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لتحسين  منطلقالعمارة التقليدية الشمسية ك
 لطاقةلالمباني  استهالك 

 م. روضة السمقيني

  الممخص:

ازداد استيالؾ  فتصنؼ مشكمة الحفاظ عمى الطاقة كتحدي العصر، فمع زيادة عدد السكا
 الطاقة كما لـ توفر التصاميـ الحديثة حمواًل مناسبة لوقؼ استنزاؼ الموارد.

لمتصميـ البيئي ىو توظيؼ المصادر الطبيعية لمطاقة مف أجؿ الوصوؿ إف اليدؼ األساسي 
وقد أثبتت وبالتالي التوفير في الطاقة، ، إلى شروط الراحة المناخية المطموبة في المبنى

الدراسات صالحية العديد مف المفاىيـ التي كانت أساس تصميـ العمارة التقميدية المصنفة 
 البيئية الشمسية.ضمف العمارة 

بمفرداتيا نموذجًا جيدًا في تحقيؽ الكفاءة الحرارية والتيوية الشمسية لقد قدمت العمارة التقميدية 
في منطقتنا، وىذا يتوافؽ مع جوىر التصميـ البيئي وىدؼ البحث في حؿ مشكمة  الطبيعية
 الطاقة.

المفردات التقميدية، ومع استعراض المرتكزات البيئية التي قاـ عمييا تصميـ  ىعم عرؼتـ الت
أمثمة مختمفة لمنقؿ عف العمارة التقميدية فقد تـ تحديد آلية لتوظيؼ خصائص العمارة التقميدية 
دخاليا في التصميـ المعاصر لتحقيؽ الربط بيف األصالة والمعاصرة تحت ظؿ الغاية األكبر  وا 

 مطاقة.وىي تحقيؽ تصاميـ متوافقة مع البيئة باستيالؾ متدني ل

 .العمارة التقميدية -العمارة الشمسية -الطاقة -التصميـ البيئيالكممات المفتاحية: 

 

                                                           
*

 مبجستٍر فً التصمٍم المعمبري، جبمعت البعث، كلٍت الهندست المعمبرٌت. 
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The traditional solar architecture as a start to 
improve building energy consumption 

 
 

summary 
The problem of energy conservation is classified as the challenge of the 
age. As the population increases, energy consumption increases, and 
modern designs don't provide solutions to stop depletion of resources. 
The main goal of environmental design is to employ natural energy sources 
to achieve the micro-climate conditions required in buildings, thus saving 
energy. Studies have proved the validity of many concepts that were the 
basis of the traditional architecture design classified within solar 
environmental architecture. 
Traditional solar architecture vocabulary have provided a good example of 
achieving thermal efficiency and natural ventilation in our region, which is 
consistent with the essence of environmental design and the goal of 
research in solving the energy problem. 
The environmental basics of traditional vocabulary design have been 
identified, and with different examples of transport from traditional 
architecture, a mechanism has been identified to employ the characteristics 
of traditional architecture and incorporate them into contemporary design to 
achieve a link between originality and modernity under the ultimate goal of 
achieving environmentally friendly designs with low energy consumption 
Key words: environmental design- energy- solar architecture- 
traditional architecture. 
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 (:introductionمقدمة )*
التصميـ البيئي إلى توفير الراحة الحرارية في المبنى باستخداـ طاقات متجددة دوف  ػػػػػػػػػػػدؼيي

وقد صنفت العمارة التقميدية مف  اإلضرار بالبيئة وبالتالي الحفاظ عمى حقوؽ جيؿ المستقبؿ،
مع البيئة  ضمف الحموؿ البيئية كاتجاه لمعمارة الشمسية عبر التوافؽ العفوي التجريبي المترابط

الطبيعية، فقد كانت العمارة الوسيمة االساسية التي ابتكرىا وارد مالطاقات و مواالستغالؿ الكؼء ل
اإلنساف لحمايتو مف ظروؼ البيئة الخارجية القاسية باستغالؿ مصادر الطاقة الطبيعية وعمى 

 رأسيا الشمس والرياح.
خذ بعيف االعتبار استخداـ الموارد وال بد مف األ البناءموضوع الطاقة أمر ىاـ في قطاع 

كفاءة التصميمية في مواجية المشكالت المناخية مالمتجددة في المباني توفيرًا لمطاقة ورفعًا ل
باإلضافة لتحقيؽ وفر اقتصادي، وقد توصؿ الباحثوف في مجاؿ  المستخدـوتطويعيا لراحة 

لذا يعد  ،في مجاؿ الحفاظ عمى الطاقة المحمية معمارة التقميديةل الدور الرائدالبيئة والعمارة إلى 
واالستفادة مف األسس التصميمية التي ارتكزت عمييا مفتاح البحث في مفردات الحموؿ التراثية 

 . في العمارة المعاصرة الوصوؿ إلى حموؿ بيئية سميمة
  البحث:إشكالية *

 المبانيلتحقيؽ الراحة الحرارية في  مكمفة نظرًا لزيادة الحاجة الستخداـ وسائؿ ميكانيكية
بطرؽ  تعمؿ عمى توفيرىاوبسبب بعد المصمـ عف استخداـ الحموؿ التراثية التي كانت 

عمى  لمبناء الحديثالتأثيرات السمبية وزادت  الطاقة العاـ ستيالؾاالطبيعية، فقد ارتفع معدؿ 
كما أف معضمة  ،يةوالنفسالجسدية  المستخدـالبيئة في صورة استنزاؼ مواردىا وعمى صحة 

اليوية المحمية في مساحة التاريخ المعاصر الممتد ألكثر مف قرنيف لـ تحؿ بعد، فقد تـ 
تقمص العمارة الغربية دوف االىتماـ بمدى مالءمتيا لمبيئة المناخية واالجتماعية المحيطة، في 

مة لتحديث العمارة المحمية في تعد أساسًا بيئيًا وتراثيًا وانطالقة سميحيف أف العمارة التقميدية 
 االتجاه الصحيح.
 *أهمية البحث:

لى تزايد الحاجة إلى  يؤدي النمو السكاني المتسارع إلى ضغط متزايد عمى موارد البيئة وا 
الطاقة بحيث يتوقع أف يرتفع الطمب عمييا إلى ثالثة أضعاؼ المستوى الحالي في عاـ 

مصادر الطاقة األولية في سوريا يتزايد بمعدؿ ، وتشير الدراسات إلى أف الطمب عمى 2025
االستفادة مف  الميـمف  لذا فإنو 1 .2020-2001% سنويًا خالؿ الفترة 4وسطي قدره 
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استنزاؼ الطاقات الطبيعية ما الحد مف بيئيًا لتطوير العمارة الراىنة و  الناجح النموذج التقميدي
 أمكف. 

 هدف البحث:*
المعاصرة  مف استنزاؼ الطاقات والموارد الطبيعية في العمارة  التقميؿييدؼ البحث إلى 

المفردات في وخاصة الطاقة الشمسية التصميمية والبيئية المعتمدة  المرتكزاتاالستفادة مف ب
تمي إلى العصر طابع مميز ين اتذ ةبيئي عمارة محمية، لموصوؿ إلى ةالتقميدي المعمارية

 ويعتمد عمى التراث.
 البحث:*منهجية 

 اعتمد البحث عمى ثالثة محاور:
األوؿ: المنيج النظري، وفيو تـ التعرؼ عمى اتجاىات التصميـ البيئي وأىميتو في مجاؿ  -

حفظ الطاقة، كما تـ التطرؽ إلى مصادر الطاقة وآليات حفظيا في قطاع البناء، ومف ثـ تـ 
العمارة التقميدية المصنفة كعمارة ييا تصميـ مفردات متحديد المرتكزات البيئية التي استند ع

 شمسية بيئية بامتياز.
الثاني: المنيج التحميمي، وتـ فيو تحميؿ عدة أمثمة معاصرة استميمت تصاميميا مف مفردات  -

 العمارة التقميدية.
الثالث: المنيج االستنباطي: وقد اعتمد عمى الدراسة التحميمية لموصوؿ إلى نتائج ووضع  -

 بة لرفع كفاءة المباني الحديثة في استيالؾ الطاقة.التوصيات المناس
  ثنائية العمارة والبيئة:  -1

ر عمييا كما تتأثر ثؤتولبيئة ف اتنبع مرة فالعماط بالمحيرة لعمااعالقة ـ لبيئي يحكالعمؿ إف ا
ب حج، ولمالئمةالبيئية ظروؼ الا ميزاتمف مدة الستفادار البيئي بمقر الفكـ اييتوبيا 

    5ا.عمييب لتغموالقاسية البيئية ظروؼ الا
مف حيث درجة الحرارة  Micro climateيحتاج اإلنساف إلى توفر الظروؼ المناخية المناسبة 

باإلضافة إلى مستوى مقبوؿ مف اإلضاءة واليدوء داخؿ الفراغ المعماري  ،والرطوبة والتيوية
 8حتى تتوفر لو الراحة الفسيولوجية والنفسية لممارسة نشاطو بسيولة وكفاءة.

تعتبر درجة حرارة اليواء في و  وتشمؿ الراحة الفسيولوجية الراحة المناخية والصوتية والضوئية،
 (.1الشكؿ ) .مع متطمبات اإلنساف الحياتيةالمناخ الـؤ ت أساس تحديدالفراغات المغمقة 
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وبالنسبة لمتبخر فالمعماري بوصفو منظمًا لمفراغ يستطيع السيطرة عمى عممية التيوية وتوجيو 
 ومف حولو لمسيطرة عمى نسبة التبخر والرطوبة. التيارات اليوائية في المسكف

أما بالنسبة لإلشعاع )وىو بث الحرارة مف األجساـ األكثر سخونة إلى األجساـ األقؿ حرارة(، 
فيعالج بتعويض الفراغات المغمقة التي تحوي مسطحات مائية بزيادة التعرض لضوء الشمس 

ال مانع مف إضافة مسطحات مائية لتبريد أو التدفئة الصناعية، والعكس في المناطؽ الحارة ف
أما الراحة الضوئية فتتـ مف خالؿ تاميف التشميس المناسب ، األجواء الداخمية وترطيبيا

 بالتوجيو السميـ والحماية مف التشميس الزائد.
وضع الحموؿ  تحميؿ البيئة المناخية المحيطة وعمى فيـ و  إف التصميـ المعماري المرتكز

 عمارة بيئية مستدامة.  الطريؽ نحوالفراغات المعمارية ىو  فيالمناسبة لتحقيؽ توافؽ بيئي 
 :بيئيالتصميم ال -1-1

لمعمارة  اتجاىاتشيدت الفترة األخيرة مف القرف العشريف وبداية القرف الحادي والعشريف 
الحديثة تمثمت في نمو الوعي البيئي لدي المعمارييف باإلضافة الي التقدـ في تقنيات 

البيئية لممعمارييف والمستعمميف.  واالحتياجاتوتكنولوجيات األنظمة بالمباني لتواكب المتطمبات 
ي النطاؽ نتيجة لمتأثيرات السالبة عمي البيئة المحيطة بالمباني وعم االتجاىاتوقد ظيرت ىذه 

 27. في المباني حدود منطقة الراحة الحرارية لإلنساف (:1الشكل )
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غير ذلؾ مف  واستخداـ مواد مموثة لمبيئة، إلى األشمؿ، نتيجة لمزيادة في استيالؾ الطاقة،
  عوامؿ ساعدت عمي الخمؿ البيئي باألرض.

تصميـ ُيمبي متطمبات الراحة مع المراقبة  (Environmental design) التصميم البيئي إف
اآلالت السمبية لممناخ المحمي، بوصفيا استراتيجية لمتقميؿ إلى أدنى حد مف استخداـ 

 اء والبيئة.أعمى حد في كفاءة التبادؿ اإليجابي بيف البن الميكانيكية، والزيادة إلى
ميا مف الحاجة إلى التخمص مف عمى حالة البيئة ينبع معظ العوامؿ الرئيسية التي تؤثر سمباً 

التصميـ البيئي لو دور رئيسي فالكميات الكبيرة مف الطاقة الغير متجددة. في ىذا الشأف 
ف كمية كبيرة مف انبعاثات الغازات مبنية، حيث أوبالتحديد في تجديد كفاءة طاقة البيئة ال

 المموثة تأتي مف أجيزة تكييؼ اليواء والتدفئة.
طاقة وكثرة القوانيف والقواعد التقنية التي تحد مف استيالؾ الطاقة في المباني مع زيادة تكمفة ال
ى تحقيؽ غير قابؿ لمتأجيؿ لجميع المصمميف ألننا بحاجة إلالتصميـ البيئي قد أصبح التزاـ 

  التوفير في الطاقة دائمًا.
العمؿ مف أجؿ التوصؿ إلى و وقؼ استنزاؼ الموارد الطبيعية  :إلى يدؼ التصميـ البيئيوي

سياسة عالمية لمدفاع عف التراث البيئي الميدد مف آثار التنمية والتوسع التي لـ تأخذ في عيف 
 الواقع المحمي. في االعتبار 

  4وتتجمى أىداؼ التصميـ البيئي فيما يمي: 
 توفير الراحة الحرارية في المباني -
 توفير الطاقة في المباني -
 الحفاظ عمى الموارد الطبيعية -
 المحيطة، تحقيؽ قيـ بصرية عالية في البيئة -
 (.2الشكؿ ) 
 البيئي عدة اتجاىات منيا:لمتصميـ و 
تراعي  بطريقة مسؤولة بيئياً  لعممية تشكيؿ المباني منظومةبأنيا رؼ تع: العمارة الخضراء -

 .وأقصى توافؽ مع البيئة بأقؿ استيالؾ لمطاقة العوامؿكؿ 
في استخداـ  خالؿ الكفاءةف لبيئة ماأقؿ تأثير عمى ذات  رةلعماا وىيمة دالمسترة العماا -

 الموارد والطاقة.
 بنوعييا السالبة والموجبة. العمارة الشمسية -

 طاقة

 راحة جمال   

 16. اىداؼ التصميـ البيئي (:2الشكل )
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في تصميمييا  يوضع في االعتبارأو  وىي العمارة التي تالئـ إقميـ معيف إلقميميةالعمارة ا -
 مثؿ عمارة الصحراء.، الخصائص المناخية ليذا االقميـ

يستخدـ فييا كؿ ما تنتجو الطبيعة  وىي كؿ إنتاج معماري بدوف مختصيف التقميديةرة لعماا -
 الستفادة منيا.امف مواد، وفييا ابتكار ألسموب التعامؿ مع البيئة و 

 .التي تنتمي لمعمارة الشمسية السالبة ثرية بالحموؿ المناخية عمارة وىي التراثيةرة لعماا -
 العمارة الشمسية:  -2

صميـ، تساسي لمأنى توظيؼ الطاقة الشمسية كمرتكز تمثؿ العمارة الشمسية العمارة التي تتب
والتي توظؼ الطاقة الشمسية في تحقيؽ بيئة داخمية مريحة مسيطر عمييا تتناسب وحدود 
الراحة الحرارية. وتعتمد عمى دراسة مسار الشمس وقوانيف انتشار الحرارة في المواد لوضع 

 (.3الشكؿ ) داخؿ المبنى.تصاميـ تحقؽ التوازف الحراري 
التصميـ وفؽ معطيات الطاقة الشمسية ذو 
كفاءة عالية وىي طاقة رخيصة ويمكف 
االستفادة منيا بشكؿ مباشر وتحويميا إلى طاقة 
حرارية مفيدة ويمكف أف تصؿ نسبة االستفادة 

ويمكف  %70 مف ىذه الطاقة بنسبة تصؿ إلى
عف طريؽ بعض المعالجات والتطبيقات توفير 

ة تخفض مف فاتورة استيالؾ حرارة بطرؽ مختمف
 .الطاقة

تعتبر أشعة الشمس ذات تأثير سمبي يجب تجنبو أو عمى األقؿ التحكـ فيو بدرجة كبيرة، إال 
 انو مف الميـ االستفادة مف الناحية اإليجابية ألشعة الشمس وما تمثمو مف طاقة يمكف

 .استخداميا في الكثير مف األنشطة
  تنقسـ إلى قسميف:فإف العمارة الشمسية  وعميو 
في تصميـ المبنى السمبي لمطاقة الشمسية تصنع النوافذ  :لسالبةالشمسية رة العماا -أ

ورفض حرارة  الشمسية في شكؿ حرارة شتاءً  والجدراف واألرضيات لجمع وتخزيف وتوزيع الطاقة
لتصميـ مبنى سمبي لمطاقة الشمسية ىو االستفادة القصوى مف المنطمؽ . اً الشمس صيف

ويمكف تطبيؽ تقنيات التصميـ السمبي لمطاقة الشمسية ، في المناخ المحميالطاقات الطبيعية 
 .في معظـ المباني الجديدة بسيولة، ولكف ال يمكف تكييؼ المباني القائمة

 20. شتاءً ًا و مسار الشمس صيف (:3الشكل )
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، تحويؿدوف  بصورتيا األصمية الطاقات الطبيعية مع تتعامؿ لسالبةالشمسية والعمارة ا
تسمح  والنوافذ المظممة، المعمارية إلى داخؿ الفراغات طاقة الرياحتوجيو  فالمالقؼ تعمؿ عمى

الطاقات يستعمؿ بصورتو ه ذىف كؿ مشتاًء وتحجزىا صيفًا، و أشعة الشمس المباشرة بدخوؿ
   14األصمية. 

بأداء  يسعى لقياـ المبنى فيو ف التصميـ المعماري  منوع ىي  :الموجبةلشمسية رة العماا -ب
وذلؾ عف طريؽ  بدوف استيالؾ طاقة خارجية الحرارية المريحةظروؼ لا تحقيؽ وظائفو ومنيا

    7 .توليدىا مف مصادرىا الطبيعية
األساسي في فكر التصميـ  المبدأ، فالشمسية عمى عدة معطيات تصميمية تعتمد العمارةو 

الشمسي ىو تأميف الحماية مف اإلشعاع الشمسي المباشر واالستفادة منو لتحسيف المناخ 
و التبايف في ضغط اليواء لتوفير ، رؽ طبيعية كاالعتماد عمى التظميؿالداخمي لمبناء بط

 التيوية الطبيعية لمفراغات. 
  14 ويتـ ذلؾ عف طريؽ:

أو  أو استخداـ الكاسرات الشمسية، مثؿ عزؿ الحوائط، المعماريةالعناصر والتفاصيؿ  -
 .الزجاجف م استخداـ أنواع خاصةأو  المالقؼ

وعزؿ  شكؿ الكتمة، توجيو الفراغات، لمغمقةأو احة ولمفتاألفنية داـ استخاب تصميـ المبنى -
 . المبنى والتوجيو

 واستهالك الطاقة:  عمارة المبنيةال -3
األوؿ ييتـ بما في ، المباني نجد أنو يوجد محوراف رئيساف لترشيد الطاقةبالنظر إلى قطاع 

داخؿ المبنى مف معدات مستيمكة لمطاقة مثؿ أجيزة التكييؼ والتدفئة والمحور الثاني يتمثؿ في 
 عمارة المبنى نفسو خاصة الجديدة المزمع إنشاءىا في إطار الخطط المستقبمية.

عند تصميـ  االعتبارخذىا بعيف طاقات الطبيعية المتجددة وأداـ المف ىنا كاف البد مف استخ
 المباني الجديدة لتوفير الطاقة مف جية ولرفع كفاءة استخداميا مف جية أخرى.

االستفادة مف الطاقات المناخية عند تصميـ المباني سوؼ يؤدي إلى توفير الطاقة وزيادة إف 
المناخية إلى جانب تحقيؽ عامؿ الوفر كفاءة المبنى التصميمية في مواجية المشكالت 

االقتصادي خاصة في الدوؿ النامية، ويعتبر اإلشعاع الشمسي أىـ عنصر مناخي بمالو مف 
تأثير مباشر وغير مباشر عمى تصميـ المباني والمناطؽ المفتوحة إلى جانب أف العناصر 

 12 .والعمميات المناخية تتأثر تمامًا باإلشعاع الشمسي
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  :في المباني ع الطاقةأنوا -3-1
 تنقسـ الطاقة المستخدمة لتشغيؿ مبنى ما إلى نوعيف:

ىي الّطاقات المستمدة مف الموارد الطبيعية التي تتجدد أي اّلتي  :طاقات طبيعية متجددة -1
 -طاقة شمسية -طاقة ريحية -طاقة مائية وتسمى كذلؾ "الطاقة المستدامة" ومنيا: ،ال تنفذ

 .وقود حيوي مستداـ -طاقة حرارية أرضية -الحيةكتمة الطاقة  -طاقة حيوية
، و تستخدـ تقنيات غير معقدة، اقتصادية، و متوفرة في معظـ دوؿ العالـ أنيا مميزاتياومف 

 ة لمكائنات الحية.وتحافظ عمى الصحة العام ال تموث البيئةوىي طاقة نظيفة 
استخداميا، إذ تكوف ذات  الوقت نتيجةمع مرور الطاقة التي تنفذ ي ى :محدودةطاقات  -2

منذ مالييف السنيف وليا مخزوف محدد  األرض كميات محدودة المصدر، وتكوف قد تكونت في
% مف حاجة 86تشكؿ ىي و  ، ةيمكف تجديدىا في فترة زمنيو قصير   سينتيي باستيالكو، وال

تشمؿ الوقود األحفوري مثؿ النفط والغاز والفحـ بكؿ و  ،13 العالـ بشكؿ عاـ مف الطاقة
الماضية في جوؼ األرض. وىي ذات أىمية ألنيا تختزف   األنواع التي تكونت عبر السنيف

( 4ويظير الشكؿ ) .طاقة كيميائية مف السيؿ إطالقيا كطاقة حرارية أثناء عممية االحتراؽ
 آليات توفير الطاقة في المباني.

 
 
 
 
 
 
 
 
  :اإلسراف في استخدام الطاقة -3-2

إف عممية استغالؿ الموارد  الطبيعية والطاقة تتسـ بكونيا عممية خطية فيي تأخذ مواردىا مف 
دوف االىتماـ بعمميات التدوير أو قضية االستدامة، ناىيؾ مكاف ما وتصرفيا في مكاف آخر 

عف اآلثار الجانبية الضخمة المتمثمة في تموث اليواء والماء وعمميات التصحر واستنفاذ طبقة 
   13 األوزوف.

    16. آليات توفير الطاقة في المباني (:4)لشكل ا

 

 

 طاقة 

 الكتلة الحية

استخدام الطاقة 
 المتجددة

 خفض الحاجة للطاقة
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% مف مخزوف الطاقة في العالـ، وأكثر مف نصؼ 50-40قطاع البناء وحده يستيمؾ مف 
 .مميارات طف سنويًا( 3الموارد األولية الطبيعية )

سنة، كما  20-10الطاقة المستخدمة لبناء مبنى تساوي قدر الطاقة المطموبة لتشغيمو مف  إف
صناعي داخمي مناخ  إلنتاجي مبنى تستخدـ أف نصؼ الطاقة المستخدمة في تشغيؿ وتشييد إ

استيالؾ )تدفئة، تبريد، تيوية، إضاءة(، مما ينبو المصمميف إلى أىمية العمؿ عمى خفض 
ذا كانت المباني ... الطاقة بالمباني التي يصممونيا بشتى الوسائؿ التصميمية الممكنة. وا 

المفقود والضائع منيا كبير ف الكـ أمف ذلؾ  فاألسوأالحديثة تستيمؾ كميات كبيرة مف الطاقة 
/ساعة مف الطاقة كيموواط (30000 -20000)مف  إف مسكف متوسط الحجـ يستيمؾ .يضاً أ

لتدفئة الفراغات الداخمية لممنزؿ % مف ىذه الطاقة 60 -40اـ، ويتـ استيالؾ مف كؿ ع
ي طيي الطعاـ % ف30-15% لتسخيف المياه، ومف 20)حسب المناخ ومستوى العزؿ(، و 

 13 جيزة الكيربائية.واإلضاءة وتشغيؿ األ
التقنيات المعتمدة عممية خفض استيالؾ الطاقة بالمباني ممكنة وبوسائؿ عدة، فاستخداـ إف 

أو التبريد سيخفؼ مف ضياع الطاقة وىذا ما   عمى الطاقات المتجددة سواء في عمميات التدفئة
 .نجده سائدًا في الفكر التصميمي لمعمارة التقميدية

وقد أقيمت مؤتمرات كثيرة منذ السبعينيات، تنبو العالـ الحديث إلى ضرورة الحفاظ عمى الطاقة 
تـ تعريؼ وقد تيا العمارة وظيرت اتجاىات معمارية حديثة تنادي بضرور حوؿ االستدامة في 
كافة اإلجراءات التي تضمف أف يستخدـ المبنى أقؿ طاقة ممكنة " :نوبأ كفاءة استخداـ الطاقة

في عمميات التبريد والتدفئة واإلضاءة وذلؾ باستخداـ الوسائؿ الفنية والمنتجات التي توفر 
  .15 "ستخدامياالطاقة وتحوؿ دوف سوء ا

 : موفرة لمطاقةالعمارة التقميدية كعمارة شمسية  -4
: "تدخؿ أشعة الشمس إلى رواؽ البيوت ذات الواجيات الجنوبية في الشتاء، أما  1سقراطيقوؿ 

في الصيؼ فإف مسار أشعة الشمس يكوف عموديًا فوؽ الرأس وفوؽ السقؼ مما يؤدي إلى 
تكويف الظالؿ"، شكمت ىذه الفكرة حجر األساس لالستخداـ السمبي لمطاقة الشمسية والذي 

العربية بما يتالءـ مع تغير مسار الشمس وزوايا سقوطيا ما بيف  قامت عميو العمارة التقميدية
لشمسية التي تنتمي لمعمارة المناخية فالعمارة التقميدية عمارة ثرية بالحموؿ ا الصيؼ والشتاء.

                                                           
  .الفلسفت الغربٍت ٌعتبر أحد مؤسسً.ٌىنبنً كالسٍكً فٍلسىف 1
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، حيث كاف المصمـ القديـ يستخدـ جسـ المبنى وعناصره كوسيمة لمتحكـ المناخي لسالبةا
   9 الحرارية، رغـ غياب أي وسيمة في ىذه العصور. ف الراحةمبشكؿ ناجح يقترب بو 

توافؽ البيئي والحفاظ عمى الطاقة، نموذجًا رائدًا في ال وزيعياالعربية مف حيث ت المبانيوتعد 
وذلؾ بحماية ، وؿ لتحسيف جودة البيئة الداخميةفالنسيج المتضاـ التقميدي يعد أفضؿ الحم

الجدراف مف التغيرات الحرارية العالية، كما إف معالجات مسارات الحركة تمثؿ المرحمة األولى 
الكتمة المعمارية فقد تميزت المفردة أو محماية مف اإلشعاع الشمسي الضار. أما عمى صعيد ل

النابعة مف العمارة التقميدية بمجموعة مف العناصر المكونة لممبنى والتي نشأت مف الحاجة 
توظيؼ العناصر النباتية والمائية في التكييؼ البيئي والتقميؿ مف وطأة لباإلضافة  ،االستخداـ

 (.5الشكؿ ) .وىذا جوىر التصميـ الشمسيالظروؼ المناخية 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الطبيعية: واالعتماد عمى الطاقةالمفردات التراثية  في ةالبيئي األسس -4-1
خالؿ  لممبنى تقميؿ االكتساب الحراري المناطؽ الحارة إلىفي  تصميـ الفراغ المعماريدؼ يي

في  األىداؼ هذى ساعات الميؿ ولتحقيؽفي  وزيادة معدؿ الفقد الحراري أثناء النيار فترات اليـو
 التحكـومراعاة التحكـ في الرياح الطبيعية و  بطريقة توجيو المبنى يتـ االىتماـ المعماريالفراغ 
 ويجب اعتبار نقاط ىامة كالتوجيو والتظميؿ ألنيا تؤثر إلى المباني نسبة اإلشعاع الداخمةفي 

المفردات ويمكف تقسيـ  وبالتالي عمى المفردات المعمارية. الواجيات والفتحات واألسقؼعمى 
 إلى:بحسب مبادئ العمارة الشمسية  لمعمارية التراثيةا

   :ومنيا واإلشعاع واإلضاءةظالؿ كفاءة العمى  التي تحافظالمفردات  أواًل:

    3المسكف التقميدي ) بيت آجؽ باش في حمب( والمدينة العربية القديمة )دمشؽ(.  (:5)لشكل ا
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تعتبر المشربية مف المفردات التراثية اليامة في التصميـ البيئي، فيي تقـو بعدة  المشربية: -
نسبة  تزيدخفض حرارتو و تفتقـو بضبط مرور الضوء وتدفؽ اليواء و  في الفراغ الداخميوظائؼ 

ستائر خشبية بارزة غالبًا عف الجدار الخارجي حتى يسيؿ ، وىي عبارة عف الرطوبة فيو
 بأشكاؿمف مقاطع خشبية دائرية مترابطة  الرأسية واألفقية، وتتكوف تعرضيا لمتيارات اليوائية

 .ىندسية مختمفة
 تسريع وتبريد وترطيب اليواء أمبد عمىمف الناحية البيئية يمي لممشربية يقـو الفكر التصم

الشمسي النافذ، ويتـ ذلؾ بجعؿ المسافات  اإلشعاعالداخؿ لمفراغ المعماري مع تخفيؼ حدة 
الفاصمة بيف المقاطع الخشبية متقاربة في الجزء السفمي ومتباعدة في الجزء العموي لتأميف 

وخروج اليواء الساخف بسيولة مما يعمؿ عمى تمطيؼ الجو الداخمي لمغرفة خوؿ اليواء البارد د
 خاصًة مع ترطيب اليواء الداخؿ عف طريؽ وضع جرار ممموءة بالماء عند جمسة المشربية

أيضًا باالعتماد عمى خاصية امتصاص الخشب لمرطوبة مف اليواء لياًل ثـ إعادة طرحيا نيارًا و 
فتعمؿ  أما بخصوص الحماية مف اإلشعاعقاطع الخشبية. و مع سقوط أشعة الشمس عمى الم

المشربية عمى تخفيؼ حدة اإلضاءة نتيجة صغر المسافات بيف المقاطع الخشبية التي تقـو 
 (.6الشكؿ ) بعكس أشعة الشمس.

تتخمميا معالجات بالزخارؼ والزجاج المموف لمنع األشعة، وقد تميزت : النوافذ والفتحات -
والفتحات الخارجية بصغر مساحتيا لمنع أشعة الشمس المباشرة مف الدخوؿ. كما النوافذ 

وقد  وف والجص،استخدمت فييا القمريات وىي فتحات في الجدار مغطاة بالزجاج المم
  استخدمت بشكؿ أساسي لتوفير اإلضاءة المناسبة.

عمى كوابيؿ، وظيفتو وىو عبارة عف بروزات مف الخشب محمولة  ومنها الرفرف :البروزات -
 11 تأميف التظميؿ صيفًا إلى جانب الحماية مف األمطار شتاًء.

 
 18. رفرؼ( -قمرية -ظ عمى كفاءة اإلضاءة والتظميؿ )مشربيةمفردات تقميدية لمحفا (:6الشكل )
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، فاألسس البيئية في المفردات المعمارية السابقة وغيرىا مف المفردات التي تحافظ عمى إذاً 
كفاءة اإلشعاع تقـو عمى مبدأ توفير التظميؿ والتخفيؼ مف دخوؿ أشعة الشمس المباشرة إلى 

 الفراغ الداخمي ما أمكف.
 : ومنيا الرطوبةو  المفردات التي تحافظ عمى كفاءة التيوية الطبيعية ثانيًا:

ىو مساحة مفتوحة محاطة بحوائط تقع داخؿ أو خارج المبنى وتطؿ عمييا بعض  :الفناء -
يؤمف الحماية مف العوامؿ المناخية ويساعد في نوافذ الحجرات ويستخدـ كعنصر معماري 

إف  .وخفض قيمة الطاقة المستيمكة الطبيعيةتوفير اإلضاءة والتيوية الطبيعية واستخداـ الطاقة 
بيف الميؿ والنيار ىو ظاىرة مناخية ىامة يعتمد عميو الفناء في أداء لفرؽ الحراري الكبير ا

 ويحؿ مكانو ف كثافتو تقؿإلى األعمى، ألاليواء الساخف يرتفع  وظيفتو. بفعؿ شعاع الشمس
 فاستعماؿ مصدر حرارة مستمر والذي بدوره يسخف ويرتفع إلى األعمى وىكذا،ىواء أكثر برودة 

وال تدخؿ الرياح الدافئة التي تيب فوؽ البيت إلى الفناء إال إذا وضعت ُيولد حركة ىواء دائمة. 
، وبيذه عوارض لتغيير مسارىا ويقتصر تأثيرىا عمى إحداث تيارات معاكسة في داخؿ الفناء

 (.7الشكؿ ) الطريقة يعمؿ الفناء كخزاف لمبرودة.
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 الفناء منظـ حراري ممتاز عمى عدة أصعدة أىميا استخداـ الجدراف العالية حيث تقمؿ مف
دخوؿ أشعة الشمس وتكوف ساحة الفناء مظممة خمؿ النيار مما يساعد في تمطيؼ درجات 

  2. الحرارة داخؿ المنزؿ

 6 المسكف التقميديالحراري لمفناء الوسطي في  األداء (:7الشكل )
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 : في المناطؽ الحارة الحراريداء الفناء أوسائؿ لتحسيف توصمت عدة دراسات إلى 
ُتسيؿ نزوؿ ات اليواء فييا وعمؿ ميوؿ لألسقؼ، رفع تصوينو الفناء لمنع تسخيف طبق إف

 ،يادة ارتفاع الفناء عف ضعؼ العرضال يوصى بز  ، واليواء البارد ليال داخؿ فراغ الفناء
 19 (.1990)المييممي،الظالؿ الفناء المستطيؿ أفضؿ مف المربع مف حيث كمية و 

استخداـ األشجار بالفناء تمنع اإلشعاع  كما اف
البارد تحتيا الشمسي وتفصؿ بيف اليواء 

استخداـ النباتات ، كما أف والساخف فوقيا
المتسمقة لعزؿ جدراف الفناء مف الشعاع 
عطاء الفرصة الكتسابيا في فصؿ  الشمسي وا 

 مف المفيدو  شتاء عندما النباتات تفقد أوراقيا.ال
استخداـ نوافير الماء المظممة ويفضؿ أف تكوف 
متحركة لزيادة الترطيب بالرذاذ ومنع أداء الماء 

 (.8الشكؿ ) الساكف كسطح عاكس.
وفي  الجدرافوىي فتحات صغيرة عمى شكؿ دوائر أو مضمعات تقع في أعمى  العمريات: -

السقوؼ والقباب، وتعمؿ عمى التخمص مف اليواء الحار الذي يتجمع عند منطقة السقؼ مما 
  .يتيح المجاؿ لميواء البارد ليحؿ محمو

لسحب اليواء البارد إلى عبارة عف برج لو منافذ ىوائية تعمو واجيات المبنى الممقف:  -
األسفؿ ليدخؿ الحجرات الداخمية في المنزؿ. فحركة اليواء الخارجية بقمتيا يخمؽ فرؽ ضغط 

ما يوجو الممقؼ باتجاه الريح السائدة  وغالباً  ،د أكثر عمى سحب اليواء مف الداخؿيساع
 .لمبنىعادة أبرد ودفعو إلى داخؿ ا القتناص اليواء المار فوؽ المبنى والذي يكوف

مف خالؿ التقاط اليواء النقي الخالي مف األتربة والشوائب مف التيوية الطبيعية  الممقؼ يوفر
الطبقات العميا مف الفضاء الخارجي، وجعميا تنساب عبر الفراغات الداخمية، ويساعد في زيادة 

   11 .سرعة اليواء داخؿ المبنى
لوح رخامي يوضع بشكؿ مائؿ عمى جدار الغرفة سطحو منقوش بزخارؼ  السمسبيل: -

متعرجة لينساب الماء عميو مف صنبور مثبت أعمى الموح. مما يعرضو لخفض درجة حرارتو 
بعض مفردات  (9الشكؿ )ويظير  .ترطيب اليواء الداخميويتعرض لمتبخر فيساعد عمى 

 .التيوية التقميدية

 -الفناء )ماءفي  عوامؿ ترطيب اليواء (:8الشكل )
 18 نبات(.
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لقدماء لتحقيؽ كفاءة التيوية الطبيعية ااألسس البيئية التي اعتمد عمييا  أن يستنتج مما سبق
في مبانييـ قامت عمى مبدأ خمؽ تيارات مف اليواء الطبيعي عف طريؽ توفير مناطؽ ضغط 

التظميؿ، وأيضًا  والمفردات التي تحقؽ كفاءة اإلشعاع واإلضاءة  بمساعدةالمبنى متباينة في 
 .بالعناصر المائية والخضراء تحسيف جودة اليواء الداخمي عف طريؽ ترطيبو

ولـ يقتصر التصميـ البيئي لمعمارة التقميدية عمى استخداـ ىذه المفردات فحسب بؿ امتد ليشمؿ 
زئية في تصميـ المبنى جاءت كحؿ لمشكمة كؿ مظاىر التصميـ، حيث مف المالحظ أف كؿ ج

فقد اعتمد مبدأ زيادة ارتفاع األسقؼ  ناخية المناسبة،مناخية وفي سبيؿ تحقيؽ شروط الراحة الم
لكي يساعد عمى تبريد اليواء وذلؾ باالستفادة مف خاصية ارتفاع اليواء الساخف إلى األعمى 
وىبوط اليواء البارد والرطب ليحؿ محمو، كما أف ارتفاع منسوب غرؼ المسكف التقميدي عف 

في أرض الفناء مف الدخوؿ إلى  منسوب الفناء لـ يأت عبثًا بؿ لصد اليواء البارد المتواجد
 الغرؼ شتاًء.

حؿ المشكالت لمختمؼ العناصر المعمارية التراثية البيئية تكاممت مع بعضيا البعض إف 
حقؽ وفرة اقتصادية وساعد عمى  مماالمناخية مف خالؿ االعتماد عمى الموارد الطبيعية، 

 .لتدفئة والتبريداإلنارة و ل الوسائؿ الميكانيكيةبتقميؿ استخداـ  استيالؾ الطاقة خفض
 المستفادة من التجربة التقميدية الشمسية:البيئية الدروس  -4-2

 حققت العمارة التقميدية غاية التصميـ الشمسي في الحماية مف اإلشعاع الشمسي المباشر
والحفاظ عمى الطاقة، وىي بذلؾ تعطينا نتائج جاىزة تساعد المعمارييف في مشكمة التوافؽ مع 

 عبر األساليب التالية:مف خالؿ تحقيؽ كفاءة اإلضاءة والتيوية  البيئة، وقد حققت ذلؾ
  .التوجو لمداخؿ عف طريؽ عزؿ أشعة الشمس المباشرة عف معظـ عناصر المبنى -

 18 في المسكف التقميدي فتحات التيويةالممقؼ و  (:9الشكل )
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زات في الطوابؽ العميا واعتماد مف التظميؿ لمحوائط عف طريؽ البرو تحقيؽ نسبة عالية  -
 .استخداـ العناصر الخضراءو  النسيج المتضاـ والممرات الضيقة بيف المباني

تخفيؼ حدة أشعة الشمس النافذة لمفراغات الداخمية عف طريؽ تصغير مساحة الفتحات  -
 .تحات الواسعةالخارجية والتقميؿ منيا واستخداـ المشربيات في الف

  ذات العطالة العالية. استخداـ الحوائط السميكةلمداخؿ بخير زمف وصوؿ الحرارة تأ -
والعنصر المائي  لممبنى عف طريؽ استخداـ الفناء والممقؼتحقيؽ نظاـ التيوية الطبيعية و  -

 . لترطيب اليواء
  :متجددستخدام المفردات التراثية البيئية بسسموب ال معاصرةالمالمح ال -5

في بداية الخمسينات ظير في المنطقة العربية توجو حديث تمثؿ بالميؿ إلى العمارة التقميدية 
 ومف أشير أعمالو الميندس حسف فتحي تبناه ، وخير مف ية والدعوة إلى العمارة البيئيةالمحم

حيانًا قرية القرنة في مصر، ثـ ظيرت عمارة ما بعد الحداثة مع مطمع الثمانينات وقد دعت أ
إلى الرجوع لمتراث مع مزيج مف التقنية الحديثة، ومف أشير معماريي ىذا التوجو عبد الواحد 
 الوكيؿ مف مصر، ورفعت الجادرجي مف العراؽ، وراسـ بدراف وجعفر طوقاف مف األردف.
وبسبب الحاجة لمتيوية الطبيعية فقد أجريت دراسات عدة لتطوير المفردات التقميدية 

عاـ في الواليات المتحدة  جامعة أريزوناومثاؿ عمى ذلؾ بحوث في والمالقؼ، كالمشربيات 
 التقميدي فأضيؼ إليو مضخة ىوائية لمزيادة مف فاعميتو، وكذلؾ بحوث الممقؼلتطوير  1985

 .مـو التقنية في غانافي السعودية وجامعة الع جامعة أم القرى
 أساليب االستمياـ مف المفردات التراثية بما يمي: 2يحيى وزيريوقد لخص 

 .رة تشكيالت معمارية دوف أي تغييرفي صو  يكما ىميا نق -
 .  والبيئية بشيء مف التحوير الشكمي فقط دوف النظر إلى النواحي الوظيفية االنقؿ عني -
 بفكر تصميمي مبتكر.     اومحاولة إعادة استخدامي لممفرداتفيـ المرتكزات التصميمية  -
 :العمارة التقميدية وحفظ الطاقةعن االستمهام من معاصرة أمثمة  -5-1
  :أبو ظبي-معهد "مصدر" لبحوث الطاقة  -5-1-1

مف تصميـ المعماري نورماف فوستر وىو مركز بحوث لتطوير الطاقات البديمة في مدينة 
 (10الشكؿ ) .2011مستدامة في العالـ( في أبو ظبي، وقد تـ تشييده عاـ  مصدر) أوؿ مدينة

                                                           
 ٌحٍى حسن وزٌري، معمبري مصري ،دكتىراه ومبجستٍر فً العمبرة البٍئٍت.   2
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حيث  باستخداـ الطاقة الشمسية المتجددة كامالً و مف نوعو يتـ تشغيم مبنىمعيد مصدر أوؿ 
 22 .%51يخفض استخداـ الطاقة الشمسية معدؿ استيالؾ الكيرباء بنسبة 

 
وقد ابتكر "فوستر" تقنية تظميؿ استثنائية لمحماية مف أشعة الشمس وتوفير أقصى قدر مف 

الؿ حيث قاـ بتغطية السقؼ بألواح شمسية لتوفير الطاقة الشمسية والتظميؿ اإلضافي عمى الظ
الخضراء لالستفادة مف تبخر مستوى الشارع، ولتبريد الفراغات الداخمية تـ إدخاؿ المساحات 

معاصرة مف المشربية التقميدية  بأشكاؿتـ تزويد النوافذ في االبنية السكنية كما  مياه السقاية.
صممت مف اإلسمنت المدعـ بالزجاج، واستخدمت الممرات الضيقة المظممة لتوفير نسبة تظميؿ 

مى عمح بتحويؿ دفؽ الرياح باستخداـ برج حديدي يس تطوير الممقؼعالية في المركز، كما تـ 
 ، مع استخداـ بيوت األدراج كمالقؼ لمتيوية.مستوى الطرقات لمتبريد

  21 برج الدوحة في قطر: -5-1-2
 ىالعربية بتقنيات تبريد ىي األولىو نسخة حديثة مف العمارة مف أعماؿ المصمـ جاف نوفيؿ، و 

تـ صناعة المشربيات مف  حيث بأسموب جديد ةفقد تـ استخداـ تقنية المشربي، مف نوعيا
األمر الذي لـ يساىـ فقط في إعطاء  ،األلومنيـو المكوف مف أربع طبقاتالخرسانة المسمحة و 

دسية ، ولكف جعؿ األضواء الخارجية تتسمؿ بطريقة ىنىشكؿ جديد وفريد مف نوعو لممبن
تكاليؼ التبريد كما أف استخداـ تمؾ التقنية يساىـ في خفض ، ومنتظمة إلى داخؿ غرؼ البرج

وىذا  شمس مع االحتفاظ باليواء الباردالميكانيكي ألنيا تقمؿ مف تعرض الييكؿ الداخمي لم
و بنظاـ شبكة اإلسناد المائؿ، وىي تقنية بناء متطورة إلنشاء المباني الضخمة ئبنا بسبب

 (.11الشكؿ ) باستخداـ الفوالذ يساىـ في تخفيض التكاليؼ ويعود بالفائدة عمى البيئة.

 22 والمشربيات في مدينة مصدر.األلواح الشمسية  (:10الشكل )
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  24 باريس: في المعهد العربي -5-1-3

ذو طابع حديث مستوحى مف العمارة العربية اإلسالمية، قاـ بتصميمو المعماري جاف المبنى 
 (.12الشكؿ ) :في المشروع لعربية التقميديةالعمارة ا يف مفعنصر  نوفيؿ وقد استخدـ

ويظير لنا ذلؾ في المخطط األفقي لممبنى مف خالؿ الفناء الداخمي لمربط : الفناء الداخمي- ١ 
 .بيف أجزاء المبنى

واجيات المشروع والتي تعطي  لتغطيةالمصمـ األلواح الزجاجية  استخدـفكرة المشربيات: - ٢
ضاءة ضوء غشاء حساس لإل 27000لكف بتقنية متطورة حيث ينظـ بالمشربية العربية  إحساس

زخارؼ أما كاسرة الشمس المعدنية فمدييا تفاصيؿ دقيقة مماثمة لتفاصيؿ  ،النيار الداخؿ لممبنى
ر لمضوء اعتمادًا عمى حالة الطقس، المشربية التقميدية، لكف شكميا مستمد مف وظيفتيا كفمت

 لمتبريد. وبيذا يتـ خفض استيالؾ الطاقة الالزمة
 
 
 
 

 
  17 تجاري( في المدينة المنورة:-مبنى )سكني -5-1-4

جاء التصميـ متفاعاًل مع محيط المباني في اليندسية، وقد   SOMمف تصميـ مجموعة 
المدينة مف خالؿ استخداـ الرخاـ االبيض، كما استخدـ المصمـ في التشكيؿ الحجمي لممبنى 
بوكسات مستطيمة مختمفة البروزات ليعيد استخداـ نظاـ البروزات المتبع في العمارة التقميدية 

  المشربية المطورة في برج الدوحة. (:11الشكل )

 والواجيات المزخرفة في المعيد العربي في باريس.الفناء  (:12الشكل )
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البوكسات بستائر خشبية وتغطية شبكية بقالب معاصر، وقاـ بتغطية الواجية األمامية ليذه 
ف التحكـ بكفاءة اإلشعاع والظالؿ، تحاكي المشربية التقميدية لمزيد م GRCمصنعة مف مادة 

تمتع وزيادة لمزراعة األسقؼ  التقميدية البيئية عف طريؽخصائص العمارة  استعار المصمـكما 
 (.13الشكؿ ) .العزؿ و تقميؿ فاقد طاقة المكيفات

 
 
 
 
 

 
  28 :أبراج البحر ابو ظبي -5-1-5

بمغت النيضة الحالية لممشربية ذروتيا في 
نظاـ ساتر حساس واسع النطاؽ في مبنى 

تصميـ إيديس، أبراج البحر في أبو ظبي مف 
فالستار الديناميكي الحساس لمشمس يقمؿ مف 

والطاقة الالزمة  الكسب الحراري لألبراج
، والزجاج ذو األلواح الخفيفة يقمؿ مف لمتبريد

ضوء النيار الوارد في كؿ األوقات، والغالؼ 
الساتر المستوحى مف المشربية تتألؼ مف 

وحدة لكؿ برج تشبو المظالت ومزودة 2000
 (.14. الشكؿ )اح الشمسيةباأللو 

  23 :في فمسطين بيت المشربية -5-1-6
صمـ المعماري سناف عبد القادر بيت المشربية ىذا كتفسيٍر معاصر لمعناصر التقميدية لمعمارة 

وٍة حجرية تحويؿ العنصر الخشبي الذي اشُتيرت بو المشربية إلى كسب قاـ، فقد العربية المحمية
وقد تمّكف مف (. 15الشكؿ )وبذلؾ جمع فكرة المشربية بالحجر،  ضخمة تحيط بالمبنى كمو

كما قاـ  .بموغ التُأثير شبو الشفاؼ لممشربية عبر المباعدة بيف األحجار بمسافات غير منتظمة

الغالؼ الساتر المتحرؾ في ابراج  (:14الشكل )
 البحر.

 زراعة األسطح وكاسرات الشمس والمشربيات في المبنى. (:13الشكل )
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الحجرية عف جدراف المنزؿ  بيةمشر البإبعاد 
ليخمؽ  ـ(1) الزجاجية بوساطة فراٍغ ضيؽٍ 

ال  ه الفجوةذعنصرًا تبريديًا مذىاًل؛ في بذلؾ
تضمف تحركًا دائمًا لميواء الطبيعي حوؿ 
نما تساىـ أيضًا بفضؿ  المبنى وحسب، وا 

ألعمى عمى السماء في توليد انفتاحيا مف ا
، الممقؼ التقميديأشبو بتأثير تيوية  تأثير

حيث يرتفع اليواء الساخف لألعمى بينما يتـ 
سحب اليواء النظيؼ مف الفجوة نحو 

رفع الفناء بيف الجدار  تـ وقد  .األسفؿ
 الفناءاالستنادي الخمفي والمشربية لتجسد 

التحكـ بالمناخ حيث تعمؿ كتمة الحجر في الكسوة  ساعدت المشربية عمىكما التقميدي، 
طالقيا خالؿ الميالي الباردة نيارَا الخارجية كحاجٍز صاد يساعد في امتصاص الحرارة   .وا 

  25 مشروع الجامعة األميركية في مصر: -5-1-7

جاء التشكيؿ ، وقد حائز عمى جائزة اآلغا خاف في العمارة عبد الحميـ ابراىيـلممعماري مشروع 
وخفض  لحؿ المشكالت البيئية تراثيةالالمحمية العمراني لممشروع بيدؼ االستفادة مف التجارب 

التاريخي لإلرث  و قد استطاع المصمـ المعماري تحقيؽ التواصؿ، استيالؾ الطاقة الصناعية
عتمد عمى الحموؿ اف، أفكاره دوف اقتباس شكؿ محدد منياالمعماري مف عمارتنا التقميدية في 

كما تـ االىتماـ بالجانب المادي  ،بأسموب معاصرالبيئية التقميدية و توظيفيا في المشروع 
اعتمد المصمـ في مشروعو فكرة  حيث .التقميديةوالمفردات الممموس مف خالؿ استخداـ المواد 

  (.16الشكؿ ) التوجو ألفنية داخمية ذات نوافير مائية لتعديؿ وترطيب اليواء الداخمي،
 
 
 
 
 
 

المشربية الحجرية الضخمة في بيت  (:15الشكل )
 المشربية.

 

 الفناء و النافورة. (:16الشكل )
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بممرات مسقوفة مظممة مع حماية لمفتحات المطمة بستائر خشبية تحاكي  أحيطت األفنية
المشربيات التقميدية، كما تـ استخداـ المشربيات في تغطية الممرات أيضًا لرفع كفاءة اإلضاءة 

 (.17الشكؿ ) .والتيوية في فراغات المشروع

 
  مصر: -مشروع البوابة -5-1-8

مى حياة السمبى لممبنى ع التأثيرالى تصميـ يحافظ عمى البيئة ويقمؿ مف  المشروع ييدؼ
 .يد استخداـ الطاقة و المياهبترشية بالبيئة الطبيع التمتعالمشروع  ياالنساف حتى يستطيع قاطن

الطاقة عمى فكرة الممقؼ التقميدي اعتمد المصمـ لحؿ المشاكؿ البيئية وخفض استيالؾ فقد 
 (.18، الشكؿ )لتأميف كفاءة التيوية ولكف بقالب عصري معتمد عمى التقنية الحديثة

 

 (Mega Tree) كؿ فراغ يوجد يمتر وف 22-20براج السكنية تتراوح بيف المسافة بيف األف
فير ماكف تغطى بالزراعة لتو حة تسمح بحركة اليواء وفى بعد األمف مادة خفيفة ومفتو  ةمصنوع

 (.19الشكؿ ) ،الطبيعي حركة اليواءي والمساعدة ف يالخصوصية وتوفير اليواء النق
ذى ييدؼ الى توفير وال (Archi – Natural Design)كما اعتمد المشروع عمى نظاـ  

ييدؼ ، و اليدوء وذلؾ عف طريؽ نظاـ الحوائط الخضراءو  رةجو مف الخض يوحدات مريحة ف
     26 .ىذا النظاـ الى توفير البيئة والمناخ المناسب عف طريؽ تخفيض حرارة المبنى

 ت.استخداـ المشربية الخشبية في النوافذ وتغطية الممرا (:17الشكل )

 الممقؼ المطور لتيوية وترطيب الجو الداخمي. (:18الشكل )
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  23 :العربيتصميم برجين توأمين بواجهة متكيفة في الخميج  -5-1-9

مف أجؿ تصميـ برجيف توأمييف لمركز شركات إعالمية لمنطقة و  REX شركة ريكس المعمارية
الحارقة في  ياف بتصميـ متكيؼ مع طبيعة الشمسركز المعماريوف عمى اإلت فقد الخميج العربي

الخميج العربي؛ وتـ ذلؾ مف خالؿ فكرة إطالؽ مجموعة مف مصفوفات السواتر الشمسية بمبدأ 
مستوحى مف عنصر المشربية بحيث يكوف كؿ عنصر مف عناصر السواتر ىذه بشكؿ يشبو 

تنطمؽ ىذه "المظالت" مف بيف بالطات الطوابؽ المتكررة كمما  ،ـ15المظمة المقموبة بقطر 
ثـ تنسحب لمداخؿ حيف تغيب  ،لشمس لتنفتح حاجبًة سطوعيا عف واجية المبنىا اشتدت

الشمس لتظير ىذه الواجية بشفافيتيا الزجاجية لياًل وتعمؿ كشاشة تمفاز ىائمة تعرض ما 
 (.20، الشكؿ )تعرضو ىذه الشركات اإلعالمية في البرجيف

 
 
 

 
 
 
 
 كالمظالت المقموبة.الوحدات المكونة لغالؼ الواجية  (:20الشكل ) 

 .( مع تغطية خضراء Mega Treeالمشابو لشجرة عمالقة ) الممقؼ (: 19الشكؿ )
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 29 :مباني جامعة قطر -5-1-11
ويعتمد في تصميمو عمى الطاقات  بشكؿ واضح العمارة التقميديةيعبر مبنى جامعة قطر عف 

 في تصميمو لمباني الجامعة الممقؼ التقميديكماؿ كفراوي وقد استعمؿ المعماري  ،الطبيعية
في المشربيات الخشبية  ربطًا مع التراث ولتأميف التبريد الطبيعي في الداخؿ، كما استخدـ

توفير الظؿ، خصوصا في فصؿ لجامعة لحماية الطمبة مف الشمس و ممرات اتصميمو لمباني و 
مف العناصر التي راعاىا الميندس في تصاميمو لتقميؿ نسبة  وتعتبر النوافير أيضاً ، الصيؼ
 .اليواء وتخميصو مف الترابترطيب الجو و ي الحرارة ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مف األمثمة السابقة تنوع أساليب االستمياـ مف العمارة التقميدية ومفرداتيا البيئية في  يستنتج

التقنيات  دمجمع  تحديث - تحويرنقؿ مع  –ما بيف ثالث حاالت: )نقؿ عمارتنا المعاصرة
فقد لجأ بعض المصمميف إلى نقؿ المفردات التراثية وزجيا في مبانييـ بتعديالت . المتطورة(

مواد  وأو الشكؿ أ، ولجأ آخروف إلى النقؿ عنيا مع إجراء تغييرات شكمية في النسب طفيفة
المفردات األثرية تصميـ  يفمف فيـ المنطمقات البيئية  يـاإلنشاء، بينما استفاد العديد من

ويمكف تمخيص نتائج  .المتطورةوباالستفادة مف التقنيات  مبتكرةتصاميـ حديثة وترجمتيا في 
 الدراسة التحميمية في الجدوؿ التالي:

 الممقؼ والنافورة عناصر مميزة لمباني الجامعة. (:12-5الشكل )
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 مف عمؿ الباحثالمصدر:  -أساليب االستمياـ مف المفردات التراثية في األمثمة المطروحة(: 1-5الجدول )

 اسم المشروع
المفردات التراثية أبرز 

 أسموب االستمهام النتاج المعاد استخدامها

 الممقؼ -المشربية معهد مصدر
برج حديدي  -مشربيات مف اإلسمنت 

 وبيوت األدراج كمالقؼ لمتيوية
 نقؿ مع تحوير

 المشربية برج الدوحة
 مف البيتوف المسمح واأللمنيـومشربية 

 اإلسناد المائؿتقنية  باستخداـ
+ تقنية  تحديث

 متطورة

 في المعهد العربي
 الفناء -المشربية باريس

مشربية بمواد ونسب حديثة وتقنيات 
 فناء يربط أجزاء المبنى -فائقة

تحديث + تقنية 
 متطورة

 -الرفرؼ -المشربية مبنى المدينة المنورة
 العنصر األخضر

بروزات بيتونية  -GRCمشربيات مف 
 لمتظميؿ

 نقؿ مع تحوير

أبو  في البحرأبراج 
 المشربية ظبي

غالؼ ساتر مزود بألواح شمسية 
 وحساس لمضوء

تحديث + تقنية 
 متطورة

 الممقؼ -المشربية بيت المشربية
 -مشربية حجرية بفتحات غير منتظمة
 فجوة أماـ الواجية ليا أثر الممقؼ

 نقؿ مع تحوير

 الجامعة األميركية
 مصرفي 

 -المشربية -الفناء
 النافورة

مشربيات  -داخمية ونوافير مائيةأفنية 
 خشبية تغطي النوافذ والممرات

 نقؿ مع تحوير

 في مشروع البوابة
 مصر

العنصر  -الممقؼ
 األخضر

مالقؼ مركزية مغطاة بالزرع مكونة 
 مف ألواح خفيفة وتعمؿ بتقنية متطورة

تحديث + تقنية 
 متطورة

 المشربية البرجين التوأمين
مف واجية مغطاة بسواتر مكونة 

 وحدات تحكـ حركتيا تقنية عالية
تحديث + تقنية 

 متطورة

 -المشربية -الممقؼ جامعة قطر
 النافورة

مشربيات  –مالقؼ تقميدية لمتيوية 
 نوافير مياه -عمى الفتحاتخشبية 

 نقؿ

 



www.manaraa.com

 م. روضة السلقيني   7102عام  35العدد  93البعث ــ المجلد  جامعة مجلة

 11   
 

 :و التوصياتنتائج ال -6
 النتائج:

توفير الراحة الحرارية بطرؽ طبيعية تؤدي لومنو العمارة الشمسية التصميـ البيئي  إف -1
 مبيئة، وباالعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة في سبيؿ الحفاظ عمى الطاقة.صديقة ل

العمارة  وبرزت ،ازداد التوجو لمتصميـ البيئيا ذيعد استنزاؼ الموارد مشكمة العصر، ل -2
 .دوف المساس بالبيئةكحؿ اقتصادي يؤمف الراحة الحرارية  البيئية مفرداتياو التقميدية 

لمعمارة الشمسية السالبة، حيث كاف تنتمي أغمب حموؿ العمارة التقميدية  أثبت البحث أف -3
المصمـ يستخدـ جسـ المبنى ومفرداتو كوسيمة لمتحكـ البيئي فنجد فييا مفردات حققت كفاءة 

لفناء، وكفاءة الترطيب وكفاءة التيوية كالممقؼ وا المشربية والقمرية والرفرؼ،كالراحة الحرارية 
  كانت عمارة موفرة لمطاقة بامتياز.وبالتالي فقد  .المزروعاتكالنافورة و 

لموصوؿ إلى تصاميـ بيئية موفرة  االستمياـ مف العمارة التقميديةأساليب  ظير البحث تنوعأ -4
 .وىو األفضؿ التقنيةوالتحديث مع دمج  ،والنقؿ مع التحوير ،بيف النقؿا م لمطاقة

بؿ مف المفيد  وتحقيؽ كفاءة استيالؾ الطاقة، األصالةماـ أ ال تقؼ الحداثة عائقاً  -5
 .ميديةالمفردات التقجوىر ؽ مف لخدمة التصاميـ البيئية باالنطالة االستفادة مف التقني

 :التوصيات
لمتصميـ منطمقًا التأكيد عمى أىمية التعامؿ مع معطيات البيئة واتخاذ عمارتنا التقميدية  -1

 المتوافؽ مع البيئة المحمية كونيا تقدـ نموذجًا جاىزًا في مجاؿ توفير الطاقة.
والمرتكزات التصميمية وفيـ القيـ  المفردات التقميديةمف استخداـ المستفادة  توسيع الدروس -2

أشكاؿ كالتقميدية  المفردات تقميدعف  البيئية التي اعتمد عمييا المصمـ، فمف األفضؿ االبتعاد
 صالة المعاصرة.  في إطار مف األيا ينظر إلى استعمال، وأف محنطة

مناىج خاصة حوؿ التصميـ البيئي وربطيا مع االستمياـ الكؼء مف العمارة وضع  -3
 لمطاقة. موفر يئيميـ بيجاد تصالتقنية الحديثة إل ستفادة مف، وتوجيو المعماري لالالتقميدية

لتأميف لو االستفادة مف ىواء بيت الدرج بفتح نوافذ عموية صغيرة لمغرؼ المالصقة ب يوصى -4
كالمدخنة موجو في السطح نحو الغرب، وأيضًا حماية داخمي تيوية رطبة، أو بوضع ممقؼ 

ويفضؿ أف تكوف متحركة، إلى جانب  بحسب الجيةالفتحات بكاسرات الشمس المناسبة 
، و كؿ ذلؾ الواجيات الغربية والشرقية لمنع نفوذ الحرارةوعمى األسطح،   فياستخداـ النباتات 

 يعد مف الحموؿ البيئية الرخيصة والسيمة.
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