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: ملخص الرسالة
،عُرفت منطقة وادي سوف بخصوصيتها عن باقي األقاليم الصحراوية األخرى من حيث ظروف عمران قراها أو من حيث نمط عمارتها
 وجنوب الزيبان وسط العرق الشرقي الكبير جعلها تجمع بين خصائص هذه األقاليم،فموقعها المتوسط بين بالد الجريد التونسي و بالد ريغ
.لتشكل منها مزيجا متجانسا متفردا في مالمحه عن غيره
على الرغم من أن القرى في منطقة سوف أتسمت بمالمح العمارة الصحراوية المتكيفة مع البيئة المتجاوبة مع النمط االجتماعي للسكان
.فإنها ال تصنف من القصور الصحراوية التي سادت في جنوب بالد المغرب
أتسمت القرى في سوف بطابع المدينة اإلسالمية لها جوامع ورحبات أزقتها ضيقة منكسرة أو متعرجة وأخذت عن المدن الصحراوية
.استعمال مواد بناء المحلية التقليدية التي تساعد على مقاومة قسوة الطبيعة وكانت النخلة العنصر المشترك بينها جميعا
تأقلم سكان بالد سوف مع البيئة الصحراوية الرملية بطريقتهم فصنعوا الجبس بدال عن الطين واستخرجوا الحجارة من تحت الرمال
وأنجزوا مساكن بسيطة في شكلها قليلة االرتفاع مقاومة للرياح والحرارة تلبي حاجتهم في األمن واالستقرار وتوفر لهم الراحة النفسية
. وحفروا الغيطان طلبا للماء وغرسوا النخيل حتى تفوقوا عن جيرانهم في بالد الجريد،والجسدية

Summary :
The region of Oued Souf is known for its unique characteristics compared to other
Saharan regions with regard to the urban conditions of its villages or its style of
construction. Its intermediate location between the country of Tunisian Djérid and the
country of Righ and the South of Ziban, in the middle of the great oriental Erg has made
to combine the properties of these territories to form a homogeneous mixture varying in
the unique characteristics of the others.
Although the villages of the region of Souf are marked by the characteristics of Saharan
architecture adapted to the environment, homogeneous with the social style of the
population, they are not classified in in the South Maghreb ksour.
The villages have the nature of the Islamic city with mosques and narrow and broken
alleys and alleys, and have taken from the Saharan cities the use of local traditional
building materials that help to resist the harshness of nature. And the palm is the
common element.
the people of the land of souf will adapt to the sandy desert environment in their own
way and they made gypsum instead of clay and untrained the stones from under the sand
and made simple low- altitude dwellings resistant to wind and heat meet their need for
security and stability and bring them psychological and physical comfort, and dig the
Ghitans seeking water for these palm trees until they surpass their neighbors in the Djerid
country

