني طينيتــني تــم لصقهــام مــن خــالل تربــة حمليــة بغــرض اختبــار نســبة الطــني 
فيهــا حيــث إن تلــك النســبة جيــدة وقــادرة عــىل ربــط الطوبتــني ببعضهــام البعــض بقــوة كافيــة بحيــث يمكــن رفــع الطوبــة العليــا 

لرتفــع معهــا الســفىل.
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االســمنت فــإن وجــود تكتــالت   مــن الرتبــة تزيــد يف 
ــاط  ــوة االنضغ ــف ق ــد تضع ــم ق ــن 5 مل ــا ع حجمه

.)Houben & Guillaud: 2014 ( ٪50 بنســبة

الــدك  بطريقــة  للبنــاء  املناســبة  والرتبــة 
باســتخدام الطــني فقــط كرابــط يفضــل أن تتــدرج يف 
أقطــار ذراهتــا مــن الكبــري إىل الصغــري، بحيــث يكــون 
حــوايل نصفهــا أو أكثــر مــن البحــص وحبيبــات تربــة 
ــي  ــادة، والباق ــب احل ــر ذي اجلوان ــل النه ــرية ورم كب
 Fine والرمــل الناعــم Silt والطمــي Clay مــن الطــني
ــوي  ــكل الق ــص اهلي ــىص والبح ــكل احل Sand. ويش

ــرى  ــواد األخ ــام امل ــدار، بين ــط يف اجل ــل الضغ لتحم
ــًا.  ــا مجيع ــط بينه ــو الراب ــني ه ــات والط ــلء الفراغ مل
ــن  ــه يمك ــبة فإن ــة مناس ــبة رطوب ــدك وبنس ــاء ال وأثن
التخلــص مــن الفراغــات اهلوائيــة والوصــول إىل أعىل 
كثافــة ناشــفة ممكنــة. ويمكــن لــذوي اخلــرة يف هــذا 
املجــال معرفــة متــى يتــم الوصــول إىل احلــد األقــىص 
ــع  ــه. م ــج عن ــوت النات ــالل الص ــن خ ــدك م ــن ال م
العلــم أن الــدك أكثــر مــن املطلــوب ســيضعف الرتبــة 

ــا. ــاهم يف ختلخله ويس

الرتبــة  مــع  اجلــري  اســتخدام  حالــة  ويف 
ــني 10٪ إىل  ــا ب ــني م ــبة الط ــون نس ــل أن تك فاألفض
ــتخدام  ــة اس ــن 20٪، ويف حال ــد ع 20٪، وأن ال تزي
ــني  ــبة الط ــون نس ــل أن تك ــري فيفض ــع اجل ــس م اجلب
ــمنت  ــتخدام األس ــة اس ــا يف حال ــدود 10٪. أم يف ح
كمثبــت فاألفضــل أال يكــون هنالــك طــني أوأو 
ــوال  ــع األح ــة. ويف مجي ــة قليل ــبته يف الرتب ــون نس تك
ــا  ــة فيه ــبة الرطوب ــة ونس ــط الرتب ــة خل ــإن طريق ف
)والتــي حتقــق أعــىل كثافــة ناشــفة بعــد الــدك(، 

وتــدرج حبيبــات الرتبــة، وطريقــة الــدك؛ هــي 
ــوي  ــرايب ق ــط ت ــاء حائ ــاح يف بن ــارص النج ــم عن أه

ومتامســك.

طريقة العمل. 	

يتــم خلــط الرتبــة بنســب يتــم جتريبهــا أوالً يف 
عينــات مســتقلة ملعرفــة مــدى متاســكها وقدرهتــا عــىل 
التحمــل، وبعــد اخلــروج بالعينــة املناســبة يتــم خلــط 
ــة  ــط الرتب ــد خل ــاس. وبع ــك األس ــىل ذل ــة ع الرتب
جيــدًا يتــم وضعهــا يف مــكان مناســب بعيــدًا عــن أي 
شــوائب قــد تؤثــر عــىل تركيبتهــا بــام يف ذلــك أوراق 
األشــجار املتســاقطة وغــري ذلــك خاصــة مــن املــواد 

ــة.  العضوي

ــبية  ــب اخلش ــداد القوال ــم إع ــك يت ــد ذل وبع
ــدًا حيــث  ــم تثبيتهــا جي أو البالســتيكية املناســبة، ويت
إن الــدك ســينتج عنــه قــوة تفتــت كبــرية ســتؤدي إىل 
انبعــاج القوالــب خاصــة يف أســفل القالــب وجوانبــه 
ــة الســائبة عــىل  ــم دك الرتب ــدة عــن الدعــم. ويت البعي
ــة  ــت الرتب ــم إذا كان ــدود الـــ 20 س ــات يف ح طبق
معاجلــة بمثبتــات )مثــل األســمنت( وباســتخدام 
ــدك يف  ــد ال ــون بع ــث تك ــة، بحي ــط اهلوائي الضواغ
حــدود 15 ســم. ويف حالــة اســتخدام الــدك اليــدوي 
ــت  ــائبة. وإن كان ــة الس ــامكة الرتب ــل س ــل تقلي فيفض
الرتبــة مثبتــة باجلــري فطبقــات بســامكة 15 ســم 
مناســبة ويتــم دكهــا إىل حــوايل ثلثــي ســامكتها وهــي 
ــني  ــي الط ــة ه ــادة الرابط ــت امل ــا إذا كان ــائبة. أم س
فقــط فاألفضــل أن ال تزيــد الطبقــات عــن 10 إىل 12 
ســم، وتــدك لتقليــص ســامكتها إىل أقــل مــن الثلثــني.
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وإذا كان احلائــط الــرتايب ســيقام عــىل الرتبــة أو 
فــوق مــواد ال حتقــق العــزل املائــي املطلــوب وقــد متــر 
الرطوبــة مــن خالهلــا إىل احلائــط الــرتايب؛ فــال ينصــح 
ــمنت أو  ــل األس ــل يفض ــد، ب ــط وحي ــني كراب بالط
عــىل األقــل اجلــري يف الطبقــات الســفىل مــن احلائــط. 
ــدة  ــني القاع ــة ب ــازل للرطوب ــتخدام ع ــل اس واألفض
ــك  ــات أن تل ــرت العين ــد أظه ــرتايب. وق ــط ال واحلائ
التــي تكــون حتــت مســتوى ســطح الرتبــة تتأثــر 
وتضعــف وينهــار أجــزاء منهــا بســبب تعرضهــا 

ــاف  ــد جف ــن بع ــة. ويمك ــاه األرضي ــة أو املي للرطوب
العينــة وضــع أوزان ثقيلــة فوقهــا ملعرفــة قــدرة 
ــاس  ــىل أس ــاهبا ع ــم حس ــي يت ــط والت ــا للضغ حتمله
ــطح  ــاحة س ــىل مس ــومًا ع ــال مقس ــك األمح أوزان تل

ــة. العين

جتربة بنبان. 	

تقــع بنبــان يف شــامل مدينــة الريــاض وجوهــا 
قريــب جــدًا مــن املدينــة، وعــادة تقــل درجــة احلــرارة 

الشكل رقم )	(.   تم عمل العديد من العينات ملعرفة قدرة الرتبة عىل التامسك واتضح من ذلك ميزاهتا وعيوهبا .

الشــكل رقــم )	(.   يتضــح يف الصــورة اجلــزء اجلنــويب مــن الضاحيــة، والــذي كان حســب رؤيــة املصمــم )مؤلــف هــذه الورقــة( 
أن يكــون جمــاورة ســكنية طبيعيــة حيــث إهنــا تتميــز باســتقالليتها الكاملــة فيحدهــا مــن الشــامل محــى مســار الغــاز )يظهــر كخطــني 

منقطــني متوازيــني(، ومــن الغــرب وادي بنبــان ومطــار امللــك خالــد الــدويل، ومــن الرقومــن الــرق أمــالك خاصــة.
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ــد  ــة. وق ــا الريفي ــبب طبيعته ــر بس ــا بـــ 2 أو أكث فيه
ــط  ــراين بتخطي ــط عم ــث كمخط ــف الباح ــم تكلي ت
ــرت  ــون م ــا 66 ملي ــاحة قدره ــامل بمس ــة الش ضاحي
مربــع وهــي جمــاورة لبنبــان. وتــم االنتهــاء مــن 
املخطــط العــام وكان رؤيــة الباحــث أن يكــون اجلــزء 
ــط  ــاء والتخطي ــًا للبن ــة خمصص ــن الضاحي ــويب م اجلن
ــام  ــط الع ــاء املخط ــن انته ــم م ــىل الرغ ــي. وع الطبيع
ــريت ومل  ــروف تغ ــه إال أن الظ ــتثمرين ب ــول املس وقب
يتــم تنفيــذ املــرشوع. وهــذه حــال املشــاريع العقاريــة، 
ــىل  ــرة. وع ــاء الفك ــد انته ــف بع ــا يتوق ــري منه فالكث
ــة  ــة الطبيعي ــي بالرتب ــى طبيع ــاء مبن ــن أن بن ــم م الرغ
ــة، إال  ــر مالءم ــيكون أكث ــة س ــة طبيعي ــن ضاحي ضم
انــه يمكــن البنــاء يف مواقــع أخــرى للخــروج بتجربــة 

ــع. ــىل ارض الواق ــن معايتنهاع ــة يمك حقيقي

 وقــد تــم اختيــار مــكان مناســب إلقامــة مبنــى 
ــاؤه  ــم إنش ــاص ليت ــع خ ــة  يف موق ــة املدكوك بالرتب
هــذه  ويف   .2017 خريــف  يف  املدكوكــة  بالرتبــة 

التجربــة تــم البــدء بخلطــة تربــة متنوعــة يف احلجــم، 
الطــني  مــن ذرات  احلبيبــات  وتتــدرج يف حجــم 
الصغــرية جــدًا إىل احلــىص الصغــري. وتــم عمــل أول 
جــزء مــن احلائــط حســب النســب التقريبيــة التاليــة:

	  Clay 10٪ طني+

 	Sand 30 ٪ رمل ±

 	Sub-Base 50  ٪ دفان ±

تــم اســتخدام خليــط مــاء اجلبــس  وقــد 
واجلــري لرتطيــب الرتبــة قبــل دكهــا، حيــث تــم خلــط 
اجلــري باملــاء أوالً، ثــم إضافــة اجلبــس الحقــًا )بســبب 
رسعــة الشــك لــه( وحتريكهــم جيــدًا قبــل إضافتهــم 
للرتبــة، وكانــت نســبة اجلبــس أعــىل بكثــري مــن نســبة 
ــا  ــبيًا مم ــة نس ــت قليل ــب كان ــذه النس ــن ه ــري. لك اجل
جيعــل الطــني يلعــب الــدور األكــر يف التثبيــت. وقــد 
ــبة  ــة مناس ــبة رطوب ــدًا وبنس ــات جي ــط املكون ــم خل ت
تســمح بالــدك املناســب، ويف الغالــب تتأرجــح هــذه 

ــت  ــار: بي ــان مــن اليس ــف الرتكــي. الصورت ــة يف الري ــة حملي ــة ترب ــع خالط ــم )	(.  الصــورة مــن اليمــني: الباحــث م الشــكل رق
بروفيســور »مينكــة« املبنــي مــن الطــوب الطينــي مــن الداخــل واخلــارج. ويالحــظ كيــف متــت معاجلــة احلائــط اخلارجــي بمــواد 
طينيــة متنوعــة وتشــكيالت خمتلفــة. وقــد زار الباحــث الربوفيســور قريمنــت مينكــه، والــذي يعتــرب أحــد علــامء البنــاء الطبيعــي، 
يف مدينــة كاســل األملانيــة. وقــد كان بيتــه مبنيــًا مــن الطــوب الطينــي، ودرجــة احلــرارة داخــل البيــت معتدلــة ومرحيــة يف الصيــف 

واتضــح ذلــك مــن خــالل الزيــارة.
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ــدة.  ــل عدي ــب عوام ــول الـــ 10٪ حس ــبة ح النس
وختتلــف التجــارب العامليــة يف طــرق تثبيــت الرتبــة.

ــري  ــس واجل ــتخدام اجلب ــر اس ــا يعت ــي تركي فف
لتثبيــت احلوائــط الرتابيــة مــن الطــرق الســائدة. 
وحســب بلجــي ومــا تــم عملــه يف جامعــة إســتنبول 
ــري، 10  ــزء ج ــة تكــون: 2 ج ــواد املثبت ــب امل ــإن نس ف
 .)Bilge, 2008( ــاء ــزء م ــس، و20-24 ج ــزء جب ج
لكــن يف الريــف الرتكــي ومــن خــالل متابعــة الباحث 
ملــا يقــوم بــه البنــاؤون هنــاك فــإن النســب املســتخدمة 
ــبة  ــن نس ــىل م ــري أع ــون اجل ــث يك ــًا. حي ــة متام خمتلف
ــن  ــددة  م ــبة حم ــات نس ــذه املثبت ــكل ه ــس وتش اجلب
الــرتايب.  ويف املغــرب العــريب  مكونــات اخلليــط 
ــض  ــتخدم يف بع ــة يس ــة املدكوك ــاء بالرتب ــازال البن م
ــك  ــة وكذل ــرق حملي ــتخدام ط ــة وباس ــق الريفي املناط
ــن  ــاورة. لك ــة املج ــدول االفريقي ــض ال ــال يف بع احل
الطــرق احلديثــة للبنــاء بالرتبــة املدكوكــة وباســتخدام 

واملعــدات  واآلليــات  املختلفــة  الرتبــة  مثبتــات 
Rammers Pneu- ــة ــدكاكات اهلوائي ــل ال ــة )مث  احلديث
ــر ممارســة يف هــذا  matic(  تنتــرش يف دول العــامل االكث

املجــال مثــل الــدول الغربيــة واســرتاليا ونيوزيالنــدا 
ــا. ــوب افريقي وجن

لكــن وعــي أي حــال فــإن طريقــة اجلــري 
ــكا.  ــرتاليا وأمري ــا وأس ــرش يف أوروب ــس مل تنت واجلب
ففــي أوروبــا وعــىل وجــه اخلصــوص يف النمســا متيــز 
ــط، لكــن  ــن راوخ باســتخدام الطــني فقــط كراب مارت
ــار. وإذا  ــدودة االنتش ــًا حم ــت أيض ــة ظل ــذه الطريق ه
ــون  ــبته تك ــإن نس ــد ف ــت الوحي ــو املثب ــني ه كان الط
مــا بــني 15٪ و30٪. أمــا يف أســرتاليا وأمريــكا 
الشــاملية ونيوزيالنــدا وجنــوب إفريقيــا والعديــد 
ــت  ــمنت املثب ــر األس ــرى فيعت ــامل األخ ــن دول الع م
الســائد واألكثــر انتشــارًا. وتــرتاوح نســبة األســمنت 
ــص  ــد او تنق ــد تزي ــني 5٪ و10٪ وق ــا ب ــت م كمثب

الشــكل رقــم )	(.  يف األشــكال أعــاله تــم جتربــة زيــادة نســبة اجلــري وتقليــص نســبة اجلبــس مــع تثبيــت نســبة الطــني يف الرتبــة، 
حيــث تــم عمــل شــكل عمــود تــرايب حــوايل 		 ســم * 		 ســم، كــام تــم عمــل قاعــدة عــىل شــكل حــرف U بالطريقــة نفســها 

وتــم تركهــام يتعرضــان للعوامــل الطبيعــة دون أي محايــة، وحتــى اآلن النتائــج جيــدة ومل حيــدث هتالــك لكليهــام.
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ــدة.  ــل عدي ــب عوام ــاًل حس قلي

وبصفــة عامــة فــإن أكثــر األعــداد مــن مبــاين 
ــة خاصــة يف الــدول املتقدمــة  ــة املدكوكــة احلديث الرتب
ــمنت  ــاهم األس ــد س ــمنت. لق ــة باألس ــون مثبت تك
يف جعــل تلــك املبــاين متامســكة وقويــة، وأبــدع 
املعامريــون يف تصميمهــا وظهــرت منهــا أمثلــة رائعــة 
ــني  ــاء بالط ــن االكتف ــه يمك ــم ان ــع العل ــة ... م ومجيل
او اجلــري كمثبتــات طبيعيــة وإنتــاج مبــاين ايضــًا مجيلــة 

ــة. وجذاب

نسبة الرطوبة والكثافة الناشفة. 	

ــة، ويمكــن  ــة األمهي ــة يف غاي  إن نســبة الرطوب
ــىل  ــاب أع ــالل حس ــن خ ــة م ــا بدق ــول إليه الوص
ــط.  ــفة Dry Density للخلي ــة الناش ــتويات الكثاف مس
ــا  ــة يف كوهن ــبة للرتب ــة املناس ــة الرطوب ــن أمهي وتكم
ــات  ــن الفراغ ــص م ــة والتخل ــىل دك الرتب ــاعد ع تس
ــة لوضعهــا  ــة، وكأن الغــرض هــو إعــادة الرتب اهلوائي

الصخــري. ويمكــن باملامرســة واخلــرة معرفــة ذلــك 
أو باللجــوء إىل املعامــل املختصــة لفحــص الرتبــة 
ــة التــي ســتحقق أعــىل  ــد نســبة الرطوب ــة وحتدي املعني

.Highest Dry Density كثافــة ناشــفة

هــذا مــع العلــم أنــه تــم زيــادة نســبة اجلــري يف 
جتــارب الحقــة وتقليــص نســبة اجلبــس لتكــون نســبة 
اجلــري أكــر، )ويمكــن االســتغناء عــن اجلبــس أيضــًا( 
بحيــث يكــون اخللــط ناشــفًا جلميــع املكونــات، ثــم 
ــن  ــددة م ــبة حم ــدًا بنس ــامزج جي ــط املت ــرش اخللي ي
ــه  ــم عمل ــري ممــا ت ــل بكث ــج أفض ــت النتائ ــاء، وكان امل
يف التجربــة احلاليــة. وعــىل الرغــم مــن عــدم االهتــامم 
كثــريًا يف الوقــت احلــايل باجلــري كــامدة مثبتــة للحوائــط 
الرتابيــة، إال أنــه - وبنــاء عــىل جتربــة الباحــث - 
ــة.  ــط الطبيعي ــاء احلوائ ــة لبن ــواد املفضل ــر مــن امل يعت
ــك  ــص الش ــإن خصائ ــت ف ــز ووينقي ــب هومل وحس
واملســامية للجــري تعتــر مثاليــة لتقويــة احلوائــط 

.)Holmes S. & Wingate M. 2002: 142( الرتابيــة

الشــكل رقــم )	(.  يتــم خلــط الرتبــة جيــدًا بحيــث تكــون الرطوبــة متامثلــة يف مجيــع أجزائهــا، وبعدهــا يتــم تفريغهــا يف القوالــب 
املناســبة عــىل طبقــات، ويتــم دكهــا لتخفيــض ســامكتها بنســبة الربــع عــىل األقــل، والثلــث أفضــل مــع نســبة الرطوبــة املثــىل لتحقيق 

أعــىل كثافــة ناشــفة.
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القوالب املستخدمة يف جتربة بنبان. 	

تــم عمــل قوالــب خشــبية Plywood مثبتــة 
بإطــارات وقوائــم معدنيــة. وكانــت القوالــب عبــارة 
عــن مســتطيل 600 ملــم عــرض، و1200 ملــم 
ــث  ــرار بحي ــة للتك ــق قابل ــم عم ــول، و600 مل ط
ــودي.  ــي أو العم ــاه األفق ــا باالجت ــن مضاعفته يمك
ــاء  ــة لبن ــانية رشيطي ــدة خرس ــل قاع ــم عم ــد ت وق
ــرض  ــل ع ــًا أال يق ــل دوم ــا، واألفض ــدار فوقه اجل
تلــك القاعــدة عــن عــرض احلائــط الــذي ســتحمله. 
وتــم تصميــم تلــك القاعــدة حســب األمحــال املتوقعة 

ــا. عليه

ــي  ــب ه ــاد القال ــإن أبع ــاله ف ــكل أع ويف الش
ــة  ــن إضاف ــم، ويمك ــم * 120 س ــم * 60 س 60 س

قالــب آخــر أفقيــًا ليكــون الطــول 240 ســم، وهبــذه 
الطريقــة يمكــن عمــل املدمــاك األول للحوائــط 
مجيعهــا يف الوقــت نفســه إذا توفــر العــدد الــكايف مــن 
ــب  ــب قال ــن تركي ــها يمك ــة نفس ــب. وبالطريق القوال
ــد  ــذا، وق ــاين وهك ــاك الث ــل املدم ــب لعم ــوق قال ف
ــدد  ــة للتم ــون قابل ــث تك ــب بحي ــم القوال ــم تصمي ت

ــرأيس. ــي وال األفق

 ويف احلائــط األول تــم عمــل القالــب باألبعــاد 
أعــاله، وقــد اســتهلك حــوايل 12 عربيــة مــن الرتبــة 
ــك األوىل  ــة املدامي ــدك. ويف حال ــدة لل ــائبة املع الس

ــي:  ــات كــام ي ــت املكون كان

ــات  ــان + 4 عربي ــات دف ــة = 6 عربي 12 عربي
ــة واحــدة  ــة واحــدة طــني + عربي رمــل أمحــر + عربي

الشــكل رقــم )	(.  يتــم الــدك عــىل طبقــات ويســتمر حتــى إهنــاء احلائــط خــالل أقــرص مــدة جتنبــًا ألن جتــف أي طبقــة قبــل إضافــة 
مــا فوقها.
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بحــص صغــري. وخيتلــف وزن العربيــة باختــالف 
ــات  ــك العربي ــن تل ــتخدامها م ــم اس ــي ت ــواع الت األن
كــام حتتــوي عــادًة عربيــات الدفــان عــىل نســبة 

ــني.  ــن الط ــة م إضافي

ــوى  ــري حمت ــم تغي ــت ت ــي تل ــك الت  ويف املدامي
ــي: ــام ي ــها ك ــب نفس ــات للقال العربي

12 عربيــة = 7 عربيــات دفــان + عربيــة رمــل 
طرطشــة + عربيــة واحــدة طــني + 3 عربيــات بحــص 
ــة  ــريات حماول ــن التغي ــدف م ــد كان اهل ــري. وق صغ
ــبة  ــة النس ــة ملعرف ــات الرتب ــام حبيب ــدرج يف أحج الت
األفضــل، حيــث يبــدو أن اإلكثــار مــن الرمــل األمحــر 
ــبب يف  ــدو أن الس ــوب. ويب ــرض املطل ــق الغ ال حيق
ذلــك هــو أن الرمــل األمحــر أو األصفــر العــادي ذو 
ــان  ــز رمــل النهــر والودي ــام يتمي ــة، بين ــات دائري حبيب
ــك  ــل للتامس ــو أفض ــم فه ــن ث ــا وم ــاد الزواي ــه ح بأن
أثنــاء الــدك. ومــن الصعــب التحقــق مــن مــن مــدى 
ذلــك التامســك  ألن اخللــط كان يدويــًا وليــس هنــاك 
ــري  ــني واجل ــة )الط ــواد الرابط ــة امل ــن إحاط ــا يضم م

ــة.  ــع ذرات الرتب ــس( بجمي واجلب

ــدد  ــدودة الع ــب حم ــتخدام قوال ــم اس ــد ت وق
للبنــاء وهــو مــا اضطــر الباحــث لتحريكهــا عموديــًا 
ــال:  ــبيل املث ــىل س ــل. فع ــرتة العم ــوال ف ــًا ط وأفقي
بعــد االنتهــاء مــن دك املدمــاك األول ثــم الثــاين يتــم 
فــك قالــب املدمــاك األول بحيــث يتــم تركيبــه فــوق 
املدمــاك الثــاين للبــدء باملدمــاك الثالــث، وهكــذا يتــم 

ــة. ــذه الطريق ــط هب ــاع باحلائ االرتف

ــل  ــدك أق ــل ال ــة قب ــة الرتب ــت كثاف ــد كان وق

مــن   1700 كغــم / م3 وبعــد الــدك ازدادت لتكــون 
ــة  ــون الرتب ــم / م3، وتك ــدود الـــ  2000 كغ يف ح
متامســكة وقويــة يف حالــة الوصــول إىل أقــىص كثافــة 
ــي أن  ــة يعن ــك احلال ــول إىل تل ــة. والوص ــفة ممكن ناش
ــات  ــل وأن الفراغ ــتوى األمث ــت يف املس ــة كان الرطوب
ــد  ــت إىل ح ــة انخفض ــات الرتب ــني جزيئ ــة ب اهلوائي
كبــري جــدًا. ويمكــن حســاب الكثافــة الناشــفة املثــىل 
ــدة  ــة املع ــن الرتب ــف م ــط ناش ــذ خلي ــالل أخ ــن خ م
للــدك، وإضافــة مــاء بنســبة قليلــة، ثــم دك الرتبــة يف 
قالــب حمــدد األبعــاد )مكعــب ضلعــه 15 ســم عــىل 
ــب  ــاهبًا لقال ــون مش ــن أن يك ــال(، ويمك ــبيل املث س
ــار، وبعــد الــدك يتــم  العينــات التــي ســتأخذ لالختب
وزنــه مبــارشة بميــزان دقيــق، ويتــم تســجيل الــوزن 
ــى  ــوزن حت ــت ال ــى يثب ــة حت ــف العين ــم جتفي ــم يت ث
مــع زيــادة التجفيــف، ويتــم تســجيل معلومــات هــذه 
العينــة ولتكــن: عينــة رقــم )1( ويتــم تســجيل الــوزن 
قبــل التجفيــف وبعــده، حيــث إن الفــرق هــو نســبة 
الرطوبــة. ويتــم إعــادة اخلطــوات نفســها مــع إضافــة 
كميــة مــن املــاء أكــر قليــاًل مــن الســابق، فعــىل ســبيل 
املثــال: يقــرتح keable أن تكــون الزيــادة يف حــدود ٪2 
 keable, 2011:( ــة ــذه الطريق ــة هب ــة إضافي ــكل عين ل
ــاس األوزان  ــات وقي ــدة عين ــل ع ــن عم 26(. ويمك

حتــى نصــل ألعــىل كثافــة ناشــفة، والتــي متثــل أعــىل 
وزن تــم تســجيله للقالــب املعنــي، ومــن خالهلــا يتــم 
ــك،  ــبة للوصــول إىل ذل ــة املناس ــة نســبة الرطوب معرف
واألبعــاد  نفســه  القالــب  اســتخدام  رضورة  مــع 

نفســها للحفــاظ عــىل احلجــم نفســه.

ــال  ــذا املج ــون يف ه ــن يعمل ــري مم ــن الكث لك
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عــىل  يعتمــدون  الصغــرية  املشــاريع  يف  وخاصــة 
ــن  ــفة، فم ــة الناش ــر الكثاف ــة يف تقدي ــم اخلاص خرهت
ــتطيع أن  ــة يس ــة الطبيعي ــع الرتب ــتمرار م ــل باس يتعام
يفهمهــا، لكــن هــذا ال يعنــي عــدم اســتخدام الطــرق 

ــة. ــارات الرتب ــة يف اختب العلمي

ــة  ــان بعناي ــى بنب ــع مبن ــار موق ــم اختي ــد ت لق

ــب يف  ــي، ويتجن ــامل الرشق ــه الش ــه يواج ــث إن حي
مجيــع فتحاتــه الشــمس املزعجــة طــوال اليــوم، 
ــام  ــًا أم ــان متام ــة مغلقت ــة واجلنوبي ــان الغربي فاجلهت
الشــمس. وبعــد إضافــة الســقف أصبحــت احلوائــط 
ــيء  ــاهم يف تبط ــا س ــو م ــوم، وه ــوال الي ــل ط يف ظ
حــدوث  منــع  عــىل  وســاعد  تنشــيفها،  عمليــة 
تشــققات. كــام أن مــن جيلــس داخــل املبنــى يســتمتع 

ــورة  ــدًا. ويف الص ــا جي ــتوى األرض وتثبيته ــىل مس ــب ع ــب القوال ــم تركي ــف ت ــا كي ــورة العلي ــح يف الص ــم )	(.  يتض ــكل رق الش
ــد  ــط بع ــح احلوائ ــفىل تتض ــورة الس ــط. ويف الص ــىل احلائ ــول إىل أع ــى الوص ــب حت ــك القوال ــاع بتل ــم االرتف ــف ت ــطى كي الوس

ــل. ــذا العم ــل ه ــع مراح ــًا جلمي ــدك يدوي ــم ال ــد ت ــاء. وق االنته
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باملنظــر الطبيعــي الــذي أمامــه فالتوجيــه نحو الشــامل 
ــاض. ــة الري ــة يف مدين ــة عام ــب بصف ــي حمب الرشق

ــة  ــن الرتب ــدة م ــات عدي ــذ عين ــم أخ ــد ت وق
ــرية  ــطوانات صغ ــكل أس ــىل ش ــا ع ــة ودكه املعاجل
بقطــر 10 ســم وطــول 20 ســم، وتــم اختبــار تلــك 

الشــكل رقــم )		(.  بيــت كوينتــن برانــش يف أريزونــا الــذي زاره الباحــث يف صيــف عــام 				، وقــد تــم بنــاء البيــت بالرتبــة 
املدكوكــة املثبتــة باألســمنت وإىل اليســار يظهــر ملحــق البيــت ويتضــح اجلــر اخلرســاين بلونــه األســمنتي.

الشــكل رقــم )		(. توضــح الصــورة بيتــًا معاجلــًا طبيعيــًا يف ضاحيــة نــارارا بالقــرب مــن ســيدين يف أســرتاليا أثنــاء زيــارة الباحــث 
. هلا

ــك  ــة املل ــة بجامع ــة اهلندس ــل كلي ــات يف معام العين
 Compressive الضغــط   قــوة  ســعود، وتراوحــت 
ــن / ملــم2  ــني 0.6 و2.00 نيوت ــا ب Strength هلــا م

) MPa0.6 – 2.00(، وقــد كانــت أقــوى عينــة )2.00 
نيوتــن / ملــم2( هــي التــي كانــت نســبة اجلــري فيهــا 
ــر  ــام ذك ــة - ك ــام البقي ــس، بين ــبة اجلب ــن نس ــىل م أع
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الشــكل رقــم )		(. توضــح الصــور مبنــى ســكنيًا مــن الرتبــة املدكوكــة يف حــي إيــرث ســونغ يف أوكالنــد نيوزيالنــد، والــذي زاره 
الباحــث يف خريــف 				. ويتضــح يف الصــور شــكل احلائــط املدكــوك مــن خــارج البيــت وداخلــه. حيــث إن هــذه احلوائــط ال 

حتتــاج إىل لياســة أو دهــان أو معاجلــات أخــرى.

الشكل رقم )		(.الباحث أثناء زيارته لـ »مارتن راوخ« يف النمسا ويظهر بيت السيد راوخ من عدة زوايا
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ســابقًا - كانــت نســبة اجلبــس فيهــا أعــىل بكثــري مــن 
نســبة اجلــري. وحســب بعــض املهتمــني هبــذا املجــال 
ــك  ــون تل ــب أن تك ــة تتطل ــات املهني ــإن املواصف ف
 Kapfinger O. & Sauer( 2القــوة 2.4 نيوتــن / ملــم
M., 2015: 125( . ويف تركيــا قــام الروفيســور روحــي 

ــن  ــرية م ــود األخ ــرون يف العق ــو وآخ ــج أوغل كافيس
القــرن املــايض باســتخدام اجلبــس كمثبــت للحوائــط 
ــس  ــتخدام اجلب ــإن اس ــي ف ــب بلج ــة، وحس الرتابي
ــني  ــرتاوح ب ــاط ت ــوة انضغ ــي ق ــي يعط ــت رئي كمثب
وتتميــز   .)Bilge, 2008( نيوتــن/م2  و4.0   2.0
تركيــا باســتخدام اجلبــس واجلــري يف التثبيــت، وتعتــر 
مــن أوائــل الــدول يف ذلــك. وتتميــز معظــم الــدول 
الغربيــة الناطقــة باإلنجليزيــة مثــل أمريــكا وأســرتاليا 
ونيوزيالنــدا باســتخدام األســمنت كمثبــت. ويعتــر 

كوينتــن برانــش مــن رواد البنــاء بالرتبــة املدكوكــة يف 
الواليــات اجلنوبيــة الغربيــة االمريكيــة وبالتحديــد  يف 

ــاك.. ــث هن ــث زاره الباح ــا حي ــة أريزون والي

اســتخدام  يتــم  ونيوزيالنــد  أســرتاليا  ويف 
األســمنت كمثبــت للحوائــط الرتابيــة، وقــد زار 
الباحــث كال البلديــن حيــث يوجــد فيهــام العديــد من 
املبــاين التــي تــم بناؤهــا بطــرق طبيعيــة ســواء بالرتبــة 
ــل:  ــرى، مث ــة األخ ــات الطبيعي ــة أو باملعاجل املدكوك
ــرتاليا،  ــيدين يف أس ــن س ــرب م ــارارا بالق ــة ن ضاحي

ــد. ــد يف نيوزيالن ــونغ يف أوكالن ــرث س ــي إي وح

يعتــر  النمســا  يف  وبالتحديــد  أوروبــا  ويف 
مارتــن راوخ مــن الــرواد عــىل مســتوى العــامل يف البناء 
بالرتبــة املدكوكــة املثبتــة طبيعيــًا مثــل التثبيــت بالطني. 
ولــه اعــامل مشــهوره يف هــذا الســياق. لكــن التثبيــت 
ــب  ــهلة وتتطل ــت س ــة ليس ــي طريق ــط ه ــني فق بالط
ــة  ــات الرتب ــة بمكون ــة دقيق ــة و معرف ــارات عالي مه

ــتخدمة. املس

وقــد زار الباحــث الســيد راوخ يف النمســا 
ــه  ــة مثبت ــواد طبيعي ــن م ــى م ــه املبن ــىل بيت ــع ع واطل
بالطــني ومل يتأثــر البيــت باالجــواء املطــرية يف النمســا 
حيــث متــت معاجلــة الرتبــة بخطــوط افقيــة مــن مــواد 
ــتمر  ــاه املس ــق املي ــع تدف ــاه ومتن ــة للمي ــة مقاوم طبيعي
عــىل واجهــة املبنــى اخلارجيــة ... وهــذه الفكــرة 
مناطــق  يف  القديمــة  املبــاين  يف  مســتخدمة  ايضــًا 
ــريًا  ــار كث ــا االمط ــل فيه ــي هتط ــة الت ــوب اململك جن

ــا. ــري وماحوهل ــات عس ــل مرتفع مث الشــكل رقــم )		(.توضــح الصــورة حائطــني ترابيــني بينهــام 
ــط  ــزل يف احلوائ ــتخدم الع ــدا، ويس ــة، يف نيوزيالن ــادة عازل م

ــاردة. ــع الب ــة يف املواق الرتابي
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ــة  ــط الرتابي ــاء باحلوائ ــإن البن ــة ف ــة عام وبصف
يف املناطــق البــاردة جــدًا قــد يتطلــب عــزالً حراريــًا، 
حيــث إن الكتلــة اجلداريــة رغــم ســامكتها قــد تتحــول 
إىل خمــزن للــرودة. لكــن هــذا قــد ال يبــدو رضوريــًا 

يف املناطــق احلــارة اجلافــة مثــل اجلزيــرة العربيــة.

الطبيعيــة  احلوائــط  فــإن  حــال  كل  وعــىل 

اخلــام Raw Earth يمكــن أن تكــون مناســبة بقــوة 
 )Krahn T., 2019: 64(عMPa  1.0 قدرهــا  ضغــط 
ــوان  ــة NZS 4297 بعن ــة النيوزيالندي ــام أن املواصف ك
وضعــت   Engineering Design of Earth Buildings

ــط                      ــوة الضغ ــول لق ــم مقب ــكال كرق ــا باس 0.5 ميغ
 Raw Rammed Earth  للحوائــط الرتابيــة غــري املعاجلــة

.(Morris, H. etal, 1998: 23(3

الشكل رقم )		(. يتضح يف الصورة املقابلة طريقة حساب كثافة الرتبة بعد الدك والتي متثل الوزن مقسومًا عىل احلجم.

 Compression Test (. يتضح يف الصورة نتائج اختبارات الضغط		الشكل رقم )
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ــها يف  ــم قياس ــة ت ــف عين ــت أضع ــد كان وق
ــا:  ــاط قدره ــوة انضغ ــي بق ــة ه ــان احلالي ــة بنب جترب
ــط  ــل احلائ ــدرة حتم ــة ق ــكال. وملعرف 0.62 ميغاباس
ــام  ــاب ك ــم احلس ــه يت ــة متثل ــك العين ــرتاض ان تل باف

ــي: ي

 = احلائــط  مــن  طــويل  1م  حتمــل  قــدرة 
620.000 ن/م2 )مســاحة احلائــط=0.60 م*1 

كيلونيوتــن.  372 أو  نيوتــن   372.000  = م( 

وبافــرتاض أن الكثافــة تســاوي تقريبــًا 2000 
كغــم / م3 فــإن حائــط بعــرض 0.60 م وطــول 1م 
ــه = 0.60 * 1 * 4  ــون حجم ــار يك ــاع 4 أمت وارتف
= 2.4 م3، وباســتخدام الكثافــة التقريبيــة أعــاله 
فــإن محــل ذلــك احلائــط = 2.4 * 2000 = 4.800 
كغــم وحلســاب القــوة الضاغطــة والناجتــة مــن ذلــك 

احلمــل:

 47.074  = م/ث2   9.807  *  4.800
كيلونيوتــن  47 أو  نيوتــن 

وبنــاء عــىل احلســابات أعــاله فســيكون هنــاك 
قــدرة حتمــل ألوزان إضافيــة قدرهــا = 372 - 47 = 
325 كيلونيوتــن وهــذا الفائــض هــو ألضعــف عينــة 
ــي.  ــرشوع املعن ــا يف امل ــم إنجازه ــي ت ــط الت يف احلوائ
وحتــى بافــرتاض أن املــرت الطــويل مــن احلائــط حيمــل 
ــة  ــقف يف جترب ــوزن للس ــن ال ــن م ــن ط ــرب م ــا يق م
بنبــان فــإن قــدرة التحمــل ألوزان إضافيــة مــا زالــت 
ــى  ــك مبن ــروري إدراك أن ذل ــن ال ــن م ــرية. لك كب
ــه ويف  ــاء ب ــم االعتن ــاص يت ــع خ ــة يف موق ــىل جترب ع
منطقــة ال يوجــد فيهــا زالزل وأمطارهــا قليلــة وهــي 

يف حــدود الـــ 100 ملــم/ الســنة.

وقــد تــم االحتفــاظ بحــوايل نصــف مــرت 
ــة وختزينهــا كاحتياطــي ألي  مكعــب مــن تلــك الرتب
معاجلــات مســتقبلية قــد يتــم احلاجــة إليهــا. إن البنــاء 
هبــذه الطريقــة جيــب أن يكــون حتــت مســتوى ضبــط 
وإرشاف عــال جــدًا، حيــث إنــه يمكــن وبســهولة أن 
تتفتــت الرتبــة ويتهالــك اجلــدار خــالل وقــت قصــري 
إذا اختلــت النســب املثــىل فيــه. وإذا حــدث أي تفتــت 
ــاء اجلــدار فاألفضــل  ومل يكــن مــن املمكــن إعــادة بن
أن يتــم تلييســه بمــواد طبيعيــة )بــدون أســمنت( مثــل 
الطــني واجلــري ومــا شــابه للحفــاظ عليــه. حيــث إن 
اســتخدام األســمنت كــامدة لياســة للحوائــط الرتابيــة 
احلائــط  داخــل  الرطوبــة  احتبــاس  يف  سيســاهم 

ــزة. ــرتة وجي ــالل ف ــوره خ وتده

ــرتايب  ــط ال ــليح احلائ ــة يف تس ــة الرغب ويف حال
املثــال يف مناطــق  ألي غــرض كان )عــىل ســبيل 
االنضغــاط  قــوة  تكــون  أن  فيجــب  الــزالزل(؛ 
ــم حتديدهــا مــن خــالل  أعــىل مماســبق، وجيــب أن يت
ــن14  ــل ع ــال تق ــل أن ــص، واالفض ــدس املخت املهن
ميغــا باســكال أو  2000 رطل/البوصــة املربعــة، 
ولتحقيــق ذلــك قــد يكــون هنــاك حاجــة الســتخدام 
األســمنت كمثبــت لتحقيــق تلــك القــوة. كــام يمكــن 
أن يكــون التســليح مــن خــالل أنابيــب بالســتيكيةإذا 
ــوق  ــي ف ــور الت ــد باجلس ــط القواع ــرض رب كان الغ

ــددة.  ــوة حم ــط بق احلوائ

ــط  ــون احلوائ ــروري أن تك ــن ال ــس م ولي
بســامكة 60 ســم كــام هــي احلــال يف التجربــة احلاليــة، 
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ــم،  ــى 30 س ــد أدن ــون بح ــن أن تك ــن املمك ــل م ب
واملهــم هــو نســبة االرتفــاع إىل العــرض والتــي جيــب 
أن ال تزيــد عــن 14، بافــرتاض أن احلائــط مرتبــط من 
األعــىل واألســفل مع املبنــى )املصــدر الســابق(. وبناء 
عــىل جتــارب ملبــاٍن قائمــة مــن هــذا النــوع فــإن نســبة 
ــبة  ــي نس ــني 12 و15 ه ــا ب ــرض م ــاع إىل الع االرتف
 Easton D.,( آمنــة يف املناطــق التــي ليــس فيهــا زالزل

176 :2007(. ولتوضيــح ذلــك فــإن حائــط بعرض 30 

يمكــن أن يكــون ارتفاعــه 3.60 م أو 4.50 م. لكــن 
يــرى الباحــث أال يقــل عــرض احلائــط عــن 45 ســم 
يف املناطــق الصحراويــة إلجيــاد كتلــة معطلــة النتقــال 
ــىص  ــد أق ــني 4 و4.5 م كح ــا ب ــاع م ــرارة وبارتف احل
ــط  ــة للحوائ ــط خاص ــر راب ــة ج ــده إضاف ــب بع جي

الطبيعيــة غــري املثبتــة باألســمنت. 

الشــكل رقــم )		(. يتضــح يف الصــورة اجلــر الرابــط الــذي يربــط بــني احلوائــط الرتابيــة املختلفــة وهــو رضوري إلضافــة الســقف 
للمبنى

الشكل رقم )		(. تبني الصورة الشكل النهائي للمبنى بعد تركيب السقف وإهناء التشطيبات
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ــط  ــدك للحوائ ــات ال ــع عملي ــت مجي ــد مت وق
ــع  ــام أن مجي ــة، ك ــة يدوي ــة وبطريق ــدكاكات حديدي ب
القوالــب والــدكاكات تــم تصنيعهــا حمليــًا. وقــد 
ــهرين،  ــوايل ش ــط ح ــاء احلوائ ــة بن ــتغرقت عملي اس
ــف 2017.  ــو يف خري ــدال اجل ــت اعت ــت يف وق ومت
ــاعة  ــوايل 24 س ــدك بح ــد ال ــب بع ــك القوال ــم ف وت
وحدثــت أمطــار قبــل فــك القوالــب وبعــده ومل 
ــت  ــبة ليس ــت نس ــط. وكان ــىل احلوائ ــريًا ع ــر كث تؤث
ــب ووزن  ــتهلك يف تركي ــاء تس ــت البن ــن وق ــة م قليل
ــد  ــا. وق ــا وتوازهن ــن مالءمته ــق م ــب والتحق القوال
ــبب  ــه بس ــادة بنائ ــط وإع ــن حائ ــزء م ــدم ج ــم ه ت
عــدم وقوفــه عموديــًا عــىل القاعــدة الرشيطيــة. وتــم 
إلصــاق احلائــط اجلديــد بالقديــم )بعــد ترطيــب 
ــك. ــد ومتامس ــكل جي ــر بش ــاؤه وظه ــري( وبن األخ

مــن  فإنــه  احلوائــط  مــن  االنتهــاء  وبعــد 
الــروري إضافــة جــر رابــط فــوق تلــك احلوائــط 

ــا.  ــقف فوقه ــل الس ــوزع مح ــًا وت ــك مع ــي تتامس ك
ويمكــن أن يكــون اجلــر الرابــط مــن أي مــادة 
ــل  ــم عم ــرشوع ت ــذا امل ــة ه ــه يف حال ــبة إال أن مناس

جــر مــن اخلرســانة املخلوطــة مــع الرتبــة.

وبعــد االنتهــاء مــن اجلــر الرابــط متــت 
إضافــة الســقف للمبنــى، والــذي يتكــون مــن هيــكل 
معــدين حيمــل ألواحــًا خشــبية تــم عزهلــا مائيــًا، وبعــد 
ــم  ــم ت ــراري، ث ــازل ح ــة ع ــة طبق ــم إضاف ــك ت ذل
ــي  ــكل النهائ ــل الش ــي يمث ــد طين ــالط قرمي ــت ب تثبي
ــامري  ــي بمس ــد الطين ــت القرمي ــم تثبي ــقف. ويت للس
ــدين  ــكل املع ــا باهلي ــم ربطه ــة يت ــب معدني ــوق أنابي ف
للســقف. وتظهــر الصــورة التاليــة شــكل املبنــى بعــد 
ــاء  ــبابيك. وبن ــقف والش ــب الس ــن تركي ــاء م االنته
ــاب مواصفــات ســعودية  ــة ويف غي عــىل هــذه التجرب
للبنــاء بالرتبــة املدكوكــة فــإن الباحــث يقــرتح أن يتــم 
ــة  ــوة انضغاطي ــل ق ــكال كأق ــا باس ــامد 0.6 ميغ اعت

ــى يف  ــل املبن ــق 		.	 م؛ ليدخ ــرتًا وبعم ــت األرض 		 م ــروره حت ــم م ــواء ث ــل اهل ــور مدخ ــح يف الص ــم )		(. يتض ــكل رق الش
النهايــة مــن حتــت األرض ثــم خروجــه داخــل البيــت مــع تثبيــت أجهــزة قيــاس احلــرارة لقيــاس حــرارة اهلــواء عــىل عمــق 		.	 
م وعنــد خروجــه مــن فوهــة األنبــوب. الحــظ أن مدخــل اهلــواء وخمرجــه حمميــان مــن خــالل منخــل معــدين صغــري ملنــع دخــول 

احلــرات واحليوانــات الصغــرية.
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للحوائــط الرتابيــة غــري املعاجلــة، مــع أمهيــة إدراك أن 
ــا  ــا زالزل م ــي فيه ــق الت ــب للمناط ــري مناس ــك غ ذل
مل يتــم اختــاذ املعاجلــات اخلاصــة بذلــك. امــا بالنســبة 
ــىل  ــون أع ــرتض ان تك ــات فيف ــة باملثبت ــة املعاجل للرتب

مــن ذلــك بكثــري.

كاملثبتــة  املعاجلــة  للحوائــط  بالنســبة  أمــا 
باألســمنت أو اجلــري أو غريهــا مــن املــواد التــي 
خلطهــا بطريقــة مهنيــة واحرتافيــة مــع تربــة مناســبة؛ 
 Compression ــاط ــوة االنضغ ــل ق ــل أن ال تق فاألفض

Strength عــن 2 ميغــا باســكال.

	 . Earth التربيد من خالل أنبوب حتت األرض
Tube Cooling

ــم  ــوايل 1.60 س ــق ح ــدق بعم ــر خن ــم حف ت
ــم؛  ــر 250 مل ــوب بقط ــه أنب ــر في ــل أن يم ــن أج م
ــد كان  ــة. وق ــة طبيعي ــى بطريق ــرض تريــد املبن لغ
ــرتاب  ــوب بال ــك األنب ــن ذل ــى م ــزء املغط ــول اجل ط

ــرتًا.  ــوايل 40 م ح

لقــد تــم اختبــار التريــد هلــذه األنابيــب طــوال 
ــطس  ــو إىل أغس ــة )يوني ــام 1441 هجري ــف ع صي
ــات  ــن القياس ــد م ــل العدي ــم عم ــد ت 2020(. وق
لدرجــة حــرارة اهلــواء الداخلــة واخلارجــة مــن 
ــدود 10  ــًا يف ح ــات تقريب ــت الفروق ــوب، وكان األنب
درجــات. فعــىل ســبيل املثــال: عندمــا تكــون درجــة 
حــرارة اهلــواء اخلارجــي 44 درجــة مئويــة فــإن اهلواء 
ــد  ــى( وبع ــل اىل املبن ــوب )الداخ ــن األنب ــارج م اخل
ــق  ــة وبعم ــت أرض مزروع ــافة 40 م حت ــروره مس م
تقريبــًا   10 بـــ  حرارتــه  درجــة  تنخفــض  م   1.6
درجــات لتصبــح 34 درجــة مئويــة. إال أن ذلــك غــري 
كاف لتريــد فــراغ مســاحته حــوايل 90 م2 وارتفاعــه 
ــة  ــك الدرج ــة إىل أن تل ــار، باإلضاف ــن 4 أمت ــر م أكث
ليســت ضمــن نطــاق راحــة اإلنســان، وتدفــق اهلــواء 
ــىل  ــراغ )ع ــك الف ــد ذل ــة لتري ــة الكافي ــس بالدرج لي
الرغــم مــن اســتخدام مروحــة شــفط يف فــرتات 
متعــدده عنــد مدخــل اهلــواء(. وقــد تــم وضــع 
وعــاء فيــه مــاء أمــام مدخــل اهلــواء لألنبــوب الــرتايب 

الشكل رقم )		(. قطاع يوضح كيفية دخول األنبوب الرتايب إىل املبنى مع مراعاة أن الشكل بدون مقياس رسم.
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لتحفيــز دخــول اهلــواء الرطــب، والــذي يفــرتض أن 
يفقــد تلــك الرطوبــة أثنــاء قطعــة مســافة الـــ 40 مــرتًا 
ــكل  ــه بش ــاهم يف برودت ــا يس ــو م ــت األرض وه حت

ــل.  أفض

وليــس رضوريــًا اســتخدام مروحــة الشــفط أو 
ــدة.  ــة املول ــىل الطاق ــد ع ــة تعتم ــول ميكانيكي أي حل
حيــث يمكــن للهــواء أن يتحــرك طبيعيــًا إذا تــم 
تصميــم مدخنــة شمســية لســحب اهلــواء احلــار مــن 
ــالق  ــده، وإغ ــراد تري ــراغ امل ــل الف ــة داخ ــىل نقط أع
ــاهم  ــث يس ــراغ، بحي ــك الف ــل ذل ــذ داخ ــع املناف مجي
ــوب  ــن األنب ــواء م ــحب اهل ــوة س ــادة ق ــك يف زي ذل

األريض. 

ويمكــن القــول: إن األنابيــب الرتابيــة مناســبة 
ــن  ــد ع ــة ال تزي ــرارة اخلارجي ــت احل ــد إذا كان للتري
ــة درجــات  ــة. أمــا يف حال ــات املئوي منتصــف الثالثين
احلــرارة العاليــة مثــل احلالــة يف منطقــة الريــاض ومــا 
ــتخدامها  ــن اس ــة يمك ــب الرتابي ــإن األنابي ــاهبها ف ش
عاليــًا يف  تتطلــب ختفيضــًا  لنشــاطات عديــدة ال 
درجــات احلــرارة مثــل البيــوت املحميــة ومــا يشــاهبها 
ــد عــىل  مــن نشــاطات أخــرى. ويمكــن أيضــًا التري
مراحــل بحيــث يتــم إعــادة تريــد اهلــواء اخلــارج مــن 
األرض بوســائل تقنيــة أخــرى لتخفيــض حرارتــه إىل 

ــل.  ــات أق درج

اخلالصة. 		

ــة  ــاء بالرتب اســتعرض هــذا البحــث فكــرة البن
 ،Rammd Earth الطبيعيــة مــن خــالل الــدك بالقوالــب

حيــث قــام الباحــث ببنــاء مبنــى هبــذه الطريقــة 
وبقوالــب خشــبية ودكاكات حديديــة مصنعــة حمليــًا. 
ــوق  ــائها ف ــط بإنش ــفل احلوائ ــة أس ــت محاي ــد مت وق
قاعــدة رشيطيــة خرســانية، كــام متــت محايــة اجلــدران 
مــن األمطــار بــروز ســقفي مناســب، وعــىل الرغــم 
ــع  ــى يف وض ــة جديــدة إال أن املبن ــا جترب ــن كوهن م
ــد ومناســب وحمافــظ عــىل متاســكه، عــىل الرغــم  جي
مــن عــدم اســتخدام األســمنت كمثبــت يف احلوائــط. 
كــام اتضــح مــن التجربــة أن نوعيــة الرتبــة وتدرجهــا 
وطريقــة اخللــط وطريقــة الــدك ونســبة الرطوبــة 
ــرتايب  ــط ال ــوة احلائ ــر يف ق ــارص املؤث ــم العن ــي أه ه
ومتاســكه. واتضــح مــن جتــارب الحقــة أن اســتخدام 
اجلــري بنســبة اعــىل مــن نســبة  اجلبــس كمثبــت 
ــة  ــت حماول ــام مت ــل. ك ــج أفض ــي نتائ ــط يعط للحوائ
تريــد املبنــى باألنابيــب املدفونــة حتــت األرض، 
ــه مل  ــات لكن ــدود 10 درج ــرق يف ح ــك ف وكان هنال
ــة إذا  ــان، خاص ــة اإلنس ــبًا لراح ــًا ومناس ــن كافي يك
ــف  ــوق منتص ــة تف ــرارة اخلارجي ــة احل ــت درج كان

ــة. ــات املئوي الثالثيني

املراجع . 		
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Abstract. Rammed Earth is a suitable technique for building in desert climate. Thick walls regulate the 
interior space of the building. A building of an area of about 90 square meters was built of rammed earth in 
Banban, north of Riyadh. Moist soil is rammed manually in wooden forms. Small percentage of gypsum and 
lime was used as stabilizer. Compressive strength of samples was around 1 Mpa. Earth tube was used too 
cool the building. The tube is 1.6 m under the ground and runs for 40 m with diameter of 0.25 m. The air 
coming out of the tube is about 10 degrees less than that of the outside ambient temprature.

Key words: Rammed Earth, Earth Wall Compression Strength, Earth Tubes Cooling, Desert Building, 
Thermal Mass, Thermal Insulation.
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