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مقدمة
تبقى قناعاتنا أن المواقع التاريخية التراثية واألثرية تقدم صوراً لميالد إبداعيات تجسد عبقرية التقابل بين 
اإلنسان وعصره ، وتمثل طاقات كامنة يختزنها المكان على طول الزمان ، لتكون إمكانية قراءة متجددة 
إلبداعات حضارية كانت ومستمرة ، ومن هذه الرؤية تنطلق فلسفة تنمية تلك المواقع وحمايتها من خالل 
إعادة تقويم العملية اإلبداعية نفسها وإعادة إكتشافها في صورتها المطلقة المتمثلة أحياناً في التناقض الظاهر 
أوالتفاعل الباطن . تتعدى تلك التنمية التجميل الظاهر إلى استحضار القيمة الحضارية بصورة تجعل الموقع 
ذاته متفاعالً مع الزمن الحاضر، مع رسم صورة جديدة قديمة تتيح لنا أن نرى ونسمع لحضارة كانت ، 
وتكتسب عملية التنمية بعداً مغاير عندما تعاني المواقع من تدهور وتكون مهددة بالضياع واالندثار، فتظهر 
أولوية الحفاظ عليها وحمايتها ، وهي ليست مشكلة حديثه في عمرها الزمني وال محلية في حدودها المكانية 

، وتعددت المناهج والتجارب في الحفاظ على المواقع األثرية .. 

وقد شهد مجال التوثيق االثري تطورا هائال في اآلونة االخيرة نظرا للتطور في  تقنيات  " المسح الضوئي 
" والتي توفر تسجيال كامل التفاصيل عالي الدقة ألي قطعة اثرية . وتاتي اهمية استخدام تقنيات المسح 
الضوئي للمواقع االثرية في نواح كثيرة .. فمن ناحية تمنح القدرة على رصد وتسجيل كامل وعالي الدقة 
من   المزيد  اكتشاف  عملية  وتسهل  المواقع  لتلك  الدارسين  ستساعد  الكترونية  صيغ  في  االثرية  للمواقع 
اسرارها ..  ومن ناحية اخرى انها ستفتح ابعادا جديدة امام المهتمين بالحفاظ على المواقع االثرية وخاصة 
تلك التي تعاني من اضرار بالغة نتيجة للزيارات السياحية المتكررة لها .. حيث تمكن بالتزاوج مع تقنيات 
اعادة استنساخ القطع والمواقع االثرية من اعادة انتاج مستنسخات طبق االصل للمواقع مما يتيح الفرصة 
للزائرين معاينة الموقع المستنسخ  مع الحفاظ على الموقع االصلي . مما يمنح فرصا متزايدة في دراسة 
القطع والمواقع االثرية .. وتعتبر الحاجة الى استخدام تفنيات المسح الضوئي في مجال التوثيق االثري في 
مصر من حتميات المرحلة القادمة .. نظرا لما تزخر به االراضي المصرية من كم هائل من المواقع االثرية 
التي تحتاج الى جهد هائل في تسجيلها وتوثيقها وكذلك للتدهور الذي تعاني منه الكثير من المواقع االثرية 
والذي يدفع القائمين عليها الغالقها عن الزيارات السياحية للحفاظ عليها .. ويؤثر سلبا على كل من االستفادة 

العلمية والسياحية لتلك المواقع ..

وقد طورت مؤسسة فاكتم ارت تقنيات المسح الضوئي والتوثيق وكذلك االستنساخ للمواقع االثرية بحيث 
المتاحة وفي الوقت نفسه باقل تكلفة ممكنة .. مما يجعل من عائد  التقنيات  تصل الى اقصى استفادة من 
عالية  وثائق  المستنسخ  .. سيوفر  اخرى  التوثيق العمال  لمشاريع  الممول  للمستنسخات  السياحية  الزيارة 
الدقة التي ستكون أساسية لرصد و مراقبة حالة القبور. هذا أمر ضروري في الحفاظ على تراثنا في عصر 
يمكن  بحيث  العمل  بهذا  للقيام  التكاليف  اقل  فاكتوم على ضمان  . وقد ركزت مؤسسة  الجماعية  السياحة 
تغطيتها من أسعار التذاكر. وقد قامت مؤسسة فاكتوم ارت بالتطبيق العملي  في مصر من خالل البروتوكول 
الموقع بين مؤسسة فاكتم ارت ووزارة االثار المصرية 2009 لتوثيق عالي الدقة وانتاج نسخ ثالثية االبعاد 
لـ ثالثة مقابر ملكية هي " توت عنخ امون – سيتي االول – نفرتاري "  .. بدأتها فاكتم ارت في مسح 
وتوثيق واستنساخ مقبرة توت عنخ آمون الموجودة حاليا في موقعها الجديد بجوار متحف هوارد كارتر في 
مدخل وادي الملوك .. وتنتقل فاكتوم ارت  الى المرحلة التالية  من المشروع وهي توثيق واستنساخ مقابر 
سيتي االول . ونظرا لما تمثله اهمية استخدام تلك التقنيات في مصر فقد عرضت المؤسسة القيام بتوثيق كلتا 
المقبريتين من خالل ورشة عمل يقوم فيها فريق عمل المؤسسة بتدريب فريق عمل مصري على تقنيات 
التكنولوجيا  الالزمة ، وتوفير جميع المعدات  المسح الضوئي والتوثيق على ان تقوم  فاكتوم آرت بنقل 
التمويل الالزم من الرعاة  العالم معتمدة على  لتأسيس واحدة من حلقات العمل األكثر تقدما في   الالزمة 
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الرسميين للمشروع , مما سيمثل نواة إلنشاء مركز دائم  للمسح الضوئي والتوثيق في االقصر ، تكرس 
مجهوداته للحفاظ على التراث في مصر مع  ضمان مستوى عالى  من المهارة و المعرفة ،  وبالتالى زيادة 

فرص العمل في المنطقة وتنمية المنطقة .

 ومن هنا جاءت الحاجة الى اختيار" استراحة ستوبلير " مقر لمركز التدريب على تقنيات توثيق للمواقع 
االثرية
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الرؤية العامة لتأهيل واستخدام استراحة ستوبلير

والحفاظ  الترميم  مجال  في  العاملين  المستشرقين   العلماء  ألحد  ستوبلير  استراحة  فتحي  صمم حسن 
على آثار مدينة طيبة الجنائزية في منتصف القرن العشرين ، فكانت االستراحة مستقرا ومسكنا ارتبط 
بالحفاظ على آثار المنطقة والقائمين عليه. فهي واحدة من محطات نقل خبرة هؤالء العلماء المستشرقين 
ومعارفهم في مجال التوثيق والترميم الى الكوادر المصرية حينئذ ، والمبنى بتصميمه وعمارته يحتوي 

تلك الحالة من نقل الخبرات بمفاهيم وآليات النصف االول من القرن العشرين . 

ذات  وتكتمل   ، التراثية  المعمارية  قيمته  على  والحفاظ  المبنى  ذات  تأهيل  اعادة  بصدد  ونحن  واليوم  
التجربة سواء في عمارة المبنى من خالل الحفاظ عليه واعادة ترميمه ، او في تمثل تجربة المحتوى 
في نقل الخبرات الحديثة في القرن الواحد والعشرين في مجال التوثيق والحفاظ على اآلثار بتقنياتها 

المعاصرة من خالل اعادة توظيف المبنى مركزا لتدريب تقنيات التوثيق . 

وبين الحفاظ على تراث المبنى المعماري وقيمته، وبين اعادة توظيف ذات المبنى نكون قد حققنا عودة 
كاملة الحياء التجربة واستدامة الفكرة ، للمبنى ومحتواه االنتفاعي .
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وتتعدى رؤيتنا العادة تأهيل استراحة ستوبلير - و المواقع ذات القيمة التاريخية والمعمارية بشكل عام- 
حدود المفاهيم التقليدية لكل من : الترميم بوصفه استعادة الوجود المادي المتدهور للمواقع ، والحفاظ بوصفه 
العمل على استدامة الوضع المادي القائم  واستمراريته لالجيال القادمة . حيث تمتد رؤيتنا لتشملهما معا ، 
في تزامن محسوب مع  استحضار القيمة التاريخية والمعمارية للموقع ، والعمل على وصل ماضيه بحاضره 
بصورة تضمن االستمرارية المادية والثقافية . دون الحاجة للمفاضلة بين حماية الموروث ألجيال قادمة 
،وتحقيق المعرفة ألجيال حاضرة.. مما يجعل من عملية اعادة التأهيل ميالد جديد للموقع يحوله  الى كيان 
متفاعل مع مستجدات الحاضرو مساهم في ادراك المجتمع لقيمة عمرانه . ومن هنا فان عملية اعادة التأهيل 
ال تقتصر على التدخالت المادية بصورها المختلفة النقاذ المبنى وال تبدأ بها ، بل باستقراء الموقع، بطريقة 
ثم صياغة  ؛  وقيمته  للموجود وجوده  تعطي  التي  الكامنة  الطاقات  تلك  وأكتشاف   ، نقدية  وأحياناً  تحليلية 
عمارة ذات المكان و مجاله العمراني اليوم من خاللها .. ومن هذه الرؤية ننطلق العادة تأهيل المواقع ذات 
القيمة معتمدين على فهم وإدراك لمكنوناتها ويتأكد ذلك بتفاعل عمارة األحتياجات المستحدثة وإنسجامها مع 
ذات المكان ؛ فتتشكل صورة جديدة قديمة لها دورها التنموي داخل  المجال العمراني واإلطار المجتمعي 

المتفاعل معه .
ومن هنا يمكن القول ان رؤيتنا في اعادة تأهيل المواقع ذات القيمة لها هدفين رئيسيين: 

ضمان االستمرارية الثقافية: وذلك بالكشف عن القيمة التاريخية لتلك المواقع وتطور عمارتها 	 
وعمرانها وعالقتها بالمجال العمراني المحيط بها والكشف عن الرسائل الثقافية التي قدمتها تلك 

المواقع في زمانها وتوقع الممكن تقديمه للحاضر. 

واتخاذ 	  االصلي  المادي  الوجود  استعادة  وسائل  بتبني  وذلك  المادية:  االستمرارية  ضمان 
االجراءات الالزمة لضمان وقف العوامل التي تهدد سالمته واستمراريته واتخاذ التدابير الوقائية 

لمنعها مستقبليا 

ويطرح إعادة تأهيل استراحة ستوبلير نفسه كنموذجا فريدا، لكيفية التعامل مع الرسائل الثقافية المتداخلة التي 
يحملها الينا للموقع . كل منها يحتل مكانته ومكانه في تجربة رائدة في زمان ميالدها .. 

بل 	  لالستراحة  المحدود  العمراني  النطاق  االثر خارج  ممتدة   ، زمانها  في  رائدة  سابقة  رسالة 
والنطاق المحلي وهي : المساعدة في الكشف عن المعرفة الكامنة في طيبة  ونقلها الى العالم . 

رسالة معاصرة هي نقل المعرفة والتقنية الحديثة من العالم الى طيبة  ، وتسليم راية من رايات 	 
الحفاظ على التراث الى ايدي صانعيه.  

رسالة قديمة حديثة عن عمارة مصرية اصيلة متفردة متجذرة في تاريخها و متجددة في عطاءها 	 

وتفرض علينا تلك الرؤية التعامل مع الموقع بمنهجية واعية تحترم رسالته الثقافية من جهة ،ووجوده المادي 
من جهة اخرى . مما يحتم ان يتم عادة التأهيل في ثالثة محاور رئيسية متوازية احيانا ومتداخلة في اغلب 

الوقت وهما :

اوال : استقراء تاريخ وعمارة الموقع الستحضار رسالته الثقافية  . 

ثانيا : التخطيط العادة التاهيل واالستخدام .

ثالثا : تدخالت استعادة المنشأ ماديا واعادته الى الحياة .
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تقع االستراحة فى مدخل وادى الملوك , بجانب منزل هوارد كارتر-االن متحف هوارد كارتر- و يرجع 
االثار  الكسندر ستوبلير، عالم  لـ  فتحي كمقر  المصري حسن  المعماري  بناها   ،  1950 الى  بنائها  تاريخ 
الفرنسى- من اصل بلجيكى - وكبير المرممين فى مصلحة االثار فى هذا الوقت، ال توجد معلومات مؤكدة 
عن ألكسندر ستوبلير و لكن تشير  بعض المصادر الى دراسته الفنون فى باريس و احتكاكه بالوسط الفنى. 
حيث عمل الكسندر ستوبلير كمدرس للفنون بال Academie Modern فى باريس . من خالل عمله 
أوفد لمصر 1938 العطاء محاضرات عن تقنيات الرسم و الترميم . فى الوقت التى كانت تتعرض المقابر 
Etienne Dri-  المصرية للتشويه و التدهور و كانت معرضة لخسارة زخارف الجدران البديعة ,فأوصى
oton  عالم أثار فرنسى و مدير عام لمصلحة االثار وقتها  باستخدام ستوبلير كخبير لترميم جدران المقابر 
فى جبانة طيبة ، و تدريب افراد لمساعدته فى هذه المهمة . تركز ستوبلير و أفراد فريقه فى بدايه عملهم 
فى بيت كارتر و بيت شيكاغو , ثم دعت الحاجة لبناء بيت جديد اال و هو استراحة ستوبلير الحالى . قضى 
ستوبلير 12 سنة فى مصر – معلومة غير مؤكد- بعض المصادر تقول انه غادر الى باريس بعد الثورة و 
مصادر اخر تقول انه غادر 1957. ال توجد اى معلومات دقيقة عما حدث لالستراحة بعد مغادرة  ألكسندر 
ستوبلير لمصر اال انه توجد بعض االشارات غير المؤكدة الى استعمال االستراحة الغراض مؤقتة  واالغلب 
ان المبنى  ظل مهجور حتى وقتنا هذا . تعود ملكية االستراحة الى وزارة األثار وهي غير مسجله كتراث 

معمارى .  
 موقع االستراحة والمجال العمراني المحيط 

اجتماعية  تاريخ عريق وبنية  له  الغربي وهو موقع متميز  بالبر  استراحة ستوبلير في مدينة االقصر  تقع 
واقتصادية فريدة فهو من ناحية  على تبة عالية في مدخل وادي الملوك داخل النطاق االثري لمدينة طيبــة 
الجنائزية والتي في مقدمة المواقع األثرية المصرية هنا في أعالي النيل ، والتي تم أعتمادها بالكامل كموقع 
للتراث العالمي سنة 1979. يضم البر الغربي عدد كبير من المواقع االثرية اشهرها  وادي الملوك، معبد 
ملوك  مقابر  الى  باالضافة  الرامسيوم، وتمثاال ممنون  المدينة، ومعبد  دير  الملكات،  البحري، وادي  الدير 
الثامن عشر وإلى  القرن  نهاية  منذ  الكشفية  للتنقيبات  المنطقة مركزاً  تلك  الحديثة مما جعل  الدولة  ونبالء 
اليوم  ومركز جذب للزائرين والدارسين قديماً وحديثاً.وترتب عليه بناء العديد من بيوت التنقيب واستراحات 
المرممين . ومن ناحية اخرى تجاور االستراحة وتشترك في التاريخ واحد من المواقع المرشحة لتدرج في 
مواقع التراث العالمي وهي قرية القرنة الجديدة والتي بناها حسن فتحي العادة توطين اهالي القرنة القديمة 
واستراحة ستوبلير هي واحدة من االستراحات التي بنيت للمنقبين في فترة ازدهار حركة التنقيب االثري 
فبنيت  االقصر.  المحلية  الهالي  بالخبرات  ذلك  في  واستعانوا   . العشرين  والقرن  التاسع عشر  القرن  في 
معظم استراحاتهم بتقنيات متشابهة - اغلبها بالطوب اللبن - وفي النصف األخير من القرن العشرين استمر 
بناء استراحات المنقبين من الطوب اللبن، لدواعي انخفاض تكلفة المواد الخام وتميز عمارة الطين . بعض 
تلك االستراحات هدمت لم يعد لها وجود، اال ان هناك ما يقرب من خمسة عشر استراحة ال تزال باقية في 
مواضع مختلفة من  االقصر - يتركز العدد االكبر منها في البر الغربي -  تنقل تلك االستراحات لنا صورة  
تكاد تكون واضحة عن العمارة التقليدية  السائدة في تلك الفترة ، وكل منها يعد نموذجا فريدا البداع البنائين 
المصريين من جهة وللقيمة المعمارية التي تحملها عمارة الطين من جهة اخرى . الكثير منها ظل يستخدم 
كمقرات للمنقبين او للبعثات التي تعمل حاليا بالتنقيب االثري  وبعضها تغير الى استخدام آخر مثل استراحة 
البعثة االيطالية التى تحولت الى فندق الشيخ علي ) فندق مرسم حاليا ( في اوائل القرن الماضي والذي 
يضم حاليا استراحة اخرى هي استراحة شيكاغو، ومثل استراحة هوارد كارتر التي تحولت الى متحف عام 

2006 ..   والبعض اآلخر اليزال يعاني من االهمال والنسيان ..

 التعريف باستراحة ستوبلير 
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The house construction date Current status
1 Gardner Wilkinson - West Bank 1800s Demolished in1890
2 Cook I- West Bank 1800s Demolished 1893
3 Insinger - East Bank 1888 Demolished 1960
4 Castle Carter I" - West Bank 1890 SCA property
5 Cook II - West Bank 1898 Demolished 2006
6 De Garis Davies - West Bank 1904 SCA property
7 Naville - West Bank 1904 Demolished 1930

Somers Clarke - West Bank 1906 University of Leuven dig house
8 Theodore Davis - West Bank 1906 SCA property
9 Chicago House I- West Bank 1908 Marsam Hotel
10 Castle Carter II - West Bank 1910 Carter's Museum
11 Metropolitan House - West Bank 1912 Polish Egyptian Mission dig house
12 Chicago House II  - East Bank 1935 Oriental Institute of the University of Chicago

Legrain - West Bank 1942 Demolished 2008
13 Stoppelaëre house - West Bank 1950 SCA property

Italian mission - West Bank 1970 Marsam Hotel
14 Waseda - West Bank 1976 Japanese Archaeological Expedition Dig 
15 German Expedition- West Bank 1978 DAIK dig house
16 French Expedition - West Bank Unknown Christian Leblanc Dig house
17 Beit Canada  - East Bank Unknown SCA property
18 Jackie  - East Bank Unknown French dig house
19 CFEETK Village "II"  - East Bank Unknown Le Centre Franco-Égyptien d'Étude Dig house
20 CFEETK Village "I"  - East Bank Unknown Demolished 
21 Legrain’s - East Bank Unknown Demolished in 2006
22  French Expedition - West Bank  Unknown Centre national de la recherche scientifique.

 Bernard Bruyere   - West Bank Unknown  IFAO Dig house

وال يسهل تتبع ورصد جميع االستراحات وما جرى عليها من تغيرات عبر السنوات اال ان الجدول التالي يبين تقريبا 
معظم االستراحات المعروفة في االقصر وموقفها الحالي : 

استراحات هدمت
استراحات قائمة

خريطة توضح  مواقع بعض بيوت التنقيب واالستراحات المدرجة بالجدول 



11اعادة تأهيل واستخدام استراحة ستوبلير - مركز تدريب تقنيات التوثيق

Chicago house

Metropolitan house

Metropolitan houseCarter's house

  De Garis Davies استراحة

استراحة

استراحة

استراحة

متحف

http://www.t3wy.nl  : الصور الفوتوغرافية نقال عن
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 دراسة عمارة استراحة ستوبلير

من المعروف ان استراحة ستوبلير من تصميم وبناء المعماري 
لتلك  التاريخية  المصادر  اغلب  ،وترجح  فتحي  المصري حسن 
المعروفة  الصداقة  عالقة  ابرزها  االسباب  من  لعدد  المعلومة 
بناء االستراحة  ،  وتوقيت  الكسندر ستوبلير وحسن فتحي  بين 
بعض  ،وجود  الجديدة  القرنة  بناء  من  فتحي  حسن  انتهاء  بعد 
االسكتشات االولية - غير موقعه - والتي يرجح انها تصميمات 

اولية لالستراحة ومراحل تطويرها للمعماري حسن فتحي. .

واالهم من ذلك تقنية بناء وتصميم االستراحة الذي يطبق الكثير 
من مالمح رؤية حسن فتحي للعمارة المصرية التقليدية، والتي 
يعد اشهرها استخدام مواد محلية – الطين والحجر – وبتقنيات 
تقليدية هي التسقيف بالقباب والقبوات.و ما شهده النصف االول 
العمارة  استكشاف  العادة  محاوالت  من  الماضى   القرن  من 
التقليدية \ التراثية فى  مصر , كان من ضمنها تجربة المعمارى 
المعمارى حسن  الحرانية و تجربة  رمسيس ويصا واصف فى 

فتحى فى القرنة.

 وقد اهتم حسن فتحى بالعمارة التقليدية فى المجتمعات العربية 
وتطورها لخدمة لوظائف الجمالية و الحسية و االجتماعية ، كان 
يرى ان المعمارى مهمته انعكاس المجتمع المحلى انسانا و تراثا 

فى تصميماته .

 و ان لفظ التقليد  المستخدم ال يعنى بالضرورة القدم و لكن هو 
اليها  تقييمها و االضافة  السابقة و  التاريخية  العهود  لفكر  تقدير 
و هى عملية مستمرة الحدوث بين المعمارى و المجتمع متوافقة 
مع التغييرات البيئية و الحضرية المستجدة  للوصول الى مفهوم 
العمارة المعاصرة. أفكار و منهجية المعمارى حسن فتحى  لها 
الجديدة فى االقصر  القرنة  ابرزها تجربة قرية  تطبيقات عملية 

سنة 1946.

 وعموما فان االستراحة هي واحدة من المباني القليلة الباقية لتنقل 
الرسالة التى حملها المعماري المصري حسن فتحي وغيره من 

الذين آمنوا بالعمارة المصرية وقدرتها على البقاء  .. 
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حسن فتحى و العمارة المصرية 
حسن فتحى والعمارة المصرية ... وجهان لعمله واحده ، حسن فتحى الفالح االرستقراطى الذى أحترم بيئته 
، فاكتسب أحترام العالم كله .. وليس هنا مجاال لتقييم حسن فتحى كفيلسوف للعمارة وكفنان ، ولكن الهدف 
هو ان نسمع الى ما ينادى به ، ماحققه على أرض الواقع ، ومايزال فى عالم الخيال لينتظر الضمير الصادق 
لتحقيقه .. أنبهر حسن فتحى بقدرة الفالح المصرى على أبداع فنا رفيعا وحاول أن يكتشف سر هذه القدره 
التى أستمرت منذ العصور الفرعونيه مع الفالح البسيط الذى ينتج عماره دون ان يتكلم عنها ...والمعادلة 

الصعبه حلها بسيط .. ويكمن فى أحترام االنسان لللبيئه :
االنسان هنا هو الفالح المصرى .
والبيئه من حوله هى بيئة مصر..

بيئة مصر ، هى التزاوج بين المتناقضات وسأخص النيل والصحراء كطرفين نقيض جمعتهما مصر فى 
نسيج واحد .. وأنتج المصرى على الطرفين عمارته الشعبيه أحترم فيها دائما بيئته المحليه ، التى هى جزء 

من البيئه االقليمية لمصر ...
االبداعيه التلقائيه لالنسان فى عمارته البيئه التى تلبى التحدى من جهة وتستغل الطاقات الكامنه للبيئه من 
جهة اخرى من حيث أسلوب االنشاء أو مواد البناء أو المعالجه المعماريه والعمرانية على مستوى العنصر 
المبنى أو الشارع أو التجمع العمرانى كله أو حتى الى أقل المستويات التفصيليه ..ونرى من خالل ذلك تناغم 

االنسان والبيئه من خالل عمارته ثم حياته وبهذا أكتسب االنسان هويته وأنتمائه..
ولكن ..لم يبدأ أنسان اليوم من فراغ ولكنه حلقه من حلقات التطور الطبيعى لتلك البيئه وحضارتها المحليه 
وتستشهد على ذلك بالعودة الى التاريخ القديم القريب وهناك نموذج لقرية البجوات والتى عاشت من القرن 
البجوات  القبطيه للحضاره المصريه ..تتضح في أطالل  الميالدى مع العصور  الرابع  القرن  الثاني حتى 
أحد نماذج العماره البيئيه للصحراء فى مصر والتى عاشت حوالى ثالثة قرون ...وقاومت عوامل التحلل 



واألندثار لمدة ألف وستمائه عام ..ومن هنا ، نرى الخلفيه القريبه ألحترام االنسان للبيئه من خالل عمارته 
سواء بالتوجه الى المواد المحليه للبناء أو التقنيات الموائمه للبيئه من قبوات وقباب ..هذا ببساطه شديده أنسانا 
يحترم بيئته وينتج عمارته من خالل التفاعل االيجابى مع هذه البيئه ، وها هو االنسان الذى رأى فيه حسن 

فتحى النموذج والقدوه ..

قرية القرنه ..    
قرية  القرنه القديمه تقع فى منطقة أثريه بوادى الملوك فى الجهه الغربيه للنيل ولقد أحترف أهالى القريه 
على مدى اجيال متعاقبة سرقة اآلثار من المنطقة من خالل سراديب وممرات سفليه تحت االرض يعرفونها 
هم ثم تهريبها واالتجار فيها ...وهنا قررت الحكومه فى االربعينيات من هذا القرن بناء قريه جديده ألعاده 

توطين أهالى القرنه بعيدا عن المناطق االثريه واسند الى حسن فتحى مسئولية بناء القرنه الجديده..
وهكذا قامت فكرة القرنه الجديدة على نقل فئه أجتماعيه بتركيبها الخاص الى تجمع جديد تحصل فيه كل 
أسره على نفس االمكانات والخدمات والحياة باالضافه الى المسكن المماثل لما كانت تملكه فى القريه القديمة 
مع مراعاة لعالقات الجيره والتشكيل االجتماعى من جهة ، وأن تتفق القريه الجديدة مع أحتياجات كل أسرة 
حاليا ومستقبليا من جهة اخرى ...لذا كانت أهمية مشاركة المالك او الساكن مع المهندس فى تصميم بيته بل 

وان يقوم هو نفسه بأنشاء البيت ..

الفالح  ..واتجه  مساكن  عشرة  بناء  يمكنهم  عشرة  ولكن  مسكنا  يقيم  أن  يستطيع  ال  واحد  انسان  وبالطبع 
االرستقراطى حسن فتحى الى البيئه ليستلهم منها الطاقه االبداعيه لتصميم القرنه الجديدة ، وبالتالى راعى 
فى انشاء كافه العناصر العمرانيه اسلوب االنشاء الذى سبق أن عاشه المصرى فى البجوات أو الذى يعرفه 
سكان صعيد مصر حتى اآلن والذى يعتمد على موارد البناء المحليه واالنشاء بالقباب والقبوات من خالل 

التقنية الموائمه للبيئه ..
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االسكتشات االولية الستراحة ستوبلير للمعماري حسن فتحي 	

ال توجد رسومات نهائية لالستراحة ولكن وجدت ضمن مجموعة اعمال المعماري حسن فتحي عدد من 
االسكتشات االولية التي توضح مراحل تطور تصميم االستراحة

مسقط افقي الستراحة ستوبلير يوضح استخدامات الفراغات - قبل التأهيل 	

التصميم المعماري لالستراحة  
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http://archnet.org : صور فوتوغرافية ق في فترات سابقة الستراحة ستوبلير نقال عن
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 	  Theban Mapping Project & AUC الرسومات المعمارية المعدة في عام 2000 ضمن مقترح الترميم المقدم من

ال توجد الكثير من اعمال التوثيق السابقة الستراحة استوبلير ،فيما عد الرفع المعماري لالستراحة وتقرير 
المعاينة اللذان اعدا ضمن مقترح ابتدائي لترميم المنزل مقدم من Theban Mapping Project & AUC عام 2000 ...  
بل وال توجد اي معلومات مؤكده عن استخدام االستراحة بعد رحيل ستوبلير عن مصر. وان كان مراجعه 
الصور الفوتوغرافية السابقة للمنزل مع وضعه الراهن يشير الى استخدامه بشكل او بآخر خالل تاريخه 
وتظهر ايضا العديد من اآلثار لتدخالت واضحة في عمارة المنزل بعضها تعديالت تصميمية واخرى بهدف 

الصيانة.

تطور استخدام المنزل ورصد التدخالت السابقة
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 	  Theban Mapping Project & AUC الرسومات المعمارية المعدة في عام 2000 ضمن مقترح الترميم المقدم من



21اعادة تأهيل واستخدام استراحة ستوبلير - مركز تدريب تقنيات التوثيق

 	  Theban Mapping Project & AUC الرسومات المعمارية المعدة في عام 2000 ضمن مقترح الترميم المقدم من
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واالضافات  التدخالت  من  عدد  تظهر  حيث    
و  االساسية  ومرافقه  المنزل  عمارة  في  الملحوظة 
يتبين من عمارتها التنافر مع عمارة المبنى االصلية  

، مثل: 
بمدخل 	  حديدي  وباب  خشبي  سور  تركيب 

وحظيرة  صغير  مخزن  اضافة   ، االستراحة 
كهرباء  غرفة  اضافة   ، بالمنزل  ملحقة  دواجن 

بجوار المدخل  .
اضافة عدد من مصادر المياه داخل المبنى دون 	 

توفير نظام صرف وتغذية مالئم  مثل ) دورات 
مياه ، بناء خزان مياه علوي ، واخر ارضي ، 
زراعة نباتات في االحواش الداخلية ( وغيرها 
من مصادر للمياه ادت الى تسرب مستمر للمياه 
اسفل االستراحة وتسببت في هبوط محدود في 

التربة وشروخ ببعض الحوائط.
باالضافة الى تركيب شبكة انارة داخلية وخارجية 	 

بطريقة غير مدروسة عن طريق تمرير مسارات 
مواضع  وفي  والقبوات  القباب  داخل  الكهرباء 
في  نافذة  شروخ  الى  ادى  مما  خطرة  انشائية 

اجسام القباب والقبوات .
ظهرت مواضع العمال ترميم واصالح للشروخ 	 

بالقباب والحوائط وخاصة بالمطبخ ومواضع من 
الواجهات الخارجية

archnet.org : صور فوتوغرافية ق في فترات سابقة الستراحة ستوبلير نقال عن

استراحة ستوبلير في 2014
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القديمة  الفوتوغرافية  الصور  من  نماذج 
لالستراحة بالمقارنة بمثيالتها في 2014 مما 
تمت  التي  التدخالت  بعض  عن  الضوء  يلقي 
على عمارة االستراحة خالل تاريخها

archnet.org : صور فوتوغرافية في فترات سابقة الستراحة ستوبلير نقال عن

استراحة ستوبلير في 2014
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نماذج من الصور الفوتوغرافية القديمة لالستراحة بالمقارنة 
بمثيالتها في 2014 مما يلقي الضوء عن بعض التدخالت 
التي تمت على عمارة االستراحة خالل تاريخها

archnet.org : صور فوتوغرافية في فترات سابقة الستراحة ستوبلير نقال عن
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archnet.org : استراحة ستوبلير في 2014صور فوتوغرافية في فترات سابقة الستراحة ستوبلير نقال عن

استراحة ستوبلير في 2014

استراحة ستوبلير في 2014 استراحة ستوبلير في 2014
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استراحة ستوبلير في 2014
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رصد الوضع المادي لالستراحة قبل التأهيل 
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الجهة . وقد تم اخذ عينات من التربة أسفل االستراحة مباشرة ) من المحيط الخارجي ( ومن بعض أماكن 
المعملية  علي  االختبارات  العينات وإجراء  وتم فحص  لالستراحة  المؤدي  المنحدر  أثناء صعود  ظاهرة 

بعضها وكانت نتيجة االختبارات كاألتي :
	التربة أسفل االستراحة مباشرة وحتى عمق اليقل عن 6 متر تربة ذات خصائص انهياريه )طاقة انهيار 
متوسطة ( وتتكون من كسر زلط رفيع ومتوسط ورمل متوسط ورمل خشن ومواد ناعمة ) اكاسيد حديد ( .

	علي عمق يبدأ من 6 متر علي األقل طبقة من حجر طفلي صفائحي ذات خصائص انتفاش عالية .
	علي عمق يبدأ من 20 متر علي األقل طبقة من حجر رملي عالي التماسك ومتوسط  التجوية ومتوسط 

التكسير
األرضية                 الهزات  نتيجة  األفقية  لألحمال  عالية  حساسية  ذو  المبني  يجعل  التربة  بطبقات  التسلسل  وهذا 
)ظاهرة التأرجح واالنقالب( والسيما أن محافظة األقصر ضمن حزام منطقة الشدة الزالزلية األولي وأيضا 

القوي األفقية نتيجة أحمال الرياح
وقد بنيت اساسات االستراحة من الحجر بسمك حوالي 60 سم .. واظهرت معاينة لالساسات سالمتها وعدم 
تأثرها بالعوامل المختلفة وال سيما هبوط التربة السابق ذكره في الجهة الغربية من االستراحة..اال ان وقوع 
االستراحة من كافة االتجاهات علي مقربة من منحدر جبلي وخلو نظام األساسات من اى احتياطات لمجابهة 
تأثير المنحدرات والهزات االرضية مما يقلل من قدرة تحمل األساسات الي عوامل هبوط او حركة افقية 

محتملة مستقبليا .  

حالة التربة و االساسات    

وجود  االستراحة  حول  للتربة  الظاهرية  المعاينة  تظهر 
الهبوط  هذا  اسباب  ان  ويرجح  الغربية  الجهة  فى   هبوط 
المياه الخاصة  تتعلق بحدوث تسرب لمياه صرف دورات 
بالجهة  للتربة  هبوط  حدوث  في  تسبب  مما  باالستراحة 
لالستراحة  الغربية  بالجهة  باألرضيات  وانفصال  الغربية 
وشروخ وعيوب إنشائية بالحوائط الخارجية والداخلية بهذه 
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مسقط افقي يوضح  سمك الحوائط المختلفة في االستراحة 	

حوائط االستراحة  تتكون من خليط من مباني 
اللبن  الطوب  ومباني  الطين   بمونة  الحجر 
بسمك يتراوح  من 25 إلي 60 سم وكافة 
بياض  عليها  والخارجية  الداخلية  الحوائط 
الكثير  .تعاني  بالقش  المخلوط  الطين  بمونة 
شروخ  وجود  من  االستراحة  حوائط  من 
رأسية ومائلة الكثير بعضها ظاهري واالخر 
عميق .. كما تعاني االجزاء التي بنيت من 
الحوائط من ضعف شديد  اللبن من  الطوب 
الفجوات  الطوب وانتشار  وتدهور في حالة 
به نتيجة وجود حشرات اكلة للخشب والتي 
قامت بتفريغ الطوب من القش الموجود في 
تكوينه مما تسبب في خلخلة الطوب وادى الى 
هشاشته ، االمر نفسه حدث بالنسبة العتاب 
داخل  تماما  تآكلت  والتي  الخشبية  االبواب 
الجدران ومنعت طبقة البياض الخارجي من 

مالحظة ذلك بالعين المجردة .

حالة الحوائط   
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نماذج تعبر عن حالة الحوائط الستراحة ستوبلير في 2014 	
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انواع االسقف المستخدمة في استراحة ستوبلير 	

تتنوع اسقف الفراغات في االستراحة بين  القباب ، 
اللبن  بالطوب  المنفذة  المتقاطعه  القبوات   ، القبوات 
جدران  في  نافذه  شروخ  وجود  من  اغلبها  تعاني 
القباب والقبوات وخاصة في مواضع فتحات االضاءة 
الطبيعية  الموجودة بجسم القبوات ، باالضافة الى تأثر 
القباب بالقبوات بعملية التكسير فيها لتمرير شبكات 
الحق  وقت  في  اضيفت  والتي  الصناعية  االضاءة 
من انشاء االستراحة .. هناك تواجد محدود لالسقف 
ثم  متماسك  لبن  بطوب  اعلي  من  المكسوة  الخشبية 
طبقة من مونة  الطين .تلك االسقف تعاني من تدهور 
لنفس  وهشاشتها  االخشاب  حالة  لسوء  نتيجة  شديد 

االسباب السابق ذكرها

حالة االسقف 

نماذج  تعبر عن حالة االسقف الخشبية الستراحة ستوبلير في 2014 	
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نماذج عن حالة القباب الستراحة ستوبلير في 2014 	
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نماذج تعبر عن حالة القبوات الستراحة ستوبلير في 2014 	
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مواد البناء - الطوب اللبن

نماذج تعبر عن حالة الطوب اللبن وبياض الحوائط الستراحة ستوبلير في 2014 	
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 بعض العناصر الخشبية للمبنى في حالة جيدة 	 
واالخر متضرر بنسب متفاوتة تصل بعضها 

الى التآكل الشديد بسبب حشرات االخشاب .

مواد البناء - االخشاب

نماذج تعبر عن حالة العناصر الخشبية الستراحة ستوبلير في 2014 	
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التشطيبات الداخلية 

اغلب االرضيات مصنوعة من من الطوب اللبن 	 
األسمنتي  البالط  من  اآلخر  والبعض  المتماسك 
تعرضت  وقد  الملون  األسمنتي  والبالط  العادي 
للهبوط  نتيجة  للتلف  االرضيات  من  مساحات 
 ، االستراحة  اسفل  بالتربة  الذي حدث  المحدود 
باالضافة الى تلف االرضيات الخاصة باالحواش 
المكشوفة نتيجة لتعرضها لعوامل الجو والتعرية 

لسنوات طويلة . 
نظرا 	  والخارجي:  الداخلي  البياض  اعمال 

تعرضها  فان  الطفلة  مكونة من  مونة  الستخدام 
تدهور  الى  ادى  سابقا  المذكورة  العوامل  لنفس 
التشققات  الكثير من  مظهرها السطحي وظهور 
مساحات  وتساقط  وانفصال  بل  بها  والشروخ 

منها بالداخل وعلى الواجهات .

نماذج تعبر عن حالة التشطيبات الداخلية  الستراحة ستوبلير في 2014 	
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التغذية والصرف : نظرا الرتفاع امنسوب االستراحة  وبعده عن شبكة تغذية المياه المغذية لالستراحات 	 
والمنطقة المحيطة باالستراحة فقد اعتمد في تغذيته بالمياه على الخزانات التي كانت تمأل يدويا على 
مياه  الخزان بمضخة  فترة الحقة وتزويد  تغذية عمومي في  تم توصيل خط  ثم  البداية  االرجح في 
ميكانيكية ، لم تحظى اعمال التغذية بالمياه او كال من الخزانين االرضي والعلوي بالصيانة الكافية او 

العزل المناسب مما ادى الى تسريب المياه الى ارضية المبنى وعناصره المختلفة 
.االستراحة غير مجهزة باحواض ترسيب عمومية او غرف تفتيش خارجية مالئمة الستيعاب صرف 	 

الحمامات واالوفيس  مما تسبب في تسرب جزء من مياه الصرف اسفل المنزل 
تم تجهيز المنزل بشبكة انارة داخلية وخارجية في فترة الحقة لبناءها وتم تنفيذها دون مراعاة حساسية 	 

االسقف المبنية بالطوب اللبن مما تسبب في احداث شروخ نافذه في الحوائط واالسقف .  

المرافق والبنية االساسية   
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بدراسة العوامل السابق ذكرها والتي تعرضت لها 
استراحة ستوبلير لعقود وما تسببت فيه من اضرار 
الخاصة  للطبيعة  نظرا   ، االستراحة  لوجود  مهددة 
الية  تبنى  اليوم هو  هدفنا  فان   . االستراحة  لعمارة 
واضحة وحاسمة نحو العناية بالمنزل وتشغيله حتى 
بقاؤه  تهدد  جديدة  النتكاسات  مستقبليا  يتعرض  ال 
لعمارة االستراحة  الخاصة  الطبيعة  . وقد فرضت 
بناء  نهج  نفس  تنتهج  ان  المادية  التدخالت  على 
االستراحة منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمان ، 
اال ان كثير من مستجدات الحاضر، ظروف الموقع 
، العمالة ، التكلفة ، ودواعي االحتياجات المستحدثة 
فرضت ايضا ايجاد نوع من الموائمة  بين التقنيات 
 ، استخدامها  السابق  الطبيعية  والخامات  التقليدية 
نتائج  الذي يمكن استحداثة للحصول على  والجديد 
واكثر  الجديدة  لالستخدامات  وانسب  كفاءة  اعلى 

استدامه .
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التدخالت المادية العادة التأهيل
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المبني  بكامل   Belting الحجر  أساس  ربط  تم 
لمقاومة  الجساءة  عالية  بميدات  الخارج  من 
فروق الهبوط المتوقعة عند الهبوط النسبي للتربة 
من  الناتجة  األفقية  القوي  ولمقاومة  االنهيارية 

الهزات األرضية .

 
تدعيم االساسات والتربة المحيطة  
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اعادة تدوير الطوب اللبن

روعي في جميع اعمال التدخالت المادية استخدام 
نفس المواد السابق استخدامها في انشاء المنزل .. 
الطين  استخدام  يطرحها  التي  المميزات  من  وهي 
الداخلي  البياض  وكذلك  اللبن  الطوب  صناعة  في 
الطوب  تدوير  اعادة  سهولة  وهي   ، والخارجي 
االخذ  مع   .. اخرى  مره  انتاجه  العادة  والبياض 
استوبلير دعت  استراحة  انه في حالة  االعتبار  في 
خلطة  مكونات  في  تعديالت  اجراء  الى  الحاجة 
الطوب والبياض وذلك لتحسين ادائه ورفع كفاءته 
البيئية  الظروف  ظل  في  اعلى  استدامة  وضمان 

المحيطة باالستراحة 
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وعلى سبيل المثال ال الحصر فالتالي هي مكونات طبقات 
البياض الداخلي والخارجي المستخدمة في ترميم  استراحة 
ستوبلير بعد عمل بعض التجارب على الخلطات للوصول 

الى النسب المناسبة
البياض الداخلي 

الوجه االول :  بالطين المخلوط بالتبن
الوجه الثانى واالخير من خلطة مكونة من 

رمل	 
 تبن	 
جير حسب الحاجة	 
1 حيبة صفرا	 
3 حيبة حمراء	 

البياض الخارجي 
اوال: الوجه االول يضاف الى الخلطة :

8 نقالت رمل   	
1 شيكارة اسمنت ابيض  	

الجير حسب الحاجة  	
ثانيا: الوجه الثانى االخير يضاف الى الخلطة :

3 نقالت رمل ناعم  	 
نصف كيس اسمنت ابيض   	

الجير حسب الحاجة  	
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اغلب الحوائط تتكون من اساس من الحجر يعلوه الطوب اللبن ، قد تركزت الشروخ ومظاهر التدهور في 
االجزاء المصنوعه من الطوب اللبن مما استدعى اعادة بناء بعض االجزاء ، ولتحقيق ذلك تم اعادة تدوير 
الطوب الني الناتج عن الجدران المتهدمة واعادة ضربه مره اخرى مع العمل على تحسين خلطة الطوب 
بتعديل بسيط في نسب مكوناتها لرفع كفائتها وصالبتها دون المساس بخواصها الطبيعية ، هذا باالضافة 
الحاجة الماسة لمعالجة هشاشة وتآكل االعتاب الخشبية المدفونة داخل الحوائط والتي تسببت في شروخ نافذة 
بالقرب من االبواب والنوافذ ، وقد تم معالجتها باستبدالها باعتاب جديدة من الخرسانة المسلحة التى فرضت 
نفسها كبديل اكثر استدامة واقل تكلفة من االخشاب المدفونة وخاصة بالنسبة لظروف الموقع وندرة االخشاب 

الجيدة هناك وانتشار الحشرات الخاصة باالخشاب في هذه المنطقة .

تدعيم ومعالجة الحوائط
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تدعيم ومعالجة القباب
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مسقط افقي وقطاع يوضحان الحاجة الى سند احد االقبية المتضررة وذلك عن طريق تعلية الحائط المجاور له واسفل صور توضح النتيجة النهائية 	

تدعيم ومعالجة القبوات-
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تدعيم ومعالجة القبوات

قطاع رأسي يوضح الكيفية التي تم بها تدعيم قبو المطبخ عن طريق اضافة اكتاف في الممر المجاور له 	
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قطاع في غرفة المخزن الملحق بالبيت والذي تم استبدال السقف الخشبي له وتعلية منسوبه ليناسب االستخدام الجديد 	
	 Before rehabilitation

تدعيم ومعالجة االسقف الخشبية 
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تدعيم ومعالجة االعتاب الخشبية 
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صور وقطاعات توضح تدعيم العقود 	

تدعيم ومعالجة العقود 
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ازالة السور الخشبي والبوابة الحديدة 	

ازالة الخزان العلوي واالرضي 	

ازالة حظيرة الدجاج في الواجهة الجانبية 	

ازالة البرجوال الخشبية االضافية 	

1معالجة التدخالت السابقة 2

3

2

1

3

4

4
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2

1

3

4

4

 تدخالت اعادة استخدام استراحة ستوبلير
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االستخدامات المستحدثة للفراغات
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معالجات الفتحات
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عن عمارة الطين  

وقد تكون استراحة ستوبلير هي واحده من المباني التي 
بنيت باستخدام الطوب اللبن في القرن العشرين .. اال 
تاريخ طويل في مصر حيث  له  التقنية  بتلك  البناء  ان 
ُتَعدُّ مادة الطين من أقدم مواد البناء التي عرفها اإلنسان 
البناء، وقد تنوعت طرق استخدام هذه  واستخدمها في 
كبيراً  تنوعاً  والحاضر  الماضي  في  البناء  في  المادة 
التربة  ونوعية  كالمناخ  ؛  البيئية  للمحددات  استجاب   ،
والمواد المتوفرة من جهة ، ونوعية الخبرات المتوفرة 
من جهة أخرى . لقد شاع استخدام الطين مادًة للبناء في 
معظم بالد العالم ، خصوصاً في المستوطنات العمرانية 
، التي تقع بالقرب من بطون األودية ومجاري األنهار 
وفي سفوح الجبال ووسط الواحات وغيرها من المناطق 
التي تتوفر فيها التربة المناسبة ، فمنذ أن استقر الجنس 
من  يقرب  ما  قبل  القروية  المستوطنات  في  البشري 
التي  المواد  أبرز  من  الطين  كان   ، سنة   )10.000(
من  يحميه  الذي   ، المأوى  بناء  في  اإلنسان  استخدمها 
المفترسة  الحيوانات  ومن   ، المختلفة  البيئية  المؤثرات 
الطين  مادة  كانت  لقد   . وغيرها  األعداء  وهجمات   ،
في   ، واسع  نطاق  على  تستعمل  القديمة  العصور  في 
حضارات ما بين النهرين ، وفي مصر ،  في فلسطين 
مدينة أريحا ، والتي ُتَعدُّ أقدم مدينة في التاريخ . وفي 
وقت الحق استعملها الرومان وشعوب الشرق األوسط 
، والهند ، وأباطرة الصين . وخالل العصور الوسطى 
كان البناء بالطين ال يمارس في أوروبا فحسب ، بل كان 
يمارس أيضا في أمريكا الشمالية ، من قبل الهنود ، وفي 
المكسيك ، وفي منطقة جبال )اإلنديز( . وكان هذا الفن 
المعماري يمارس في حضارات متنوعة بأفريقيا ، مثل 

حضارات البربر والهوسا وغيرهما. 

العربية  البالد  تزال  االقليمى ال  العربى  المستوى  على 
تحتفظ بشواهد عدة ألولى المدن التاريخية التي شيدت 
العالم  في  المنطقة  هذه  ومن  الطبيعية.  بالتربة  كاملة 
التي  المدن  لمفهوم  والحيوية  األساسية  الفكرة  انبثقت 
البناء  وفن  بتقنية   - منذ والدتها   - برحت منصهرة  ما 
بالطين. وعلى مرِّ العصور تناقلت األجيال هذه المهارة 
لتشييد نماذج األبنية كافة؛ المدنية  التي ازدادت تطوراً 
من  .ولعل  والفخمة  المتواضعة   ، والعسكرية  UN Earthen Architecture World Heritage Programme  والدينية 

2007/2017

نماذج مختلفة  من عمارة الطين حول العالم نقال عن   
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األمثلة المعروفة في هذا الشأن المدن العربية الرائعة المشيدة بالطين كمدينتي شبام وصعدة في اليمن ومدينة 
مراكش في المغرب ومدينة أدرار في الجزائر ومدينة غدامس في ليبيا وحلب في سوريا . ولعل بعض المدن 

السعودية كحائل ونجران والهفوف والدرعية والرياض ،

ما  إلى  لم تصل  لكنها  قديمة  تعتبر  أوروبا  في  الطين  لعمارة  التاريخية  الشواهد  إن  الغرب  بالد  فى  اما   
وصلت إليه في منطقة البالد العربية ، التي كانت مهداً للعديد من الحضارات القديمة ؛ إذ إن مفهوم المدن 
في أوروبا لم ير النور إال بتأثير الرومان منذ حوالي 2000 سنة ، عندما قاموا بتشييد عاصمة المقاطعات 
، مستخدمين الطين مادًة أساسية  الفرنسية حالياً  المدن  ثاني أكبر  الغربية إلمبراطوريتهم في ) ليون ( ، 
في البناء . هناك امثلة أخرى فى فرنسا مثل ) ريمز Reims ( ، ) جرينوبل Grenoble ( ، ) تولوز 
Toulouse ( ، ) رين Rennes ( ، ) أفينو Avignon ( ، وكذلك ) شارتر Chartres ( ، الواقعة 
 ) Cornwall بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس . و فى بريطانيا فىفي المنطقة الممتدة من ) كورنوول
إلى ) هامبشير Hampshire ( و في منطقة ) ديفون Devon ( في الجزء الجنوبي الغربي من انجلترا.

 أظهرت مادة الطين خصائص شخصيَة المجتمعات المختلفة في النواحي الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
والسياسية كافة وغيرها ، من خالل عمارة بسيطة ومتميزة ، استجابت للتفاوت الكبير في المناخ والظروف 
البيئية المختلفة ، من بالد الصين شرقاً إلى الواليات المتحدة األمريكية غرباً ، ومن البلدان االسكندافية شماالً 

إلى أمريكا الالتينية جنوباً

UN Earthen Architecture World Heritage Programme 2007/2017نماذج مختلفة  من عمارة الطين حول العالم نقال عن   
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ويوجد عدة طرق للبناء باستخدام الطين 

: )Cob( البناء بالمداميك الطينية
يشيع هذا األسلوب من البناء بالطين في العالم العربي ، في أجزاء من اليمن ؛ كمنطقة صعدة ، ومنطقتي 
حائل وعسير في المملكة العربية السعودية ، وأجزاء متفرقة من العالم العربي ، وبخاصة في بناء األسوار 
والقالع والحصون ، بينما يتركز البناء بالمداميك الطينية )cob( في الدول الغربية في بريطانيا وبخاصة 
في المنطقة الممتدة من ) كورنوول Cornwall ( إلى ) هامبشير Hampshire ( ، في حين أن الغالبية 
العظمى من هذا النوع من البناء في منطقة ) ديفون Devon ( في الجزء الجنوبي الغربي من انجلترا 
.وتشبه طريقة البناء بالطين إلى حد كبير طريقة البناء باللبن الطيني ، وذلك من حيث طريقة تحضير مادة 
الطين وخلطه ، مع مالحظة أن التبن المقصوص يضاف لخلطة الطين بكميات أكبر في هذه الطريقة ، وذلك 
لتالفي التشققات الناتجة عن جفاف مادة الطمي ، التي غالباً ما تكون بكميات كبيرة في التربة المستخدمة في 
إعداد طين المداميك . وتكمن أهمية الطمي الذي يخمر مع التبن في أن هذه المادة هي المسؤولة عن الترابط 
بين مكونات التربة المستخدمة ، وذلك ألن هذه الطريقة من البناء بالطين تتطلب قدراً من اللدونة والتماسك 
، حتى يتسنى صنعها . كما تكمن أهمية تخمير الطين مع التبن في ذوبان بعض المواد ) السليلوزية ( في 

التبن المخلوط ، مما يكسبه مقاومة أفضل لتأثير مياه األمطار .
ويتم إعداد الطين في هذه الطريقة بتقطيعه من الخلطة على شكل قطع كروية بحيث يستطيع العامل بيديه 
اإللمام به ، ومناولته للبّناء الذي يأخذ تلك الكتل ، ويرصها بجوار بعضها في مدماك يبلغ ارتفاعه حوالي 
)30 سنتيمتراً ( ، ثم يقوم البّناء بعد ذلك بتشذيبها وتكوينها بيديه ، حتى تكّون طبقة مستمرة على طول 
الجدار ، تترك حوالي يومين حتى تجف قبل البدء في بناء المدماك التالي) ( . وعلى الرغم من سعة انتشار 
هذا األسلوب من البناء بالطين في الماضي ، وما يعطي من مبان تتسم بالقوة ، إال أنه لم يحَظ بتطوير كبير 

في الوقت الحاضر .
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: )Rammed Earth( البناء بالتراب المضغوط
يشيع هذا األسلوب من البناء بالطين في العالم العربي ؛ كتونس 
يتركز  بينما   ، المغربية   المملكة  في  أكبر  وبقدر   ، والجزائر 
الدول  في   )Rammed Earth( المضغوط  بالتراب  البناء 
تقليداً  المضغوط  بالتراب  البناء  يعدُّ  فرنسا حيث  في  ؛  الغربية 
سائداً في وادي ) رين ( في فرنسا ، كما ينتشر في أسبانيا و في 
البناء  األجزاء الجنوبية من إنجلترا . وتتميز هذه الطريقة من 
بالطين من سابقتيها بأن الماء الذي يضاف إلى التربة قليل ، ال 
في  تسهم  ولدونة  بلالً  التربة  يكسب  ، مما   )  10%  ( يتجاوز 
انضغاطها بقدر جيد . ويتم نقل التربة المبللة بعد ذلك ووضعها 
في قوالب شبيهة بالقوالب التي تصب فيها ) الخرسانة ( وتكون 
تلك القوالب مثبتة على أساس الجدران المراد تشييدها ، ويتم دك 
التربة ودمكها بقدر كاف في تلك القوالب سواء باستخدام قطع 
خشبية خاصة ، كما هو الحال في البلدان النامية ، أو باستخدام 
بعض اآلليات اليسيرة ، كما هو الحال في البلدان المتقدمة .وعند 
امتالء تلك القوالب بالتراب المضغوط يتم فكها وتحريكها أفقًيا 
حتى يتم إكمال طبقة مستمرة ، من ذلك التراب المضغوط على 
الجدار كله ، وبعد ذلك ترفع القوالب رأسًيا لعمل طبقة أخرى ، 

وهكذا حتى يتم الوصول إلى منسوب التسقيف .
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: )Stabilized Earth Blocks( البناء بالطوب المحّسن
يعد الطوب المحّسن نسخة ما بعد الحرب العالمية الثانية من 
التراب المضغوط ، وتجمع هذه الطريقة من التشييد بالطين 
بين طريقة البناء باللبن وطريقة البناء بالتراب المضغوط 
، ويعد هذا األسلوب من أحدث طرق البناء بالطين ولذا ال 
يزال استخدامه في البلدان العربية محدوًدا ، ويقتصر على 
واليمن  والمغرب  مصر  في  الخاصة  المشروعات  بعض 
أوسع  بانتشار  األسلوب  هذا  حين حظي  في   ، والسعودية 
في البالد الغربية وبخاصة في أمريكا وفرنسا .ويتم - في 
المناسبة  التربة  بالطين - تحضير  البناء  هذا األسلوب من 
نة ؛ كاالسمنت  وخلطها وهي جافة مع بعض المواد المحسَّ
وذلك   ، المحسنة  المواد  من  غيرها  أو  الجير  أو  القار  أو 
ثم   ، معاً  لكلتيهما  أو  المياه  تأثير  مقاومة  أو  القوة  لزيادة 
بعد ذلك يتم تبليل التربة باألسلوب نفسه في طريقة التراب 
المضغوط ، ومن ثم ضغطها بعد ذلك في قوالب أو مكابس 
خاصة ، يؤخذ بعدها الطوب المضغوط لتجفيفه ومعالجته 
قبل استخدامه في البناء ، ويتم بعد ذلك البناء بذلك الطوب 
بأسلوب شبيه بطريقة البناء باللبن ، باستخدام التربة وخلطها 
، وقد تمَّ تطوير عدد من اآلالت والمكابس السهلة اليسيرة ؛ 
الستخدامها في عمليات تحضير التربة وخلطها وضغطها .
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: )Adobe( البناء باللبن الطيني
وهذا األسلوب من البناء بالطين في العالم العربي ، في كل من مصر والعراق وبالد الشام واليمن ، ومنطقتي 
نجد واإلحساء في المملكة العربية السعودية ، بينما يتركز البناء باللبن الطيني في الدول الغربية في الواليات 
المتحدة األمريكية وخاصة الواليات الجنوبية الغربية منها ) كاليفورنيا ، تكساس ، نيو مكسيكو، أريزونا 
( وكذلك في األجزاء الشرقية من بريطانيا خصوصاً وسط وجنوب منطقة ) نورفلوك وكان يتم تحضير 
الطوب في الماضي عن طريق خلط التربة التي غالباً ما تحوي نسبة عالية من الطمي )clay( مع الماء مع 
إضافة التبن )chopped straw( أو غيره من األلياف النباتية ، وتخلط جيداً باألقدام أو باستخدام الثيران 
أو األبقار ، ثم يتم تكوين الطين بعد ذلك باستخدام الملبن ، وهو قالب خشبي بدون قاع ، يحوي فراغاً أو 
أكثر لعمل اللبن . وتختلف مقاسات هذا القالب وعدد الفراغات التي يحويها من منطقة إلى أخرى. ويستخدم 
ذلك القالب في تصنيع الطوب ، حيث يوضع على األرض ويمأل بمخلوط الطين ويدمك باأليدي ، للتأكد 
من تعبئة جميع الفراغات في القالب والحصول على كتلة متجانسة. يرفع القالب بعد ذلك مخلفاً كتلة الطين 
نة على األرض ، والتي ُتترك بضعة أيام لتجف ، ويتم تنظيف القالب من عوالق الطين بالتراب الجاف  المَكوَّ
أو بأداة خشبية ، وذلك لمنع التصاق الطين بجوانبه عند تكرار العملية ، وتستمر عملية تصنيع الطوب في 
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ة ، يفصل بينها مسافة بسيطة وتترك لتجف في الشمس ، مع تقليب الطوب على جنبه ، وذلك  صفوف متراصَّ
لضمان مرور تيارات الهواء من حوله وبالتالي جفافه تماًما قبل استخدامه في البناء

وهكذا فان الطوب اللبن ) الطين ( يطرح نفسه كمادة بناء طبيعية وصديقة للبيئة ,مما يساعد على الحد 
إنبعاثات الكربون إلستخدامه الحد األدنى من المواد المصنعة.  من إستنزاف الموارد الطبيعية الحيوية و 
باالضافة الى التوفير في إستهالك الطاقة وذلك لوفرة الطين في غالب مواقع التنفيذ مما يسهم في توفير 
الطاقة المستهلكة في النقل بشكل كبير ,كذلك يكمن توفير الطاقة في أثناء عمليات التشييد للمباني الطينية 
وذلك عن طريق إستخدام اآلالت واألدوات البسيطة في التشكيل والطاقة الشمسية في التجفيف وهي مادة 
رخيصة الثمن و تستطيع أن تقدم إنتاجاً مباشراً وسريعاً. كما توفر األبنية الطينية الطاقة المستخدمة للتبريد 
والتدفئة عن طريق خصائصها الحرارية اإليجابية حيث أنها تتميز بالقدرة على تخزين الحرارة والبرودة 
وفي الوقت نفسه ضعف توصيلها للحرارة الخارجية. يؤثر ذلك في تحسين المناخ فمن المعروف برودة 
المباني الطينية صيًفا ،ودفؤها شتاًء وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات الحديثة، كما ويمكن وبإضافة مواد 
رابطة وبنسب مدروسة الوصول إلى تحقيق المتانة والعزل الالزمين في البناء .والحد من التلوث وسهولة 

التدوير . 
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و عن استخدام طوب اللبن في بناء القرنة الجديدة  يقول حسن فتحي :

من حسن الحظ أننا مجبرون على استخدام طوب اللبن لإلسكان الريفي على النطاق الواسع ؛ 
فالفقر يرغمنا على استخدام طوب اللبن وعلى اتخاذ القبو والقبة للتسقيف ، على أن ما للطين 
من ضعف بالطبيعة يحدد من حجم القبو والقبة . وكل مبانينا يجب أن تتكون من نفس العناصر 
، وقد تباينت تبايناً بسيطا في الشكل والحجم ، وانتظمت في توليفات مختلفة ، ولكنها كلها 
حسب المعيار اإلنساني ، وكلها لها نوعيتها التي يسهل إدراكها ولها تناغمها أحدها مع اآلخر 

. إن الموقف يفرض حله الذاتي ، وهو حل جميل – ربما لحسن الحظ ، وربما بصورة  حتمية .

باالضافة الى دوره في المعالجات المناخية  حيث يتميز مناخ مصر العليا بأنه مناخ منطقة 
حارة جافة ، مع اختالف واسع جداً في درجات الحرارة نهاراً وليالً . ولما كان وجود ظل من 
السحاب هو أمر يكاد يكون معدوماً بالكامل ، فإن األرض تتلقى في النهار قدراً هائالً من إشعاع 
الشمس ، بينما هي تشع ليالً قدراً هائالً من الحرارة يتجه ثانية للسماء . وهكذا فإن أي مسطح 
معرض لضوء الشمس المباشر ، كأرضية أحد المباني أو جدرانه أو سقفه ، ستزيد حرارته 
زيادة مهولة أثناء النهار ، ويفقد من حرارته أثناء الليل .وبالتالي فإن توفير راحة الناس في 
الداخل من مباني هذه المنطقة يعتمد إلى حد كبير على الخواص الحرارية للجدران والسقف .

التربة  من  طوب  فإن  الحظ  .ولحسن  الحرارة  توّصل  ال  التي  تلك  هي  البناء  مواد  وأفضل   
المجفف في الشمس هو من أسوأ موصالت الحرارة . ويرجع هذا الجزء منه إلى االنخفاض 
البالغ في قدرته على التوصيل طبيعياً ) 0.22 كالوري / دقيقة / سم المربع/ لوحدة سمك 
الطوب المصنوع بعشرين في المائة من الرمل الناعم ، و  0.32 كالوري / دقيقة / سم المربع 
الرمل الخشن ، وهذا مقابل 0.48  المائة من  بثمانين في  / لوحدة سمك الطوب المصنوع 
للطوب المحروق ، و 0.8 لبلوكات األسمنت المجوفة ( ، كما يرجع في جزء آخر إلى ضعف 

الطين مما يستلزم أن تكون جدرانه سميكة .

 وبيوت طوب اللبن في مصر العليا تبقى فعالً مبردة إلى حد ملحوظ لمعظم اليوم ، وقد ثبت 
في كوم امبو أن المنازل اإلسمنتية التي بنتها شركة السكر لموظفيها هي أسخن من أن يعيش 
المرء فيها صيفاً  وهي بالغة البرودة شتاًء ، وهكذا فضل الموظفون أن يعيشوا في بيوت 
الفالحين الطينية .وكذلك النظام الحراري يمكن تعديله إذا تم بناء البيت من حول فناء . فالفناء 
يعمل بمثابة بئر يرسب فيه الهواء األبرد اآلتي من السطح ، وهكذا فإن الغرف السفلية تبرد 

أثناء الليل بسرعة اكبر .
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العوامل المؤثرة على عمارة الطين
ومتطلبات  بامكانياته  كامل  يستلزم وعي  العمارة  من  النوع  هذا  ان  اال 
تتأثربعدة  تجعلها  الطين  لمادة  الطبيعية  الخواص  ان  حيث   .. استدامته 
عوامل اهمها نقص الصيانة الدائمة والمعالجة المناسبة للمبنى باالضافة 
المؤثرة على  العوامل  تقسيم  الطبيعية والتي يمكن  بالعوامل  تأثرها  الى 
عمارة الطين الى عوامل داخلية مرتبطة بتركيب الطوب اللبن وخصائصه 

, وعوامل خارجية مرتبطة بالبيئة المحيطة :

اوال: عوامل داخلية
تلف  في  تتسبب  التي  العوامل  أهم  من  البيولوجي  التلف  عوامل  تعتبر 
الطوب اللبن , وذلك نظراً للخصائص الميكانيكية والفيزيوكيميائية للطوب 
اللبن والتي تجعله أكثر تأثراً بالتلف البيولوجي من مواد البناء األخري 
فعلي سبيل المثال ونجد أن عوامل التلف البيولوجي كباقي عوامل التلف 
ال تعمل منفردة بل تتداخل مع عوامل التلف األخري وتتأثر بها , ويمكن 
القول بأنه من العوامل التي تزيد من تأثير التلف البيولوجي هي )الرطوبة 

واألمالح – الحرارة – الرياح – التلوث الجوي (
علي  اللبن  الطوب  قدرة  و  اللبن  للطوب  الكيميائي  التركيب  أن   .1
األحتفاظ وأحتوائه علي العديد من العناصر والمواد العضوية والمعدنية 
, تجعله صالحاً كوسط لتغذية ونمو النباتات والحشرات والكائنات الحية 
البناء  لمواد  بالنسبة  اللبن  الطوب  وتماسك  صالبة  قلة  أن  كما  الدقيقة 
األخري تجعله عرضة للتلف الميكانيكي بواسطة الحشرات والحيوانات .

بالماء تجعله بيئة صالحة للتلف البيولوجي .
الرياح  بفعل  المباني  إلي  النباتات  بذور  تنتقل  حيث  النباتات   .2
تتوفر  , وخاصة عندما  لنموها  بيئة صالحة  فيها  تجد  , حيث  والطيور 
الرطوبة النسبية العالية وتستقر البذور عادة في الشقوق والفواصل وتنمو 
وقد تصبح أشجار إذا ما توافرت لها الظروف مسببة ضغوط ميكانيكية 
أن محاولة  كما   , منه  أجزاء  وأنفصل  اللبن  الطوب  تتسبب في ضعف 
نزع هذه الجذور قد يتسبب في هدم أجزاء من الجدران .وتتسبب جذور 
النباتات في جذب الكائنات الحية الدقيقة وتكاثرها , مما يتسبب في زيادة 
اإلفرازات الكيميائية الميكروبية , والتي تؤثر كيميائياً علي الطوب اللبن 
، كما أن لإلفرازات الجذرية للنباتات تأثيرات كيميائية ضارة كما أنها 
تتسبب في تغير درجة الحموضة PH بالطوب اللبن .، وتتغذي النباتات 
علي " الدبال" وهو المادة المادة العضوية المتحولة والتي لها دور هام 
في تماسك الحبيبات المعدنية بالطوب اللبن مما يتسبب ذلك في ضعف 

الطوب اللبن ..
بالغة  الحشرات :هناك العديد من الحشرات التي تسبب أضراراً   .3
بالمباني المشيدة بالطوب اللبن , مثل النمل األبيض والنحل البري والديدان 
 Subterranean األرضية ,.اهمها هو النمل األبيض )ترميت األرض
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termite ( فهو يعيش في األرض ويكون له أعشاشاً خاصة كبيرة , وتسمي )termitaria ( , وغالباً تكون 
مكونة من سراديب وحجرات مقامة من التربة والخشب والنمل األبيض حشرة مدمرة للمباني الطينية حيث 

يهاجم قوالب الطوب اللبن ومونته ومالط الطين ويفتتها , ليتغذي علي التبن المهروس الموجود بها .
الفطريات: حيث - تتغذي علي المواد العضوية الداخلة في تكوين الطوب اللبن , وتعمل علي تحللها   .4
مثل )القش والتبن ( , وبالتالي تقل القدرة الميكانيكية للطوب اللبن , كما أن نمو الغزل الفطري داخل مسام 
الطوب اللبن ينتج عنه الضغوط واألنفعاالت , والتي تؤدي إلي تلف ميكانيكي للطوب اللبن كما تتسبب ما 
تفرزه الفطريات من العديد من األحماض العضوية  في مهاجمة المكونات المعدنية والعضوية للطوب اللبن 

وينتج عنها تحوالت كيميائية وفيزيائية عديدة . 
فيما  اللبن  بالطوب  المشيدة  الجدران  علي  الطحالب  لنمو  المتلف  التأثير  تلخيص  يمكن  الطحالب:   .5
تسببه من ثقوب تشوه المظهر السطحي للطوب اللبن , وذلك عند توافر الظروف المناسبة من رطوبة عالية 
وإضاءة , وتوافر ثاني أكسيد الكربون والتيارات الهوائية باإلضافة إلي أنها تتسبب في إفراز أنواع مختلفة 

من األحماض , التي تهاجم المكونات المعدنية والعضوية للطوب اللبن 

ثانيا : العوامل الخارجية :
المؤثرة على عمارة الطين , حيث تتسبب في . 1 العوامل  تعتبر حرارة الجو وأختالف معدالته من أهم 

تبخر المياه الموجودة داخل مكونات الطوب اللبن ويرجع ذلك الى التركيب المعدني للطوب اللبن الذي 
يتسم بعدم التجانس التام, و ألختالف مكوناته المعدنية ومدي تأثرها بالحرارة , األمر الذي يترتب عليه 
وجود شروخ وشقوق بدرجات أتساع متفاوتة . حيث يتعرض كال من )الطوب اللبن – مالط الحوائط 
( تتعرض للتمدد عند تعرضها لدرجات حرارة عالية , وتقل حجماً بخاصية األنكماش عند تعرضها 
لدرجات حرارة منخفضة وحيث أن الطوب اللبن مادة غير متجانسة في الخواص الطبيعية ,فأنها تتمدد 
المتكررة والغير منتظمة إلي  التمدد واألنكماش  وتنكمش بدرجات مختلفة ومتفاوتة , وتؤدي عمليات 
حدوث شروخ وتشققات في جميع أجزاء المبني .كما يحدث التمدد الغير منتظم بين األجزاء المعرضة 
ألشعة الشمس المباشرة في ساعات النهار واألجزاء المظللة , وينتج عن ذلك شروخ وأنفصال للطبقات 

السطحية المعرضة ألشعة الشمس المباشرة 
.مياه األمطار أو المياه األرضية فإن تعرضها لدرجات حرارة عالية يؤدي إلي تبخر المياه , ومن ثم . 2

تتظهر  , حيث  المكشوفة  السطح  إلي  الجدران  الماء داخل  للذوبان في  القابلة  تتحرك محاليل األمالح 
وتتبلور في طبقات الطوب اللبن السطحية مؤدية إليتفتتها بفعل الضغوط الموضعية التي تصاحب عملية 
التبلور , ومن ناحية أخري فإن تبخر المياه المحبوسة في مسام الطوب اللبن ومالط الحوائط يؤدي إلي 
أنكماشها , وبالتالي إلي حدوث شروخ وتقشرات في جميع أجزاء المبني نتيجة لتبخر المياه من الطبقات 
باألسطح  وأرتطامها  الغزيرة  األمطار  سقوط  علي  ويترتب   , الرطوبة  مصادر  أهم  األمطار  وتعتبر 
الخارجية  بالطبقات  شعرية  قنوات  وحفر   , السطحية  القشرة  ونزح  غسل   , الطينية  للمباني  الرأسية 
للجدران , وتزداد تأثير مياه األمطار حدة إذا كانت مصحوبة بالعواصف ويزداد تأثيرها خطورة بعد 
مرحلة البلل األولي ,حيث تفقد حبيبات الطفلة تماسكها , وبذلك ال تستطيع مقاومة الضربات المتالحقة 
للقطرات التي تقذفها بتتابع معين وتالحق مستمر ,وبذلك تفقد تماسكها مع الحبيبات أسفلها ,وتزاح من 
أماكنها مع تيار المياه الناتجكما تسبب االمطار في تعرية األجزاء السفلي للجدران بفعل رشاش الماء 
المحمل بالطين , والذي ينتج من أرتطام مياه األمطار الغزيرة بسطح األرض , والذي يؤدي ألي فقد 
المداميك السفلي للجدران مما يتسبب في أنهيار المبني , كما تؤثر مياه األمطارعلي قمة البناء ,مسببة 

حدوث شروخ وصدوع عميقة في األجزاء العليا للبناء
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كما أن للمياه األرضية دور هام في التلف الميكانيكى للمباني األثرية والتاريخية بصفة عامة ,والمباني . 3
الطينية بصفة خاصة ,وتكمن خطورة المياه في أرتفاعها بالخاصية الشعرية ,أما في صورة مياه في 
حالة أرتفاع منسوب المياه األرضية إما في صورة بخار ماء في حالة إنخفاض منسوب المياه األرضية 
فيزيوكيميائى  تلف  في  ذلك  ويتسبب  الظهيرة  أوقات  في  األرض  باطن  في  الحرارة  درجة  وإرتفاع 
وبيولوجي خاصة وأن المياه األرضية دائما ما تكون محملة باألمالح. إال أن التلف الميكانيكي الناتج 
من زيادة المحتوي المائي بنسبة كبيرة يؤدي إلي ضعف شديد للطوب اللبن , حيث أن زيادة المحتوي 
المائي للطوب اللبن يقلل من مقاومته للشد والضغط بمعدالت كبيرة ولذلك فإن أساسات الجدران المشيدة 
بالطوب والتي تدعم معظم الجدران تتعرض لألنهيار عند زيادة المحتوي المائي وبشكل كبير. خاصة 
وأن أرتفاع المياه في الطوب اللبن- نظراً لقلة نفاذيته – تتدرج من أسفل إلي أعلي , حيث يقل المحتوي 
المائي للطوب اللبن كلما بعدت عن مصدر الرطوبة حتي ولم نالحظ ذلك.وبالتالي تتركز نسبة التلف 
في األجزاء السفلي التي يقع عليها ثقل المبني والثابت من وجهة النظر أن األنشائية أن التغير في معامل 
مقاومة األساسات للضغوط يؤدي إلي إختالل أتزان المبني .وقد يزداد التلف الميكانيكي الناتج عن المياه 
األرضية في وجود الرياح المحملة بالرمال حيث تقل مقاومة الطوب اللبن علي مقاومة النحر في وجود 
التآكل في األساسات بفعل زيادة نحر الرياح المحملة  أرتفاع منسوب المياه األرضية , مما يزيد من 

بالرمال وقد يؤدي ذلك إلي إنهيار الجدران 

الرياح والتيارات الهوائية من أهم عوامل التعرية , وهي من األسباب الرئيسية في عمليات هدم ونحر . 4
كثير من المباني األثرية , ويزداد فعل الرياح في نحر المباني األثرية الموجودة في البيئة الصحراوية 
إذا حملت معها أثناء مرورها علي سطح األرض حبيبات الرمال ذات الصالدة العالية , وكلما زادت 
سرعة الرياح وشدتها زادت قدرتها علي حمل حبيبات من الرمال أكثر وأكبر حجماً ويالحظ أن تإثير 
النحر يكون أقوي ما يمكن فوق سطح األرض بقليل , حيث تكون للرياح قدرة عالية علي حمل حبيبات 
رمال أكبر حجماً وأكثر عدداً وتسمي هذه الظاهره النحر السفلي Under cutting وبإرتفاع حوالي 
75سم من سطح األرض تقريباً . كما تؤدي الرياح والتيارات الهوائية حول أسطح المباني الطينية إلي 
البخر السريع لمحاليل األمالح في المسام القريبة من السطح , والذي ينتج عنه تبلور األمالح في مسام 
الطوب اللبن مما يؤدي إلي تفتت الطبقة السطحية وتظهر عادة علي شكل فجوات وتجاويف كما أن 
الرياح تساعد في عمليات التلف البيولوجي حيث تتسبب في نقل بذور النباتات وحبوب اللقاح إلي أسطح 
النمباني الطينية وتؤدي هذه الرياح وخاصة رياح الخماسين إلي أختالف معدالت الحرارة حول المباني 
األثرية األمر الذي ينتج عنه تلفاً ميكانيكياً شديد الخطورة كما أن الرياح تقوم بنقل نواتج التلوث الجوي 

التي تسبب أضراراً خطيرة لمكونات الطوب . 

الموجودة منها . 5 اللبن – وخاصة  بالطوب  المشيدة  بالمباني  المحيطة  الجوي في األجواء  التلوث  يعتبر 
قرب المناطق الصناعية والسكنية المزدحمة – ذو أثر فعال علي تلف الطوب اللبن وخاصة عند توافر 
عوامل التلف األخري وأهمها الرطوبة حيث تذوب غازات التلوث الجوي في مياه األمطار وسقوطها 
علي أسطح الجدران في صورة أمطار حمضية Acid Rain3 التي تلعب دوراً هاماً في تلف المواد 
الكربونية الموجودة بالطوب اللبن . وقد أثبتت الدراسات أنه في وجود معدالت تلوث جوي عالية تنشط 
الكائنات الحية الدقيقة وخاصة البكتريا المؤكسدة للكبريت والطحالب حيث تفرز أكبر كمية من األحماض 
العضوية وكلما قل معدل التلوث الجوي قل إفراز هذه الكائنات لتلك األحماض .كما يعتمد التلف الناتج 
عن التلوث الجوي علي عوامل التلف األخري من رطوبة وعوامل تلف بيولوجي فهو أيضاً يعتمد علي 
التركيب المعدني للطوب اللبن والمساحة المعرضة منه للتلوث ومقدار ونسب الغازات الحمضية ومدي 

تركيزها في مياه األمطار .
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