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تطوير الطوب الطيني بمدينة غدامس بليبيا, نحو االستدامة بالمدن 
 الصحراوية

 أ. وليد عبد السالم فريوان 
 محاضر بقسم التقنيات المدنية والمعمارية 

 الخمس -المعهد العالي للعلوم والتقنية 
Waledfree79@gmail.com 

 
 الملخص:

ن العمارة بوصفها عنصرًا فاعاًل في إنالحظ أن التوجه العالمي الحديث منصب حول االستدامة العمرانية ، حيث 
وتتأكد أهمية هذا اإلسهام من  ،حينما يتعلق األمر بالمناخ الصحراوي  ل تأصيل مفهوم العمارة المستدامةالتنمية من خال

 خصوصيتها المحلية بعين االعتبار مزيٍد من االهتمام بأخذالى ا إذا كانت منطقة الدراسة تحتاج هذا المفهوم، وال سيم
 األساسية لالستدامة، وهي: البيئة، واالجتماع، واالقتصاد. ةفي ضوء المقومات الثالث

بصورة جديدة تتمثل في  كن، ولفي البناء قديماً  اً البناء بالطوب الطيني كما كان مستخدم ستعادةال ولةً ايقدم الباحث مح
حمل الظروف المناخية المكانية الخاصة بمنطقة الدراسة، وكخطوة داعمة لتأصيل فكرة يتإنتاج طوب طيني جديد 

بناء المدن الصحراوية، وقد أخذ البحُث االستدامة باستخدام مادة بناء محلية بيئية، وإمكانية استخدامها بشكل فعال في 
 مجااًل مكانيًا وهو منطقة مدينة غدامس بوصفها منطقة صحراوية تقع بجنوب غرب ليبيا لتطبيق الدراسة العملية عليها.

 مدينة غدامس بليبيا.مادة الطين، الصحراوية،  الطوب الطيني، المدن: الكلمات المفتاحية 

 المقدمة:
ن العمارة بوصفها عنصرًا فاعاًل في إيث منصب حول االستدامة العمرانية، حيث العالمي الحدنالحظ أن التوجه 

 اإلسهاموتتأكد أهمية هذا  ،ةالصحراوي طقيتعلق األمر بالمنا عندما ل تأصيل مفهوم العمارة المستدامةالتنمية من خال
حتاج لمزيٍد من االهتمام بأخذ ت ي، والتالصحراوي تقع ضمن المناخ  من هذا المفهوم، وال سيما إذا كانت منطقة الدراسة

األساسية لالستدامة، وهي: البيئة، واالجتماع،  ة، في ضوء المقومات الثالثخصوصيتها المحليةعين االعتبار ب
 واالقتصاد.

كن بصورة جديدة تتمثل في كان مستخدم قديما في البناء، ول الستعادة البناء بالطوب الطيني كما يقدم الباحث محاولةً 
تحمل الظروف المناخية المكانية الخاصة بمنطقة الدراسة، وكخطوة داعمة لتأصيل فكرة يطوب طيني جديد  إنتاج

االستدامة باستخدام مادة بناء محلية بيئية، وإمكانية استخدامها بشكل فعال في بناء المدن الصحراوية، وقد أخذ البحُث 
 قة مدينة غدامس بوصفها منطقة صحراوية تقع بجنوب غرب ليبيا لتطبيق الدراسة العملية عليها.مجااًل مكانيًا وهو منط

مما  مع متطلباتها الحراريةال يتماشى  الطوب المستخدم حاليًا في بناء المدن الصحراوية في أن مشكلة البحث تكمن 
 ، ومنواد البناء وتطويرها محليًا )الطوب الطيني(يستلزم إعادة النظر لنوعية م وهذاعلى راحة المستخدمين،  اً سلبيؤثر 

 اوتجعل منه ،كن أن تحسن خصائص الطوبة الطينيةطبيعة اإلضافات التي يم ما -التي واجهة الباحث هي صعوباتال
التي يمكن عن طريق بعض اإلضافات على انه  فرضيتهببناء  الباحث قامف؟ طوبة مستدامة مقاومة لظروف الخارجية
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هي،  األهداف الرئيسية للبحثقوة التماسك والمتانة لديه، ومن  د منزيتفي مرحلة التصنيع الطوب الطيني  تضاف إلي
 دراسة إمكانية تطوير مادة الطين في البناء، وإلى أي مدى يمكن تحسينها.

 بالمنهجي التحليلي مع االستعانة نهج هذا البحث في جمع معلوماته وتحليلها المنهج الوصفمنهج البحث: 
 توصل إلى التحقق من فروضه.يالتجريبي في جانبه التجريبي حتى 

 اإلطار النظري: .1
 تطور البناء بمادة الطين عبر التاريخ: 1/1

انتشر استعمال الطين في  تعتبر مادة الطين من المواد األساسية في التشييد تاريخيًا ومنذ آالف السنوات، فقد
الشام والحضارة اإلسالمية والرومانية وغيرهم، كما بني بهذه المادة برج بابل في  بالدو ،  [1]حضارات مصر الفرعونية

وتشعبت الفرضيات والتفسيرات حول أصل هذه التقنية، فهناك من  بالد الرافدين بما له من ضخامة ورمزية، وقد كثرت
 إيران توجد أنماط من العمارة الطينيةساحل األطلنطي إلى أفغانستان ومرورًا باليمن والعراق و  المؤرخين من يرى أنه من

تنم عن دقٍة كبيرة في العمل، وال تزال البالد العربية تحتفظ بشواهد عدة ألولى المدن التاريخية التي شيدت بالكامل من 
في  الطينية، ولعل من أهم األمثلة المعروفة بهذا الشأن: المدن العربية الرائعة المشيدة بالطين، كمدينتي: شبام التربة

وترجع لأللفية الثالثة قبل الميالد، وغدامس في ، [2] (2)شكل، وحوض الفرات األوسط بشرق سوريا   (1)لشكاليمن 
 .(3)شكل  ليبيا،

 

 

 

 

 طرق صناعته:في تطور الالطوب الطيني و  1/2
أو الطمي(، ويحتوي الطين على عناصر رئيسة لمركبات معدنية  ،أو اللِبن ،ُيصنع الطوب من: الطين )الصلصال

بة والتي من خاللها يتم إنتاج أنواع متباينة من لتراً تتفاوت نسبة وجودها باختالف المقالع نتيجًة التكوين الجيولوجي ل
لغرض الحصول على نوع معين من الطوب الطيني  التربةالطوب الطيني الُمصنع، وقد يتطلب األمر مزج نوعين من 

، وألجل فهم خواص الطوب الطيني يجب معرفة طبيعة المواد الخام [1]الجدولي كما هو موضح ف ذو خواص محددة
، ويوجد ثالثة أنواع للطوب الطيني سواًء المصنوع يدويًا أو آليًا، حيث [3]يعه وعناصرها األساسية الداخلة في تصن

 .المضغوطة التربة، والطوب األحمر، وطوب [4]تنقسم إلى ثالثة أنواع رئيسية، هي: الطوب النيئ
 
 
 

 اليمن -( مدينة شبام 1شكل ) سوريا -( حوض الفرات األوسط 2شكل ) ليبيا -( مدينة غدامس 3شكل )
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 [5]( خواص ومواصفات الطوب الطيني1جدول )

 نوع الطوب

 المتوسط العام للخواص
 نسبة التخريم األبعاد )سم(

)%( 
وزن الوحدة 

 )كجم(
نسبة امتصاص 
الماء بالوزن 

)%( 

 2المقاومة للكسر كجم/ سم
 مبتل جاف

 12 - 2 21 - 11 22 - 12 3 - 2.2 - 2×11.1×22 . الطوب األحمر1

 . الطوب الطفلي2

21 ×12×5.1 
21 ×12×5.1 

 دائرية 21 – 31
31 – 21 

 مستطيلة

2.2 – 2.1 
2.2 – 2.1 

2 – 12 
2 – 12 

21 – 121 
11 – 21 

21×1×11 
31 – 21 

 مستطيلة
3.2- 3.3 2 - 12 11 – 21 

1-  11  
% 

21 ×12×12 31- 21 2.2 – 1 11 – 21 11 – 21 1- 11 % 
21 ×12×22.1 11 1.2 – 5 2 – 12 11 – 21 1 – 11% 

 . طوب طفلي3
 )قمائن مطور( )أ(

21×11.1×5 11 - 11 2.2 – 2.2 2 - 11 121 – 31 111 - 21 

 طوب طفلي
 )قمائن مطور( )ب(

22×11×5.1 12 - 21 2.2 – 3 11 - 12 21 - 51 21 - 11 

 
يأتي في مراحل متعاقبة، تبدأ من الحفر وتنتهي  والذيمن أقدم األساليب المعروفة تاريخيًا في صناعة الطوب  نإحيث 

 .(2) شكلفالوهي موضحة  بالتكسية،

 االستدامة: العمارة الطينية و 1/3

تعتبر العمارة تحديًا فريدًا في مجال االستدامة؛ حيث تستهلك المشروعات المعمارية كميات كبيرة من المواد والطاقة، 
فإن استخدام تطبيقات النانو تكنولوجي في مجال التشييد والبناء ، [6]كما ينتج عنها كميات من المخلفات والنفايات 

 ( الطوب النيئ2شكل )
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، باإلضافة الى القدرة %21بهدف الى خفض تكلفة اإلنشاء والحفاظ على الموارد والخامات لمواد البناء حيث يصل الى 
 ذلك مكن اعتبارأساسي بكل خصائصه في ، وحيث تعتمد العمارة الطينية على مادة الطين كمادة ُبناء بشكلعلى التحمل

 :[8] وهي كاآلتي وإيجابياتتوجه مقبول صوب االستدامة، لما تتمتع به من خصائص 

 أنها مادة طبيعية متوفرة في معظم المناطق المتاخمة لمنطقة الدراسة لدرجة أنه يمكن اعتبارها مادة تشييد مجانية. .أ
ياااااااين، ويرجااااااع ذلاااااااك إلاااااااى تقنياتهاااااااا بساااااااطة التجهيااااااازات والتشاااااااغيل ممااااااا يساااااااهل اساااااااتخدامها علااااااى الساااااااكان المحل .ب

 البسيطة والسهلة التصنيع.
 اً قوي اً منافس عدألنها ت ،مواد البناء الحديثة إنتاجُيعد االستثمار األمثل في هذه المواد المتاحة تهديدا حقيقيا لمشاريع  .ج

 .يكولوجيةاإلبما تسببه األخرى من: استنزاف للموارد الطبيعية، ونشر للتلوث، ومن تأثير على التوازنات 
 المأوى المشيد من مادة الطين بُمناخ صحي معتدل، بارد صيفًا ودافئ شتاًء. يتميز .د

نها إو التخلص، أو إعادة البناء؛ حيث أنها ال تسبب تلوثًا للبيئة أثناء: التصنيع، أو التنفيذ، أو التشغيل، أو الهدم، أ .ه
 تأتي من األرض وتعود إليها.

الحراري )التخلف الزمني(، فال تفقد الحرارة بشكل سريع، مما يسااعد فاي التحساين  تمتعها بخاصية الكسب والتخزين .و
 النسبي للمناخ.

ذات  يااةجاادران الطينال فااأنتحقيقهااا ألكباار قاادر ماان التخلااف الزمنااي، بتشااييد الجاادران المصاامتة الخارجيااة السااميكة،  .ز
سااعة، وباذلك تحقاق قيماة حرارياة أفضال بالمقارناة  11حاوالي تأخر في انتقال الحرارة الى الاداخل  سم  21السمك 

 ، مما يسهم في ترشيد جزًء من الطاقة المنفقة للتحسين الحراري.اإلسمنتيةبمثيلتها 
 تحقيقها للمتانة، والعزل الالزمين في الُبناء، بإضافة مواد رابطة وبنسب مدروسة. .ح
 .لها مميزات هندسية أخرى كعزل الصوت ومقاومة الحريق .ط
وتقلياال األنقاااض  األصااليةحالتهااا  إلااى إعادتهاااحيااث يسااهل  Recyclingلهااا تميااز خاااص ماان حيااث إعااادة التاادوير  .ي

 الحد األدنى عند الهدم. إلىالناتجة 
إعادتها للعالقة الحميمة بين اإلنساان والعماارة؛ والتاي تتمثال فاي: حجاوم، وأشاكال، وفناون، وتاراث ناابع مان اإلنساان  .ك

 .[9] اإلنساني؛ والذي يتناساه غالبًا أصحاب ما يسمى بالطراز العالميويتناغم مع مقياسه 

 :[11] ليالعم اإلطار .2
  اتخذ البحُث مجااًل مكانيًا وهو: مدينة غدامس بليبيا، وهي:

 31.13212واحة نخيل تقع جنوب غرب ليبيا، على خط عرض 
شرقًا، ويحدها من جهة الشمال الغربي  3.232113شمااًل ، 

، وغربًا اً كيلو متر  11على بعد: حوالي  التونسيةالحدود الليبية 
، ويحدها من اً كيلومتر  11على بعد حوالي  الجزائريةية الحدود الليب

كم تقريبا، طبقا  111الشرق مدينة َدْرج، والتي تبعد عنها حوالي 
 مل كما يلي:، وقد تم تحديد نقاط الع[11] (1)شكل للخريطة 

  الجيدة. التربةتحديد وانتقاء 
 .تحسين الخلط باستخدام خلطات جديدة 

 ( الموقع الجغرافي لمدينة غدامس1شكل )

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 ل من الخلطات إلنتاج الطوب مراقبة جودة المنتج عن الخلطات الجديدة للتعرف على الحد األمث
 )الطيني(.اللبن

 :التربةزيارة المواقع وانتقاء  2/1

 والمحاجر على أساسين، وهما: التربةتم اختيار 

  الطينية ذات النوعية الجيدة. التربةالبحث عن أفضل خامات 
 .البحث عن األماكن التي تؤمن توافرها بكميات كبيرة بغرض اإلنتاج المكثف 

 المواقع التي تم زيارتها: 
 صفراء. ال التربةطريق الجزائر )الجانب الشرقي( حيث  -أ

 الحدود  التونسية.  طريق الجزائر )الجانب الغربي( ، على منحدر بالقرب من -ب
 البيضاء .  التربةحول بستان النخيل والحفر حيث  -ج
 مختلطة. ال التربةالغابة )الجانب الغربي من غدامس( حيث توجد أكوام من مختلف أنواع  -د
 الوردية. التربةالجانب الشمالي الغربي من بستان نخيل في اتجاه الكثبان الرملية حيث كانت   -ها
 السوداء.  التربةالزراعية في بستان النخيل حيث  لتربةاالحفر في  -و
حفر خمسة مواقع في مقلع للحجارة على الطريق المؤدية إلى الجزائر، وذلك لتحديد طبيعة وعمق الطبقات تبعد  -ي

 م. وجد ثالثة منها معظمها مليئة بالطمي مع وجود القليل من الرمل والطين فيها.  111عن بعضها مسافة 
الخشنة، لكنها لم تكن مختلطة بالرمل والطين،  التربةرق طريق الجزائر كانتا متشابهتين جدا ومليء بالطمي و شمال وش

 (5)الشكلوتم جلب بعض العينات من الطوب الطيني المستخدم في بناء المدينة القديمة لفحصه ودراسة محتوياته، و
 يوضح هذه المواقع حول مدينة غدامس.

 
 
 

 مواقع التربة حول مدينة غدامس( يبين 5شكل )
 ) تصميم الباحث(غدامسالمصدر: جهاز تطوير مدينة 
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 :[12] التربةاختبار وفحص  2/2

وفحص مكوناتها وتحديد مدي جودتها لصناعة الطوب، وكانت هذه  التربةحيث تم في هذه االختبارات دراسة سلوك 
 االختبارات كالتالي:

 لمعرفة نسب الرمل الناعم والطين. ،الترسباختبارات 
 لمعرفة نسب الحصى بأحجامه المختلفة، ونسب الرمل الخشن. ،اختبار الغربلة
 .التربةلمعرفة نوع الطين الموجود في  ،اختبار الُزرقة

 .التربةلمعرفة نسبة األمالح في  ،اختبار الملوحة

 صناعة الطوبة: 2/3

 :التربةخلط  2/3/1

 التربةالجيدة الصالحة لصناعة الطوب، ولهذا يجب تجربة نوعيات  التربةلصناعة الطوب البد أواًل من اختيار نوعية 
 مع بعضها البعض أو منفردة لمعرفة سلوكها وتقييمها.

 المستخرجة من طريق الجزائر: التربة( 1التجربة ) 2/3/1/1

 :[13] إجراء التجربةأواًل: 

حيث تم عمل ثالث محاوالت من الدراسة، والتي  هذه التجربة في
المستخرجة من طريق الجزائر: من  التربةدمج جميع أنواع فيها تم 
تقدر  ، والشرق لتراً ( 35 -22والتي تقدر كميتها من ) ،الشمال
، لتراً ( 22تقدر كميتها بااا)و  ،، والجنوبلتراً ( 35 -22من )كميتها 
بة البيضاء المنخولة في لتر او ، لتراً ( 22تقدر كميتها بااا) والغرب

 -22)من تقدر كميتها ، و 21ºوبزاوية  21ºغربال مائل بزاوية 
، لتراً ( 22 – 22مع إضافة كمية من الماء بمقدار )، لتراً ( 22

 .بةلتر يبين كيف تتم عملية النخل  (2)شكل حيث 

 :المتحصلةثانيًا: النتائج 

 الناتج كان جيدا ومتماسكًا، ولم يعان من أي تصدع أو تشقق.الطوب 

 الوردية من شمال بستان النخيل: التربة( 2التجربة ) 2/3/1/2

 أواًل: إجراء التجربة:

الوردية من شمال بستان النخيل،  التربةدمج فيها تم عمل ثالث محاوالت من الدراسة، والتي  هذه التجربة تم في
( 22، وتقدر كميتها بااااا) 3كجم/م 1151على سطح األرض ووزنها الحجمي  21ºمائل  في غربال منخولهوهي 

الحجمي  عن سطح األرض ووزنها 21ºفي غربال مائل  هالبيضاء المنخول التربة، مع  في كل تجربة لتراً 
 .لتراً ( 13.1 – 12مع إضافة كمية من الماء بمقدار ) في كل تجربة، لتراً ( 12وتقدر كميتها بااااا) ،3كجم/م1351

 ( نخل التربة باستخدام الغرابيل2شكل )
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 :المتحصلةثانيًا: النتائج 

تربة وردية  2تربة بيضاء :  1الطوب الناتج كان جيدًا ومتماسكًا، ولم يحدث له أي شقوق، ومع الخلط بنسبة 
 كانت القوالب أكثر قوة وتماسكًا.

 الصفراء( من موقع معين: التربة( تربة طريق الجزائر )3التجربة ) 2/3/1/3

 أواًل: إجراء التجربة:

الصفراء( من  التربةوالتي تم فيها دمج تربة طريق الجزائر )تم في هذه التجربة عمل ثالث محاوالت من الدراسة، 
في كل  لتراً ( 22 -35والتي تقدر كميتها من ) المستخدمة في التجربة، 3كجم/م 1221موقع معين، وكان وزنها 

درجة  21والمنخولة في غربال مائل بزاوية  3كجم/م 1351البيضاء من بستان النخيل، وبوزن  التربة مع تجربة،
لترًا ( 15 - 12في كل تجربة، مع إضافة كمية من الماء) لتراً ( 22 -12، والتي تقدر كميتها من )من األرض

 .في كل تجربة

 :المتحصلةثانيًا: النتائج 

ومتماسكة، ولكن عندما ُأجري لها اختبار التنقيط للمياه، وذلك لمعرفة تحملها لمياه الطوبات الناتجة كانت جيدة 
 األمطار فكان سلوكها غير جيد مما نستنتج عدم تحملها لمياه األمطار.

 بة:لتراً إضافة مواد تحسينية ل 2/3/2

من التجارب  الطوب فيالتي نتجت في محاولة للحصول على طوبة أكثر تماسكًا، والقضاء على عملية التشقق 
المقاوم لألمالح  اإلسمنت -الجبس الصناعي من طرابلس  -الجبس المحلي  -تم إضافة الجير الصناعي السابقة، 

 تلخيصها في الحالتين التاليتين: حيث تمالموجود محليًا، وكانت في تجارب متتالية،  التربةألنواع 

 الجانب الغربي للطريق:( دمج تربة طريق الجزائر من 1التجربة ) 2/3/2/1

 (:1أواًل: التجربة )

البيضاء المنخولة أوال في غربال  التربةفي هذه التجربة يتم دمج تربة طريق الجزائر من الجانب الغربي للطريق، و 
درجة على األرض مضافة إليهما المواد المضافة  21ºعلى األرض، ثم في غربال مائل بزاوية  21ºمائل 

 .3كجم/م 1111المذكورة سابقا حيث بلغ الوزن الحجمي للكتلة 
 البيضاء مضاف اليها مواد أخرى  التربة(: دمج تربة طريق الجزائر مع 2جدول )
 أسمنت جبس طرابلس الجبس المحلي الجير نوع المزيج

لتراً  35 تربة غرب طريق الجزائر لتراً  35  لتراً  35  لتراً  35   
لتراً  21º 35تربة بيضاء منخولة في غربال مائل  لتراً  35  لتراً  35  لتراً  35   

لتراً  12 حجم المادة المضافة للتوازن  لتراً  1.2  لتراً  2.1  لتراً  1.3   
 % 6.51 %6.56 % 6.65 % 6.66 النسبة المئوية للمادة المضافة لوزن التوازن 

لتراً  31 كمية الماء لتراً  22  لتراً  31  لتراً  23   
 7 7 6 7 عدد الطوب

 3كجم /م 1370 3كجم /م 860 3كجم /م 1280 3كجم /م 521 وزن الحجمي للكتلة
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 :المتحصلةثانيًا: النتائج 

 بعد يوم أو يومين من صبه. التربةتصدع وتشقق الطوب الناتج من إضافة الجير الصناعي فقط إلى خليط 
 إضافة المواد األخرى فهو أفضل حااًل.أما الطوب الناتج من 

 ال يمنع عملية التشقق بالطوبة الناتجة. التربةوبهذا نستنتج أن خلط الجير وحده مع خليط 
 

 ( دمج أنواع األتربة من شمال طريق الجزائر وشرق طريق الجزائر:2التجربة ) 2/3/2/2

 (:2أواًل: التجربة )

البيضاء  التربةاألتربة، وهي: تربة شمال طريق الجزائر وشرق طريق الجزائر و تم بهذه التجربة دمج بعض أنواع 
مع المواد المضافة المذكورة سابقا  3كجم/م 1321حيث بلغ وزن الحجمي للكتلة  21ºالمنخولة في غربال مائل 

 في التجربة األولي.
 (: دمج أنواع معينة من تربة الجزائر مع إضافة مواد أخرى إليها3جدول )

 أسمنت جبس طرابلس الجبس المحلي الجير وع المزيجن
لتراً  22 تربة شمال طريق الجزائر لتراً  22  لتراً  22  لتراً  22   
لتراً  22 تربة شرق طريق الجزائر لتراً  22  لتراً  22  لتراً  22   

لتراً  22 البيضاء التربة لتراً  22  لتراً  22  لتراً  22   
لتراً  11.3 حجم المادة المضافة للتوازن  لتراً  1  لتراً  2.3  لتراً  2.5   

 % 6.54 %6.52 % 6.63 % 6.66 النسبة المئوية للمادة المضافة للتوازن 
لتراً  22 كمية الماء لتراً  22  لتراً  22  لتراً  23   

 6 7 6 6.5 عدد قوالب الطوب
 3كجم /م 1370 3كجم /م 860 3كجم /م 1280 3كجم /م 620 الوزن الحجمي للكتلة

 
 :المتحصلة النتائجثانيًا: 

بنفس معطيات التجربة السابقة فان الطوب الناتج من إضافة الجير الصناعي تصدع وتشقق بعد يوم أو يومين 
 أو أربعة أيام من صبه.

 أما الطوب اآلخر فقد ظهر أنه أفضل حااًل وأكثر استقرار.

 الوردية )تربة المزارع(: التربةالبيضاء و  التربة( دمج أنواع األتربة من تربة طريق الجزائر و 3التجربة ) 2/3/2/3

 (:3أواًل: التجربة )     

السااابقة، وكاناات بأحجااام مختلفااة  التربااةتقتصاار هااذه التجربااة علااى إضااافة مااادة الجاابس فقااط كمااادة رابطااة إلااى أنااواع 
 ، كاآلتي:(3)،(2)شكل 

 .3كجم/م 1221الصفراء:  التربةالوزن الحجمي كتلة 

 .3كجم /م 1351البيضاء:  ربةالتالوزن الحجمي كتلة 
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 .3كجم /م 1151الوردية )تربة المزارع(:  التربةالوزن الحجمي لكتلة 

 .3كجم/م 251والوزن الحجمي لكتلة الجبس المصنع : 3كجم/م1221السوداء:  التربةالوزن الحجمي لكتلة 

             
 

 [14]بأنواعها  التربة( يبين إضافة الجبس إلى 4جدول )
 ب أ نوع المزيج

 لتراً  121 - تربة طريق الجزائر
 - لتراً  51 البيضاء التربة
 - لتراً  51 الوردية )تربة المزارع( التربة
 لتراً  121 - السوداء التربة

 لتراً  13.1 لتراً  22 حجم كتلة الجبس
 % 5.52 %5.51 النسبة المئوية لوزن الجبس

 لتراً  11 لتراً  11 كمية الماء
 11 15 عدد الطوب

 
 :المتحصلةثانيًا: النتائج 

السوداء )ب( لم تكن قوية  التربةالطوب الناتج )أ( لم يحدث له تصدع أو تشقق حيث ظهرت بصورة جيدة ولكن 
جدا، وتم معرفة ذلك بعد ترك الطوبة مدة يوم أو أكثر في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس وتركها لتجف وانتظار 

 .(11)شكل ما سيحدث لها، 

 
 النموذج )أ(                         النموذج )ب(

 بةلتراً ( يوضح شكل الطوب الناتج من إضافة الجبس ل11شكل )

 عجن الخلطة( 3شكل )صب الخلطة فالقوالب                                           (2شكل )
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 اخـتبار الطـوب: 2/4/3

المختلفة، ومحاولة إضافة مواد تحسينية إليها، ومعرفة الخلطة  التربةبعد االنتهاء من التجارب التي أجريت على أنواع 
 المناسبة كان لزامًا إجراء بعض االختبارات على الطوب الناتج لمعرفة قوة تحمله وهذه االختبارات هي:

 ( لمعرفة قوة تحمل الطوب للضغط.Compressive Strength Test. اختبار الضغط )1

 لمعرفة سرعة امتصاص الطوب للماء. (apillary Absorption TestC. اختبار االمتصاص )2

 إليجاد كمية الفاقد من الطوبة نتيجة تساقط مياه األمطار عليها. (Tain Test. اختبار المطر )3

 لمعرفة مدي مقاومة الطوب للعوامل الجوية والخدش.( Abrasive Strength Test. اختبار االحتكاك )2

 (.Tensile Strength Test. اختبار لمعرفة قوة العزم لطوب )1

عقب االنتهاء من جميع االختبارات السابقة الذكر، تم التوصل إلى إنتاج أول طوبة وكانت من )تربة المزارع + تربة 
( النموذج )أ(، وتم استعمالها في العديد من األماكن في 2)جدول( ب3الخلطة كما في التجربة )بيضاء + الجبس( نسب 

غير وجدت ف (،ب)والنموذج المدينة القديمة، وبالتحديد في أسوار المدينة، وتم تجربتها تحت العوامل الجوية طول العام؛
 تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتجارب للوصول إلى أفضل النتائج.و جيدة 

 

 :. النتائج والتوصيات3
 النتائج: 3/1

 :التالي، وهي كالنتائج مجموعة من حث إلىاتوصل الب

 تم  ولذابها عيوب كثيرة،  فتنج، نية فقط بدون إضافة أي مواد أخرى الطي التربةصناعة أول طوبة من  تم
 .تصنيعها وتم التوقف عناستبعادها 

  الطينية وزيادة تماسكها وتقليل  التربة منزيادة قوة الطوبة الناتجة كان المقصود منها أجريت التي التجارب
، وهي: الجير موادذلك بإضافة بعض التم  ، وبعظها البعضمع  التربة ل عدم انسجامالتشقق الناجم عن خل

 المقاوم لألمالح. اإلسمنتالصناعي، الجبس المحلي، الجبس الصناعي، 

  تزداد قوة ومتانة؟ وللتحقق من س ة هلمعرفالطينية، و  التربةإلى  والتي ذكرت أنفا بالنسبة إلضافة مواد أخرى
الطينية الموجودة في المدينة كما ذكر  التربةالتجارب بإضافة عدد من مواد إلى أنواع بعض ذلك فقد تم إجراء 

 .جمخر ال تنسآلمعينة من تربة المدينة والبعض اآنفا، فوجد أن بعض المواد تنسجم مع أنواع 

  ةسابقالطوبة الالمواصفات عن  فيطوبة جديدة تفوقت  إضافة المواد المضافة للخلطة نتج عنه تمبعد ما ،
 تم وبذلك، [2]لجدول كما تم توضيحه في االبيضاء + الجبس  التربة+  خلطتها من: تربة المزارع كانتحيث 
 .فرضيةالصحة  أثبات

  ولتثبت أن استخدام الطين  ،المطروح لالتساؤ ضيات فقد قدمت إجابة في الوقت الذي أثبتت فيه الدراسة الفر
، والى المحلية واستنادًا إلى المقومات البشرية والتقنية المتاحة التربةفي بناء المدن الصحراوية بنوع من 
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 وإضافاتمواد  ومعرفةساعد في تأصيل ودعم االستدامة تإنما  الطينية التربةالخصائص التي تمتاز بها 
ديدة تسهم في تطوير وتحسين الطوبة الطينية المستخدمة في بناء المدن الصحراوية بوجه عام وببيئة ج

 الدراسة بوجه خاص.

 التوصيات: 3/2

 من نتائج الدراسة يمكن طرح التوصيات التالية:

  لمقاومة و  ،سطحالناجحة واقتصادية لحماية  طرق ، والبحث عن يالطينمثانة الطوب بذل الجهد في تطوير
 .عليها والرياح، تأثير المياه

 عليها  وإجراء العديد من البحوثمرحلة الدراسة " الطوب الطيني" في ز على مواد البناء المحلية كيلتراً ضرورة ا
 تحقيق متطلبات االستدامة.ل

  وحلقات دعم التوعية بمميزات مادة الطين إنشائيًا، ونشر المعلومات عنها، وإقامة المعارض والمحاضرات
ع على استخدامها كتوجه  النقاش والندوات إلى غير ذلك من الوسائل التي تسهم في تقبُّل البناء بها، وتشجِ 

 يعود من جديد لالستخدام بفكر حداثي.

  ضرورة تأسيس مركز لتعليم وتدريب الفنيين إلعداد جيل مدرب على التعامل مع المواد المحلية من خالل
 دامة.مداخل دعم وتأصيل االست
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