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INTRODUCTION 

The modern architecture became influenced with the western ideology that does not 

match the climatic conditions that dominates in the Arab zone. Thus, the invitation to 

regard of the climatic conditions became a subject of great importance. Then, the 

climatic factors that dominate in the Arab zone should be studied with the architectural 

elements used in the design of the traditional buildings that depended to a large extent 

on the natural materials, energies that is clean and friendly for the environment that 

could be used in the design of the new architectural societies. 
 

The Objectives of the Research: 

To use the design essentials and values that form the core for the Islamic architecture 

which does not mean the blind imitation for the past, however the usage and 

development that suits our modern age. 

1- the climatic factors that affect the design  

 it is necessary to study the climatic factors that have reaction with the humans and 

affects his sense of heat , and also have reaction with the building and affects the 

performance of the humans  

The most important climatic factors that affect the humans and reacts with the building:  

1- Radiation  

2- Temperature  

3- The movement of the storms  

4- Humidity  

The above-mentioned factors have a great influence on the urban environment and its 

formation and the architectural structure for its buildings. The successors had the 

ability to control and to dominate all these conditions …………through the ideas , 
solutions and the natural treatments that inherited from generation to the other up to the 

completion of the standard and the aesthetic and functional solutions that suits the 

natural environmental and cultural factors and to satisfy the needs of the humans. 
 

Summary of the research 

Is the personification and the modification of these solutions, in accordance to our 

climate that provide our environment and architecture with the real sense that we 

search for to form our modern architecture to be the extension for our cultural and civil 

heritage.                     
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 المعالجات العمرانية والمعمارية للمعطيات البيئية والمناخية
:  مقـدمـ

ا أصبح  مارة الحديث نجد أن ثرإن ال ف المناخية الاةاةدة  ةي  تت الذي ا يصلح للظر بالفكر الغربي 
ف  ة إلةت احتةرار الظةر ربي بصفه عام لةذل   ة ن الةدع اعي المنطق ال التصةمير البيةةي الة المناخية 

ربية مةة درااة با امة  المناخية الاةاةدة بالمنطقة ال .   نه يلزر دراا ال لطاق أصبح أمراً ملحاً للغاي
تمةةد ب ةةك  كبيةةر  ةةي  التةةي كانةة ت ماريةة التةةي ااةةتخدم  ةةي تصةةمير المبةةاني التقليديةة  ناصةةر الم ال

ية النظ الطاقةا الطبي ارد  ا علت الم التةي يتصميم ا  الصةديق للبيةة ا عنةد يفة  اة ار ب مكننةا ااةتل
مراني الجديدة. يا ال  تصمير الجم

 أهداف البحـث :
نةي  لكن ي ا  التقليد اأعمت للمااي  ي حا  من اأح ني ب أن البحث  ي مفردا الحل  التراثي ا ي
دلة تصةميما م اةاليم  لة ب ا  ااةتخدم ةا التةراث   اااتفادة من اأاس التصميمي التةي ارتكةز علي

مارية  الماقف ) اأبراج ( كظاهرة م صر الحديث . كالفناء الداخلي ا  تقنيا ال تاتفيد من إمكانيا 
صةة اجتماعيةة حققةةا عمةةارة علةةت مةةدع ال ر الاةةابق نجاحةةاً حقيقيةةاً  ةةي عمةةارة المبةةاني بصةةف عامةة 

مارة  ر  ي ال اح أ كال تجلي ذل   ي أ يزا  يحم  الحااةر كما ا  اإااميالمااكن بصف خاص 
ع المبنةت  ةالماةتقب  القةدر اء علةت ماةت اصةرة الفكةر الحةديث ء اة م ع  أعلةت ماةمة  علةت ماةت

ظيفةة  ةةر مةةن ماةمةة مناخيةة  مرانيةة الجديةةدة ا بكةة  المتغيةةرا لمةةا ل ةةا الاةةكني بالمنةةاطر ال التجم
رماجتماعي تات طيا حااري خاص بالمجتمةد جذ  . ها من م

ثرة في التصمي :ـ ال 1 خي الم امل المن  ع
لةر بحيةاة  ثرا تل  التي تت ا يةزا  التحةدي  اإناةانمن أهر هذه الم مية . لةذل  كةان  ن ةاطاته الي

تبةةاين  ر بالناةةب لسناةةان منةةذ بةةدء الخليفةةاأكبةة ر الةةزمن  بمةةر ةةي .  لةة التكيةةف مةةة المنةةاي الطبي محا
التقنة لمةي  مةة التقةدر ال ا  اإناةاني ااةتطا  الحاةارا  صةةفات البيةية  ية  اهر الطبي ر الظة أن يةتف

ص  إلت الحل من أج  ال ا  المناخي ر المنةاي. ا بةد مةن ء  اايجابي  ي التصةمير بمةا ياةةالجغرا ي 
ناصر المناخي التي تتفاع  مة  تتفاعة  مةة المبنةت  اإناةاندراا ال ثر علةت إحاااةه بةالحرارة ا  تة

ثر عل ثر علت ت ام  المناخي التي ت من أهر ال  تتفاع  مة المبنت: اإناانت أداةه الحراري . 
   ءا  . Radiationاإ 
 ِ اء  . Air temperatureدرج حرارة ال

  حرك الرياحAir movement . 

  ب  . Humidityالرطء

ين تك ااح علت البية الحاري  ام  المناخي الاابق أثر  ةا لقد كان لل مةاري لمباني الت ةكي  الم ا 
اء علةت  ف المناخية ا اة الايطرة علت تلة  الظةر اطت  ي التحكر  ر ال ص ماري ال لقد بر  م  ..
أياةاً علةت  ةا ا  رة  ي الفرااةا المحصة ةا  زية الكت  البناةي ل ت مراني للمدين  ع التخطيط ال مات

زيةةة عناصةةر ت ع المن ةةت  ةةا  هاماةةت ذلةة  عةةن طريةةتفاصةةي  اا  الحلةة   رالخةةارجي..  اأ كةةار 
الج ارثالم ي التلقاةي أ المت الحل  الكفيل بالقناع ا الطبي يار  ا الم د جي  حتت أكتم  ل  جياً ب

تحقيةةر كا ةة احتياجةةا  الثقا يةة  يةة  طيةةا البيةةة الطبي الجماليةة التةةي تتنااةةم مةةة كا ةة م ظيفيةة  ال
 الحياتيه . اإناان

الماةمةا المناخية لناةتخ الحل   ير هذه اأ كار  تق منا  ي هذا البحث تجايد  ةا مةا يتفةر ي لص من
نا الحااري تفاصةيلنا ال اق ن  يمارية الطةابة الحقيقةمياةفي علةت بيةتنةا  الةذي نبحةث عنةه ا لتكة

الثقا ي . اصرة امتداداً لتراثنا الحااري   عمارتنا الم
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 ريـ :الراحـ الحرا – 1/1
د اةيق إن منطق الراح الحراري هي  تةرة باةيط جةداً اةمن مةن   تةرة ااتةزان الحةراري  ةي حةد

ناصر المناخي التي تة تركيبا ال نا  إن  .اإناةانثر علةت التبةاد  الحةراري بةين المنةاي تفاع  مك
تمةد أاااةاً علةت ةا مةا  تحديد منطق الراح الحراري بالناب ل خص ما داخ   را ي عةدة عناصةر ا  ي

نةا المنةاي الحةراريا لدرجة حةةرارة  لةر بمك الجةزء اعخةةر يت ديةه اإناةان ا  لةر بالن ةاط الةذي ي يت
اةةط  مت بةة ا  ناةةب الرط اء ا  ةة اةةرع ال اءا  ةة اعي لال لماةةطحا المحيطةة درجةة الحةةرارة اإ ةة

نا أنه ا يمكن تحقير الراح الحراري إا بتفاع  ال ض .بالفرا  ا الب ا  صر الاابق الذكر مة ب

س الراحـ : – 1/2  مقيـ
م ماةتمر مةة المنةاي الحةراري ممةا أدع إلةت درااة  ماري كان ا يزا   ي تجا ر التصمير الم إن تط
ةدف إلةت  لةت  ةي التصةمير المنةاخي الةذي ي ة اأ تبةر الخطة تحليلةه ي ي المناخي  المخطط البياني الحي

نتيجةة لدرااةة المخطةةط البيةةاني الحيةة زانااتةةتحقيةةر ااناةةجار  ي المنةةاخي بةةين المنةةاي المحةةيط بةةه . 
ااتةزان بةةين  ةدف إلةت تحقيةر اإناةجار  مةةاري الةذي ي لةت  ةي التصةمير الم ة اأ تبةر الخطة تحليلةه ي

ي المنةاخي  نتيج لدرااة المخطةط البيةاني الحية صة  المناي المحيط به  مةاري الت نةدس الم يمكةن للم
الجا اإلت ا الم قةلحل   التي قد تااعد  ي تحقير متطلبةا لمناخي التي ي رها مناي الم اإناةان ا 

 من الراح الحراري .
الجةةا  ااةةط الم با  ةةي تلبيةة كةة  متطلبةةا الراحةة الحراريةة لسناةةان ب أمةةا إذا كانةة هنةةا  صةة

لةة  مةةاري محا نةةدس الم ةةين علةةت الم .  ةةي هةةذه الحالةة يت اااةةتفادة مةةن خصةةاةص المنةةاي إلةةت المناخيةة
ي المناخي  ي زمن أتاةر  3691 ي عار أقصت حد ممكن.   بااهتمةارنب  كرة المخطط البياني الحي

أهميتةةه بالناةةب للتصةةمير. ) مةةاريين تجةةاه المنةةاي  نداةةين الم الم  Olgyay andمةةن جانةةم البةةاحثين 

Olgay, 1963  اص  3696(.  ي عار ر  كرة بياني خ اء ظ الةذي  Psychometric Chartال
اةةة اأاةةس التصةةميمي مةةن أجةة  تحاةةين اأداء  مةة التةةي تاةةاعد المصةةمر  ةةي  اةةاة  الم تبةةر مةةن ال ي

اء يتةيح  ة اص ال صة  إلةت القةرارا التصةميمي الحراري للمبنةت أن يبةاني خة مةاري الت نةدس الم للم
الجا المناخي التي تااعد علت اااتفادة  من خصاةص المناي المحيط. الخاص بالم

 التصمير المناخي للمناطر الحارة : -1/ 3
ينقار إلةت قاةمين رةياةيين همةا المنةاي تت ا  د المناي الحار علت يمين منطق الراح الحراري مركز حد

المناي الحار الرطم .    الحار الجاف 

ف: -1/3/1 ر الجـ خ الح  المن
ة  ت ط أ ة ال ةمس المبا ةرة خةا  أ ء حماي الفرا الةداخلي مةن مف اةرم الحةرارة الناتجة مةن اةق

جيه نح الداخ  . الت التظلي   جيه المناام للفتحا  ذل  باختيار الت   ص  الصيف ا 
اةط . الح ازل  ي الغاف الخارجي ا اأاقف  اد ال ما  الم  م ء اات

ااةةطجج ء حمايةة الغةةاف الخةةار ذلةة  ب أ  ةةك  المبنةةت أ  التظليةة  ي مةةن أ ةة ال ةةمس المبا ةةرة 
اةط الااترة ... الخ .اأاقف  ج أ الح  المزد

ية  ةي الةتحكر  ةي المنةاي الةداخليا كمةا كةان  ةي المبةاني  ن ااعتماد كلياً علت النظر الطبي د ء عندما يك
صةة  الحةةرار خير  ةدف تةة ة التقليدية ا  ةةي هةةذه الحالة يمكةةن اااةةتفادة مةةن خاصةي الاةة الحراريةة ب

ار.القص  ع إلت داخ  الفرا أثناء الن
ان الفاتح بالناةب لساةطح الخارجية لغةاف المبنةت مةن أجة   ما  األ ة  أ ة هء ء اات تخفةيض مف

 ال مس المبا رة
اء  ة ة  ال ذلة  لااةتفادة مةن مف ية  ية الطبي  ء تصمير المبنت الةذي يتةيح أبكةر قةدر ممكةن مةن الت

اء الداخلي .البارد أثناء اللي    ال اأاقف  اةط   ي تخفيض درج حرارة الح
ا ير . الن الخاراء  ااط تخبر الماء من الماطحا الماةي   ز ء اااتفادة من إمكاني التبريد ب
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1/3/2- : ر الرطـ خ الحـ  المنـ
  ص  الصيف الحار.  ي أ ء حماي الفرااا الداخلي من مف  أ  ال مس ا خاص 

بة م ء ت ةدا الرط ذلة  مةن أجة  تخفةيض م ية  ية الطبي صمير المبنت الذي يتةيح أكبةر قةد مةن الت
 النابي خاص خا   ص  الصيف الحار.

الماةطحا الخاةراء  ب كالماطحا الماةي  دي إلت زيادة الرط ناصر التي قد ت د ال ج ج ء تفادي 
ا ير . الن  ء 

اد البن – 1/4 ئص الحراري لم  ء :الخص
. إن تحلي  هذه الخصاةص  ا الحراري ء الفيزياةي اد البناء باختاف خصاةص يختلف اأداء الحراري لم

تفةةادي الاةةلبيا الم ا ياةةاعد كثيةةراً  ةةي اإيجابيةةا  دة  ةةي عناصةةر المنةةاي الخةةارجيدرااةةت ن مةة جةة
ناصةةر المناخيةة ال اهر  يلةةر بكةة  الظةة مةةاري أن يةةدرس  اد التةةي  خصةةاةص اجةةم المصةةمر الم المةة

انين التي تحكر التفاع   الق ر  اأاس  ص  إلت التصمير الجيد . ا بد من م ا من أج  ال ام  م يت
مةن أهةر مظةاهر هةذا التفاعة  ظةاهرة انتقةا  الحةرارة. اد البناء.  م تنتقة  الحةرارة  بين عناصر المناي 

:  بالطرر اعتيء
ص  الحراري .   أ ء الت

ا  الحرا  ري .م ء اإ 
صل الحرار :   أ ـ الت

صي  الحراري عبر الغةاف الخةارجي .  ثر علت اأداء الحراري للمبنت ظاهرة الت اهر التي ت من الظ
ر مرتبط بتد ر الحرارة  صي  الحرارة ه مف ا من مكان إلت آخر خا  جزيةا المادة أ إن ت انتقال

ض. ا الب ا اد المختلف المتاما مة ب ام  ي الم د  انتقا  الحرارة خا  المادة علت عدة ع تمد م
ا من أهم  :كثيرة 

تبر من  : للمادة يالا الحرار  ء الي ت اأاقف الاميك ذا الا الحراري ال اةط  ما  الح إن اات
مارة التقل ا  ي ) ال مال التي انت ر اات م  ي المناطر ذا المناي الجاف  يدي ( اأاس التصميمي الم

ة  صةة  الةةذر خير  اةط الاةميك هةة تةة ما  الحةة ةةا . إن أحةةد اأهةةداف الرةياةي مةةن ااةةت اليت أثبتة  
 الحراري إلت داخ  المبنت .

التدرج الحراري : ه المصطلح الذي يرمز إلت ااختاف  ي درجا الحرارة خا  عناصةر المبنةت ء 
اأرايا . إن دراا ال اأاقف ا  اةط  مةاري ا كالح نةدس الم ري للم تبةر اةر تدرج الحةراري ت

ثر الباً علت عناصر المبنت . التي ت الج ظاهرة التكاثف .   من أج  م
ع الحـرار :   ـ اإشعـ

نة  لد الحركة الحرارية للجزيةةا المك مغناطياي ت ر جا ك ا  الحراري ه عبارة عن م إن اإ 
ث من  اعي إلةت للمادة ا ترتطر الطاق المنب اً هةذه الطاقة اإ ة ا محة الجار الم ة لجار آخةر  يمتصة

تمةد ع ا  ي ثير اإ  ت ا   ااط اإ  هكذا يتر انتقا  الحرارة من مكان إلت آخر ب ا  لةت طاق حراري
ا عي المادة التي ياقط علي ا  قةد يةتر  ن ط أ  ال مس المبا ةرة علةت اةطح ايةر منفةذ لس ة عند اق

د امتصاص هذه  تير اامتصاص بالكامة  عنةدما يكةن الاةطح أاة ا ء  كاا ااط الاطح أ ان اأ  ب
ن تماماً. ج الل تمد علت ط  م ا  الاةاقط  إن ناب امتصاص الحرارة الم  ي علةت الاةطح. اإ 

ن  الي إن الحاةط المطلي بةالل مةن اأ ة المبا ةرة أن الاةطح يتمتةة بكفةاءة  2130اأبةيض يمةتص حة
ا  اير المبا ةر  ااط اإ  المناي المحيط ب مقدرة جيدة  ي التخلص من الحرارة إلت اأجاار  عالي 
ن  اتحةاً زاد  كلمةا كةان اللة ن الخارجي لساطح يحةدد مقةدرة امتصةاص اأ ة المبا ةرة .  . إن الل

 مقدرته علت عكس اأ  المبا رة .
اد المختلفة  ةي ء اثي للمة تبةر مةن  إن خاصي اانب ةا ت ةا أهمية كبيةرة إذ أن ادية ل درجةا الحةرارة ال

أياةاً للفرااةا  اد المنااةب للغةاف الخةارجي للمبنةت  ةا اختيةار المة جب ام  الرةياي التةي يةتر بم ال
ي علةت  كانة المبةاني مثالية كانة تحة اد بناء جيده  مارة التقليدي كان تتميز بم نجد  ي ال اةي  ال
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أ اةط  ان  اتحة ح ل أاةطح خارجية بة اد عازلة  مة اد ذا اة حرارية عالية  اقف اميك مةن مة
حة كس أكبةر كمية مةن أ ة ال ةمس المبا ةر ا  ا ةذ محمية حماية كاملة مةن أ ة ت ن أاةقف  اةط 

ية الازمة لااةتف ية الطبي ا من النفاذ إلت الفرااا الداخلية مةة تة ير الت من ادة ال مس المبا رة 
اء البارد أثناء اللي  .  من ال

ن  باةةيطاً جةةداً أمةةا بالناةةب للمنةةاطر ذا المنةةاي الحةةار الرطةةم  ةة ن  التبةةاين  ةةي درجةةا الحةةرارة يكةة
اليةة ايةةر مفيةةد.  اأاةةقف الاةةميك ذا الاةة الحراريةة ال اةط  ما  الحةة بالتةةالي  ةةي هةةذه الحالةة ااةةت

اأ اةط  ما  الح ن الح  اأمث  باات اد يك المة اد الليفية  المة اقف الرقيقة الاةماك مثة  اأخ ةام 
التةبن  التي تر ت ييدها  ي هةذه المنةاطر كانة تبنةت مةن القةب  نجد ذل   ي المباني التقليدي  ازل .  ال
اء  ة ع مةن حركة ال مرتف عن اطح اأرض لااتفادة القص اء  ح من الجانبين  ي اتجاه ال مفت

ب للتخلص من مف  .  ارتفا  الرط

ري : -/ 2 لجـ المعمـ  المع
ااحتياجةا البيةية  ص  للتصمير المناام مةة المنةاي  ا ر المبنت مة البية المحيط لل يجم دراا ت
جيةةه  ياةةتلزر ذلةة  مراعةةاة كةة  مةةن اعتةةي : ت لسناةان لتحقيةةر الراحةة الحراريةة لسناةةان داخةة  المبنةةت 

طةرر اإن ةاء ء تصةمير الغةاف المبنةت ء  ةك  المبنةت ء ناة اد البنةاء المختلفة  ةاد المبنةت ء مة أب م 
 الخارجي للمبنت ء تصمير المبنءت . 

جيـه المبنـ : -2/1  ت
تحة جميةة  جيةه المبنةت  ةي المنطقة الحةارة اعتبةارا الريةاح أكثةر مةن ال ةمس  تخاة اعتبةارا ت

ن  دف التبريد كما يك ف يجم أن تتر المبنت ب الغربية علةت الظر ةا ال ةرقي  اج ر تظلي  ال من الم
اء .  حد ا

ل المبن : -2/1/1 اء ح  حرك ال
اء إلةت  ة ةرم ال ي اةالب حة  المبنةت  جبةه  اج المبنت محدثاً منةاطر اةغط م اء أمار  يتحر  ال

ا ف المبنت  ينفص  التيار المصةطدر بةالمبنت عنةد اأرض محةدثاً د ايا حر انم حيث ز مةا علةت الج
التي تلتف ح  قاعدة المبنت . ة الحصان     ك  حد

له : -2/1/2 ط الضغط ح جيه المبن ع من  ت
الاةالم حة  المبنةت  يزيةد مةن  جةم  اج الكتل علت حركة الريةاح يزيةد منةاطر الاةغط الم امد  ت

ايا مختل جيه الكتل بز كلما تغير ت الداخلي للكتل  ابرة  اء ال امةدها مةة الريةاح قلة حرك ال ف عن ت
ط حة  المبنةت بةاختاف  ماً تختلةف الاةغ عم ي نق  حرك الرياح ا  ط ح   المبنت بالتب قير الاغ

 .( 3) ك   ك  المبنت 
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ى وأثر على حركة ال1شكل رقم )  رياح( عرض المب
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يه : -1/3/ ثير الشمس ع ت جيه المبن   ت
ا  ال م ثر علةةت كميةة اإ ةة جيةةه المبنةةت يةة أياةةاً علةةت منةةاطر الاةةغط حةة  المبنةةت ت اةةي الاةةاقط ا 

ف  ر من الم اء  ا  ال ةمس بمقةدار أعلةت  ةي ال ةتاء حرك ال ةرض لس ة بية تت ة الجن اج أن ال
ا   ةمس كبيةرة جةداً  ةرض لكمية إ ة اج الغربي تت بينما تاتقب  كمي أق  كثيراً  ي الصيفا بينما ال

ثير ت ر ت يظ ر الصيف ا   جيه المبنت علت كمي  ك  الظا . ي أ 

د المبنـ : -2/2 أبعـ  نسبـ 
جةد أن الناةب  لقةد  ا ا  ا  ال ماةي التةي ياةتقبل ثير مبا ةر  ةي كمية اإ ة اد المبنت المختلف ت إن أب

بخلخلة الكتلة أ  3: 9: 3يمكن أن تزيةد إلةت  3: 1: 3المثلت ااتطال المبنت  ي المناطر الحارة هي 
زيةة جيةد ع ة  ةمالي مةة ت اج ن أكبر مااح مةن ال م  المبنت الماتطي   ي اتجاه  رر ء ارم لتك

ةي المنااب . الا ذا المتطلبا الحراري   لحيزا المبنت اأاااي 

مبن : -2/3 رجي ل  الغاف الخ
ا   -2/1/3 أاطح ( من اإ  اةط  تحا  جد طرر كثيرة لحماي جار المبنت ) ح ال ماي الاةاقط ي

نا أعلت ت ير كاار ار كملنا ارتف ز لسد م  بر  ( ا0ا ال مس المنااب أمار الفتحا ) ك  ا ذل  ي
ر اأراي لحماي الم اة. اكي بالد  ااتخدار الب

ااةةتخدار  -0/1/0 جةة كمةةا هةة ماةةتخدر  ةةي ماليزيةةا بطريقةة ماةةتحدث  أياةةاً تصةةمير اأاةةطح المزد
 .اأاطح كحديق اطح 

يداً عن الفرا الداخلي . -0/1/1 اء ناقل للحرارة ب  ااتخدار اأاقف المنحني لت ير حرك ال
ةا  ةي الصةيف  -0/1/4 من ااة  اأظا  للتحكر  ةي دخة  ال ةمس إلةت المبنةت أثنةاء ال ةتاء  تصمير 

الصيف  ايا ال ماي  ي ال تاء  زا تاتخدر طبقاً للز  .أصبح البر
اة  تحةا المبنةت : تزيةد منةاطر  ك   -0/1/5 الاةالم حة  المبنةت  ةي حالة م جةم  الاةغط الم

رها مةن  إااقه التي تنقة  بةد ا ر الفتحا المنااب به  اء بداخ  الفرا عند ت تبدأ حرك ال للفتحا 
 (.1)مناطر الاغط الاالم خلر المبنت  ك  

ي ةةي  -0/1/9 د  تحةة  بفتحتةةينيجةةم أن تحظةةت جميةةة الحيةةزا الم جةة ذلةة  ب خةةارجيتين علةةت اأقةة  
جه  ك  ) اأخرع لخر اء   (.4لدخ  ال

اء  -0/1/7 ة التي تمتد من اأرض إلةت الاةقف  ةي حركة اةريان ال الي ا  ااتخدار الفتحا الكبيرة ال
م   ية المتحركة التةي تاةت ل ن ال ةبابي  ال عملية  ةي نظراً لط   ترة الصيف  ةي تلة  المنةاطر تكة

ا من أ  ال مس ا ي ماتحب مة مراعاة حمايت  .لت
جيه أن ةط الحيةاة  1 ض مفردا التصمير الماةر للمناي. مث  ت ء عند تصمير المبنت يراعت ااتخدار ب

ية التةي  امة  البيةة الطبي لقد حقةر هةذا  ةي التصةمير ماةمة كا ة ع ماري إلت الداخ   الفرااا الم
ي ةي تكف  ت ير البية الصة تة ير الظةا  الح لم ف المناخية بخلةر  ذلة  بماةمة الظةر اإناةان .. 

مين  بت تلطيف درجا الحرارة  كذا  اإااءةبخفض  ي الازم للفرااا الداخلي .  ي الطبي الت
كةد  التةي ت التقاليد الماتمدة من القةير الدينية  ادا  ال رار الجيةرة احتةماةم طبي الحياة ااجتماعي 

اأمان لجمية أن ط الحياة .  اأمن  صي  علت ت ير مبدأ الخص  حر الجار 
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ى 3شكل رقم )  ( موضع فتحات المب

 ين خارجيتين ( تخطي الحيزات المعيشية بفتحت4شكل رقم )
 

( مساقط أفقية وقطاعات توضح 5شكل ) 
 مجال حماية المباني 

اء الداخلي في العادة لثاثة  دراسة حجم الف
 وتوفير اإضاءة والتهوية الجيدة 
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كةد مةن ذلة   يت كس ..  لةيس بةال ن تصمير الماكن قد نبة من الداخ  إلت الخةارج  حتت يمكن الق  ب
ا :  عدة مظاهر أهم

نة للفنةاء الةدا راهتما -1/3 ناصر المك ماري بدراا ال بصةرياً الم ظيةف الفةرا مناخيةاً  ةدف ت خلي ب
د الرأاةةي  الت ةةكي  الفرااةةي للحةةد نةة للفنةةاء  الجةة الناةةم الثاثةة المك ذلةة  مةةن خةةا  م جماليةةاً ا 
ة  حدة  رااي هام مكملة لبةاقي عناصةر المبنةت ء   الجته ك أيااً أراي الفناء ء أي م ن له ا  المك

ي ةة اأاةة ةةي الم ميةةة يمثةة  القلةةم الطبي اليةةا الي ر الجةةةذم التةةي تمةةارس  يةةه مختلةةف الف محةة رة 
.  الن اطا ااجتماعي

ديةه ء الطة   -1/0 اده الثاث ا أي ماةمة مقااةا الماةقط اأ قةي بب دراا حجر الفناء الداخلي  ي أب
ن تصمي ا المطل عليه ا بحيث يك اج اختاف ارتفاعا ال ا مة تن   مناابت رض ء  ر حجر إلت ال

ريض أجزاء من  يكف  ت منااب بالقدر الذي يامن ت ير مناطر الظا  ء  نام ماةم  اد  ب الفناء ب
الجةة المةةريح  ية الجيةةدة  الت يةة ر اإاةةاءة  ةةا علةةت المبنةت ا  ران ةا أ ةة ال ةةمس أثنةاء د اج ال

صي  متطلبا الخص ظيفي  يحقر كا  المتطلبا ال تد  الحرارة ا  ( 5 ةك  )للفرااا الداخلية الم
. 
ذلة   -1/1 اء بالت ةكي  الاةطحي  ةا الداخلية .. اة اج الت كيلي لل ناصر الجمالي  جيه ال ناي بت ال

كةةد تةة  ي ةة ا اأمةةر الةةذي يحقةةر  اج يا  ةةي ماةةطح ال ةةدد الماةةت ت زا  ير بةةالتن  بااةةتخدار البةةر
ي الج المبنت مناخياً  ة الظا  التي يااهر  ي م اج كمةا تكاةم ال يلطةف درجةا الحةرارة .  خفض 

ي م حي . ةجمااً  ء مة تحقير إثراء من الناحي البصري الا  تغير الظ  
تناةةةير الماةةةاحا  -1/4 تجميةةة  البيةةةة الداخليةةة أ الماةةةقط اأ قةةةي للفنةةةاء بتةةة ير  ااهتمةةةار بتناةةةير 

تخطةةيط الممةة ر  اض الزهةة أحةة اأ ةةجار  النباتةةا  ةةا ا مةةة خلةةر المجةةالس الخاةةراء  را  يمةةا بين
تنقية  ا  ةي ترطيةم  حققة  اةةدت ناصر  مارة التقليدي نجاح هذه ال قد ثب  ي ال المك    المغطاة 

تكييفةه .  اةاً عةن أثرهةا النفاةي  ةي تحقيةر تخفيض درج حرارة  اء الةداخ  إلةت البية  ة ال الج 
ا البصةري  اانتفةا  الحاةي  ر  الاةر ج  ء الب ةد الجمةالي للاةكان . إلةت جانةم تحقيةر ال تي  لصة

ااء الخارجي تا ي الا  .( 9 ك  ) الاكين 
ام لتنتفةة بحديقة الفنةاء  -1/5 اأبة ا ةذ  ي ي مثة  الن ظر  تحا الفرااا الم جيه جمية أ م يمكن ت

ت ي نمة إتاا   ا ا ذل  لااتفادة من إااءة طبي انخفاض جلاات ا  حركة ا   مااحات ي جيدة  ت
ا  ااتصةا  بةالفرا الخةارجي تحة مختلةف  ااً عن اعتبار الفناء مط  جمي  ي ر  للاةكان كا ة أنة

ف المناخي .   الظر
ةا آثةار إيجا 4 كةان ل ا عمارة الاةلف  ي التي أ رزت ماري الطبي ناصر الم بية  ةي ماةمة ء من أهر ال

ثرا المناخي ا قالم ةاا  ااً عن ت ي يمكننةا تط ااجتماعية  ا  ا مة المتطلبا الحياتي  ااةتخدام
اصرة مارة الم  . ي ال

ـي : -4/1 ء الداخ نـ  ال
لةةه الفرااةةا الداخليةة للمبنةةت مةةن جميةةة  ف الةةذي تلتةةف ح تبةةر الفنةةاء بمثابةة الفةةرا الةةداخلي المك ةة ي

عاماً ملطفاً لدرج الحةرا تبر منظماً حرارياً  ي ا .  مي الج رة داخة  المبنةت .. حيةث أن الفةارر الية
اء الرطةةم يتةةرم أثنةةاء الليةة   ةةي الفنةةاء  ةة الصةةغرع كبيةةر .  ةة ن ال ظمةةت  اةةط درجةة الحةةرارة ال لمت
بمةا أن  ا  ا  ة  اإ ة اأراةيا بف اةط  حة عليةه  يرطةم الحة يتارم إلت الفرااا الداخلي المفت

اء الااخنا   ن  اء البارد أكثف من ال ا  إلت الخةارج ال اء الااخن الناتج من اإ  الفناء ايطرد ال
م  ي اء الرطم  يحتفظ بال ةار بةالرار مةن  ا  خرة مةن الن كمخزن تبريد تاتمر  اعليته إلت ااع متة

بذل  تاتمر درج حرارة ال اء الااخن أعلت الفناء ا  ر تيار ال اء داخة  المبنةت أبةرد ممةا عليةه مر
 .( 7 ك  )  ي الخارج
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اء الداخلي يساعد على توفير الظال وتقليل 6شكل ) ( استخدام اأشجار والمسطحات المائية في الف
ظم لدرجات  اء بوظيفته كم اء ، فيساعد ذلك على قيام الف اانعكاسات على الواجهات المطلة على الف

اطق الحارة الجافة   الحرارة ومخزن للهواء البارد في الم
 

اء الداخلي كمخزن للهواء البارد لياً 7) شكل  ( الف
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علةت خفةض درجة  -2/0 كما يحقر الفنةاء تة ير أكبةر قةدر مةن الحماية مةن أ ة ال ةمس المبا ةرة . 
خاصة أثنةاء الفتةرا الحرجة مةن  ط الحرارية علةت الفرااةا الداخلية  اإقةا  مةن الاةغ الحرارة 

التي ظلل ذل  نتيج ت ير الظا  الناتج عن تقاب  أاا  الفناء  ار ا   أجزاء كبيرة مةن الفنةاء ا الن
يا . دد المات ت زا    ااً عن الظا  الناتج عن البر

ةار   نةه  -4/1 إيجةاد المنةاي الةداخلي الماةةر أثنةاء الن اماناً لااتمرار تلطيف الجة الةداخلي للمبنةت 
تقلية  أ ة ال ةمس  الماةطحا الخاةراءا أن أثرهةا  ةي خلةر الظةا   يد الفناء باأ ةجار  يجم تز

الق به  اء من اأترب ال علت تنقي ال ار ا  الحد من  دة اإب كا  مة  المن  اةاً عةن أن النباتةا ت
نصةر  ر لي( . كمةا يجةم تة ير الفنةاء ب ملية التمثية  الكلة يةة الجة الصةحي الاةلير ) نتيجة ل علت ت
زيةادة  اء  ة مة  علةت تلطيةف درجة حةرارة ال ا ماةية ممةا ي را أ قن المياه الجاري علت  ك  نا 

ية ت ناصةر الطبي بصف عام   ن ال بته ..  ة علةت تحقيةر القةير الجمالية بتجمية  ناب رط مة  مجتم
ي  . خلر بية محبب للم  البية الداخلي للمبنت 

مةاري  -4/5 نصةر الم ظمت من هذا ال ة لااتفادة ال ر بكا ة اأاةراض المرجة حتةت يقة ةي ا  الطبي
الت مةةن اإاةةاءة  أ ةة ال ةةمس .  ظيفيةةاً مةةن تةة ير القةةدر المنااةةم مةةن الظةةا   يةة الجيةةدة منةةه 

ةاد ء الطة  ء  ني عناي خاص بدارا حجر الفناء بما يتفر مة الثاثة أب للفرااا الداخلي ا   نه كان ي
ما .  متنااباً م ما  تي اإرتفا  مكماً ل ي رض   ال

ةةي  -4/9 ارتفاعةةا اأ نيةة الداخليةة   ض  ا  عةةر ماريةة أطةة بصةةف عامةة  لقةةد اختلفةة الناةةم الم
ح  هةةي بةةذل  جةةاء  0: 3 ةةي الماةةقط اأ قةةي  1: 3ا  0: 3ا 3:3مةةا بةةين تتةةرا  ةةي القطةةا  الرأاةةي 

بما يامن تحقير ما ابر . ناصر الداخلي للمباني  ا بالناب أحجار ال ارتفاع ا   متنااب  ي اتااع
ناصةر بت ةكي  ال ا قة أياةاً مةة مقيةاس اإناةان مةن حيةث اإحاةاس بحجةر   لقد جاء هذه الناةم مت

ن ل ر اإالتفاصي  المك ية انفرا الفناء ء إلت جانم   ية ر بزا ان بالراح نتيج المامةه بةالفرا 
 مريح .

 ـ المشربيـ .: 5
تبةةر ك يمكةةن  ت مةةارة التقليديةة  ماريةة التةةي تميةةز  ةةي ال ا كاةةاتر إحةةدع الحلةة  الم عةةادة ااةةتخدام

تبةةر مةةن انجةة ت الخةةارجي للفتحةةا  ماةح الحلةة   ةةي م المناخيةة جةة الفتحةةا  امةة  البيةيةة  ةةا لل مت
اء  ا اة للغرض من ااتخدام ظيفي للفرااا الداخلي  ا ت ير أكبر قدر من الكفاءة ال يحقر ااتخدام

أيااً  ي  صي . إعطاءلسطا  أ اإااءة أ الت  الخص
ي علت مخم  مصن  من -5/3 ي علت مراب  كرة تصمير الم ربي ه إطار خ بي يحت ر خ بي تحت

ة ال ةك   اأ ةكا . تتصة  بقطةة خ ةبي صةغيرة أمةا مرب بكرا ماتديرة صغيرة مختلف التصةميما 
مة  هةذه المرا ةر  ت رية ا  ةا أ مح ترتةم  ةي  ةك  مرب ي ال ةك  ا  ماتديرة اأركةان أ بياةا

ةا بمة من حيث أقطارهامن حيث بمقااا محددة  ظيفي مةن ا يةاءاة الفتحةا التةي بين ر الغةرض الة
ع نظر اإناان  بمات ا من ج ا  ح ايمن ج أخرع ا حيث تااتخدام ع النظر ء تترا ر عند مات

ع  411تين من الخ م الخةرط بةين الماا  بين مركزي أي قط تتاةة بالتةدريج إلةت أعلةت الماةت اةر  
 (.8 ك  )

التي ن ة  ةي اأصة  إيجة -5/0 يةتاتخدر الم ربي ء  انةي  اد مكةان مظلة  جيةد الت اةة  يةه أ ت
ةا  تحةا ءتبال رم الفخاري ل ابية  خ ةبي ا أ تملةح ب ة علةت ك اج ع ال ريدها ء أما بةارزة عةن ماةت
تنةة   ءالفرااةةا الداخليةة ةةا  ين م تك أاةةل ةةا  يةة مادت ا مةةن خةةا  طبي لقةةد حقةةر ااةةتخدام للمبةةاني ا 

ا . عدة مم ظاةف دد  ت ا  ماات ي كالتالي:اات ام  الطبي أهداف ماةم لل  يزا 
متجاناةة  ةةي الفرااةةا  -5/0/3 تةة ير إاةةاءة جيةةدة  يةة الخارجيةة ا  ة اإاةةاءة الطبي الحةةد مةةن قةة

ةا ء مةن أاةف  إلةت أعلةت ء  ة ن اأجةزاء الاةفلي الصةةغيرة  ذلة  نظةراً لتةدرج إتاةا   تحات الداخلية .. 
مةة  علةةت تلطيةةف القطاعةةا ت يةة ذا الماةةا ا  الماةةا ا  ل مةة  اأجةةزاء ال ء ا بينمةةا ت حةةدة الاةة

يض مةا يفقةد مةن إاةاءة باةبم  ة ء لت ر كمي أكبةر مةن الاة ريجي ( علت مر اا ) الخرط الص ال
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ية  ا كما تااعد اأاطح الكر تجانا اير الخرط الافلي ا اأمر الذي حقر التدرج  ي كمي اإااءة 
إنك ط علت ت تي  ث ظةاهرة للخ م المخر م  علت تفادي حد ةي المبا رة ا مما ي اار اأ  الا

ين اإناان . رة مريح ل ةي بص زية الا ازناً  ي الت يحقر ت ار ا   اإب
ا إلةت الةداخ   -5/0/0 اةاع ا الخارجية  ةي مختلةف أ اج تقلي  نفاذ أ  ال مس المبا رة علت ال

ص  ا تفادي  ثيرها الحراري ا  من اأاطح الرأاي مة حجم ت ا من اأرض  كا علي لحرارة المن
ن  اء د ة ر ال ي للخرط علت ت تي أ  ال مس مةة الاةماح بمةر م  اأاطح الكر المقابل ا حيث ت

م  علت الحفاظ علت درج الحرارة الداخلي لفرااا المبنت .  الحرارة ا اأمر الذي ي
ا -5/0/1 ةة ةةا تاةةاعد علةت تحريةة  ال يةة للفرااةةا الداخلية .. حيةةث تةةزداد حركةة كمةا أن تنظةير الت ء 

ل  ة  اة بف اء ا  ة اء الرطم الداخ  من الفتحا الاةفلي ء نظةراً لصةغر  تحةا مةداخ  ال احم ال
ية  ل اء الاةاخن مةن الفتحةا الكبيةرة ال ة ي للخةرط ء بينمةا يخةرج ال اء علت اأاطح الكر انزار ال

اإحةا  ء بةنفس الم ةربي ا أ مةن يد  ة  عملية التصة ية أعلةت إطةار الم ةربي ء بف بةذل    تحة عل
ما  مةادة  ية نا ةذة جيةدة للغةرفا  اةاً عةن أن ااةت ية طبي تحةدث ت اء  ة تتحقر حرك داةم من ال
بالتةالي ا ي ةة حةرارة  ثير أ  ال ةمس ا  طي الميزه  ي أنه ا ياخن كثيراً بت ا ي الخ م  ي صناعت

اء الداخ  عبر الفتحا إلت الفرا الداخلي.علت ا اء المحيط أ ال  ل
يةة  -5/0/4 ةة اتاةةا  الر اج ع الحةةاةط الخةةارجي لل كمةةا حقةةر ااةةتخدار الم ةةربي بةةارزة عةةن ماةةت

مة  كمكةان تتراةم  يةه  اأ قية ا كمةا ت اء الرأاةي  ة ا أكبر قدر مةن تيةارا ال را لت الخارجي ا 
اء الرطم ء مة  علةت زيةادة  طبقا ال اني ال رم الفخاري ء اأمر الةذي ي نتيج تبخير المياه لتبريد أ

ةة  اج نصةةر إظةةا  لحةةاةط ال اء الرطةةم ا  اةةاً عةةن عملةةه ك يةة الفرااةةا الداخليةة بةةال اةةرع ت
.  الخارجي

صةي ا حيةث تاةمح  -5/0/5  ما  الم ةربي يحقةر أعلةت درجةا الخص باإاا  إلت ما ابر   ن اات
ا من قير جمالي بصةري ناتجة  ا ا  ااً عن مال ي من خلف تحجم ر ي من الداخ  إلت الخارج  بالر
ذلة   بدرجةه كبيةرة مةن التجةانس ا  بدرجة  ء علةت قطةا  البرامةر الماةتدير  الاة زيةة الظة   من ت

راةه اف البرمةر الم ء من الناصة  ي الفتحا بين البرامةر إلةت النةامر علةت حة لمنةاطر  بتدرج الا
رة مريحة  بص الظ   ء الناصة  تم ا مما يخفف من حدة التباين بين الا  ب الظ  إلت المناطر الم

ين .  لل
هةي اةتاةر  -5/0/9 حدا  مايه أ القمريا ا  ض الم ربيا ب ليا  ي ب د اأجزاء ال كما كان تز

ا زخارف هنداي أ نباتي ا تاةتخدر مفراة أ  ام ن ا جصي مخرم ق ةا بالزجةاج الملة تملةح  رااات
ا . ين تك ا  تحقير إااءة متجانا تبرز جما  زخار  ا أثرها أيااً  ي حجم ال مس   كان ل

امة   ةاج ال مةاري ل كفكةر م ا كاةاتر للفتحةا الخارجية  ء لقةد حققة الم ةربي مةن خةا  ااةتخدام
علت أحان   . اء ن  تلقاةياً أ عن دراا جه ما لر نتمكن من تحقيقه من خةا  اأاةاليم البيةي ء ا

يرهةا لتاةفي  ا أ تط ثقا ياً.. اأمر الةذي يةدع إلةت إعةادة ااةتخدام ياً  ل من بيةا مخءتلف طبي المنق
م  علت اإكثار من منةاطر الظةا   ت لتحد من  دة اااتااءة  ا المباني الحديث ا  اج نقاً علت  ر

ا من نتيج جمالي بصري .علت أجزاء المبنت المختل  ف ا  ااً عمال
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 ( اسكتشات لبعض نماذج لتجميع خشب الخرط في المشربيات 8شكل )
 

اسكتش يوضع مسار اأشعة السااقطة علاى 
قيااائم الخاارط الخشاابي المشااكل للمشاااربية 
وأثاااار القطاعااااات المسااااتديرية فااااي تشااااتي  
اإضاءة المباشرة وتحقيق توازن في التوزياع 

ضاااوئي نتيجاااة توزياااع الظااال والضاااوء علاااى ال
 قطاعات البرامق 
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سرا الشمس :6  ـ ك
ط علت الغاف الخةارجي  د كاارا ال مس ه منة أ  ال مس من الاق ج دف اأاااي من  إن ال
تبةر مةن  للمبنت أ النفاذ إلت الفرااا الداخلية أنةه نفةاذ أ ة ال ةمس المبا ةرة إلةت الفةرا الةداخلي ي

اةةاة  ال ظةةر ال ة ال ةةمس عاليةة جةةداً كمةةا هةة الحةةا   ةةي م ن قةة الةة لتةةد ر الحةةرارة خاصةة عنةةدما تكةة ف
ديةد مةن  ن تظلي  النا ذ  ةي ااية اأهمية ا هنةا  ال عندما يك المناطر المداري خا   ص  الصيف ا 

ا التةةي تتمثةة   ةةي تصةةمير المبنةةت أ التظليةة  ب ا ةةذ ) الفتحةةا (  اةةاة  التةةي تتةةيح حمايةة الن اةةط ال
الية ا إذ أن  أكثةر   ايل اأكثةر انت ةاراً  تبر ال التي ت ااط كاارا ال مس  اأ جارا أ التظلي  ب
ع . إن التحمةة   تبةةر أهميةة قصةة ا ةةذ ي الن ا  ةة ن تظليةة  الفتحةةا  مةة تظليةة  المبنةةت مةةن المتطلبةةا الم

 ال ةةمس المبا ةةرة ا الحةةراري النةةاتج مةةن أ ةة ال ةةمس ينقاةةر إلةةت ثاثةة عناصةةر رةياةةي هةةي : أ ةة
اأ  المنت رة . إن تظلي  النا ةذة ا يقتصةر علةت  كا ا  ةا مةن اأ ة المبا ةرة اأ  المن حمايت

اأ  المنت رة . كا  ا من اأ  المن   قط . إنما ت م  أيااً علت حمايت
ا  كثيةرة مختلفة الخصة ر أنة ة اة   ةي صةناع الزجةاج أدع إلةت ظ ر ال ةا الزجةاج إن التط من اةص 

اليةةا  ةةي تخفةةيض الحةةرارة الناتجةة مةةن أ ةة ال ةةمس  ةةض الف ةةاكس أ ةة ال ةةمس لةةه ب المبا ةةرة ال
كاة  لةت اةبي  المثةا  ا الحصةر أن اأ ة المن ا مةن الاةلبيا   لكنةه ا يخلة الااقط علت المبنةت 

تتاةبم  ةي ز ر  اكس من مبنت قد تاقط علت مبنت مجا ااط الزجاج ال يةادة الحمة  الحةراري عليةه ب
ةةة  أ ةةة ال ةةةمس المبا ةةةرة.إن نةةة  (6) ةةةك   تمةةةد علةةةت مف قةةةة كااةةةرا ال ةةةمس ي م حجةةةر   ا  

ي المنت رة ا  كا ا  كاة إلةت حةد مةا مةن خةا  الةتحكر  ةي مالمن ة  اأ ة المن كن التحكر  ةي مف
ما  اأ ةةجار  ةد ااةت ةة للنا ةذة ا ب اج كااةي لساةطح الم امة  اإن الح ةاةب مةةن م النبةا المتاةلق 

كا .  ال للحد من مف  اأ  المن ااة  الف  ال
ا اأ  المنت رة يج تي من لكن يمكن ءإن المااح ال اا التي ت ب ا  ا أمراً بالغ الص   التحكر  ي

اةةة داخةة  الفةةرا الاةةتاةر الداخليةة أ تلةة  التةةي ت ااةةط الكااةةرا  ةةا ب ل  الخةةاص التقليةة  مةةن مف
ج .  بالزجاج المزد

دف اأاااي من كاارا ال مس ه منة أ  ال مس من النفاذ إلت الفرا الداخلي. أثناء الفترة إ ن ال
احده  ديه كاارة  دي المف  نفاه الذي ت حدا من الكاارا الصغيرة ت ما  عدة  الحارة ا   ن اات

ا باأن الابم الرةيس  ي انت ار كاارا ال . كبيرة  ن ايمس الثابت يكمن  ي ك ا  طيه  ي  كل تركيب
الية  الصيان مقارن بالكاارا المتحرك ا ا  ل  أن كاارا ال مس المتحرك أكثر   قليل التكلف 

م هةة تظليةة  النا ةةذة خةةا ن المطلةة   الفتةةرة الحةةارة ا مةةن كااةةرا ال ةةمس الثابتةة ا خاصةة عنةةدما يكةة
 .لنفاذ إلت داخ  الفرا خا  الفترة الباردة للمااعدة  ي التد ة الاماح أ  ال مس با

ت ةم  اعتةي امأهر النقاط المن  9/3 ا عند تصمير كاارا ال مس  التحقر من ا   التي يجم دراات
: 

يةةة  يةةة الطبي متطلبةةةا الت جيةةةه النا ةةةذة بمةةةا يةةةاءر حركةةة ال ةةةمس  ت )أ( ااختيةةةار المنااةةةم لحجةةةر 
ناصر اأ ي .. الخ .ال الر ااء  الا صي   خرع كالخص

جم عةدر الاةماح أ ة ال ةمس مةن النفةاذ إلةت الفرااةا  )م( تحديد الفتةرة الزمنية الحةارة التةي تاةت
 الداخلي .

دي خا  الفترة الحارة  م ال ايا ال مس اأ قي   .)ج( تحديد ز
دي خا  الفترة  م ال ايا الظا  اأ قي   (.32الحارة  ك  ))د( تحديد ز
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 ( زوايا الشمس وزوايا الظال اأفقية والعمودية .11شكل رقم )
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ائي : 7  ـ الماقف ال
ما   قةد انت ةر ااةت اةية .  ما  الماقف ال مارة التقليدي اات ي  ي ال ي الطبي من الحل  الجيدة للت
ةه  زي ت اء  ة الةتحكر  ةي اةرع ال ي  ي الطبي الي الت اةي  ي المناطر الحارة لزيادة   الماقف ال

ند ل .داخ  المباني اةي من ال ما  الماقف ال ا غاناةتان القد امتد اات راً بة يران  باكتاان  رقاً مةر
اةي  ةةي المنةةاطر ذا المنةةاي  ةة م  الملقةةف ال ربةةي إلةةت  ةةما  أ ريقيةةا اربةةاً .  قةةد ااةةت د  الخلةةيج ال

قةد اخ إيةران .  رار  تلفة الماقةف الحار الرطم مث  د  الخليج ا  ي المناطر الحارة الجا ه ا كةال
اء النقةي  ة ه التقةاط ال ا ظ  ثابتاً ا  دف اأاااي من لكن ال ا  ارتفاع ا  تصميم ا  اةي  ي  كل ال

لةه يناةام عبةر الفرااةا الداخ ج ليا من الفااء الخةارجي  د  ي الطبقا ال ج الم لية البارد نابياً 
اةي رةياي محاط ااط محر ه اةي بجدار اةمي  يتميةز باة حر ب ة ن الملقةف ال ارية عالية .قةد يكة

اء  ة د بمداخ  لل له عده اتجاها ثابت أ مز اج الرياح المحبب أ جيه  ي م مرتكةز علةت ثاب الت
بمةةا أن  ةه إلةةت مختلةف ااتجاهةةا علةت حاةةم اتجةاه الريةةاح المفاةل .  جي ر يمكةةن الةتحكر  ةةي ت محة

رض إلت أ  ال اةي للملقف ا يت محاط بجةدار اةمي  يتميةز باة حرارية الممر ال  مس المبا رة 
ض  اء الذي يمر من خاله . ب عالي   نه يظ  منخفض الحرارة مما يااعد  ي خفض درج حرارة ال

د ب ةةب  مةةن الاةةل  النةةاعر أ  اةيةة كانةة تةةز اةم الماقةةف ال ال ةة اء مةةن اأتربةة  ةة الخ ةةم لتقنيةة ال
ب ر ا  الطي ر الةذي ياةاعد اأخرع كالح را  د أيااً بكميا من الفحر المحر ا اعخر كان يز ا

اء . أمةةا  ةةي المنةةاطر التةةي تتميةةز بالمنةةاي الحةةار الجةةاف  ةة ن  ةة ةة مةةن ال اةح الكري علةةت امتصةةاص الةةر
اء المناةام عبةر  ة ن اةانح لااةتفادة مةن عملية تخبةر المةاء  ةي خفةض درجة حةرارة ال الفرص تكة

اةي ا بد من ا  ي مصر  الممر ال خصاةص ا  اةي مثاً دراا حرك الرياح ا اتجاه ة كان الملقةف ال
يغطةي  جه التقاط الريةاح ال ةمالي الغربية  اء إلةت داخة   15ْ  اةقف ماةةبي ة  لكةن ياةاعد  ةي د ةة ال

 .المبنت 
اةي  رار الملقف ال يفا صغي (يرالبادج) ي ال ه عبارة عن عدة  رااا أ تج لحةاةط رة  ي اءءا 

ح مةا بةين  352×  522ي ) ءءالرةيا ن الفتح علت ارتفا  يتةرا تك  0322إلةت  3822مليمتر ( تقريباً 
ا اطاء ماةة   ل ع الاقف  ر مات اء إلةت الةداخ  ا بالناةب للمنةاز   45ْمليمتر   ة  ياةاعد  ةي د ةة ال

ن القديم  حة . عةادة مةا تكة ي علةت الفنةاءا المفت التي تحتة رار  ديةد مةن الماقةف  ي ال دة بال مةز
ابةر الاةفلت  ةي المنةز  خاصة الغةرف التةي تقةة  ه إلةت الط د  اةي التي تااعد علت التقاط الناير  ال

يةرة  ةي الصةيف الحةار ال ةك  ) م   ي  تةرا الظ التي عادة ما تات ع اأرض  ( ا أمةا 33تح مات
ديد من الممرا ا ي إيران  كان الباد ي علت ال ةا  تحةا  ةي اتجاهةا مختلفة جير يحت اةية التةي ل ل

ة اتجةاه الريةاح المفاةل اج م  الفتح الم م  الفتحة الخلفية  حيث تات اء  ةي حةين تاةت ة كمةدخ  لل
مةن  ع اأرض  ن تحة ماةت ي الغرف التي تكة اء كان البادجير يصمر لت اتجاه الرياح كمخرج لل

اء إلت الفرااا اأخرع  م  الملقةف ( 30 ك  )ثر يناام ال ظيفتةه اأاااةي  قةد ااةت باإاا  إلت 
ع اأرض أمةا  ةي د  الخلةيج  قةد  جةد تحة ماةت اةي  ي إيران لتبريد المياه  ي الخزانةا التةي ت ال
لة  اح  هةذه الد ر  ي اة ااتيطان م إيران  ض التجار من جن جرة ب ما  البادجير نتيج ل انت ر اات

م  الباد اةي أ . كما اات ة م  الملقف ال ي المباني الاكني  ي أ غاناتان أما  ي الباكاتان اات جير لت
. ه نح الرياح المفال جي ن الخما المااي حيث كان يتر ت  البادجير خا  القر

: المميزا التالي اةد  ديد من الف اةي ال  للملقف ال
ذ -7/3 يةة  يةة الطبي ةةا تناةةام عبةةر ياةةاعد الملقةةف  ةةي تةة ير الت ل ج لةة  بالتقةةاط الريةةاح المفاةةل 

عاقته باتجاه الرياح . ار للمبنت  جيه ال  الفرااا الداخلي لصرف النظر عن الت
اةم اأخرع من الطبقةا  -7/0 ال  اء النقي الخالي من اأترب  اةي علت التقاط ال يااعد الملقف ال

ليا  ي الفااء الخارجي ا  ي حين أن الت دي إلةت دخة  اأتربة ال ااةط النا ةذة قةد تة ية ب ية الطبي
التي عادة ما تنت ةر  ذرا الرما   دي إلت دخ  اأترب  ااط النا ذة قد ت ي ب ي الطبي ذرا الت

 بالقرم من اطح اأرض خاص  ي المناطر الحارة . 
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ااء  ي  -7/1 الا اةي علت التقلي  من اإزعاج  ي يااعد الملقف ال التي قد تصاحم الت الخارج 
ااط النا ذة . ي ب  الطبي

ن أعلةت مةن اةةرع  -7/4 ليةةا  ةي الفاةاء الخةةارجي االبةاً مةا تكةة اء  ةي الطبقةا ال ةة بمةا أن اةرع ال
ية  ية طبي ية ر ت اةي بحكةر ارتفاعةه  ةي الفاةاء  ة اء القريم من اطح اأرضا   ن الملقف ال ال

يااعد علت زيادة ا اء.جيدة   رع ال

 * نتيجــــــ :
ةةةا  -3 ريقةةة التةةةي يمكةةةن الرجةةة  إلي ماريةةة ال مةةةارة اإاةةةامي انيةةة بةةةالقير الم ممةةةا اةةةبر نجةةةد أن ال

مةا هةي إا  جي ا  لة رض لةه اأخيةرة مةن تقةدر تكن اصرة ا بالرار مما تت مارة الم ا  ي ال ااتخدام
لةةر تكةةن متاحةة مةةن  ربيةة  مةةارة ال ة اةةخم أمةةار ال اد ثةةر المةة يجةةم أن تاةةتغ  تلةة  الطةةرر  قبةة  ا 

ح بخلةر  اة ا بصراح تامة  بير  عن الت ظيفي المنااب  اإمكانا اإن اةي  ي خلر الفرااا ال
كدها . ت ا  كا ت ي تنبة من البية   عمارة عا

ظيف  -2 مارة عبارة عن تكام  ال ن ال ا ب كد  ي  لافت اصرة ت مارة الم بير اإن اةي إذا كان ال بالت
ي  ةا القة ةر مةدع التزام التةي تظ مارية  ةي عمةارا الاةلف ا  تمد أااااً علت أهةر القةير الم ا ت ا   ن
مةاري عةن طةرر اإن ةاء ا باإاةا  إلةت ت ةكي  الفةرا أ  بير الم ظيف أ الت بير عن ال م الت ال ب

 الحجر الذي يبينه هذا اإن اء .
ةا عبةر من أهر القير التي ع -1 ا حيث نجةد أن ي تط ا  يمكننا ااتخدام مارة اإاامي  ا ال بر عن

ر التباين مثاً بين اتجاه الحياة إلت الخةارج   ةي  التنغير  ظ التجانس  عن كنه الحياة  ي مظاهر التباين 
ةةا إلةةت الةةداخ   ةةي المبةةاني ذا اأ نيةة ا كمةةا عبةةر عةةن التجةةانس  ةةي الت ةةكيا اتجاه  الطرقةةا 

ةةر  ةةي  كةةذل   ةةي الت ةةكيا الفنيةة للفتحةةا ا كمةةا ظ ر ا  الحجةة ماريةة  ةةي كةة  مةةن اأاةةطح  الم
اأبراج . زا  ماري للبر ينا الم  التك

 ـ خاصـ :
لكةن أياةاً  مارة  ي الغرم ليس  قط من ناحي التصمير  اد ال ا ر ماري التزر ب قير م ما ابر مبادئ 

مةةاري بيةةر الم زينةةه  مةةن ناحيةة الت ب ك امةة  المناخيةة ا مثةة  تصةةميما ل ماريةة لل الجةةا الم الم ا 
مارة البرازيليا. الجا المناخي  ي ال الم ج   للمااكن المزد

بي مث  انجلترا بحيةث  -3 ر ا  ي الد  اأ ااتخدام اةي  ير الماقف ال تط نجد ذل   ي ااتخدار 
ا المناخي كما  ي مبن ير هةذه  Monfort ي جام  Queens Buildingت تتناام مة ظر  تةر تطة

مارية  ناصةر الم جيةا الحديثة مةة ال ل دمةج التكن صةر  الماقف أ أبراج الرياح بحيث تتنااةم مةة ال
دي  ك  ) ربي الا مارة الحديث  ي المملك ال كذل  نجدها  ي ال  ( .31لسااف 

ماري الغرم قةد اعتصةر -0 ا هكذا نجد أن م اات ةف ا الطبية  ا خاصةت أخةذ مةارة اإاةامي  ا ال
مةةارة  حيةة الماةةتمدة مةةن ال ر الماديةة بةةالقير الر ر لةةربط حاةةارت ات ذلةة   ةةي محةةا ةةا اإناةةاني ا  قيمت
لةر بحاةارة  ربةي الةذي دأم علةت الت ماري ال اً أاااياً للم ر مرج أصبح بذل  عمارت اإاامي ا 

القير الت كيلي ةا . كمةا هة الحةا  بالناةب  الغرم  قة مقلةداً ا اةاةراً  ةي ركاب مارته. ثر صار مة ال ل
ةةض  ربيةة ممةةا أ قةةدها ب انةةم الحاةةارة الغربيةة التةةي تكةةاد تطفةةي علةةت الحاةةارة ال أي جانةةم مةةن ج
ن  ي ة ااجتمةاعي الةذي ي مرانةي  ر بالكيةان ال أ قد أ راد المجتمةة ارتبةاط المادي .  حي  ا الر ازن ت

 ه . ي
اااةتفادة مةن  صة  التتةابة الحاةاري بةالرج  إلةت التةراث  مة  علةت  بناء علةت مةا اةبر يجةم أن ن
اصرة . لنخةرج للمجتمةة  مراني الم ماري  ي بيةتنا ال الم أ كار التخطيطي  قيم  هره  ج ن  مام

ا المميزة .   خصاةص ا المناخي  بر عن بيةته التي تتميز بصفات  عمارته التي ت
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 :العربيـــالمراجــع 
 
ي الحارة  خالد الير الفجا   -3 البية  ي المناطر الصحرا مارة   ال

 ر0220القاهرة ء الدار الثقا ي للن ر 

يدار  -0 ااحتياجا البيةي  ي المناطر الحارة  د/ المت إبراهير د الجا المناخي   الم

البيةي لي الثاني للتنمي  تمر الد ربي  الم طن ال   ي ال

ط   ر0224مارس  05-01أاي

يد عبد الرحير  -1 ر ا  الدكت

ف                 يد بن ع  ا

ماري  التصمير الم ناصر المناخي   ال

د  لمي ء جام المل  ا  الن ر ال

دي  33453الرياض  ربي الا  المملك ال

ان  -4 يد را ماري د/ عبد ه محمد الا ا  ي  القير الم اااتفادة من اطت  ر ال ص  لقاهرة ال

اصرة  مارة الم  ال

راه  ن الجملي ء القاهرة  3688راال دكت  كلي الفن

زيري  -5 لي  د/ يحيت   3686تطبيقا علت عمارة البية مكتب مدب

ي  -9 بي ء مجل عالر البناء  د/ محمد البد مارة اإاامي ال   ال

 الرياض ( 46 – 45)  31عدد 

 


