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دليل بناء املنزل القبوي من الطني (القطية)
تقدمي :
يُقدِّ م هذا الدليل طريقة ت�شييد وتنفيذ املنزل القبوي من مادة الطني يف كل مراحله ،مدعومة بالر�سومات وال�صور
وذلك لتو�ضيح هذه املادة ب�أ�سلوب مب�سط ،الغر�ض منه اعطاء �صورة تطبيقية لبناء هذا النوع من املباين ،وتقدميه
كنموذج ملبنى �صحي يالئم البيئة املحلية� ،إىل جانب خ�صائ�صه املعمارية ،املتمثلة فى ب�ساطته ،وقلة تكلفته،
و�سهولة تنفيذه يف كل البيئات احل�ضرية والريفية� ،إىل جانب التهوية اجليدة ،واالحتفاظ بدرجة حرارة منا�سبة يف
كل الأوقات.
ي�شتمل هذا املبحث على عدد من امل�سائل املتعلقة باملبنى الطيني كواحد من احللول مل�شكلة الإ�سكان يف ال�سودان عامة
املدمرة للبنيات الأ�سا�سية،
ولإقليم دار فور على وجه اخل�صو�ص ،لقد عانى هذا الإقليم من م�شكلة احلرب و�آثارها ِّ
وللموارد الطبيعية ،كما عانى من �آثار اجلفاف والت�صحر الذي �ضرب هذا الإقليم يف ثمانينيات القرن املا�ضي،
وت�سبب يف تدهور البيئة وندرة املوارد الغابية امل�ستخدمة يف البناء كاالخ�شاب واحلطب وغريها.
�إن وجود �أعداد من النازحني ب�سبب احلرب ،حول املدن الكربى ،كالفا�شر ونياال ،ميكن ا�ستغالله يف تدريب ه�ؤالء
النازحني على بناء هذا النمط من ال�سكن الب�سيط ،ويهدف هذا الدليل �إىل ا�ستخدام مواد البناء املحلية (الطني
بوجه خا�ص) كمادة بناء متوفرة و رخي�صة ،وي�شرح خ�صائ�ص و�أنواع الطني ،وطرق اختباره وكيفية حت�سينه ،واملواد
التى ميكن ان ت�ضاف �إليه لزيادة قابلية ت�شغيله ،ثم ي�شرح الدليل مراحل بناء املنزل القبوي وت�شمل :مراحل الإعداد
والتح�ضريات للمواد واملعدات ،ومرحلة �ضرب الطوب وجتفيفه ،وطرق تثبيت الرتبة ،و�أنواع املواد املثبتة كالأ�سمنت
والأ�سفلت ،ثم مرحلة التخطيط واحلفريات للأ�سا�سات ،وبناء احلوائط الدائرية ،وبناء الأقوا�س ،وكيفية ربط
احلوائط احلاملة للأ�سقف ،و�أنواع الرباط والدعم� ،إىل مرحلة ال�سقف القبوي وطريقة بنائه� ،إىل املرحلة الأخرية،
وهي مرحلة البيا�ض والت�شطيبات النهائية وفتحة التهوية العليا.
ي�شتمل هذا الدليل على ر�سوم تو�ضيحية للمراحل املختلفة للمبنى ،بجانب جداول الكميات ،و�أ�سعار املواد املطلوبة،
وجداول امل�صنعيات .

�إقليم دارفور امل�شكلة واحلل
يقع �إقليم دارفور يف ال�شمال الغربي من ال�سودان ،ويحد ب�أربع دول ،من ال�شمال م�صر وليبيا ومن الغرب ت�شاد
و�أفريقيا الو�سطي ،يبلغ عدد �سكان الإقليم  6ماليني ن�سمة ،موزعون على ثالث واليات هي� :شمال وجنوب وغرب دار
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فور ،وقد كان هذا الإقليم ميثل مملكة واحدة مت �ضمها لل�سودان عام  1906بعد هزمية ال�سلطان على دينار على يدي
اجلي�ش االجنليزى الغازي عقب �سقوط ال�سودان حتت الهيمنة الربيطانية.
وقد تعر�ض هذا الإقليم لهزات عنيفة متثلت يف اجلفاف والت�صحر يف منت�صف الثمانينيات من القرن املا�ضي ،والتي
خلفت م�شاكل عديدة بني القبائل ،ن�سبة للتناف�س ال�شديد على املوارد ال�شحيحة ثم اندالع احلرب الأخرية فى 2003
والتي خلفت وراءها مايقارب املليونني من النازحني والالجئني فى دول اجلوار ،مثل �إفريقيا الو�سطى وت�شاد ونزوح
�أكرث من  400الف �شخ�ص �إىل مع�سكرات حول املدن الكربى كالفا�شر ونياال واجلنينة ،بجانب ذلك ت�سببت احلرب يف
تدهور مريع للبيئة ،متثل يف دمار الغابات وموارد املياه �إىل جانب دمار العديد من القرى دمار ًا كام ًال مما ي�ستدعي
معه النظر يف كيفية �إعادة بناء هذه القرى والأرياف.
�إن وجود هذا العدد الكبري من النازحني يف مع�سكرات حول املدن الكربى ب�إقليم دارفور ،يجعل من املمكن ا�ستغالل
منط جديد ،يوفر الأمن من احلريق والآفات واحل�شرات
هذا الوجود لتدريب ه�ؤالء النازحني على بناء م�ساكنهم على ٍ
ال�سامة ،بجانب مالءمته لتلك البيئات من حيث درجات احلرارة والربودة.

املنزل القبوي الطيني كبديل منا�سب
للمنزل القبوي الطيني خ�صائ�ص ومميزات ،جتعله بدي ًال منا�سب ًا لكثري من املباين ال�سائدة حالي ًا يف مدن ال�سودان
و�أريافه� ،أما بالن�سبة لدارفور ف�أنها ميكن �أن ت�سهم �إ�سهام ًا فاع ًال يف حل م�شكلة ال�سكن،

خ�صائ�ص ومميزات املنزل الطيني القبوي
� /1شكله املعماري (على هيئة قطية) يتنا�سب ويتوافق مع النمط القدمي (الدردر) مما يعطيه قبو ًال لدى
ال�سكان.
 /2توافر املواد املطلوبة لبنائه يف معظم مناطق الإقليم ،خا�صة مادة الطني وامل�ضافات الأخرى كالق�ش والزبالة
ورخ�ص ثمنهما.
� /3سهولة و�سرعة بنائه وعدم حاجته ملهارات فائقة يف البناء مما يجعل التدريب على بنائه �أمر ًا �سه ًال.
 /4يحافظ على درجة احلرارة املنا�سبة �إذ �إن الطني يعترب عاز ًال للحرارة� ،إىل جانب وجود فتحات التهوية العلوية
التي ت�سهل ذلك.
 /5خلو املبنى من املواد اخل�شبية (احلطب) ( )none wood houseيح�سن من البيئة ويزيد من معدل منو
الغابات يف املنطقة �إذ يقلل من ا�ستخدام اخل�شب كمادة للبناء.

ا�ستخدام الطني كمادة للبناء
يتوافر الطني يف جميع �أنحاء ال�سودان ،ويختلف من حيث اللون واملكونات من منطقة لأخرى .فهو مادة حمراء تكرث بها
مركبات احلديد يف جنوب ال�سودان وجبال النوبة� ،إىل الرتبة الطينية ال�سوداء black cotton soilالتى يكرث بها
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الدبال  humusكما يف اجلزيرة ب�أوا�سط ال�سودان� ،إىل تربة خفيفة خمتلطة بالرمل وال�سلت كما يف روا�سب القا�ش
ب�شرق ال�سودان ،هذة اخلا�صية جعلت من املمكن اال�ستفادة من هذة املادة يف بناء امل�ساكن خا�صة يف �شمال ال�سودان
وو�سطه )ام درمان منوذج ًا للمباين الطينية)� .إىل جانب خا�صية الوفرة والوجود يف كل �أنحاء ال�سودان فان مادة
الطني �سهلة الت�شغيل كمادة بناء ،كما ميكن ان تقبل م�ضافات لزيادة هذة القابلية كالرمل واملواد الع�ضوية – الزبالة
والق�ش  -كما ميكن �إ�ضافة مواد مثبتة لها كاجلري والأ�سمنت والأ�سفلت مما يح�سن خ�صائ�ص هذة املادة ويزيد من
�صالحيتها كمادة للبناء كما ميكن حرقه فى كمائن لتح�ضري الطوب الأحمر وبالط الأ�سقف .roof tiles

طرق اختيار الطني
�أقدر من يعرف الطني و�أنواعه هم اخلزافون مبا توارثوه من معرفة قدمية ملادة قدمية ،فهم يعرفون جودة الطني
باللم�س او النظر بالعني.
هنالك طرق ب�سيطة ملعرفة الطني اجليد ميكن �شرحها فيما ي�أتي :
ا /وجود ت�شققات ب�سطح الرتبة ت�شري الحتوائها على الطني.
 /2الرتبة الطينية ناعمة امللم�س وعند خلطها باملاء جند �أنها ت�صبغ اليد بلونها عك�س الرتبة الرملية فهى خ�شنة
امللم�س.
 /3الرتبة الطينية عليها ملعان عند قطعها ب�آلة حادة كما نالحظ ذلك عند �ضرب الرتبة الطينية بالأزمة او الطورية
فان منطقة القطع تكون المعة.

اختبـــــارات الرتبــــة :
 /1اختبار الزجاجة
اح�ضر زجاجة نظيفة �شفافة ميكن الر�ؤية من خاللها� ،ضع كمية منا�سبة من الرتبة املراد اختبارها� ،صب كمية
منا�سبة من املاء ثم رج الزجاجة ليتم خلط الرتبة واملاء معا� ،ضع الزجاجة يف مكان منا�سب ملدة �ساعة.
بعد ذلك ارفع الزجاجة ثم دقق فى املحتويات ،يالحظ تكون طبقات من الرتبة ح�سب حجم احلبيبات ،رمل خ�شن
�أوال فى قاع الزجاجة ثم ناعم ثم طبقة طني ،ميكن معرفة ن�سبة الطني يف الرتبة ح�سب ارتفاع الطبقة املتكونة.
الرتبة املنا�سبة لعمل الطوب الطفلي (غري املحروق) يجب �أن تكون ن�سبة الطني يف الرتبة �أكرث من املكونات
الأخرى (�أكرث من  60فى املائة).
اختبار االنكما�ش shrink test:
اخلط ــوات
-

اخرت كمية قليلة من الرتبة املراد اختبارها ،ثم قم بعجنها جيد ًا بخلطها باملاء و�ضربها بالأر�ض مرار ًا
لتفريغ الهواء واحل�صول على ان�سجام ومتا�سك حلبيبات الرتبة.
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-

قم ب�صنع حبل من مادة الطني املعجون بفركه بني اليدين.

-

ق�س طول احلبل با�ستخدام مرت قيا�س ثم �ضعه يف مكان منا�سب ملدة � 24ساعة  ( .نفرت�ض ان القراءة
�ألأوىل �10سم )

-

قم بعمل القيا�س للحبل للمرة الثانية بعد جفافه .نفرت�ض �أن القراءة .)9.5

-

ميكن معرفة ن�سبة االنكما�ش فى احلبل بح�ساب الفرق بني القراءتني وهو � 0 .5سم اذن الن�سبة املئوية
لالنكما�ش ت�ساوى .. %5

-

ن�سبة االنكما�ش يف الرتبة تعطي �إ�شارة وا�ضحة لوجود كمية كبرية من الطني �ضمن حمتويات الرتبة ،حيث
�إن االنكما�ش �أحد �أهم خ�صائ�ص الرتبة الطينية ،ويالحظ ذلك بو�ضوح يف الرتبة الطينية ال�سوداء بعد
جفافها.
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مراحل بناء املنزل القبوى بالطني
املرحلة الأوىل :التح�ضريات الأ�سا�سية
تعترب هذه املرحلة بداية العمل ،ويتم فيها حت�ضري املواد الرئي�سية امل�ستخدمة يف البناء بعد عمل ح�ساب للكميات
احلقيقية املطلوبة لت�شييد املبنى (جداول الكميات) وتتمثل هذه املواد يف الطني ،الرمل ،الق�ش� ،أو الزبالة ،مواد
الرباط (حديد اخلو�ص والنملية) الأ�سمنت ،اجلري ،ال�صمغ ،غطاء ال�سقف املخروطي ،الأبواب ،ال�شبابيك ،الأ�سفلت،
الطوب الأخ�ضر ،الطوب الأحمر.
جدول الكميات للمواد
املوا�صفات

رقم

الوحدة

�سعر الوحدة

الكمية

1

طني ل�ضرب الطوب الأخ�ضر

م3

20

2

مونة لربط الطوب (ترتورة)

م3

10

3

رملة

م3

8

4

ق�ش تنب (زبالة)

جوال

10

5

�أ�سمنت

«»

6

6

�سلك منلية (�أرنب)

لفة

1

7

تراب ردميات

م3

6

8

رباط حلقي من اخلو�ص

قطعة

1

9

�أ�سفلت

�صفيحة

3

10

باب مقا�س  2*1م(�آر�ش)

قطعة

1

11

�شباك � 80*60سم (�آر�ش)

«»

3

12

غطاء �سقف خمروطي حديدي

«»

1

13

جري حمروق

جوال

10

14

�صمغ بدرة

كيلو

5

15

ماء للعمل

تانكر

5

اجلملة
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حت�ضري املعدات الالزمة للبناء
قائمة املعدات والأدوات
ال�صنف

رقم

الوحدة

الكمية

قطعة

2
2

1

�أزمة حفر

2

كوريك

«»

3

طورية

«»

2

4

كرك

«»

1

5

قالب طوب اخ�ضر مقا�س � 10*20*30سم

«»

2

6

قالب طوب اخ�ضر مقا�س � 7/11*22سم

«»

2

7

ميزان ماء 2قدم

«»

1

8

م�سطرين

«»

2

9

مرت قيا�س (  5مرت )

«»

1

10

خيط مباين (حبل بال�ستيك)

لفة

1

11

حمارة بيا�ض

قطعة

1

12

بلطة حفر

«»

1

13

تخ�شينة

«»

1

14

طالو �ش

«»

1

15

�أجنة

«»

2

16

�سلم (حديدي خ�شبي)

«»

1

17

�سقالة خ�شب

«»

1

18

حمور دائري (لبناء ال�سقف)

قطعة

1

19

وتد حديد مقا�س � 40سم

«»

5
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خطوات ومراحل ت�شييد املبنى:
�إعداد املوقع
يجب �أن ي�سبق هذه التح�ضريات �إعداد للم�سرح املراد العمل فيه ويتمثل هذا الإعداد يف الأعمال التالية:
�أعمال النظافة من الأنقا�ض والأ�شجار و احل�شائ�ش وت�سوية املوقع من النتوءات والزيادة يف �سطح الرتبة ،حت�ضري املاء
للعمل ومواعني حفظه و�إعداد ت�صريحات البناء والإجراءات املحلية.
مرحلة �ضرب الطوب الأخ�ضر :
الطوب الأخ�ضر احد تطبيقات ا�ستخدام الطني يف بناء احلوائط وكذلك يف ال�سقف .
يبد�أ �ضرب الطوب الأخ�ضر بنظافة وت�سوية الأر�ض بعد اختيار الطني املنا�سب والذي يجب �أن يكون خفيف ًا يحتوي على
ن�سبة ال تقل عن  %30من الرمل وميكن �إ�ضافة ق�ش التنب حتى يتم تخفيف لزوجتة وبالتاىل ي�سهل ت�شكيله فى الطوب
بعد �إ�ضافة الرمل �أو املادة الع�ضوية ،تتم �إ�ضافة املاء له مع التقليب امل�ستمر ،ويجب �أن تتم عملية التخمري هذه
و�إعطاءها زمن ًا منا�سب ًا حتى تكتمل ،كما ينبغي حت�ضري القوالب املنا�سبة للعمل .وبعد ذلك تتم عملية �ضرب الطوب
بوا�سطة جمموعات العمال (الرتبيزة) ب�إحدى طريقتني ت�ستخدمان يف �ضرب وتخلي�ص الطوب:
الطريقة الأوىل :طريقة التخلي�ص باملاء من القالب slope molding

ويف هذه الطريقة يتم غ�سل القوالب احلديدية وغمرها يف املاء (جردل او جركانة) وبعدها يتم قطع الطني وت�شكيله
داخل القالب حتى ميتلىء ،ثم ي�سحب القالب �إىل �أعلى ليتم تخلي�ص الطوبة منه متخذة �شكل القالب ،يجب عند
�ضرب الطوب ان تكون قطعة الطني واحدة ومتما�سكة حتى ال يحدث �شق فى الطوبة طويل او عر�ضي ولكي تكون
الطوبة قطعة واحدة متما�سكة يجب �ضغط الطني على الأركان واحلواف حتى تكون حواف الطوبة وكذلك الزوايا
م�ستقيمة.
الطريقة الثانية :طريقة اال�ستخال�ص بوا�سطة الرمل sand molding

وفى هذه الطريقة تتم كل اخلطوات ال�سابقة التي جرت يف الطريق الأوىل غري �أن القالب هنا يتم تنظيفه من الداخل
بالرمل ليك ِّون طبقة عازلة متكن الطني من النزول من القالب بعد رفعه �إىل �أعلى ،وهذه الطريقة تعطي طوب ًا عا َ
يل
اجلودة ومتما�سك ًا وم�ستقيم احلواف  ،غري �أنها �أبط�أ من الطريقة الأوىل لذلك يف�ضل العمال طريقة اال�ستخال�ص
باملاء.
الطوب امل�ستخدم يف بناء هذا النموذج نوعان او حجمان  ،طوب احلوائط وحجمه � 10*20*30سم وطوب ال�سقوفات
وهو متو�سط احلجم وت�ضاف �إليه مادة الزبالة �أو الق�ش مع التخمري لتعطي طوب ًا �أقل وزن ًا ال�ستخدامه يف ال�سقف
القبوي الطيني.
جتفيف الطوب
عملية جتفيف الطوب عملية مهمة يف مراحل انتاج الطوب ،و تتم بتقليبه على حوافه بعد مرور � 24ساعة حتى ي�سهل
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مرور الهواء و�أ�شعة ال�شم�س عليه ،ويرتك ملدة ثالثة �أيام حتى يتم التخل�ص من املاء والرطوبة التي بداخله  ،ومن
ثم ي�أخذ �شكل ال�صالبة املطلوبة للبناء ثم ينقل �إىل موقع البناء با�ستخدام عربة درداقة wheel barrow
وي�ستح�سن �أن ي�ضرب الطوب يف نف�س موقع البناء حتى ال يتعر�ض الطوب للك�سر يف عملية الرتحيل �إذا كانت
امل�سافة بعيدة عنه.

مراحل بناء وت�شييد املبنى:
 /1تخطيط املبنى
يتم تخطيط املبنى بعد نظافة وت�سوية املوقع ،ويتم با�ستخدام معدات ب�سيطة تتمثل فى مرت القيا�س ،خيط مبانٍ او
حبل بال�ستيك �شاكو�ش و 2قطعة حديد �أوتاد طول � 4سم (جوال جري �صغري) ،ميكن ا�ستخدام الرماد يف التخطيط
بدال عن طريقة التخطيط اخلطي:
ـ يتم حتديد مركز لدائرة املبنى يف منت�صف امل�ساحة املراد بنا�ؤها ويتم دق وتد حديدي فيه.
ـ يربط حبل �أو خيط مباين يف ال�سنرت ويتم حتديد ن�صف قطر الدائرة باملرت (قطر القطعة حوايل � 7أذرع �أو 4
�أمتار ون�صف القطر مرتان).
ـ يتم ربط وتد حديدي يف ن�صف القطر (احلبل) ويتم عمل دائرة ن�صف قطرها مرتان وذلك بالدوران حول
املركز حتى تكتمل الدائرة الأوىل ،يتم زيادة ن�صف القطر � 50سم لي�صبح 2.5م ويتم عمل الدائرة اخلارجية،
ير�ش اجلري على الدائرتني وبذا يكتمل التخطيط ب�صورة مب�سطة ،ونح�صل على م�سقط �أفقي للمبنى عبارة عن
دائرتني بينهما �50سم �..إذا كان ال�سقف يعتمد على دعامات جانبية عبارة عن �أعمدة مائلة �أو ل�سرتات ،فيجب
�أن تبد�أ مع التخطيط للأ�سا�س وبالتايل مرحلة احلفريات لتكون جزء ًا من املبنى.
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حفر الأ�ســـــــــــا�س
بعد عملية التخطيط يتم حفر الأ�سا�س ال�شريطي الدائري بعر�ض � 50سم ،يتوقف عمق الأ�سا�س على نوعية الرتبة� .إذ
يرتاوح يف الغالب بني  40ـ ــ�70سم ذلك لقلة حمل املبنى امل�شيد عليه .ي�ستخدم يف حفريات الأ�سا�س �أدوات حفر مثل:
االزمة� ،أبورا�سني ،كوريك ،طورية .ويجب مراعاة الدقة يف حفريات الأ�سا�س واال�ستعانة باخليط لتحديد الدائرتني
الداخلية واخلارجية حتى يبد�أ املبنى ب�صورة �صحيحة.
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عمليات بناء الأ�سا�س (اللب�شة) ال َق َّ�صة:
مرحلة الأ�سا�س حتى م�ستوى �سطح الأر�ض ت�سمى اللب�شة حيث يتم ر�ص الطوب حتى م�ستوى �سطح الأر�ض با�ستخدام
مونة الطني اخلفيفة اللزوجة ،ثم مرحلة بناء اال�سا�س فوق م�ستوى �سطح االر�ض (ال َق َّ�صة) ويف هذه املرحلة يتم البناء
�أي�ضا بالطوب الأخ�ضر باملونة اخلفيفة على �أن يكون امل�ستوى واحد ًا ( )levelingومراعاة ان يكون �أعلى م�ستوى ال
يقل عن � 50سم العتبار الردميات للمبنى وحمايته من الأمطار وال�سيول.
















مرحلة بناء احلوائط الدائرية:
تبد�أ هذه املرحلة بعد اكتمال مرحلة الأ�سا�س وعمل الردميات املنا�سبة داخل املبنى وتبد�أ بعمل املدماك الأول للمبنى
با�ستخدام الطوب الكبري على نظام الرباط الآدية (  )headerكما بالر�سم .وي�ستخدم املركز واخليط لتحديد ن�صف
قطر املبنى النهائي ...وهو  2.4مرت ويتم حتديد موقع واجتاه الباب (عر�ض الباب 1.02مرت) ثم بعدها يتوا�صل العمل
يف املبنى اال�سطواين ب�إحدى طريقتني:
/1طريقة ا�ستخدام اخليط ومركز الدائرة العمودي
يف هذه الطريقة يتم تثبيت عمود يف مركز الدائرة وهو عبارة عن ما�سورة حديد  1.5بو�صة طولها � 3أمتار تثبت
باحلفر فى مركز الدائرة وت�شد ب�أربعة �أ�سالك فى ارتفاع  2.5مرت للأر�ض لتكون واقفة ر�أ�سي ًا .يربط حبل يف
املا�سورة ميثل ن�صف الدائرة اخلارجية ويبد�أ البناء فى املدماك الثاين وير�ص الطوب بعد عمل طبقة من املونة على
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طريقة الرباط (�آدية) ( )headerويف كل مرة يتم مترير احلبل على كل طوبة من اخلارج لتعطى وزنة املدماك
الدائري بن�صف قطر حمدد  2.4مرت .وي�ستمر البناء بهذه الطريقة حتى م�ستوى ال�شبابيك (املرت االول).
/ 2الطريقة الثانية لبناء احلوائط با�ستخدام ميزان املاء
ويف هذه الطريقة وبعد بناء املدماك الأول للمبنى الأ�سطواين با�ستخدام املركز واخليط (ن�صف القطر) ،يتم
بناء بقية املداميك با�ستخدام ميزان املاء لعمل الوزنة الر�أ�سية للمداميك حتى مرحلة فتحات ال�شبابيك بعر�ض
� 62سم .ويتوا�صل البناء ب�إحدى الطريقتني الآنفتني (اخليط مع العمود ـ وامليزان) حتى م�ستوى الأقوا�س للباب
وال�شبابيك.














طريقة بناء �أقوا�س الأبواب وال�شبابيك:
يتم بناء الأقوا�س باحدى طريقتني:
/1با�ستخدام فرمات جاهزة من احلديد:
يف�ضل يف هذا النمط من املباين الطينية ا�ستخدام الأقوا�س بد ًال عن الأبيام �أو (العتب) ن�سبة لب�ساطتها وان�سجامها
مع املبنى الدائري ولتفادي اللجوء ال�ستخدام الأخ�شاب لندرتها وتعر�ضها للتلف والآفات.
تو�ضع الفرمة فى امل�ستوى املطلوب الرتفاع الباب �أو ال�شباك وتثبت من الأ�سفل لتحمل وزن القو�س يف املرحلة ،بعد
ذلك يتم بناء القو�س با�ستخدام (الفرمة) حيث ُير�ص الطوب على حوافه ويربط مبونة الطني حتى يكتمل القو�س
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كذلك ميكن عمل دائرتني لزيادة قوة حتمل الآر�ش ذلك �إذا كانت امل�سافة عري�ضة))more span more ring
لكن فى حالة الأبواب وال�شبابيك اليلج ْا لزيادة احللقات ..بعد جفاف القو�س فى اليوم التايل ميكن فك (الفرمة)
و�إكمال بقية املداميك..فوق الآر�ش حتى م�ستوى ال�سقف القبوي ...
/2الطريقة الثانية لبناء الأقوا�س:
يف هذه الطريقة يتم عمل ما ي�سمى (بالتنفيخة) وهي عمل فرمة با�ستخدم الطوب واملونه حتى تعطي ال�شكل
املطلوب للقو�س وباملقا�س املطلوب وي�ستخدم اخليط للتحكم يف �شكل القو�س وبعد جفاف �سطح الفرمة امل�صنوعة
من الطوب والطني يتم البناء للقو�س على نف�س الطريقة ليعطي ال�شكل املطلوب للقو�س وبعد جفاف البناء يتم فك
التنفيخة من �أ�سفل لي�أخذ القو�س �شكله النهائي.
عمل الرباط احلديدي حول املبنى اال�سطواين
وهو عبارة عن حلقة معدنية حميطها ي�ساوي حميط اال�سطوانة الدائرية للمبنى من اخلارج ..و ُت�صنع عادة من
اخلو�ص العري�ض  2بو�صة او من الزوي بعد ت�سطيحها وت�صنع على قطعتني متثالن ن�صف املحيط لي�سهل تركيبها
وربطها يف املدماك الأخري للمبنى (مدماك ال�سقف) وذلك با�ستخدام  4م�سامري  2فى كل ن�صف دائرة ت�شد على
حميط الدائرة لتكون رباط ًا حمكم ًا حول الأ�سطوانة.
الرباط احللقي احلديدي مهم جد ًا يف الأ�سقف القبوية ،ن�سبة لقوى ال�ضغط الهائلة الناجتة من ال�سقف على
احلوائط ومهمته الأ�سا�سية مقاومة هذه القوى حتى ال ت�ؤثر يف احلوائط وتنهار ب�سببها احلوائط والأ�سقف.
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احلوائط اجلانبية الداعمة (بل�سرتات)
البل�سرتات هي حوائط تبنى على �شكل �أعمدة ر�أ�سية �أو مائلة ومهمتها الأ�سا�سية دعم وتقوية احلوائط ،خا�صة تلك
التي تتعر�ض لقوى ت�ؤثر يف ثباتها.
تُبنى هذه احلوائط على جوانب الدائرة �أو الأ�سطوانة يف �شكل �أعمدة مائلة من �أعلى �إىل �أ�سفل (عر�ضها الأعلى 30
�سم والأ�سفل � 60سم) وتبنى على �شكل �أعمدة تبد�أ من قاعدة املبنى �إىل قمتة ومهمتها تدعيم احلوائط احلاملة
لل�سقف القبوي وامت�صا�ص القوى الناجتة منه �إىل ا�سفل وبالتاىل التتعر�ض احلوائط او ال�سقوفات لالنهيار ب�سبب
ذلك.
يجب دائما جعل �سمك احلائط كبري ًا حتى يتمكن من حمل ال�سقف و القوى الناجتة منه.















مرحلة ال�سقف:
ال�سقف القبوي النوبي
ين�سب هذا ال�سقف للنوبيني القدماء وقد ا�ستخدموه يف بناء املعابد القدمية وقد �أحيا هذا النمط من البناء املعمارى
امل�صري الأ�شهر ح�سن فتحي وقد مت عمل تطبيقات عديدة له على عدد من املنازل وامل�سارح وغريها فى جنوب
م�صر.

13

دليل بناء املنزل القبوي من الطني

املنزل القبوي امل�شيد من الطني هو دردر �أ�سطواين ال�شكل من �أ�سفل و�أعاله قبة من الطوب الطيني ذي احلجم
ال�صغري � 7*11*22سم قطر الأ�سطوانة الداخلي  3.6مرت واحلوائط مبنية من الطوب الطيني من احلجم الكبري
� 10*20*30سم .ارتفاع اال�سطوانة مرتان.
كيفية تنفيذ ال�سقف القبوي من الطوب الطيني
التقنية امل�ستخدمة يف تنفيذ هذا ال�سقف ب�سيطة تعتمد يف الأ�سا�س على حمور متحرك دائري من مركز الدائرة وهي
عبارة عن ما�سورة  1.5بو�صة حديدية بارتفاع � 1.5أمتار مثبتة ر�أ�سي ًا تدخل داخلها ما�سورة  1.25بو�صة متثل
املحور املتحرك حركة دائرية وعليه ذراع ي�ساوى قطر الدائرة مثبتة مبف�صل ي�سمح باحلركة الرا�سية �إىل �أعلى.
يتم بناء ال�سقف القبوي بو�ضع املدماك الأول ب�صورة مائلة يف اجتاه مركز الدائرة ،وي�ستخدم الذراع يف حتديد
�أو�ضاع الطوب واملداميك ،املدماك الأول ي�ستند �إىل الرباط احلديدي حول الأ�سطوانة الدائرية للمبنى وت�ستخدم
الذراع يف وزن كل طوبة على حدة حتى يكتمل املدماك ،ثم و�ضع املدماك الثاين بنف�س الطريقة.
ي�ستمر و�ضع املداميك بنف�س الطريقة حتى �أعلى ال�سقف حيث ترتك فتحة �صغرية بقطر � 30سم ت�سمح مبرور الهواء
ال�ساخن �إىل �أعلى ومن ثم �إىل خارج القطية.
يتم تثبيت غطاء حديدي خمروطي ال�شكل لي�سمح مبرور الهواء ومينع دخول احل�شرات والطيور �إىل الداخل.
الطوب امل�ستخدم يف ال�سقف القبوي يجب �أن يكون خفيف الوزن من احلجم ال�صغري � 7*11*22سم  ،ويجب ان تكون
مونة الرباط لزجة ما �أمكن ذلك ،ويجب �أن تخمر املونة قبل بدء العمل بال�سقف ،وميكن ان ت�ضاف لها بع�ض املواد
كالق�ش �أو الزبالة وتخمريها معا لزيادة قوة متا�سك الطوب مع بع�ضه البع�ض يف املدماك.
عملية بناء ال�سقف يجب �أن تتم على مراحل ويجب يف املرحلة الثانية قبل قفل ال�سقف عمل رباط حلقىى حول ال�سقف
با�ستخدام منلية خ�شنة (�أرنب) وعمل بيا�ض �أو لب�شة �أ�سمنتية لتثبيت رباط النملية حتى ي�شد ال�سقف من اخلارج
ويزيد من قوة رباطه.
بيا�ض ال�سقف من اخلارج وعمل مادة عازلة من املاء (:)Rendering
بيا�ض ال�سقف مرحلة مهمة جد ًا وتتم با�ستخدام مواد خمتلفة فيمكن ا�ستخدام الأ�سمنت والرمل مع �سلك النملية
(�أرنب) يف بيا�ض ال�سقف من اخلارج ثم عمل طبقة عازلة للماء (كالأ�سفلت �أو الفلنكوت) �أو �أي مادة عازلة
�أخرى.
كما ميكن ا�ستخدام الرمل مع الفلنكوت �أو الأ�سفلت وخلطها مع ًا بن�سبة � 2:1أو بعد ت�سخني الأ�سفلت وتخفيفه
باجلازولني �أو الكريو�سني وخلطه بالرمل اللني وعمل طبقه ب�سمك � 2-15سم تعمل على حماية ال�سقف من الأمطار
والرطوبة ومتنع ت�سرب املاء الذي ميكن ان ي�ؤدى �إىل انهيار ال�سقف.
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بيا�ض احلوئط من اخلارج
البيا�ض الداخلي للمبنى ميكن �أن يكون با�ستخدام مادة الرمل املثبت بال�صمغ وخلطها مع ًا وي�صلح يف هذه احلالة
لل�سقف واحلوائط مع ًا كما ميكن ا�ستخدام املواد الطينية املحلية كالطني امللون املخلوط مع الرمل �أو اجلري وميكن
ا�ستخدام معدات ب�سيطة فى البيا�ض مع اال�ستفادة من املهارات واملعرفة املحلية.
�أر�ضيات املبنى
ميكن �أن ت�أخذ الأر�ضيات �أ�شكا ًال متعددة ح�سب نوعية وا�ستخدام املبنى �أو البيئة املوجود بها ..فيمكن �أن تكون
الأر�ضيات �أر�ضية ثابتة وممندلة من تراب الردميات ،ي�ضاف لها طبقة خفيفة من الرمل لتكون �أر�ضية منا�سبة يف
الريف .اما يف احل�ضر واملدن فيمكن �أن تكون الأر�ضيات �ضفرة من الطوب �أو احلجر �أو من اخلر�سانة �أو البالط من
ما يتنا�سب والغر�ض من املبنى.
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تركيب الأبواب وال�شبابيك
يتم تركيب الأبواب وال�شبابيك بعد عمل الوزنة الر�أ�سية وعمل فتحات للد�ساتري وا�ستخدام اخلر�سانة يف تثبيتها
بالأ�سالك �إىل احلوائط حتى ال حتدث خلخله بها عند فتحها ...يجب �أن يتم بيا�ض الأبواب وال�شبابيك بالأ�سمنت
والرمل ..لكرثة تعر�ضها للمطر واحلركة.
�أعمال الطالء الداخلى واخلارجى للمبنى
الطالء عملية جتميلية للمبنى من الداخل واخلارج ،واملواد امل�ستخدمة يف الطالء كثرية ،منها املحلية ومنها امل�ستوردة
كالبوهيات وطالء البوما�ستيك .يف املبنى القبوي الطيني ميكن ا�ستخدام الأنواع املحلية يف الطالء خا�صة املباين
الريفية ،فيمكن ا�ستخدام اجلري املحلي يف طالء املبنى من اخلارج ،وميكن ا�ستخدام �أنواع الطني امللون (الرقيطاء)
يف الطالء الداخلىي..كما ميكن ا�ستخدام الطالء امل�ستورد (البوما�ستك) والبوهيه يف الأعمال احلديدية.
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جدول امل�صنعيات
املوا�صفات

منرة

الوحدة

ال�سعر /جنيه

الكمية

1

حفريات الأ�سا�س ال�شريطى

مط

3

13

2

مبانى الأ�سا�س

مط

7

13

3

مبانى احلوائط الدائرية

م2

10

26

4

بناء �آر�شات (� 60سم� 100 -سم )

قطعة

20

3

5

بناء ال�سقف القبوي من الطني

م2

20

10

6

تركيب غطاء ال�سقف

عملية

20

1

7

تركيب الرباط الدائرى من اخلو�ص

«»

25

1

8

عمل رباط ال�سقف (بالنملية)

«»

25

1

9

بيا�ض ال�سقف من اخلارج

«»

4

10

10

طالء ال�سقف باملادة العازلة (فلنكوت)

«»

3

10

11

بيا�ض احلوائط الداخلية وال�سقف

م2

3

36

12

تركيب الباب

قطعة

20

1

13

تركيب ال�شباك

«»

15

2

14

طالء احلائط

م2

2

52

15

�أعمال الردميات الداخلية واخلارجية

عملية

30

1

16

�أعمال الأر�ضيات (�ضفرة )

م2

30

1

17

�أعمال �ضرب الطوب الأخ�ضر الكبري

الف

100

1.5

18

�أعمال �ضرب الطوب الأخ�ضر ال�صغري

الف

50

5

19

�أعمال النظافة والت�سوية

عملية

30

1

20

�أعمال ترحيل و..

«»

20

اجلملة
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�أعمال بناء املطبخ
تطبيقات املنزل القبوي من الطني ميكن �أن ت�شتمل على عدة وحدات متماثلة يف احلجم واالرتفاع حيث ميكن بناء
وحدة متثل مطبخ ًا بكل املوا�صفات املطلوبة فيه ،خا�صة التهوية وميكن زيادة فتحة التهوية حيث ميكن للدخان والهواء
ال�ساخن اخلروج منها ب�سهولة حتى عندما يكون املطبخ مقفوال ..وعمل �أر�ضية منا�سبة وبيا�ض داخلي وطالء متنا�سب
مع الغر�ض الذي من �أجله �أن�شئ املبنى.
دورة املياه
�أب�سط انواع دورة املياه با�ستخدام احلفر 2*1م مع عمق يرتاوح �إىل مرتين ف�أكرث مع �ضرورة بناء خنزيرة باملواد
الثابتة كاحلجر والطوب الأحمر ،مع عمل ما�سورة للتهوية بطول مرتين على الأقل.
مبا �أن املبنى ال ي�ستخدم الأخ�شاب البلدية فيمكن عمل �إ�سالبة خر�سانية بطول  1.5مرت وعر�ض �50سم لتو�ضع على
فتحة احلفرة 2*1م .ومن ثم بناء حوائط خفيفة من الطوب متو�سط احلجم �7*11*22سم  .وبيا�ضها بالزبالة من
الداخل واخلارج � .أو �أية مادة �أخرى كالأ�سمنت واجلري.
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اخلامتة

�إن تقدمي هذا النموذج من املباين يعترب ح ًال منا�سب ًا مل�شكلة ال�سكن احل�ضري والريفى لكثري من الأقاليم ال�سودانية
حيث ميكن الرتويج له لدى املنظمات الأهلية والأجنبية واجلهات الهند�سية ووزارات التخطيط العمراين يف
الواليات ،وميكن عمل تطبيقات منا�سبة له وتدريب عدد مقدر من البنائني لعمل هذا النموذج.
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Practical Action - Sudan
Postal address:
P.O. Box 4172, Khartoum 1114
Street address:
4 street 49 off Pio Yokwan Road - Khartoum W- Adjacent to and North of Khartoum 3 Sports
Telephones:
+249-1-83- 578821/578827/578828/460419
Fax:
+249-1-83-472002
E-Mail:
sd_sudan@practicalaction.org.sd
website:
www.practicalaction.org
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