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 الملخص

تصمٌم الهٌاكل وإطارات وتغطٌات وإكساءات األبنٌة لعبت األخشاب دورا هاما وحٌوٌا فً تشٌٌد العمائر كمادة إنشائٌة فً 

مننا الخننارل والننداخل ئو دنننائم إنشننائٌة. وتإلننمنت تانني اينشنناءات الهٌكاٌننة الخشننبٌة كننل مننا المعابنند والمنن ارات الدٌنٌننة 

القابل لافي واألكواخ والمساكا فً المناطق الحارة والمعتدلة والباردة بحسب توافر ئشجار الغابات وكمواد لاتشٌٌد السرٌع  

والتركٌب، وتنشأ قٌمة األخشاب ما خصائصها الطبٌعٌة ومواصفاتها كمادة بناء ، وتتمٌ  األخشناب بتننوف فنً خصائصنها 

ما حٌث الكثافة والثقل النونً والحجم وقاباٌتها لاتشغٌل ، ولألخشاب دورا بٌئٌا هاما حٌث ئا توافر مصنادرها ٌعن   منا 

ارٌة والبحث ٌتناول تنوف تطبٌقات اينشاءات الخشبٌة فً مختان  اسسنتعماست خارجٌنا فرص استثمارها فً األنشطة التج

وداخاٌا وفً مختا  األجواء والبنً الهٌكاٌة ما ئسق  وجدراا وئرإلٌات وتغطٌات. والخشب مادة متجددة وقاباة لاتدوٌر 

نالمٌة لبعض ما نمنارة العنالم الخشنبٌة والتنً والتحال بٌئٌا دوا ئا ٌنتج ننها ماوثات. والدراسة تعد دلٌل تقدٌمً وجولة 

ٌمكا توصٌفها ببساطة بأنها نمارة الشعوب، صممت وبنٌت بواسطة المجتمعنات المحاٌنة والعنائوت والبنناة األفنراد. وهنو 

  ئٌإلا رسالة تفٌد بأا العمارة الوطنٌة تشكل نتاجا نالمٌا هاما لعصرنا الحالً. ومنا اشنكالٌات البحنث التأكٌند نانً وصن

 هذه العمارة .محل الدراسة ونمل توصٌات تأكد نتائج البحث التحاٌاٌة.

 مساكا . -ئخشاب -بٌئة –استدامة  :الكلمات المفتاحٌة 

Abstract 

Wood played an important and vital role in the construction of buildings as a structural 

material in the design of structures, frames, coverings and finishes of buildings from outside 

and inside or structural foundations. These wooden structures included temples, religious 

shrines, huts and dwellings in hot , temperate and cold regions, depending on the availability 

of forest trees and as materials for rapid construction that can be dismantled and installed , 

The value of timber arises from its natural properties and specifications as a building material 

. Wood is characterized by a variety of properties in terms of density, specific gravity, size 

and operability. Wood has an important environmental role, as the availability of its resources 

enhances the opportunities for its investment in commercial activities. The research deals with 

the variety of applications of wood construction in various uses, externally and internally, and 

in different climates and structural structures of roofs, walls, floors and covers. Wood is 

renewable, recyclable and environmentally degradable without contaminants. This research is 

a presentation guide and a global tour of some of the world's national architecture, which can 

simply be described as the architecture of peoples, Designed and built by communities, 

families and individual builders. It is also a message that national architecture is an important 

global product of our time 

Keywords: Sustainability – ecology- wood- timber- house.  
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 Introductionمقدمة 

تعد ثقافات الشعوب المختافة حول العالم بمثابة منج ات فكرٌة تطورت نبر سنٌا طوٌاة ما خول الممارسات الٌومٌة 

العدٌد ما المساكا البٌئٌة المتوافقة مع المتطابات المناخٌة والجغرافٌة وتراكم الخبرات العماٌة التً توطدت نبر بناء 

والطوبوغرافٌة حتى وصات فً نهاٌة المطا  إلى التكوٌنات واألشكال الحالٌة . وتعكس تاي المساكا مدى البرانة التً 

فة الظرو  الطبٌعٌة التً فرإلت وصات إلٌها خبرات البناءٌا ما إبداف ومهارة فً صٌاغة األشكال البٌئٌة وتكٌفها مع كا

سهاٌة ئو جباٌة ئو بالقرب ما األنهار داخل الغابات ئو فً  -نفسها ناى سكاا تاي البٌئات سواء كانت حارة ئم باردة 

 الصحاري ئو ناى سواحل البحار.

 : Objectivesأهداف البحث 

لعماٌات التشٌٌد واينجا  بما ٌجعاها متكٌفة مع المتطابات ٌهد  البحث إلى التعر  ناى الم اٌا البٌئٌة لألخشاب المتوفرة 

البٌئٌة والسكنٌة وخاإلعة لاظرو  المعٌشٌة والمناخٌة لامجتمعات المحاٌة ، والتعر  ناى ثقافتها التً صمدت نبر مئات 

 السنٌا دونما تغٌٌر جوهري طرئ ناٌها.

 :Methodologyمنهاجٌة البحث 

مننا حٌننث قنندم اسننتخدام تانني التقنٌننات والمننناهج الوصننفٌة  Historical Methodsٌننة التركٌنن  ناننى  المننناهج التارٌخ

Descriptive Methods .ما ناحٌة طرق اينشاء والتشٌٌد واستغول المواد الطبٌعٌة المتاحة لتشٌٌد تاي األبنٌة 

 : Discussionمناقشة 

التعر  ناى ئشكالها ومواد بناءها وتو ٌع األنشطة ما ٌفٌد الباحث العربً هنا هو ما تتٌحه تاي النماذل ما فرص 

الحٌاتٌة والمعٌشٌة داخاها فالبٌئة العربٌة تتمٌ  بالتنوف الغنً فً المناخات المختافة فهناي البٌئة ال رانٌة والنباتٌة 

اوٌة ، كذلي والواحات والغابات والسهول والجبال وشواطئ البحار وإلفا  األنهار والبٌئات الرماٌة والصخرٌة والصحر

 الجا  والرطب. -الطقس الحار والبارد

كذلي توفر البٌئات المختافة مواد لابناء مصدرها إما ئرإلً كاألحجار الجٌرٌة والرماٌة والصخور البا لتٌة والغرانٌتٌة 

لنخٌل ئو والرخام والركام ) ال لط( والرمل والابا ) الطٌا( ئو نباتً كاألخشاب والغاب ) البوص( فً المستنقعات وا

حٌوانً كخٌام شعر وصو  الغنم . والبٌئة الطبٌعٌة فً العالم العربً هً نسخة مصغرة نا النموذل العالمً ما ناحٌة 

 ثراء التنوف فً مواد البناء والتً ئثرت بدورها فً األشكال المعمارٌة وطرق البناء. 

نا هنا هو نرض ندة نماذل ما ئشكال البناء تطورت طرق البناء باألخشاب لتصل إلى مستوى معقد اينشاء وما ٌهم

 الخشبً إما كمادة مفردة ئو مرتبطة بمواد ئخرى غٌر خشبٌة ، كما ئا لكل بٌئة نظامها البنائً الخاص بها.

 تعرٌفات:

  Sustainability : أوال : اإلستدامة 

واسستدامة بالنسبة لابشر هً القدرة نانى حفنظ إصطوح بٌئً ٌص  بقاء النظم الحٌوٌة متنونة ومنتجة مع مرور الوقت. 

وفٌمنا ٌتعانق بالمنشن ت .نونٌة حٌاتهم ناى المدى الطوٌل وناى حفظ العالم الطبٌعً واسستخدام المسؤول لاموارد الطبٌعٌة

 (. فهً تتمٌ  بخصائص ئهمها :1البٌئٌة المستدامة)

 التوزٌع الجغرافً:  -1

ارات الخمننس وفنً ئقننالٌم تتمٌنن  بننالتنوف البٌئننً والطوبننوغرافً والمناخً،فننالوجود وٌتإلنما نمنناذل ألبنٌننة تتننو ف نبننر القنن

 الكثٌ  لاغابات فً نصفً الكرة األرإلٌة الشمالً والجنوبً ئتاح مصدرا جاه ا لامواد اينشائٌة.
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 االمتداد التارٌخً:  -2

 وتتإلما ئبنٌة ٌعود تارٌخ بناءها لعشرات القروا الماإلٌة حتى العصر الحالً.

 ثانٌا: البنٌة اإلنشائٌة:  

جعاننت الخصننائص اينشننائٌة لمننادة الخشننب وقوتننه وطولننه لٌكننوا مثالٌننا لبننناء الهٌاكننل اينشننائٌة والجنندراا واألرإلننٌات 

 واألسق  وهذا ٌعتمد ناى ناماٌا رئٌسٌٌا وهما: 

 أنواع األخشاب اإلنشائٌة :  -1

 . softwoodواألخشاب اللٌنة hardwoodأخشاب حقٌقٌة وتتضمن األخشاب الصلبة  -أ

 reedوالبببوص نالغبباب   bambooوالخٌببزران  caneوتتضببمن القصببب  Poaceaeأشببباا األخشببابن النجٌلٌببة  -ب

والروطبان  wickerلخبوص وا palm branchواألملود ن العسلوج  أو سعف النخٌل grassوالعشب  strawوالقش 

  .2ن willowوالصفصاف  rattanن األسل الهندي  

 األعمدة والقوائم والتغطٌات: -2

مرنة لتشكٌل هٌكل ئساسً تتم تغطٌته بالقش وهو إنشناء  polesإا األشكال المختافة ما الموجئ فً العالم تستعمل قوائم 

 تستعماه الشعوب البدوٌة لتكوٌا مأوى خفٌ  الو ا ٌتم نصبه وفكه بسهولة.

 : bambooالبامبو ن الخٌزران    -أ

وخفنة ٌعد الخٌ راا خامة ئصنٌاة فنً القنارات الخمنس، ئسنتعمل إنشنائٌا فنً األبنٌنة المحاٌنة طٌانة ئلفنً ننام لقوتنه ومتانتنه 

 و نه. وسرنة نموه ومصدرا قٌما لألبنٌة المستدامة فً المستقبل.

 : reedالغاب ن البوص / القٌصوب   -ب

ٌستعمل الغاب فً تصنٌع القش وحبي الحصٌر لإلكساء و التشٌٌد.وئفإلل مثالٌا لبنناء البنوص هنً مجتمعنات شنط العنرب 

 .جنوب العراق وشعوب األوروس ناى بحٌرة تٌتٌكاكا فً البٌرو

 ثالثا : المشٌدات الخشبٌة فً آسٌا: 

 :   民家 Japanese Minkaبٌوت المٌنكا نالٌابان  -1

-1تتنوف المٌنكا ئو البٌوت الشعبٌة ما بٌوت رؤساء القرى والتجار إلى الدور الصغٌرة لام ارنٌا, وتصن  إلنى فئتنٌا : 

فإنشاء الهٌكل ما السق  والجندراا والقنوائم منا machiya(3 .)بٌوت المدا ماتشٌا  -noka .2بٌوت الم ارف " نوكا" 

 األخشاب. وتستعمل األحجار كأساسات والجدراا الخارجٌة غٌر ايستنادٌة ألبنٌة النوكا ما الخٌ راا والطٌا

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
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 Clay "وٌقسننم الفننراد الننداخاً بشاشننات من لقننة ورقٌننة "فوسننوما .fusuma   ئو ئبننواب شننبي خشننبً. وٌغطننى السننق

 . 4نبالعشب والقش والطٌا 

     

الٌابان. –نموذجان تخطٌطٌان لبٌوت المٌنكا الرٌفٌة   1الشكل ن  
 

 :    Japanese Townhouse  町家بٌوت المدن الٌابانٌة -2

. وهٌكاهنا machiyaئو"ماتشنٌا"  urban minkaم وتسمى المٌنكا الحإلنرٌة19ٌعود تارٌخ المساكا الحدٌثة إلى القرا 

منع  kawaraخشبً وٌدنم بأنمدة رئسٌة وجسور ئفقٌة ودنامات مائانة و سنق  كبٌنر منحندر ومكسنو ببوطات"كناوارا" 

تقنً منا وهنج شنمس الصنٌ . ومندخاٌا خناص ولاإلنٌو  وغنرفتٌا لاإلنٌو  ولامعٌشنة وغنرفتٌا لاننوم  eavesئفارٌ 

حندائق  3-2(.  وتنفصل الغر  بشاشات من لقة مع نوافنذ خارجٌنة. وتوجند 5وغرفة طعام مرك ٌة تتصل بباقً الغر  )

صغٌرة داخل ئو خارل البٌنت تنرش بالمٌناه لخانق هنواء بنارد ٌاطن  الحنرارة صنٌفا.و ٌصنل سنق  المطنبخ بسنور المننور 

skylight لخننرول الهننواء السنناخا وبعننض المسنناحات تغطننى بأرإلننٌات خشننبٌة بٌنمننا األخننرى تغطننى بحصننٌرالتاتام ً

tatami  ما ئنشناب األثنل المحبوكنةwoven rush grass والجندراا الخارجٌنة منا الخٌن راا المجندول .woven 

bamboo  ًوالمغطى بطبقة طٌنٌة ناى كو الجانبٌا ٌمكا استبدالها بالخشب الرقائقplywood(6.) 

      

الٌابان. -  نموذج ومخطط من بٌوت الماتشٌا الحضرٌة 2الشكل ن  
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 : Toda Hutأكواخ التودا ن الهند   -3

 Tarun(. بحسنب وصن  خبٌنر الحفناظ نانى البٌئنة تناروا تشنابرا"7جننوبً الهنند ) Nilgiriتقنع فنً هإلنبة نٌاجٌنري ,

Chabra ( وتتكنوا القرٌنة "مونند" 8: ٌمكا ئا تسنتمر لعندة نقنود  .)mund  ئكنواخ ذات شنكل قبنوي برمٌانً  11منا

barrel vault(. 9بٌتا تقاٌدٌا جدٌدا) 41را ورفاقه ما بناء ئكثر ما . وقد نجح تشاب 

 

               

 الهند. -   نموذجان إنشائٌان من بٌوت التودا 3الشكلن

 

 Kalinga Octagonal Houseالمثمن األضالع نالفٌلٌبٌن  بٌت الكالٌنغا  -4

قوائم قصٌرة مغمنورة فنً  4م نرض والداخاً ما 5.2م طول و 6ٌعد تصمٌم البٌت المثما األإلوف فً مقاطعة كالٌنغا 

قنننوائم لننندنم السنننق ، واسرتفننناف  8م فنننوق األرض، وخارجٌنننا 1.2األرض لننندنم منطقنننة المعٌشنننة الرئٌسنننٌة المسنننتطٌاة 

،  floor lathsفنوق القنوائم لتثبٌنت شنرائح  األرإلنٌة  joistsوالتندنٌم  girdersم. وتقع العنوارض الخشنبٌة 4.5الكاً

 ladderناى الثمانً قوائم لحمل ئلواح الجدراا. وٌتم بانود منطقنة المعٌشنة بسنام رئسنً  groovedوالجسور المح  ة 

مقنناطع متوا ٌننة مننا األمننام لاخانن  ، والقسننم األوسننط ئقصننر مننا الجوانننب. وتغطننى األرإلننٌة بحصننٌر  3والمقسننم إلننى 

لاجدراا والسق  ، وفً بعض البٌوت ٌستعمل  exposedا .والتصمٌم الداخاً فسٌح لاهٌكل اينشائً المكشو  الخٌ را

فإا ترتٌب وحجم تاي البٌوت ٌنوءم جندٌا احتٌاجنات العائانة  granaryئو جرا لاحبوب  loftفراد السق  كسقٌفة) ناٌة( 

 . 10نالممتدة

        

 .الفٌلٌبٌن - الكالٌنغا لبٌت ومخطط نموذج  4نالشكل
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 :Toraja Tongkonanبٌت التوراجا ن إندونٌسٌا   -5

وٌسنمى   Sa'adan Torajaفً األرخبٌل ايندونٌسً ٌقطا شنعب سن داا توراجنا  Sulawesiفً مقاطعة سوسوٌ ي 

 دوا مسنامٌر نانى tongue and grooveو ٌبنى منا ئلنواح خشنب مجمعنة بالاسناا والنقنرTongkonanتونغكوناا 

( . وٌوجنند سننق  ٌشننبه سننرل 11صننابة مننا جننذوف األشننجار المرتفعننة لاوقاٌننة مننا القننوارض والثعننابٌا) pilingsركننائ  

 zincئو ال نني  corrugated ironالخٌول كبٌر الحجم  منحنً ألنانى ومغطنى بنالقش. وفنً األركناا بالحدٌند الممنول 

وٌشٌد السق  بقطاف ئسفل السق  ما ئنمدة الخٌ راا مرتبطة بالعوارض المائاة و ٌمدد فوقها طبقات متشنابكة منا ئننواد 

. وقد ٌمدد السق  بعٌندا وٌسنتعمل نمنود إلنخم لٌندنم نهاٌنة rattanتربط معا وبالبوص  bamboo stavesالخٌ راا 

 (.12عٌشة والمطبخ وئجنحة النوم)غر  هً الم 3السق . والتصمٌم الداخاً لابٌت بسٌط ما 

    

 إندونٌسٌا. -   بٌوت تونغكونان  لشعب توراجا  ومنظور إٌزومتري داخل5ًالشكلن

 

 :Korowai Tree Houseبٌت أشجار الكورواي نإندونٌسٌا   -6 

م 12-8. وٌبنوا ئغاب ئشجارهم بمساحة West Papuaٌسكا شعب الكورواي بٌوت األشجار فً غابات بابوا الغربٌة 

ئفنراد منع متعاقناتهم وحٌوانناتهم لمندة  11م فنً اثنتنٌا ئو ثوثنة معنا وهنً قوٌنة تكفنً نائانة منا 45فوق األرض بإرتفناف 

خمسننة سنننوات بنندوا صننٌانة. شننهدت السنننوات األخٌننرة تغٌننرات لاكننورواي نظننرا سخننتوطهم بمجتمعننات فئوٌننة فننً بٌننوت 

 (  . 13م )2التً ترتفع نا األرض   stilt housesايرتكا ٌة  Kampongالكامبونغ 

        

 إندونٌسٌا – االستوائٌة األشجار أعالً الكورواي مسكن ٌمٌنا  6نالشكل
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 :Balinese Kurenبٌت الكوِرن ن بالً    -7

ٌتكوا ما ندد ما األبنٌة فً بقعة مربعة ما الج ٌرة تتإلما مجمع نالً الجدار.وقد بننً منا جنذوف األشنجار )األنمندة 

وتوظ  تنونا وتشكٌاة منا  elements، وهً منفتحة ناى العناصر post and beam constructionوالجسور( 

ً الجن ء األنانى منا البٌنت تسنتعمل األخشناب (.وفن14) Javanese styleئشكال األسق  الممٌن ة باألسناوب الجناوي 

 mortiseوالمرتبطة معنا بوصنوت الاسناا والنقنر nonload bearing wallsالخفٌفة ئو الخٌ راا لاجدراا الحاماة 

and tenon joints  والمؤمنننة بأوتنناد خشننبٌة ئو روابننط. وٌإلننفً العدٌنند مننا شننبابٌي التهوٌننة العننابرةcross 

ventilationكبٌرة مرتك ة ناى قوائم خوابٌر . فاألسق  الpiles  وتتمٌ  بمٌول منحدرةsteep pitch  مع إفرٌ  ممتند

ومعاق. وتحمنً البٌنت منا نواصن  األمطنار اسسنتوائٌة وإلنوء الشنمس المباشنر. وغالبنا منا تنتهنً قمتهنا بنالقش ئو قنش 

 (.15األر  واألنشاب الجافة، غسٌل السكر ئو ئوراق جو  الهند)

 
 جزٌرة بالً. –ٌسار قرٌة مساكن الكورن   (7الشكل

 

  Marsh Arab Reed Houseمضٌف عرب األهوارن العراق   -8

 Ma'danتكونت الحٌاة البرٌة فً مستنقعات األهوار ما التقاء مجرى نهنري دجانة والفنرات النذي ٌقطننه ننرب المعنداا 

(. وٌتم تشنٌٌد المإلنٌ  بحن م ئننواد القصنب السنمٌكة داخنل فجنوات فنً قانندة 16فً جنوبً العراق وهم نرب األهوار)

م ثنم ٌنتم ثننً قمنة السنق  فنوق الصنفٌا 2فً قناف النهنر فنً صنفٌا متنوا ٌٌا ٌصنل إلنى  reed bedالقصب ) البوص( 

اسنتعمال وتتصل معا ب horse shoe archesلاتراكب وٌتم ثنٌهما جمٌعا لتكوٌا ساساة ئقواس ناى شكل حدوة الفرس 

حن م طوٌانة منا القصنب ئحٌاننا تكنوا منا جنذف  4الح م الممتدة فً صفو  ئفقٌة بطنول البنناء. ونانى كنل طنر  توجند 

المحبنوي  mattingما خط السنق  الرئٌسنً. وٌغطنى السنق  بالحصنٌر  stick upالنخٌل مغطى بالقصب وتمتد ألناى 

حصنٌر  meshب خولهنا. وكنو الطنرفٌا مغطٌناا بشنبكة باسنسنٌا draftوالجدراا مابسة بحصٌر مفتوح ٌسمح بالسحب 

 (.17مفتوح.مع فتحات مرك ٌة نند كو طرفً الدار داخل البناء)
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 العراق. -  أعلى نموذج مضٌف عرب األهوار من الخارج والداخل 8الشكلن

  

 : المشٌدات الخشبٌة فً أفرٌقٌا: رابعا

 :Ganvié stilt villageقرٌة غانفٌه اإلرتكازٌة ن بنٌن   -1

.وهنً بحٌنرة إلنخمة Beninفنً جمهورٌنة بننٌا  Nakouéوٌطاق ناٌها فٌنٌسٌا غرب ئفرٌقٌا و تقع ناى بحٌرة ناكوٌنه 

مالحة تغذى ما األنهار الكبرى فً الشمال والجنوب.  وٌعٌش الغانفٌوا ناى صٌد األسماي والتجارة نبنر  وارق خشنبٌة 

Pirogues  ًكوسنائل مواصننوت.. والبحٌنرة تتكننوا مننا جن ر اصننطنانٌة صنغٌرة حٌننث تكننوا المندارس والمقننابر وبنناق

 (. 18األنشطة اسجتمانٌة)

     
 بنٌن. -  نماذج من بٌوت قرٌة غانفٌه اإلرتكازٌة 9الشكل ن

 
 :Rendille Minمالجئ الرٌندٌللً ن كٌنٌا   -2

سنانات تنتقنل  3منرات سننوٌا لارننً والمٌناه. خنول 6المنٌا، حٌنث تنقنل  منأوى 51-31تتكوا مستوطنة الرٌندٌااً منا 

كام ٌومٌا، وقبل مغٌب الشمس تقوم النساء بتفرٌغ حمولة ايبل، وتعٌد بناء المساكا، وٌإلع  41المستوطنة وتسافر لمسافة 

 (.19ناٌها)الرجال حواج  لاحٌوانات.ومؤخرا استقرت مستوطنات الرٌندٌااً بجانب المدا وئصبحت تعتمد 

          
 كٌنٌا. -  أعلى نموذج إنشائً لمأوى الرندٌللً 10الشكل ن
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 :Zafimaniry Houseبٌت الزافٌمانٌري ن مدغشقر   -3

ٌاعننب الخشننب دورا مرك ٌننا فننً جمٌننع مننناحً الحٌنناة لشننعب  افٌمننانٌري. ول خرفننة بٌننوتهم الخشننبٌة دسست اجتمانٌننة و  

وتنأثٌرات نربٌنة نانى  Polynesianرم ٌة هامة.وجاها رفٌعة مسنتوى ال خرفنة بنمناذل هندسنٌة ذات رمنو  بولٌنٌ ٌنة 

شرٌا نونا ما األشجار المحاٌنة تسنتعمل لننمط منا اينشناء . فاألخشاب المستخدمة ما نMalagasyالثقافة الماسغاشٌة 

وٌطاق نانى العماٌنة تسنمٌة اكتسناب العظنم  planksوال خرفة.وبعد ال وال ٌتم استبدال الخٌ راا بألواح الخشب الصاب 

acquiring bones  وبمننرور الوقننت ٌصننبح البٌنت بأكماننه مننا اينشنناء الخشننبً وم خنر  وٌتطننور الشننكل إلننى البٌننت

 (.20والذي سٌستمر حتى األجٌال الوحقة) holy houseدس المق

            
 .مدغشقر -الزافٌمانٌري لبٌوت نماذج  11ن الشكل

 

 :Zulu Indluبٌوت الزولو ن جنوب أفرٌقٌا   -4

فننً جنننوب إفرٌقٌننا. فالهٌكننل اينشننائً إٌ ٌنغتونغننو  Kwa Zulu Natalٌعننٌش شننعب ال ولننو فننً كوا ولننو ناتننال  

Izingtungo  مكوا ما حاقة شجٌراتsaplings  تتقاطع معا ب واٌا قائمة وتربط نند التقاطعاتintersections  

(. وتنربط الحصنر 21ئنمدة فً الكوخ الكبٌر والذي ٌحمل ئلواح جذوف الشجر منحنٌة لتندنٌم السنق )9والسق  مدنم ب 

mats  ما ئنشاب القش بالهٌكل بعقود العشنب المجدولنةbraided grass loops  وٌنؤما إجمنالً القنش بشنبكة حبنال

تننوا ي األرإلننٌة وتعاننو بٌننت  concentricإلننى األرض وفننً حاقننات متحنندة المركنن   apexالعشننب الممتنندة مننا القمننة 

ما العشب ونبره ٌتم الوصول منا  poking outصغٌرا ٌبر   finialايٌندلو بأسطوانة ما حصٌر العشب والتً تشكل 

م( مصنونة ما حاقات متدرجة منا القنش. والمندخل منؤما بجاند الحٌنواا 1قدم ) 3.5غٌرة بارتفاف خول فتحة مقوسة ص

 .(22ئو باب خشبً مفصاً) wickerالسمٌي وشاشة ما األماود 

 

 جنوب إفرٌقٌا. -  نماذج لبٌوت اإلٌندلو وهً مساكن قبائل الزولو12الشكل ن
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 خامسا: المشٌدات الخشبٌة فً أوربا:

 :Dutch Wind Millsالهواءن هولندا   طواحٌن -1

م تنم 1526م وٌوجند نونناا منهنا مفتنوح ومغانق.وفً ننام 1224م وئقندمها ٌعنود إلنى 1211ئصبحت رم ا لهولندا مننذ 

كناا ٌعاوهنا  octagonal smock millبطاحوننة الغطناء ثمنانً األإلنوف  wip millاسنتبدال الطنواحٌا المتأرجحنة 

تطنورت  1511فنً الرٌناح. وئواخنر  sailsٌمكا تدوٌره لوإلنع األشنرنة  winchافعة سق  دوار ئو قانسوة ٌتإلما ر

ئتاحت لألشرنة إمكانٌة الدوراا منا منسنوب األرض  tail polesمع ئقطاب الذٌل  smock millالطاحونة ذات الثوب 

م( بطنول جنذف  31.5 -27قندم ) 111 -91وكاا الباف ) المسافة( فً األشرنة إلعفً الشراف الواحد وتنم تحدٌندها منا 

 (.23الشجرة التً تصنع منها)

       

 .هولندا - الهوائٌة الطواحٌن من هندسً مقطع و الهولندٌة الهواء لطاحونة نموذجً شكل ٌمٌن  13ن الشكل

 

 الطواحٌن الهولندٌة المتأخرة:-2

wall mils  (walmolens )البادات والقرى وإكتسنبت طنواحٌا الحنوائط  outskirtsتوإلعت الطواحٌا فً إلواحً 

م بحٌث تاتق  الرٌاح نبر األبنٌة األخرى فً مركن  الباندة. وطنواحٌا النذرة تحتنوي نانى 31.5ارتفانات نالٌة ئكثر ما 

طاحوننة فنً هولنندا كمنا انخفإلنت  9111م وجندت 19وبحانول القنرا  .طوابق كل منها ٌستعمل لجن ء منا الطحنا 6-7

 . 24ن ما الطواحٌا األصاٌة. 1211. والٌوم توجد حوالً ئندادها واستبدلت الطاقة البخارٌة

 

 .هولندا - هوائٌة لطاحونة هندسً مقطع نموذج  14ن الشكل
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 :Cruck Frame Buildingأبنٌة الهٌاكل الخطافٌة ن إنكلترا   -3

م.وٌتإلما الهٌكل الخطافً جذف شجرة ئو فنرف 1211إلى ما قبل نام  cruck frameٌعود ئصل ئبنٌة الهٌكل الخطافً 

وٌثبتناا بناألرض نانى شنكل  bladesرئٌسً ما شجرة كبٌرة وٌشق ألسفاه حتى المنتص  ، وٌسمى النصفاا بالنصاٌا 

وجند ، وت tie beamئو جسنر ربنط  collarوٌتماثل اسنحناء فً ئقصى الطرفٌا وٌتم تثبٌتهما ما ئناى بطوق  Aحر  

 ridgeو تربط جمٌعا بواسطة لوح القمنة  intervalsساساة ما تاي الشفرات المعقودة ٌتم تنصٌبها ناى مسافات فاصاة 

board   مع نارإلتٌا جانبٌتٌاside rails   ٌناى مستوى األفارeaves  وٌتم ترتٌب قطع ئصغر فً مثاثات خنول .

وٌننتم تشننكٌل السننق  مننا نننوارض مائاننة  wind bracesتننؤدي دورا كنندنامات إلنند الرٌنناح   frameworkالهٌكننل 

rafters    تمتد ما حافة السقridge  ًحتى الحاج  الجانبside rail   الذي ٌحمل القش. ولكوا الهٌكل الخشنبً ٌندنم

والعشنب  daubوالموط  wattleو ا السق  فالجدراا تخصص لاحماٌة ما ظرو  الطقس وتصنع ما الشبي الخشبً 

turf ل الطٌنً والصاصاclay  م ، ولاتقاٌل ما التعفا 16وما األحجار التً ٌعود تارٌخ استعمالها لاقراrot  فنإا قوانند

feet  25نلاهٌكل الخطافً تثبت ناى حجر قاندي مستدٌر . 

         

 .إنكلترا - األساسٌة الفكرة ٌوضح كروكً رسم مع الخطافً للهٌكل إنشائً نموذج ٌمبن  15ن الشكل

 

 : Hallenhaus House Barnبٌوت القاعات ن ألمانٌا   -4

ما الهالنهاوس ما نظام البٌنت  aisle form 3تنتشر فً شرق هولندا وشمال ئلمانٌا وقد تطور الشكل ذو الثوث ممرات 

ممننرات إلٌننه. ومننع وجننود لاطننرا  المحاننً و  3م وتمننت إإلننافة 11 -م7الطوٌننل المبكننر الننذي ٌعننود تارٌخننه مننا القننرا 

 central naveالتفاصٌل اينشائٌة ، ظنل الشنكل األساسنً لاهالنهناوس دوا تغٌٌنر. فالندنم اينشنائً لاصنحا المركن ي 

مع جسور طوٌانة تمتند نبنر قمنة صنفو  متوا ٌنة منا األنمندة  post & truss formماوا مشٌد ما العمود القائم والج

 floorوالمغطناة بنألواح ئرإلنٌة  Dieleالخشبٌة مغطناة بهٌكنل خشنبً وهنذا الننوف الخناص بالقاننة الواسنعة ٌسنمى دٌانه 

boards حٌث ئستعمل لدراسنة القمنح فنً الشنتاء ونانى كنو الجنانبٌا منا الDiele بوت والعننابر توجند ايسنطstalls 

 .  26نلاماشٌة والخٌول

إلنى نننابر الحٌواننات ، فأصنغر البٌنوت تشنتمل نانى اثنناا  baysوٌمكا الولول إلى بٌوت القانات نبنر فسنحات دخنول 

م. وفنً ئقصنى طنر  القاننة توجند ئجنحنة المعٌشنة والننوم لامن ارف 45فسحات ئو ئكثر، وتمتد حتنى  11وئكبرهما ناى 

ئمننا السننق  الكبٌننر المنحنندر فمغطننى والجنندراا الخارجٌننة مننا  .والعنناماٌا بالم رنننة حننول موقنند مركنن ي مفتننوحونائاتننه 

ئو باوكنات  daubوالمنوط الجصنً  wattleايطارات الخشبٌة مع ئلواح " بانوهات" بٌنٌة مصنونة ما الشبي الخشنبً 

 . 27نbricksالقرمٌد 
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 .ألمانٌا - الخشبً للهٌكل اإلنشائً والشكل مكتمال القاعة لبٌت نموذجً تصمٌم  16ن الشكل

 

 : Sami Gamme & Goahteبٌوت الغامه والغواتً نإسكندنافٌا   -5

منا  turfedالمقاطعات الشمالٌة لانروٌج والسوٌد وفناندا وروسٌا فً مساكا شنتوٌة ئو نشنبٌة  Samiٌقطا شعب السامً

 raftersترتك  ناى هٌكل المدادات الخشنبٌة  .وgammerوجمعها  gammeئو غامً  gahtiندة ئنواف تسمى غاتً 

مغطى بالعشب واألقدم كاا مسنتدٌرا ننند قاندتنه ولنه شنكل قبنة ئمنا األكنواخ نانى السناحل فهنً ئكبنر حجمنا ومنا العشنب 

 (.28األكثر صوبة)

بقائم خشبً نند القمة واآلخر ٌات  ناى وٌتم ربط القوسٌا   birchوٌبدئ بناء بٌت الغامً بتشٌٌد قوسٌا ما خشب البتوس 

لهنا شنكل الهٌكنل الخشنبً  goahteنامنا. وتسنتعمل خٌنام قابانة لانقنل تسنمى غنواتً  31جوانب القوس. وٌستمر البٌنت ل

 (.29فً الصٌ  وطبقتٌا م دوجتٌا ما السجاد الصوفً فً الشتاء) canvasالمقوس كبٌوت نشبٌة مغطاة بالقنب

    
 .النروٌج – الغامه لبٌوت إنشائٌان شكالن   18ن الشكل

 

 :Russian Izbaبٌوت اإلٌزبا ن روسٌا   -6

 ax hewn log'sوهً بٌوت الم ارنٌا القنروٌٌا بنٌنت منا جنذوف األشنجار المشنكاة بالفنأس ) الباطنة(  Izbyوجمعها 

 adzesوكاا لعدة قروا النموذل األكثر انتشارا فً الرٌ  الروسً.وتشٌد ايٌ بنا باسنتعمال الفنؤوس الٌدوٌنة والمطنارق 

بندس منا المسنامٌر ) حٌنث ئا المعنادا باهظنة النثما(  wood pegsئو السنكاكٌا و لٌسنت بالمناشنٌر ،واألوتناد الخشنبٌة 
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، وٌحتفً به فً األنٌاد التً تقام فنً مراحنل هامنة فنً نماٌنة  communal effortوبناء واحدة منها تعد جهدا مشتركا 

 (.30التشٌٌد)

 
 .روسٌا - اإلٌزبا بٌوت من  نموذجان أعلى  19ن الشكل

 

 .wood churchesالكنائس الخشبٌة ن شرق أوربا   -7

تتواجد الكنائس الخشبٌة نبر شمالً روسٌا وفناندا وبولندا وتشٌكوساوفاكٌا ورومانٌنا وهنغارٌنا ودول الباقناا . و بنٌنت فنً 

وفنً  log constructionندة ئشنكال وطنر  تتشناري نفنس الشنكل األساسنً منا اينشناء الخشنبً منا جنذوف األشنجار 

ئنراق وهً البوٌكنو  3فً ئوكرانٌا وبولندا وساوفاكٌا بنٌت بواسطة  ئنواف ما الكنائس الخشبٌة 3البٌوت الخشبٌة. وتوجد 

Boyko  والاٌمكوLemko  والهوتسولHutsul . 

غر  ناى محور شرقً غربً تنتهً بقبة .وتتبع كنائس الاٌمكو نفس اينشاء الثوثً األجن اء  3وتشٌد كنٌسة البوٌكو ما 

مركن ي مربنع الشنكل  naveغنر  منع صنحا داخانً  5لغربً وما ،ئما كنائس الهوتسول فبنٌت ناى المحور الشرقً ا

وغرفتٌا ما طابقٌا مستطٌاة الشكل متصل بالصحا ناى األربعة جوانب. وئصنبحت رمنو ا لامجموننات العرقٌنة والتنً 

 (.31طمست هوٌتها فً العهد السوفٌٌتً)

   

 .الخشبٌة   وبولندا أوكرانٌان  أوربا شرق كنائس من نماذج   20ن الشكل
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 :Slovenian hayrack and bee houseأرفف القش وبٌوت النحل نسلوفٌنٌا   -7

المسنننمى كنننو ولٌتش  hayrackوجننند نونننناا منننا المشنننٌدات الوطنٌنننة ٌرمننن اا لاثقافنننة السننناوفٌنٌة وهمنننا النننر  العنننالً 

kozolec  ًوبٌت النحل ئولنٌاكulnjaki ًمع ابتكارات تقنٌة فً تربٌة النحنل وٌسنهم فنً نقنل التقالٌند الشنعبٌة الفنٌنة.وه.

. وقند تطنورت تاني المنشن ت كخوٌنا نحنل نانى شنكل shingle roofمشٌدات خشنبٌة تنتهنً بسنق  قنش ئوئلنواح خشنبٌة 

بهننا داخننل  ٌحننتفظ blocksنمنل ناننى تجمٌعهننا فننً كتننل  Anton Janšaئدرال وهنناي ابتكننار لامصننور ئنطننوا ٌانشننا 

باوحات المواإلنٌع الدٌنٌنة وانتشنرت نبنر  drawersفً نهاٌة األدرال  spruceالخاٌة.تطورت  خرفة ئلواح الصنوبر 

منا التصنامٌم  611م .وٌوجد ئكثر منا 1758ساوفٌنٌا . وٌعود ئقدم تارٌخ لتصاوٌر حشوات وبانوهات ئلواح النحل لاعام 

. وخوٌنا النحنل توجند فنً ئشنكال بمختان  الرسنوم Radovijicaرادوفٌتسنا المختافة محفوظة فً متح  تربٌة النحل فً 

 (.32ايٌإلاحٌة الماونة)

    
 .سلوفٌنٌا -  القش رفن  والكوزولٌتش  النحل بٌتن لألولنٌاكً نموذجان  21ن الشكل

 
 سادسا : المشٌدات الخشبٌة فً أمٌركا الشمالٌة: 

 :Haida Plank Houseبٌوت هنود الهاٌدا ن كندا   -1

ناشت ئمة الهاٌدا فً ئرخبٌل ج ر الماكة شارلوت منا سناحل كولومبٌنا البرٌطانٌنة وجن ر ئمٌنر وٌان  منا سناحل ئسسنكا. 

ولعبنت دورا مرك ٌنا فنً ثقافنة  western red cedarشنٌدت بٌنوت األلنواح الخشنبٌة منا خشنب األر  األحمنر الغربنً

 . وٌوجد نوناا ما اينشاء هما :(33)الهاٌدا وتحوي طقوس العالم الروحانً ألسوفهم فً كل نواحً إنشاء البٌت 

 البٌت األنم ذو الجسرٌا. -1

مفتنوح جسور . وٌوجد فقط فً ج ر الماكة شارلوت والفراد الداخاً لابٌت ٌنتظم حول موقند مركن ي  8البٌت ذو ال  -2

فنردا، بٌنمنا  41 -31م وتشنغاها ئسنر ٌبانغ تعندادها منا 9×6حٌث احتراق النار بصفة دائمة. والبٌوت الصغٌرة ذات ئبعناد

 .(34)م( وتتإلما إلعفً ئو ئكثر ما الساكنٌا بما فٌها نائوت ممتدة 18×15قدم )  61×51البٌوت الكبٌرة تصل إلى 
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 .كندا - اإلنشائً الهٌكل و الطوطمٌة األشكال مع الهاٌدا هنود لبٌوت نماذج   22ن الشكل

 

 : Tzotzil Chukal Naبٌوت هنود التزوتزٌل ن المكسٌك   -2

 Chiapasم فنً ايقانٌم المركن ي الغربنً جننوب وسٌنة تشنٌاباس 2111ٌعٌش شعب الت ون ٌل )الوطواط( ناى إرتفاف 

لهنا جندراا  Chukal naوئشهر البٌنوت ٌسنمى تشنوكالنا  .فً بٌئة جباٌة مغطاة بأشجار الصنوبر وودٌاا شدٌدة اينحدار

وسق  ربانً الجدراا منحندر ومغطنً بنالقش ٌقنع إلنما مجمنع مسنور  wattle and daubما جدائل السنط والطٌا 

ه وكنروم العننب وحبنوب النذرة والقنرف. والفنراد وبٌت خمر و ئشجارفواك granaryٌحوي مأوى لاحٌواا و مخ ا قمح 

 Chamulaمجتمع الت وت ٌل فً تشاموس  Gary Gossenوص  غاري غوسا  .(35الداخاً ٌحوي ئماكا معٌشة )

. ٌبنندئ العمننل الٌننومً وٌنتهننً حننول النننار، فالرجننال hearthباهتمامننه بننالحرارة ، فالنندورة الٌومٌننة تتمحننور حننول الموقنند 

  (.36)ٌأكاوا ناى ٌمٌا الموقد والنساء والبنات إلى الٌسار ما الموقدوالصبٌة ٌجاسوا و
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 .المكسٌك - تشٌاباس – تشوكالنا لبٌوت تفصٌلٌة ورسوم إنشائٌة نماذج  23ن الشكل

 

  : Big Barnالحظائر الكبٌرة ن أمٌركا   -3

وٌعكس ئسالٌب معٌشة  grainوتخ ٌا الحبوب  livestockٌعد البارا سمة لكل م رنة فً ئمٌركا وكندا لحفظ الدواجا 

 The Barn: Classic Barns ofفً كتاب  Nancy L.Mohrئوائل المستوطنٌا األوربٌٌا . كتبت نانسً ل. مور 

North America لعدة قروا ابتكنر الم ارننوا الحظنائر منا خبنرتهم بنالمواد المتنوافرة. واسنتغاوا مهناراتهم فنً بنناء :

%( ما إجمالً الحظائر. وئوائنل ننام  1الحظٌرة الدائرٌة ما ئهم ئشكال الحظائر وئندرها ) ئقل ما  . وتعد(37الحظائر)

منا  prototypeنمناذل ئولٌنة  3فنً ئورباننا تشنامبٌا  Illinoisم  بنت محطة تجارب  رانٌة فً جامعة إلاٌنوٌ  1911

  (.38ب األوسط )الحظائر الدائرٌة التً فجرت موجة ما التشٌٌد فً الوسٌة ونبر الغر

     

أمٌركا -والمستدٌر التقلٌدي البارن حظائر لبٌوت نموذجان   24ن الشكل . 
 

 :I House, Cracker and Salt Box، و الكسارات وصنادٌق الملح ن أمٌركا  Iبٌوت  -4

مننا حجننرتٌا  Iتطننورت نبننر النن ما بنناختو  األمنناكا. تتكننوا بٌننوت ال  folk houseئشننكال لابٌننت الشننعبً  3توجنند 

، و  symmetricalواسعتٌا إحداها نمٌقة وذات طابقٌا نالٌٌا ، ولها جماونٌا بواجهتٌا جانبٌٌا مع واجهنات متناسنقة 

والحجنارة . وٌمكنا توسنعة البٌنت بجنناح خافنً ئو  bricksوالقرمٌند  logsتتنوف منا إقانٌم إلنى  خنر منا جنذوف األشنجار

 balcony(39.)شرفة 
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 .أمٌركا - I ال بٌوت من نموذجان  25ن الشكل

ئبسط شكل لمنأوى خشنبً بنناه ئوائنل المسنتوطنٌا فنً وسٌتنً فاورٌندا وجورجٌنا منا ئخشناب  crackerٌعد بٌت الكسارة 

  cypress (40.)والسرو  cedarاألر  

 

أمٌركا - تخطٌطً واجهة ورسم الكسارات بٌوت من نموذج   26ن الشكل . 
 

لوجود السق  الجمانونً المائنل فنً العهنود اسسنتعمارٌة وهنو إإلنافة منا  salt box houseلقبت بٌوت صنادٌق الماح 

فردا. وهو بنناء معتمند فنً نٌوإنغونند و شناف اسنتعماله قبنل ننام 12طابق واحد نبر مؤخرة حجرة مفردة نمٌقة تستونب 

  (.41م )19م وظل متداوس ئواخر القرا 1831

       

 .أمٌركا - الملح صنادٌق لبٌوت إسكتش ورسم نموذج ٌمٌنا  27ن الشكل
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    :Log Cabinالكوخ الخشبً نأمٌركا   -5

م فننً الفتننرة اسستعمارٌة.وشننٌد بالجننذوف المسننتدٌرة المتوإلننعة فننوق 1638ٌعننود تننارٌخ الكننوخ كمسننكا حٌننوي إلننى نننام 

داخل الكوخ وتع ل، وتغطى الجنذوف األسنطوانٌة الناتئنة منا الجندار وتشنق  notchesبعإلها وتثبت نند األركاا بأثوم 

chinked  لمنع السحبdraft  وتمأل بالطحالبsphagnum moss  ًوتغطى بموط كاسنlime plaster  وتن ال و

 ٌكوا 

ً المستدٌر لٌوءم التثبٌت فوق الجذف الخشب scooped outلاجذف الخشبً مجوفا لاخارل  undersideالجانب السفاً 

  .42نئسفاه

    

 .أمٌركا -الخشبٌة لألكواخ نموذجان أعلى  28ن الشكل

 

 :Shaker Style Buildingsأبنٌة الشاٌكر ن أمٌركا   -6

ٌتبع ئساوب الشاٌكر الجمعٌة المتحدة لامؤمنٌا بعودة المسٌح. تتمٌ  األبنٌة وتصامٌمها الداخاٌة بالبسناطة والنفعٌنة. فتجنبنوا 

ال خرفة وفإلناوا األشنكال المجنردة الوظٌفٌنة واسقتصنادٌة.والفراغات الداخاٌنة ذات ئلنواا فاتحنة، وجٌندة التدفئنة ونظٌفنة. 

درة الحنرفٌٌا نانى اسبتكنار، وفنق مبنادم الجماننة بايصنوح  كمنا قنال شنٌبارد " هنو وسبب تطور ئساوب الشاٌكر هنو قن

 blight of institutionalism or stereoحماٌة نمارة الشاٌكر ما هٌمنة الصورة النمطٌة ناى طابع المؤسساتٌة " 

type (43.)  

    

 .أمٌركا –الشاٌكر لعمارة نموذجان أعلى  29ن الشكل
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 المشٌدات الخشبٌة فً أمٌركا الجنوبٌة:سابعا : 

 :Caribbean Chattel Houseبٌت الشاتل الكارٌبً ن باربادوس   -1

م. وٌبننى منا الخشنب دوا 19وج ر الهند الغربٌة البرٌطانٌة إلنى القنرا  Barbadosتعود ئصول الشاتل فً باربادوس 

 وسٌات المتحدة و تقطع إلى ئطوال بنفس األبعاد التً مسامٌر لٌسهل فكه ونقاه ما مكاا آلخر. و تأتً األخشاب ما ال

 

م. ، وغالبا ما تإلا  غرفتٌا خافٌتٌا ئو بٌت  خر. ونبر السنٌا ئإلٌفت ال خرفة 9.2×4.6م و 5.5× 2.8تتراوح بٌا 

مع شرفات مفتوحة ودراب ٌنات محفورة ما الخشب وتعرٌشات وئلواح  خرفٌة.وئنمال تفرٌنغ األخشناب " اآلركنت"حول 

  (.44النوافذ )

               

                                    

 

 :Yanomami Shabanoبٌوت ٌانومامً ن فنزوٌال/البرازٌل   -2

ٌعنً ٌانومامً اينساا الذي ٌقطا الغابات المطٌرة والجبال فً شمال البرا ٌل وجنوب فن وٌو.وهم نشائر مختافة تتصل 

وهً منشأة كبٌرة ذات شكل حاقنً مطوقنة وتحنٌط بفنراد جمنانً فنً  Shabanoبروابط ال وال وٌحٌوا فً " شابانو" 

كحاقنة وتغانق الثغنرات بنٌا تاني الفواصنل وتغطنى  nanosس" شكل فواصل دائرٌة كل منها تماكهنا نائانة وتسنمى" ننانو

  .45نبالقش ندا المدخل المطاوب ، وئسٌجة خشبٌة دفانٌة تشٌد لحماٌة كامل الشابانو وساكنٌه
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 .البرازٌل -الداخل ومن الخارج من الشابانو لبٌوت نماذج وٌمٌن أعلى  31ن الشكل

 

  : Paisaبٌت الباٌزا ن كولومبٌا    -3

فً ايقاٌم الجباً المرك ي ما كولومبٌنا. وتخطٌطنه ئوربٌنا ولوننورة التإلنارٌس  paisanoوهو إختصار لكامة باٌ انو 

والخشنب والطنٌا  Guadua bambooألا منادة البنناء خٌن راا غنوادوا  baharequeفقد بنً بأسناوب" باهارٌني " 

وتتننوف ال خرفنة تبعنا سحتٌاجنات  tiled roofsلمقاومة ال س ل. وإإلافات كالدهالٌ  واألفنٌة واألسق  المغطاة بالقرمٌد 

  .46ننالعائاة ذات الشأ

    

 

 .كولومبٌا - غوادوا خٌزران من الباٌزا لعمارة تخطٌطٌة ورسوم نماذج وأسفل أعلى   32ن الشكل
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 : Wood churches of Chiloeالخشبٌة فً تشٌلوٌهن تشٌلً  الكنائس -4

نانى سناحل تشنٌاً Chiloé Archipelagoكثٌفنة الغابنات فنً ئرخبٌنل تشنٌاوٌه Isla de Chiloéتقنع ج ٌنرة شنٌاوٌه 

 Huillichesواألولٌتننٌس  Cuncosقبائننل هننً الكونكننوس  3الجنننوبً حٌننث توجنند كنننائس خشننبٌة متمٌ ة.واسننتوطنتها 

والسرو وتجمع بأوتاد خشبٌة. وٌقدر ننددها  coihueوالكوٌهوي  larchبنٌت بأخشاب األركس و .Chonosوالتونوس 

   .47نم، تتفاوت ئحجامها ما البادٌة الصغٌرة فاألكبر إنشاء 18فً القرا  311

    
 .تشٌلً - تشٌلوٌه كنائس عمارة من نموذجان أعلى  33ن الشكل

 

 ::Urus Reed Houseبٌت قصب األوروسنبولٌفٌا/بٌرو   -5

المرتفعنننات الجباٌنننة لبولٌفٌنننا نانننى جننن ر اصنننطنانٌة فنننً  Titicacaسنننكا شنننعب األوروس إلنننفا  بحٌنننرة تٌتٌكاكنننا 

اينشناءات المخروطٌنة منا ننوف خٌنام التٌبنً  -2بٌنوت القصنب المسنتطٌاة ،  -1انواف إنشنائٌة : 3وبٌرو.وتتإلما الج ر 

tipi-type  ، ئبننرال المراقبننة. ئمننا بٌننوت القصننب التننً تشننٌدها النسنناء فتسننتخدم لانننوم لتجنننب التجمنند فننً  -3السننٌاحٌة

  (.48)الاٌل

   
  

 

 

 

 بحٌرة ضفاف على البوص أكواخ نماذج ٌمٌن و أعلى  34ن الشكل

 .بٌرو/  بولٌفٌا -تٌتٌكاكا
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 ثامنا : المشٌدات الخشبٌة فً أسترالٌا واألوقٌانوسٌا:

 :Aboriginal sheltersمالجئ سكان أسترالٌا األصلٌٌن  -1

استخدم التسقٌ  بالقش وتإلفٌر العشب والطفاة والطٌا كعجٌنة جصٌة وحفر األرإلٌات وترصٌ  التربة وتثقٌل األسنق  

وسسنتعماست الرماٌة وربطات القصب المشنقوقة وبقاٌنا األوراق بنٌا األسنٌجة الجدارٌنة بناختو  الفصنول كموجنئ لٌاٌنة 

منا ئشنعة شنمس النهنار ونسنٌم الاٌنل  wind breaksمتعددة . وفً الصحراء نند انتدال الطقس تستعمل كاسرات النرٌح

ما الشنجٌرات  Igluالبارد. وفً موسم األمطار تبنى األكواخ المقببة مع ئسق  األنشاب. و تشٌد القباب التً تشبه ايٌغاو 

  (.49حشرات )وتغطى باحاء األوراق لتجنب لسع ال

             

 .أسترالٌا سكان مالجئ من نموذجان  35ن الشكل

 

  Samoan Fale Teleالفالٌتٌلً المستدٌرن جزر ساموا   بٌت  -2

وهً بٌوت اجتمانات ذات ئنمدة خشبٌة فً مرك ها كمظاة  بدنائم تشكل حاقنة خارجٌنة تنربط بألٌنا  جنو  الهنند "  فنا" 

afa م. وجوانب الفنالً مفتوحنة بسنتائر ئوراق النخٌنل المحبوكنة. وتغطنى ئرإلنٌته بالمرجناا المفتنت 12,111ٌباغ طولها

 Fale O'O. وهننناي ئنننواف فننالً ئوئو tufungaتعاوهننا حصننٌرة ئوراق نخٌننل محبوكننة ٌنفننذها حرفٌننو البناء"توفونغننا" 

إقامة واجتمانات ئفنراد العائانة  صنمدت فنً ظنل ئنتنً )البٌت الطوٌل( كن ل  Fale Foleu)البٌت الصغٌر( وفالً فولو

 (.50األناصٌر)
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 .ساموا جزر - تٌلً الفالً لمساكن السقف وتصمٌم توصٌحٌة ورسوم نماذج  36ن الشكل

 

 :Maori Meetinghousesبٌوت اجتماعات الماؤوري ننٌوزٌلندا   -3

م لتأكٌننند الثقافنننة الماوورٌنننة إ اء اسسنننتعمار 1871تغٌنننرت ننننام تطنننورت ننننا بٌنننوت الننننوم قبنننل العصنننور األوربٌنننة ،و 

و المنحنوت والم خنر  "وهناري  Whare Nui(. وٌوجد نوناا ما تاي البٌنوت، الكبٌنر" وهناري ننوي"51)البرٌطانً

لاقبٌاة. وٌوجد البٌنت إلنما مجموننة  mana . تدل  خرفة البٌت ناى مكانة" مانا "Whare Whakairoواهاكاٌرو" 

 (.52ومواجها فإلاءا ٌستعمل فً طقوس الماوري) marea" مارٌا" ئبنٌة 

  

   

 .نٌوزٌلندا - أجزائها وتسمٌات والداخل الخارج من الماووري اجتماعات بٌوت من نماذج  37ن الشكل

 



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

655 

 :Abelam Spirit Houseبٌوت األبٌالمن بابوا غٌنٌا الجدٌدة  -4

الننذي ٌمتنند مننا السنناحل الشننمالً لشننرق بننابوا غٌنٌننا الجدٌدة.وتسننمى"كورامبو"  Sepikتوجنند فننً منطقننة نهننر سننٌبٌي 

Korambo  وتعنند مكانننا ألسننوفهم واألرواح واآللهننة. وت خننر  داخاٌننا بننالنقوش الخشننبٌة والمنحوتننات وناننى الواجهننات

 (.53والماونة بألواا فاتحة ) intricateبالنماذل ال خرفٌة المعقدة 

    

 .الجدٌدة غٌنٌا بابوا -األبٌالم لشعب الروحً للبٌت نموذجان أعلى  38نالشكل

 

 : Resultsالنتائج 

لكل بٌئة طابعها الخاص ما حٌث كافة العناصر األرإلٌة والموارد الطبٌعٌة المتاجة ونونٌة وثقافة البشنر القناطنٌا فٌهنا ، 

روف فنً تصنمٌم وإدارة المنوارد البٌئٌنة تفهنم لذا ٌتوجب ناى المصمم الوانً والمدري سحتٌاجات البٌئنة السنكنٌة ننند الشن

متطابننات تانني البٌئننة السننكنٌة واحتٌاجاتهننا بحٌننث س ٌكننوا التصننمٌم نبئننا وإهنندارا لتانني المننوارد بايإلننافة سسننتجابة البٌئننة 

اغنات السكنٌة لكافة الشروط المعٌشنٌة منا إإلناءة وتهوٌنة ونظافنة المكناا والمتاننة اينشنائٌة وجنودة التصنمٌم وإتسناف الفر

 الداخاٌة ومدى استجاباتها سحتٌاجات السكاا.

 

 :Recommendationsالتوصٌات 

ٌوصً الباحث بايتجناه  إلنى الحفناظ نانى المنوارد الطبٌعٌنة والتقاٌنل منا إهندار واسنتهوي الوقنود واسستعاإلنة بمصنادر 

ئي تاننوث بٌئننً ٌوصننً بايتجنناه الننً الطاقننة النظٌفننة الرخٌصننة كالطاقننة الشمسننٌة والرٌنناح والمائٌننة والتننً س ٌصنندر ننهننا 

التصننمٌم البٌئننً فننً البننناء العمرانننً  واس تسننتجٌب لمتطابننات ايشننغال الفراغننً مننا تطبٌننق العنن ل الحننراري والصننوتً 

والرطوبة األمر الذي ٌحقق اسستدامة وإطالة نمر الفراد السكنً ما حٌث مختا  األنشنطة الداخاٌنة مؤكندال الباحنث نانً 

تعارض بٌا استخدام األسالٌب التكنولوجٌة الحدٌثة وبٌا الحفاظ ناى األسنالٌب التقاٌدٌنة فنً البنناء والتنفٌنذ  ئنه س ٌوجد ئي

بل ما الممكا ئا تساهم التكنولوجٌنا الحدٌثنة فنً ايسنراف فنً إنجنا  مشنارٌع مسنتقباٌة طموحنة قائمنة نانى نفنس المبنادم 

 القدٌمة فً تصمٌم المسكا.
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