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 ها وعند خلط،)Pumice(عبارة عن رواسب حجر الخفاف البركانية البوميس 
كتسب ت يشكل خلطة طبيعية  " النورة" بمادة الجير أو ما يطلق عليه محليا بـ

  .سمنتية عاليةإخاصية 
البناء العمراني القديم في ) محلية المنشأ ( أساسية مادة  "البوميس" ستخدم   ا
 التاريخية ذات الطابع المنشآت مدينة عدن، وتوجد شواهدها في العديد من في

ي تشمل المساجد االستحكامات الدفاعية وغيرها من المعالم الت: األثري مثل 
ازالت العديد منها مت والمباني السكنية والخدمية األخرى التي التاريخية والمنشآ

 التاريخية لحصاد مياه األمطار تالمنشآوتمثل . بحالة جيدة بالرغم من تقادمها
في مدينة عدن التي ) منظومة الصهاريج ، السدود والقنوات ( على السيول ةوالسيطر

ة التي  الستخدامات هذه الماد باهراًيعود تاريخها إلى عصور ما قبل اإلسالم ، نموذجاً
تلييس ومادة لل) Plastering Material &Mortar ( خلطة استعملت في مواضع مختلفة 

  .لمتانتها ومقاومتها للمياه 

 البوميس–المحلية مواد البناء  –العمارة اليمنية التقليدية   

1 
تميزت العمارة اليمنية التقليدية بخصائص فريدة من نوعها انعكست في المباني 

  .التاريخية التراثية المنتشرة في مختلف المدن اليمنية القديمة
وتعمدينة عدن إحدى أهم مدن اليمن ونافذته المطلة على الخارج، فالموقع الذي د 

 وهي ؛اًهمم اًي استراتيجميناءًون كلت بالقرب من خطوط المالحة الدولية أهلهاتتمتع به 
 إليهاالتي قدمت العربية واألجنبية العديد من األجناس استوعبت   مدينة ميناءبكونها

  . على مر العصور
 انعكست في الشواهد  ازدهارت فترا خالل تاريخها الطويلدينة عدنشهدت م

 البواباتوالقالع واألسوار مثل  الدفاعية توالمعالم األثرية الماثلة للعيان كاالستحكاما
ا م، اً قمم جبالها ومنظومة الصهاريج التي يعود تاريخها إلى أكثر من خمسة عشر قرنعلى
قيمتها األساسية من  هذه المدينة التي استمدت فيعمارة رقي مستوى فن ال  علىدلي

  .التراث الحضاري والبيئة الطبيعية لمدينة عدن

mailto:Hanshoor1@gmail.com
mailto:mokbaa@yahoo.com
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مواد استخدام  ؛ مدينة عدنهاشهدتوتمثل ذلك الرقي في النهضة العمرانية التي 
الرمل والحصمة و البناء كأحجار مكتنفة ضمن تراكيبها  البركانية الالمحلية البناء 

 المالط تإعداد خلطاو  لبناء الجدرانأوليةخامة  ( "Pumice "فلخفامادة حجر او
في البناء وذلك مكانة بارزة ) Andesite(  الحجر البركانيحتلا حيث ؛)التقليدية 

 للصوت  عازالًكونه، فضالً عن لتوفر عناصر المتانة وقوة التحمل والعزل الحراري 
المالط خلطة  اعتمدتنما ، بي على الرطوبة داخل المنزلويكسر حدة الضوء، ويقضي

 زبد ووه" البوميس "حجر الخفاف علىبشكل أساسي   )mortar Traditional (التقليدية
، إضافة إلى  الكالسيوم واأللمنيومتسيليكامكون من   تركيب حمضيوبركاني ذ

على أنها مادة تستخدم تكتسب خاصية إسمنتية عالية  الجير والرمل، وهذه الخلطة
  .)Plaster(مادة للتلييس  وكذلك )morter( البناءأحجاربين  ةرابط " إسمنتية"

1.1 
أهمية يهدف البحث إلى إبراز 

استخدام مواد البناء التقليدية في 
تلبى محلية عمارة مدينة عدن إلنتاج 

 مدينة وتتوافقالفي  اإلنسانمتطلبات 
 وتتماشى مع مع تقاليد المجتمع المحلي

  ة المحيطة بهالبيئ
2 

قدم منذُ الاشتهرت مدينة عدن 
 مدن الجزيرة ها واحدة من أهمبكون

العربية وسبب شهرتها وأهميتها هو 
ربط  الذي يموقع مينائها االستراتيجي

ما ين المحيط الهندي والبحر األحمر ب
 طرقبمحاذاة  مهماًيعطيها موقعاً 

  . )1شكل  ( التجارية الدوليةالمالحة
1.2 

 شواطئ الركن الجنوبي على حيث تقعهم م التتميز مدينة عدن بموقعها الجغرافي
 ،عدن الكبرى ( اثنتين من أشباه الجزروهي عبارة عن . الجزيرة العربيةهالغربي لشب

  .بينهما شريط ساحلي  يربط)عدن الصغرىو
 عصر إلى يعود تكوينه الجيولوجي( فوهة بركانفي   القديمةةتقع المدين

تلك  اكتسبت . ) مليون سنة 5. 6 – 5. 5( ويقدر مابين "  الباليوسين–ايوسين الم"
" الخليج األمامي " ها الشرقي ب على البحر في جانةمفتوح الفوهة شكل حدوة حصان

  .متر 553"  جبل شمسان " تبلغ أعلى قمة فيها و
2.2 

 متوسط  أعلىث يبلغ المداري الصحراوي الحار، حياإلقليمتقع المدينة ضمن 
درجة الحرارة لمتوسط وأدنى م في فصل الصيف في شهر يونيو، º 33درجة الحرارة ل

، ويشتد فيها هبوب %75- 66 شهر ديسمبر، وتتراوح الرطوبة النسبية بين فيم ˚25.4

 خریطة تبین موقع مدینة عدن: 1شكل 
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الرياح الموسمية الجنوبية الغربية فتثير الغبار الكثيف واألمواج في البحر العربي 
  . في السنةمم ) 50 (الهطل المطري بلغ متوسط  وي،وخليج عدن

3 
 وحوافها طبقة من التكوينات البركانية عدنبركان   هضبةأرضيةتنتشر في 

حيث تتموضع ضمن نطاق متميز يمثل فترة جيولوجية  ،) Pumice (من حجر الخفاف 
   .)2شكل (عدنمحددة ضمن التطور البنائي لبركان 

 Mining/Extractive  استخراجيةعلى صناعة  كهوف شاهداً تاريخياًهذه ال دتع و
Activity   ،الغرفة بتمثل  يمتقنتتميز تلك الكهوف بنظام هندسي  في عدن
 للتكوين Support  الحوامل الطبيعيةاألعمدة حيث تشكل Room and Pillarوالعمود
  .يعلو ذلك النطاق الذي  Over burden  العقيمالصخري

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   عدن–مناجم البوميس / واجهات وبعض تفاصيل كهوف : 2شكل

4 
1.4 : تركيــب حمــضي و ذ"زبــد بركــاني" عبــارة عــن  البــوميس 

ــسيوم، ولومنيــوم مــن ســيليكات األ  بــشكل رئــيس مكــون  البوتاســيوم و، الحديــدوالكال
 عاليـة عنـدما تـضاف    إسمنتيةل بذلك خلطة طبيعية تكتسب خاصية      والصوديوم ويمث 
 مـا يلـي نجمـل   وفي  .»Additive/ Corrective Medium« ة تـصحيحية بس نـ إليهـا مـادة الجيـر   

الكهـوف   (مـستخرجة مـن    لحجر الخفـاف الطبيعي الكيميائي لعينات من الخام     بالتركي
 الكبيـر  يالـدائر لـصهريج   ا الموجـودة فـي    التلبـيس  خلطـة    عينة من وكذلك  ) الشرقية  
    .)3شكل(" بليفير" المسمى 

   )1990(  معروف إبراھیم عقبة : تصویر الباحث 
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  ]1[نتائج التحاليل الكيميائية) : 1(جدول رقم 

2.4 
الحجر "أي " الخفاف "  تسميةها محلياً المسامية ويطلق عليةعالي البوميس مادة 
 تعمل على امتصاص سفنجيةإ يشكل طبقة وهذه الخاصية تجعله" الذي يطفو فوق الماء 

  المياه تغلغلعمل علىي  حيث؛ تهطل على الهضبة التياألمطارمياه نسبة كبيرة من 
)Percolation Water( خفف من معامل وي الخزان الجوفي إلىومنها تكوينات الهضبة  إلي

 إلى )Flash Floods(تقدم السيول الجارفة يحد بشكل ملحوظ من الجريان السطحي، ما 
   .  دها مدينة عدن التي تشه الدورات المطرية االستثنائيةأثناء األحياء السكنية

  
  ]2[بعض الخصائص الفيزوميكانيكية ) : 2(  جدول رقم 

  االختبارات
    )  Kg / cm2(  الضغط 

في الحالة   العينة
  الجافة

في الحالة 
  الرطبة

  الكثافة النوعية
Kg / M3 

المسامية 
%  

نسبة 
االمتصاص 

%  

 1190 32 - 36 -  المادة الخام
1152 -  22.3 

23.7 
 - 339  -  )ألثريةا(الخلطة 

222 1978 -  8.5 
8.1 

  
العديد من و  بناء المساكنخلطات مختلفة فية  المادة في هيئهذهاستخدمت 
  :ها استعماالتمأه التاريخية و وقلعة صيرةأهمها حقل صهاريج الطويلة المواقع األثرية،

TOTAL L.O.I SO3 NA2O K2O MG
O CAO FE2O3 AL2O3 SIO2 COMP. % 

98.11 12.73 0.16 2.0 1.7 1.21 8.4 2.8 10.58 58.54 Raw Material 

98.02 26.88 0.38 1.1 0.9 1.62 32.79 3.2 4.89 26.59 Ancient 
Mortar Mix 

  )ب  (                 )                                               أ ( 
 )البوميس ( عينة من خلطة المالط )  ب( ينة طبيعية من جحر الخفاف  ع) : ا  ( 3شكل  
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ــادة رابطــة  أ     ــاء المكونــة لجــدران المنــشآت    » Mortar«ـ م ــين وبــين وحــدات البن ب
  . سمنتيةاإلبديالً عن المونة  حجاراأل

 لمـلء  ،تها وأرضـي علـى جـدران الـصهاريج   ، ناعمـة صـماء  » Plaster«ـ مادة تجصيصب  
بعـض المبـاني    الشقوق مابين الجدران الصخرية المحيطـة بالـصهاريج وواجهـات        

  . لعوامل التجويه   في مدينة عدن لمتانتها ومقاومتها وأسطحهاالقديمة
3.4 

 ، أن خلطة المالط التقليديةالل الدراسات الميدانية المتعددةتبين من خ
اريخية ذات التي تم استخدامها كمادة رابطة في العديد من المنشآت الت" البوميس"

.  في مدينة عدن، التي  ما زالت شواهدها موجودة في مواقع عدةاالستخدامات المختلفة
حيث أثبتت مقدرة عالية " البوميس"تلك الخلطة  مكونات من وتكتنف تلك المنشآت

 بعين االعتبار البعد  ، خصوصاً إذا ما تم األخذى مقاومة عوامل التجويه والتعريةعل
  .الزمني الذي يمتد عبر قرون عدة

لمستخدمة ضمن  ويجب أال تفوتنا مالحظة أمر مهم وهو تعدد نوعية الخلطات ا
ي الطويلة بحسب تي تنتشر في قطاع واسع في واد؛ تلك المنشآت الحقل صهاريج الطويلة

، اريج قد استغرق فترة زمنية طويلة، األمر الذي يعني أن بناء الصهالمواقع والوظيفة
، حيث اكتسب المشتغلون في هذا  الفترة المعاصرة للدولة السبئيةتزامنت بداياتها مع

  .المجال مهارات وممارسات تغيرت معها معايير الخلط
4.4 

" Pumice"ألساسية المتمثلة بحجر الخفاف مادة الخام االتحضر خلطة البوميس من 
" كهوف البوميس " في مدينة عدن التي يطلق عليها محلياً ،المستخرجة من المناجم

 في وتطحنتلك الشظايا   يتمم  تكويم، "Chips"  حيث تستخرج بشكل شظايا فتاتية 
ة الماء إليها حتى تصبح عجينة متماسكة ، حينها يضاف إليها مطاحن خاصة مع إضاف

التي يتم استجالبها من الرواسب البحرية في المنطقة الساحلية مثل  " النورة" مادة الجير 
 عملية الخلط والتقليب لبقايا الشعاب المرجانية واألصداف البحرية ؛ حيث تستكم

  .قة االستخدامحتى تصبح عجينة متجانسة ومن ثم تنقل إلى منط
تستعمل مادة رابطة بين األحجار أو مادة تكسية حيث تستخدم خلط البوميس 

الخلطة مباشرة في تكسية الجدران على ثالث طبقات، الطبقة األولى توضع على الجدار 
 طرف حاد للحصول على درجة كثافة عالية اتمباشرة وتطرق وتدك بواسطة حجر ذ

، ثم توضع الطبقة الثانية ويتم طرقها ودكها جيداً، تم تالصق قوي بين المونة والجدارو
توضع الطبقة الثالثة وتكون ناعمة أكثر من الطبقتين السابقتين، وفي هذه المرحلة 
يتم قدر اإلمكان تسوية الواجهة الخارجية باستعمال لوح خشبي، وتترك لتجف لفترة 

   . ناعماًحيصير السط حتى يتم صقلها يدوياً باستخدام الماء والحجر، بعدئذزمنية، 
وقد قام فريق من الباحثين بعمل دراسة تهدف إلى التوصل إلى سر تركيب الخلطة 

تباع طرق منهاجيه في مراحل ا وذلك من خالل ،ومحاكاتها) التاريخية (األصلية 
 سالبومي( ابتداء من مرحلة استخراج المواد الخام األولية محلية المنشأ كافةالتحضير

 بتحضيرها في المختبرات التابعة ومعالجتها في الموقع مروراً) الحصمة البركانية +
) مكتب عدن (ومختبرات وزارة اإلنشاءات ) فرع عدن (لهيئة المساحة الجيولوجية 

، وانتهاء بعمل مقاييس المطلوبة حسب المواصفاتبواسطة التكسير النهائي إلى ال
ترحة وإجراء االختبارات الفيزوميكانيكية خلطات تجريبية باعتماد النسب المق
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لتحديد مدى صالحيتها ولمالءمتها لألعمال المزمعة في إعادة ترميم صهاريج عدن 
  . )5، 4شكل  ( ]3[ وتأهيلها التاريخية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 
  ءلبنامواد ا من ،النورةومادة  "البوميس"خفاف الورواسب " ندزايتاإل " حجرديع

 ، عدن مدينة في بناء المساكن في بشكل واسعالتي استخدمتوالمعالجة الطبيعية 
  . الكائنة في فوهة بركان عدنالعمرانية لتوافرها بالقرب من التجمعات نظراً 

 لتوفر في بناء أساسات المباني وجدرانها،فقد تم استخدام الحجر بدرجة أساسية 
  النورةو" البوميس"، واستخدم ر الخارجي المناسبعناصر المتانة وقوة التحمل والمظه

  في أعتاب األبواب والنوافذ الخشباستخدام تم ذلك وإلى جانب تلييس،لل رابطة واًمواد
  .ة التقليديينابم الوسقوف

1.5  بعد تحديد موقع المبنى، تتم عملية تنظيف الموقع وتبدأ أعمال الحفر
 المعرفة بالتربة فيتم تحديد طبقة التأسيس من لألساس تصاحب عملية حفر األساس

وغالباً ما تتوقف عملية الحفر عند الوصول إلى طبقة قوية تصل إلى عمق " المعلم"قبل 
  .سم 80 حيث يكون عرض األساس في حدود ، متر1.5 –0.8يتراوح ما بين 

2.5)Wall  Foundation(  : ساساتأبعد تحديد عمق األساس، يتم بناء 
، ويبدأ )Ground Level(إلى ارتفاع مستوى األرض ) Strip footings( صخرية شريطية 

   سم60يتناقص تدريجياً إلى الداخل حتى يصل سمكه 
3.5   ( Load Bearing Walls ) :  

جار  صخرية حتى مستوى سطح األرض، تعلوها األحأساسات بناءب البناءيبدأ 
من الخارج والعادية من الداخل، وتوضع األحجار في صفين  ) Ashlar Work( المصقولة 

)  وأرضيةرةظها(لصف الخارجي بـ سم ويسمى ا ) 30 – 20(متقابلين تفصل بينهما مسافة 
، ثم يمال الفراغ بين الصفين بأحجار صغيرة مختلفة األحجام )بطانة(والصف الداخلي بـ

–40(ة تربط الصفين ببعضهما وتجعل الجدار الذي يتراوح سمكه بطريقة هندسية رائع

" البوميس"صورة لطبقة من مونة ): 4( شكل 
أزيلت األحجار من أسفلها وظلت متماسكة في 

 موقعها

   )صهاريج عدن( بالبوميس التكسية) 5 (صورة
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سم في األعلى متماسكًا ويستطيع تحمل أثقال منزل يبلغ )25( في األسفل وسم)60
  .عه من ثالثة إلى أربعة أدوارارتفا

تصقل األحجار من الجهة الخارجية صقالً جيدا على شكل مربعات أو مستطيالت 
 واحدا فوق اآلخر ثم توضع المونة مع بعض األحجار وتوضع بشكل خطوط مستقيمة

    )6الشكل ( .الصغيرة لتملئة الفراغ
دور يتم بناء  لكوفي نهاية 

صف من األحجار البارزة المزخرفة 
 وذلك لتحديد مستوى الطابق

حزام من الخارج كالتكون ل
وهي معلَم بارز ) كورنيس(وتسمى 

  .العدنيمن معالم البناء 
4.5 : بعد االنتهاء

 من بناء الجدران الحاملة توضع
 )المرابيع( األعواد الخشبية

وتسمى ) Timber Beams(الساقطة 
العوارض، ثم تليها عملية رص ألواح 

والمرحلة ) Boarding(األخشاب 
 األخيرة توضع طبقة من الحصى

- 150(والبوميس والنورة بسماكة 
  )7الشكل(مم 200)

 التقنية:  األرضيات-5.5
المتبعة في بناء األرضيات هي أيضاً 
متبعة في بناء السقوف إال أن أرضية 
السطح تجصص بطبقة من البوميس 
المصقول التي من مميزاتها مقاومة 
التجوئة مثل المطر، الريح 

  .وانعكاس أشعة الشمس
6.5 :ني مدينة عدن مبا

 السلم في متعددة األدوار ويعد
ة في المبنى من العناصر المهم

العمارة العدنية، ويبنى درج السلم 
  .من الخشب

7.5 
تتكون اللياسة الداخلية للجدران من مالط البوميس على طبقتين، في الطبقة 
األولى يتم التجصيص بطبقة من البوميس والنورة، وفي الطبقة الثانية، يتم التجصيص 

بواسطة حجر خاص إلعطاء ) Polished(ه الطبقة بطبقة من البوميس الناعم، تصقل هذ
  .السطح اللمعان

8.5:  ووظيفة )الزقاق(أغلب النوافذ موجهة إلى الجدران المطلة على الشارع ،
حسب على النوافذ والفتحات توفير قدر كاف من اإلضاءة الطبيعية في النهار، وتختلف 

  بعض تفاصيل البناء التقليدي) : 7(الشكل 

  التقليدي في مدينة عدنءنمط البنا ) : 6( الشكل 
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 والداخلية هي إعطاء أكبر قدر من موقعها، وتكون وظيفة فتحات التهوية الخارجية
الضوء حيث تفتح بشكل أكبر أو اصغر إلضفاء جو من التهوية والرؤية، ومن خالل 

على ارتفاعات تعلو النوافذ ) دائرية أو مستطيلة(الزيارة الميدانية لوحظ وجود فتحات 
لنوافذ مصنوعة من لضمان تجدد الهواء في المبنى، كما لوحظ وجود أغطية على ا

  .اسرات ألشعة الشمس وتسمح للهواء بالمرور عبرهالخشب تستعمل كا
 بشكل  وتوزيعهاومما هو ملفت للنظر في الواجهات األمامية، انتظام ترتيب النوافذ

ينسجم والدور الوظيفي لها، باإلضافة إلى أعمال الزخرفة الفريدة من نوعها على النوافذ 
  . المهارات الفائقة لممارسي حرفة النجارةواألبواب الخشبية وهذا يدل على القدرات و

ويمكن تلخيص المالمح الرئيسية للعمارة التقليدية في مدينة عدن القديمة  في بعض 
  ]:4[العناصر

:     كـل العناصــر المكونــة للمبنـى تلبــي الحاجـة بــدءاً باختيـار الموقــع وعالقتــه
 إلــى جانــب تكامــل العناصــر  بــالمبنى و الخــدمات الــضرورية األخــرى مثــل الــسوق ، الجــامع 

الوظيفيــة الداخليــة والخارجيــة للمبنــى وتنظــيم الفــراغ مــن مــساحات وأجــسام وأشــكال     
  .يابي جميل يخدم الوظائف المتعددةبطريقة إيقاعية متناغمة وبشكل انس

     ج عـضوي متنـاغم كـل     نـسي –التوافق والتجاوب البيئي من حيـث المنـاخ والمـواد
  . ارتباط كامل بين اإلنسان وبيئتهخرعنصر مرتبط باآل

:     القيم الجمالية للتكوينات المعمارية التي تجمع بين تناغم االرتفاعات ورشـاقة
 لنهايات الـسطوح ونظـام التهويـة واإلضـاءة يعتمـد علـى          مختلفةالخطوط وابتكار أشكال    

  .توزيع الفتحات بكيفية تؤدي إلى تخفيف حدة الحرارة وترطيب الهواء
:   تعدديـة  وتهـدف   .  والدينيـة  االجتماعيـة  االحتياجـات تلبيـة   لالمبـاني   تتوافـق

  . الحرارةالستقبالل من األسطح األفقية التي تتعرض أكثر من سواها يتقلإلى الالطوابق 
و الخارج مع الحفاظ على الخصوصيةاالنفتاح والتدرج نح.  

6 
 تتوافــق مــع ال ممارســات ، فــي بعــض الفتــرات،  شــهدت مدينــة عــدن ويــل الطخــالل تاريخهــا

 ســوء اســتخدام األرض والمــوارد الطبيعيــة     فــي خصائــصها ومقوماتهــا الطبيعيــة ، تمثلــت    
،  وتطويعهـا اندثار تقنية اسـتخدام المـواد المحليـة    نتج عنها ، وإدخال مواد غريبة المتاحة

فــي فتــرات زمنيــة ( اج تلــك المــواد مكـامن اســتخر التعــدي علــى األمـر الــذي ســاعد علــى   
ــك   خطيــرة  الوضــعيةأصــبحتمتفاوتــة حتــى    نتيجــة انتــشار المبــاني الــسكنية فــوق تل

 المـوروث الطبيعـي والتـاريخي   ، ممـا شـوه ذلـك    )7شكلأنظر ال) (النطاقات الطبقية الهشة  
 في اسـتخدام الخـصائص الطبيعيـة لـألرض      األجداد ورقيهم حنكة تصرف   الذي يدل على    

 مقومــات أحــد –حاليــاً–والــذي يمكــن توظيفــه  مواردهــا المتاحــة بــشكل خــالق وتوظيـف 
  . عدناألساسية في مدينةاالستثمار والتنمية 

7 
 .ضرورة إحياء تقنيات البناء باستخدام المواد المحلية •
وضع قوانين ملزمة بعدم استخدام مواد البناء الحديثة في المواقع ذات الطابع  •

 .دي إال وفق معايير تضمن الحفاظ على طابع المدينة التاريخيالمعماري التقلي
 .اتخاذ إجراءات فورية  إليقاف العبث بمناطق الكهوف والمحاجر •
وضع معايير تخطيطية ومعمارية لعمليات التخطيط والتصميم المعماري في مدينة  •

 .عدن القديمة
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 األثرية والتقليدية إبالء أهمية خاصة لعملية الترميم والصيانة للمباني والمعالم •
التاريخية من أجل الحفاظ عليها من االندثار، وتوظيف مفردات العناصر المعمارية 

 .التقليدية في العمارة المعاصرة وتقنياتها بهدف الحفاظ على استمراريتها وتأصيلها
العمل على نشر الوعي والثقافة العمرانية والمعمارية على المستويات كافة تشمل  •

 .  والسلطة المحليةالمواطنين
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8  
ومواجهة زيادة ،  وانتشارهمناطق البناء العشوائياتخاذ التدابير الفعالة لمنع زحف  •

الطلب على السكن باختيار األساليب والطرق اإلنشائية المناسبة التي تحقق عوامل 
 .اختصار الزمن وخفض التكلفة ورفع مستوى الجودة

  .جراءات والتشريعات المتعلقة باالستثمار في مجال بناء المساكنتبسيط اإل •
  . المحليةتشجيع االستثمار الخاص في انتشار مشاريع إنتاج مواد البناء •
  .إصدار قانون التخطيط العمراني والبناء •
  .تقليص اإلجراءات الحكومية المطلوبة من خالل اختصار نظام المعامالت •
9 
د تــاريخي علــى صــناعة تعــدين فــي    ، كهــوف البــوميس شــاه 1997وف ، عقبــة ، معــر] 1[ 

  ، المؤتمر الوطني لصهاريج عدن ، جامعة عدنعدن
  عقبة ، كهوف البوميس شاهد تاريخي على صناعة تعدين في عدن] 2[
، متطلبـات تحـضير خلطـة المـالط     1997،  إبـراهيم عقبـة   معـروف  أحمـد علـي مرشـد ،   ] 3[

  )الحصمة البركانية + النورة + ادة البوميس المكونة من م(التقليدية  

 البوميس) كهوف(توضح التعديات على منطقة مناجم  صورة ): 7(شكل 
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مبارك، صالح محمد و وديع غانم و أحمد حنشور، سمات ومالمح العمارة التقليديـة فـي         ] 4[
مدينة عدن، مجلة جامعة عدن للعلوم الطبيعية والتطبيقية، المجلد الخامس، العـدد       

  .عدن-، دار جامعة عدن للطباعة والنشر2001، سبتمبر 328-313، ص2


