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Many factors are affecting the behavior of daylight in the built spaces. The 

context of these factors mainly fall into three levels, planning, landscape and 

building design. Considering planning level, latitude, site topology, building 

distribution and roads are the elements of the study. On the other hand, 

changing elements used the landscape surround the building have a strong 

effect on the behavior of the daylight inside building spaces. The building 

design level is deals with effect of characteristics of the built space, 

dimensions, colors, furniture, etc. It is a fact that we can’t deal with all these 
factors together in investigation the daylight behavior in the built spaces.  In 

the scope of this paper, limitations are considered to focus on the factors 

affecting daylight behavior on the landscape level. Following and using of the 

deductive reasoning methodology, a case study has been carried out. 

Measurements have been taken inside seven chose built spaces in three 

different faculties in university of Assiut. In conclusion, paper findings were 

highlighted and particular recommendations were given. 

 
طبيعية داخل فراغاته مبني علي سلوك اإضاءة ا محيط با وسط ا  تأثير ا

 ليمية بجامعة أسيوط""دراسة حاله: المباني التع
بحث:  ملخص ا

تؤؤر ر العديؤؤد مؤؤا العوامؤؤو  لؤؤي سؤؤلوب ايةؤؤاخل الطبيعيؤؤة دا ؤؤو ال ؤؤرا   والتؤؤي يم ؤؤا 
حصرها دا و  اث مستويات رئيسية هؤي: المسؤتوا الت طيطؤي  ومسؤتوا تنسؤيو المو ؤ   

يةؤم المسؤتوا الت طيطؤي تؤ  ير تكيؤر  ؤاط مؤا  ؤط العؤر   ومستوا التصميم المعمارا. 
بوغرافيؤؤا المو ؤؤ   والطؤؤرو والمبؤؤاني المحيطؤؤة  وتوجيؤؤه المبنؤؤي. أمؤؤا بالنسؤؤبة  لؤؤي مسؤؤتوا وط

تنسيو المو ؤ  فيةؤم تؤ  ير تكيؤر  ناصؤر تنسؤيو المو ؤ  المطؤو  لييؤا المبنؤي. أمؤا بالنسؤبة 
لمسؤؤؤتوا التصؤؤؤميم المعمؤؤؤارا فيةؤؤؤم تؤؤؤ  ير تكيؤؤؤر  ؤؤؤاط مؤؤؤا  مؤؤؤو ال ؤؤؤرا   و ناصؤؤؤر ا  ؤؤؤاث 

ا البحؤث إولصؤعوبة دراسؤة تلؤب العوامؤو مجتمعؤة لؤ لب فؤدا لية. الدا لي  ولوا ا سطح ال
ير ز  لي دراسة مدا تؤ  ير الوسؤط المحؤيط بؤالمبني  لؤي سؤلوب ايةؤاخل الطبيعيؤة دا ؤو 

بايةؤؤافة  Deductive Reasoningااسؤؤتنتاجي . ويعتمؤؤد البحؤؤث  لؤؤي المؤؤني  فراغاتؤؤه
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بعؤؤ  المبؤؤاني التعليميؤؤة بجامعؤؤة  فراغؤؤات لإةؤؤاخل الطبيعيؤؤة دا ؤؤو القياسؤؤات ال عليؤؤة  لؤؤي 
أسؤؤؤيوط. وتعتمؤؤؤد الدراسؤؤؤة  لؤؤؤي وجؤؤؤود حؤؤؤاات متمؤؤؤابية فؤؤؤي السؤؤؤمات المعماريؤؤؤة الدا ليؤؤؤة  

وبمقارنة تلب الحاات بعةيا البع  مؤا حيؤث متوسؤط الوسط المحيط بالمبني.  وا تاف
ة مؤؤؤدل ايستةؤؤؤاخل دا ؤؤؤو فراغؤؤؤات المبؤؤؤاني  ومعؤؤؤدو اانتمؤؤؤار واا تؤؤؤراو لإةؤؤؤاخل الطبيعيؤؤؤ

 ؤؤاو فتؤؤرات العمؤؤو الرسؤؤمية لل راغؤؤات نصؤؤو  لؤؤي فيؤؤم مؤؤدا تؤؤ  ير الوسؤؤط المحؤؤيط بؤؤالمبني 
 الدراسؤؤؤة بوةؤؤؤ نتيؤؤؤي وت.  لؤؤؤي مسؤؤؤتوا مؤؤؤدل ايستةؤؤؤاخل ومعؤؤؤدو توزيعيؤؤؤا دا ؤؤؤو فراغاتؤؤؤه

دراب  اليؤؤؤا فيؤؤؤم و مجمو ؤؤؤة مؤؤؤا النتؤؤؤائ  والتوصؤؤؤيات  والتؤؤؤي يم ؤؤؤا مؤؤؤا  لممؤؤؤا و بعؤؤؤ  اا 
 .بياو ي ية تجن الةوئية دا و ال راغات

 تقديم:
وحيؤث  .الطبيعيؤةتصؤدرها جؤودل ايةؤاخل تالتؤي و  لي العديد ما المقومات المباني تعتمد ال  اخل الوظي ية ل راغات 

إةؤؤ اخ المنؤؤام المناسؤؤي لت ديؤؤة الوظؤؤائف دا ؤؤو  لؤؤي تحقيؤؤو بعؤؤ  المميؤؤزات  ايةؤؤاخل الطبيعيؤؤة  اسؤؤت دام يؤؤردا
 لمسؤؤت دم اينتاجيؤؤة لؤؤي القؤؤدرل  بؤؤدور نع س يؤؤالؤؤ ا و   مي ال ؤؤرا الراحؤؤة الن سؤؤية لمسؤؤت د والتؤؤي تؤؤر ر  لؤؤي  المبنؤؤي
 أزمؤةمؤ  تنؤامي  تصؤادا فأما الجاني اي. است دام ايةاخل الطبيعيةوالوظي ي ويم و  لب الجاني الن سي  ال را  

الطا ؤة.  اسؤتيابمحاولؤة تطويؤ  مواردهؤا وترمؤيد   لؤيسؤعت الؤدوو   الطا ة وزيادل الو ي البيئي بعوامؤو ااسؤتدامة
فؤؤي ايةؤؤاخل. ممؤؤا يةؤؤ  ااسؤؤت ادل مؤؤا % مؤؤا الطا ؤؤة 73الؤؤدوو المتقدمؤؤة تسؤؤتيلب نحؤؤو  أاالدراسؤؤات  أ بتؤؤتحيؤؤث 

   حد ااهتمامات  لي الصعيديا المعمارا والعمراني.الطبيعية ايةاخل 
دراسة: ية ا ا  إش

ل  يؤر مؤا المبؤاني  ا ساسؤيةتعؤد الر يؤزل  المقومات المنا ية التي تتميز بيؤا مصؤر  والتؤي  حدىالطبيعية  ايةاخلتعد 
ر ؤؤائز البعؤؤد البيئؤؤي. و ؤؤد  أهؤؤمالؤؤ ا يةؤؤ  تعظؤؤيم اسؤؤت مار هؤؤ ا المؤؤورد مؤؤا  ا مؤؤرداريؤؤة.  سؤؤواخ تعليميؤؤة أو صؤؤحية أو 

بؤؤالمبني  الوسؤؤط البيئؤؤي المحؤؤيط تؤؤ  ير أغ لؤؤتالطبيعيؤؤة دا ؤؤو المبؤؤاني  ول نيؤؤا  ايةؤؤاخلتناولؤؤت العديؤؤد مؤؤا الدراسؤؤات 
و ليؤؤه فؤؤاا  .مناسؤؤي ومتجؤؤانس دا ؤؤو المبنؤؤي ةؤؤاخل بدرجؤؤة  بيؤؤرل  لؤؤي تحقيؤؤو مسؤؤتوا يؤؤر ر  أايم ؤؤا   عنصؤؤر فعؤؤاو

 سرااط محورياط هو:لبحث ل
مبني علاي سالوك  تاأثيرماا ماد   محايط باا وساط ا طبيعياة  اإضااءةا ا  داخال فراغاتاها يا  يم ماا   ااساتاادة؟ و
ك؟.  ذ

دراسة: هد  م  ا  ا
دا ؤو فراغؤات  يؤاومعؤدو توزيعمؤدل ايةؤاخل الوسؤط المحؤيط بؤالمبني  لؤي مسؤتوا  تؤ  يرفيؤم مؤدا   ليالدراسة يدف ت

 الممؤا و الةؤوئية فؤي حالؤة لتجنؤي بعؤ  المعمؤارا والعمرانؤيمم ص اط ما المبدورها ساهم ت والتي. المباني التعليمية
 تصميم أو تعديو فراغات متمابية م  الحاات محو الدراسة الميدانية. يط أوطت 
بحث:من  هجية ا

السؤؤؤابقة العناصؤؤؤر الرئيسؤؤؤية للبحؤؤؤث ومؤؤؤا هؤؤؤ ا المنطلؤؤؤو فؤؤؤإا الور ؤؤؤة البح يؤؤؤة تعتمؤؤؤد  لؤؤؤي المؤؤؤني   ا هؤؤؤدافتمؤؤؤ و 
  ؤؤاوو لؤب مؤا القياسؤات الميدانيؤؤة لؤبع  المبؤاني الم تؤارل مؤا مبؤؤاني جامعؤة أسؤيوط.   لؤي ةؤافةااسؤتنتاجي باي

 :دراسة النقاط التالية
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طبيعية: أهمية -1  اإضاءة ا

رها فؤؤي  ؤؤامليا تسؤؤاهم بعؤؤ  العوامؤؤو فؤؤي تميؤؤز الةؤؤوخ الطبيعؤؤي  ؤؤا الةؤؤوخ الصؤؤنا ي والتؤؤي يم ؤؤا حصؤؤ
الن سؤية والوظي يؤة لمسؤت دمي ال ؤرا  والتؤي تم ؤو التؤ  ير الن سؤي للةؤوخ الطبيعؤي  والؤدوا ي  ااحتياجؤاتأساسييا: 

 اا تصادية وتنامي الد ول  لي است دام الموارد المتجددل للطا ة.
 

طبيعية: 1-1 إضاءة ا وظياي  ناسي وا تأثير ا  ا
و التؤؤي تؤؤردى  لؤؤي الراحؤؤة الن سؤؤية لمسؤؤت دمي ال ؤؤرا    مؤؤا تسؤؤاهم فؤؤي  ةؤؤ اخ العوامؤؤ  حؤؤدىتم ؤؤو ايةؤؤاخل الطبيعيؤؤة 

 :مما ينع س  لى القدرل اينتاجية للمست دم و لب لأسباي التالية  منام مناسي لت دية الوظائف بدا و ال را 

 ا  ؤؤؤاو نوافؤؤؤ  تسؤؤؤاهم ايةؤؤؤاخل الطبيعيؤؤؤة فؤؤؤي  دراب الو ؤؤؤت   مؤؤؤا تتؤؤؤيح اتصؤؤؤاو ال ؤؤؤرا  الؤؤؤدا لي بالبيئؤؤؤة ال ارجيؤؤؤة مؤؤؤ
 .[1]الةوخ

  يعمؤؤو تكيؤؤر ايةؤؤاخل الطبيعيؤؤة  لؤؤى مؤؤدار اليؤؤوم بمؤؤ و تؤؤدريجي  لؤؤي تكيؤؤر طبيعؤؤة ال ؤؤرا  الؤؤدا لي بمعؤؤدو
 .[2]يسيو  مليه الت يف

  وسؤؤؤط صؤؤؤحيح لمراجعؤؤؤة  - اصؤؤؤة  نؤؤؤد تواجؤؤؤد النوافؤؤؤ   لؤؤؤي الواجيؤؤؤات المؤؤؤمالية -تعتبؤؤؤر ايةؤؤؤاخل الطبيعيؤؤؤة
أنوا يؤؤؤا  لؤؤؤي تكيؤؤؤر درجؤؤؤات ا لؤؤؤواا بحيؤؤؤث يحتؤؤؤا   بؤؤؤا تافنا ية ا لؤؤؤواا  فؤؤؤي حؤؤؤيا تتسؤؤؤبي ايةؤؤؤاخل الصؤؤؤ

 .[7]اينساا  لي تعري  ا جسام لإةاخل الطبيعية لمعرفة ألوانيا الحقيقية

  دراب ا مياخ بد ةر تعمو ايةاخل الطبيعية  لي تحسيا البيئة المرئية ما حيث القدرل  لى الر  .[4]ية وا 
 

طبيعية في خاض معدا 1-2 طاقة استهاكت دور اإضاءة ا  :ا

 لؤؤؤي بدايؤؤؤة ال ؤؤؤورل الصؤؤؤنا ية  حيؤؤؤث تعامؤؤؤو المسؤؤؤت دم مؤؤؤ   الطا ؤؤؤةترجؤؤؤ  جؤؤؤ ور ممؤؤؤ لة تنؤؤؤامي معؤؤؤدات اسؤؤؤتياب 
أزمؤة الطا ؤة  فؤي منتصؤف  غةؤواوفؤي  .[5]الت نولوجيا ما  او م اهيم اينتؤا  بؤال م والتنمؤيط والتوحيؤد القياسؤي

ردهؤا بمؤا يؤردا  لؤي المحافظؤة  لييؤا مؤا  ؤاو ترمؤيد ااسؤتياب الؤدوو  لؤي محاولؤة تطويؤ  موا اتجيتالسبعينات 
وتقليؤو معؤؤدات اينبعا ؤؤات الةؤارل مؤؤا الحؤؤرارل والكؤؤازات  والتؤي تحتؤؤا   لؤؤي  يجؤؤاد أسؤاليي لتقليليؤؤا والؤؤت ل  منيؤؤا  

اب معؤدات اسؤتي تزايؤدرصؤدت العديؤد مؤا الدراسؤات حيث مما انع س بدور   لي زيادل معدات استياب الطا ة. 
الطا ؤؤة ال يربيؤؤؤة فؤؤؤي ال  يؤؤؤر مؤؤؤا الؤؤؤدوو المتقدمؤؤؤة  وأرجعؤؤؤت هؤؤؤ   الدرسؤؤؤات تزايؤؤؤد معؤؤؤدات ااسؤؤؤتياب  لؤؤؤي  ؤؤؤامليا 

فؤؤي اا تمؤؤاد  لؤؤي مصؤؤادر الطا ؤؤة غيؤؤر المتجؤؤددل لتوليؤؤد ال يربؤؤاخ  ايةؤؤاخل و رئيسؤؤييا تتحؤؤدد مامؤؤح العامؤؤو ا و 
(  1 مؤا يظيؤر فؤي مؤ و  [6]الطا ة فؤي ايةؤاخل % ما73الصنا ية(  حيث تستيلب الدوو المتقدمة ما يقري ما 

% ما الطا ة المتوفرل فؤي 25-% 20و لي سبيو الم او وصو معدو استياب الوايات المتحدل  لي ما يقري ما 
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% ما الطا ة لتبريد ا جيؤزل المولؤدل لإةؤاخل الصؤنا ية.  مؤا تسؤتيلب دولؤة ا مؤارات 20-% 10حوالىو ايةاخل 
 .[3]ة المتوفرل  لي ايةاخل الصنا ية وتس يا الميا % ما الطا 44حوالي 

 
ل مختلاة 1) ش قطاعات ا طاقة في ا متقدمةب(: تنامي حجم استهاك ا دول ا  [6]ا

 
ال ؤاني لتنؤامي معؤدو اسؤتياب الطا ؤة اسؤت دام ا جيؤزل المصؤاحبة لتبريؤد مصؤادر ايةؤاخل الصؤنا ية.  ويم و العامؤو

الحؤؤرارل ممؤؤا يسؤؤاهم فؤؤي زيؤؤادل درجؤؤة حؤؤرارل ال ؤؤرا . و لؤؤي سؤؤبيو الم ؤؤاو  ميؤؤة مؤؤا ةؤؤوخ حيؤؤث تصؤؤاحي  مليؤؤة  د ؤؤاو ال
% ما الطا ة ال يربية فتنبعؤث منؤه بصؤورل 37% ما الطا ة ال يربية  لي ةوخ أما 3يحوو المصباح المتوه  حوالي 

%  لؤؤي 37ي هيئؤؤة ةؤؤوخ و% مؤؤا الطا ؤؤة ال يربيؤؤة  لؤؤ22حؤؤرارل. وأمؤؤا بالنسؤؤبة  لؤؤي اللمبؤؤات ال لوريسؤؤنت فينبعؤؤث منيؤؤا 
هيئة حرارل. وبالنسبة لإةاخل الطبيعية فيحتوا ةوخ  بة السماخ  لي أ و نسبة مؤا الحؤرارل وأ لؤي نسؤبة مؤا الةؤوخ  

 لإمؤؤعا  الةؤؤوئيأمؤؤا بالنسؤؤبة لةؤؤوخ المؤؤمس المبامؤؤر فيحتؤؤوا  لؤؤي نسؤؤبة  اليؤؤة مؤؤا الحؤؤرارل و لؤؤب لمصؤؤاحبة الطيؤؤف 
 .[2]الممسي

 

طبيع -2 بات اإضاءة ا  ية:مر
مسؤتوا  يمؤة  وتتحدد الطبيعية دا و ال را   لي مستوا مدل ايستةاخل  ارجة والتي ت وا نسبه منه. ايةاخلتعتمد 

 والتي تتم و في  اث مر بات  ما يلي: .[7]مدل ايستةاخل دا و ال را  ما  او مر بات ايةاخل الطبيعية
 مر به السماخ Sky Component 
 ية مر به اانع اسات الدا لInternal Reflected Component 
 مر به اانع اسات ال ارجية External Reflected Component 

  أمؤا مر بؤه اانع اسؤات  نؤد نقطؤة مؤا  ؤاو رريؤة  بؤة السؤماخ المبامؤرل مدل ايستةؤاخلمستوا وتم و مر به السماخ 
وتنقسؤم   ا ا سؤطح الدا ليؤة لل ؤرا  نؤد نقطؤة مؤا  ؤاو انع ؤاس الةؤوخ مؤ مؤدل ايستةؤاخلفتوةؤح مسؤتوا  الدا ليؤة

نع ؤؤاس ةؤؤوخ مر بؤؤة السؤؤماخ  لؤؤي ا سؤؤطح الدا ليؤؤة  وا  ؤؤرى محصؤؤله  حؤؤداهما محصؤؤلة   اتلؤؤب المر بؤؤة  لؤؤى جؤؤزئيي
مؤؤدل نع ؤاس  ةؤؤاخل ا سؤطح ال ارجيؤؤة بعؤد انع اسؤؤيا  لؤى ا سؤؤطح الدا ليؤؤة لل ؤرا  وتم ؤؤو نسؤبه ةؤؤعي ة مؤا مسؤؤتوى  

 مؤا فتم ؤو  ميؤة ايةؤاخل المنع سؤة مؤا  ؤاو ا سؤطح ال ارجيؤة  انع اسؤات ال ارجيؤةنسبة لمر بؤه ا  وبالايستةاخل
 .[3] (2م و  في 

 
 

س انعك ة   م
رجي  ل 

س انعك ة   م
خل  يلد
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ل ) طبيعية2ش بات اإضاءة ا   [3](: مر

 

محيط  -3 وسط ا تأثير ا نظرية  خلاية ا مبني ا طبيعيةبا  :علي سلوك اإضاءة ا

حيؤؤث تعمؤؤو ا سؤؤطح ال ارجيؤؤة  لؤؤي   دا ؤؤو فراغؤؤات المبنؤؤيبيعيؤؤة الط ايةؤؤاخل سؤؤلوب ال ارجيؤؤة  لؤؤي البيئؤؤة ر رتؤؤ
ت  ير  اط ما ول لب فإنه يتم دراسة  .(7انع اس الةوخ الطبيعي  وال ا يعتمد  لي طبيعية السطح  ما في م و  

 لي سلوب ايةاخل الطبيعية دا ؤو فراغؤات المبنؤي و لؤب  ناصر تنسيو المو     وأيةا المباني والطرو المحيطة
 .بالبحث العلمية للتحقو منه في الجزخ الميداني وا بحاث ا دبياتبم و نظرا استعرا  ما جاخ في 

 

   
 اانع اس الممتت اانع اس المنتمر المنتظماانع اس 

ل ) س3ش عا سطح ا تي تتوق  علي نوع ا اس وا  [10](: أنواع اانع
 

 

محيطةتأثير  3-1 مباني ا طرق وا طبيعيةعلي سلوك اإ ا  :ضاءة ا
فعلؤؤي سؤؤبيو الم ؤؤاو يؤؤردا  الؤؤتح م فؤؤي  ميؤؤة ايةؤؤاخل التؤؤي تصؤؤو  لؤؤي النسؤؤي  العمرانؤؤي.مؤؤب ة الطؤؤرو  لؤؤى  تعمؤؤو

دا ؤو  ايستةاخل لي مدل  لب ينع س و ا سطح المعرةة  معة الممس   مسطحاتسا  مب ة الطرو  لي زيادل 
حيؤث تسؤاهم   فراغاتهو المر رل  لى توزي  ايةاخل دا و العوام احد  بالمبني ما تم و المباني المحيطة ال را . 

 ميؤة ايةؤاخل تو ؤف في   ادل توزي  ايةاخل بم و غيؤر مبامؤر مؤا  ؤاو   ؤس ايةؤاخل  لؤي دا ؤو ال ؤرا   وت
فؤؤي  ارت ؤؤا  المبؤؤاني تح ميؤؤ لؤؤى معامؤؤو انع ؤؤاس أسؤؤطح تلؤؤب المبؤؤاني  و ؤؤ ا مؤؤدى ارت ؤؤا  هؤؤ   المبؤؤاني. و المنع سؤؤة 

تقليو معدو انع اس أرةية البيئؤة ال ارجيؤة  ولؤ لب يتطلؤي زيؤادل ارت ؤا  تردا  لي و النامئة  والتي مساحة ايظا
 .(4 ما يتةح في الم و  [7]المباني  لى وجود مساحات متسعة بينيم

 
 

 
 

ش ل س  ل  ضوء 

ء لس ة   م
 

مسذوي 
 س ح

ل   لع

ء لس ة   م
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 تعمؤؤؤؤؤو المبؤؤؤؤؤاني المن  ةؤؤؤؤؤة بالسؤؤؤؤؤماح لةؤؤؤؤؤوخ المؤؤؤؤؤمس

 ا تراو المباني الوا عة  ل ه.المبامر ما 
ي العاليؤؤة بحجؤؤي لةؤؤوخ المؤؤمس المبامؤؤر تعمؤؤو المبؤؤان

 ما ا تراو المباني الوا عة  ل ه.

  
 تعمو أسطح المباني المجاورل  عا سات للةوخ بينياالمباني  لما تطلي اتسا  المسافة  لما زاد ارت ا  

ل ) طبيعية :(4ش مباني علي سلوك اإضاءة ا  [7]تأثير وجود ا
موقع علي 3-2 طبيعية تأثير عناصر تنسيق ا  :سلوك اإضاءة ا

يعمو  لى تجانس ايةاخل الطبيعية بالمحيط ال ارجي للمبنؤى بمؤا يؤر ر  اط تم و  ناصر تنسيو المو   وسط
 .باييجؤؤاي  لؤؤى معؤؤدو انتمؤؤار الةؤؤوخ دا ؤؤو ال راغؤؤات  ويؤؤنع س  لؤؤب  لؤؤى الراحؤؤة البصؤؤرية لمسؤؤت دمي ال راغؤؤات

حاطة المبنى بمجمو ة ما ا مجار والمؤجيرات يؤردا إلمو  . فويتح م في  لب معامو اانع اس لعناصر تنسيو ا
 حاطؤؤؤة المبنؤؤؤى بالرمؤؤؤاو أو أمؤؤؤا  لؤؤؤى ا تؤؤؤرا  أمؤؤؤعة المؤؤؤمس ومنؤؤؤ  ا ترا يؤؤؤا  لؤؤؤى دا ؤؤؤو ال راغؤؤؤات بمؤؤؤ و مبامؤؤؤر. 

 لؤى انع ؤاس أمؤعة المؤمس المبامؤرل ال ؤاتح فيؤردا  اللؤوا  رةؤيات  ات بمسطحات  ات معامات انع ؤاس  اليؤة 
يو(  لؤى انتمؤار ج حاطؤة المبنؤى بالمسؤطحات ال ةؤراخ النويؤردا . البصؤريةراغات مسؤببة الممؤ ات  لى دا و ال 

 .[7]  [7] (5 ما يتةح في م و  مما يحد ما ظاهرل ايبيار والتبايا تهةوخ بم و متجانس وتقليو   افال

  
 حاطؤؤة المبنؤؤي ب رةؤؤيات  ات معؤؤامات انع ؤؤاس  اليؤؤة 

مؤؤؤمس المبامؤؤؤر  لؤؤؤي دا ؤؤؤو يؤؤؤردا  لؤؤؤي انع ؤؤؤاس ةؤؤؤوخ ال
 .فراغاته

زرا ؤؤؤؤؤة مسؤؤؤؤؤاحات النجيؤؤؤؤؤو وا مؤؤؤؤؤجار تؤؤؤؤؤردا  لؤؤؤؤؤي  ؤؤؤؤؤدم 
انع اس ةوخ الممس المبامر والحد مؤا ظؤاهرل ايبيؤار 

 المبامر.
ل ) طبيعية5ش اس اإضاءة ا موقع علي معدل انع  [7] (: تأثير عناصر تنسيق ا

ميدانية: -4 دراسة ا  منهجية ا

 ضوء 
س  ل
ش  ل

س ل  ضوء 
ش  ل

ش ل س  ل  ضوء 

ضوء 
 منعكس 
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العديؤؤد مؤؤا المقومؤؤات  والتؤؤي تمؤؤ و فؤؤي مجمليؤؤا منيجيؤؤة الدراسؤؤة الميدانيؤؤة. حيؤؤث يؤؤتم تعتمؤؤد الدراسؤؤة الميدانيؤؤة  لؤؤي 
التعؤؤرف  لؤؤي أسؤؤباي ا تيؤؤار مبؤؤاني جامعؤؤة أسؤؤيوط يجؤؤراخ القياسؤؤات   مؤؤا يؤؤتم  لقؤؤاخ الةؤؤوخ  لؤؤي تو يؤؤت القيؤؤاس  

ال راغؤات في  ستةاخلاي الحد ا دني لمستوا مدلو ي ية تحليو القياسات وا جيزل المست دمة.  ما يتم استعرا  
 التعليمية الجامعية. و لب بيدف وة  ا سس والقوا د لتحليو نتائ  القياسات الميدانية.

 

ميدانية: 4-1 لدراسة ا  أسباب اختيار مباني جامعة أسيوط 
  تيار مباني جامعة أسيوط للدراسة الميدانية والتي يم ا تم يليا في اآتي: تمارب العديد ما العوامو في د م 

 عد مباني جامعة أسيوط  ات نمط متمابه في العديد ما ال صائ  المعمارية  التي تتم و في  بات ارت ؤا  ت
المبؤؤاني  واسؤؤت دام مؤؤديوو مؤؤبه  ابؤؤت  و ؤؤ لب توحيؤؤد مؤؤواد التمؤؤطيبات ال ارجيؤؤة والتؤؤي تعتمؤؤد  لؤؤي اسؤؤت دام 

لؤوا وتوزيؤ  ال ؤرل الؤدا لي الطوي الؤوردا والحجؤر الصؤنا ي ا بؤي .  مؤا تتمؤابه العديؤد مؤا المبؤاني فؤي 
و اصه في ال ليات المتناظرل. وي  و ه ا التمؤابه فؤي البيئؤات المعماريؤة الدا ليؤة وال ارجيؤة لمبؤاني الجامعؤة 

 .يم ا المقارنة بينيا وجود فراغات  ديدل متمابه
  سؤؤيو  مليؤؤة سؤؤيوله الحصؤؤوو  لؤؤي المعلومؤؤات  وأيةؤؤا ي تواجؤؤد الباحؤؤث بؤؤالقري مؤؤا محؤؤو الدراسؤؤة ممؤؤا يؤؤردا  لؤؤي

 القياس.

و د تم ا تيار فراغات تعليمية تتوافو وأهداف البحث فؤي  ؤاث  ليؤات هؤي  ليؤة الطؤي البمؤرا  و ليؤة الطؤي البيطؤرا  و ليؤة 
 .الزرا ة

 

ميدانية: 4-2 دراسة ا  محددات ا

 ؤ لب قيؤاس  و نقؤاط القيؤاس  وتو يؤت ال ر  تيؤاتعتمد الدراسة الميدانية  لى العديؤد مؤا المحؤددات. والتؤي تتم ؤو فؤي 
× م 2000بلؤ  ت والتيأجيز  القياس. ف ما بالنسبة لنقاط القياس فتتحدد ما  او مب ة ميديولية مقترحة ما الباحث 

م والؤ ا يم ؤو مسؤتوى سؤطح العمؤو. وأمؤا بالنسؤبة لتو يؤت القيؤاس فقؤد تؤم 1.10م  وي وا القياس  لي ارت ؤا  2000
م حتؤى مؤؤير 2006 ؤ  القياسؤات مؤا بدايؤة مؤير أغسؤطس  ؤام أم  جؤراخ أربعؤه  ياسؤات  لؤى مؤدار  ؤام  امؤو  وتؤ

( تو يتؤؤات القياسؤؤات بال ليؤؤات محؤؤو الدراسؤؤة الميدانيؤؤة. وتؤؤم أ ؤؤ   ؤؤراخات اليؤؤوم 1م ويبؤؤيا جؤؤدوو  2003أغسؤؤطس 
الواحد في  مس تو يتات بداية ما السا ة ال امنة صباحاط وحتى الرابعة مساخاط حيث يم و  لب فترل العمو الرسؤمية 

 ؤؤو سؤؤا تيا. وبؤؤ لب أصؤؤبح محصؤؤلة  ؤؤراخات  لواحؤؤد ل ؤؤو ال راغؤؤات التعليميؤؤة. وتؤؤم أ ؤؤ   ؤؤراخات اليؤؤوم بمعؤؤدو مؤؤر دا
   وتم أ   متوسط ه   القياسات لتحليو نتائجيا.لال را  الواحد  مروا  راخ

 
رابعة.1جدول ) ثة وا ثا ثانية وا ي وا لقراءة اأو حقلية  قياسات ا  ( تاريخ ا

مبني قراءة تاريخ قي ا اس ا
ي  اأو

قراءة  تاريخ قياس ا
ثانية  ا

قراءة  تاريخ قياس ا
ثة ثا  ا

قراءة  تاريخ قياس ا
رابعة  ا

طب  بشر لية ا  26/3/2003 4/2/2003 13/11/2006 27/7/2006 ا
بيطر  طب ا  1/7/2003 23/2/2003 3/12/2006 7/3/2006 لية ا

زراعة  12/6/2003 13/2/2003 24/12/2006 17/3/2006 لية ا
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 Digital Light ايستةؤاخلاسؤت دام جيؤاز  يؤاس مؤد   فقؤد تؤمأما بالنسبة لأجيؤزل المسؤت دمة للدارسؤة الميدانيؤة 

Meter والجياز  بارل  ا  لية ةؤوئية مؤا السؤلينيوم. تتؤ لف هؤ   ال ليؤة مؤا سؤطح معؤال   نؤد تعرةؤه للةؤوخ .
وتؤم توحيؤد  .مربؤ   ؤدم/  مؤمعةدات  يؤاس ةؤوئية اللؤو س أو يؤا  لؤي وحؤتترجم يؤتميتولد  نه تيؤار  يرومكناطيسؤي 

 ( نو ية ود ة الجياز المست دم.2الجدوو  ويوةح . Luxوحد  القياس وهي اللو س 
 

مستخدم.2جدول ) جهاز ا  ( يبي  نوعية ومد  دقة ا
جهاز جهاز نوعية ا  دقة ا

 

ضااااااءة ستجهااااااز شااااادة اإ
Digital Light Meter 

 (2+ما القياس 4%   ±

 

ميدانية: 4-3 قياسات ا  ياية تحليل نتائج ا
تعتمد الدراسة الميدانية  لي المقارنة بيا ال راغات  ات التمابه في ال صائ  المعمارية ال ارجية والدا لية و ات 
ا تاف في  امو واحد  وب لب يؤتم فيؤم مؤدا تؤ  ير  لؤب العامؤو  لؤي سؤلوب ايةؤاخل الطبيعيؤة دا ؤو ال ؤرا . وتؤم 

 ؤؤ  أمحؤؤو الدراسؤؤة الميدانيؤؤة  ولتحليؤؤو نتؤؤائ  القياسؤؤات تؤؤم   ؤؤو فؤؤرا  مؤؤا فراغؤؤات المبؤؤانيروا  ؤؤراخل فؤؤي  جؤؤراخ  مؤؤ
 متوسط  يم ه   القياسات. حيث يتم  جراخ  اث تحليات في  و فرا   اآتي:

  لي مدار اليوم. ايستةاخلتحليو متوسط  يم مدل  
 . تحليو معدو اانتمار للةوخ الطبيعي دا و ال را 
 حليو معدو اا تراو للةوخ الطبيعي دا و ال را .ت 

مؤؤا  ايستةؤاخل ؤ  متوسؤطات  ؤؤيم مؤدل أدا ؤو ال ؤرا  فيؤؤتم  لؤب مؤا  ؤؤاو  ايستةؤؤاخلف مؤا بالنسؤبة لمتوسؤؤط  ؤيم مؤدل 
. ويؤؤتم -والتؤؤي تم ؤؤو نقطؤؤة فؤؤي منتصؤؤف ال ؤؤرا   - P نؤؤد النقطؤؤة  السؤؤا ة ال امنؤؤة صؤؤباحاط حتؤؤى السؤؤا ة الرابعؤؤة مسؤؤاخاط 

 ايستةؤؤاخلمسؤؤتوا مؤؤدل  Yالتو يؤؤت  بالسؤؤا ة(  ويم ؤؤو محؤؤور  X ؤؤا  لؤؤب مؤؤا  ؤؤاو منحنؤؤي يم ؤؤو محؤؤور  التعبيؤؤر
 .Luxمقاسه باللو س 

أما بالنسبة لمعدو اانتمار للةوخ الطبيعي والؤ ا يعؤرف بمعؤدو توزيؤ  ايةؤاخل الطبيعيؤة فؤي المسؤقط ا فقؤي   نتؤور 
نقؤؤاط القيؤؤاس  ويؤؤتم رسؤؤم  دالطبيعيؤؤة  نؤؤ ايستةؤؤاخلت  ؤؤيم مؤؤدل  ؤؤ  متوسؤؤطاأايةؤؤاخل الطبيعيؤؤة(. فيؤؤتم  لؤؤب مؤؤا  ؤؤاو 

. ويلؤي رسؤم  نتؤور ايةؤاخل الطبيعيؤة حسؤاي مسؤاحة المنؤاطو  ات Surfer 7[]سؤتعانة ببرنؤام   نتؤور ايةؤاخل باي
ن  ؤؤا  مسؤؤتوا مؤؤدل إالمسؤؤتوا المناسؤؤي لت ديؤؤة النمؤؤاط دا ؤؤو ال ؤؤرا    مؤؤا يؤؤتم حسؤؤاي مسؤؤاحة المنؤؤاطو التؤؤي تتسؤؤم ب

 .ستةاخلاي

                                                 
[]-   م نت ة  Golden software, Incمتتن تنذت   surfer7ب لكنذتتور، ، 1333كتت ستتم  اي ل م  مست نتت ر كتتن ب ت  هتتو ك

ثي  إاد ثل  ني ت لث أ لي   لقي  د كلي  جو  ثاث قيم  ثتل مستذوي شتد  X   Y يعذ لثت ت لث ت  لقي لفت ،   للنق  فتي 
ء لنق  إسذ    0كند تل  
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أما بالنسبة  لي معدو ا تراو ايةاخل الطبيعية وال ا يعرف بمعؤدو توزيؤ  ايةؤاخل الطبيعيؤة فؤي القطؤا  الراسؤي. 
 لي ه ا القطا   وتم يليؤا فؤي صؤور  منحنؤي  ايستةاخل   متوسطات مدل أ    طا   مودا  لي الناف ل و أفيتم 

 Lux. مستوا مؤدل ايةؤاخل الطبيعيؤة مقاسؤه بؤاللو س Yر  مو ال را  مقاسه بالمتر  ويم و محو  Xيم و محور 
مقارنؤؤة والتؤؤي سؤؤوف يؤؤتم الحؤؤد اادنؤؤي يةؤؤاخل ال راغؤؤات التعليميؤؤة الجامعيؤؤة ولتحليؤؤو القياسؤؤات  ؤؤاا ينبكؤؤي معرفؤؤة 

المائؤؤم  ايستةؤؤاخلمسؤؤتوا مؤؤدل الحؤؤد ا دنؤؤي ل(. والؤؤ ا يظيؤؤر 7. والتؤؤي يم ؤؤا توةؤؤيحيا فؤؤي الجؤؤدوو  النتؤؤائ  بيؤؤا
  و فرا . لوظي ة
 

حد اأ( 3جدول ) مسموح به داخل اإستضاءةمستو  شدة دني ا تعليمية: اراغاتا ا  ا

اراغ حد اادني  ا مقاسه  مستو  شدة اإستضاءةا
لو  [12] [6] [4] سبا

 ماحظات

 1111 قاعة رسم حر
حدث ظاهرة اإبهاار فاي ت

ة زيادة شدة اإضاءة  حا
س 25111عااااااا   ، اااااااو

تبااااااااي  باااااااي   وزياااااااادة ا
خلاية  مضاء وا عنصر ا ا

نسبة )  [7](.1111ع  ا

ار  1111 قاعات استذ
لشرح  1111 قاعة محاضرات 

 511 فصل دراسي

 511 مختبر علمي
استماع  511 قاعة محاضرات 

 111 معارض
 

مختارة -5 لمباني ا ضوئية  قياسات ا  :تحليل ا
لبيئي ال ارجي  وال ا يتح م في مر بؤة اانع اسؤات ال ارجيؤة وهؤي تت  ر ايةاخل الطبيعية دا و ال را  بالمحيط ا

 حدى مر بات ايةاخل الطبيعية دا و ال را . و د تم ا البحث ما  يجاد العديد ما ال راغات تتسؤم بتنؤو  البيئؤات 
 طو  لييا تلب ال راغات. والتي يم ا استعراةيا في  ا ة حاات رئيسية هي:تال ارجية التي 

 و  لي منطقة ما ي وآ ر يطو  لي منطقة  ةراخ. فرا  يط 

 .فرا  يطو  لي فناخ دا لي وآ ر يطو  لي طريو 
  ارجي وآ ر مجاور لسطح راسي ارجي فرا  مجاور لسطح أفقي . 

 أيةؤؤاو  ايستةؤؤاخلمؤؤدل ويؤؤردا تحليؤؤو واسؤؤتعرا  تلؤؤب النمؤؤا    لؤؤي فيؤؤم مؤؤدى تؤؤ  ير البيئؤؤة ال ارجيؤؤة  لؤؤى مسؤؤتوى 
 الطبيعية دا و ال راغات المعمارية. معدو ايةاخل لي 

 

 فراغ يطل على منطقة ماعب وآخر يطل على منطقة خضراء: 5-1
ل ؤؤرا  . حيؤؤث تؤؤم ا دا ؤؤو ايستةؤؤاخلمسؤؤتوى مؤؤدل  لؤؤي  ال ؤؤارجي المحؤؤيطتكيؤؤر تظيؤؤر الدراسؤؤة التاليؤؤة مؤؤدى تؤؤ  ير 

المبنؤؤي يقؤؤ  فؤؤي  وال ؤؤرا  اآ ؤؤر   الطؤؤابو ال الؤثفؤؤي المبنؤؤي  أ( ب  تيؤار فؤؤراغيا ب ليؤؤة الطؤؤي البيطؤؤرا يقؤ   حؤؤداهما 
ي  ؤ  ال ؤراغيا فؤي العديؤد مؤا السؤمات  التوجيؤه حيؤث   ا(. ويتمابه 6 ما في الم و  أيةا الطابو ال الث  ي( ب

تجؤؤا  المؤؤماو   مؤا يتمؤؤابه  ؤؤا ال ؤؤراغيا مؤا ناحيؤؤة ال صؤؤائ  المعماريؤؤة الدا ليؤة  والتؤؤي تتم ؤؤو فؤؤي   ؤا ال ؤؤراغيا 
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ا   و  ا لوا ا سطح الدا لية لل را   حيث يطلي النصف العلوا لحوائط  ا ال راغيا بؤاللوا ا بعاد اليندسية لل ر 
ا بي   أما النصف السؤ لى فيطلؤى بؤاللوا البؤي .  مؤا يتمؤابه توزيؤ   ناصؤر ال ؤرل الؤدا لي والؤ ا يظيؤر بؤاللوا 

حيؤؤث يطؤؤو ال ؤؤرا  الوا ؤؤ  فؤؤي يطؤؤو  لييؤؤا  ؤؤا ال ؤؤراغيا.  الؤؤ ا ال ؤؤارجي المحؤؤيطا بؤؤي   وي مؤؤا اا ؤؤتاف فؤؤي 
فيطؤؤو  لؤؤى طريؤؤو يليؤؤه  ي(  نجيلؤؤه(  وأمؤؤا ال ؤؤرا  الوا ؤؤ  فؤؤي المبنؤؤى   لؤؤى طريؤؤو يليؤؤه منطقؤؤة  ةؤؤراخ  أ( المبنؤؤى

بحث سلوب ايةؤاخل الطبيعيؤة دا ؤو ال راغؤات مؤ  تكيؤر   ليوتيدف ه   الدراسة  .منطقة ما ي  ات لوا ابي 
 المبنى.المطو  ليه الوسط ال ارجي 

 

 
 المسقط ا فقي للدور ال الث ب لية الطي البيطرا موةح  ليه ال راغيا محو الدراسة الميدانية

  
 لقطة فوتوغرافية لل را  المطو  لي منطقة  ةراخ لقطة فوتوغرافية لل را  المطو  لي منطقة الما ي

ل ) د6ش لاراغي  محل ا قطات فوتوغرافية  مسقط اأفقي و ميدانية(: ا  راسة ا
 

قياسات: 5-1-1  تحليل نتائج ا
. حيؤث يتةؤح أا Pمقاسؤه  نؤد النقطؤة  اليؤوم الواحؤد لؤى مؤدار  ايستةؤاخل( متوسط مؤدل 3يوةح الم و  

و لؤب  نؤد السؤا ة ال امنؤة  لؤو س 231فؤي حالؤة ال ؤرا  المطؤو  لؤى منطقؤة  ةؤراخ يبلؤ   ايستةؤاخلمدل  متوسط
ن    تؤو لؤب  نؤد السؤا ة ال انيؤة مسؤاخاط   ؤم  لؤو س 411ليصؤو  لؤى   اخلايستةؤمسؤتوا مؤدل صباحاط   م يؤزداد 

 ايستةؤاخلال رو بيا أ صي  يمؤة لمؤدل  يبل وب لب  ند السا ة الرابعة مساخاط   لو س 735صو  لى تل تلب القيمة

ماكب ةلي من ق 
ضي ي ل بي   لذ

 ءمن ق خ
N 

 ف  م ل كلي ماكب

 ف  م ل كلي 
ء  من ق خ

ني )أ(  ل

) ني )  ل
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ةؤؤراخ ال  تجؤؤا  المؤؤماو.  مؤؤا تعمؤؤو المنطقؤؤةإويرجؤؤ   لؤؤب التكيؤؤر الط يؤؤف لتوجيؤؤه ال ؤؤرا  ب. لؤؤو س 124دنؤؤي  يمؤؤة أو 
ةؤوخ المؤمس بمؤ و مبامؤر دا ؤو ال ؤرا   ؤاو فتؤرات اليؤوم الم تل ؤة. أمؤا  سانع ؤا المطو  لييا ال ؤرا   لؤى  ؤدم

 لؤؤو س 713 ايستةؤؤاخلما ؤؤي بيةؤؤاخ اللؤؤوا فيبلؤؤ  مسؤؤتوى مؤؤدل منطقؤؤة بالنسؤؤبة لل ؤؤرا  المطؤؤو  لؤؤى طريؤؤو يليؤؤه 
 نؤؤد السؤا ة ال انيؤة مسؤؤاخاط وتم ؤو تلؤب القيمؤؤة  و سلؤ 511و لؤب  نؤد السؤا ة ال امنؤؤة صؤباحاط   ؤم يؤؤزداد ليصؤو  لؤى 

السؤا ة  نؤد  لؤو س 771 لؤى  ليصؤو ايستةؤاخلمتوسؤط مؤدل    م يؤن    ايستةاخلالحد ا  صى لمستوا مدل 
ويرجؤ   لؤب التكيؤر . لو س 172 ايستةاخلدني  يمة لمدل أ يمة و  أ صيال رو بيا  أاوب لب نجد الرابعة مساخاط. 

بي  يطو  ليه ال را . يؤردى  لؤى زيؤادل مسؤتوى أ او اليوم الواحد  لى وجود مسطح  ستةاخلايفي مستوى مدل 
فؤؤؤي ال تؤؤؤرات التؤؤؤي يتعؤؤؤر   لييؤؤؤا  لؤؤؤب المسؤؤؤطح لةؤؤؤوخ المؤؤؤمس المبامؤؤؤر  وبالتؤؤؤالي تؤؤؤزداد مر بؤؤؤة  ايستةؤؤؤاخلمؤؤؤدل 

ممؤؤا  ت ال ارجيؤؤةو مر بؤؤة اانع اسؤؤاتقؤؤاانع اسؤؤات ال ارجيؤؤة. وبحجؤؤي ةؤؤوخ المؤؤمس المبامؤؤر  ؤؤا  لؤؤب المسؤؤتوى 
فؤي حالؤة ال ؤرا  المطؤو  لؤي  نؤهأ ما ياحؤظ مؤا المؤ و  الطبيعية دا و ال را . مدل ايستةاخلير ر  لى مستوا 

المطلؤوي  ؤاو ال تؤرل مؤا بؤيا اادنؤي دا و ال ؤرا   لؤي الحؤد  ايستةاخلمنطقة ما ي يصو متوسط مستوا مدل 
. أما في حالة ال را  المطو  لي منطقة  ةراخ فا يصو مساخاط باحاط حتى السا ة ال انية السا ة الحادية  مر ص

 و لب  او اليوم. المطلوي دا و ال را اادني  لي الحد  ايستةاخلمتوسط مستوا مدل 
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فراغ مطل علي منطقة خضراء
ء فراغ مطل علي ماع بيض

 

المسؤؤؤقط ا فقؤؤؤي لل ؤؤؤراغيا 
 محو القياسات الميدانية

 

ل ) نقطة  اإستضاءة(: متوسط شدة 7ش  Pعند ا
 

( معؤؤدو انتمؤؤار ايةؤؤاخل الطبيعيؤؤة دا ؤؤو ال راغؤؤات محؤؤو الدراسؤؤة الميدانيؤؤة. حيؤؤث يتةؤؤؤح 7 مؤؤا يوةؤؤح المؤؤ و  
  والتؤي تؤن   لؤي أا الحؤد اادنؤي دا ؤو ال ؤرا  مؤ  المعؤدات العالميؤة القياسؤية ايستةاخلبمقارنة مستويات مدل 

نؤؤه فؤؤي حالؤؤة ال ؤؤرا  المطؤؤو  لؤؤي منطقؤؤؤة أنجؤؤؤد . لؤؤو س 500دا ؤؤو ال راغؤؤات التعليميؤؤة  ايستةؤؤاخللمسؤؤتوا مؤؤدل 
  أمؤؤا المنطقؤؤة  ات % مؤؤا المسؤؤاحة ال ليؤؤة لل ؤؤرا 77010التؤؤي تسؤؤمح بت ديؤؤة النمؤؤاط  ةؤؤراخ تبلؤؤ  مسؤؤاحة المنطقؤؤة 

ما ي بيةاخ فتبلؤ  منطقة %. أما في حالة ال را  المطو  لي 66030ما الحد المسموح به فتبل   اادنيمستوا 
% 56.30%  أما المنطقة  ات المستوا المن    فتبل  47070طقة الصالحة لاست دام دا و ال را  مساحة المن

 ؤالي محاطؤة بمنطقتؤيا  ات  ستةؤاخل  ما ياحظ ما الم و وجود منطقؤة  ات مسؤتوا ما مساحة ال را  ال لي. 

سذوي  ا ني ل ءلحد   إسذ
غ لف خل  و به   س  ل

P 
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ب فؤي  ؤا ال ؤراغيا. مسؤتوا جلسؤة النافؤ ل  ؤا مسؤتوا سؤطح العمؤو و لؤ ارت ؤا مؤن    و لؤب   ستةؤاخلمستوا 
حالؤة ال ؤرا  المطؤو وبالمقارنة بيا الحؤاات محؤو الدراسؤة الميدانيؤة نجؤد أا المنطقؤة التؤي تسؤمح بت ديؤة النمؤاط فؤي 

 بر ما نظيرها في حالة ال را  المطو  لي منطقة  ةؤراخ  و لؤب لوجؤود منطقؤة  ات معؤدو أ لي منطقة ما ي 
 دا و ال را . ايستةاخلع اسات ال ارجية وبالتالي زيادل مستوا مدل مر بة اانانع اس  الي تعمو  لي زيادل 

  
 في حالة ال را  المطو  لي منطقة  ةراخ في حالة ال را  المطو  لي منطقة ما ي

ل ) ميدانية8ش دراسة ا اراغي  محل ا طبيعية داخل ا  (: معدل انتشار اإضاءة ا
نؤؤه يؤزداد مسؤؤتوى أ(.  ا 3نحنؤؤى فؤي  ؤا ال ؤؤراغيا ن ؤس المؤ و  مؤؤا فؤي المؤ و  أمؤا بالنسؤبة لمعؤؤدو اا تؤراو في  ؤ  الم

بيةؤاخ اللؤوا  ؤا ال ؤرا  المطؤو  لؤى منطقؤة  ةؤراخ الما ؤي منطقؤة الفي حالة ال را  المطؤو  لؤى  ايستةاخلمدل 
 يقؤو   ؤم لؤو س 107 لؤب ال ؤارو  نؤد  مؤة المنحنؤى فتبلؤ  الزيؤادل  ويؤزداد  ىو لب  ند بداية المنحنؤ لو س  30 بمقدار

  ند نياية ال را . لو س 74 ه ا ال ارو ليصو  لى
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فراغ مطل علي منطقة خضراء
ء فراغ مطل علي ماع بيض

 

 ات معؤدو انع ؤاس  ؤالي تؤر ر  لؤي سؤلوب ايةؤاخل الطبيعيؤة مساحة  ؤار  المبنؤي أا وجود ويست ل  ما  لب 
را   لؤؤي الحؤؤد اادنؤؤي المطلؤؤوي دا ؤؤو ال ؤؤ ايستةؤؤاخلدا ؤؤو ال ؤؤرا . حيؤؤث تعمؤؤو  لؤؤي وصؤؤوو متوسؤؤط مسؤؤتوا مؤؤدل 

المنع سؤؤة ممؤؤا يؤؤردا  لؤؤي تقليؤؤو مر بؤؤة  ايستةؤؤاخلمؤؤدل ال ةؤؤراخ فتعمؤؤو  لؤؤي تقليؤؤو  المسؤؤاحةدا ؤؤو ال ؤؤرا   أمؤؤا 
 دا و ال را .  ايستةاخلمستوا مدل    وبالتالي يقواانع اسات ال ارجية

سذوي  ا ني ل ءلحد   إسذ
غ لف خل  و به   س  ل

N 

ل ) ميدانية9ش دراسة ا اراغي  محل ا طبيعية في ا  (: معدل اختراق اإضاءة ا
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 فراغ يطل علي فناء داخلي وآخر يطل علي طريق: 5-2
حؤداهما  و  طؤاو  لؤى فنؤاخ دا لؤي  واآ ؤر يطؤو  لية سلوب ايةؤاخل الطبيعيؤة فؤي فؤراغيا تستعر  الدراسة التا

. ولتحقيو ايستةاخلما ال ناخ والطريو  لى مستوى ومعدو توزي  مدل   لى طريو  و لب بيدف دراسة ت  ير  اط 
مبنؤي  ويتمؤابه  ؤا ال ؤراغيا فؤي  تيار فراغيا ب لية الطي البمرى يق   اط منيما في الطابو ال ؤاني مؤا ال  لب تم 

ال صائ  المعمارية الدا لية والتي تتم و في ا بعاد اليندسية لل را   ولوا ا سطح الدا ليؤة لل ؤرا   حيؤث يطلؤي 
النصف العلوا لحوائط  ا ال راغيا باللوا ا بي   أما النصف الس لى فيطلى باللوا البي   أمؤا بالنسؤبة  لؤي لؤوا 

رل الؤؤدا لي فيؤي متمؤؤابية حيؤؤث تظيؤؤر بؤاللوا ا حمؤؤر   مؤؤا يطلؤؤي سؤقف  ؤؤا ال ؤؤراغيا بؤؤاللوا وتوزيؤ   ناصؤؤر ال ؤؤ
.  مؤؤا يتمؤؤابه ال ؤؤراغيا مؤؤا حيؤؤث التوجيؤؤه حيؤؤث يطؤؤو  ؤؤا ال ؤؤراغيا  لؤؤي التوجيؤؤه المؤؤمالي  مؤؤا فؤؤي المؤؤ و ا بؤؤي 

 اآ ؤرل لية  ويطو ال را  فيطو  حدى ال راغيا  لى ال ناخ الدا لي ال ا  با ال ارجي للمحيط(. أما بالنسبة 10 
 . لى الطريو الرئيسي ال ا ي صو بيا  لية الطي البمرى ومبنى المدرجات ال ا  بال لية

 
 المسقط ا فقي للدور ال اني ب لية الطي البمرا موةح  ليه ال راغيا محو الدراسة الميدانية

خلي ء    فن

 يق رئيسي
N  ل ل  لف  

يق  كلي 

ل ل   لف  
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 فوتوغرافية لل را  المطو  لي فناخلقطة  لقطة فوتوغرافية لل را  المطو  لي طريو

 
 أ( - طا    أ

ل ) ميدانية11ش دراسة ا اراغي  محل ا قطات فوتوغرافية وقطاع راسي با مسقط اأفقي و  (: ا
 

قياسات: 5-2-1  تحليل نتائج ا
فؤي حالؤة  ايستةؤاخل لؤى مؤدار اليؤوم حيؤث يتةؤح أا متوسؤط مؤدل  ايستةؤاخل( متوسط مؤدل 11يوةح الم و  

ليصؤو  ايستةؤاخلمتوسؤط مؤدل  ند السا ة ال امنؤة صؤباحاط   ؤم يؤزداد  لو س 735  المطو  لى الطريو يبل  ال را
 نؤد السؤا ة  لؤو س 476مسؤتوا ليصؤو  لؤى  لؤب ال نؤد السؤا ة ال انيؤة مسؤاخاط  وبعؤدها يؤن      لؤو س 521 لؤى 

ويعتبؤر  لؤب . لؤو س 176 ؤو  يمؤة أو  لايستةؤاخ لي  يمؤة لمسؤتوا مؤدل أوب لب يصبح ال ارو بيا الرابعة مساخاط. 
 لؤؤي توجيؤؤه ال ؤؤرا  فؤؤي  تجؤؤا  المؤؤماو. أمؤؤا بالنسؤؤبة لل ؤؤرا    لؤؤب  ويرجؤؤ  ايستةؤؤاخلالتكيؤؤر ط يؤؤف فؤؤي مسؤؤتوى مؤؤدل 

 ند السا ة ال امنؤة صؤباحاط   ؤم يؤزداد ليصؤو  لو س 130 ايستةاخلالمطو  لى ال ناخ الدا لي فيبل  مستوى مدل 
ليصؤو  لؤؤى  اط تؤدريجي ايستةؤاخلمتوسؤط مؤؤدل لسؤا ة ال انيؤة  مؤؤر ظيؤراط   ؤم يؤن    و لؤب  نؤد ا لؤو س 427 لؤى 
دنؤي  يمؤة أو  ايستةؤاخل لؤي  يمؤة لمسؤتوا مؤدل أوب لب يصبح ال ارو بؤيا  ند السا ة الرابعة مساخاط.  لو س 233
مبامرل مما يردى ويرج   لب التكير المطرد  لى وجود مبنى مقابو لل را  يتعر   لي أمعة الممس ال. لو س 277

 لى زيادل مر بة اانع اسات ال ارجية ما بيا السا ة العامرل صباحاط وحتى السا ة ال انية  مر ظيراط  أما في فترل 
 لؤى تقليؤو مر بؤؤة  لؤب يؤؤردى فمؤا بعؤد السؤا ة ال انيؤة  مؤؤر ظيؤراط فتحجؤي أمؤعة المؤؤمس  ؤا المبنؤى المقابؤو لل ؤرا  

يؤر ر  ممؤادا ؤو ال ؤرا   ايستةؤاخلب  لي حدوث تكير مستمر في مستوا مدل يردا  لمما اانع اسات ال ارجية  
فؤؤي حالؤؤة ال ؤؤرا  المطؤؤو  لؤؤي طريؤؤو نؤؤه أ مؤؤا ياحؤؤظ مؤؤا المنحنؤؤي   لؤؤي ال  ؤؤاخل الوظي يؤؤة لل ؤؤرا   لؤؤي مؤؤدار اليؤؤوم.

يظؤو  لؤي الحؤد المطلؤوي دا ؤو ال ؤرا  بعؤد السؤا ة الحاديؤة  مؤر صؤباحاط  و  ايستةؤاخليصو متوسط مستوا مدل 
 ايستةؤاخلحتى السا ة الرابعة مساخاط. أما في حالة ال را  المطو  لؤي فنؤاخ فؤا يصؤو متوسؤط مؤدل  المستواه ا 

 دا و ال را   لي الحد المطلوي.
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المسؤؤؤؤقط ا فقؤؤؤؤي لل ؤؤؤؤراغيا 
 محو القياسات الميدانية

 

ل) نقطة  عند اإستضاءة(: متوسط شدة 11ش  Pا

( معؤدو اانتمؤار لإةؤاخل الطبيعيؤة دا ؤو ال ؤراغيا محؤو الدراسؤة الميدانيؤة. حيؤث يتةؤح مؤا 12 ما يظير م و 
مسؤؤاحة المنطقؤؤة الصؤؤالحة لاسؤؤت دام دا ؤؤو أا ل ؤؤرا  المطؤؤو  لؤؤي طريؤؤو فؤؤي حالؤؤة ا ؤؤاو تحليؤؤو معؤؤدو اانتمؤؤار 

د المطلؤوي فتبلؤ  أدني ما الح  ستةاخلطقة  ات مستوا % ما المساحة ال لية لل را   أما المن44035 تبل  ال را 
التي تسمح بت دية النماط دا و ال ؤرا  . أما بالنسبة لل را  المطو  لي فناخ دا لي فتبل  مساحة المنطقة 55025%
% مؤا مسؤاحة ال ؤرا  32065دني ما الحد المسؤموح أ  ستةاخل   ما تبل  مساحة المنطقة  ات مستوا %.23.3

ال را  المطو  لي طريو يحظى بمنطقة تسؤمح بت ديؤة النمؤاط نجد أا لمقارنة بيا ال راغيا محو الدراسة ال لي. وبا
 .بما يعادو الةعف تقريباط  ال را  المطو  لي ال ناخ الدا ليحالة أ بر ما نظيرها في 

  
 في حالة ال را  المطو  لي فناخ في حالة ال را  المطو  لي طريو

ل) اراغي (: معدل ان12ش طبيعية داخل ا  تشار اإضاءة ا
 

 ايستةؤاخلوأما بالنسؤبة لمعؤدو اا تؤراو ي  ؤ  ن ؤس المؤ و فؤي  ؤا ال ؤراغيا. حيؤث يتسؤم بقلؤة مسؤتوا مؤدل 
م  ا الناف ل   م ي    مسؤتوا 2020لتصو  لي  مة المنحني والتي تبعد  ايستةاخل   م يزداد  يمة مدل لناف ال ند 

N 
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(. وبالمقارنة بيا المنحنييا نجد انه 17تجينا  لي  مو ال را   ما في م و   ن  ا   لما في اي ايستةاخلمدل 
بال را  المطو  لى  تةاخلسمدل ايفي حالة ال را  المطو  لى الطريو  ا مستوا  مدل ايستةاخليزداد مستوى 

 263حتؤى تصؤؤو  لؤؤي المنحنؤؤى و لؤؤب  نؤؤد بدايؤة المنحنؤؤى  وتؤؤزداد هؤ   القيمؤؤة  نؤد  مؤؤة  لؤو س 102 بمقؤؤدارال نؤاخ 
  ند نياية ال را . لو س 107ليصو  لى  ال ارو يقو   م لو س
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ل) دراسة 13ش اراغي  محل ا طبيعية في ا ميدانية(: معدل اختراق اإضاءة ا  ا
 

دا و ال ؤرا  و لؤب لزيؤادل  ستةاخلايمتوسط مدل  يزدادمطو  لي طريو الال را   في حالة هويست ل  ما  لب أن
فؤي حالؤة ال ؤرا   أمؤادا ؤو ال ؤرا    ايستةؤاخل درل ال را   لي ررية  بة السماخ مما يعمو  لي زيؤادل مسؤتوا مؤدل 

تكيؤر  يمؤة مر بؤة  لي حجؤي جؤزخ مؤا  بؤة السؤماخ   مؤا يعمؤو  لؤي مقابو لل را  المبنى المطو  لي فناخ فيعمو ال
ممؤا يؤنع س  لؤي سؤلوب ايةؤاخل الطبيعيؤة دا ؤو   تكيؤر موةؤ  المؤمس بقبؤة السؤماخ حسي اانع اسات ال ارجية

 ال را .
 

سطح أفقي 5-3 سطح رأسي وآخر خارجي فراغ مجاور   :خارجي مجاور 
واآ ؤر مجؤاور   ؤارجي حداهما مجاور لسؤطح أفقؤي تلب الحالة دراسة سلوب ايةاخل الطبيعية في فراغيا  فييتم 

بمقارنؤؤه  لتؤؤا الحؤؤالتيا بالحالؤؤة ا ساسؤؤية والتؤؤي تتم ؤؤو فؤؤي فؤؤرا  لؤؤه ن ؤؤس ال صؤؤائ    و لؤؤب  ؤؤارجي لسؤؤطح رأسؤؤي
 لى  لبحث سلوب ايةاخل الطبيعية في ال راغات الوا عةالمعمارية ول نه غير مجاور لسطح أفقي أو رأسي. و لب 

فؤي الطؤابو الرابؤ   مؤا فؤي   تيار  اث فراغات ب لية الزرا ة يق   ؤا منيؤا أطراف المبنى. ولدراسة تلب الحالة تم 
.  ما تتمابه السؤمات المعماريؤة الدا ليؤة حيث ت    ال راغات محو الدراسة الميدانية التوجيه الممالي(. 14الم و  

لل راغات  والتي تتم ؤو فؤي ا بعؤاد اليندسؤية لل ؤرا   ولؤوا ا سؤطح الدا ليؤة   مؤا تتمؤابه مسؤطح ونسؤو النوافؤ  فؤي 
سؤطح أفقؤي محو الدراسؤة  لؤي  حدى ال راغات  فيطو ال ارجي لوسطالميدانية. أما بالنسبة ال راغات محو الدراسة 

  أمؤؤا بالنسؤؤبة لل ؤؤرا  ال ؤؤاني فيجؤؤاور  مبنؤؤى يرت ؤؤ   مسؤؤه طوابؤؤو فؤؤوو ي ؤؤو أبؤؤي  اللؤؤوااتتؤؤ لف أرةؤؤية مؤؤا بؤؤاط موز 
الطؤوي الؤوردا والحجؤر سطح ا ر   حيث يتمابه سماته م  سمات بؤا ي مبؤاني الجامعؤة والتؤي تتمتؤ  باسؤت دام 
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الصنا ي ا بي   مواد تمطيي  ارجية. أما بالنسؤبة لل ؤرا  ال الؤث فيعتبؤر الحالؤة ا ساسؤية وهؤو فؤرا  يتمؤابه مؤ  
  لتا ال راغيا في السمات الدا لية ول ا ي تلف ما حيث  طاله  لى فناخ دا لي.

 
  ليه ال راغات محو الدراسة الميدانية المسقط ا فقي للدور الراب  ب لية الزرا ة موةح

   
 ال را  المطو  لي سطح أفقي

  ارجي
  ارجي ال را  المجاور لسطح رأسي الحالة ا ساسية

ل ) ميدانية14ش دراسة ا لاراغات محل ا قطات فوتوغرافية  مسقط اأفقي و  (: ا

قياسات: 5-3-1  تحليل نتائج ا
فؤؤي الحالؤؤة  ايستةؤؤاخلمؤؤد  متوسؤؤط  لؤؤى مؤؤدار اليؤؤوم. حيؤؤث يبلؤؤ   ايستةؤؤاخل( متوسؤؤط مؤؤد  15يوةؤؤح المؤؤ و  

 نؤد السؤا ة  لؤو س 410ال امنة صباحاط   م يزداد ه ا المعدو ليصو  لؤى  ةو لب  ند السا  لو س 777ا ساسية 
ل متوسؤط مؤد ند السا ة ال انية  مرا ظيراط   م يزداد  لو س 772ليصو  لى  المستواالعامرل صباحاط.  م يقو ه ا 

 نؤد  لؤو س 711ليصؤو  لؤىو  لؤب المسؤتوا يقؤ ؤم  نؤد السؤا ة ال انيؤة مسؤاخاط.  لؤو س 777ليصو  لؤى  ايستةاخل
   لؤؤو س 33دنؤؤي  يمؤؤة أو  ايستةؤؤاخل صؤؤي  يمؤؤة لمسؤؤتوا مؤؤدل أوبؤؤ لب يصؤؤو ال ؤؤارو بؤؤيا السؤؤا ة الرابعؤؤة مسؤؤاخاط. 

زيؤؤادل مر بؤؤة  لؤؤي قابؤؤو لل ؤؤرا  يؤؤردى وجؤؤود مبنؤؤى م لؤؤي  ايستةؤؤاخلالتكيؤؤر المسؤؤتمر فؤؤي مسؤؤتوا مؤؤدل ويرجؤؤ   لؤؤب 

خلي ء    فن
 س ح 
 أفقي

سي أس ل   لح

N 

ل ل كلي  لف  
 س ح أفقي

 ر لس ح للف  
 رأسي

 س ح رأسي
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اانع اسؤؤات ال ارجيؤؤؤة أحيانؤؤؤاط و لؤؤب  نؤؤؤد تعؤؤؤر  المبنؤؤؤى لةؤؤوخ المؤؤؤمس المبامؤؤؤر  وفؤؤؤى فتؤؤرات أ ؤؤؤرى تقؤؤؤو مر بؤؤؤه 
حجؤي أمؤعه المؤمس مؤا  ؤاو ظؤاو المبؤاني المجؤاورل ممؤا يؤردى  لؤى تقليؤو مسؤتوى بسبي اانع اسات ال ارجية 

 لؤو س 735 لؤى  ايستةؤاخلنسؤبة لل ؤرا  المجؤاور لسؤطح أفقؤي فيصؤو معؤدو دا و ال ؤرا . أمؤا بال ايستةاخلمد  
و لب  ند السا ة  لو س 553ليصو  لى أ صى  يمة والتي تقدر  المستوا ند السا ة ال امنة صباحاط  ويزداد ه ا 

 لب يصو وب ند السا ة الرابعة مساخاط.  لو س 451ليصو  لى  ايستةاخلمتوسط مدل ال انية مساخاط   م ين    
ويرج  ه ا التكيؤر المطؤرد  لؤى تعؤر    لو س 174  لي و  يمة أو  ايستةاخل لي  يمة لمستوا مدل أال ارو بيا 

السطح ا فقي لةوخ الممس المبامر في ال ترل مؤا بؤيا السؤا ة العامؤرل صؤباحاط والسؤا ة ال انيؤة مسؤاخاط. ممؤا يؤردى 
المؤؤمس بقبؤؤة السؤؤماخ. أمؤؤا فؤؤي السؤؤا ة الرابعؤؤة     تكيؤؤر موةؤؤ لؤؤى تكيؤؤر مر بؤؤة اانع اسؤؤات ال ارجيؤؤة باسؤؤتمرار مؤؤ

مساخاط فتحجي أمعه الممس  ؤا السؤطح ا فقؤي مؤا  ؤاو الظؤاو النامؤئة  ؤا المبؤاني المجؤاورل. ممؤا يؤردى  لؤى 
تقليؤو مر بؤه اانع اسؤات ال ارجيؤة  ويؤنع س  لؤب  لؤي سؤؤلوب ايةؤاخل الطبيعيؤة دا ؤو ال ؤرا . أمؤا بالنسؤبة لل ؤؤرا  

 ند السا ة ال امنؤة صؤباحاط،ط   ؤم يؤزداد هؤ ا  لو س 232 لى  ايستةاخلاور لسطح رأسي فيصو مستوى مد  المج
الحادية  مر صؤباحاط   ؤم يؤن     لؤب  السا ةو لب  ند  لو س 760 والتي تبل ليصو  لى أ صى  يمه المستوا 
 لؤي  يمؤة لمسؤتوا أيصؤبح ال ؤارو بؤيا وبؤ لب  ند السا ة الرابعة مساخاط.  لو س 265تدريجيا ليصو  لى  المستوا

 نؤد السؤا ة الحاديؤة  مؤر  لؤى  ايستةؤاخلرجؤ  الزيؤادل فؤي مسؤتوى مؤد  تو   لو س 35 و  يمة أو  ايستةاخلمدل 
تعؤؤر  السؤؤطح الرأسؤؤي المجؤؤاور لل ؤؤرا   لؤؤى أمؤؤعه المؤؤمس المبامؤؤرل. حيؤؤث يعتبؤؤر توجيؤؤه السؤؤطح الرأسؤؤي المجؤؤاور 

لى زيادل مر بة اانع اسات ال ارجية في فترل تعر   لؤب السؤطح لةؤوخ المؤمس تجا  المرو. مما يردى  إلل را  ب
وما الم و  السطح الراسي.  افي ال ترات التي تحجي فييا أمعه الممس  مدل ايستةاخل مستواالمبامر  و له 

ا ؤو ال ؤرا  د ايستةاخلا يصو مستوا مدل  الحالة ا ساسيةنه في حالة ال را  المجاور لسطح راسي أو أيتةح 
  أمؤؤا فؤؤي مؤؤا  بؤؤو لجنؤؤة ايةؤؤاخل الدوليؤؤة هالمطلؤؤوي يةؤؤاخل ال راغؤؤات التعليميؤؤة المنصؤؤو   ليؤؤ  لؤؤي الحؤؤد اادنؤؤي

 لي الحد اادني المسموح به و لب ما بيا السا ة  ايستةاخلحالة ال را  المجاور لسطح أفقي فيصو مستوا مدل 
 .الحادية  مر صباحاط وحتى السا ة ال ال ة مساخاط 
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المسؤؤؤؤقط ا فقؤؤؤؤي لل راغؤؤؤؤات 
 محو القياسات الميدانية
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ل ) نقطة  اإستضاءة(: متوسط شدة 15ش  Pعند ا

 

يتةؤح مؤا . حيؤث الميدانيؤة( معدو اانتمار لإةاخل الطبيعيؤة فؤي الحؤاات محؤو الدراسؤة 16 ما يوةح الم و  
التؤؤي لحالؤؤة ا ساسؤؤية أا مسؤؤاحة المنطقؤؤة ل المم ؤؤوال ؤؤرا   فؤؤي حالؤؤةايةؤؤاخل الطبيعيؤؤة  معؤؤدو انتمؤؤارتحليؤؤو   ؤؤاو

أما الجزخ المتبقي والؤ ا يم ؤو المنطقؤة   % ما مساحة ال را  ال لي71070 تبل النماط دا و ال را    تسمح بت دية
  مسؤؤاحة المنطقؤؤة التؤؤي %. أمؤؤا فؤؤي حالؤؤة ال ؤؤرا  المجؤؤاور لسؤؤطح أفقؤؤي فتبلؤؤ67020وا المؤؤن    فتبلؤؤ   ات المسؤؤت

دنؤي مؤا الحؤد المسؤموح أمؤا المنطقؤة  ات المسؤتوا ا   ما مساحة ال را  ال لي %40005تسمح بت دية النماط بيا 
وبالنسبة لل ؤرا  المجؤاور لسؤطح راسؤي نجؤد أا مسؤاحة المنطقؤة التؤي تسؤمح بت ديؤة النمؤاط بيؤا %. 53035به فتبل  
% 34075ما الحد المسؤموح بؤه فتبلؤ   أ و  ستةاخللمنطقة  ات مستوا   أما اما مساحة ال را  ال لي 25065%

نجؤؤد أا المنطقؤؤة التؤؤي تسؤؤمح بت ديؤؤة النمؤؤاط فؤؤي ال ؤؤرا  مؤؤا مسؤؤاحة ال ؤؤرا  ال لؤؤي. وبالمقارنؤؤة بؤؤيا الحؤؤاات ال ا ؤؤة 
 سؤؤي بؤؤر مؤؤا نظيرهؤؤا فؤؤي الحالؤؤة ا ساسؤؤية وفؤؤي حالؤؤة ال ؤؤرا  المجؤؤاور لسؤؤطح را ؤؤارجي أالمطؤؤو  لؤؤي مسؤؤتوا أفقؤؤي 

 . ارجي   ويلي  لب ال را  المم و للحالة ا ساسية  وي تي في النياية ال را  المجاور لسطح راسي ارجي
 ايستةؤؤاخل(  وياحؤؤظ  لؤؤة مسؤؤتوا مؤؤدل 13 مؤؤا فؤؤي المؤؤ و   ؤؤا المنحنيؤؤات تمؤؤابه يأمؤؤا بالنسؤؤبة لمعؤؤدو اا تؤؤراو ف

م  ؤا النافؤ ل   ؤم ي  ؤ  مسؤتوا مؤدل 1030حنؤي والتؤي تبعؤد لتصؤو  لؤي  مؤة المن ايستةاخل   م يزداد  يمة مدل لناف ال ند 
فؤي  ايستةؤاخلتجينا  لي  مو ال را . وبالمقارنة بيا المنحنيؤات نجؤد زيؤادل مسؤتوى مؤد   ن  ا   لما في اي ايستةاخل

هؤ ا  زدادويؤو لؤب  نؤد بدايؤة المنحنؤى  لؤو س  115 بمقؤدار ؤا الحالؤة ا ساسؤية  ارجي حاله ال را  المجاور لسطح أفقي 
. أمؤؤا فؤؤي حالؤؤه ال ؤؤرا  لؤو س 71 نؤؤد  مؤة المنحنؤؤى  أمؤؤا بنيايؤؤة ال ؤرا  فيصؤؤو ال ؤؤارو  لؤؤى  لؤؤو س 203ليصؤؤو  لؤؤى ال ؤارو 

و لؤب لؤو س  40 بمقؤدار في  لب ال ؤرا   ؤا الحالؤة ا ساسؤية ايستةاخلفيقو مستوى مد   ارجي المجاور لسطح رأسي 
هؤ ا ال ؤارو ليصؤو  لؤى  يقؤو ند  مة المنحنؤى  وبنيايؤة ال ؤرا  لو س  32 لى  ليصو ال اروه ا  ويزداد ند بداية المنحنى  

 لو س. 21
 

   
  ارجي ال را  المجاور لسطح رأسي الحالة ا ساسية  ارجي ال را  المطو  لي سطح أفقي
ل ) ميدانية16ش دراسة ا حاات محل ا طبيعية في ا  (: معدل انتشار اإضاءة ا
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ل) ميدانية15ش دراسة ا اراغات محل ا طبيعية في ا  (: معدل اختراق اإضاءة ا

 
ست دام ا فنية الدا لية  وسيلة يةاخل ال راغؤات ا لى  خوتر د تلب النتيجة الجزخ السابو ما البحث ما  دم اللجو 

دا ؤؤؤو ال راغؤؤؤات المطؤؤؤو  ليؤؤؤه  ؤؤؤا المسؤؤؤتوا  ايستةؤؤؤاخل لؤؤؤي تقليؤؤؤو متوسؤؤؤط مؤؤؤدل ا فنيؤؤؤة التعليميؤؤؤة حيؤؤؤث تعمؤؤؤو 
مر بؤؤة ل مجؤؤاور لل ؤؤرا  يؤؤردى  لؤؤى زيؤؤاد ؤؤارجي وجؤؤود سؤؤطح أفقؤؤي المطلؤؤوي   ؤؤ لب يم ؤؤا اسؤؤت ا  انؤؤه فؤؤي حالؤؤة 

 ؤؤارجي . أمؤؤا وجؤؤود سؤؤطح رأسؤؤي  مؤؤد  ايةؤؤاخل دا ؤؤو ال ؤؤرااانع اسؤؤات ال ارجيؤؤة ممؤؤا يؤؤردا  لؤؤي زيؤؤادل متوسؤؤط 
وتقليؤو  ؤدرل ال ؤرا    مقارنؤة با سؤطح ا فقيؤة ال ارجيؤة اانع اسؤات ال ارجيؤة مر بؤةمجاور لل را  يؤردى  لؤى تقليؤو 

 .دا و ال را مد  ايةاخل  لي ررية  بة السماخ مما يردا  لي تقليو متوسط 
 
نتائج: -6  ا

 :النقاط التاليةالوصوو  لي  أم ااست اصاط ما الدراسة النظرية والدراسات الميدانية 
 الطبيعيؤة  لؤؤي تحقيؤو الراحؤة البصؤرية لمسؤؤت دم ال ؤرا  و  ؤ  معؤدات اسؤؤتياب  يؤردا ت عيؤو دور ايةؤاخل

 الطا ة.

  زيؤادل متوسؤط   لؤي ات معؤامات انع ؤاس  اليؤة التي يطؤو  لييؤا ال راغؤات والتؤي تتسؤم ب نيؤا تعمو المناطو
الةوخ المنع س حاطة ال را  بالمناطو ال ةراخ فتعمو  لي تقليو   افة   أمادا و ال را    ايستةاخلمدل 
 دا و ال را . ايستةاخلال را  فيقو بالتالي متوسط مدل  دا و  لي

  بؤؤة السؤؤماخ وبالتؤؤالي زيؤؤادل مر بؤؤة السؤؤماخ زيؤؤادل  ؤؤدرل ال ؤؤرا   لؤؤي رريؤؤة   لؤؤيال ؤؤرا   لؤؤي طريؤؤو  طؤؤاو يؤؤردا 
 دا و ال را . ايستةاخلوزيادل متوسط مدل 

  خ مؤؤا  بؤؤة السؤؤماخ وبالتؤالي تقليؤؤو مر بؤؤة السؤؤماخ وتقليؤؤو طؤؤاو ال ؤؤرا   لؤؤي فنؤاخ دا لؤؤي  لؤؤي حجؤؤي جؤز  يؤردا
   ما يردا تكير موة  الممس بقبة السماخ  لي تكيؤر مر بؤة اانع اسؤات ال ارجيؤة ايستةاخلمستوا مدل 

  لي مدار اليوم. ايستةاخلباستمرار وبالتالي تكير مستوا مدل 

سذوي  ا ني ل ءلحد   إسذ
غ لف خل  و به   س  ل
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 دا ؤؤو  ايستةؤؤاخليؤؤة ومؤؤا  ؤؤم زيؤؤادل مسؤؤتوا مؤؤدل تعمؤؤو ا سؤؤطح ا فقيؤؤة  لؤؤي زيؤؤادل مر بؤؤة اانع اسؤؤات ال ارج
 مقارنة با سطح الراسية. ال را 

  بالمنطقؤة المجؤاورل  لؤي  ايستةؤاخليردا ارت ا  مستوا جلسة الناف ل  ؤا مسؤتوا سؤطح العمؤو  لؤي تقليؤو مسؤتوا مؤدل
 ناف ل.ال

 

توصيات: -7  ا

مؤؤا التوصؤؤيات والتؤؤي تيؤؤم سؤؤواخ لييؤؤا البحؤؤث يم ؤؤا الوصؤؤوو  لؤؤي مجمو ؤؤة اومؤؤا  ؤؤاو النتؤؤائ  التؤؤي توصؤؤو 
المصمميا أو الم ططيا  و لب للوصوو  لي مباني تعليمية يم ا أا تتوافو والمعدات العالمية لإةاخل. ويم ؤا 

 :النقاط التالية يجاز تلب التوصيات في 
  اسؤؤات نؤؤه يؤؤتم اسؤؤت دام  ناصؤؤر تسؤؤا د  لؤؤي زيؤؤادل مر بؤؤة اانعفإفؤؤي حالؤؤة ال راغؤؤات المطلؤؤة  لؤؤي منؤؤاطو  ةؤؤراخ 

الدا ليؤؤة  و لؤؤب باسؤؤت دام  ناصؤؤر فؤؤرل  ات اللؤؤوا ال ؤؤاتح  وطؤؤاخ الحؤؤوائط الدا ليؤؤة لل ؤؤرا  بؤؤاللوا  ات معؤؤامات 
 انع اس  الية.

 نع ؤاس  اليؤة فؤي أرةؤية    وأيةؤا اسؤت دام مؤواد  ات معامؤو يتم طاخ حوائط ال ناخ بمواد  ات ألواا فاتحة
 وبالتالي يتم زيادل مر بة اانع اسات ال ارجية.  ال را م  تجني حدوث ظاهرل ايبيار دا و  ال ناخ

  و دم است داميا في ا غرا  التعليمية.ال ارجية راسية الالمجاورل لأسطح  ال راغاتتكير نماط 
  في  ةاخل ال راغات التعليمية  العميقة دم است دام لأفنية. 

 رت ا  مستوا سطح العمو.جلسة الناف ل  ا سطح ا ر  هو ن سه ا ارت ا ا ي وا أ ي ةو  

  ت ؤؤوا  لؤؤي رأسؤؤيا ااهتمؤؤام بإةؤؤاخل ال راغؤؤات التعليميؤؤة بحيؤؤث وةؤؤ  اسؤؤتراتيجية لتطؤؤوير ال راغؤؤات التعليميؤؤة
 لرف  ال  اخل الوظي ية لل راغات و لب ما  او:

مؤؤ  المعؤؤدات  ايستةؤؤاخلتقيؤؤيم ال ؤؤرا  ةؤؤوئياط والوصؤؤوو  لؤؤي ال تؤؤرل التؤؤي يتناسؤؤي فييؤؤا مسؤؤتوا مؤؤدل  −
  ترل التي يقوم بيا ال را  بالميمة التعليمية.ال هيالمية القياسية  وت وا تلب ال ترل الع

تقسيم ال را   لؤي مسؤتويات ةؤوئية وا  ؤادل النظؤر فؤي وةؤ   ناصؤر ال ؤرل الؤدا لي بحيؤث يتناسؤي  −
 ايةاخل دا و ال را .توزي  م  وظي ة ال را  ومعدو 
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