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Yemen is one of countries that lie in the hot arid zone near the equator. In 

spite of the appropriateness of its traditional architecture to this type of 

climate, the new buildings suffer a lot of problems due to neglecting the 

climate issue.   Large areas of glass have been adopted in many new 

building with no devices   for avoiding high solar radiation. The present 

study is done of cases on exploring the concepts behind the traditional 

solutions. It presents examples of traditional architecture in Mukalla. It 

directs the attention of the important of adopting climatic design 

approach to avoid the harm effect of intense radiation, and at the same 

time make are of the abundance of solar radiation. 
  

  والحماية من الطاقة الشمسية االستفادةعمارة المناطق الحارة ومدى 
 )في مدينة المكال إحدى مدن الساحل في محافظة حضرموت المناخ دراسة حالة(

  محمد عبداهللا السقاف. د
  قسم الهندسة المعمارية والتخطيط البيئي 

  ياجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوج -كلية الهندسة والبترول 
  :ملخص 

ع بالقرب من خـط ليها الجمهورية اليمنية والتي تقإناول البحث عمارة المناطق الحارة والتي تنتمي تي
هميــة هــذه الدراســة فــي عــالج مشــاكل التنميــة المعماريــة والعمرانيــة التــي تنتهجهــا ونظــرا أل. االســتواء

تفتقر الى اساليب الحماية من  الدولة في المدينة اليمنية وذلك نتيجة لظهور منشآت معمارية حديثة
شعة الشمس حيـث صـممت مبانيهـا بفتحـات ومسـطحات زجاجيـة كبيـرة ال تراعـى أالطاقة الشمسية و 

ظهار وتوضيح اهمية عـالج مشـاكل إلذلك فان الهدف من البحث هو .  سس تصميم المبانيأفيها 
العمــارة الثراثيــة بالمــدن  جــداد فــيألالطاقــة الشمســية وذلــك بــالتعرف علــى االســاليب التــي انتهجهــا ا

وتتطـــرق الدراســـة الـــى التعـــرف علـــى العمـــارة . ومـــدى تحقيـــق الراحـــة الحراريـــة داخـــل هـــذه المبـــاني 
كــذك  ،الثراثيــة بــاليمن والمكــال وحالــة المنــاخ بهــا وطــرق العــالج التــي ثــم اتباعهــا فــي المنــاخ الحــار

لعــالج التــي اســتخدمت فــي ا  التعــرف علــى تجــارب البنــاء الحــديث فــي بعــض الــدول العربيــة وطــرق
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ســـس التصـــميم وكيفيـــة االســـتفاده مـــن الطاقـــة أويســـتعرض البحـــث طـــرق الحمايـــة و  .تصـــميم مبانيهـــا
 .   هم النتائج والتوصياتوينتهي البحث بعرض أل. الشمسية

 :المقدمة •

 ، وقـــد تختلـــف مـــن منطقـــة إلـــى أخـــرى فـــي البلـــد الواحـــد ،تعتبـــر عمـــارة المنـــاطق الحـــارة ذات طـــابع مميـــز
ولكن يظـل الهـدف  ، وذلك طبقًا لمواد البناء والعادات والتقاليد ، آخر بالكرة األرضية إلىوتختلف من بلد 

واإلشعاع ومحاولة تحقيق اإلظالل وتخفيض درجات الحـرارة داخـل المبـاني  واحد وهو الحماية من الشمس
ن إكـذلك فـمـر فـي غايـة األهميـة منهـا أ واالسـتفادةاألمر الذي جعل دراسة هـذه النـواحي والتعـرف عليهـا ، 

 ، سـتواءمحافظة حضرموت خاصـة والجمهوريـة اليمنيـة عامـة تقـع فـي المنطقـة الحـارة بـالقرب مـن خـط اال
   .ودراسة عمارة مدينة المكال عاصمة محافظة حضرموت هو تأكيد ألهمية هذه الدراسة

 :المشكلة •

اني السـكنية بـعمير والتوسـع العمرانـي و إنشـاء المتتعرض المباني في مدينة المكال مثل مثيالتها للبناء والت
 و إرتفـاع درجـات الحـرارة بهـاصـيفًا مـع  ألشـعة الشـمسهـذه المبـاني  تتعرضو الحديثة بالخرسانة المسلحة 

  .يجة لذلكتنرهاق الحراري للسكان إلا في حدوث  تسببت
والتــي تتســبب فــي زيــادة  شــكلةلعــالج هــذه الم أجهــزة التكييــف والتبريــد أمــرًا ضــرورياً ســتخدام اوقــد أصــبح 

اإلنفــاق والــذي يعــد مشــكلة حقيقيــة فــي هــذا العصــر وخصوصــًا فــي عمــارة المنــاطق الحــارة والــبالد الناميــة 
والتي يتعين علينا إيجاد الحلول لها وخاصة أن عمارتها ذات طـابع مميـز وأن البحـث عـن حمايـة المبـاني 

 .بح أمرًا ضروريًا في عمارة المباني الحديثة ستفادة من الطاقة الشمسية أصمن أشعة الشمس واال

 :الهدف •

من أجل تحقيق عالج للمشكله البيئية لعمارة المناطق الحارة والتخفيف من حدة الحـرارة الناتجـة فـي فصـل 
الصــيف فــي مدينــة المكــال عاصــمة محافظــة حضــرموت والقريبــة مــن خــط اإلســتواء الجغرافــي فــإن دراســة 

لمميـــز بهـــا والمبـــاني الحديثـــة وكيفيـــة تحقيـــق عـــالج هـــذه المشـــكلة عـــن طريـــق حالـــة المبـــاني ذات الطـــابع ا
   .ستفادة من الطاقة الشمسية هو هدف البحث الحماية واال

  :منهجية البحث
  : لكي نتمكن من تحقيق الهدف البحثي يتعين علينا 

ت إحــدى مــدن الســاحل وعاصــمة محافظــة حضــرمو ) مدينــة المكــال ( التعــرف علــى منطقــة الدراســة  •
  ).4(،)3(،)2(، ) 1(شكل رقم  انظر

  .تعين دراسة حالة المناخ ودرجات الحرارة واإلشعاع الحراري صيفًا وأثره على البيئة السكنية يكذلك  •
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وهــو البنــاء التقليــدي ذو الطــابع ) المكــال كمثــال (وتنتقــل الدراســة إلــى طبيعــة البنــاء الســكني بالمدينــة  •
  .مناخ المحلي المميز وكيفية عالج مشاكل ال

 ثم نأتي إلى مشكلة البناء الحديث ومواد البناء وأثر الطاقة الشمسـية واإلشـعاع الحـراري عليهـا وطـرق •
     .الحماية منه ثم الطابع المعماري الحديث للمباني ومشاكله 

     .ستفادة من الطاقة الشمسية لتحقيق االهداف المرجوة لى كيفية االاخيرًا تتعرض الدراسة أو  •
  .ستعراض ألهم النتائج وأهم التوصيات ابحث بوينتهي ال

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  
يوضح جانب من منطقة وسط المدينة والمباني الحديثة التي انشئت بارتفاعات تصل ) 1(شكل رقم 

  .حتى عشرة طوابق وبعضها بمسطحات زجاجية كبيرة
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مجرى مياه صناعي من (ومنطقة الخور  يوضح جانب اخر من منطقة وسط المدينة ليال) 2(شكل رقم 
  .والمباني بارتفاعات مختلفة 2005تم انشاؤة عام ) ماء البحر

  ):موقع دراسة الحالة(موقع مدينة المكال محافظة حضرموت  :أوال
   :محافظة حضرموت :1-1 

 ،)كــم 794(والي ، وتبعــد عــن العاصــمة صــنعاء بحــتقــع محافظــة حضــرموت علــى ســاحل البحــر العربــي
مديريـة، ) 30(مـن أجمـالي سـكان الجمهوريـة، وعـدد مـديريتها %) 5.2(كل سكان المحافظة مـا نسـبته ويش

، تــريم، ر، وأهــم مــدنها ســيئون، الشــحومدينــة المكــال مركــز المحافظــة. أكبــر محافظــات الجمهوريــة مســاحة
مكي والثــروة ومــن األنشــطة الرئيســة التــي يمارســها ســكان المحافظــة الزراعــة واالصــطياد الســ القطــن شــبام،

من إجمـالي اإلنتـاج الزراعـي فـي الجمهوريـة، %) 5(الحيوانية، حيث تصل نسبة المحاصيل الزراعية إلى 
وأهمهــــا التمــــور والحبــــوب والمحاصــــيل النقديــــة، ويعــــد قطــــاع األســــماك الرافــــد االقتصــــادي األول لســــكان 

، ويمتــاز بكثــرة وتنـــوع المحافظــة كونهــا تقـــع علــى شــريط ســـاحلي طويــل يمتــد علـــى شــاطئ البحــر العربـــي
األســماك واألحيــاء البحريــة، وتضــم أراضــي المحافظــة بعــض الثــروات المعدنيــة منهــا حقــول الــنفط ومــوارد 

  .معدنية أهمها الذهب
ومــن معــالم الســياحة فــي محافظــة حضــرموت المســاجد والمــدارس ومكتبــات مدينــة تــريم وحصــون وحــدائق 

وتتميـز المحافظـة بتنـوع مناخهـا نتيجـة مسـاحتها الكبيـرة  .مدينة سيئون وناطحـات السـحاب فـي مدينـة شـبام
  .]4[درجة مئوية تقريباً ) 27(ويصل متوسط درجة الحرارة خالل أيام السنة إلى 

  : مدينة المكال  :1-2   
 (  شــمال خــط االســتواء مــع خــط الطــول) 32_  12(عنــد تقــاطع دائــرة العــرض )4(شــكل رقــم تقــع المكــال

ى الشــــريط الســــاحلي لمحافظــــة افيــــًا تقــــع المدينــــة جنــــوب شــــرق الــــيمن علــــجغر . شــــرق جــــرينيتش) 40.08
 . حضرموت
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شـــكل ) كـــم620(وعـــن العاصـــمة التجاريـــة عـــدن) كـــم 794(تبعـــد المكـــال عـــن العاصـــمة السياســـية صـــنعاء
  .]2[الشرجو  الديسو المكال : قطاعات رئيسية وهي ةلمكال من ثالثوتتألف مدينة ا .)4(رقم
  

  

  
  

  
  

  

  
  
  

  
  يوضح صورة لمدينة المكال) 3(شكل رقم 

  

  
  
  

  
  
  

  

  

  
  

 يوضح موقع مدينة المكال) 4(شكل رقم

  ) :منطقة الدراسة (مناخ اليمن ومدينة المكال : ثانيا
  : مناخ اليمن : 2-1

 �����
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تقع اليمن  في المنطقـة الحـارة وتعتبـر مـن البلـدان ذات اإلشـعاع الشمسـي الكبيـر والطاقـة الحراريـة العاليـة 
الشــمس عليهــا معظــم أيــام الســنة إال أن تنــوع تضاريســها يــؤدي أيضــًا إلــى تنــوع فــي المنــاخ  بحكــم تعامــد

   -: ويتصف المناخ باآلتي 
  . في المناطق الساحلية بإرتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة صيفًا وباإلعتدال شتاءً  •
 . أما في المناطق الداخلية والجبلية فيتميز باإلعتدال صيفًا والبرودة شتاءً  •

  .كما يسود المناخ المعتدل في المنحدرات والهضاب والمسطحات الغربية  •

  األمطار  درجات الحرارة شتاءً   درجات الحرارة صيفاً   المناطق

  ملم في السنة1000-300من  تنخفض الى مادون الصفر  جة مئويةدر30- 10  المناطق الغربية

  ملم في السنة 100-50  درجة مئوية 15-10  درجة مئوية 40تتجاوز   المناطق الشرقية

  تقع بين هذين اإلقليمين المناخيين من شمال وشرق صنعاء حتى غرب مأرب  المناطق اإلنتقالية

 [4]يوضح حالة المناخ في اليمن) 1(جدول رقم 

وتتــأثر كامــل مســاحة الــيمن بالريــاح الموســمية اآلتيــه مــن الشــرق وبالمنخفضــات الجويــة مــن الغــرب والتــي 
  . مطار في موسم الصيف وبكمية أقل في الشتاء تأتي مصحوبة باأل

يوضـــح المتوســـط الســـنوي لإلشـــعاع الشمســـي الســـاقط علـــى ســـطح األرض ويالحـــظ أن ) 5(والشـــكل رقـــم 
/ واط  300تقـع فـي أعلـى معـدل لإلشـعاع ) الـدول العربيـة ( منطقة الجزيرة العربية واليمن وشمال أفريقيا 

  ] 12[متر مربع 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  
  

المتوسط السنوي لالشعاع الشمسي الساقط على سطوح افقية على سطح االرض ) 5( شكل رقم
  ]12) [ساعة 24متر مربع متوسط /واط(

  : مناخ مدينة المكال : 2-2
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  : الحرارة : 2-2-1
منـــاخ حضـــرموت حـــار صـــيفا فـــي المنطقـــة الســـاحلية ومعتـــدل فـــي الهضـــاب كمـــا تـــؤثر الريـــاح الموســـمية 

وهـي منطقــة (رارة المنـاطق الســاحلية حيـث تصــل درجـة الحــرارة فـي المكــال الصـيفية علـى تلطيــف درجـة حــ
ء ادرجـة مئويـة ، أمـا فـي فصـل الشـتاء فـإن درجـات الحـرارة تميـل إلـى الـدف 29.6في شـهر يوليـو )ساحلية 

  .)6(شكل رقم .درجة مئوية  23.3ير حيث تصل درجة حرارة المكال في شهر ينا
درجــات الحــرارة خــالل الســنة لــم يظهــر إال تبــاين محــدود فــي مــديات  وعلــى الــرغم مــن اإلرتفــاع العــام فــي

الحــرارة اليوميــة والشــهرية والفصــلية إذ ال يزيــد متوســط المــدى الحــراري فــي مــابين أشــهر الصــيف واشــهر 
درجــة  19.2درجــة مئويــة وفــي مــابين أحــر أشــهر الســنة أغســطس وأبردهــا ينــاير علــى   5.7الشــتاء علــى 

  .مئوية 

 [1]يوضح الرسم البياني لمعدالت درجة الحرارة) 6(شكل رقم 

 

وما يسوغ إنخفاض المدى الحراري في المكال هو قربها من المـؤثرات البحريـة المتمثلـة بنسـيم البحـر البـارد 
نهـارًا مــن جهـة، وســيادة الريــاح الموسـمية الصــيفية الجنوبيــة الشـرقية والجنوبيــة  الغربيــة القادمـة مــن البحــر 

  .لهندي والحاملة معها صفات الرطوبة النسبية من جهة أخرىالعربي والمحيط ا

  :الرطوبة:2-2-2
 ومعدلها السنوي%) 96.92( تتصف المكال بارتفاع الرطوبة  النسبية إذ تتراوح معدالتها العظمى بين   
  ).7(شكل رقم %) 57.25( في حين تقل معدالتها الشهرية الدنيا إذ تتراوح بين%) 94.3(
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 [1] يوضح الرسم البياني لمعدالت الرطوبه النسبية) 7(م شكل رق

 

  : األشعاع الحراري والطاقة الشمسية : 2-3
إن اإلشــعاع الحــراري هــو عبــارة عــن موجــات كهرومغناطيســية تولــدها الحركــة الحراريــة للجزيئــات المكونــة 

الطاقــة اإلشــعاعية إلــى للمــادة وتضــم الطاقــة المنبعثــة مــن الجســم المشــع بجســم آخــر فيمتصــها محــوًال هــذه 
اســطة االشــعاع عنــد ســقوط أشــعة الشــمس و نتقــال الحــرارة مــن مكــان إلــى آخــر باطاقــة حراريــة وهكــذا يــتم 

نعكاسـها االمباشرة على سطح غير منفذ لألشعاع ، وقد يتم إمتصاص هذه األشعة بواسطة السطح أو يتم 
ا ، وفـــي المقابـــل يـــتم عكـــس االشـــعة ، ويـــتم االمتصـــاص بالكامـــل عنـــدما يكـــون الســـطح أســـود اللـــون تمامـــ

شــعة  مــن هــذه األ ابكاملهــا عنــدما تســقط علــى ســطح عــاكس تمامــاً  ، ولكــن معظــم األســطح تمــتص جــز 
  ].6) [8(وتعكس الجزء االخر أنظر الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  [6] االشعة الساقطة على االسطح غير الشفافة) 8(شكل رقم 
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اس األشـعة الحراريـة نـوع مـادة البنـاء ونـوع األسـطح والتشـطيبات متصـاص أو أنعكـاكما يـؤثر علـى عمليـة 
الخارجية لها والتي تؤدي ألى عزل او انعكاس جـزء مـن الحـرارة الناتجـة أو الكامنـة داخـل مـادة البنـاء إلـى 

 ].6) [2(، جدول رقم ) 9(الفراغ الداخلي للمبنى شكل رقم 

  
  
  

  
  
  

  

  
  

  
  

  

  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
والتي تؤكد على قوة النفادية الشعة الشمس من  ة خالل المسطحات الزجاجيةنفاذ االشع )9(شكل رقم 

 [6] من الزجاج العاكس% 50وتبلغ حوالي % 90الزجاج العادي 
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ويالحظ قيمة المقاومة الحرارية  يوضح الخصائص الحرارية الفيزيائية لبعض مواد البناء )2(جدول رقم 
 [6]  1وللزجاج الموصلية الحرارية 5،88تس لالسبس 1،43للطوب العادي 

  : األسس التصميمية للمباني للمناطق الحارة : ثالثا 
نظـــرا لمـــا تتعـــرض لـــه المبـــاني بالمنـــاطق الحـــارة مـــن إرتفـــاع كبيـــر فـــي درجـــات الحـــرارة صـــيفا فضـــًال عـــن 

ني المجـاورة أو اإلشعاع الحراري المباشر على المباني وغيـر المباشـر الصـادر مـن األسـطح األخـرى للمبـا
فـي مجـال العمـارة والبيئـة وأعـدت دراسـات المختصـون من سـطح األراضـي المجـاورة وقـد إهـتم بهـذا األمـر 

مستفيضة في هذا المجال وبإختصار شديد يمكن أن نعرض األسـس التصـميمية للمبـاني بالمنـاطق الحـارة 
ي طبقـا للظـروف البيئيـة والجغرافيـة قتـداء بهـذه األسـس لتحقيـق األهـداف التصـميمية للمبـانالتؤكد ضرورة ا

المؤثرة ولتحقيق أفضل مناخ للبيئة الداخلية بالمباني المنشأة والمصممة لألغراض والوظائف المختلفة مـن 
  -:الخ وذلك فيما يلي . .ٕادارية وخدمية وتعليمية وصحية سكنية و 

  :حماية الواجهات الخارجية من أشعة الشمس  :3-1
يتحقق فيها حماية واجهاتها مـن األشـعة الشمسـية المباشـرة  ان ، للمبانيلتصميمية تعتبر من أهم األسس ا

وذلك عن طريق التوجيه المناسب لحركة الشمس اليومية خصوصًا في فصل الصيف والتشكيل المعمـاري 
 ليل للواجهات على بعضها البعض وٕاستخدام البيئة الخارجيةظى بما يحقق نسبة معقولة من التبانلكتل الم
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ليل والتخفيف من األشعاع الشمسي الغير مباشر على واجهات ظوالتشجير والمساحات الخضراء لزيادة الت
  .المباني 

  : ستخدام مواد البناء المناسبة ا :3-2
ففـي العصــر .. ن مـواد البنـاء لهـا دور فعـال فـي تحقيــق تخفـيض اإلشـعاع الحـراري داخـل المبـاني أالشـك 

لبناء بشكل ملحوظ سـواء فـي خاماتهـا وتشـكيالتها وٕاسـتخداماتها ممـا جعلهـا الحديث تنوعت وتعددت مواد ا
للظـــروف المناخيــة والبيئيــة التـــي يــتم البنـــاء فيهــا وفــي المنـــاطق الحــارة والبـــاردة تســتخدم فــي البنـــاء طبقــاً  

ير تــأث االحــوائط الخارجيــة لهــ اكةســمن افــكــذلك ...وتهـدف إلــى تحقيــق الراحــة الحراريــة داخــل تلــك المبـاني 
  .كبير في تأخير توصيل الحمل الحراري إلى داخل المبنى أو عزله 

  : تحقيق التهوية الطبيعية الجيدة داخل المباني  :3-3
عنـد تصـميم المبـاني بصـفة عامـة وفـي المنـاطق الحـارة بصـفة خاصـة  اتعتبر التهوية الطبيعيه أمر أساسـي

رتفــاع درجــات اوطــرد الهــواء الســاخن النــاتج مــن  والتهويــة الجيــدة لغــرض نقــل الهــواء البــارد داخــل المبــاني
الحــرارة داخــل المبــاني وتعتبــر التهويــة الطبيعيــة أساســية فــي تصــميم المبــاني بالمنــاطق الحــارة وعناصــرها 

 cross ) (لتحقيــق التهويــة الطبيعيــة  مــع مقابلتهــا لبعضــهاومســاحتها ) األبــواب والنوافــذ ( الفتحــات 

ventilation   

  : فنية الداخلية ستخدام األا: 3-4
ستخدام األفنية الداخلية التي تحقق التهوية الجيدة والفضاء الداخلي المزود بالمسـاحات الخضـراء ونـوافير ا

رتفــاع حــرارة المنــاخ داخــل المبــاني بصــفة عامــة فضــالً  عــن تجميــل البيئــة الداخليــة االميــاة للتخفيــف مــن 
  .للمباني 

  : ستخدام البروزات ا :3-5
روزات للخارج بالشكل المناسب لتحقيق التظليل والتخفيف من األشعاع المباشر ألشعة الشمس ستخدام البا

  .)كاسرات الشمس( على أسطح وواجهات المباني

  : ستخدام الممرات ا :3-6
للــة خارجيــة وداخليــة ودورهــا الفعــال فــي التخفيــف مــن شــدة الحــرارة وســقوط أشــعة ظإســتخدام الممــرات الم
  .وبالتالي حماية الفضاءات الداخلية لعناصر المبنى من ارتفاع درجات الحرارة بهاالشمس على المباني 

  
  

  :عمارة المناطق الحارة :رابعًا 
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 :في اليمنالبيئية  المعالجات 4-1

   :التقليدية العمارة اليمنية 4-1-1
لجمـة لآلبـاء هـي حصـيلة الخبـرات اتنفرد المدن اليمنية عمومًا بخصوصية تميزهـا عـن المـدن اإلسـالمية، ف

الحياة وتفاعلوا بكفاءة عالية مع بيئتهم من كافة األوجه اجتماعيا وبيئيًا والتي أثمرت  رواواألجداد الذين خب
عن التراث المعماري المميز في اليمن والذي يعتبر بحق واحدًا من العالمات المعماريـة الخالـدة فـي تـاريخ 

   .العمارة

    : ية هي كالتاليهم الخصائص البيئية  للمدن اليمنأو 
 ).تعدد الطوابق(المنزل البرجي  .1

 .القمرية .2

 .تنوع وتعدد الفتحات .3

 .الشوارع الضيقة والتي تسمح بمرور الهواء خاللها .4

 .إطاللة واجهات المباني الخلفية على حدائق صغيرة .5

  :صنعاء القديمة ةمدين 4-1-2
نضـعها أحـد األمثلـة  أنالتي ممكن نية المدن اليم أهممن  تعتبر )10(شكل رقم  إن مدينة صنعاء القديمة

مدينـة شـبام التاريخيـة، وأهـم المعالجـات البيئيـة لمدينـة صــنعاء  إلـىللمعالجـات البيئيـة فـي الـيمن باإلضـافة 
  :القديمة كالتالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح مدينة صنعاء القديمة) 10(شكل رقم   

   :فنيةاألتجمع الكتل حول أ ـ 
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تم تجمعــه حــول فراغــات الرتفــاع وضــيق رقعــة األرض التــي يشــغلها والــذي يــالمســكن والــذي تميــز با تميــز
   .يظهر مدى الخصوصية والتميز التي تتمتع بها مثل هذه المدينة العريقة ،وحدائق عامة

، وقســم القطــاع الواحــد إلــى عــدد مــن المجمعــات  عــدد مــن القطاعــات علــىعاء القديمــة قســمت مدينــة صــن
البيـوت السـكنية التـي تطـل الواجهـات الخلفيـة منهـا علـى حديقـة خاصـة  حـدالواالسكنية حيث يضم القطـاع 

 تطــل علــى الســاحات اإلجتماعيــة لهــذه المبــاني للســكان، أمــا الواجهــات الرئيســية كمتــنفسبالمســكن الواحــد 
ترتبط هذه القطاعات ببعضها البعض عن طريق الشوارع الضيقة، قد جعل وجـود الحـدائق  )11(شكل رقم

الساحات اإلجتماعيـة فـي وسـط هـذة التجمعـات إلـى جانـب الطرقـات واألزقـة أساسـيا وضـروريًا أو المزارع و 
  . المنازل ويساعد على إدخال الضوء والتهوية إلى المكان المساكن لهذهلتقييم القيمة السكنية 

   وظائفهـا ثم يأتي بعد ذلك المسجد الذي يعتبر من سـمات المدينـة اليمنيـة وبـاقي المـدن العربيـة ، ثـم بتعـدد
، األبيار والحمامات التي تختلف إشكالها فـي الـيمن عنهـا فـي )الحضارة اإلسالمية الخان و الوكالة في ( 

شـكل  المدن العربية ، ثم األسواق المفتوحة والمغلقة وربمـا كانـت أكثـر شـيوعًا فـي صـنعاء العتـدال المنـاخ
 .)12(رقم

   
 

 

 

  :)الطوابق تعدد(اإلتجاه الرأسي للمبانيب ـ 

  ا��دا�ق

��	
��  ا��
�� ا�
 

  �وارع
 

  ا���وت

���� ا����ع ا���� ا��ا	� ) 11(��� ر��
����� ����ء ا������� ]3 [  
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تجاهــات التــي تتبــع الوٕاعتمــاده المباشــر علــى ا) 13( شــكل رقــم تجــاة الرأســي للبيــت اليمنــينالحــظ أن اال
كـــالغرف والمطـــابخ  حركـــة الشـــمس للحصـــول علـــى اإلضـــاءة والتهويـــة المطلوبـــة للخـــدمات الرئيســـية للبيـــت

عتبـاره فراغـًا خاصـًا االبيـت بحيث كان التجمع السكاني يعتمد على إستقاللية صحن  .والحمامات واألدراج
 . )سلوب متميزاوالتي عولجت بالبيئة اليمنية ب(جتماعية الخصوصية لبي الوظيفة اال، وهو ما ال ي

  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

  

  
  

  
وفتحات التهوية الموجوده  بمدينة صنعاء) تعدد الطوابق(جاه الرأسي للمباني تيوضح اإل) 13(شكل رقم 

 بنىفي جميع االتجاهات االربعة للم

  

  :المعالجات على الواجهاتـ  جـ
  :إستخدام القمرية .1

مســحة  إضــفاء ىداخــل الفضــاء، عــالوة علــ إلــىالوظيفــة األساســية للقمريــة هــي إدخــال الضــوء الطبيعــي 
نصـــف دائـــري  أووالقمريـــة علـــى هيئـــة قـــرص دائـــري . المبنـــى ســـواء مـــن الـــداخل أو الخـــارججماليـــة علـــى 

ويعـود السـبب فـي تسـميتها بالقمريـة لبياضـها . )14(شـكل رقـم )م0.1(سـمك  األلباسترمصنوعة من حجر 
  .أشبه بضوء القمرالناصع وألن النور ينفذ خاللها يكون هادئًا 
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  يوضح القمرية فوق النوافذ وتفاصيل الزخرفة بالواجهات) 14(شكل رقم
 

  : تنوع وتعدد الفتحات .2
فــي األدوار العليــا، وتتكــون  الســفلى وتــزداد إتســاعاً  تتميــز الفتحــات فــي صــنعاء بانهــا صــغيرة فــي األدوار

  :النافذة من خمسة عناصر وهي
 ).القمرية(الجزء العلوي ) أ

 ).النافذة(الجزء السفلي) ب

 :الشواقيص) ج

  ).م0.5×0.2(التهوية وعادة يكون أبعادهاب تفىءتقع عادة بين النوافذ مع الجزء العلوي ووظيفتها 
 :الكنة) د

من ضــ بــين الجــزء العلــوي والجــزء الســفلي وتصــنع مــن الخشــب عرضــها أكبــر قلــيالوســط تقــع فــي مكــان مت
  .الداخلي ووظيفتها حجب أشعة الشمس المباشرة من الدخول الى الفضاء) م0.25(النافذة وبروزها حوالي 

 :المشربيات) هـ

اءة شـديدة وحفـظ غالبًا تصنع من الخشـب واحيانـًا مـن الجـبس والفائـدة منهـا هـي لتهويـة الفضـاء بـدون إضـ
 .)15(شكل رقم الخصوصية
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  )القمرية وتفاصيلها، النوافذ، الشواقيص، الكنة، المشربية (يوضح عناصر النافذة الخمسة) 15(شكل رقم

  :)زراعة أسطح المباني(معالجة أسطح المباني  د ـ 
الفراغـــات  إلـــىة الشـــمس يســـتعمل فـــي مدينـــة صـــنعاء القديمـــة زراعـــة أســـطح المبـــاني للحـــد مـــن نفـــاذ أشـــع

مل عكمـا يسـت ).16(زيادة نسبة الرطوبة بالهواء القريب مـن تلـك األسـطح شـكل رقـم إلىالداخلية باإلضافة 
  .]3[للغرف العلوية فتحات في السقف للتهوية

  يوضح زراعة أسطح المباني والفتحات العلوية للتهوية) 16(شكل رقم
 

  :كال والمعالجات المعمارية والبيئية بهادراسة حالة المباني في مدينة الم: 4-2
  - :ونعرض فيما يلي بعض األمثلة للمباني المميزة بيئياً 

   :مبنى اإلدارة المحلية بمدينة المكال 2-1- 4
التي بنيت في مدينـة  عتبار هي المباني القديمةإلخذ بنظر اؤ ت أنمن مباني مدينة المكال التي يمكن      

ــًا ءتوصــل المعمــار اليمنــي الحضــرمي مــن إبــداع فــي مالالمكــال والتــي تعطــي أهــم مــا  مــة المبــاني معماري
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شـكل وبيئيًا بحيث تتالءم مع المناخ الحار الرطب بمدينة المكـال ويشـعر اإلنسـان فـي داخلهـا براحـة حرارية
  .   ) 17(رقم 

  
   
  

  

  
  

  

  
  
  

  نة المكاليوضح مساقط أفقية وقطاع وواجهات لمبنى اإلدارة المحلية بمدي) 17(شكل رقم

  :بيت سكني بمدينة المكال نموذج  2-2- 4
نتيجة لضيق المساحة البنائية في مدينة المكال أضـطر أهلهـا إلـى التوسـع الرأسـي لمبـانيهم وعـدم اسـتخدام 

غالبـاً  مـا تكـون األدوار األرضـية مـن  .مبانيهم  تتميز باالرتفاع العاليالتوسع األفقي و بالتالي نشاهد أن 
يســتخدم و  .ات و األســلحة و أحيانــاً  المواشــيبيــوت مدينــة المكــال القديمــة مخصصــة لخــزن المــؤن والمعــد

أيضــًا الــدور الثــاني للنســاء و جلــوس العائلــة ولتنــاول طعــامهم  و.األول الســتقبال الرجــال و جلوســهم الــدور
 .     )18(لدور األخير للنوم في أيام الصيف شكل رقميستخدم ام و دور الثالث و المتكرر لغرف النو ال أما

  
  

  
  

  

  
  

  
  بمدينة المكالقطاع لبيت سكني و يوضح مساقط ) 18(شكل رقم

  :المعالجات المعمارية والبيئية للمباني بمدينة المكال 3- 4

 ا��ور ا ر�

 ا��ور ا��&�+ر

 ولا��ور ا 

 ,�+ا��ور ا 
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  :والشبابيك معالجة الفتحات 3-1- 4
المكــال يعتبــر مــن أحــد اهــم المعالجــات المناخيــة للمنــاطق  أســلوب الفتحــات والشــبابيك المســتخدم فــي مدينــة

النافذ الـى داخـل الفضـاء الحارة الرطبة، حيث تساعد على التقليل من أشعة الشمس وتتحكم بكمية الضوء 
وتعمــل علــى تلطيــف درجــة الحــرارة مــن خــالل النســيم الــذي يمــر بــين الفتحــات والفتحــات العليــا القريبــة مــن 

  . السقف
الجزء السفلي وهو عبارة عن مشـبكات ذات أشـكال هندسـية : المكال فتتكون من جزئين مدينة الشبابيك في
ولــه مصـاريع خاصـة بـه أمــا الجـزء العلـوي مـن الشــباك فهـو بـدون أي مشـبكات وٕانمــا ) الجـالي(يطلـق عليـه

عة يغطى من الخارج بستائر التترون ذات اللون األبيض للحفاظ على الخصوصية وكذلك للحماية مـن اشـ
) م 0.4-0.2(ذات ارتفـــاع ) المنـــور ( وفـــوق هـــذا الشـــباك فتحـــة علويـــة بعـــرض الشـــباك تســـمى . الشـــمس

وتعمــل هــذه الفتحــة مــع أجــزاء الشــباك علــى خلخلــة الهــواء وتحريكــه وهنــاك فتحــة تــأتي فــوق مــدخل المنــزل 
) م0.3( حـواليعبارة عن شباك يسمح ألهل المنزل بالنظر فوق المدخل من دون أن يراهم احد وبه بروز 

وتوجــد فتحــات خاصــة بالــدرج وهــي عبــارة عــن شمســيات مــن الحجــر أو الجــص المفــرغ ) م 0.6( وارتفــاع
  .بزخارف هندسية ونباتية

) م 1.60–1.40(العرض أمـا االرتفـاع ) م0.90 – 0.75(أما أبعاد الشباك التقليدي في ساحل حضرموت
نمــاذج مــن ) 19(ويوضــح الشـكل رقــم) م 0.25 – 0.1(ويرتفـع الشــباك عــن مسـتوى أرضــية الغرفــة مـا بــين

 .الفتحات والشبابيك التقليدية في مدينة المكال

  :الحوائطجة لمعا 3-2- 4
  :الحوائط وعروضها ومواد بنائها  -أ 

و التي توجد  )18،19(شكل رقم )م0.5-0.4(بين  استعمال مادة الحجر في البناء سمك الجدار يتراوح ما
حـد األسـباب التـي اهـا و هـو ئممـا أعطـى قـوة فـي المبـاني و زاد مـن فتـرة بقا، ينةفي الجبال المحيطة بالمد

بعـض البيـوت وهـي نـادرة بنيـت بـالطين امتـازت بكثيـر . ساعدت على اسـتخدام الشـكل العمـودي فـي البنـاء
والتـي اسـتطاعت مـن خاللهـا خلـق إبـداع فـي التصـميم و خاصـة ، من الصـفات التـي توافـق منـاخ المنطقـة

بســمك الجــدران حيــث و جــدت األشــكال التــي أدت إلــى عــدم اســتخدام التــوازي فــي ارتفــاع المبنــى بالتــدرج 
 األمر الذي أدى إلى زيادة حجم القاعدة و قلته كلما 

وقــد وجــدت هــذه الصــفة أيضــاً  فــي البيــوت القديمــة للمــدن األثريــة القديمــة مثــل ، ارتفعنــا إلــى أعلــى البيــت
كمـــادة رابطـــة بـــين األحجـــار بعـــد خلطهـــا بـــبعض األصـــداف و ) المطفـــأالجيـــر (تـــم اســـتخدام النـــورة . شـــبام

ـــد مـــن قوتهـــا وترابطهـــا ـــي تزي ـــة للملوحـــة . الحصـــى الصـــغيرة الت ـــورة لهـــا مقاومـــة عالي ـــوم أن الن و كمـــا معل
مت بعــض األعشــاب كمــا اســتخد. والرطوبــة و خاصــية المدينــة ســاحلية تتوافــق مــع مــادة البنــاء والــربط هــذه

 ).التبل( و ما يسمىوه) القش (  الصغيرة
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 :العزل الحراري للجدران -ب 

تطلـى المنـازل مـن الخـارج التـي تصـل الـى نصـف متـر، و ) 17،18(شـكل رقـم  إستخدام الجدران السميكة 
وهو عامـل جمـالي يكسـب المدينـة لـون أبـيض ناصـع تسـحر العيـون خاصـة عنـدما  )20( شكل رقم بالنورة

يرجــع السـبب فــي و . طـالء الجـزء العلــوي و السـفلي منـة يالحــظإذا لـم يطلـى البيــت ككـل . تـأتي مـن البحــر
طــالء البيــت بــالنورة لحمايتــه مــن األمطــار و عــدم تســرب الميــاه مــن خاللــه إلــى الجــدران و كــذلك لعكــس 

ـــون األبـــيض حـــوالي مـــن األشـــعة %) 80(أشـــعة الشـــمس و تقليـــل امتصاصـــها للجـــدران، حيـــث يعكـــس الل
 .الشمسية الساقطة على المبنى

  :وتوجية المباني نمط البناء المتالصق وتعدد الطوابق 4-3-3
مــن بعضــها الــبعض ممــا أدى إلــى وجــود أزقــة كــان ) 20( شــكل رقــم ز مدينــة المكــال بتقــارب المبــانيتيــتم

وسـاهم فـي التقليـل مـن تـأثير . دليالً  واضحاً  على التـرابط و الـتالحم فـي الخصـائص االجتماعيـة للمدينـة
فـي  ) 20( شـكل رقـم استخدام الشكل العمـوديوساعد . طح الخارجية للمبانياإلشعاع الشمسي على األس

و ذلــك لصــغر مســاحة المبنــى بســبب التقــارب و الــذي أدى إلــى وجــود ظــالل فــي  )تعــدد الطوابــق( المنــازل
كــذلك ســاعدت طبيعــة الطــرق  .ض علــى مــدى ســاعات النهــار تقريبــاً الشــوارع و علــى المبــاني بعضــها الــبع

ة على اإلحتفاظ بالهواء البارد لفترات طويلة اثناء النهـار فـي فصـل الصـيف والعكـس فـي الضيقة والمتعرج
  .فصل الشتاء، وكذلك إعاقة حركة الرياح المحملة باألتربة والرمال وايضًا الحد من سرعتها

فادة ، بجعل الواجهة تفتح على باتجاه الشرق والجنوب لإلسـتمن المعالجات المناخية أيضًا التوجية للمباني
  .]3[من أشعة الشمس المباشرة

  
  
  
  
  
  
    

  
 يوضح نماذج من الفتحات والشبابيك) 19( شكل رقم
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  يوضح طالء واجهات المباني بالنورة ونمط البناء المتالصق وتعدد الطوابق) 20(شكل رقم

  :من الطاقة الشمسية  واالستفادةالحماية  :خامساً 
طقة اليمن تتعرض لإلشعاع الشمسي المباشر وذلك لصفاء الجو تعتبر المناطق الحارة وخصوصا بمن

 .معظم شهور السنة وخصوصا في فصل الصيف مما يعرض المباني للحرارة الشديدة 

  :مدى الحماية من الطاقة الشمسية  1- 5
عملية حماية المباني من أشعة وحرارة الشمس هو الهدف األساسي في المناطق الحارة عامة واليمن 

المكال خاصة وقد تم عرض أساليب الحماية من أشعة الشمس في المباني في البند السابق وأورده  ومدينة
  : كما يلي 

والذي يحقق عزل أشعة الشمس عن معظم عناصر ):  التوجيه للداخل ( ستخدام األفنية الداخلية ا •
من شدة الحرارة المبنى فضًال عن اإلطاللة الجميلة للفناء المزروع والذي يساعد على التخفيف 

 .وٕامتصاص أشعة الشمس 

وهو ما يحقق تظليل نسبة كبيرة من الحوائط الخارجية للمبنى : ستخدام البروزات باألدوار المتكررة ا •
 .ويحقق التخفيف من حرارة الشمس 

كإسلوب عربي إسالمي لعزل أشعة الشمس والحماية منها من جهة وتحقيق : ستخدام المشربيات ا •
 .هة أخرى الخصوصية من ج

والتي تستخدم كطابع معماري للمباني في العمارة اليمنية بصفة عامة وقي مدينة : ستخدام القمرية ا •
الضوء للفراغ الداخلي للمباني وعزل أشعة الشمس فضًال عن المكال بصفة خاصة لتسمح بإدخال 

 . [16]إضفاء نوع من الجمال والراحة النفسية للسكان

مثل الشواقيص ولحجب أشعة الشمس مثل الكنة : صغيرة لتحقيق التهوية ستخدام فتحات متنوعة و ا •
. 

والتي تحجب أشعة الشمس المباشرة وتؤخر زمن وصول الحرارة الكامنة : ستخدام الحوائط السميكة ا •
 .مدينة شبام كمثال ) وبمعنى آخر عزل الحرارة الخارجية ( بها إلى الفراغ الداخلي 
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والتي تساعد على التقليل من أشعة الشمس النافذة إلى داخل : ي صغر مساحة النوافذ بالمبان •
المباني بصفة عامة ، وفي المباني الحديثة تم وضع زجاج عاكس ألشعة الشمس وذلك للتخفيف 

 .من كمية الحرارة النافذة إلى الفراغ الداخلي 

تقسيم األراضي وهو نظام : تحقيق اإلظالل للمباني على بعضها البعض بنظام النسيج المتضام  •
متر مما يجعل  3-2المتبع للقطع المتجاورة والذي يتحقق بين المباني بترك مسافات صغيرة من 

 ) .21(على واجهات المباني فترات أطول مع حركة الشمس نهارًا شكل  ااإلظالل وارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

كمثال للمدينة اليمنية ) ال المك(يوضح نظام تقسيم االراضي والبناء المنفصل بالمدينة  )21(رقمشكل 
  [14]واالظالل الواقع على المباني المنشأه بها 

 

وهي التي تحقق تحريك : ستخدام فكرة الفتحات المتقابلة للنوافذ بالمباني انظام التهوية الطبيعية ب •
ة تجاه الهواء البارد إلى داخل المبنى نتيجاومن ) فناء داخلي (الهواء الطبيعي من الجهة الباردة 

لخروج الهواء الساخن من الجهة األخرى وهذه الفكرة تستخدم في المباني الحديثة والتي تعددت 
 .طوابقها حتى بلغت عشرة طوابق بمدينة المكال والمدن اليمنية 

  بغرض الحماية من أشعة الشمس مثل البناء بالطوب الطيني : ستخدام مواد البناء المحلية المناسبة ا •
وكذلك إستخدام الحجر الطبيعي الجيري واللذان ) ومدينة شبام بصفة خاصة  مدن وادي حضرموت(

مما  الداخليعدم السماح لها بالدخول في الفضاء أثبتا قدرة عالية على حجز الحرارة الخارجية و 
 .حرارية الراحة ال يساعد في تحقيق

خرى من الخرسانة تم إستخدام مواد أبالمدينة الحديثة  في المباني: ستخدام كاسرت الشمس ا •
المسلحة والطوب اإلسمنتي والمفرغ ولكن بإستخدام مواد عازلة للحرارة وٕاستخدام طرق العزل الحديثة 

 

  �.�	� 10ا���-�        ��رع

 ظ/+ا 12ا���-� 
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والتي تطبق في المنشآت الجديدة بأساليب مختلفة رأسية وأفقية ) كاسرات الشمس (ألشعة الشمس 
 .ومركبة 

لعربية ولكن يستخدم في بعض المباني سلوب قديم لتهوية المباني للبالد اأوهو : مالقف الهواء  •
ستخدام الماء لتبريد الهواء إلى الفضاء االحديثة وخصوصًا بالمساكن في المناطق الصحراوية مع 

 .الداخلي 

  :في المناطق الحارة ستفادة من الطاقة الشمسيةاالمدى  2- 5
ــأثير ســلبي يتحــتم تجنبــه أو علــى األقــل الــتحكم فيــه ب درجــة كبيــرة إال أنــه مــن تعتبــر أشــعة الشــمس ذات ت

األهمية االستفادة من الناحية اإليجابية ألشعة الشمس وما تمثلـه مـن طاقـة يمكـن اسـتعمالها فـي كثيـر مـن 
ولــذلك اتجهــت معظــم الــدول وخاصـــة  .األنشــطة أو بــذلك يمكــن االقتصــاد أو التنــوع فــي مصـــادر الطاقــة

ســات اكمــا أن الدر . ت المختلفــة مــن الحيــاةالــدول الصــناعية فــي اســتخدام الطاقــة الشمســية لخدمــة المجــاال
ومـن الطـرق التـي يمكـن  .مات العديدة لها في مجال العمـارةواألبحاث تعطي مؤشرات جيدة على االستخدا

طريقـة (تدفئـة وتبريـد المبـاني )الـيمن، المكـال(ستفادة من الطاقة الشمسية في المناطق الحارة ستخدامها لالا
  .   ) بركة مياه السطح

   ): طريقة بركة مياه السطح(ة وتبريد المبانيتدفئ 2-1- 5
ففـي حالــة . تسـتخدم الطاقـة الشمسـية سـلبًا فــي تدفئـة وتبريـد المبـاني أي خفـض درجــة حـرارة الجـو الـداخلي

ل التدفئة يتم تجميع الطاقة الشمسـية وتخزينهـا ثـم إعـادة توزيعهـا بواسـطة الوسـائل الـثالث األساسـية لالنتقـا
أمــا التبريــد فهــو ببســاطة الــتحكم فــي الحــرارة الخارجيــة قبــل . والتوصــيل واإلشــعاع االنتقــال: الحــراري وهــي

  . اختراقها بغالف المبنى يكون ذلك في مصلحة التصميم
أو فـي أثنـاء تدفئـة المبنـى شـتاء ) واحد( المختزن للحرارة على سطح المبنى وفي هذه الطريقة يوضع الماء

س مباشرة أثنـاء النهـار المتصـاص الطاقـة الحراريـة واختزانهـا تتعرض كتلة الماء على السطح ألشعة الشم
وفي أثناء الليل يتم تغطية بركة الماء المختزنـة للطاقـة بواسـطة أجـزاء متحركـة عازلـة للحـرارة وبـذلك يوجـه 

   . )22(شكل رقم اإلشعاع الحراري إلى داخل المبنى
ارًا بواسـطة المـاء الـذي تـتم تغطيتـه مـن وفي الصيف تعكس هـذه العمليـة حيـث تمـتص الحـرارة الداخليـة نهـ

  .  ]5[الشمس ويكشف الغطاء عن الماء ليًال للسماح بإشعاع الحرارة إلى الفضاء الخارجي
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  يوضح فكرة طريقة بركة مياه السطح) 22(شكل رقم

  :استخدام المجمعات الشمسية  2-2- 5
تلك الطاقة التي يتم الحصول عليها من ستخدام الطاقة الحراربة ، اويتم ذلك ب:  في تسخين المياة –أ 

الطاقة الشمسية بواسطة إستعمال المجمعات المسطحة لتسخين المياة وتدفئة المساكن وذلك برفع درجة 
درجة مئوية تستعمل المجمعات الشمسية المسطحة ذات التكلفة اإلقتصادية  60حرارة المياة إلى قرابة 

  ].13[ية على هذه الدرجات من الحرارة المنخفضة نسبيًا والتي تعمل بكفاءة عال
وذلك بإستخدام التدفئة بالطاقة الشمسية وهي نفوذ الحرارة المكتسبة إلى األبنية :  في التدفئة –ب 

لتقاط الطاقة الشمسية اللواقط السلبية ال) المجمعات ( السكنية وغير السكنية ويتم ذلك عن طريق اللواقط 
حاجة واللواقط اإليجابية لتدفئة الهواء عن طريق تسخين الهواء في ستخدامها عند الاثم تخزينها  و 

 ].13[هتمام المجمعات الشمسية ومن ثم رفعة بواسطة مروحة لتدفئة األبنية أو الحيز موضوع اال

  ):المكال(المعالجات المعمارية والبيئية وٕاستخداماتها المعاصرة في اليمن  3- 5
ان هنــاك نمــط تخطيطــي واضــح وعديــد مــن المفــردات المعماريــة مــن خــالل العــرض الســابق يمكــن القــول بــ

فــي الــيمن عمومــًا ) الخرســانية( والبيئيــة يمكــن األخــذ بهــا فــي نظــر االعتبــار عنــد تصــميم المبــاني الحديثــة 
سـكان هـذه المنطقـة يـوثر هـذا المنـاخ  ومدينة المكال خصوصًا ذات المناخ الحار الرطـب حيـث يالحـظ أن

لــذلك البــد مــن االهتمــام بالراحــة الحراريــة فــي هــذه  هم علــى العمــل واإلنتاجيــة لهــم،علــيهم ســلبيا فــي قــدرت
أن يتميــز بحيــث يســاعد علــى االقتــراب بــدخول المبنــى بمنطقــة الراحــة  مــن خــالل شــكل المبنــى المنــاطق
 التقليل من استخدام الفتحات الخارجية  و الحرارية

والبـد مـن  الخـارجيقليل الحـرارة المكتسـبة مـن المنـاخ واستخدام الفتحات الضيقة بحيث تعمل على ت للمبنى
تضـامن و  الرطوبة الخارجيـة تأثيرللمبنى وحمايتها من  الخارجيالغالف  فييتم استخدام المواد العازلة  أن

مراعــاة عــدم و  الحصـول علــى مســطحات داخليــة تســمح بعمليـة حركــة الهــواء إلمكانيــةمــع بعضــها  المبـاني
استخدام وحدات التكييف بحيـث  و يكون لها توصيلية حرارية كبيرة التيية الثقيلة استخدام الهياكل الخرسان

  . الراحة الحرارية للمبنى إلىتساعد على الدخول 
مالقــف الهــواء للتهويــة  مداـة وذلــك باستخـــعمليــة التهويــ يـفــلهــا طــابع خــاص  المبــاني لهــذهتكــون  التهويــةو 

 هــذه توجيــهيــتم  ،اســتخدام التهويـة الصــناعية إلــىالحاجــة عـدة طوابــق دون  إلــىللفراغـات ووصــول الهــواء 
 األفنيـةاسـتخدام و  .تهويـة للفراغـات الداخليـة أقصـىللحصـول علـى  بالمنطقـةالمالقـف ناحيـة الهـواء السـائد 

تسـاعد علـى الـتخلص مـن  وأيضـاً تساعد على حركة الهواء داخـل الفراغـات الداخليـة للمبنـى  التيالداخلية 
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  .ل المبنىالهواء الساخن داخ
 التـيالمناطق وذلك باستخدام المشـربيات  لهذهالحلول  حداكان  الذياستخدام العناصر المعمارية وتراثها و 

وكاســرات  بــالحوائطعمــل كســرات زيــادة علــى ذلــك  .األتربــةدون دخــول  النقــيلهــا خاصــية دخــول الهــواء 
والحــد مــن دخــول األشــعة  الواجهــات تســاعد علــى الحصــول علــى ظــالل علــى الفتحــات والشــبابيك شــمسال

صـيلية حراريـة قليلـة حتـى أي لهـا تو  الحـراريالعـزل ذات مـواد البنـاء وٕاختيـار  .داخل المبـاني إلىالشمسية 
ان تكـون مـواد البنـاء لهـا كثافـة قليلـة حتـى تسـاعد علـى و  الخـارجيتسـاعد علـى العـزل للمبنـى عـن المنـاخ 

 .]3[على فراغات المبنى الداخلية وتأثيرهاتقليل التوصيلية الحرارية لمواد البناء 

  :النتائج العامة والتوصيات 
  : أهم النتائج  المستخلصة: أوًال 

فيه األفنية الداخلية كعنصر أساسي لعـالج  معمارة ذات طابع مميز تستخد ةإن عمارة المناطق الحار  •
يـة واإلداريـة بصـفة حالة المنـاخ وتهيئـة البيئـة الداخليـة للمسـكن بصـفة خاصـة والمبـاني العامـة والخدم

 . مثلما يوجد بمدينة المكال ريدعامة وكمثال تم عرض من المغرب في مدينة أغا

مواد البناء التقليدية وخاصة مادة الطوب الطيني  باستخدامإن المسكن في محافظة حضرموت يتميز  •
ي فصــل والــذي يعــد لــه أثــره الكبيــر فــي عــالج حالــة المنــاخ الحــار والحــد مــن تــأثير أشــعة الشــمس فــ

 .الصيف

إنه يوجد عالج لحالة المناخ الحار في البالد التي تقع في المنطقة الحـارة والقريبـة مـن خـط اإلسـتواء  •
شماًال وجنوبـًا وذلـك باسـتخدام نظـام المشـربيات والقمريـة فـي مـدن المكـال وشـبام بمحافظـة حضـرموت 

 ...لكة العربية السعودية وغيرهاوفي مصر والمم

عالجات بالواجهات منها بروزات الطوابق للخارج بـالطوابق العليـا لتحقيـق اإلظـالل كذلك تم إستخدام م •
على الواجهات وكذلك الشخشيخة العلويـة للتهويـة ومالقـف الهـواء وٕاسـتخدام كاسـرات الشـمس الرأسـية 

 .واألفقية في المباني الحكومية والعامة وكذلك السكنية في مصر والمملكة العربية السعودية

ســتفادة مــن الطاقــة الشمســية الكبيــرة فــي األغــراض اإلنســانية مثــل تســخين عــرض كيفيــة االكــذلك تــم  •
مــع التطــور  الميــاه وتــوفير الطاقــة وكــذلك فــي تشــغيل أنظمــة التكييــف والتبريــد وهــي ضــرورة عصــرية

 .التكنولوجي الحادث في العالم وخصوصًا عند البناء بمواد البناء الحديثة

للحمايـة مـن أشـعة الشـمس وتكثيـف اإلظـالل علـى واجهـات المبـاني هـو  كما أنه يعد مـن المـؤثر جـداً  •
والمدن اليمنية حيث يتحقق معها قـدر كبيـر ) المكال (نظام تقسيم األراضي وتشريعات البناء بالمدينة 

 .من اإلظالل يحقق الحماية من أشعة الشمس والطاقة الحرارية الصادرة منها على المباني السكنية 

  :التوصيات  أهم: ثانيًا 
يراعى المعمـاريون والمختصـون فـي المجـالس المحليـة تطبيـق أسـس تصـميم المبـاني وعـالج حالـة أن  •
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ــداخلي أو فــي عــالج  البيئــة الحــارة فــي وضــع العناصــر المعماريــة المناســبة ســواء باســتخدام الفنــاء ال
 .الواجهات وتصميمها بما يناسب الطابع المحلي وحالة المناخ الحار

العناصــر المعماريــة ووحــدات ومفــردات العمــارة البيئيــة مثــل مالقــف  اســتخدامحافظــة علــى أن تــتم الم •
يحقق التنمية المستدامة بالمباني الحديثة في مدينة  امحلي اطابع باعتبارهاالهواء، الشخشيخة والقمرية 

تثـري المكال عاصمة المحافظة وكذلك في المدن األخرى فضًال عن نظام الفتحـات والمشـربيات التـي 
 .البناء المعماري المتميز للعمارة اليمنية

لتـزام بتحقيـق أن يتم إنشاء جهاز متخصص في مراقبة اإلنشـاءات الحديثـة وٕاعطـاء التـراخيص مـع اال •
ـــة  ـــز مـــع الوظـــائف العمـــارة الحديث ـــة وطابعهـــا الممي ـــة اليمني ـــة الحـــارة للمـــدن بالجمهوري والمناســـبة للبيئ

   .ها في العصر الحديثالجديدة الناشئة عن الخدمات وتنوع

ســتفادة منهــا فعليــاً  فــي تســخين تتجــه األنظــار إلــى ضــرورة اإلهتمــام بالطاقــة الشمســية المتــوفرة لالأن  •
ستفادة منها في تدفئة وتبريد المبـاني المياة وكذلك في التدفئة في المواقع الباردة شتاًء والعمل على اال

  . قتصادية ومتاحةاالعامة والخدمات بطاقة شمسية 

 :العلمية المراجعقائمة 

ورقــة  –ا بــالعمران الجــوهي، محمــد ســالم، أشــهر الراحــة ومتطلبــات الوصــول إلــى الراحــة وعالقتهــ .1
ســــــيئون ، جامعــــــة  – 21العمــــــارة الطينيــــــة علـــــى بوابــــــة القـــــرن :العلمـــــي األول مقدمـــــة للمــــــؤتمر

  .104 -99م، ص ص 2000حضرموت،
م، المشكالت البيئية في مدينـة المكـال ورقـة علميـة السقاف، أحمد محمد، باوزير، نادر عبد الرحي .2

 21/22) المـــــدن الكبــــــرى فـــــي الــــــوطن العربــــــي (مقدمـــــة  للملتقــــــى الثالـــــث للجغــــــرافيين العــــــرب 
 .م الرياض المملكة العربية السعودية 2003أكتوبر

ـــة الهندســـة  –الســـقاف، محمـــد عبـــداهللا، وآخـــرون، قســـم الهندســـة المعماريـــة والتخطـــيط البيئـــي .3 كلي
دراســات بيئيــة لمنطقــة وســط صــنعاء والمكــال،  –تــرول جامعــة حضــرموت للعلــوم والتكنولوجيــا والب

 . م2008

إســـماعيل، عبـــد القـــادر عســـاج محمـــد، منـــاخ الـــيمن، مركـــز عبـــادي للدراســـات والنشـــر، صـــنعاء،  .4
 .م،1999اليمن،

ة الثالثـة، الوكيل، شفق العوضي، وسراج، محمد عبد اهللا، المنـاخ وعمـارة المنـاطق الحـارة، الطبعـ .5
 .324م، ص1989القاهرة، مصر،

بن عوف، سعيد عبد الرحيم سعيد، العناصر المناخية والتصميم المعماري، جامعة الملك سـعود،  .6
 . 240م، ص1994الرياض، المملكة العربية السعودية،
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