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Some unfortunate brothers were baptized to feasts and banquets
for the public, and during season times Historical sources ndicate
that the cults of the Abbasid Caliphs, including the Abbasid
aliphate Al-Mahdi, the Mamoun and the Mu 'taad, ranged between
six thousand and a thousand dinars a day, while the expenses of
the Al-Mutakil kitchen amounted to one thousand dirhams, which
is a fairly large budget.
He was also known to identify the Abbasids with public and rivate
tables, including the Caliph al-Mansur Al-Rasheed al-Mamoun
with a stature favourable to the general public in addition to the
state of development that Arab and Islamic society witnessed
during the Arab era, in terms of the literature of the gourmet and
the pious tools related to the Arab cuisine Result for Tth.
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العوامل الطبيعية املؤثرة يف العمارة البيئية
(واحة دادس أمنوذجا)
فريدة

أزدي 2

امللخص:
ارتبط استقرار اإلسنان ابجملنالت الواحية ،مبدى إمكنسنية العيش اليت ميكن أ يوفره له هذا اجملنل .فكن املنء هو
العنمل األول الذي جذب اإلسنان  .قنم هذا األخري بتكييف العننصر األخرى املكوسنة للطبيعة لصنحله مبن يوافقهن،
وليخلق لنفاه توازان بني من توفره الطبيعة ،ويالئمهن مع أسنشطته املختلفة ،خنصة يف بننء ماكن أيويه وحيميه،
وذلك إبستخدام املواد املتنحة من الطبيعة احمللية (الرتاب ،التنب ،اخلشب .)...ووسنئل بايطة من صنعه اخلنص،
وتقنينت حملية معروفة ابلتنبوت أو الطنبية .هذه العمنر املشيدة من طرف اإلسنان الواحي تعترب صديقة للبيئة
الطبيعية ا حمللية ،سنظرا لتكيفهن مع الوسط الطبيعي ،سواء من حيث الشكل أو مواد البننء .وتتميز بكفنءة عنلية يف
تدفئة اهلواء الداخلي للبننية وحتقيق الراحة للاكن  ،من خالل تعديل اهلواء الداخلي مقنرسنة مع اهلواء اخلنرجي .إال
أ هذه العمنرة البيئية ،تتعرض يف اآلوسنة األخرية لتحدايت كبرية ،تتنوع بني العوامل البشرية والطبيعية .و لقد
تاببت هذه العوامل يف تراجعهن يف ضوء التحوالت اإلجتمنعية واإلقتصندية والققنفية اليت تعرفهن واحة دادس.
الكلمات املفتاحية :العمنرة البيئية ،الواحة ،العوامل الطبيعية.
املقدمة:
تعترب العمنرة البيئية من أهم مظنهر تفنعل اإلسنان مع البيئة الطبيعية داخل اجملنل الواحي ،وحتدي كل ظروف احلينة
االقتصندية واالجتمنعية والبيئية ،وذلك وفق اإلمكنسنينت املتنحة طبيعين .هذا املوروث اإلسناني الذي مييز الواحنت املرربية وواحة
دادس ابخلصوص ،أصبح يشهد اليوم تراجعن كبريا ،بفعل التحوالت اليت عرفتهن احلينة العنمة داخل الواحة سواء إقتصنداي أو
إجتمنعين وثقنفين.
شكلت كل هذه التحوالت حتداي أمنم استمرارية العمنرة البيئية ،خنصة بعد اإلمهنل والتهميش الذي حلقهن من طرف
اإلسنان  .من جعلهن عرضة لكل أسبنب التدهور الطبيعية والبشرية .وسرتكز هذه الدراسة على العوامل الطبيعية املؤثرة على العمنرة
البيئية من خالل املننخ ،أي عوامل التعرية الطبيعية املتجلية يف األمطنر والرايح واإلختالف يف درجة احلرارة .حيث تبني من خالل
املاح امليداي الدمنر الكبري الذي ختلفه هذه األخرية على املبني الواحية التقليدية.
أمهية البحث:
تشكل العمنرة البيئية أحد أهم املعنمل احلضنرية بواحة دادس .كمن أهنن الشنهد األسنسي على اتريخ اجملتمعنت ،وثقنفتهن
وتطورهن التدرجيي .إ العمنرة البيئية داخل اجملنل الواحي لدادس ال تقتصر أمهيتهن يف تكيفهن البيئي ،إمنن هي حتمل بني طينهتن
ثقنفة واتريخ اجملتمع وحضنرته ،والظروف االقتصندية واالجتمنعية والاينسية لألجينل الانلفة .كمن أ هذه األخرية تربط بني
أجينل خمتلفة سواء الانبقة أو احلنلية واملاتقبلية ،وتامح بربط الصلة فيمن بينهن إسنطالقن من هذا املوروث الققنيف املشرتك .وسنظرا
 2البنحقة ،جنمعة ابن زهر،
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أهداف البحث:
هتدف هذه الدراسة إىل كشف بعض العوامل الطبيعية املؤثرة يف العمنرة البيئية بواحة دادس الواقعة ابجلنوب الشرقي املرريب،
وأسبنب اإلمهنل الذي عرفته يف الانوات األخرية؟ بعد تركهن بال صينسنة وترميم .وبداية خنر العوامل الطبيعية هلن تدرجيين ،ومنهن من
دمر كلين وبعضهن يف طريق الزوال .مث الوقوف عند احللول املمكنة للحد من تراجع العمنرة البيئية وإعندة توظيفهن وفق من يوافق
العصر احلديث ،وذلك ابقرتاح بعض التدابري اللممكنة للنهوض هبذا املوروث احلضنري والعمل على استدامته.
منهجية البحث:
اعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي ،جلمع املعلومنت والبينانت املتعلقة ابلعمنرة البيئية ،والوقوف على
مكنمن اخللل واإلسهنم يف معنجلته ،مع الكشف عن الظروف الراهنة للعمنر البيئية داخل واحة دادس .وملقنربة املوضوع من جواسنبه
املختلفة ،مت إعتمند العمل امليداي ابألسنس .مت اإلعتمند على املقنبالت الفردية واجلمنعية وبطنقة املالحظنت ،كوهنن إحدى
الوسنئل املهمة للتشخيص اجليد لوضعية العمنرة البيئية من أجل توضيح أهداف البحث .ابإلضنفة إىل املراجع اليت ختص موضوع
البحث ،مث بعد ذلك استخدام األدوات الكرطوغرافية املننسبة ملترريات البحث وهي:
 -برانمج Arc GIS

 صور Google Earth الصور الرقمية جملنل الدراسة .1العمارة البيئية بواحة دادس
يقصد ابلعمنر البيئية ،املبني املتكيفة مع الوسط البيئي الطبيعي .ألهنن تعتمد على املوارد الطبيعية .فهي ال أتثر على البيئة
الطبيعية كوهنن انبعة منهن ابألسنس ،سواء من حيث مواد البننء املاتعملة (الطني ،اخلشب ،احلجنرة) .أو التقنينت املعتمدة يف
عملية تشييد هذه املبني واليت تعرف حملين بتقنية التنبوت أو الطنبية ،واألجور وهي معتمدة يف بننء األسنسنت واجلدرا  .وعمل
اإلسنان على تكييف هذه البننايت مع العننصر املننخية .يعترب الطني هي املندة الرئياية اليت تدخل يف عملية البننء ،ويتميز
بضعف توصيله احلراري .وحتضر خبلط الرتبة واملنء وتوضع داخل قوالب على شكل طوب يتم جتفيفه .أو يدك الطني داخل
التنبوت .إىل جنسنب الطني يدخل يف عملية البننء ا خلشب والقصب والقش والتنب وهي مواد ضعيفة التوصيل احلراري ،تعمل على
سنقل احلرارة ابلتبنطؤ التدرجيي إىل داخل املبىن .ومتقل القصبنت والقصور والدور التقليدية هذه العمنرة البيئية داخل الواحة.
 .1.1موقع واحة دادس
تقع واحة دادس ابجلنوب الشرقي املرريب ،بني خطي طول ' 5° 30و 6°غرب خط غرينتش وخطي عرض '31° 30
و 31°مشنل خط اإلستواء .حيد الواحة من الننحية الشمنلية األطلس الكبري ،ومن اجلنوب األطلس الصرري (جبل صنغرو) ،ومتتد
على طول وادي دادس (خريطة رقم .)1
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لتطور التحدايت الطبيعية والبشرية وعمق أتثريهن على العمنرة البيئية ابجملنل الواحي مع مرور الزمن ،كن من األمهية مبكن إاثرة
هذا املوضوع للوعي ابلتحدايت اليت تواجه هذا الرتاث الققنيف .خنصة حمنولة كشف عن اإلشكنل الذي تواجهه هذه العمنرة من
طرف الطبيعة .وهل أسهمت عوامل أخرى يف تعميق هذا اإلشكنل؟

Farida OUZDI

أسهم املوقع اجلررايف للواحة خبصنئصه املننخية ،يف تبين اإلسنان هبذا اجملن ل سلوكنت معينة انبعة من العمل اجلمنعي الذي
حتكمه التقنليد واألعراف احمللية ،عرفت منذ أزمنة غنبرة تكيفن مع الوسط الطبيعي ،وفق من حيقق التواز بني املتطلبنت البشرية
وإمكنسنينت الطبيعة .ولنن يف العمنرة البيئية ابلواحة خري شنهد على مدى تفنعل اإلسنان مع بيئته الطبيعية بشكل متواز .
خريطة رقم 1 :موقع واحة دادس

املصدر :الصور الرقمية لواحة دادس

سنظرا للموقع اجلررايف للواحة ،واسنفتنحهن يف اجلنوب على املؤثرات الصحراوية اجلنفة .من أضفى عليه املننخ شبه جنف.
وتفنواتت درجة احلرارة بني الفصول .حيث يف فصل الصيف إىل أزيد من  40درجة ،وتنخفض يف فصل الشتنء إىل من دو
الصفر .ورغم هذه الظروف الطبيعية القنسية ،جنح اإلسنان ابلواحة يف اإلسندمنج والتكيف مع هذا املننخ ويتحقق ذلك على
ماتوى العمنرة البيئية.
.1.1

أمناط العمارة البيئية ابلواحة

تشكل املبني التقليدية مركز اإلسنتمنء املشرتك لكل الفئنت اإلجتمنعية املشكلة للمجنل .وتعترب هذه املبني من أهم مظنهر
تفنعل الانكنة مع البيئة الطبيعية ،وحتدي كل ظروف احلينة اإلقتصندية واإلجتمنعية والبيئية من أجل إسترالل أمقل للمجنل.
وتتنوع هذه املبني بني الق صور؛ كوحدات سكنية أوىل مجعت فئنت إجتمنعية خمتلفة والقصبنت اليت بنيت بعد اإلستقالل التدرجيي
عن القصر مث الدور التقليدية.
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املنزل الكبري ذي الررف املتعددة املتكو أحينان من عدة طبقنت...أمن صيرة املذكر"إغرم" فيحيط معننه الشنئع ابلقرية احملصنة اليت
يطلق عليهن ابلدرجة املرربية اسم القصر واملنتشر خصوصن يف واحنت اجلنوب الشرقي وعلى طول أودية درعة ودادس وتودغى
وغريس (اجلمعية املرربية للتأليف و النشر.)1984 ،
القصر أو "إِ ْغ ْرْم" حاب تعبري البنحث حممد ملراي علوي)كلية اآلداب مكننس) هو خلية سكنية تضم العديد من املننزل
واألسر اليت جيمعهن تقنرب وتشنبه أمننط العيش وأيضن بعض الرتابطنت اإلجتمنعية ذات األصول القبلية املتعددة واملوروث عن
األوضنع الاينسية (حممد ح .)1999 ،.ومن خالل هذا التعريف جند البنحث يركز على الوظيفة الاكنية والرتابط االجتمنعي
للقصور.
من ميكن أ خنلص اليه يف األخري أ املعمنر الطيين عبنرة عن بننايت تقليدية أسنتجتهن الظروف التنرخيية،املننخية و األمنية؛
وقد سنشأ بعد ارتبنط اإلسنان ابألرض واستقراره وممنرسته ألسنشطة زراعية ،وفيه عرب عن تفنعله مع اجملنل واحمليط البيئي الصعب
واملوارد احملدودة اليت طنملن كنسنت حمط النزاع والصراع بني أفراد اجلمنعنت داخل قبنئل "إغرمن " .ولضمن سالمتهن من اهلجومنت
املتوقعة يف أي حلظة مت حتصني هذه املبني اليت حتتوي على جمموعة من املانكن أبسوار عنلية ومسيكة كمن شيدت أبراج يف مجيع
الزوااي .لتبدوا كقرية صررية حمصنة باور تقليدي ،خيضع فيهن اجلميع لنظنم مجنعي عريف ،ينظم احلينة داخل إغرم حاب األعراف
املتفق حوهلن.
ني" .مل أييت بننء" تررمنتني "بشكل اعتبنطي ،امنن أسهم يف ذلك ظروف
القصبنت :ويطلق عليهن ابللرة احمللية إسم " تِ ْر ْرَمتِ ْ
اترخيية اجتمنعية واقتصندية .فبعدمن هجر الاكن " إغرمن " أي القصور بدأت رحلة بننء القصبنت" ،حيث كن سكنهم القني
هو "تررمنتني" وازداد عددهن بعد دخول االستعمنر وتدخل الكالوي ابملنطقة ،وتتوزع على طول الوادي أبعداد كقرية  .كمن أ
التزايد الدميررايف وضيق مانحنت القصور ،من األسبنب اليت أدت اىل بننء تررمتني أي القصبنت خنرج القصر ،وشكلت هذه
املرحلة أوىل البوادر واإلشنرات
ِ
ت أو القصبة ال ختتلف كقريا عن املبني اليت جندهن داخل القصور .وامنن من
الحتضنر إغرمن بعد امهنهلن ابلكنمل .و ت ْر ْرم ْ
مييزهن هو عزهلن بصفة عنمة عن" إغرم" ،فيمكن أ تكو قريبة منه أو بعيدة" ميكن أ يكو هلن هبو مركزي أو اليكو  ،وتتجلى
خنصيتهن األسنسية يف وجود أربعة أبراج مقنمة على الزوااي ،قد تصلح للحراسة كمن تصلح كدعنئم للمبىن (ميمو.)2005 ،
الدور التقليدية :شيدت هذه األخرية بعد استقرار عدد من الاكن وحتان ظروفهم املعيشية ،وتوفر االمكنسنينت املندية
لبننء سكن ماتقل .ويعتمد يف بننءهن كذلك على سنفس املواد والتقنينت التقليدية .وسنظرا لالستقرار األمين الذي ميز هذه املرحلة
اليت شيدت فيهن إسنعكس ذلك على شكل البننية ،حيث يالحظ غينب األبراج اليت كنسنت تاتعمل للمراقبة وذلك إلستبنب
األمن.

 3جتنهل الكقري من البنحقني التامية األصلية والفعلية هلذا املعمنر حيث يقدمه الكقريين على تامية القصر مبعىن" إغرم "والقصبة مبعىن"تررمت" واألجدى هو

احلفنظ على األمسنء األصلية )إغرم و تررمت ( لتفندي اخللط بني القصور والقصبنت اليت حتمل دالالت خمتلفة يف دول أخرى .
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القصور :تتعدد تعنريف البنحقني هلذا النوع من العمنرة البيئية كل من زاويته ،فهننك من يعطي القصر أو كم يامى حملين
"إِ ْغ ْرْم" 3تعريفن متنشين مع وظيفته الدفنعية ،وآخرو حاب املكوانت البننئية أو الشكل املعمنري ،أو كتجمع سكين ويف احلقيقة
اجلنسنب الوظيفي إلغرم ال يقتصر على وظيفة دو أخرى أو ميزة عن أخرى وإمنن جيمع هذه اخلصنئص كلهن .ومن التعنريف
الواردة يف هذا اجلنسنب؛ "إِ ْغ ْرْم" مصطلح أمنزيري واسع االسنتشنر جند استعمنله يف جمنل جررايف يشمل مننطق متتد من اجلنوب
األطلس الكبري واجلنوب الشرقي ،إىل الريف ،واذا كن استعمنله عند بعض القبنئل يتخد صيرة املؤسنث تررمت ويطلق حينئذ على

Farida OUZDI

تطورت هذه املبني على مر التنريخ من إغرمن اىل تررمتني اىل دور تقليدية ،وتتميز خبصنئص مننخية متميزة حيث تلطف
حرارة الصيف وبرودة الشتنء .فهي تعكس قيمة تراثية ترتبط بتنريخ اسنشنءهن وأمننط بننءهن وخمتلف املواد املاتعملة يف تشييدهن،
وعالقتهن بشخصينت وأحداث اترخيية.

صورة رقم  :1منوذج للقصر بدوار أقبوب
املصدر :تصوير شخصي2014 ،

صورة رقم  :2منوذج للقصر بدوار أيت بومن
املصدر :تصوير شخصي2014 ،
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صورة رقم  :3منوذج للقصر بدوار أيت عبدو
املصدر :تصوير شخصي2014 ،

توضح الصور التنلية ،جمموعة خمتلفة من املبني الواحية التقليدية .شيدت يف مراحل اترخيية خمتلفة ،بننء على األوضنع
االقتصندية واالجتمنعية والاينسية اليت متيز كل مرحلة.
 .1املزااي البيئية للعمارة الواحية التقليدية
تتضح املزااي البيئية داخل مبني الواحة التقليدية يف جواسنب خمتلفة .تنطلق من الكفنءة العنلية يف تدفئة اهلواء الداخي للبننية
وحتقيق الراحة للاكن  ،من خالل تعديل اهلواء الداخلي مقنرسنة مع اهلواء اخلنرجي .خنصة وأسننن أمنم مننخ شبه جنف ،يتميز
ابحلرارة املرتفعة صيفن ،واملنخفضة شتنء.
جند املالئمة البيئية يف العمنرة الواحية على ماتوى مواد البننء املاتعملة وكذا على ماتوى التقنينت .هذا الشكل العمراي
املتوارث عرب األجينل مت تشييده تلقنئين مع مراعنة الظروف احمليطة ابلاكن أسنذلك منهن؛ األمنية ،واالقتصندية والطبيعية.
 .1.1البناء ابملوارد الطبيعية احمللية
اعتمد اإلسنان بواحة دادس على من توفره البيئة الطبيعية من مواد أولية لتشييد املبني ،واستعمل الرتبة واخلشب والتنب
وجذوع األشجنر احمللية والقصب .حيث مل يتطلب البننء منه الافر البعيد والبحث عن اجلديد امنن ،ياتخدم من توفره له بيئته
احمللية ومن يليب حنجينته امللحة ،ابمكنسنيته البايطة ومن تتيحه له بيئته الطبيعية من مواد حمدودة ليعيش ويضمن لنفاه االستمرارية.
وينطلق التكيف البيئي الطبيعي من املواد املاتعملة يف البننء ،هذه األخرية هلن خصنئص معينة؛ فهي ضعيفة التوصيل احلراري،
حيث متنع إسنتقنل احلرارة بشكل مبنشر وسريع من اخلنرج حنو الداخل .وتعمل على تاريب احلرارة بشكل بطيء من خنرج املبين
الذي يتعرض مبنشرة ألشعة الشمس إىل داخله ،فيحدث ذلك بشكل تدرجيي ،من جيعل احلرارة اليت تصل يف األخري إىل الداخل
منخفضة.
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 1.1التكيف البيئي بني تقنيات البناء وشكل البناية
يتننسب هذا النوع من العمنرة يف مواجهة الظروف املننخية القنسية ،إسنطالقن من التقنية املاتعملة يف البننء وشكل البننية.
حيث يعتمد يف بننء اجلدرا على مسك معني ،يتحدد إسنطالقن من قنلب الطنبية املكوسنة من األلواح اخلشبية ،والذي يرتاوح بني
 50سنتيمرت ،وياهم ذلك يف رفع مدة العزل احلراري .كمن يتم الرتكيز على توفري األفنية الداخلية لإلستفندة من اإلضنءة الطبيعية،
وجتديد اهلواء داخل البننية للحفنظ على مننخ معتدل يف الداخل.

صورة رقم  :4تقنية الطنبية أو التنبوت املعتمدة يف بننء العمنرة البيئية
املصدرMUSTAPHA JLOK : 2001 :

إ هذه البننايت مبزاايهن املتعددة وخصوصينهتن احمللية ،تعرضت لإلمهنل ،بعد التحوالت اجملنلية التوسع العمراي احلديث
واإلسنفتنح الققنيف .حيث أدى ذلك إىل تراجع اإلهتمنم هبن ،وتركهن عرضة لكل العوامل الطبيعية اليت تدمرهن بشكل تدرجيي ،يف
ظل غينب عملية الرتميم.
 .3أتثري العوامل الطبيعية على العمارة البيئية
تعترب األسنشطة الطبيعية عوامل تدمري مهمة للعمنرة الواحية التقليدية يف عدد من املننطق .خنصة بعد هجرهن من طرف
الانكنة وتركهن عرضة للمخنطر الطبيعية .ولقد بدأ تراجع العمنرة البيئية ابلواحة ،بعد التحوالت العنمة اليت عرفهن اجملنل الواحي
وظهور الاكن احلديث .ومنه أصبحت العوامل الطبيعية أتثر على املبني وتاهم يف إتالفهن بشكل تدرجيي .وتتعدد العوامل
الطبيعية املؤثرة على العمنرة البيئية؛منهن منهو ميكنسنيكي وفيزايئي.

 .1.3الوضعية املناخية

أتيت أمهية اإلش نرة إىل الوضعية املننخية داخل الواحة إىل أمهية اخلروج مبعطينت موضحة للامنت األسنسية املميزة للمننخ الواحي،
مث إبراز عالقته ابلعمنرة البيئية والوقوف عند أهم العننصر املننخية املاهمة يف تدهور عدد من املبني.
يعترب املوقع اجلررايف لواحة دادس أحد أهم العوامل املؤثرة على املننخ .وميكن اإلسنطالق من القنرية؛ حيث حيد الواحة من
الننحية الشمنلية جبنل األطلس الكبري ،وتنفتح يف اجلنوب على الصحراء اإلفريقية الكربى .ومنه تتأثر الواحة ابلتينرات الصحراوية
اجلنفة القندمة من اجلنوب ويف املقنبل تشكل جبنل األطلس الكبري حنجزا أمنم مرور التينرات الرطبة القندمة من الشمنل ،وهذا
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.1.3

أتثري التساقطات املطرية

على الرغم من قلة األمطنر لايندة املننخ شبه اجلنف ،إال أسنه تشهد أحينان بعض الانوات املطرية ،ذات أمطنر غزيرة
وشديدة ومتواصلة يف مدة زمنية قصرية وأتثر على أسنسنت اجلدرا حيث توجد تارابت منئية .وخترتق املينه جمموعة من املامنة
تؤدي إىل حدوث تشققنت يف اجلدرا  ،وتفاد األخشنب املاتخدمة يف البننء ،وتعمل على تفتيت الاطوح املكشوفة للخنرج
خنصة إذا تراكمت املينه بعد إسناداد قنوات التصريف .إ التانقطنت املطرية من ضمن األسبنب الرئياية اليت أدت إىل تدهور
العديد من املعنمل الرتاثية ،بعد النخر يف جدراهنن اخلنرجية وإزالة ميالطهن اخلنرجي ،مث ضعف البننية وسقوطهن تدرجيين .إىل أ تظهر
معنملهن الداخلية اليت ال تالم هي األخرى من جممل هذه التأثريات.
رغم أ التانقطنت املطرية شحيحة ،وغري منتظمة ،إال أهنن غنلبن أتيت بشكل فجنئي على شكل زخنت سريعة يف وقت
وجيز تؤدي إىل صبيب قوي ،كقريا من حتدث معهن سيوالت جنرفة أتخذ معهن األخضر والينبس ،وتلحق أضرارا كبرية ،خنصة عندا
ترتجم إىل فيضننت ،حيث تدمر املبني القريبة من اجملنري املنئية .وهذا من حدث يف فيضنانت  ،1965اليت سنتج عنهن خراب كبري
للعمنرة البيئية وزوال عدد مع هذه املبني.
صورة رقم  :6منوذج للقصر بدوار أيت عبدو
صورة رقم  :5منوذج للقصر بدوار إمزيلن

املصدر :تصوير شخصي2014 ،

املصدر :تصوير شخصي2014 ،

رغم أ التانقطنت املطرية شحيحة ،وغري منتظمة ،إال أهنن غنلبن أتيت على شكل زخنت مطرية سريعة يف وقت وجيز.
كقريا من حتدث معهن سيوالت جنرفة أتخذ معهن األخضر والينبس ،وتلحق أضرارا كبرية ،خنصة عندا ترتجم إىل فيضننت ،حيث
تدمر املبني القريبة من اجملنري املنئية .وهذا من حدث يف فيضنانت  ،1965اليت سنتج عنهن خراب كبري للعمنرة البيئية.
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جيعل مننخ الواحة يتميز ابلقانوة .ويتضح ذلك من خالل التفنوت الكبري يف درجة احلرارة ،وشح األمطنر املتانقطة وتبنينهن.
إضنفة إىل قوة التبخر بابب إرتفنع درجة احلرارة وجفنف اجلو.

Farida OUZDI

صور جوية :توزيع العمنرة البيئية بواحة دادس

املصدر :برانمج Google Earth
 .3.3تدخل عامل الرطوبة يف إضعاف العمارة البيئية
تتعرض العمنرة البيئية ملشكل الرطوبة بشكل كبري .وتظهر هذه اخلطورة عند البننايت اليت تتوسط احلقول الزراعية ،وقريبة
من اجملنري املنئية .تتارب املينه إىل اجلدرا عن طريق املانمنت وتؤثر على البننية إسنطالقن من:
 تفتيت اخلشب بعد بعد إمتصنص املنء وإضعنف صالبته بعد إسنتفنخ ألينفه وترري شكله ،وعند جتفيفه من الرطوبة ينكمشوحتدث به شقوق ,وعندة من تاتخدم األخشنب يف عملية البننء عند التاقيف ،وحينمن ترختي صالبة األخشنب تاقط
األسقف؛
 منو بعض النبناتت ولو بشكل ضعيف ،حبكم أ الواحة تعرف مننخن جنفن تريب يف الرطوبة .إال أ الرطوبة اليت تؤدي إىلمنو النبناتت انجتة عن األمطنر املتانقطة والضنايت الننجتة عنهن بابب تراكم املينه يف األجزاء الافلية من اجلدرا .
وسبب ذلك هو هجرا هذه املبني وغينب أي أسنواع الصينسنة والرتميم .تنمو هذه النبناتت عندة وسط املبني اليت هتدمت
سقوطهن ،وتابب جذور هذه النبناتت أتثريا على اجلدرا املتبقية وحتدث هبن تشققنت؛
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 فقدا أسنسنت البننايت للصالبة بعد جتع املينه ابلقرب من األسنسنت واخرتاق املينه للمانمنت ،كمن يصبح اللحنمالرابط بني الكتل احلجرية هش ،ومعه تصبح اجلدرا غري قندرة على اجملنهبة ،وتصبح البننية آيلة للاقوط.
مصدر الرطوبة ابلنابة للع منرة الواحية انبع ابألسنس من القرب من املصندر املنئية .حيث أ أغلبهن يتموقع ابلقرب من
وادي دادس.
مث مينه األمطنر املؤثرة بشكل وأتثر الرطوبة على املبىن إسنطالقن من؛ تفتيت اخلشب املاتخدم يف البننء تدرجيين ،وتكنثر
الفطرايت والبكترياي يف املبىن ،وتانقط ميالط اجلدرا .
وتتعرض املبني اجملنورة لوادي دادس لرطوبة كبرية أتثر على أسنس البننية .حيث أتثر على أسنس البننية .تتارب املينه إىل
اجلدرا عن طريق املامنت.
 .4.3فعالية الرايح اجلنوبية واجلنوبية الشرقية
تدخل الرايح ضمن العوامل امليكنسنيكية املؤثرة يف العمنرة البيئية ،وهذه األخرية بشكل كبري يف تدهور عدد من املبني.
وتعرف الواحة هبواب للرايح اجلنفة والقوية خنصة القندمة من اجلنوب الشرقي وتكو قنرية .هذه الرايح القوية تشكل خطورة كبرية
على املبني الواحية التقليدية ،سنظرا للارعة والقوة اليت متيزهن ،إضنفة إىل تدخل مصندر هذه الرايح يف تعميق هذه اخلطورة .حيث
الواحة تاتقبل الواحة يف الرنلب الرايح القندمة املننطق الصحراوية اجلنفة.
عندة من تكو هذه الرايح حمملة ابحلبنت الرملية اخلشنة والصلبة .وبعد إصطدام الرايح احململة ابلرمنل ابجلدرا اخلنرجية
للبننية فهي حتدث هبن ثقوب صررية تتاع مع تكرار العملية ،وحتدث أضرارا للمبىن بعد آتكل امليالط اخلنرجي الذي يتعرض
للتعرية الرحيية بشكل مبنشر .مث تبدأ عملية إتالف اجلدرا الداخلي بعد إزالة القشرة اخلنرجية ويبدأ تدهور اجلدار ابلكنمل.

صورة رقم  :7منوذج للقصر بدوار أيت عبدو
املصدر :تصوير شخصي2014 ،

صورة رقم  :8منوذج للقصر بدوار أيت عياى أعلي
املصدر :تصوير شخصي2014 ،
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 -إمهن مواجهة الطبقة اخلنرجية وسقوطهن ،بعد تعرضهن لعملينت تدهور ميكنسنيكية وفيزايئية.

Farida OUZDI

 .5.3احلرارة ومشكل متدد وتقلص مواد البناء
تدخل احلرارة ضمن العوامل الفيزايئية املؤثرة يف العمنرة البيئية ،سنتيجة التفنوت الكبري يف درجة احلرارة بني الانوات ،وبني
الفصول وبني الليل والننر .ويتميز مننخ الواحة ،ابرتفنع درجة احلرارة إىل أكقر من  40درجة يف الفصول احلنرة .واخنفنضهن إىل من
دو الصفر يف الفصول البنردة .حيث قد يصل أدىن معدل ماجل إىل ( )-9درجنت .والعوامل املتحكمة يف حرارة املنطقة
متنوعة ،تتلخص يف القنرية واإلرتفنع والعرض ،وهي عوامل حنمسة يضنف إليهن التوجيه ،وأتثريه حملي مندام التوجيه الانئد هنن
جنويب شرقي (أقدمي . )1983 ،ويف إطنر هذه الظروف املننخية وترري معدل احلرارة ،فإ عملية التمدد والتقلص الننجتة عن
اإلختالف يف درجة احلرارة ترتدد ابستمرار سواء بني الانوات أو الفصول أو بني الليل والنهنر.
احلرارة املرتفعة :تتأثر املواد املشكلة للبننية ابرتفنع درجة احلرارة .وتؤدي إىل متددهن بعد زايدة حجمهن .أل هذه املواد بعد
تعرضهن للتاخني بفعل أشعة الشمس تتمدد عند كل االجتنهنت وتترري حنلتهن .رغم أ التمدد يبقى سنايب ،إال أسنه يظهر أتثريه
مع مرور الزمن وتردد العملية بشكل متوايل يف فرتات زمنية حمدودة .حتدث هذه العملية يف الفرتات اليت تتعرض فيهن املبني
للتشميس املبنشر ،وميكن التمييز فيهن بني الليل والنهنر والفصول احلنرة والبنردة .ومتتص املواد طنقة حرارية مرتفعة ابلنهنر و يف
فصل الصيف ابخلصوص .وسنظرا لضعف التوصيل احلراري هلذه املواد ترتفع درجة حرارهتن ابخلنرج وتارهبن بشكل بطيء حنو
الداخل .وتبقى الطبقة اخلنرجية من املبىن هي املاتقبل هلذه الطنقة كوهنن املالمس األول وتبدأ فعنليتهن عندهن ،ومرورا إىل الطبقنت
الداخلية.
احلرارة املنخفضة :تتعرض مواد البننء إىل ترري يف حنلتهن من جديد بعد اخنفنض درجة احلرارة ،وتصبح ابردة إستجنبة
للحرارة املنخفضة يف ا خلنرج .مث يتقلص حجمهن بعدمن متدد عند إرتفنع درجة احلرارة .وهذا اإلختالف يف درجة احلرارة تنتج عنه
عملية التمدد والتقلص يف اجتنهنت خمتلفة ،وتكرار هذه العملية على سنفس املواد وملدة زمنية طويلة يضعف مقنومتهن ،ويارع من
تفتيتهن ،مث سقوطهن خنصة وأ هذه العملية قد تصنحبهن العوامل امليكنسنيكية املاهمة يف عملية تدهور املبني.
تتأثر اجلدرا اخلنرجية للعمنرة البيئية بشكل كبري من هذه العملية ،خنصة امليالط اخلنرجي للبننية .كو هذا األخري هو
املالمس املبنشر للهواء اخلنرجي ،ويتفنعل مبنشرة بكل هذه الترريات .وميكن أ تقتلع صفنئح كبرية من امليالط اخلنرجي للجدرا
بعد إزالة احلمنية ويتابب ذلك يف إتالفه بارعة.
يتدخل املنء املتارب إىل اجلدرا عرب املانمنت يف إحداث أضرار على ماتوى العمنرة البيئية ،بعد ترري حنلته الفيزايئية
بني التجمد عند إخنفنض درجة احلرارة ،والذواب ابرتفنع درجة احلرارة ،ومع تكرار هذه العملية حيدث تشققنت على ماتوى
اجلدرا  .ففي ظل عملية التجمد يزداد حجم املنء بـ  % 9وسنتيجة عملية الضرط املمنرسة على كل اجلواسنب ،حتدث تصدعنت
تتاع مع تكرار هذه العملية ،كمن تتفتت املواد املشكلة للبننية مث سقوطهن تدرجيين.
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إ هذه األخطنر الطبيعية تبدوا أتثرياهتن بشكل جلي ،وميكننن توقع األسوأ ماقبال ،من مل سنعي هبذه األخطنر وأاثرهن
الالحمدود عرب الزمن .فهذه األخطنر الطبيعية تشكل حتداي للانكنة احمللية ،ومدى قدرهتم على احلفنظ على تراثهم املعمنري
الذي يضم اترخيهم و حيفظ هويتهم .فليس من الصعوبة ايقنف أتثريهن على املعمنر الطيين ،فلطنملن كن هذا املعمنر متكيف مع
مننخ املنطقة ،وأثبتت قدرة األجداد على تفنديهن عن طريق أسنليب بايطة ( اإلصالح والرتميم) ،وهلذا متكنن من احلصول على
معمنر طيين متكيف مع الظروف املننخية.
مع فقدا األفكنر املانيرة لالستمرارية ،بدأان سنفقد هذه املعنمل بشكل تدرجيي .لذلك البد من الوعي أبمهية البننايت
الطينية التنرخيية والتحرك ملواجهة خمتلف هذه التحدايت الننجتة عن العوامل الطبيعية ،وذلك بوضع حد ألاثرهن الالبية وتكقيف
اجلهود إلعندة البننء واإلصالح والرتميم وهكذا سيتم إحينءهن من جديد .فنملعمنر الطيين ليس أقل أمهية من اجملنالت األخرى اليت
حتظى ابلرعنية واالهتمنم ،فهو يؤرخ حلقب زمنية غنبرة يف القدم ،كمن أسنه يالئم البيئة الطبيعية اليت سنشأ فيهن وحقق توازان
اجتمنعين واقتصنداي وسكنهن منذ زمن .وإمهنله جرم يف حقه فنلواجب احرتام اجننزات األجداد ،وحفظهن لألجينل القندمة ،فهم
ميلكو احلق يف التعرف على تراثهم املعمنري وخمتلف اجملرايت التنرخيية املرتبطة به.
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خامتة
إ مواجهة التحدايت الطلبيعية ،ورد اإلعتبنر للعمنرة البيئية واحلفنظ عليهن من اإلسنداثر ،أصبح أمرا ضروراي و ملحن،
ومقلقن يف اآل ذاته .وذلك أل العوامل املننخية واإلكرهنت البشرية ختنق املعمنر الطيين ،وأضحت مجيعهن متضي يف اجتنه اسنداثر
هذا األخري الذي يشكل مورواث إسنانسن ين مييز واحة دادس حملين ،وسيكو حمط جذب ماتقبل إذا مت إحينءه وتوظيفه بشكل
ماتدام .كمن أسنه ميكن أ يصبح منطلقن إلحينء جمموعة من الفنو الققنفية واألسنشطة احلرفية داخل الواحة.
لذلك البد من الوعي أبمهية هذا املوروث اإلسناني ،والعمل على وضع حد ملختلف التحدايت اليت تواجهه ،مع تكقيف
اجلهود إلعندة البننء والرتميم ،و هكذا سيتم احينءه من جديد و إعندة توظيفه.
من خالل الدراسة مت استخالص جمموعة من النتائج والتوصيات:
النتائج:
 أثرت الظروف االجتمنعية اليت عرفتهن الواحة؛ من تزايد دميررايف ،اهلجرة اخلنرجية ،ظهور خدمنت جديدة واإلسنفتنح علىالققنفة الرربية...على العمنرة البيئية ،حيث مت إمهنهلن ،وجعلهن عرضة لكل أشكنل التخريب الطبيعي والبشري؛
 أدى اإلمهنل وغينب عملينت الرتميم ،إىل فقدا الكقري من املبني البيئية الواحية؛ -غينب سنصوص قنسنوسنية حتمي العمنرة البيئية؛

 هدم جمموعة من املبني التقليدية رغبة يف تشييد سكن مبوصفنت عصرية؛ تعدد العوائق على أي تدخل تنموي خيص املعمنر الطيين خنصة وأ الوضعية العقنرية هلذا األخري معقدة ،إضنفة إىل وضعهاملتدهور؛
 غينب املعمنر الطيين يف خمططنت وتصنميم التهيئة العمراسنية؛ استمرارية الضرط على العمنرة البيئية ،أمنم التزايد الدميررايف وحنجة الانكنة لتشييد بننايت امسنتية حديقة. -مشكل امللكية اخلنصة للمعنمل الرتاثية ،من يصعب كل التدخالت املمكنة.

 ضعف وعي اجملتمع احمللي أبمهية املوروث اإلسناني ،وإمكنسنية إسترالله اقتصندية اليت ستعود عليهم ابلنفع األكيد بعداإلسهنم يف عملية تطويره؛
التوصيات:
إ طبيعة التحدايت اليت تواجههن العمنرة البيئية بواحة دادس تفرض تكقيف اجلهود واملشنركة من أجل رفع خمتلف
التحدايت الطبيعية ،اليت تاهم يف تدهورهن من خالل:

 مجع املعلومنت واملعطينت الكنفية عن العمنرة البيئية ابملنطقة لتاهيل عملينت التدخل التنموي وذلك للقينم بدراسنت وأحبنث عميقة؛
 التنايق بني املتدخلني من؛ املالك والدولة ةالقطنع اخلنص واجملتمع املدي لرفع قيمة املعنمل الرتاثيةاملناي؛

وإعندة احينء زمنهن

 احلفنظ على العمنرة البيئية وإحينئهن من جديد ،وضمن إستدامتهن على املدى البعيد ،فهي موروث إسناني لن يكررهنالزمن ،عن طريق إعندة ترميم هذه البننايت وجتديد وظنئفهن إقصنداي؛
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 سنشر التوعية ابألمه ية البيئية والتنرخيية واالجتمنعية واالقتصندية للعمنرة البيئية وإمكنسنية إعندة إسترالهلن بشكل يضمنإستدامتهن؛
 -تصنيف العمنرة البيئية كرتاث وطين.

أسهمت هذه الدراسة يف تبين بعض من التحدايت الطبيعية اليت تواجههن العمنرة البيئية داخل اجملنل الواحي لدادس .يف
حني أ جواسنب أخرى من العوامل املدمرة ال تزال خفية ،حتتنج إىل دراسنت أخرى تنفض الربنر عنهن وتكشفهن للواقع ،لتاهيل
عملينت التدخل إلعندة إحينء هذا املوروث اإلسناني الذي هجر لانوات وترك عرضة للضينع .وذلك لتاهيل كل عملية تدخل
تروم إعندة اإلحينء من جديد ،بطرق تضمن إستدامته على املدى البعيد.
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 -إدمنج العمنرة البيئية يف خمططنت و تصنميم التهيئة لتأخذ صبرة قنسنوسنية وتكو عملية التنمية أمر ملح وضروري؛
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