أهم الحرف والصناعاث التقليديت
في منطقت الباحت
تتميزززن قة ازززح زززح بفنننل ناعنننوالار نا ننن
ناتقلٌدٌنننا ناتنننً تذونننل نانننر ي نافونننً نا ٌننن
ناج نوب ناثقا ٌا الموطقا أهلها مما جذلها مل
ناموننناطل نامتمٌنننعد نننً لننندد منننل ناعننننوالار
نً
 ،تساهم تلك ناعنوالار نا ن
نا
ت ن ٌ ن ا ناذمننم اجمٌ ن مننار نامجتم ن مننل
نا جام ناوسنا ،،منل أهنم ناعنوالار ناتقلٌدٌنا
ً ناموطقا ماٌلً
النجارة والنقش على األخشاب

تشته موطقا نابا ا بعوالا ناوجا د ناوقش
للى نألخشاب مل أهم ناموتجار-:
 نألب نب ناخشبٌا نامعخ ا بأجمااها.
 ناع ا ناخشبٌا بأو نلها.
 نألد نر ناع نلٌنننننننننننننننننننننا مثنننننننننننننننننننننم
نام نث،نامضمد،نامقعنننننبٌ ...ننننن
راك
 نألقننندنا ونأل لٌنننات نامسنننتخدما السنننمل
ناذسم نام ي.
 ألمدد نامواعم مل ناندنخم تسنمً نامن
عا أ ناعن .
 ناقذامد وناو نسً ناخشبٌات.
الحياكت وصناعت النسيج

ت تونننننع ٌاونننننا عخ نننننا ناذبنننننا،د ناعننننن ٌا
ونابٌدىت ً ،ق ٌا ناق ل ببوً سناام ناتنً ٌبند
نا ٌٌل ً وسجها تل ٌوها أهم ناموتجار:
 ناذبً ناع ٌا ونابٌديت




نال ا التغطٌا مل ناب د ً ناشتا،
نإلخننن نا ونامنننعن دت ا فنننأل نألمتذنننا
ناعند.

صناعت األسلحت البيضاء :
توتش عوالا نألسل ا نابٌضا ً ،ناذدٌد
مل ق ى موطقا نابا ا ٌتم عوالا ناوعم
عخ ا ناغال باافضا نا عنم ناجلدي
باألا نل .
الدباغت الجلديت بالطرق التقليديت:
دبا ا ناجل د ٌتم معن اا دبا ا ناجل د
الستخدنمها ً تلبٌا نال تٌاجار ناموعاٌا
وت ٌ آوٌا جلب نامٌاه مثم وناق بت مثم
ناغ ب ورن ناجالد نا و د هود م
نألطفام ٌ ها.
المنتجاث الجلديت
تتو ناموتجار ناجلٌدٌا مل أهمها عوالا
نأل لٌا ناجلدٌا ،نأل عما ،نا قامب إضا ا
إاى بذض ناموتجار نات نثٌا مثم ناق ب،
ٌ ها.
ناقط
الصناعت الخوصيت

تشته موطقا نابا ا بعوالا ناخ عٌار
ناري
راك ات خاماتها مل وبار نا ل
ٌوم بااق ب مل مجا ي نأل دٌا هً
تت وع ً م ا ألا نامخ ند ،قل ه ،وم ه
مل أهم أال مثله للى ناموتجار ناخعفٌه
ناعوابٌم ،نامطبقٌار ،ناقبذار  ،نا عٌ
،نامواول  ،نامهفار ،نامقادم ،ناسف د،
ٌعن اها ألدند وبٌ د مل ناسٌدنر خاعا
ً نامواعم.

تطريز وخياطت المالبس
صناعت األواني المنزليت

مث للا ة للخار لتي للا لت ل ل
لئج ل ب ل قر للو لتخ ل

اخل ل
لل

أ لخل لتي للا ت وللفظ تميلل ،لتم للا
تمي ،لتفن مش خا ه.

نامشه د بموطقا نابا ا
هً مل نا
ٌشته بعوالتها نا ٌٌل ً عه نل خاعا
ً ق ى ناعف د ،بٌضال ق ٌا نامعوذا
ناتابذا ام ا ألا بلج شً أهمها نامالبل
ناوسامٌا ومثم مالبل نألل نل ٌ ها

لش ل ل ا

صناعت المنتجاث الحديديت

لتفخللان ن اقللاتمج ا لتما ل ل ق ل

تشته بها م ا ألا بلج شً خاعا ً ق ٌا
نامعنننننوذا نهنننننم موتجاتهنننننا عنننننوالا نألد نر
ناع نلٌنننننا مثنننننم دٌننننند نام ننننن نث ،نافننننن ل
،نامسننا ً ،نامواقننب  ،أد نر نا عنناد ونناام ش
عننننوالا ناسننننواوٌل  ،نام ا ٌننننث عننننٌاوتها
خاماتها مل نا دٌد نامست ج وااسسر
صناعت الحلي والفضياث
توتش ن بع ن ه نوب ن ننً بننالد عه ن نل نابا ننا
واوننننر هننننره ناعننننوالا نمجننننا اهننننا عننننوا
م ت ننننن ل مذ ننننن ل بجننننن دد معننننن اتهم
وعنوالا لننً ناوسنا ،نامتو لننا معنو لا مننل
نافضا ناخااعا بذض و ال نا دٌد.

مهنة البناء "بالحجر"
لتمخوخ ل ل قر ل ل

لب ل ل مل للن

ر م م خن.
صناعت استخراج القطران
هنننً منننل ناعنننوالا ناموتشننن د نننً م نننا أل
نابا ننا تق ن م للننى نسننتخ نا ناقط ن نل مننل
أشنننجا ناشنننث ناعٌتننن ل نابننن ي ناطبننناي
تشننننته بادٌننننا بوننننً وبٌنننن بمعن اننننا هننننره
نا ننا ،ومننا تعن اهننا بذننض قنن ى تهامننا،
ٌوقسم إاى ثالثا أقسام هً.
 نستخ نا نامهم ه أخن نألون ن
ٌو ل ألاله طبقا انه نسنتخدنمار
طبٌا وذالا نا ساسٌا.
 نستخ نا ناعٌر مت سط ناوثا ا اه
نستخدنمار ً إلمام نادبا ا.
 نسننتخ نا ناقط ن نل ه ن أثقننم اننه
نسننننتخدنمار ننننً دهننننال نألبنننن نب
نألقدنا ادهل نإلبم مل ناج ب.

