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ملخ�ص
لقد كانت االأ�س���رار ال�س���ديدة التي حلقت باملباين الطينية نتيجة كارثة ال�س���ي�ل يف وادي ح�س���رم�ت عام 2008م وكذا رغبة 
الكثري من اأرباب العمل يف احل�س����ل على جدران طينية حديثة ذات �س���ماكة اأقل ومقاومة عالية لع�امل التعرية باالإ�سافة اإىل 

عدم وج�د اأبحاث خم�س�سة لفح�ض تاأثري الظروف املناخية على مقاومة الطني من اأهم الدوافع الإجناز هذا البحث.
لهذا تلخ�س���ت اأهداف الباحث يف جمع وت�ثيق املعل�مات واملعارف عن البناء الطيني يف اليمن وذلك لي�ض فقط ال�س���تخدامها 
يف �سيانة املباين القائمة ولكن اأي�سًا لتط�ير تقنيات بناء طيني م�ستدامة حديثة ملبية للمتطلبات الع�سرية ، كما اأن اكت�ساف 

تاأثري الظروف املناخية على مقاومة الطني يعترب هدفًا رئي�سيًا للباحث يف هذا امل��س�ع.
له���ذا مت الرتكي���ز يف منهجية هذا البحث على حتليل تقنيات البناء الطين���ي التقليدية يف اليمن وتنفيذ جتارب معملية الختبار 
مقاومة ال�سغط للعديد من العينات املاأخ�ذة من خلطات طينية خمتلفة، ودرا�سة تاأثري جتفيفها حتت ظروف مناخية متباينة، 
كم���ا مت اإجراء جتارب معملية الختبار تاأثري التجفيف البطيء، عرب اخلا�س���ية ال�س���عرية جلدران اأغلف���ة حماية، على خلطات 

طينية خمتلفة.
ولقد كانت اأهم نتائج هذا البحث ه� اإثبات اأن عنا�سر البناء الطيني املجففة حتت الظروف املناخية ال�سيفية يف اليمن ُتظهر 
�سروخ انكما�ض اأكرث من تلك املجففة حتت الظروف املناخية ال�ست�ية وعليه فاإنه تربز اأهمية االلتزام بالقاعدة التقليدية والتي 
تن�ض على اأن املباين الطينية ُتبنى يف ف�سل ال�ستاء ولي�ض يف ف�سل ال�سيف. اأما النتيجة الثانية فهي اإثبات اأن تخفيف االأطيان 
الد�س���مة و�س���به الد�سمة يلزم اأن يتم با�ستخدام ركام ك�سارات يقع مقا�سه االعتباري يف النطاق الرملي  ولي�ض با�ستخدام ركام 

ذي حبيبات م�ستديرة.
كم���ا مت الت��س���ل يف هذا البحث اإىل �س���رورة تط�ي���ر اأغلفة حماية للجدران الطينية للح�س����ل على مقاوم���ة اأعلى لها لع�امل 
التعرية ولتجنب �س���لبية ت�س���اقط التالبي�ض اجلريية اأو االأ�س���منتية من على اجلدران الطينية نظرًا الختالف معامالت التمدد 

الط�يل احلراري والهيجرو�سك�بي.
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جدول رقم )1( اأرقام جميع جماميع عينات التجارب امل�ستخدمة يف هذا البحث مع رم�زها واخت�ساراتها ومعاين جميع االخت�سارات وكذا ظروف جتفيفها
رقم جمم�ع 

عينات 
التجارب

معنى الرم�ز واالخت�ساراتالرم�ز واالخت�سارات

1UL (T=25%) -N-S
الظروف  حتت  ُجففت  حممية،  غري   ،%25 فيه  الغرين  حمت�ى  )طني(،  االأولية  املادة 

املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة =42 درجة مئ�ية، الرط�بة الن�سبية = %23(

2UL+RS (T=10%) -N-S
املادة االأولية خمففة برمل م�ستدير احلبيبات )�سفر-2 مم(، ن�سبة الغرين 10%، غري 
حممية، ُجففت حتت الظروف املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة =42 درجة مئ�ية، 

الرط�بة الن�سبية = %23(

3UL+BS (T=10%) -N-S
املادة االأولية خمففة برمل ك�سارات )�سفر-2 مم(، ن�سبة الغرين 10%، غري حممية، ُجففت 
حتت الظروف املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة =42 درجة مئ�ية، الرط�بة الن�سبية = %23(

4UL+RS+RK (T=10%) -N-S
الغرين %10،  ن�سبة  بركام م�ستدير احلبيبات )�سفر-16 مم(،  االأولية خمففة  املادة 
درجة   42= احلرارة  )درجة  ال�سيفية  املناخية  الظروف  حتت  ُجففت  حممية،  غري 

مئ�ية، الرط�بة الن�سبية = %23(

5UL+BS+Spl. (T=10%) -N-S
املادة االأولية خمففة بركام ك�سارات )�سفر-16 مم(، ن�سبة الغرين 10%، غري حممية، 
ُجففت حتت الظروف املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة =42 درجة مئ�ية، الرط�بة 

الن�سبية = %23(

6UL (T=25%) -N-W
الظروف  حتت  ُجففت  حممية،  غري   ،%25 فيه  الغرين  حمت�ى  )طني(،  االأولية  املادة 

املناخية ال�ست�ية )درجة احلرارة =29 درجة مئ�ية، الرط�بة الن�سبية = %36(

7UL+RS (T=10%) -N-W
املادة االأولية خمففة برمل م�ستدير احلبيبات )�سفر-2 مم(، ن�سبة الغرين 10%، غري 
مئ�ية،  درجة   29= احلرارة  )درجة  ال�ست�ية  املناخية  الظروف  حتت  ُجففت  حممية، 

الرط�بة الن�سبية = %36(

8UL+BS (T=10%) -N-W
املادة االأولية خمففة برمل ك�سارات )�سفر-2 مم(، ن�سبة الغرين 10%، غري حممية، 
الرط�بة  مئ�ية،  درجة  احلرارة =29  )درجة  ال�ست�ية  املناخية  الظروف  ُجففت حتت 

الن�سبية = %36(

9UL+RS+RK (T=10%) -N-W
الغرين %10،  ن�سبة  بركام م�ستدير احلبيبات )�سفر-16 مم(،  االأولية خمففة  املادة 
غري حممية، ُجففت حتت الظروف املناخية ال�ست�ية )درجة احلرارة =29 درجة مئ�ية، 

الرط�بة الن�سبية = %36(

10UL+BS+Spl. (T=10%) -N-W
املادة االأولية خمففة بركام ك�سارات )�سفر-16 مم(، ن�سبة الغرين 10%، غري حممية، ُجففت 
حتت الظروف املناخية ال�ست�ية )درجة احلرارة =29 درجة مئ�ية، الرط�بة الن�سبية = %36(

11UL+BS (T=10%) -N-NB
املادة االأولية خمففة برمل ك�سارات )�سفر-2 مم(، ن�سبة الغرين 10%، غري حممية، 
ت�سريع  مت  ذلك  بعد  ثم  مئ�ية  درجة   20 حرارة  درجة  عند  اأيام  خم�سة  ملدة  ُجففت 

التجفيف عند درجة حرارة 60 درجة مئ�ية حتى ثبات ال�زن

12UL (T=25%) -G-S
املادة االأولية )طني(، حمت�ى الغرين فيه 25%، حممية، ُجففت حتت الظروف املناخية 

ال�سيفية )درجة احلرارة =42 درجة مئ�ية، الرط�بة الن�سبية = %23(

13UL+RS (T=10%) -G-S
 ،%10 الغرين  ن�سبة  مم(،  )�سفر-2  احلبيبات  م�ستدير  برمل  خمففة  االأولية  املادة 
حممية، ُجففت حتت الظروف املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة =42 درجة مئ�ية، 

الرط�بة الن�سبية = %23(

14UL+BS (T=10%) -G-S
املادة االأولية خمففة برمل ك�سارات )�سفر-2 مم(، ن�سبة الغرين 10%، حممية، ُجففت حتت 
الظروف املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة =42 درجة مئ�ية، الرط�بة الن�سبية = %23(

15UL+RS+RK (T=10%) -G-S
الغرين %10،  ن�سبة  بركام م�ستدير احلبيبات )�سفر-16 مم(،  االأولية خمففة  املادة 
حممية، ُجففت حتت الظروف املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة =42 درجة مئ�ية، 

الرط�بة الن�سبية = %23(

16UL+BS+Spl. (T=10%) -G-S
حممية،   ،%10 الغرين  ن�سبة  مم(،  )�سفر-16  ك�سارات  بركام  خمففة  االأولية  املادة 
ُجففت حتت الظروف املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة =42 درجة مئ�ية، الرط�بة 

الن�سبية = %23(
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1. املقدمة
اإن �س���ح امل�ارد واالرتفاع ال�سديد الأ�سعار الطاقة �سيعيقان م�ا�سلة ا�س���تخدام املكينة والتكن�ل�جيا املتقدمة الإنتاج 
املباين يف البلدان النامية اإ�س���افة اإىل الزيادة امللح�ظة عامليًا يف ا�س���تخدام الطاقة واملرتبط ارتباطًا مبا�سرًا مب�ساكل 

التل�ث البيئي والذي �سي�ؤدي بدوره  اإىل حدوث  تغريات مناخية عاملية مه�لة وارتفاع درجة حرارة االأر�ض. 
وعلي���ه ف���اإن ال�اجب على املجم�عة الدولية حتمل م�س����ؤولية تخفي�ض التل�ث البيئي الناجت عن اال�س���تخدام املفرط 

مل�ارد الطاقة اإىل اأدنى حد ممكن.
ويف قط���اع البناء ن�س���تطيع، عند اختيار م�اد البناء وتقنياته مبا يتالءم م���ع الع�امل املناخية يف كل منطقة، ت�فري 
ج���زء كب���ري من الطاقة. وم���ن الع�امل التي يت���م اإغفالها يف كثري من االأبح���اث وعن طريقها ميك���ن ت�فري جزء كبري 
م���ن الطاقة اختيار م�اد بناء ذات طاقة اإنتاج اأولية منخف�س���ة. ففي امل�س���تقبل القريب لن يت���م تقييم م�اد البناء تبعًا 
 Life-Cycle-Analyses(  ولكن اأي�سًا تبعًا لت�ازنها وتاأثريها البيئي )خل�ا�سها امليكانيكية فقط ) ال�سرط االأ�سا�سي

(، حيث �سيلعب دور كبري يف ذلك الع�امل التالية:-
- تاأثريها البيئي        - الطاقة الالزمة الإنتاجها        - اإمكان اإعادة ت�سنيعها        -  التاأثريات ال�سحية

وتعترب مادة البناء الطني من م�اد االإن�ساء ذات طاقة اإنتاج اأولية منخف�سة، مقارنة بني الطني وبع�ض م�اد االإن�ساء 
املختلف���ة، حي���ث اأن واح���د مرت مكعب م���ن الطني يحتاج فق���ط للنقل والتح�س���ري 1% تقريبا من طاقة االإنت���اج االأولية 
ال�س���رورية الإنتاج واحد مرت مكعب من اخلر�س���انة العادية واإىل 0،3% من طاقة االإنتاج االأولية ال�س���رورية الإنتاج واحد 

 .)Rauch , 2002( ، )Müller , 2005( مرت مكعب من اخلر�سانة امل�سلحة

2. امل�سكلة البحثية واالأهداف

    2. 1. حتليل امل�سكلة البحثية
ت�سهد اليمن كغريها من البلدان النامية من� �سكاين كبري، حيث يبلغ معدل النم� ال�سكاين 3.5% تقريبًا )كتاب االإح�ساء 
ال�سن�ي ، 2004(، وهذا يعني اأنه يف العام 2021م �سيبلغ تعداد �سكان اليمن املت�قع 38 ملي�ن اإن�سان )عبا�ض ، 1997(.

مع الزيادة ال�س���كانية هذه تزداد احلاجة اإىل املباين ال�س���كنية. كما اأن النق�ض احلاد يف القدرة على بناء امل�ساكن 
ب�س���بب �س����ء احلالة االقت�س���ادية والت�س���خم الكبري الذي اأدى اإىل زيادة اأ�س���عار م�اد البناء يعترب عائقًا حقيقيًا اأمام 

الت��سع يف بناء امل�ساكن الكافية.
وتنت�س���ر يف اليمن تقنيات خمتلفة للبناء الطيني. ففي االأقاليم ال�سرقية واجلن�بية ت�ستخدم تقنية الط�ب الطيني 
النيئ )امَلََدر(، بينما تنت�سر يف االأقاليم ال�سمالية تقنية الزاب�ر. اأما يف االأقاليم كثرية االأمطار فقد مت تط�ير “الطريقة 
املحمي���ة”، والتي ي�س���تخدم فيها احلج���ر الطبيعي “كظهارة” و”بطان���ة” للجدران بينما اأن�يه اجلدران يتم �س���بها 

.)Abdo , 2007( با�ستخدام الطني احل�س�ي ، قارن
ورغم اأن تقنيات البناء الطيني التقليدية لها الكثري من املميزات اإال اأن لها الكثري من نقاط ال�سعف واأهمها االآتي:-
• اجلف���اف ال�س���ريع جل���دران الزاب�ر حديثة االإن�س���اء اأو لطبقات اليعب�ر وطبقة املحظ���ة يف مباين املدر ت�ؤدي اإىل 

حدوث �سروخ انكما�ض كثرية فيها، وخا�سة عند البناء يف ف�سل ال�سيف ، انظر ال�سكل   )1(.



تط�ير تقنية حديثة للبناء الطيني 

كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
434

• اإن هط�ل االأمطار املفاجئ وال�سديد وامل�سح�ب اأحيانًا بالربد والريح ي�ؤدي اإىل جريان املاء يف �سروخ االنكما�ض 
الراأ�سية وح�افها ب�سكل �سريع، مما ينتج عنه جرف الطبقات اخلارجية من اجلدران الطينية وت�س�يه منظرها ، انظر 

ال�سكل )2 ، 3(. 
• تاأثر املباين الطينية اأكرث من غريها من املن�ساآت امل�ستخدم فيها م�اد بناء اأخرى كاخلر�سانة يف ك�ارث ال�سي�ل 
كالتي ح�سلت يف وادي ح�سرم�ت يف العام 2008م حيث بلغ اإجمايل املباين املهدمة واملت�سررة 3450 مبنى )ني�ز مين 

، 2008(، قارن ال�سكل )4(.
• اإن االإ�سعاع ال�سم�سي ال�سديد وامل�سلط على اجلدران الطينية الغري حممية ي�ؤدي اإىل جفاف الطبقات اخلارجية 
منها ب�س���كل �سديد وانكما�س���ها والتي ت�سبح بعد ذلك �سرهة االمت�س���ا�ض ملياه االأمطار ومن ثم زيادة حجمها. هاتني 
العمليت���ني املتباينتني )اجلفاف ال�س���ديد اأواًل ثم الت�س���بع ال�س���ديد باملاء ثاني���ًا( ت�ؤديان اإىل حدوث ما ي�س���مى بظاهرة 
"التَ�رُّق" وت�س���اقط الطبقات اخلارجية من اجلدار، حيث تك�ن اأكرث من غريها عر�سة للجرف ب�ا�سطة مياه االأمطار 

وخا�سة امل�سح�بة بالربد ب�سبب طاقتها امليكانيكية.
• املبالغة الزائدة يف �سماكة اجلدران الطينية ب�سبب معامالت "اخل�ف" من اجلرف والتاأثر مبياه االأمطار؛

• اإنَّ طبقات التلبي�ض التقليدية مل تقدم حتى االآن احلل املثايل حلماية اجلدران من ع�امل التعرية لالأ�سباب التالية:-
-  �س�ء التنفيذ

-  اختالف معامل التمدد الط�يل الهيجرو�سك�بي واحلراري بني طبقات التلبي�ض واجلدران الطينية اأ�سفلها، 
االأمر الذي ي�ؤدي اإىل حدوث �سروخ يف طبقات التلبي�ض وانف�سالها عن اجلدار ثم ت�ساقطها ومن ثم ت�س�يه 

منظر واجهات املباين التي حتدث فيها تلك الظاهرة؛ قارن ال�سكل رقم )5(.
نق���اط ال�س���عف هذه والتي تعاين منها تقنيات البناء الطيني التقليدي���ة اأدت والزالت ت�ؤدي اإىل اإعرا�ض الكثري من 
اأرباب العمل و�س���ركات املقاوالت م�ا�سلة البناء با�ستخدام مادة الطني وتف�سيلهم للم�اد احلديثة كاخلر�سانة العادية 
وامل�س���لحة واحلديد واالأل�م�ني����م والط�ب املحروق وغريها، رغم اأن اجلزء االأكرب من هذه امل�اد يتم ا�س���تريادها من 
اخلارج، االأمر الذي ي�ؤدي اإىل بقاء �س����ق البناء يف اليمن رهينة اال�س���ترياد وتقلبات االأ�سعار يف ال�س�ق العاملية ومن ثم 

ارتفاع كلفة املباين ب�سكل كبري، قارن ال�سكل رقم )6(.
• اإن اإ�سافة التنب "الق�ض" اإىل الطني لتقليل �سروخ االنكما�ض ي�ؤدي يف ال�قت نف�سه اإىل انخفا�ض مقاومة ال�سغط، 

ولهذا ال�سبب اأ�سبحت �سماكة اجلدران الطينية التقليدية كبرية.

 2. 2. اأهداف البحث
ميكن تلخي�ض اأهداف هذا البحث يف النقاط التالية:-

• جم���ع وت�ثي���ق املعل�م���ات واملعارف عن البناء الطيني يف اليمن وذلك لي�ض فقط ال�س���تخدامها يف �س���يانة املباين 
القائمة ولكن اأي�سًا لتط�ير تقنيات بناء طيني م�ستدامة حديثة ملبية للمتطلبات الع�سرية.

• اكت�ساف تاأثري الظروف املناخية على مقاومة خلطات طينية خمتلفة، وفح�ض هذا التاأثري عند التجفيف البطيء 
لعينات تلك اخللطات عن طريق اخلا�سية ال�سعرية جلدران اأغلفة حماية منا�سبة.
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3. منهجية البحث
ولتحقيق االأهداف اآنفة الذكر �سيتم نهج االأ�ساليب والطرق االآتية:-

• تنفيذ جتارب معملية واختبار مقاومة ال�سغط للعديد من العينات املاأخ�ذة من خلطات طينية خمتلفة، ودرا�سة 
تاأثري جتفيفها حتت الظروف املناخية ال�سيفية وال�ست�ية املختلفة؛

•اإج���راء جت���ارب معملي���ة الختبار تاأثري التجفيف البطيء ، عرب اخلا�س���ية ال�س���عرية جلدران اأغلف���ة حماية، على 
خلطات طينية خمتلفة.

             
ال�س���كل رقم )2( مبنى �س���كني يف ح�س���ن اآل اأحمد – وادي 
ح�س���رم�ت ويظهر فيه التاأثر ال�س���ديد مبياه االأمطار لطبقة 
املحظة وخا�سة يف م�ا�سع �سروخ االإنكما�ض . مار�ض 2009 م

                

ال�س���كل رق���م )1( مبن���ى قيد االإن�س���اء بتقنية 
الزاب�ر يف رحبان – �سعدة بني ف�سل ال�سيف 

وتظهر فيه �سروخ االإنكما�ض ب�س�رة كبرية
   

             

ال�سكل رقم )4( مباين مت�سررة من كارثة ال�سي�ل 
يف م�سطة – وادي ح�سرم�ت   مار�ض 2009م

        

�سكل رقم )3( مبنى طيني منفذ بتقينية الزاب�ر يف 
م�س�رة – ماأرب . ظه�ر تاأثري جرف مياه االأمطار اأ�سفل  
امل�ساحات امللب�سة ويف �سروخ االإنكما�ض الراأ�سية ب�س�رة 

اأ�سد نتيجة لزيادة �سرعة جريانها مار�ض 2009م
               

ال�سكل رقم )6( غزو اخلر�سانة امل�سلحة ل�ادي العمارة 
الطينية – ترمي – وادي ح�سرم�ت . مار�ض 2009م

      

ال�سكل رقم )5( مثال لت�ساقط التالبي�ض اجلربية يف ق�سر 
حنط�ط – ترمي – وادي ح�سرم�ت  مار�ض 2009م
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4. الدرا�سات واالأبحاث ال�سابقة ح�ل الطني والبناء الطيني

4. 1. تاأثري اإ�سافة التنب على مقاومة الطني
اإن االأبح���اث الت���ي اأجراها الربوفي�س����ر منك���ه وفريق عمله يف جامعة كا�س���ل يف اأملانيا اأثبتت اأن اإ�س���افة التنب اإىل 

اخللطات الطينية ي�ؤدي اإىل تخفي�ض مقاومة ال�سغط لها )Minke, 2001(، قارن اجلدول )2(.
)Minke, 2001( )جدول رقم )2( انخفا�ض مقاومة ال�سغط للطني عند اإ�سافة التنب )5 �سم

ن�سبة التنب يف اخللطة الطينية
]%[ 

ρR الكثافة
]kg/m³[]N/mm²[ βD مقاومة ال�سغط

018822.2
117011.4
215711.3
412471.1
88720.3

4. 2. تاأثري حمتوى الرطوبة يف مادة الطني على مقاومة �سغطها
يف ق�س���م الهياكل احلاملة يف اجلامعة التقنية يف برلني مت فح�ض تاأثري حمت�ى الرط�بة ملادة الطني وكذا الرط�بة 
الن�س���بية للمحي���ط على مقاومة �س���غطها. ويبني ال�س���كل )7( انخفا�ض مقاومة ال�س���غط حتت تاأث���ري ازدياد الرط�بة 
الن�س���بية. لقد مت اكت�س���اف اأن حمت����ى الرط�بة ملادة الطني يزداد بازدياد الرط�بة الن�س���بية ومن ث���م ي�ؤدي ذلك اإىل 

انخفا�ض مقاومة ال�سغط للطني، اأنظر ال�سكلني )8( و )9(.

4. 3. حول الغرين واملعادن الطينية
           4. 3. 1 حجم �سفائح الغرين   

يعترب الطني خليط من م�اد الغرين وال�س���لت والرمل والذي ميكن اأن يحت�ي اأي�س���ًا على احل�س���ى وبع�ض االأحجار 
)Minke, 2001(. وميثل الغرين املادة الرابطة يف الطني لذا فاإن املعل�مات واملعارف عن خ�ا�سه تعترب هامة للغاية 

لكل م�ستغل مبادة الطني.
و�س���يتم فيم���ا يلي عر�ض اأهم املعارف ونتائج االأبحاث والدرا�س���ات عن الغرين واملع���ادن الطينية والتي لها عالقة 
مبا�س���رة مب��س����ع هذا البحث، حيث �س���ُتَقِدم للقارئ االأ�سا�ض العلمي لفهم تقييم و�س���رح نتائج التجارب يف الفقرات 

التالية من هذا البحث.

) ،Dierks;  Ziegert 2000( انخفا�ض مقاومة �سغط الطني بزيادة الرط�بة الن�سبية املحيطة به )ال�سكل )7
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)،Dierks;  Ziegert  2002 ( ازدياد حمت�ى الرط�بة ملادة الطني بزيادة الرط�بة الن�سبية املحيطة به )ال�سكل )8

)،Dierks;  Ziegert  2000 (  انخفا�ض  مقاومة �سغط الطني بزيادة حمت�ى الرط�بة به)ال�سكل )9

4. 3. 2 جتمع وترا�ض �سفائح الغرين   
اإن الرتابط والتجمع النهائي ل�س���فائح الغرين مع بع�س���ها البع�ض بعد جفاف املادة يت�قف على حالتها االأولية يف 
اخلليط. وتبعًا لتفاعل جزيئات الغرين يف اخلليط مع بع�س���ها واملت�قف على الرقم احلام�سي )الرقم الهيدروجيني( 
للخليط ودرجة احلرارة وكفاءة التبادل االأي�ين وتركيز املحل�ل ) اأي ال��سط الكيميائي(، تتك�ن تراكيب وبنى خمتلفة 

من �سفائح الغرين بعد التجفيف، قارن ال�سكل رقم )10(.
اإن جتمع وترابط �سفائح الغرين مع بع�سها ميكن اأن يك�ن نقطي اأو خطي اأو م�ساحي، اأنظر ال�سكل )11(.

   )DLVO( 4. 3. 3 نظرية
اإن نظرية )DLVO( ت�س���ف املحاليل الك�ل�ديالية مب�س���اعدة التاأثريات االإلكرتو�س���تاتيكية املتبادلة بني االأي�نات 
ال�سالبة حل�اف �سفائح الغرين وبني االأي�نات امل�جبة املنت�سرة يف امل�ساحات بينها. كما اأن انت�سار االأي�نات امل�جبة بني 

�سفائح الغرين يت�قف على درجة احلرارة. 
والأنَّ �س���ط�ح �س���فائح الغرين م�س���ح�نة ب�سحنة اإلكرتو�س���تاتيكية �س���البة، فاإنه يح�س���ل تنافر اإلكرتو�ستاتيكي بني 
�س���ط�حها. اأمَّا عند تال�س���قها فاإنه يحدث عالوة على ذلك ما ي�س���مى بالتنافر” الب�رين” والذي تعاك�ض ق�اه امل�ؤثرة 
ق����ى “ف���ان-در-ول” للتجاذب، حي���ث تتغلب ق�ى التجاذب االأخرية عل���ى جميع ق�ى التنافر عندما تك�ن امل�س���افات 

قريبة جدًا بني �سفائح الغرين، قارن ال�سكل رقم )12(.
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4. 3. 4 تاأثري الرقم احلام�سي )الرقم الهيدروجيني( وكذا درجة احلرارةعلى ترا�ض �سفائح الغرين   
لقد اأ�س���بح معروفًا باأن الرقم احلام�س���ي )الرقم الهيدروجيني( للماء )ماء اخللط وماء امل�س���امات يف اخللطات 

الطينية( متعلق بدرجة احلرارة اإىل حد كبري. فالرقم الهيدروجيني يزداد بزيادة درجة احلرارة.
وال�س���يء امللفت للنظر اأن �س���فائح الغري���ن ترت�ض وترتابط اأقرب من بع�س���ها البع�ض كلما قل الرقم احلام�س���ي 

)الهيدروجيني(، اأنظر ال�سكل رقم )13(.
كم���ا اأنه مع ارتفاع درجة احلرارة ترتك الكثري من االأي�نات امل�جبة ح�اف حبيبات الغرين وتنت�س���ر يف امل�س���افات 
الفا�س���لة بينها وت�س���كلها. وبهذا االأ�سل�ب تتباعد �سفائح الغرين عن بع�سها البع�ض اأكرث فاأكرث، االأمر الذي ي�ؤدي اإىل 
ترا�سها بعيدة عن بع�سها البع�ض بعد اجلفاف )Lagaly, 1993(، ونتيجة لذلك تك�ن مادة الطني املحت�ية لها ذات 

مقاومة ان�سغاط منخف�سة.

A
التقاء �سط�ح �سفائح الغرين املتحللة حرم غرينية متقابلة

B
حتلل مثاىل ترا�ض وترتب مت�ازي وكثيف

C
تر�سيب مفكك الت�ساق حبلى ل�سفائح الغرين 

D
الت�ساق وترتب �سبيه ببيت ال�رق  تر�سب مفكك

  
�سكل رقم )10( اأ�سكال خمتلفة لرت�سبات حبيبات الغرين وعالقة ذلك بحالتها االأولية يف املحل�ل

�سكل رقم ) 11( اال�سكال املمكنة لرتابط وترا�ض حبيبات الغرين مع بع�سها
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 VR: تنافر اإلكرتو�ستاتيكي

 VA: تاأثري ق�ى )فان – در – وال ( للتجاذب 

 VB :التنافر الب�رين

 VT: منحنى التاأثري املتبادل االإجمايل 

   
DLVO   ( Lagaly,1993 (التاأثري املتبادل بني �سفائح الغرين يف املحل�ل الك�ليديلي، تبعًا لنظرية )ال�سكل رقم ) 12

 
(lagaly,1993( اأ�سكال ترا�ض وترابط �سفائح الغرين مع بع�سهما وعالقة ذلك بقيمة الرقم احلام�سي )سكل رقم )13�

5. اختبــار تاأثــري الظــروف املناخيــة ال�سيفية وال�ست�يــة على مقاومــة ال�سغط خللطات 
طينية خمتلفة 

5. 1. ُطرق تنفيذ الفح�ض 
لغر����ض تنفي���ذ هذا الفح�ض ُا�س���تخدمت ع���دد خم�ض خلطات طيني���ة خمتلفة، ومن كل خلط���ة مت اإنتاج جمم�عي 

عينات، وكل جمم�ع عينات يتك�ن من عدد خم�سة مكعبات اختبار مبقا�سات 20×20×20�سم.
مت جتفي���ف ن�س���ف العينات )ع���دد خم�ض مكعبات من كل خلط���ة من اخللطات اخلم����ض املختلفة( حتت الظروف 
ال�سيفية ل�ادي ح�سرم�ت )مت��سط درجة احلرارة العظمى = 42 درجة مئ�ية، ومت��سط الرط�بة الن�سبية = %23(. 
كما مت جتفيف الن�سف االآخر للعينات واملماثل لالأول يف التك�ين حتت الظروف املناخية ال�ست�ية اأي�سًا ل�ادي ح�سرم�ت 
)مت��سط درجة احلرارة العظمى = 29 درجة مئ�ية، ومت��سط الرط�بة الن�سبية = 36%(. وقد مت التجفيف يف غرفة 

مكيفة بالع�امل املناخية املطل�بة، حتى ثبات وزن العينات.
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5. 2. املواد التي اأجريت عليها التجارب لهذا الغر�ض
• املادة االأولية: وهي عبارة عن طني يحت�ي على ن�س���بة غرين من ن�ع )كاولينايت( 25% من وزنه، اأنظر ال�س���كل 

رقم )14(؛ وقد مت حتديد ن�سبة الغرين عن طريق النخل والرت�سيب وكذا بطريقة )رونتجن ديفراكت�مرتي(.
• الركام امل�ستخدم:-

- رمل م�ستدير احلبيبات )�سفر – 2 مم(.
- رمل ك�سارة )�سفر – 2 مم(؛

- ح�سى م�ستدير احلبيبات )ح�سى �سائلة( )2 – 16 مم(.
- كري ك�سارات )2 – 16 مم(؛

• مادة ت�س�ية �سط�ح ال�سغط للعينات: وهي عبارة عن خليط الكربيت تبعًا للك�د االأوربي DIN EN 12390 -3؛ 
.InfraTest-Prueftechnik GmbH ُوردت من قبل �سركة

                            )Ytong – Planbauplatten PPρ10.05(  اأغلفة احلماية: مت ت�سكيلها من مادة ق�الب االأوتنج •
مبن�سار كهربائي ب�سماكة 3 �سم حيث مت ل�سقها مع بع�سها كما يف ال�سكل )15(.

    5. 3. تعيني قوام اخللطات امل�ستخدمة
مت تعي���ني ق����ام اخللطات امل�س���تخدمة يف احلالة البال�س���تيكية كما ه� احل���ال يف تقنيات البن���اء الطيني التقليدي 
 .DIN EN 12350 -5  يف اليمن، حيث مت اختيار مقا�ض االن�س���ياب )30 �س���م(، ومت حتديده ح�س���ب الك�د االأوروبي

    5. 4. اخللطات امل�ستخدمة يف التجارب
ويب���ني اجل���دول )1( اأرقام جميع جماميع عينات التجارب امل�س���تخدمة يف هذا البحث مع رم�زها واخت�س���اراتها 

ومعاين جميع االخت�سارات وكذا ظروف التجفيف.

( UL T=25%) سكل رقم ) 14( منحنى املناخل للمادة االأولية وهي عبارة عن طني حمت�ى على ن�سبة 25% غرين�



د. خمتار علي عبد احلفيظ عبده

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
441

    5. 5. عمليتي اخللط والتخمري
مت خلط اخللطات الطينية امل�ستخدمة يف التجارب كل منها ملدة خم�ض دقائق، حتى تك�نت كتلة طينية بال�ستيكية؛ 
ث���م بعد ذلك مت تخزينها ملدة 48 �س���اعة يف اأواين بال�س���تيكية حمكمة االإغالق ل�س���مان اإمتام عملي���ة التخمري )ت�زيع 

الرط�بة ب�سكل متجان�ض يف اخللطة(، ولكي يتم اإيقاظ ق�ى الرتابط يف الطني.

    5. 6. اإنتاج وت�سكيل العينات )مكعبات التجارب(
مت اإنتاج العينات مبا�سرة بعد احل�س�ل على الق�ام املطل�ب للخلطة الطينية )مقا�ض االن�سياب 30 �سم(، با�ستخدام 
الق�الب امل��س���حة يف ال�س���كل رقم )15(، ومت نزع الق�الب للعينات الغري حممية بعد �س���اعة من اإنتاجها، وكانت اأبعاد 

العينات 20×20×20 �سم.  

    5. 7. جتفيف العينات
مت جتفيف العينات حتى و�س�لها اإىل مرحلة ثبات ال�زن ومن ثم مت بعد ذلك ت�س�ية �سط�حها واختبارها. 

    5. 8. فح�ض مقاومة ال�سغط
مت حتديد الق�ة الق�س�ى )F( للته�سم والتي مت احل�س�ل عليها اأثناء تنفيذ �سغط العينة.

اإجهاد الك�سر б نتج عن الق�ة الق�س�ى لته�سم العينة )F( مق�س�مة على م�ساحة ال�سغط )A( للعينة:   
б = F/A   N/mm²  حيث:  

 ،)N(  الق�ة الق�س�ى لته�سم العينة ووحدتها بالني�تن  F  ،)mm²/N(  اإجهاد الك�سر ووحدته بالني�تن  б
.)mm²( مقا�سه بامللليمرت املربع ym(  عر�ض العينة * xm م�ساحة ال�سغط للعينة )ط�ل العينة A

مقاومة االن�س���غاط ملجم�ع عينات مك�َّن من عدد خم�ض عينات: عبارة عن القيمة املت��سطة للقيم اخلم�ض على اأن 
ال يزيد انحراف مقاومة �سغط كل عينة عن القيمة املت��سطة للقيم اخلم�ض عن %20.

          
                         اأ( االأجزاء املختلفة لغالف احلماية مفككة عن بع�سها                                  ب( غالف احلماية قبل ملئه بطني العينة



تط�ير تقنية حديثة للبناء الطيني 

كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
442

               
    ج( غالف احلماية قبل ملئه بطني العينة                                   د( يتم تغطية العينة بغطاء الغالف املخ�س�ض لذلك 

                                                                                                    مع الربط اجليد باالأ�سالك املخ�س�سة لذلك

                                 
                ه�( اأغلفة احلماية اأثناء عملية التجفيف                                                            و( العينة بعد نزع غالف احلماية

                                 يف الغرفة املكيفة املخ�س�سة لذلك
ال�سكل رقم )15( احلاالت املختلفة الأغلفة احلماية  اأثناء ا�ستخدامها

5. 9. اإنتاج جمموع عينات مرجعية
 وكمجم�ع عينات مرجعية مت اإنتاج جمم�ع عينات من اخللطة الطينية   "UL+BS (T═10%)m". هذا املجم�ع 
مت جتفيفه تبعًا ل�س���روط الك����د االأملاين DIN18952. وهذا يعني جتفيف العينات مل���دة 5 اأيام حتت 20 درجة مئ�ية، 

وبعد ذلك يلزم ت�سريع عملية التجفيف عند درجة حرارة 60 درجة مئ�ية حتى ال��س�ل اإىل ثبات وزنها.

5. 10. تقييم نتائج التجارب
جميع جماميع عينات اخللطات اخلم�ض الطينية املختلفة والتي جففت حتت الظروف املناخية ال�ست�ية حازت على 

مقاومة �سغط اأعلى من جماميع العينات والتي ُجففت حتت الظروف املناخية ال�سيفية. 
فقد بلغت مقاومة ال�سغط ملجم�ع العينات رقم )1( للخلطة الطينية   “UL (T═25%)” )املادة االأولية(، والبالغة 
فيها ن�سبة الغرين 25%، عند جتفيفها حتت الظروف املناخية ال�سيفية 2،01 ني�تن/مم2 ، بينما بلغت ملجم�ع العينات 
رقم )6( لنف�ض اخللطة الطينية عند التجفيف حتت الظروف املناخية ال�ست�ية 4،45 ني�تن/مم2 ، بزيادة قدرها %121.
كما بلغت مقاومة ال�سغط ملجم�ع العينات رقم )2( للخلطة الطينية املك�نة من املادة االأولية واملخففة بالرمل ذي 
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احلبيبات امل�س���تديرة “UL+RS (T═10%)”، والبالغة فيها ن�س���بة الغرين 10%، واملجفف���ة حتت الظروف املناخية 
ال�س���يفية 2،18 ني�تن/مم2، بينم���ا بلغت عند التجفيف حتت الظروف املناخية ال�س���ت�ية 3،69 ني�تن/مم2 ، بزيادة 

ملح�ظة قدرها 69،3% ، قارن ال�سكل )16(.
وبلغت مقاومة ال�سغط ملجم�ع العينات املك�ن من املادة االأولية واملخففة برمل ك�سارات   

” والبالغ���ة فيها ن�س���بة الغري���ن 10%، واملجففة حت���ت الظروف املناخية ال�س���يفية 2،5   UL+BS (T═10%)“
ني�تن/مم2 ، بينما بلغت حتت الظروف املناخية ال�ست�ية 4،57 ني�تن/مم2 ، بزيادة قدرها %82،8.

وق���د بلغت مقاومة ال�س���غط ملجم����ع العينات للخلط���ة الطينية املك�نة من امل���ادة االأولية واملخففة برمل م�س���تدير 
احلبيبات )�سفر -2مم( وح�سى م�ستدير احلبيبات )2-16مم(، “  UL+RS+RK (T═10%) “ ، والبالغة فيها 
ن�سبة الغرين 10%، واملجففة حتت الظروف املناخية ال�سيفية 1،91 ني�تن/مم2 ، بينما بلغت حتت الظروف املناخية 

ال�ست�ية 2،5 ني�تن/مم2، بزيادة قدرها %30،9.
البازلت���ي )2-16مم(“  الك�س���ارات  الك�س���ارات )�س���فر-2مم( وك���ري  االأولي���ة برم���ل  امل���ادة  وعن���د تخفي���ف 
UL+RS+RK (T═10%)” ، بحي���ث اأ�س���بحت ن�س���بة الغري���ن 10%، بلغت مقاومة ال�س���غط عن���د جتفيف جمم�ع 
العينات حتت الظروف املناخية ال�س���يفية 2،2 ني�تن/مم2، بينما بلغت حتت الظروف املناخية ال�ست�ية 2،95 ني�تن/

مم2، بزيادة قدرها %34،1.   
لق���د اأظه���رت نتائج التج���ارب اأن اأعلى زيادة ملقاومة ال�س���غط ملجامي���ع العينات املجففة حتت الظ���روف املناخية 
ال�س���ت�ية مقارن���ة مبجاميع العينات املجففة حتت الظروف املناخية ال�س���يفية بلغ���ت 121،4% للخلطة الطينية للمادة 
بينما بلغت اأدنى زيادة ملقاومة ال�س���غط 30،9% للخلطة   .”UL (T═25%)“  %25 االأولية املحت�ية على ن�س���بة غرين
الطينية املك�نة من املادة االأولية واملخففة با�ستخدام ركام م�ستدير احلبيبات، رمل     )�سفر-2 مم( وح�سى )16-2 

مم(، ”UL+RS+RK (T═10%)” واملحت�ية على ن�سبة غرين 10%. انظر ال�سكل )16(.
اإن ما يدع� اإىل الت�قف عنده ه� ارتفاع مقاومة ال�س���غط بن�س���بة 8.8% ملجم�ع العينات رقم )8(، وهي عبارة عن 
خلطة طينية مك�نة من املادة االأولية خمففة برمل ك�سارات )�سفر-2مم( وبن�سبة غرين  10% وجمففة حتت الظروف 
املناخية ال�ست�ية  “”UL+BS (T═10%)-N-W عن جمم�ع العينات لنف�ض اخللطة الطينية والذي مت جتفيفه عند 
20 درجة مئ�ية وملدة خم�س���ة اأيام، ثم مت ت�س���ريع التجفيف عند درجة حرارة 60 درجة مئ�ية وحتى ال��س�ل اإىل ثبات 

.DIN 18952  Bl. 2 تبعًا للك�د االأملاين ، UL+BS (T═10%)NB”“ ال�زن
وميكن اإرجاع �س���بب ارتفاع مقاومة �س���غط العينات املجففة حتت الظروف املناخية ال�ست�ية مقارنة بتلك املجففة 

حتت الظروف املناخية ال�سيفية لالأ�سباب التالية:
• اأظه���رت جماميع العينات املجففة حتت الظروف املناخية ال�س���يفية �س���روخ انكما�ض اأك���رث من الناحية العددية 

واأكرب من الناحية ال�سكلية مقارنة مبجاميع العينات املجففة حتت الظروف املناخية ال�ست�ية.
• ارتفاع الرقم احلام�س���ي )الهيدروجيني( ملاء اخللط واملاء املت�اجد يف م�س���امات اخللطة الطينية ب�سبب ارتفاع 
درجة احلرارة يف ال�سيف االأمر الذي ي�ؤدي اإىل ترا�ض �سفائح الغرين ب�سكل متباعد عن بع�سها البع�ض وت�سبح املادة 

الناجتة عنها اأقل كثافة وبالتايل تقل مقاومتها لل�سغط.



تط�ير تقنية حديثة للبناء الطيني 

كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
444

�سكل رقم )16( مت��سط مقاومة ال�سغط ملجاميع عينات التجارب املجففة حتت الظروف املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة = 42 درجة مئ�ية، والرط�بة 
الن�سبية = 23%( وكذا املجففة حتت الظروف املناخية ال�ست�ية )درجة احلرارة = 29 درجة مئ�ية، والرط�بة الن�سبية = 36%(، باملقارنة مبجم�ع عينات 

التجارب رقم 11 )العينة املرجعية( واملجففة عند درجة حرارة 60 درجة مئ�ية مع جتفيف م�سبق ملدة خم�سة اأيام عند درجة حرارة 20 درجة مئ�ية.

• اإن ارتفاع درجة احلرارة يف ف�س���ل ال�س���يف ي�ؤدي اأي�س���ًا اإىل زيادة امل�س���افة الفا�سلة بني �سفائح الغرين ب�سبب 
زيادة م�سافة االإنت�سار االأي�ين بينها نتيجة ملغادرة االأي�نات امل�جبة حل�اف �سفائح الغرين ب�سبب ح�س�لها على الطاقة 

احلركية نتيجة ارتفاع درجة حرارتها، والعك�ض يحدث عند التجفيف حتت الظروف املناخية ال�ست�ية.
• تغل���ب ق����ى التجاذب بني �س���فائح الغرين )ق�ى-ف���ان-در-ول( على ق�ى التنافر االإلكرتو�س���تاتيكية فيما بينها 
عندما تك�ن امل�س���افات الفا�س���لة بني �سفائح الغرين ق�سرية جدًا عند التجفيف حتت الظروف املناخية ال�ست�ية، بناًء 

 .) DLVO-Theory( )على نظرة )دي-اإل-يف-اأو
  

6. فح�ص تاأثري اأغلفة احلماية على مقاومة ال�سغط خللطات طينية خمتلفة

6. 1. اأ�سلوب تنفيذ الفح�ض
لفح�ض تاأثري التجفيف البطيء على مقاومة �سغط جماميع العينات خللطات طينية خمتلفة، مت اإنتاج عدد خم�سة 
مكعبات اختبار من كل اخللطات الطينية املختلفة واملذك�رة �س���ابقًا بنف�ض الطريقة امل��س���حة يف الفقرة رقم )5(، اإال 
اأن ق�الب العينات مل تتم اإزالتها بعد �ساعة بل متت م�ا�سلة جتفيف العينات حتت الظروف املناخية ال�سيفية )درجة 
احل���رارة = 42 درج���ة مئ�ية، والرط�بة الن�س���يبة = 23%( يف  اأغلفة احلماية امل�س���ن�عة من مادة االأوتنج، حتى ثبات 

.EN ISO 12570 وزنها، تبعًا للك�د االأوروبي  العاملي

6. 2. تقييم التجارب
ويف ال�سكل رقم )17( مت عر�ض نتائج مقاومة �سغط جماميع العينات املحمية من رقم )12( اإىل رقم )16( مقارنة 
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مبجاميع العينات الغري حممية من رقم )1( اإىل رقم )5(، والتي ُعر�ست يف الفقرة رقم )5( لنف�ض اخللطات الطينية. 
اإجم���ااًل ميكن الق�ل ب���اأن جميع جماميع العين���ات املحمية للخلط���ات الطينية املجففة يف اأغلف���ة احلماية )وبدون 
ا�ستثناء(، حازت على مقاومة �سغط اأعلى من تلك املجاميع التي مل جُتفف يف اأغلفة احلماية لنف�ض اخللطات الطينية.
UL (T═25%)“فقد بلغت مقاومة ال�سغط ملجم�ع العينات رقم )12( للخلطة الطينية املك�نة من املادة االأولية
واملحت�ية على ن�س���بة غرين 25%، والتي مت جتفيفها داخل اأغلفة احلماية حتت الظروف املناخية ال�س���يفية 2،41   ،”
ني�تن/مم2، بن�سبة زيادة 19،90% على مقاومة ال�سغط ملجم�ع العينات والتي ُجففت بدون اأغلفة احلماية، حيث بلغت 

2،01 ني�تن/مم2 فقط ال غري.

�سكل رقم )17( مت��سط مقاومة ال�سغط ملجاميع عينات التجارب املحمية والغري حممية واملجففة حتت الظروف املناخية ال�سيفية )درجة احلرارة = 
42 درجة مئ�ية، والرط�بة الن�سبية = 23%(، باملقارنة مبجم�ع عينات التجارب رقم 11 )العينة املرجعية( واملجففة عند درجة حرارة 60 درجة مئ�ية مع 

جتفيف م�سبق ملدة خم�سة اأيام عند درجة حرارة 20 درجة مئ�ية.

كما بلغت مقاومة ال�سغط ملجم�ع العينات للخلطة الطينية املك�نة من املادة االأولية واملخففة بالرمل ذو احلبيبات 
امل�ستديرة )�سفر-2مم( “UL+ RS (T═10%)” ، واملحت�ية على ن�سبة غرين 10%، والتي مت جتفيفها داخل اأغلفة 
احلماية حتت الظروف املناخية ال�سيفية 2،33 ني�تن/مم2، بزيادة قدرها 6،88% عن مقاومة ال�سغط لنف�ض جمم�ع 

العينات واملجففة بدون اأغلفة احلماية.
ويف حال���ة جمم�ع العين���ات املحمية للخلطة الطينية املك�نة من املادة االأولية واملخففة برمل الك�س���ارات )�س���فر-

2مم( “UL+ BS (T═10%)”، واملحت�ي���ة على ن�س���بة غري���ن 10%، والتي مت جتفيفها داخ���ل اأغلفة احلماية حتت 
الظروف املناخية ال�سيفية، بلغت مقاومة ال�سغط 2،66 ني�تن/مم2، بن�سبة ارتفاع 6،4% عن مقاومة ال�سغط ملجم�ع 

العينات الغري حممية لنف�ض اخللطة الطينية والتي مت جتفيفها بدون اأغلفة احلماية.
اأم���ا يف حال���ة اخللطات الطيني���ة املك�نة من املادة االأولية واملخففة بركام ذو حبيبات م�س���تديرة )�س���فر-16مم( 
“UL+ RK+RS (T═10%)”، واملحت�ي���ة على ن�س���بة غرين 10%، فق���د ارتفعت مقاومة ال�س���غط ملجم�ع العينات 
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املحمية بن�سبة 6.81% مقارنة مبجم�ع العينات الغري حممية.
بينما ارتفعت مقاومة ال�سغط ملجم�ع العينات املحمية بن�سبة 7،73% مقارنة مبجم�ع العينات الغري حممية، وذلك 

للخلطة الطينية املك�نة من املادة االأولية واملخففة با�ستخدام ركام ك�سارات )�سفر - 16 مم(. 
ونخل����ض من هذا التقيي���م اإىل اأن التجفيف البطيء واملنتظم ملجاميع العين���ات يف اأغلفة احلماية ي�ؤدي اإىل زيادة 

مقاومة ال�سغط لتلك العينات.
ال�سيء امللفت للنظر بهذا اخل�س��ض ه� اأن التاأثري االإيجابي الأغلفة احلماية يزداد بزيادة ن�سبة الغرين يف اخللطة الطينية.

وكما مت العر�ض يف الفقرة رقم )5( فاإن اخللطات الطينية املحت�ية على ركام الك�سارات حازت على مقاومة �سغط 
اأعلى من اخللطات الطينية املحت�ية على ركام ذي حبيبات م�س���تديرة، وال�س���بب يف ذلك يرجع اإىل زيادة امل�س���احات 
الن�عي���ة الأ�س���طح ركام الك�س���ارات مقارنة بالركام ذي احلبيبات امل�س���تديرة، ومن ثمَّ ت�فر م�س���احات الت�س���اق اأكرث 

ل�سفائح الغرين يف تلك اخللطات الطينية.
كم���ا يت�س���ح من خالل ه���ذه التج���ارب اأن جماميع العين���ات املك�نة من امل���ادة االأولية واملخففة ب���ركام يف النطاق 
الرملي حت�ز على مقاومة �س���غط اأعلى من جماميع العين���ات املك�نة من املادة االأولية واملخففة بركام يف نطاق الكري 
واحل�س���ى، والتي لها نف�ض ن�س���بة الغرين )10%(. ويع�د ال�س���بب يف ذلك اإىل اأنه يف حالة الركام الرملي تك�ن طبقة 
التغليف الغرينية اأقل �س���مكًا عنها يف حالة الركام ال�اقع يف نطاق احل�س���ى والكري، وذلك عند ثبات ن�سبة الغرين يف 
جميع اخللطات. حيث ترتتب �س���فائح الغرين يف احلالة االأوىل ب�س���كل مت�ازي ل�س���ط�ح حبيبات الركام، بينما ترتتب 
�سفائح الغرين يف احلالة الثانية وترتبط مع بع�سها بهيئة )حروف مع �سط�ح(، االأمر الذي ي�ؤدي اإىل تك�ن مادة اأقل 

كثافة ومن ثم تقل مقاومة ان�سغاطها.

7. النتائج والت��سيات
 7. 1. النتائج

• اإنَّ قاعدة البناء التقليدية والتي تن�ض على �سرورة تنفيذ مباين الطني يف ف�سل ال�ستاء ولي�ض يف ف�سل ال�سيف 
يلزم م�ا�س���لة االلتزام بها، الأن عدم العمل بهذه القاعدة ال ي�ؤدي فقط اإىل حدوث اأ�س���رار يف عنا�س���ر البناء الطيني 
حديث���ة البناء نتيجة االأمطار الغزيرة امل�س���ح�بة بالربد يف ف�س���ل ال�س���يف، ولكن اأي�س���ًا اإىل تخفي����ض مقاومة تلك 

العنا�سر، حيث اأظهرت التجارب انه يف بع�ض اخللطات قد ي�ؤدي ذلك اإىل تخفي�ض مقاومة الطني بن�سبة %54.
• اإن تخفيف الطني الد�سم و�سبه الد�سم لتقليل ماء اخللط ومن ثم معامل االنكما�ض و�سروخ االنكما�ض يلزم اأن يتم 
ب���ركام مقا�س���ه االعتباري يقع يف نطاق الرمل، حيث ي�ؤدي ذلك اإىل تقليل �س���ماكة الطبق���ة الغرينية ح�ل حبيبات 
الركام مما ي�ؤدي اإىل ترُتب �سفائح الغرين ب�سكل م�ازي ل�سط�ح حبيبات الركام، ومن ثم زيادة مقاومة ال�سغط، 
كما ُيف�سَّ���ل ا�س���تخدام ركام ك�س���ارات لزيادة امل�س���احة ال�س���طحية حلبيبات الركام مقارنة بالركام ذو احلبيبات 

امل�ستديرة، مما ي�ؤدي اإىل زيادة مقاومة ال�سغط لنف�ض ال�سبب. 
• اإن التجفيف البطيء لعنا�س���ر البناء الطيني �س���روري جدًا لي�ض فقط يف املرحلة االأوىل من التجفيف ولكن اأي�س���ًا 

خالل عملية التجفيف كاملة.
• اإن تط�ي���ر اأغلف���ة حماي���ة )الق�الب املفق�دة( للجدران الطينية ذو اأهمية كبرية جدًا، حيث �ست�س���من هذه االأغلفة 
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التجفي���ف البط���يء للجدران الطينية، االأمر الذي �س���ي�ؤدي اإىل تخفي�ض اإجهادات االنكما�ض ومن ثم تقليل �س���روخ 
االنكما�ض وبالتايل ترتفع مقاومة اجلدران.

• يزداد التاأثري االيجابي الأغلفة احلماية كلما زادت ن�سبة الغرين يف اخللطة الطينية.
    7. 2. التو�سيات

7. 2. 1. مقرتحات وحلول اأولية لأغلفة احلماية املُزمع ت�سنيعها
ر اإجراءات حماية جيدة لعنا�س���ر البناء الطيني من اجلفاف ال�س���ريع  يلزم تط�ير تقنية حديثة للبناء الطيني ُت�فِّ
واالإ�س���عاع ال�سم�سي املبا�س���ر واجلرف نتيجة هط�ل االأمطار والربد، وكذا االأ�س���رار امليكانيكية الناجتة عن ا�سطدام 
االأج�سام ال�سلبة وهب�ب الرياح املحملة بحبيبات الرمال، حتى ميكن جتنب املبالغة ال�سديدة يف زيادة �سماكة اجلدران 

والظاهرة للعيان يف املباين الطينية التقليدية.
يف االأ�سكال )18( اإىل )22( مت عر�ض مقرتحات الأ�سكال اأغلفة احلماية، حيث ميكن اإنتاجها من امل�اد املحلية.

اإنَّ اختيار امل�اد االأولية الإنتاج االأغلفة وت�س���ميم اأ�سكالها النهائية يحتاج اإىل اأبحاث وفح��سات مف�سلة م�ستقباًل، 
وفيما يخ�ض الدرا�سات واالأبحاث امل�ستقبلية فاإن املالحظات التالية ذات اأهمية خا�سة:-

• اإمكاني���ة تط�ي���ر اأغلف���ة حماية للجدران الطينية بنظام )الق�الب املفق�دة(، حيث يلزم اأن ُت�س���نَّع من م�اد قادرة 
على ت��سيل ماء اخللط ب�ا�سطة اخلا�سية ال�سعرية، كما يلزم اأن تك�ن هذه االأغلفة مقاومة لتاأثري الرط�بة الناجتة 

عن ماء اخللط وت�ساقط مياه االأمطار.
• اال�س���تفادة من اخلربات املت�فرة يف اليمن يف اإنتاج االأواين الفخارية التقليدية لت�س���نيع اأغلفة حماية، حيث ميكن 
با�س���تخدام هذه التقنية ت�س���نيع اأغلفة حماية دقيقة االأبعاد، وهنا تربز �س���رورة فح�ض اإمكانية ا�س���تخدام فكرة 
"اإناء املاء الفخاري" لتربيد اخللطات الطينية للح�س����ل على مقاومة اأعلى للجدران الطينية، حتى اإذا ُنفذت يف 

ف�سل ال�سيف.
• اإمكانية ت�س���نيع اأغلفة احلماية من اخللطات التقليدية للتالبي�ض اجلريية امل�س���تخدمة يف وادي ح�س���رم�ت حيث 
�س���يعمل الل����ن االأبي�ض لها على عك�ض ما يقارب من 70-80% من االإ�س���عاع ال�سم�س���ي، ومن ث���م تخفي�ض االإجهاد 

احلراري الذي تتعر�ض له املباين، لت�فري الطاقة.

�سكل رقم )20( مقرتح ل�سكل اأغلفة احلماية 
للجدران اخلارجية مع بروزات للحماية من االإ�سعاع 
ال�سم�سي البديل االأول : عنا�سر ذات تظليل جزئي 

للجدران اخلارجية            

�سكل رقم )18 ( مقرتح اأغلفة احلماية 
للجدران الداخلية 
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�سكل رقم )21( مقرتح ل�سكل اأغلفة احلماية للجدران 
اخلارجية مع بروزات للحماية من االإ�سعاع  ال�سم�سي  

البديل الثاين : عنا�سر على �سكل حرف L   ذات تظليل 
جزئي للجدران اخلارجية        

�سكل رقم )19( مقرتح اأغلفة احلماية جلدران 
الغرف امللحقة وكذا جلدران الذراوي  ودرابزينات 

البلك�نات  وال�سرفات وما �سابه ذلك 

�سكل رقم )22( مقرتح ل�سكل اأغلفة احلماية للجدران 
مع تنفيذ حماية من االإ�سعاع ال�سم�سي املبا�سر 

البديل الثالث : عنا�سر على �سكل حرف U مع تظليل 
كامل للجدران اخلارجية 

املراجع:
ملح�ظة: جميع اجلداول واالأ�س���كال وال�س����ر والر�س����مات التي مل ُيذكر م�س���درها يف هذا البحث، م�س���درها م�ؤلف هذا البحث 
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Abstract
The fierce damages that were caused by the clayey buildings due to the floods disaster 
in Hadhramout Wadi in 2008 and the interest of many employers to obtain modern 
clayey walls of less thickness and high resistance to denudation factors, in addition 
to the unavailability of researches specialized in checking the effects of the climatic 
conditions on the clay resistance; all those were the most important motives to carry 
out this research.  
For this, the researcher’s aims have been summarized in gathering and documentation 
the information and lore about the clayey construction in Yemen; not only to use them 
in conserving the existing buildings but also to develop clayey building of modern 
lasting techniques which fulfils the requirements of the age. Moreover, the discovery of 
the effects of the climatic conditions on clay’s resistance is considered the researcher’s 
main goal in this topic.
Thus, the methodicalness of this research has concentrated on analyzing the techniques 
of the traditional clayey construction in Yemen and carrying out lab experiments 
to examine the pressure resistance for many samples taken from different clayey 
mixtures and studying the effect of drying them under various climatic conditions; 
moreover, lab experiments were performed to examine the effect of slow drying 
through hair property of protected covering walls, on different clayey mixtures.
The most important findings of this research is the proof that the clayey construction 
elements that were dried under summer climatic conditions show shrinkage cracks 
more that of dried under winter climatic conditions, thus, it was emerged that the 
importance of adhering to traditional rule which says that the clayey buildings should 
be built in winter  not in summer. The second finding is proving that lightening the fat 
and semi-fat clays should be used with broken Gravel with nominal measurement in 
the sandy range not using sand with circle granules.
Also, it has been reached through this research that it is necessary to developing the 
protecting covers of the clayey walls to get a more resistance to denudation factors and 
to avoid the negativeness of calcareous or cement coverings to fall from clayey walls 
due to the dissimilarity of factors of the thermal linear hygroscopic extension.
 


