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Heritage and historical zones is considered very important for its palaces, 

administrative buildings, historical and old zones in these cities. 

In the last two decades these cities had a problem of developing by new 

architecture by using skeleton of concrete and modern materials. All these 

give a minus effect upon the style of the there zones. 

This research aimed to resolve the environmental effects to develop these 

zones in the field of streets, transportations and pedestrian, green areas, 

in and around these historical buildings in these old areas. 

Thus that research takes care with these cities in Hadhramout valley and 

the heritage civilization of it, studding the case of climate and how to 

protect from it.  

Then the research give an idea about cases of treatment for urban and 

environment in these zones. That gives us the important of urban planning 

and environmental studies to serve the economical, social and touristic 

regards in these cities. 

Final the research gives us the important results and the 

recommendations which we could recognize our aims for having heritage 

and environmental urban and suitable zones in our cities in Hadhramout 

valley. 
    

  الدراســات البيئيـــة لتطويــر المــناطق التراثيــة
  في مــدن وادي حضرمــوت

  عمر عبدااله السقاف. محمد عبداهللا السقاف ، م . طارق غازي بازرعه ،د.د
  قسم الهندسه المعمارية والتخطيط البيئي ، كلية الهندسة والبترول

  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

  :ملخــص البــحث
تبر المناطق التاريخية والتراثية بمدن وادي حضرموت ذات أهمية بالغة لما تحتويه مـن تـراث ممـثًال فـي تع

وقــــد تعرضــــت المــــدن فــــي وادي . القصــــور والمبــــاني اإلداريــــة الهامــــة والمنــــاطق القديمــــة والتاريخيــــة بهــــا 
د الحديثــة والخرســانية حضــرموت فــي العقــدين األخيــرين لنــوع مــن التنميــة الحضــرية وٕانشــاء المبــاني بــالموا

  .والتي أثرت بالسلب على طابع هذه المناطق 
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ويهــدف البحــث إلــى اإلهتمــام بمعالجــة الجوانــب البيئيــة لتطــوير هــذه المنــاطق مــن حيــث اإلهتمــام بــالطرق 
والمــرور اآللــي وحركــة مــرور المشــاة وتهيئــة بعــض المســاحات الخضــراء كحــدائق ومتــنفس للســكان وتهيئــة 

لـذلك فقـد . راث وأهميتـه التاريخيـة والسـياحيةللمباني التراثية والتاريخية لتعبر عـن هـذا التـالمحيط الخارجي 
واسـتعرض حالـة المنـاخ وأثـره . وادي حضرموت والتراث الحضاري بهاإهتم البحث بإستعراض أهمية مدن 

والتاريخيـة ثم إستعرض التراث الحضاري بمـدن وادي حضـرموت والمنـاطق القديمـة . . وكيفية الحماية منه
ثــم إسـتعراض حــاالت العـالج الحضــري والبيئــي لـبعض هــذه المنـاطق والتــي تؤكـد أهميــة التخطــيط . . بهـا 

ـــة والســـياحية لهـــذه المـــدن  ـــواحي اإلقتصـــادية واإلجتماعي ـــي لهـــا لخدمـــة الن ويســـتخلص . . الحضـــري والبيئ
صـــول إلـــى بيئـــة تراثيـــة البحـــث أهـــم النتـــائج ويعـــرض أهـــم التوصـــيات التـــي يمكـــن بهـــا تحقيـــق الهـــدف والو 

  .وحضرية مناسبة بمدن وادي حضرموت 

    :مقدمة .1111

بســـبب . وادي حضـــرموت مـــن أنســـب المنـــاطق اســـتيطانًا فـــي الجزيـــرة العربيـــة فـــي العصـــر البرونـــزيكـــان 
وبهــذا يــرجح أنــه عــرف الحيــاة البشــرية قبــل أن . اتســاعه وخصــوبة تربتــه وقــرب مخــزون الميــاه مــن ســطحه

  .من اليمنتعرفها المناطق الغربية 

عــن ســطح  )قــدم 2000(يرتفــع الــوادي بحــوالييقــع وادي حضــرموت فــي الجــزء الشــرقي للجمهوريــة اليمنيــة 
النبــي  ثــم يتجـه إلـى قــبر الً الكسـر شـما إلـى مـن وادي عمــد ودوعـن ووادي العـين جنوبـا ويتجــه يبـدأ .البحـر

 ومـن قعــوضه غربـاً  وســـيؤن وتـريم بمركز حوره  وهـــينن والقــطن  وشـبام مروراً حتى بحر العرب  هود شرقاً 
و يبلــغ عــرض الــوادي حـــوالي عشــرون كــم ويتســع فــي بعــض ) الفوهــه(  بالخشــعه الربــع الخــالي مــروراً  إلــى

خمسـة كـم  يبلـغ حـوالي ويضيق الوادي شرقا ،ثالثمائة وخمسون كـمثالثون كم وطوله حوالي  إلىالمناطق 
فــي ويقـع  .بعـد مدينــة تـريم حتـى المســيلة) كـم 1.5( اليعنـد مدينـة ســيئون ويسـتمر شـرقًا ثــم يضـيق إلـى حــو 

ويحــاط . )°19 -°13(درجتــي وفــي العــرض مــا بــين  جــرينتش شـــرقي) °30:56 -°45(  طـــول مــا بــين درجــه
فـي  وخمسون متر في انحنى  شبه عمودي ثم بعد ذلك يعلـو مئةعالية ترتفع حوالي  ةجبلي ةالوادي بسلسل

  .رىأخ شموخ حوالي مائة وخمسون متر
يضــم وادي حضــرموت مــدنًا ومواقــع أثريــة و تاريخيــة تميــزت بثرائهــا وبأبنيتهــا الفريــدة مــن حيــث التصــميم 

حيـــث توجـــد فـــي وادي . والتنفيـــذ والتفاصـــيل ومـــن حيـــث ديمومتهـــا وارتفـــاع بنائهـــا رغـــم كونهـــا أبنيـــة طينيـــة
سـنة ) 500(ها أكثـر مـنحضرموت شواهد معمارية طينية متمثلة بالمدن والقـالع والقصـور يقـدر عمـر بعضـ

باإلهتمـــام والعمـــل علـــى  اً وهـــذا يجعـــل الـــوادي عمومـــًا جـــدير . والزال بعضـــها بحالـــة وظيفيـــة وفيزيائيـــة جيـــدة
الحفاظ على هذا الموروث الحضاري وٕاعداده ليكـون عـامًال مهمـًا فـي مجـال النشـاط السـياحي الـذي يعـزز 

   .اقتصاد البلد
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أكبـــــر أوديـــــة الـــــيمن وأهمهـــــا مـــــن الناحيـــــة االقتصـــــادية  ،إن منطقـــــة الدراســـــة تقـــــع فـــــي وادي حضـــــرموت
ويشكل الـوادي المركـز السـكاني الرئيسـي علـى النطـاق الـداخلي لمحافظـة ، واالجتماعية والثقافية والتاريخية

وقـد . حضرموت نتيجة لتوفر الظروف المعيشية والمناخية المالئمة مقارنة بصـحراء األحقـاف المحاذيـة لـه
دة تاركة إرث حضاري وثقافي عظيمين ال زال جزء ال يستهان به شاهد على تلك تعاقبت فيه حضارات ع

وتمتد  منطقة الدراسة عبر أربع مديريات مختلفـة بـين خطـي عـرض . الحضارة عدا ما لم يكشف عنه بعد
ـــة ) °51 - °46(وخطـــي طـــول) 16.7° - 15.9°( وهـــي مديريـــة القطـــن ومديريـــة شـــبام ومديريـــة ســـيئون ومديري

والتـي تشــكل هويـة مميــزه ... التـي نشــأت وتركبـت بهــا آثـار وقصــور للحضـارات الســابقةه المــدن هـذ ..تـريم
  .للوادي وسكانه، والمناطق التاريخية التراثية بحاجة ماسة إلى تطويرها وتحسين بيئتها واإلستفادة منها

    :المشكلة .2222

لهــا وجعلهــا مناســبة  والوظيفيــة يئيــةاإلهتمــام والمعالجــة الب إلــىتحتــاج المنــاطق القديمــة والتاريخيــة التراثيــة 
شـــاهد علـــى الحضـــارات الســـابقة والتـــي تمثلـــت فـــي المبـــاني اإلســـتخدام فضـــًال عـــن إســـتخدامها كللزيـــارات و 

وهـــذه الدراســـات تضـــع نقـــط ... والقصـــور واألضـــرحة والطـــرز اليمنيـــة الجميلـــة للمبـــاني والفتحـــات وخالفـــه
 بالمدينــة وكــذلكجديــد القــديم وال عمــرانللالبيئــة المناســبة  اإلهتمــام وتحــدد وتعــالج الحــاالت المختلفــة لتحقيــق

  .السياحية لهذه المدن تللزيارا

  :من البحث الهدف .3333

والتراثيــة والمعماريــة والطــرز دراســة الوضــع الــراهن لــبعض المنــاطق بهــذه المــدن وٕابــراز األهميــة التاريخيــة 
ســبة لتطــوير هــذه معماريــة منا ووضــع األســس التــي تخلــق معهــا بيئــة... التــي تميــز بهــا وادي حضــرموت

  .المناطق

    :مدن وادي حضرموت: أوالً 

وهــي ســيؤن وتــريم وشــبام والقطــن بهــا منــاطق تاريخيــة قديمــة تحــوي علــى عناصــر مــدن وادي حضــرموت 
والمبـاني  هامة مـن المبـاني التراثيـة تميـز كـل مدينـة عـن األخـرى فـي إطـار متجـانس مـع المحـيط العمرانـي

  :كالتالي ونعرض هنا تصورًا لمدن وادي حضرموت التي حولهاالمختلفة والفراغات 
  : مدينة سيئون -أ

عــن  )كــم20(عــن مدينــة تــريم و )كــم34(وتقــع فــي موقــع وســطي بــين مــدن الــوادي الرئيســية حيــث تبعــد  •
  .مدينة شبام وهي المقر اإلداري وعاصمة الوادي والداخل

التـي كانـت عاصـمة ) بـور(قريـة تابعـة لــفي مطلع القرن الخامس الهجري بدأت سـيئون فـي الظهـور ك •
  .حضرموت آنذاك وادي
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تشمل مدينة سـيئون حاليـًا عـدة منـاطق منهـا مدينـة سـيئون والغرفـة والحوطـة وبـور وتاربـة وغيرهـا مـن  •
  ،القرى والمستوطنات المعمارية

طة قصر السلطان الكثيري والمنطقة المحي وفي مدينة سيئون هي قصر سيئون  األثريةأهم المناطق  •
وتــم اإلشـارة إلــى وجــود بعــض المســاجد . وبوابــة ســيئون الغربيــة علــى حـدود مدينــة ســيئون القديمــة .بـه

القديمة في مدينة سيئون القديمة مثل مسجد ومنارة الحبشي إضافة إلى حصون ومبـاني أثريـة  األثرية
  .حول مدينة سيئون وقصور تاريخية داخل مدينة سيئون الفلسكحصن  متهدمة

 ).3,2,1(انظر األشكال أرقام  .أعلى التل مريمة هناك بعض اآلثار المندرسة فيفي منطقة  •

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  يوضح  مدن وادي حضرموت) 1111(شكل رقم 
  

  
  
  

  

  

  
  
  

  
  

  يوضح خريطة مدينة سيئون عليها المواقع التراثية) 2222(شكل رقم
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  يوضح قصر سيئون) 3333(شكل رقم 
  : مدينة تريم -ب
16كــم وتقــع علــى خــط عــرض34إلــى شــرق ســيئون وتبعــد عنهــا كمــا ســبق ذكــره بمســافة تقــع المدينــة  •

o 
48ثانية شمال خط االستواء وعلى خط طول  57و  ودقيقتين

 oينتشثانيـة شـرق خـط جـر  32و دقيقـة 58و 
  .)5،4(شكل رقم 

مدينــة تــريم القديمــة كانــت تتكــون مــن حــارتين هــي الخليــف واألزرة متصــلتان بحصــن الزنــاد والســوق  •
  .الواقعة حول الحصن النجدية

بوابـة سـدة : هــ وزود بـثالث بوابـات913المدينة القديمة كانت محاطة بسـور منيـع تـم هدمـه وبنائـه عـام  •
  .يادين في الجنوب والثانية في الجنوب والثالثة من جهة الشمال

أو خارجهــا  تعتبــر مدينــة تــريم القديمــة تاريخيــة وتعتبــر كــل الحصــون والقــالع المرتبطــة بســور المدينــة •
  .آثار

تشـتهر مدينـة تــريم بقصـورها الطينيـة الرائعــة ذات الزخـارف والنقــوش والتـي تجمـع بــين الطـراز العربــي  •
، المحضــار بــن علــوي فــيالمــن هــذه القصــور والفلــل . اليمنــي والشــرقي آســيوي الهجــين مــع الكلونيــالي

أبــو بكــر بــن شــيخ  فــي، قصــر الريــاض وأســمرا وبيــت لبنــان، قصــر الرنــاد أو قصــر الســلطان الكثيــري
، وقصـر بــن يحيــى وقصــر بقبــق، وقصــر القبــة ، محمــد بـن حســن الكــاف فــيالو ، وبيــر يمــاني، الكـاف

محمـــد بـــن حســـن الكـــاف  يالحســـن بـــن الشـــيخ الكـــاف وفـــ فـــيالو ، وقصـــر شـــكر، حســـين الكـــاف فـــيالو 



www.manaraa.com

Bazara  T.G ,   AL-Sagaf  M.A and AL-Sagaf O.A 748 

ن شــيخ عمــر بــ فــيالو ، وقصــر التــواهي، عبــد الــرحمن بــن الكــاف فــيالو ، عبــد القــادر بــن الشــيخيالوف
   ).9،8،7،6(شكل رقم  وقصر المنصورة، وقصر عشة، الكاف

 .مسجداً  360تشتهر مدينة تريم بكثرة مساجدها وكان عددها يقارب الـ  •

والمتكـــون مـــن بيـــت  �شـــيدت جميـــع المســـاجد وخصوصـــًا القديمـــة منهـــا علـــى نمـــط مســـجد الرســـول  •
. مسـجدًا تقريبـاً  14اجد المنـدثرة المس. الصالة الذي ينقسم إلى قسمين مغلق ومفتوح وصحن وحمامات

 ).10( أنظر الشكل رقم

  : مدينة شبام -ج
تنسب شبام إلى بانيها الحميري شبام بن الحارث بن حضرموت األصغر وكانت من المـدن المعروفـة  •

وبنيـت مدينـة شـبام الحاليـة علـى أنقـاض . قبل الميالد والسادس بعـد المـيالد 14والمشهورة بين القرن الـ
الطـابوق الطينـي  ام القديمة مما أعطاها مظهر البناء على قاعـدة وكانـت محاطـة بسـور مـنمدينة شب
  .م ويقطع السور ببوابة واحدة من الجهة الجنوبية وهي تتصل مباشرة بفناء كبير9-5بارتفاع 

مدينة شبام كانت تحتل مساحة أكبر إال أن السيول الجارفة التـي كانـت تجتـاح المنطقـة دمـرت أجـزاء  •
  .لمدينةمن ا

إلـى عنـد ملتقـى السـيول فـي القـرن العاشـر الهجـري والزال موجـودًا ) مـوزع(إلى غرب المدينة بني سـد  •
 .متر يمتد من الشمال إلى الجنوب غربي منطقة خشامر800طول السد .  اآلن

لضــيق الربــوة التــي تقــع عليهــا مدينــة شــبام القديمــة انطلــق البنيــان إلــى عنــان الســماء حتــى وصــل فــي  •
كذلك تم تخطيط المدينة بطريقة دقيقة ومنظمـة وكـان التوسـع ، أدوار من الطين 8ألحيان إلى بعض ا

 .العمودي نتيجة حتمية

تعتبــر مدينــة شــبام مــن المــدن اليمنيــة القليلــة التــي تتمتــع بحمايــة منظمــة المــدن التاريخيــة كونهــا إرث  •
لــى نمــط الحيــاة القديمــة ريخي وقــد حافظــت المدينــة عاحضــاري وعاصــمة حضــارية قديمــة ذات بعــد تــ

 .)11(شكل رقم  سهم في إبقاء واستمرار األشكال المعمارية القريبة من أصولهاأمما 

وفـي نطـاق حـدود  –إلـى الجنـوب  –) وتسـمى سـحيل شـبام(تقع قريـة السـحيل فـي محـيط مدينـة شـبام  •
 . حمايتها

بل السحيل مثل كوت تطل على قرية السحيل مجموعة من الحصون والقالع التاريخية شيدت على ج •
 .)14،13،12( رقم أشكال السعيدية وكوت السلطان بن مهدي
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  األثرية القديمة يوضح خريطة مدينة تريم) 4444( شكل رقم
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  يوضح قصر القبة) 7(شكل رقم        يوضح قصر الرناد              ) 6(شكل رقم     

 �وا�� د��� �ر�م ا��د���و	� ) 5555(��ل ر�م

 ا��ر��

��د ا��	�رأھم �و	� ) 10101010(��ل ر�م
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    يوضح قصر دار السالم) 9999(يوضح قصر التواهي                     شكل رقم ) 8888(شكل رقم 

  

  
  
  

  
  
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

  

� ���م ا���ر�����و	� ) 11111111(��ل ر�م��� 
� �و	�) 12121212(��ل ر�م������ل ���م  
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  : مدينة القطن -د
15.8( تقـــع مدينـــة القطـــن عاصـــمة المديريـــة غـــرب منطقـــة الدراســـة علـــى خـــط عـــرض  •

o  ( وخـــط طـــول
)48.5

o ( وتقع غرب مدينة شبام.  
  .تتكون المدينة من قرى ومستوطنات متناثرة •
بنسيجه المتضام تاريخيًا كان محاطًا بسور هدم الجزء األكبر  )15( شكل رقم الجزء القديم من المدينة •

ولكن ال زالـت ، المالصقة له) نوبات(وأبراج المراقبة ) الكوت(منه وتدهورت معظم القالع والحصون 
  .د باقيةبعض الشواه

ال توجـــد إحصـــائية دقيقـــة حـــول عـــدد المســـتوطنات والقـــرى والمبـــاني والمواقـــع التاريخيـــة واألثريـــة فـــي  •
  .المدينة وخارجها إال إن عددها بالعشرات

وحوطــة آل ، توطنات مثــل ديــار المحضــار القديمــةتعتبــر قريــة الكــروس الشــرقية وبعــض القــرى والمســ •
كمـا يعتبـر حصـن شـهدان وحصـن ثابـت . يم مواقـع تاريخيـةرشيد والحصن القـديم ضـبعان والفـرط القـد

  .وقصر القعيطي إضافة إلى عدد كبير من الحصون والقالع أبنية أثرية
وأبنيتهــا حديثــة بنيــت فــي النصــف . الجـزء الحــديث مــن المدينــة خــارج ســور المدينــة القديمـة بعــد هدمــه •

ليــة والتاريخيـة مــا يجعلهـا تحظــى الثـاني مـن القــرن الماضـي ولكــن بعضـها تمتلــك مـن المقومـات الجما
أنظـر األشـكال  تاريخيـة أيضـاً  قصـوراً  باالهتمام وبضرورة الحفاظ عليها مثل القصور الحمـراء وتعتبـر

 .]7[ )19،18،17،16(رقم 

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

  

  يوضح الجزء القديم من مدينة القطن )15151515( شكل رقم

 



www.manaraa.com

ENVIRONMENTAL STUDY FOR DEVELOPER HISTORICAL…. 753

  

  

                                                              
  ا��ر�و	� ا��$ر ) 11119999(ر�م ��ل

  

  �و	� أ�د �$ور ا��طن) 16161616(��ل ر�م
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  :للمباني الدراسات والمعالجات البيئية:  2222

  :حالة المناخ 2222-1111
للمناخ تأثير على العمارة وذلك في كافة أنواع المنشآت وخاصة السكنية منها والتراثية وهذا البحث يحاول 

والتخطـــيط المعمـــاري فـــي المنـــاطق التراثيـــة فـــي مـــدن وادي الوصـــول إلـــى وضـــع أســـس ومعـــايير التصـــميم 
حضرموت ذات المناخ الحار الجاف وذلك لتحقيق اإلتزان والتوافـق بـين إحتياجـات اإلنسـان المتعـايش مـع 

  ..ظروف البيئة وتتطوير المناطق التراثبه في مدن وادي حضرموت 
  :ةدرجات الحرار   -)أ ( 

، درجـه مئويـة 31.2 إلـىوصـل متوسـطها إذ عام في نصف السنة الصيفية تتميز درجات الحرارة باإلرتفاع ال
درجـه  21.9نحـو  إلـىمتوسطها الشتوي إذ وصل  السنةفي نصف  الحرارةو االنخفاض النسبي في درجات 

، نتيجــة للهــوه الكبيــرة بــين الليــل و النهــار فــي دى الحــراري اليــومي و الفصــلي كبيــرو لهــذا فــان المــمئويــة، 
 43و كذلك بـين الصـيف و الشـتاء حيـث إن أعلـى متوسـط درجـة حـرارة سـجلت فـي سـيئون  رةالحرادرجات 

  .درجه مئوية في شهر يناير 9.4ارة درجه مئوية في شهر يوليو و أدنى متوسط درجة حر 

    :الرطوبة النسبية -) ب( 

 يقـــل متوســـط بـــاإلقليم الســـاحلي الـــذي ال ةمقارنـــ%  41.4يبلـــغ المعـــدل الســـنوي للرطوبـــة النســـبية فـــي الجـــو 
متوســطات فــي البالصــيف إذ ســجلت أعلــى  ةالشــتاء مقارنــ كمــا يرتفــع فــي% 64الرطوبــة النســبية فيــه عــن 

و % 46.77الشـــتوي  الســـنةكمـــا بلـــغ متوســطها لنصـــف % 32أدناهـــا فـــي شــهر يوليـــو  و% 53.4شــهر ينـــاير 
 الحـرارةت درجـات االخـتالف فـي معـدال إلـىو يعـزى ذلـك التبـاين % 36.1الصـيفي  السنةمتوسطها لنصف 

  .اح بين هذين الفصلين من جهة أخرىالتباين في سرعة الري إلىو  جهةمن 
  :الرياح -) جـ( 

الشـتوي نحـو  السـنةسـاعة و فـي نصـف /كـم3.65الصـيفي نحـو  السـنةيبلغ متوسط سرعة الرياح فـي نصـف 
 الســـنةنصـــف  انتشـــار و تشـــتت الرطوبـــة فـــي الجـــو ال ســـيما فـــي إلـــىاألمـــر الـــذي أدى . ســـاعة/ركمـــ 3.2

 الســـنةر فـــي نصـــف خـــالصـــيفي و تبـــديل الهـــواء الرطـــب بـــالهواء الجـــاف علـــى الـــرغم مـــن زيـــادة كميـــة التب
ــم 9.55 البالغــةالصــيفي  ــم تتجــاوز فيــه كميــة التبخــر الســنةبنصــف  ةمقارنــ ســاعة/مل ــم 6الشــتوي الــذي ل / مل

  .ساعة
و    %16و % 20بواقــع  ةغربيــ ةشــماليو  ةو شــمالية غربيــ اإلقلــيمفــي هــذا  الســائدةاالتجــاه العــام للريــاح  

 علـــىمـــن جملـــة الريـــاح الهابـــه % 48مجتمعـــه نحـــو  الثالثـــةتمثـــل هـــذه االتجاهـــات  إذعلـــى التـــوالي % 12
   .]4[اإلقليم

  
  :طرق معالجات وعزل أشعة الشمس عن المباني 2222-2222

��ل ر
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اإلنسان يحمي نفسه ن ألها تأثير مباشر على العمارة، وكما فير في حياة اإلنسان ولهذا بإن للشمس أثر ك
أكثـر  ر، وذلـك لتـوفاألشـعةمن أشعة الشمس الحارة فكذلك المعماريون عملوا على حمايـة المبنـى مـن تلـك 

  .اإلنسانسبل الراحة لهذا 
وهي عبارة عن عناصر تنشأ خصيصا للوقايـة مـن أشـعة الشـمس وتتخـذ عـادة   :كاسرات الشمس 2222-2222-1111

فيما يلي أهم مميزات كل نوع من األنواع الثالثة الرئيسية و ، ا معاسي أو األفقي أو كليهمأأحد اتجاهين الر 
  .التظليل األفقية والعمودية كذلك واألفقية

  :)Horizontal Types ( األنواع األفقية •
  .يفضل استخدام الشرائح األفقية في الجهة الجنوبية أو حول هذه الجهة .1
 .الشرائح األفقية الموازية للحائط تسمح بمرور الهواء .2

 .استخدام الشرائح المعلقة لحجب أشعة الشمس المنخفضة .3

 .الشرائح األفقية المتحركة يتغير مسقط ظلها حسب الحاجة .4

  ):Vertical Types(األنواع الرأسية •
  .يفضل استخدام الشرائح الرأسية العمودية في الواجهات الشرقية والغربية والشمالية .1
ر متنـاظر أو متماثـل ويفضـل فصـلها عـن يـط مسقط ظلهـا غالشرائح الرأسية المائلة الثابتة على الحائ .2

 .مل إلى غالف المبنىحالحرارة بال ال تنتقلالحائط حتى 

الشرائح الرأسية المتحركة يمكنها تظليل كامل مسـاحة الحـائط ويمكـن توجيههـا إلـى أي اتجـاه معـاكس  .3
  .أو باتجاه الشمس حسب فصول السنة

  :)tical & HorizontalVer(األنواع األفقية والعمودية معا •
الشــرائح العموديــة واألفقيــة الثابتــة هــي عبــارة عــن مجمــوع مســقطي الظــل للشــرائح العموديــة والشــرائح  .1

  .األفقية وتناسب أي اتجاه جغرافي
الشــرائح العموديــة الثابتــة واألفقيــة المتحركــة تعطينــا اكبــر مســقط ظــل متغيــر وحســب الحاجــة وتعتبــر  .2

 .]2[ )20(شكل رقم  ة في المناطق الحارةوخاص كاسرات الشمسأفضل وسائل 
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  كاسرات الشمسبعض أنواع  يوضح )22220000(شكل رقم 
  :المشربيات 2222-2222-2222

فتحـات فـي الجـدران مباشـرة  أو )الشناشـيل(هي عبارة عن فتحـات قـد تكـون علـى شـكل كتـل بـارزة فتسـمى 
  :قواطع وذات وظائف متعددة منهاة بهندسية ومغلق أشكالكون ذات ت .)المشربيات(فتسمى 

  .الداخلي للمبنى الفضاء إلىالسيطرة على كمية الضوء الداخلة  .1
  .)باتات زكيةجرار ماء او ن: باستعمال معالجات خاصة مثل ( تقليل درجة حرارة الهواء الجاري  .2
  .)المعالجات السابقة ( ية للهواء زيادة الرطوبة النسب .3
  .الخصوصية تحقيق .4
 .بواجهات المباني توفير التظليل .5

 ألـواحمن عدة  ةنبارزة من الخشب المحمول على حوامل خشبية مكو  أبراج أشكالعلى  المشربيات وتكون
برجهـا  أرضيةفي تلك المخرمات  أيضاوقد توجد ، متحركت خشبية بعضها ثابت وبعضها مملوءة بمخرما

 األسـفلسـيا مـن أهـذه الشناشـيل ر  إلـىلل مخرمة في السقف مما يسمح بالتخ ألواحالبارز في الهواء تقابلها 
  .الجوانبمن  وأفقيا األعلى إلى
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    في مدينة الهجرين بوادي حضرموتالتي ظهرت  المشربيات نموذج لبعض يوضح) 22221111(شكل رقم 

  

  :طرق عزل األسقف 2222-2222-3333
للنــوم  أيضــاي  يعــد فهــو فضــاء معيشــ، يفيــة المهمــة فــي العمــارة التراثيــةالوظ األجــزاءتعتبــر الســطوح احــد 

  :لمعالجات المستعملة في السطوح هيا إن، صيفا
  .)طابوق مثقب(، )الخشب(اد بناء عازلة للحرارة استعمال مو  .1
 .عاكسة للحرارة وبألوانعزل حراري التسطيح بمواد بنائية ذات  .2

ر الراحـــــة لكونـــــات مســــقفة تســـــاعد علــــى تظليــــل الســـــطوح خــــالل النهـــــار وتــــوفوب )أبــــراج(  اســــتعمال .3
غيــر مســقف وخــالي مــن الفتحــات الخارجيــة ويحتــوي  آخــرطــابق  وكأنهــا .ســيكولوجية خــالل الليــلال

  :مايلي بعضا منها

  .الصيف لكنها منظورة في الخارج يستخدمها الناس في ليالي أسقفبشكل غرف بدون  أماكنتوفير   -
  السطوح أرضيةفوق  النهار أثناءظالل عميقة  وٕالقاءالشمس  أشعةارتفاع الستارة عمل على كسر  -

  .كمية الحرارة التي تكسبها السطوحما يقلل  نفسها     
  أمرالنهار وهو  أثناءتوفير عامل الخصوصية والحجاب للسكان وذلك عند استعمالهم للسطح   -

  .واالجتماعية الدينيةلبه العوامل تتط     
  :مواد البناء الطينية للحوائط 2222-2222-4444

كــان ســببه ، اني الســكنية والعامــةفــي المبــمــواد البنــاء الطينيــة مــن  )لحــوائطا(اســتعمال الجــدران الســميكة 
تقلبـات الخارجيـة فـي ساعدت في االحتفاظ بدرجات الحرارة الداخليـة بعيـدا عـن ال أنها إال إنشائي األساسي

  .]6[درجة الحرارة

   :طرق عزل أشعة الشمس خارج المباني 2222-3333
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ممرات وبالتالي امتصاص حرارة األشعة السـاقطة وتشـتيتها زراعة المحيط الخارجي وتنسيق وتحديد ال •
  .بعيدًا عن المباني

ممـا يـؤدي إلــى حمايـة المبــاني وتظليلهـا ومنـع أكبــر قـدر مــن  دائمـة الخضــرةزراعـة األشـجار المورقــة  •
 األشعة عن الحوائط طول فترات النهار

 .إتجاه وحجم فتحات الشبابيك والتهوية الطبيعية •

تظليـل مسكن وأهميته فـي خلـق منـاخ بيئـي مناسـب حراريـًا يحقـق التهويـة الطبيعيـة والالداخلي لل الفناء •
هيئـة المنـاخ البيتـي فضـًال عـن زراعـة جـزء منـه لت... للفراغ الداخلي المفتوح للفناء معظـم فتـرات اليـوم

 .]3[المناسب للرؤية وٕانخفاض درجة الحرارة

المنـــاطق التراثيـــة بمـــدن وادي األثـــر البيئـــي لحالـــة المنـــاخ علـــى تشـــكيل وتخطـــيط  -3333 
  :حضرموت

لقــد إســتفاد الســكان بــوادي حضــرموت مــن الموقــع الجغرافــي والمكــاني المتميــز لــوادي حضــرموت ومناخــه 
التـي تشـكيل تجمعـات المنـاطق السـكنية و لبند السـابق وذلـك فـي احالته في  استعراضالخاص به والذي تم 

  .ةيدلعقود عدالتاريخية والتراثية  اتميزت بعمارته
  :وتراثيًا كما يلي هنا األثر البيئي لحالة المناخ على تلك المناطق  المتميزة تاريخياً  ضونعر    

  :) تحت إشراف منظمة اليونسكو( تخطيط وتشكيل مباني مدينة شبام التاريخية:3333-1111

    :تخطيط الطرق والساحات •

مــع .. وضــيق العــروض شــبكة الطــرق والشــوارع التــي ظهــرت بشــكل منكســر) 22( يالحــظ مــن الشــكل رقــم
  .مالحظة ارتفاع المباني إلى أكثر من عشرون متراً 

المدينــة مــن الجنــوب مطــًال علــى مجــرى  لمميــز حيــث تحــدد مــدخكـذلك فــان توزيــع الســاحات ظهــر بشــكل 
  .للمدينة حيث السوق العام للمدينة والخدمات ومتصًال بالساحة الرئيسيةالسيل الرئيسي بالوادي 

اتسـاعا تتصـل  أكثـر أخـرىالعـروض ومـع طـرق بطـرق ضـيقة  ىاألخر سية بالساحات وتتصل الساحة الرئي
ــاً  إلــىبالســاحات الكبيــرة وتســمح بمــرور الســيارة وتصــل  ويبلــغ عــرض  المســجد الــذي يتوســط المدينــة تقريب

  .متراً 360طولها مترًا  230التاريخية المدينة
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  مدينة شبام التاريخية ويالحظ شبكة الطرق والساحات والمباني يوضح مخطط ) 22222222(شكل رقم 
    :التظليل والعزل الحراري •

رض اقتصــادية عاليــة المســتوى للعائلــة الواحــدة نظــرًا لضــيق األ أهميــةلقــد كــان لفكــرة ارتفــاع المبــاني       
فـي إعتبـارهم حالـة حيـث وضـعوا  هتمام الكبير بعمل طرق ضـيقةإلالمرتفعة المقامة عليها المدينة وكذلك ا

المناخ الحار في فصل الصيف والذي تم معالجة ذلك بارتفاع المبـاني وضـيق الطرقـات والتـي تظللـت مـع 
 ).العصر إلىمن الضحى (حركة الشمس خصوصًا في أثناء النهار 

فقــد تــم بناؤهــا مــن الطــين ... كــذلك قــد تــم مراعــاة الحمايــة مــن الشــمس التــي تتعــرض لهــا المبــاني       
رتفــاع بالمبــاني مـن جهــة والحمايــة مــن الشـمس والعــزل الحــراري الكبيــر سـمك كبيــر يحقــق لهـم الــتمكن االوب

  .)23(شكل رقم  من الحرارة وتحقيق المناخ المريح والمناسب داخل المساكن
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشكل إرتفاع المباني وضيق الطرقات بمدينة شبام وتدرج سمك الحوائطيوضح ) 23232323(شكل رقم 
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    :منطقة قصر سيئون 3333-2222 •

    : المنطقة التاريخية وموقع القصر  •

أمتــار وفــي المنطقــة التاريخيــة  10يقــع قصــر ســيئون علــى ربــوة ترتفــع عــن المحــيط الخــارجي بحــوالي      
حيــــث تحــــيط بالقصــــر مبــــاني الخــــدمات التجاريــــة المســــقوفة والتــــي تســــمى فــــي كثيــــر مــــن الــــبالد العربيــــة 

  . لمحالت التجارية والمطاعموكذلك المقاهي وا) بالقيسارية(
ويالحظ من المخطط للمنطقة التي  يقـع بهـا القصـر أنـه موجـه جهـة الشـمال والمـدخل القصـر جهـة       

الجنــوب نحــو الســاحة الكبيــرة وذلــك للتمتــع بــالهواء الســائد البــارد الــذي يتجــه مــن الشــرق للغــرب والعكــس 
  ).24(أنظر الشكل رقم . صحيح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  يوضح مخطط منطقة قصر سيئون التاريخية) 24242424(شكل رقم 

  .ويالحظ المساحة الكبيرة الغربية والمساحة الكبيرة أمامه ومواقع مباني الخدمات
  :التظليل والعزل الحراري والتهوية •

 ةكبيـرة تتخللهـا طرقـات ضـيق ةكتلـ إلىالداخل وتتحول  إلىتنغلق ي مدينة سيئون جاءت فالمنطقة القديمة 
كانــت الفكــرة األساســية للتظليــل والعــزل  .شــعاع الشــمس البيئــة الخارجيــة إلــى األدنــىلكــي تتعــرض بالحــد 

  :والتهوية من خالل التالي
 .العزل الحراريخاصية  لخشب لما لهما مناستعمال المواد المحلية في البناء و السيما الطين و ا .1

وين الظـــل فـــي الشـــوارع واألزقـــة للمشـــاة الحركـــة واألزقـــة والـــذي بـــدوره يســـاهم فـــي تكـــضـــيق ممـــرات   .2
 .ولواجهات المباني
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 استعمال الجـدران السـميكة مـن مـادة الطـين فـي المبـاني والـذي سـاعد علـى االحتفـاظ بـدرجات الحـرارة .3
 .متوازن بعيدا عن التقلبات الخارجية لدرجات الحرارة بشكلداخليا 

وي الشبكي غير المنتظم المتماثل و النسيج تميز النسيج العمراني لمدينة سيئون القديمة بالنمط العض .4
 7/1العمراني لمدينة شبام القديمة حيـث نسـبة ارتفـاع الكتلـة إلـى الفضـاء أكثـر مـن واحـد و قـد تصـل 

حيث يزيد عمق ارتفاع المبنى إلى عرض الفضاء مما يسـمح لحركـة هـواء دائمـة ومسـتمرة ومسـتديمة 
بـق أم ال إذ يبلـغ أقلهـا ارتفاعـا ثـالث طوابـق كمـا فـي على الرغم من كـون معظـم األبنيـة متعـددة الطوا

توجـد  طوابـق و فـي األبنيـة السـكنية سـواء الـثالث أو التسـع. معظم مدينة سيئون أو فـي شـبام القديمـة
أو فضــاء  للنــوم فــي فصــل الصــيففضــاءات مكشــوفة فــي ســطح المبنــى و فــي الطوابــق الســتثمارها 

 . التي تستغلها العائلةمفتوحا مكمال للوظائف الفضائية بالمبنى 

مسـاحتها أثـر فـي الحفـاظ علـى الحـرارة الداخليـة المناسـبة و صـغر  تحديد استعمال الفتحات الخارجيـة .5
زيـــادة فتحـــات المنـــازل .لـــيالنهـــارا و تـــدنيها  بشـــكل كبيـــر بارتفـــاع درجـــة الحـــرارة الخارجيـــة دون تأثرهـــا

 .خاصة في اتجاه هبوب الرياح و منصرفها

بعض عنصر الخصوصـية للسـكان داخـل المسـكن ت بالمشربيات حقق تأمين تحاإن تغطية بعض الف .6
و الحد من قـوة اإلضـاءة الطبيعيـة و التقليـل مـن نفـوذ أشـعة الشـمس إلـى الـداخل إضـافة إلـى الناحيـة 

 .ية للفتحاتالجمالية التزين

  :المنطقة القديمة والقصور والمقابر بمدينة تريم 3-3
خل المدينة يتجه من الطريق العام إلى المنطقة القديمة لمدينة تريم والتي يتضح من خريطة المدينة أن مد

متـر والتـي تشـكل 300تحتضنها من الجهة الشمالية والغربية لعمرانها الهضبة الشمالية التي ترتفع بمقدار 
لزراعيـة فـي الكبير وبشكل متعامد تقريبا وتواجه المدينة األراضـي ا الرتفاعهانوع من الحماية للمدينة نظرًا 

قلــب وادي حضــرموت حيــث تــأتي الميــاه عنــد ســقوط المطــار وجريانهــا نحــو البحــر العربــي بمرورهــا بــين 
منطقــة المســيلة حيــث ميــاه البحــر وتعتبــر منــاخ وبيئــة تــريم  إلــىالشــمالية والجنوبيــة والتــي تصــل  الهضــبتين

عـات والمـزارع وتحقـق تلطيفـًا وتخفيفـًا جيدًا حيث تمر بها الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية وتمر على الزرا
  .لدرجة الحرارة صيفًا في مبانيها وعمرانها

  : وتتكون المدينة من عناصر معمارية وتراثية هامة نذكرها فيما يلي
 .القصور التراثية والمدينة القديمة -                .الساحات وبوابة تريم القديمة -

 .المقابرموقع و مدخل المدينة  -       .المساجد التراثية -

  :الساحات وبوابة تريم القديمة 3-3-1
تقــع معظــم المحــالت التجاريــة فــي المنطقــة القديمــة التــي تتميــز بعمرانهــا التراثــي ونظــام الطرقــات المعرجــة 
والساحات الواسعة والمحالت التجاريـة المتالصـقة التـي تميـزت بهـا المـدن العربيـة واإلسـالمية ويتضـح مـن 
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ومــدخل وبوابــة المدينــة كمــا يتضــح  خريطــة المدينــة محــددًا عليهــا المنطقــة القديمــة) 4(الخريطــة شــكل رقــم 
مـــن الخريطـــة الســـاحات والفضـــاءات التـــي تشـــكل عنصـــرًا هامـــًا مـــن تكـــوين المنطقـــة القديمـــة والتـــي تعـــالج 
التكدس العمرانـي وتسـاعد علـى خلـق منـاطق التجمـع السـكاني وكـذلك للتهويـة وتقـع بوابـة تـريم عنـد مـدخل 

  .وتشكل عنصرًا هامًا للمدينة القديمة ةالمدين
 :القصورالتراثية والمدينة القديمة 3-3-2

وتقــع القصــور التراثيــة الهامــة بالمنطقــة التاريخيــة للمدينــة وتقــع فــي إتجــاه المــدخل الرئيســي للمدينــة وبوابــة 
صــر التــواهي وقصــر المدينــة ويعتبــر قصــر الرنــاد مــن أهــم القصــور بالمدينــة باإلضــافة إلــى قصــر القبــة، ق

  ).9،8،7،6(دار السالم كما يتضح باألشكال أرقام 
  :المساجد التراثية 3-3-3   

ويعتبر مسـجد المحضـار عالمـة مميـزة لمدينـة تـريم بتصـميمها الرائـع ومئذنتـه الفريـدة فـي تصـميمها ومبنـي 
من الطوب الطيني بارتفاع مئذنته التي تبلغ أكثر من أربعون مترًا وهـو المسـجد التراثـي والتـاريخي للمدينـة 

  ).10(ويقع بالمنطقة القديمة أنظر شكل رقم 
  :المقابرقع مو مدخل المدينة و  3-3-4 

وتقـع منطقــة الجبانــات والمــدافن التــي تحتـوي علــى مقــابر المــوتى فــي مـدخل المدينــة الرئيســي جهــة اليســار 
منه وعددها ثالثة مواقع محددة بأسوار خاصة بها ومدخل لكـل منهـا ويظهـر بهـا بعـض األضـرحة المبنيـة 

  ).4(وتتضح مواقعها من خريطة المدينة شكل رقم 
  :ني والمحيط العمراني المؤثر مناخياً توجية المبا 3-3-5 

لقــد تــم إختيــار موقــع مدينــة تــريم فــي هـــذا الموقــع المحــاط مــن جهــة الشــمال بالهضــبة الشــمالية المرتفعـــة 
والـــذي يؤكـــد ذلـــك ســـور المدينـــة الممتـــد مـــن مـــدخل المدينـــة جنـــوب المدينـــة والمتجـــه شـــرقًا موازيـــًا  للحمايـــة

وداخلها في األودية الداخلية ويعتبر هـذا الموقـع محميـًا طبيعيـًا مـن  للهضبة الشمالية بل وٕامتد العمران بها
جهة الشمال ومن الناحية البيئية فان المباني داخل الموقع التـاريخي قـد إتجهـت نحـو الجنـوب حيـث إتجـاه 

  :الهواء من المناطق الزراعية والقادم من جهة الغرب والجنوب الغربي لذلك يالحظ اآلتي
 .ة الشرق والجنوب إلستقبال الهواءإتجاه المباني جه •

إتجاه الطرق الرئيسية جهة الشرق وجهة الشمال في المنطقة التاريخية وقـد تـم إتبـاع ذلـك فـي منـاطق  •
 ).4(التوسع العمراني الجديدة بالمدينة كما يتضح من الخريطة شكل رقم 

ة الشــمال والجنــوب جهــة اإلســكان الجديــد بالمدينــة إســتخدم إســلوب التخطــيط الشــبكي والطــرق متجهــ •
والشرق والغرب بمعنى أنها تحيط بالمباني وتساعدها على التظليل الجيد والتهوية الجيدة صـيفًا وذلـك 

  .بمحيطها الخارجي الزراعي
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  :المنطقة القديمة بمدينة القطن 3-4
مـارًا  من الخريطة اإلقليمية لوادي حضرموت يالحظ مرور الطريـق الرئيسـي الـذي يـربط بـين مدنـه األربعـة

  .بمدينة القطن مخترقًا المنطقة القديمة والتاريخية والتي تقع مالصقة للهضبة الجنوبية للوادي
ـــق الرئيســـي ب ـــؤدي الطري ـــة وخصوصـــًا قصـــر الســـلطان الوي ـــة الـــى عـــدد مـــن قصـــور المدينـــة التاريخي مدين

  .القعيطي والذي يمثل رمزًا مميزًا للمدينة كذلك يوجد القصر األبيض والقصر األحمر
ويعتبر الطريق الرئيسي الذي يمر بالمنطقة التاريخية ويتجه من الغرب الى الشرق قادما من مدينة المكـال 

طريق الـذي يتجـه نحـو صـنعاء عاصـمة الجمهوريـة اليمنيـة وهـذا العاصمة محافظة حضرموت والمتصل ب
عيــة جهــة الشــمال اإلتجــاه يشــكل وجــود المبــاني الســكنية والخــدمات حيــث يطــل عليــه وتقــع عليــه طــرق فر 

مـة مـن الغـرب ومـن الشـمال الغربـي ومـن الجنـوب الغربـي ادن إتجاه الرياح السائدة القإوالجنوب ومن هنا ف
وهو ماإتبعه األجداد بالمنطقة التاريخيـة بـل واسـتمر علـى ذلـك الـنمط تجعل التهوية مناسبة لمباني المدينة 

     . ]1[ )19،18،17،16،15(في المباني الجديدة بالمدينة أنظر األشكال أرقام

  :طرق تطوير ومعالجات المناطق التراثية في مدن وادي حضرموت:  4444 
  ):منطقة شبام القديمة( مدينة شبام:  4444-1111

  :لى مايليإمدينة شبام مثل ماأشرنا سابقًا من المدن التاريخية التي تحتاج 
مســطحات حــول المدينــة إحاطــة منطقــة شــبام القديمــة مــن الخــارج بمحــيط زراعــي مــع زراعــة بعــض ال .1

 .التاريخية

 بإبعـادتحتاج الـى العـالج المـروري والبيئـي حيـث حركـة المـرور وتأثيرهـا السـلبي علـى المبـاني، وذلـك  .2
 .طرق المرور اإلقليمي

ثرات البيئيــة مثـل الســيول التــي أثــرت يفضـل عمــل ســور حجـري ســميك وقــوي حولهــا للحمايـة مــن المــؤ  .3
  .الخارجيالحوائط الساندة للسور  وتؤثر على

  ):سيئون منطقة قصر( مدينة سيئون:  4444-2222
ـــة قصـــر ـــه  يعتبـــر موقـــع منطق ـــه التاريخيـــة وأهميت ـــب المدينـــة النـــابض بالحركـــة مـــن حيـــث أهميت ســـيئون قل

فـي ه وكذلك لوجود المعالم الرئيسية للمدينة فيه مثل قصر السلطان الكثيري والذي يطلق عليـ، االقتصادية
أمـا مـن الناحيـة االقتصـادية فـإن أهميـة . وكـذلك وجـود الجـامع الكبيـر) بالحصن الدويل(  بعض التسميات

 هنــه مركــز المدينــة مــن حيــث الحركــة التجاريــة واالقتصــادية حيــث يــأتي إليــأالموقــع اقتصــاديا تتمثــل فــي 
وتكمن أهميـة ، المواطنون من كل أنحاء سيئون ومن كل مناطق الوادي وخاصة المناطق المجاورة للمدينة

الناحية السياحية وجود بعض المعالم األثرية القديمة التي تعتبر من ابرز المعالم التاريخيـة فـي  الموقع من
  .الخ.....والجامع الكبير وغيرها من المعالم األثرية) الحصن الدويل(  اليمن وهو قصر السلطان الكثيري
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العــام للمركــز يتميــز  مركــز مدينــة ســيؤن مدينــة قديمــة ذات طــراز معمــاري وتخطيطــي قــديم وكــذلك النســيج
يتميـز مركـز مدينــة سـيؤن بعــدد مـن الصـروح المعماريــة الواضـحة والتــي . بعـدم وجـود اســتقامة فـي الشــوارع

  :تأخذ أهميات متفاوتة والتي تعد من أهم المعالم البارزة في المدينة وهي
متمثلـة بوجـود قصـر سيؤن النابع من وجود العديد مـن المعـالم األثريـة العمرانيـة والة حيوية مركز مدين .1

باإلضـــافة إلـــى وجـــود بوابتـــان ، ثـــري مـــن المعـــالم الرئيســـية بالجمهوريـــةأالســـلطان الكثيـــري وهـــو معلـــم 
ويــتم الحفــاظ عليهــا حيــث تــم تــرميم البوابــة الغربيــة باإلضــافة إلــى  ةقائمــ تلســيئون القديمــة وهــي مازالــ

  .العديد من العالم األثرية األخرى
  .الثة مبانيوجود مجمع قضائي حديث يضم ث .2
  .داره المحلية بالمديرية ضمن المركز والذي يوجد في مبنى قديم تم ترميمه حديثااإلوجود مبنى  .3
  .دي بشكل عام وليس للمديرية فحسبويتميز مركز مدينه سيئون بأنه مركز تجاري للوا .4
ر بقــي كــذلك يتميــز مركــز مدينــه ســيئون بكثــرة المســاجد فيــه ، الــبعض منهــا تــم تحديثــه والــبعض اآلخــ .5

  .على ما هو عليه
 كمـا توجـد خـدمات بوفيـه وتوجـدزراعة ونخيل  بجوارها جزء به كما يوجد بمركز المدينة حديقة عامه  .6

  .دراسة اآلن لتطوير الحديقة مستقبال
  .اً دولي اً كما يوجد في الجهة الشمالية من مركز المدينة مطار سيؤن والذي سيكون في المستقبل مطار  .7
ين شــرقي وغربــي باإلضــافة إلــى زءون شــارع رئيســي يقســم المركــز إلــى جــه ســيئكمــا يمــر بمركــز مدينــ .8

الشوارع التي تربط مناطق وأحياء المدينة التي تـزدحم بالسـيارات وخاصـة  الطرقات و من ةوجود شبك
في وقت الظهيـرة وذلـك لوجـود العديـد مـن الـدوائر الحكوميـة والمؤسسـات التـي تقـدم الخدمـة لمـديريات 

التـي تمـول جميـع سـكان الـوادي اء بشكل عام وكذلك وجود كافة المتطلبـات التجاريـة و الوادي والصحر 
وكذلك يوجد بها العديد من مكاتب النقل الداخلي بين محافظات الجمهورية والفـرزات الخاصـة ، أيضا

 .بالمديريات األساسية بالوادي باإلضافة إلى وجود العديد من مكاتب النقل الدولي

  :ني منها المنطقةالمشاكل التي تعا •
  : المشكالت المرورية:أوالً 

  . رات وخاصة بالقرب من منطقة القصرعدم توفر المواقف  الالزمة للسيا .1
وبسـبب زدحام المروري داخل المنطقة المركزية بسب التوقف المفاجئ للسيارات في عرض الشارع إلا .2

  .لطريق العام داخل مركز المدينةارور م
البري داخل المنطقة والتي تحتاج  إلى سـاحات واسـعة لوقـوف الحـافالت وجود محطات النقل الدولي  .3

 .محطات بطريقة عشوائية غير مدروسةالتابعة لها فقد وزعت هذه ال
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زحــف البيــع العشــوائي علــى حافــات الشــوارع واألرصــفة ممــا أدى إلــى ضــيق الشــوارع وتــداخل حركــة  .4
  .السيارات مع حركة السابلة 

  )الجـوالت وتقاطعـات الشـوارع( تعـاني منهـا المنطقـة هـي العقـد المروريـة وٕاحدى أهم المشـكالت التـي  .5
منطقـة التي كثيرا ما تسبب إرباكـا للحركـة المروريـة واختناقـات مروريـة بسـبب سـوء التخطـيط وافتقـاد ال

 .لإلشارات المرورية الضوئية

  :من الناحية البيئية: ثانيا
ث ال توجــد إال حديقــة عامــة واحــدة وغيــر منســقة قلــة المســاحات الخضــراء ضــمن نســيج المنطقــة حيــ  .1

 .إلى التوسع في المساحات الخضراء وحيث أن المنطقة تتميز بالمناخ الحار الجاف والذي يحتاج

 .يتابعة الدورية لشبكة الصرف الصحالمخلفات الناتجة عن قلة الوعي االجتماعي وقلة الم .2

  :  من الناحية االجتماعية :ثالثاً 
، األمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى قـــة ، بـــين الشـــوارع األكثـــر ازدحامـــادائيـــة فـــي وســـط المنطوجـــود مدرســـة ابت .1

 .ها، مما يستوجب نقل مكان المدرسةاحتمال وقوع حوادث ال تحمد عقبا

  .خل حركة المشاة مع حركة السياراتتدا .2
 .والنزهة عدم وجود حدائق منسقة وأبنية إلقامة االحتفاالت والمناسبات  .3

التجاريـة بشـكل متفـرق وواسـع ضـمن النسـيج واالخـتالط  بـين البيـع بالجملـة والتجزئـة تشتت المحالت  .4
 .وهذا يشكل عبء كبيرا على المشتري.

    :للتطوير والتحسين البيئي اإلمكانيات المتاحة •

ويمكـــن  ٕامكانيـــات غيـــر مســـتغلة، و إمكانيـــات مســـتغلة :اإلمكانيـــات المتاحـــة إلـــى قســـمين هـــييمكـــن تقســـيم 
 :يتوضيح ذلك كمايل

    :اإلمكانيات المستغلة

  .استغالله في عملية الجذب السياحيوجود القصر و  .1
والتأكيـــد علـــى الهيمنـــة اســـتغالل القصـــر كعنصـــر بصـــري مهـــم فـــي توجيـــه محـــاور الحركـــة الرئيســـية  .2

 . البصرية له

 .كون المنطقة في قلب المدينة واستغاللها كمركز تجاري .3

لمجلس المحلي ودائرة األشغال العامة والطرق وهـي وجود بعض اإلدارات الحكومية وباألخص إدارة ا .4
 .وظيفة تناسب مركز المدينة 

  
  :اإلمكانيات غير المستغلة

 .نقل المحكمة إلى الموقع الجديد واستغالل الموقع لوظيفة جديدة .1

�	
�� ا
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 .االستفادة من موقع الحديقة بإعادة تنسيقها حتى تكون منطقة ترفيهية للسكان .2

اطر علـى الطـالب وسـهل الوصـول إلى موقع آخر مناسب ال توجد به مخإمكانية نقل موقع المدرسة  .3
 .إليه

 .إمكانية تنظيم سوق الخضار القديم .4

 .وٕاقامة بعض الرموز المعمارية بها) الجوالت( إمكانية تنظيم العقد المرورية .5

    :ستراتجيات الحلولإ •

 .قليمية إلى شارع المطارتحويل الطريق اإلقليمي المار بالمنطقة إلى شارع رئيسي وتحول الحركة اإل .1

 .سب واستغالل الموقع لوظيفة جديدةنقل المدرسة إلى موقع آخر منا .2

 .مباني وخاصة المحيطة منها بالقصرالتوجيه باستخدام الطابع المحلي في إنهاء واجهات ال .3

 .ارعأو فتح وٕاغالق بعض الشو ) كوبري(تطوير العقد المرورية إما عن طريق إقامة جسور بسيطة  .4

 .العشوائي وتخصيص مساحة خاصة لهم يم البيعتنظ .5

  .بعض المواقع إلى مواقف للسيارات تحويل .6
 .ل عنصر النبات كعنصر بيئي وجماليإدخا .7

 .وطرق المشاة بتخصيص أرصفة للمشاةت الفصل بين حركة السيارا .8

 .ارية وتحويلها إلى مسارات للمشاةالتسقيف لبعض الشوارع التج .9

 .شوارع الرئيسية للمنطقة وللساحاتارية الموجودة على التحسين واجهات المحالت التج .10

إقامة مداخل لبعض الشوارع و حواجز للحد من حركـة المركبـات داخـل الشـوارع إعطـاء حريـة لحركـة  .11
 .السابلة

ـــة  .12 ـــة للمدين تنظـــيم الســـاحة الخاصـــة بوقـــوف حـــافالت النقـــل الســـياحي بحيـــث تعكـــس الصـــورة المطلوب
 .)26،25،27(األشكال رقم  ت على الحركة المروية في المنطقةفس الوقللوافدين إليها وال تؤثر في ن
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  )الوضع الراهن(يوضح منطقة قصر سيئون والمحيط العمراني المحيط به ) 25252525(شكل رقم 

  وتحسين وتخطيط المنطقة يوضح محاولة تطوير المنطقة وٕاظهار موقع قصر سيئون) 26262626(شكل رقم 
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وتحسين وتخطيط  يوضح صور من التجميل للموقع وتطويره وٕاظهار موقع قصر سيئون) 27272727(شكل رقم 
  المنطقة

  ):الرناد منطقة قصر( مدينة تريم:  4444-3333
تقع المنطقة ضمن األحياء القديمة للمدينـة حيـث تحتـل جـزء كبيـر مـن مركـز المدينـة وتتحـدد المنطقـة مـن 

دد شـــارع يحـــه ذي يمـــر علـــى جـــامع المحضـــار الشـــهير حيـــث يتفـــرع منـــجهـــة الشـــرق بشـــارع المحضـــار الـــ
وتكتمــل حــدود المنطقــة مــن جهــة الشــمال مــن التقــاء شــارع مســجد الوعــل  المنطقــة جزئيــا مــن جهــة الشــمال

للمنطقـة مـن  يصـنع شـارع الوعـل حـدوداً ، العمـق منهـا إلـىالذي يخترق المنطقة موصال . والشارع الرئيسي
  .يحد المنطقة من جهة الجنوب اآلخرع التواهي الذي هو يلتقي بشار جهة الغرب و 

مــن كــل مــن حــارة المحيضــرة والخليــف حيــث يوجــد بهــا قصــر  وأجــزاءضــمت منطقــة الدراســة حــارة الســوق 
شهد المنطقة حركة تجارية حيث تعتبر السوق المركزي للمدينة ت .للشرطة الرناد الذي كان في السابق مقراً 

قـــتض  فهـــو ي، مختلفـــة مـــن القــرى المحيطـــة للمدينـــةيقصـــدها النــاس مـــن نـــواحي  والمنــاطق المجـــاورة لهـــا و
هــرًا ظ هالســاعة الثانيــ وحتــى اً صــباح التاســعةلفتــرة الصــباحية مــن الســاعة ا، بالمتســوقين فــي فترتــي الــذروة

  .عصرًا وحتى بعد العشاءالخامسه من  لوباللي
أجــزاء  مرصــوفة بالحجــارة  أمــا الشــارع وهنــاك تتكــون أرضــيات الفضــاءات الحضــرية مــن أرضــيات ترابيــة 

وبـــاقي أرضـــية  الموقـــع ترابيـــة تنتشـــر علـــى األرضـــية الكثيـــر مـــن   مســـفلتينفهمـــا  يالرئيســـي وشـــارع التـــواه
مخلفات المحالت التجارية وأماكن بيع الخضار واللحوم حيث ال توجد أماكن مخصصة لوضـع المخلفـات  

لوضــع المخلفــات وتكثــر  هختــار مــن األرض مايناســبيلتــزم بهــا أصــحاب المحــالت وغيــرهم  فكــل شــخص ي
  . ه حضرياً لزائر المنطقة وتشوَ  إيذاءمثل هذه الفوضى في سوق الخضار واللحوم  وتسبب  
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سيئا ممـا يعكـس صـورة حضـرية غيـر جيـدة  هناك بعض الفراغات األخرى البسيطة والتي تستغل استغالالً 
الخارجيـــة فـــي الموقـــع، وتعتمـــد المبـــاني فـــي إضـــاءتها يالحـــظ نـــدرة وجـــود الســـاحات والفراغـــات و  ،للموقـــع

وحيــد الــذي يظهــر الفــراغ ال يــة الداخليــة، وتعتبــر ســاحة القصــرالضــيقة وبعــض األفن األزقــة وتهويتهـا علــى 
لغالـــب ال معظـــم واجهـــات المبـــاني الســـكنية مـــن الطـــين وهـــي واجهـــات صـــلدة فـــي ا. بوضـــوح فـــي المنطقـــة

لـى نقـوش وزخـارف ك  بعـض األبنيـة المليسـة بـالنورة و تحتـوي عوهنـاخسفات  تحتوي على أي بروزات أو
       .ويتصدر تلك الواجهات واجهة القصر هندية إسالمية

  :ا الموقعهالمشكالت التي يعاني من •
  .المسار الرئيسي المودي إلى ساحة القصر في بعض األماكن ضيق .1
   .غيرهم والباعة المتجولين مثل فقدان أرصفة المشاة، وٕان وجدت فإنها تستعمل ألغراض أخرى  .2
مـروري  ئيسـية بشـكل كبيـر ممـا يسـبب ازدحـاماختالط حركة المشاة بحركة السيارات فـي المسـارات الر  .3

  .وخاصة في وقت الذروة
إنهـا تقلــل  باإلضـافة إلـى عـض الشـوارع تـؤدي إلـى حـدوث ازدحـاماألكشـاك التـي توجـد علـى حـواف  ب .4

  ).ك حول القصرمثل األكشا(من العالقة البصرية للشارع 
  .الحالة الردئية لبعض الواجهات والتي توثر على جمال المنطقة .5
الشــارع المـــؤدي مـــن ســـاحة الجبانــة إلـــى داخـــل الســـوق غيــر مرصـــوف ويضـــيق بحيـــث  ال يتســـع إال  .6

  .لمرور سيارة واحدة دخوال أو خروجا
  .التداخل والفوضى فى معالجة حوائط وأرضيات وأسقف الفراغات .7
  .ية التراثية وعدم االهتمام بها مما يهددها  بالزوالتدهور بعض األبن .8
 .الخرسانية التي تهدد الهوية المعمارية للمنطقة أألبنيةظهور عدد من  .9

  
  
  
  

  :للتطوير والتحسين البيئي المتاحة اإلمكانيات •
يمكـن إضـافة بعـض  كمـابعمـل موقـف للسـيارات  قصـر الرنـاداستغالل الساحة الموجـودة شـرق سـاحة  .1

  .لخدمية الضروريةالمباني ا
  .وٕازالة بعض األبنية المهدمة  ههيلأتوسيع الشارع المتفرع من شارع المحضار بحيث يتم ت .2
  أمامـــهســـياحي بمـــا يســـاهم بـــالنهوض بالمنطقـــة واســـتغالل الســـاحة التـــي  مبنـــى تحويـــل القصـــر إلـــى  .3

  .كساحة مركزية خالية من كل التجاوزات الموجودة حاليا وٕاعادة رصفها وتنظيمها
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على أنقاض السوق الحـالي يلبـي رغبـة الباعـة والمشـترين ويحـل  والفواكهإقامة سوق مركزي للخضار  .4
  .مشكلة الباعة المتجولين

  .مناسبة لخدمة السياحة األجنبية تأهيل الفندق المطل على ساحة القصر وجعله بدرجة سياحية  .5
القـديم سـوق الخضـار واللحـوم  تركيز النشاط التجاري داخل الموقع وٕاقامـة مركـز تجـاري علـى انقـاض .6

  .) 4(شكل رقم والمتدهور حاليًا 
طابعهـــــــا تجـــــــاري وكـــــــذلك منطقـــــــة  وضــــــع حـــــــل مناســـــــب لوقـــــــوف الســـــــيارات وخاصــــــة أن المنطقـــــــة .7

  .الذي يحتاج إلى مواقف وساحات )الجامع(المسجد

  :ستراتجيات الحلولإ •
  .حماية المنطقة من الطرز ومواد البناء الدخيلة .1
مكانــــة ال يضــــمنبمـــا الخــــدمات التجاريــــة  مالئمــــة مـــعوتطويرهـــا لتكــــون  راضــــياألتأكيـــد اســــتعماالت  .2

  .للمنطقة  التاريخية
  .المنطقة وتأهيل األبنية التراثية الموجودة فيها نهضةاقتراح أبنية تساعد في  .3
  .دراسة محاور الحركة وتسهيل عملية الدخول والخروج من الموقع والفصل بين التداخالت المرورية .4
شـكل  بيئـة عـن طريـق وضـع الدراسـات التـي تحـدد كيفيـة تحقيـق االنتمـاء والوحـدة البصـريةبال النهضة .5

 .)30،29،28(رقم 

  ):منطقة وسط المدينة والقصر(مدينة القطن 4444-4444
تعرف منطقة وسط المدينة والقصر بالمنطقة المركزية التجارية لمدينة القطـن وهـي السـوق القديمـة للمدينـة 

ضام وكذلك كانت المركز اإلداري الحكومي للسلطنة القعيطية، وتتركز في هـذه القديمة ذات التخطيط المت
قصــر الحكــم (المنطقــة األنشــطة التجاريــة الخاصــة بمركــز المدينــة وكــذلك يوجــد أيضــا بهــا القصــر األثــري 

  .بالقرب من المسجد الجامع للمدينة القديمة) للسلطان القعيطي
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  )الوضع الراهن( مدينة تريموسط  ومنطقة قصر الرناد منطقة يوضح) 22228888(شكل رقم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بمدينة تريم  منطقة قصر الرناد تطوير يوضح محاولة) 22229999(شكل رقم 
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وتحسين  يوضح صور من التجميل للموقع وتطويره وٕاظهار موقع مسجد الجامع) 30303030(شكل رقم 
  وتخطيط المنطقة

ســـتعمال التجــاري فـــي المنطقـــة علـــى شـــكل إلســـتعماالت ويمتـــد اإلمتنوعــا مـــن ا عـــدداً  وهــذه المنطقـــة تضـــم
  .شريطي من الشرق إلى الغرب ماعدا في بدايته ومناطق الساحات فهو يأخذ امتداد نحو الجنوب فقط

ومـــن جهـــة الجنـــوب  )..ســـاحة العــروض(ويحــد المنطقـــة مـــن الشــرق المستشـــفى والســـاحة العامــة بالمدينـــة 
والذي وهضبة خزان المياه العذبة المغذي للمدينة والسور القديم للمدينة ) هضبة الوادي(لهضبة امتدادات ا

 ةومـــن الجهـــإلـــى الطريـــق األقليمـــي المســـفلت ، الســـوق المـــؤدي يمتـــد جهـــة الغـــرب والطريـــق الخـــارج مـــن 
  .الشمالية مجموعة األبنية السكنية

  :بثالثة مقومات ومزايا هي المنطقة  تتمتعو   
  . التجاري المركزي على مستوى المدينة الطابع .1
 .الطابع الديني الثقافي .2

 ).إذا استغل بشكل جيد( الطابع السياحي .3

  :ا الموقعهالمشكالت التي يعاني من •
  .وجود الطريق اإلقليمي الذي يخترق المنطقة .1
  .نفقدان أرصفة المشاة، وٕان وجدت فإنها تستعمل ألغراض أخرى كالباعة المتجولي .2
توجـد علـى حـواف  بعـض الشـوارع تـؤدي إلـى حـدوث ازدحـام باإلضـافة إلـى إنهـا تقلــل  األكشـاك التـي .3

  .من العالقة البصرية للشارع
 .ة لبعض الواجهات والتي توثر على جمال المنطقةيئالحالة الرد .4

  .التداخل والفوضى فى معالجة حوائط وأرضيات وأسقف الفراغات .5
  ا مما يهددها  بالزوالتدهور بعض األبنية التراثية وعدم االهتمام به .6
 .ظهور عدد من أالبنية الخرسانية التي تهدد الهوية المعمارية للمنطقة .7



www.manaraa.com

ENVIRONMENTAL STUDY FOR DEVELOPER HISTORICAL…. 773

 .)ذهابًا وٕايابا ( عدم الفصل في الحركة  .8

  . إنجاز عمليات توسعة في مناطق وٕاختناقات المرورعدم  .9

  .في بعض أجزاء المنطقة  عمل  أرصفة مناسبة للمشاة على الجانبينعدم  .10

   .مناسب لوقوف السيارات على الشوارععدم وضع حل  .11
ط التجــاري،  احركــة المشــاة فــي منطقــة الدراســة تــرتبط بشــكل أساســي بالنشــأمــا بالنســبة لحركــة المشــاة  .12

ويالحظ اختالط حركة المشاة بحركة السيارات في المسارات الرئيسية بشـكل كبيـر ممـا يسـبب ازدحـام 
  .أوقات الذروةمروري وخاصة في 

فـي المباني المالصقة للقصر من جهة الشمال وهي عبـارة عـن ركـام مـن الطـين  و  سوء حالة معظم  .13
  .أحسن األحوال جدران قائمة فقط

  :ستراتجيات الحلولإ •
 .منطقة وسط المدينة والقصر التي تعد من المناطق الهامة وجعلها مناطق لحركة المشاه .1

 .تحسين البيئة بالزراعة واألشجار والممرات وأعمدة اإلنارة .2

 .ق مناخ بيئي للزيارات واإلستخدام المميز لهذه المباني الهامة سياحياً خل .3

 .]5[ )33،32،31(األشكال رقم ضرورة تغيير مسار طريق المرور اآللي الذي يخترق هذه المنطقة .4
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    )ع الراهنالوض( والقصر والمنطقة المحيطة القطن يوضح منطقة وسط مدينة) 31313131(شكل رقم 
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    مشروع تطوير المنطقة محاولة ومقترح للتطوير والتحسين العمراني والبيئي) 32323232(شكل رقم
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  يوضح صور لمقترحات التطوير لمنطقة القصر والبوابة) 33333333(رقم شكل 

    :النتائجهم أ

  :في تحقيق الهدف من البحث وهي كآلتي نستخلص من البحث أهم النتائج التي لها أثر فعال
ترفعــه لإلنتمــاء للبيئــة التــي يعــيش فيهــا وتحفــظ لــه  لإلنســانإن التــراث المعمــاري والتــاريخي هــو هويــة  •

كيانــه وأصــالته وٕان المحافظــة علــى هــذا التــراث فــي البيئــة العمرانيــة التاريخيــة لهــو أمــر بــالغ األهميــة 
 .والمجتمع لإلنسان

يــــة لهــــا طبيعــــة خاصــــة وطــــابع مميــــز ينبغــــي المحافظــــة عليــــه وتنميتــــه وتطــــويره إن المنــــاطق التاريخ •
 .لألفضل في عصر التنمية الذي يعيشه سواء لإلنسان أو المجتمع أوالبيئة

اســتحداث وظــائف تقــوي اإلحســاس بهــا وٕاســتخدام  إلــىإن اإلرتقــاء للمنــاطق القديمــة وتطويرهــا يرجــع  •
 .و المدخل الحقيقي للتطوير واإلرتقاءالمباني المميزه فيها في أنشطة عصرية له

إن تهيئــة البيئــة المحيطــة بالعنصــر المعمــاري التــاريخي المميــز للقصــور التاريخيــة للســالطين وملــوك  •
الدولة وتزيين مداخلها وساحاتها بالنباتات والزهور الطرقات المجهزه المزينة بالبوابات أحواض الزهور 

 .في تلك المناطق الحارةهو أمر يحقق البيئة الجيدة والمريحة 

ـــراث المعمـــاري المميـــز  • والتجميـــل بـــالترميم إن اإلهتمـــام بالمبـــاني التاريخيـــة المميـــزه والمبـــاني ذات الت
 .يعطي صفة اإلنتماء لهذه المدن وتصبح مصدر فخر ألهلها فضًال عن اإلستفادة باستخدامها

 أهأمـــر هـــام وخاصـــة أن مبانيهـــا منشـــ إن مراعـــاة الجوانـــب البيئيـــة المـــؤثرة علـــى البيئـــة التاريخيـــة لهـــو •
بــالطوب الطينــي مثــل القصــور ومبــاني مدينــة شــبام القديمــة وغيرهــا مــن المبــاني القديمــة األخــرى فــي 
الـوادي وأن تهيئــة البيئــة لتصــريف األمطــار وعــالج التهويــة بهـا والحمايــة مــن أشــعة الشــمس لهــو أمــر 

  .وار من السياحة الداخلية والخارجيةيساعد على حسن إستخدامها وخلق مناخ جيد ألهلها وللز 

  :أهم التوصيات
أن يتحقـــق اإلهتمـــام بتلـــك المنـــاطق والمبـــاني ذات الصـــفة التراثيـــة والتاريخيـــة بمـــدن وادي حضـــرموت  •

    .العمل البيئي بها وحمايتها واإلرتقاء بها بتفعيل

هـــوض بتطـــوير أن يتعــاون المســـؤلون بمـــدن وادي حضـــرموت مـــع الـــوزارات المختلفـــة ذات العالقـــة للن •
    .وتنمية تلك المناطق التاريخية الهامة ذات التراث العريق

والزهـور واألشـجار المناسـبة وكـذلك طـرق المشـاه  بالعناصر الجمالية أن يراعى تطوير البيئة وتزينها  •
    .وبالشكل المعماري المناسب لها

عتبارهــا مــزارات ســياحية أن يـتم وضــع هــذه المبــاني والمنـاطق التراثيــة علــى خريطــة الـيمن الســياحية وإ  •
    .قومية وٕاقليمية
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أن يتحقــق اإلســتثمار الحقيقــي لتلــك المنــاطق بتفعيــل إســتخدام القصــور والمنــاطق فــي إحيــاء التــراث  •
وجعلهــا متــاحف أوتســتخدم إســتخدامات قوميــة لنشــر الثقافــة والمعرفــة للزائــرين مــن الســياحة الداخليــة 

    .والخارجية

تاريخيـــة يســـتوجب أن ترصـــد لهـــا ميزانيـــات خاصـــة وٕادارات بهـــذه إن اإلهتمـــام بالقصـــور والمنـــاطق ال •
    .المناطق أن تسن التشريعات المنظمة لألعمال التي تتم بها لحمايتها وصيانتها وٕاستخدامها

أن يــتم نشــر الــوعي البيئــي والثقــافي لــدى الســكان بتلــك المــدن لإلهتمــام بتــراثهم العريــق ونشــر أهميــة  •
 .  لتعلم منه في فن العمارة والبناء والحضارةالمساهمة فيه واإلرتقاء به وا

    :العلمية المراجعقائمة  •

فريـق مـن األسـاتذه ( جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا -التخطيط اإلقليمي لوادي حضرموت .1
 .م2005يونيو) في مجال التخطيط العمراني والعمارة واإلقتصاد واإلسكان والبيئة والمناخ

، ه1422، الريــاض، ، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة للنشــر  ارة والمنــاخالثــروة، عبــداهللا علــي، العمــ .2
 .168ص

 .114م، ص1983الخولي، محمد بدر الدين، المؤثرات المناخية والعمارة العربية، بيروت،  .3

ــــي وادي .د.شــــعبان، أ .4 ــــة المناخيــــة ف ــــادل للعمــــارة الطينيــــة مــــع البيئ ــــأثير المتب عــــوني كامــــل، الت
ول، العمــــارة الطينيـــة علـــى بوابــــة القـــرن الحـــادي والعشــــرين، حضـــرموت ، المـــؤتمر العلمـــي األ

ــــــــة،  ــــــــا، مركــــــــز العمــــــــارة الطيني ــــــــوم والتكنولوجي دراســــــــات وبحــــــــوث، جامعــــــــة حضــــــــرموت للعل
 .169-148م، ص ص2000المكال

طالب المستوى الخامس، مشاريع وأبحاث التخرج، تحت إشراف أساتذة قسم الهندسة المعمارية،  .5
يئــــة التاريخيــــة لمــــدن وادي حضــــرموت، قســــم الهندســــة المعماريــــة دراســــات عمرانيــــة لتحســــين الب

  م2005والتخطيط البيئي، كلية الهندسة والبترول، جامعة حضرموت للعلوم التكنولوجيا، يونيو
م، 1995صــباح عبــداللطيف، العمــارة والبيئــة المناخيــة، األســس النظريــة والتطبيقيــة، .مشــتت، د .6

  .212ص
ير وادي حضــــــرموت، تقريــــــر المرحلــــــة األولــــــى، جامعــــــة مشــــــروع األعمــــــال اإلستشــــــارية لتطــــــو  .7

 .م2004حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، إبريل

8.  Dorothy  Mackezie:"Green Design – Design for Environment " second edition , 

Laurence King , London ,England ,1997 .                  

 9. John G . Rau & David C .Wooten : "Environmental Impact Analysis handbook " , 

M cGraw – Hill Book Company , New York,USA,1980. .                                                              

10. Ken Yeang : " Designing with Nature, The Ecological  Basis for           

Architectural Design " , McGraw- Hill Book Company , New York             
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