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 الحديثة العمارة في توظيفها وإمكانية األردنية التقليدية العمارة
  المفرق محافظة في تقليدية معمارية لنماذج تحليلية دراسة 

                                                        1الحداد، موفق إبراهيم
 2محمود، عبد العزيز

 
 ملخص

 
يدياة ياا ادرد  ما   ياك النت اة المةمارياة وماواد اللنااي والتعاميي المةماارال وت  يال الةناعار تتناول الدراسة أنماط المساان  التل 

يطرياة متوارةاة ودراساة الةلاياة المادياة ل ماتمال الم  اا  –المةمارية وطريلة تنفيذها م  مواد الليئة الم  ية ولطرق إنشائية تل يدياة 
وا لالليئة الم  ياةل والتاا رلار رنهاا المسان  الةاائ ا الاذا ارتالط لالليئاة الطليةياة المتاسدة لالمسان  التل يدية ومدى ارتلاطها الةض

االينولواياة والتاا تههار مادى ارتلااط ا نساا  لليئتا  -ل منا  والةلايية ل ماتمل  ياك تههار لارنةر ما  عاللة مةال العاللة المنانياة
وهاائف ما  ماروى و ماياة وتارمي  الرا اة الاسادية والنفسايةل  وتنهيم  ل منا  لهدف ت لية  ااات  ادساسية م  المسن  الاذا يايدا

ونذلك العللة المتع ة لاالستدامة نو  المسان  التل يدية ما  أيضال ادنهماة المةمارياة التاا تيشار ر او رساوم واساتدامة المسان  
ا  لالليئااة الم  يااة ماا   اا ل لفتاارة نمنيااة طوي ااة  عوعاااق إذا ت لااو العاايانة والترهياال ونااذلك أههاارو الدراسااة ماادى ارتلاااط ا نساا

اساات دام  المااواد الم  يااة يااا التنويناااو والفراساااو التااا يسااننها وهااذا المااواد شاان و الةمااارة التل يديااة ادردنيااة ووضاا و ر  تهااا 
ا  وأسالف لالت ني الليئا م   يك االستفادة منها نتويير ل طا ة وتل يال الت اوك الليئاال وذلاك لةاد مةالااة ل ةناعار اللنائياة ما  اادر

ويت او ويناياو ... وأههرو الدراسة لر  ا نسا  ادردناا اساتفاد ما  تارلتا  المةمارياة المتوارةاة ياا لنااي مساانن  التل يدياة لةادة 
أنماط يا اللرى والماد  ر او  اد ساواي ل ياك تتشاال  هاذا الةناعار ييماا لينهاا ويمنا  االساتفادة منهاا ياا إضافاي ااو مناا ا م ئاي 

ي  واستةمار المسن  نماال إنتااا ياا ال يااة اليومياةل للاد تاي التةارف ر او تارلاة اللنااي ما   لال مةمااريي  تل ياديي  ورا ة ل سانن
م  يااي  ممااا يساااهي يااا تاادرين ط لااة الهندسااة المةماريااة   ياااي التااراك المةمااارا التل ياادا ماا  اهااة واساات هاي الةناعاار المةماريااة 

اهة أ رىل وهذا الدراسة تطليلياة ميدانياة نفاذو ياا  ارى تل يدياة تلال ياا منااطق سارن وشارق التل يدية يا إنشاي ملانا  ديةة م  
 . م ايهة المفرق
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