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 املتطلبات التخطيطية للمعاجلات املناخية

 "ا"مدينة الزبري أمنوذج

 عباس عبد الحسن كاظم العيداني

 قاسم مطر الخالدي

 املقدمة 

على املدن اليت تقع  "مناخ املدينة"اليت ترتبها عناصر املناخ وخاصة املناخ احمللي  األثارموضوع البحث هو معرفة 

السلبية اليت  األثارللتقليل من  األخرىلب ذلك من ختطيط عمراين خيتلف عن املدن باملناطق احلارة اجلافة وما يتط

التخطيط العمراين لتصميم العمران يتأثر باملناخ  أنتفرضها قساوة عناصر املناخ على الساكنني يف تلك املناطق حيث 

لذلك فإن دراسة  ،رانية واألقاليم املناخيةالذي هو من بني العوامل الطبيعية املهمة لوجود عالقة واضحة بني احملالت العم

و منط ختطيطها و ومواد  مناخ املدينة جبميع عناصره الرئيسة و املهمة أمر يف غاية األمهية يف اختيار مواقع املناطق السكنية

  .تصميم مبانيها  وفق اخلصوصية الصحراوية اليت تتمتع هبا منطقة الدراسةبناءها و 

 أهمية الدراسة 

مهية الدراسة يف وضع املتطلبات املعمارية الواجب توفرها يف ختطيط املدن الصحراوية لتأمني ظروف سكن تكمن أ

  "مدينة الزبري"مالئمة هلذه املدن وخاصة منطقة الدراسة 

 مشكلة البحث  

 :  األتية األسئلةإن مشكلة البحث تتمحور في 

 بالشكل الذي يقلل من تأثري املناخ يف منطقة الدراسة. األبنيةهل اخذ املخطط املعماري بنظر االعتبار توجيه  -1

 قسوة املناخ يف املدن الصحراوية.  تأثريماهي املعاجلات العمرانية للحد من  -2

 يف بناء الوحدات السكنية يف مدينة الزبري.  األفضلما هو النظام  -3

 اسة. ما نوع مواد البناء املفيد استخدامه لبناء الوحدات السكنية يف منطقة الدر  -4

 

  .أستاذ مساعد دكتور يف جامعة البصرة/ كلية الرتبية/ قسم اجلغرافيا  
   .مدرس مساعد يف جامعة الكوفة/ كلية اآلداب/ قسم اجملتمع املدين 
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 موقع منطقة الدراسة 

 42" مشااًل  وقوس طول "33 22" يف دائرة عرض اجلنويب الغريب من حمافظة البصرة،تقع منطقة الدراسة يف اجلزء 

اخلصيب ومن الشمال الشرقي قضاء البصرة  أيبأما حدودها اإلدارية فيحدها من الشرق قضاء الفاو وقضاء  ،شرقاً  "42

املدينة وحمافظة ذي قار ومن الغرب حمافظة املثىن بينما تشكل حدودها اجلنوبية جزء من احلدود ومن ناحية الشمال قضاء 

  "1" خريطة .الدولية بني العراق والكويت

 "1" خريطة

 محافظة البصرة إلىموقع منطقة الدراسة بالنسبة 

 

 ،033333: 1 ،مبقياس رسم ،ة اإلداريةخارطة حمافظة البصر  ،اهليأة العامة للمساحة ،: وزارة املوارد املائيةالمصدر

 . 2332 ،بغداد ،مطبعة اهليأة ،قسم الرتسيم
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 العناصر املناخية املؤثرة يف التخطيط العمراني  :املبحث األول

مشااًل مما جعل مناخها يتصف بالتطرف الكبري ضمن إقليم املناخ  "33 22" تقع مدينة الزبري بني دائرة عرض

وألمهية عناصر  ،ناخية اليت تؤثر تأثريًا مباشرًاالذي يتأثر بعدد من العناصر امل ،صيفًا والبارد شتاءً الصحراوي احلار اجلاف 

  -لذا تطلب دراستها على حنو مفصل لتوضيح عالقتها بالتخطيط العمراين وهي: ،املناخ على منطقة الدراسة

 األمطار والتبخر  -أ

يف اخلصائص املطرية اليت تتميز هبا  واليت تشرتك املدينة ،على مدينة الزبريتعد من العناصر املهمة اليت هلا تأثري كبري 

جند أن منطقة الدراسة تقع بني  "2" الصحاري املدارية احلارة واليت تتميز بتساقط مطري قليل وعند مالحظة اخلريطة

، 3332" 1و كآذار ط و وشبا 2خالل أشهر ك  األمطارإذ تسقط  ،ملم "103-120" خطي املطر املتساويني

وإّن قلة األمطار الساقطة  ،"1" ملم  جدول "14132" ملم على التوايل مبعدل سنوي بلغ "2032، 2332، 2333

يف منطقة الدراسة يرجع بالدرجة األوىل إىل ارتفاع نسب التبخر وهي بذلك ختفض من كمية املطر وتضعف من فاعليته 

وإمنا االعتماد وبالدرجة األوىل على املياه اجلوفية. وقد بلغ جمموع  ،ة الدمييةوهو أمر ال يرشح املنطقة لالعتماد على الزراع

كميات   هذه القيمة تفوق معدالت التساقط بفعلو  ،ملم "340032" قيم املعدل السنوي للتبخر لنفس املدة ما يعادل

ة يف منطقة الدراسة فإّن تأثريها ومبا أن األمطار قليل ،زيادة سطوع الشمس طيلة أشهر السنةاإلشعاع الشمسي العالية و 

على التصميم العمراين غري مكلف من الناحية االقتصادية حيث تكون سقوف املباين بصورة عامة منبسطة وكذلك 

ميل شديد للتخلص من مياه األمطار شتاًء ومن مّث ال توجد ضرورة لنصب حمطات ضخ لتصريف  إىلالشوارع ال حتتاج 

يتبني أن تأثري األمطار على الوحدات السكنية قليل إذ بلغت نسبة الذين أجابوا بنعم  "2" ومن اجلدول ،هذه األمطار

 اغلب مساكنهم إما عشوائية أو متهرئة.   لكون ،مسكناً ملدينة الزبري 2343من جمموع املبحوثني البالغ عدهم  11%
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 "2" خريطة

 لمحافظة البصرة "ملم"خطوط المطر المتساوية 

 

استخدام الطرائق التقليدية ونظم املعلومات اجلغرافية يف إعداد اخلرائط  ،رباب عبد اجمليد محيد الگصوان :المصدر

ص  ،2332 ،جامعة البصرة ،كلية اآلداب  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،دراسة كارتوغرافية ،حملافظة البصرة االستنتاجية

131.  
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 "1" جدول

 "2112-1891"دة الظواهر الجوية لمحطة البصرة للم

 "ملم"التبخر 
 الرطوبة

 النسبية

األمطار  

 "ملم"

 درجات الحرارة
 األشهر

 العظمى الصغرى المعدل

 2ك 1132 132 1131 3332 2131 2031

 شباط 1232 132 1433 2333 1232 11231

 آذار 2434 1232 1133 2332 0331 12234

 نيسان 3132 1133 2031 231 4432 21230

 مايس 3232 2330 3332 034 3433 31132

 حزيران 4233 2131 3430 332 2231 02332

 متوز 4431 2132 3134 3 2034 02131

 آب 4332 2232 3031 3 2232 01232

 أيلول 4131 2431 3330 334 3334 31031

 1ت 4332 1132 2131 130 3231 24131

 2ت 2032 1230 1232 1232 0433 12131

 1ك  1132 232 1334 2032 1231 2333

 املعدل/ اجملموع السنوي 3132 1232 2331 14132 4432 340030

 ،بغداد ،بيانات غري منشورة ،حمطة البصرة ،مديرية األنواء اجلوية والرصد الزلزايل ،وزارة النقل واملواصالت :المصدر

2332.  
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 "2" جدول

 2111تأثير المناخ على الوحدات السكنية لمدينة الزبير لسنة 

 عناصر المناخ اإلجابة العدد %

 نعم 331 11

 األمطار
 ال 1412 22

 بمل جي 243 12

 اجملموع 2343 133

 اإلجابة العدد %

 الرطوبة

 نعم 1121 23

 ال 3 3

 بمل جي 142 2

 اجملموع 2343 133

 اإلجابة العدد %

 احلرارة

 نعم 1001 21

 ال 334 11

 بمل جي 103 2

 اجملموع 2343 133

 اإلجابة العدد  %

 الرياح

 نعم 1211 12

 ال 41 2

 بمل جي 233 11

 اجملموع 2343 133
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 املصدر: الدراسة امليدانية 

 الرطوبة النسبية  -ب

 %"2131"أن الرطوبة النسبية بلغت أعلى معدالهتا يف شهري كانون الثاين و كانون األول  ،"1" يبدو من اجلدول

 ،يف شهري متوز وآب على التوايل %"2232"و %"2034" على حني بلغ أقل معدل هلا ،على التوايل %"2131" و

وهذا آمر طبيعي حيث تقل نسب الرطوبة يف أغلب املناطق الصحراوية بسبب  ،%"40" املعدل السنوي ال يزيد عنو 

ضراراً بالغة على هيكل العمران ومادته مما يتطلب ترتك أ إذوللرطوبة تأثري كبري على املباين  ،ارتفاع معدالت التباين احلراري

هلا تأثري  أّن الرطوبة "2" ويبدو من خالل اجلدول ،موادًا تتناسب وهذه الرطوبة وسوف نبني ذلك يف املعاجلات املناخية

ة من جمموع الوحدات السكنية لعين %23بلغت نسبة تأثريها  إذواضح على مجيع الوحدات السكنية ملدينة الزبري 

لذا من املفيد استخدام املواد  ،الدراسة لقرب مدينة الزبري من اخلليج العريب وتكرار الرياح اجلنوبية الشرقية احململة بالرطوبة

 اليت ال تتأثر بالرطوبة كثرياً يف بناء الوحدات السكنية الذي سوف نتطرق إليها يف املعاجلات املناخية. 

 الحرارة  -ح

 ،درجة مئوية "2031-2432"أن منطقة الدراسة تقع بني خطي حرارة  "3"ريطة واخل "1" يظهر من اجلدول

 "4431" درجة مئوية حيث نالحظ أن أعلى الدرجات صيفًا بلغت "2432" والقيم السنوية ملعدل درجات احلرارة هو

 "3131" يف كانأما املعدل العام لدرجات احلرارة ألشهر الص ،درجة مئوية للصغرى "2132" درجة مئوية للعظمى و

حيث مل  كنها ال تصل إىل معدالت االجنماددرجة مئوية ل "1034"على حني ينخفض املعدل شتاًء إىل  ،درجة مئوية

على حني إن املعدل اليومي للسطوع الشمسي بلغ أشده خالل شهري حزيران ومتوز إذ بلغ  ،اجنمادتسجل درجات 

يظهر أن املعدل لعدد  "3" توايل. ومن خالل مالحظة اجلدولساعة على ال "1434" و "1234"معدل عدد الساعات 

يوماً  "232، 3" ،يومًا و يتكرر حدوثها يف متوز وحزيران "1232" األيام اليت هتب فيها العواصف الرتابية والرملية هو

، 234" أيار وبواقعآذار و يف شهر نيسان و فهو  ،على التوايل أما املعدل لعدد األيام اليت هتب فيها العواصف الرتابية

أيار و الق أشده يف أشهر متوز وحزيران و يف حني بلغ معدل عدد أيام حاالت الغبار الع ،يومًا على التوايل "131، 132

تبني أن املعدل  "3" وبصورة عامة ومن اجلدول ،يومًا على التوايل "1333، 1133، 1234، 1232" وآب وبواقع

 ساعة و "1234" ل شهري حزيران ومتوز حيث بلغ معدل عدد الساعاتبلغ أشده خال طوع الشمسياليومي للس

ساعة على  "131، 132" حيث بلغ "2وك1ك"على حني بلغ حده األدىن يف شهري  ،ساعة على الرتتيب "1434"
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إّن هذه الزيادة يف عدد الساعات من السطوع الشمسي وخاصة يف فصل الصيف هلا تأثريها املباشر على سطوح  ،التوايل

املباين يف منطقة الدراسة حيث تستلم السطوح األفقية كمياٍت اكرب من اإلشعاع الشمسي مقارنة بالسطوح العمودية وأن 

أغلب مساكن حمالت مدينة الزبري ذات سطوح أفقية باستثناء مساكن حملة املربد القدمي حيث تكون سطوحها على 

 شكل  

 "3" خريطة

 بصرةخطوط الحرارة المتساوية لمحافظة ال

 

استخدام الطرائق التقليدية ونظم املعلومات اجلغرافية يف إعداد اخلرائط  ،رباب عبد اجمليد محيد الگصوان :المصدر

ص  ،2332 ،جامعة البصرة ،كلية اآلداب  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،دراسة كارتوغرافية ،حملافظة البصرة االستنتاجية

21 . 
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 "3" جدول

 2112-1891الحالة الجوية  لمحطة البصرة للمدة من  معدل عدد األيام حسب

 األشهر عواصف ترابية ساعات سطوع الشمس الضباب متصاعد غبار عالق غبار

 2ك 332 131 131 2 233

 شباط 333 1 333 331 331

 آذار 331 130 3 032 130

 نيسان 131 232 3 231 1

 أيار 134 232 331 233 1133

 زيرانح 232 1234 3 132 1234

 متوز 3 1434 3 233 1232

 آب 132 1132 3 134 1333

 أيلول 131 1330 3 332 231

 1ت 334 233 3 232 432

 2ت 332 230 332 2 231

 1ك  332 132 331 132 234

 املعدل السنوي 1 13 332 0 2

 . 2332بغداد  ،مديرية األنواء اجلوية والرصد الزلزايل ،وزارة النقل واملواصالت :المصدر

هذا النوع من التصميم بالتأكيد  ،وسقوف الغرف مغلفة مبادة اخلشب ،"الفايرب كالس"مثلث مصنوع من مادة 

ولذا جيب التخطيط هلذا العنصر  ،األخرىيقلل كثريًًا من شدة اإلشعاع الشمسي يف هذه احمللة مقارنة مبساكن احملالت 

اد واأللوان اليت تعكس اإلشعاع الشمسي للتقليل من أخطارها على عند إنشاء املباين من حيث توجيهها واستعمال املو 

أيام وهي أعلى من معدالت  "0"و "2" املعدالت السنوية لكل من الغبار العالق والغبار املتصاعد فبلغت أما .اإلنسان
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العالق ملعظم أيام السنة  مما يعطي دليال مناخيًا على أن املنطقة تعاين من حاالت الغبار ،،العواصف الرتابية يف املنطقة

ويكون  تأثري الغبار اهلاب  ،ملعظم أيام السنة "الشمالية الغربية"تقريبًا بالتزامن مع معدل تكرار حدوث الرياح الشهرية 

أكثر من العالق اذا كانت سرعة الرياح عالية على الرتبة الصحراوية اليت تتميز هبا مدينة الزبري فتثري العواصف الرملية 

دث خدوشًا على جدران املباين املواجهة هلافيكو  وتكون معاجلتها أسهل من معاجلة  ،ن تأثريها سيئاً على املباين حيث حتح

أما يف  ،بإحاطة املدينة مبصدات نباتية خاصة من جهة هبوب الرياح الشمالية الغربية "الغبار العالق"العواصف الرتابية 

لرتابية اكثر من العواصف الرملية ألهنا تسقط ذرات الغبار فوق املدينة مما حالة سكون الرياح فيكون تأثري العواصف ا

 ليها يف املتطلبات التخطيطية للمعاجلات املناخية يف منطقة الدراسة. إيتطلب معاجلات ختطيطية خاصة سنشري 

لكبري يف سرعة هترؤ ا األثريسهم التباين الكبري يف درجات احلرارة بني الليل والنهار وفصلي الشتاء والصيف له 

تصف بسمك جدراهنا  ،"1"املباين ّّ لذلك جند أّن تصميم املساكن القدمية املوجود قسم منها حاليًا يف مدينة الزبري ّي

اكثر  إىلتصل درجة حرارة اجلدران املواجهة ألشعة الشمس  إذ ،الداخل صيفا واىل اخلارج شتاءً  إىللتقليل احلرارة املتسربة 

أي   م 2مساًء ويبقى الفرق بني درجة حرارة اجلدران وحرارة اهلواء حوايل  م 24 إىل تنخفض على حني م 41من 

فضاًل عن استخدام مادة الطابوق واجلص يف البناء ملا يتميز به من قلة اكتساب  ،"2"تكون اجلدران أقل حرارة من اهلواء

يف الوقت  ،داخل املباين إىلعلى تأخري تسرب احلرارة  احلرارة  ومن مث تقلل احلرارة الشديدة يف فصل الصيف حيث يعمل

الكبري يف سرعة تقشر  األثرالذي يكون فيه التباين الكبري يف درجات احلرارة بني الليل والنهار وفصلي الشتاء والصيف 

عن  أمهية يقل وكذلك  للسقف تأثري ال ،االستمرار بعملية الرتميم ملسكنها إىل األسرةوهو أمر يضطر  ،"3"طبقات البناء

يف  "احلوش"وكثريا ما يستعمل الفناء الداخلي  ،اجلدران حيث إّن ارتفاع السقوف ولوهنا يؤثر يف كمية احلرارة الواصلة

املساكن القدمية يف منطقة الدراسة لكون هذه الفناءات تعمل كمنظم حراري للغرف واملداخل واملمرات احمليطة هبا حملاولة 

بأن احلرارة هلا تأثري واضح على أغلب الوحدات السكنية ملدينة الزبري إذ  "2" ويظهر اجلدول  ،يةخلق ظروف مناخية حمل

لذا من املفيد استخدام املواد اليت ال تتأثر باحلرارة   ،من جمموع الوحدات السكنية لعينة الدراسة %21بلغت نسبة تأثريها 

 يف املعاجلات املناخية.  كثرياً يف بناء الوحدات السكنية الذي سوف نتطرق إليها

  :الرياح -ج

للرياح دور مهم يف توقيع عددًا من استعماالت األرض داخل املدينة خاصة استعمال األرض للصناعات امللوثة 

وتسود هذه  %3231هي الرياح الشمالية الغربية بواقع  "4" والرياح السائدة يف منطقة الدراسة كما يف اجلدول ،للبيئة
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وحارة جافة صيفاً وسريعة وهتب باستمرار حاملة  ،شهر السنة وتكون باردة جافة شتاًء وال تسبب األمطارالرياح أغلب أ

هلا إال أن أعلى معدل تكرار  ،1معها ذرات الرمال ونالحظ أن معدالت هبوب الرياح تزداد ابتداًء من حزيران ولغاية ك

على التوايل يف االجتاه الشمايل الغريب وهذا يفسر  "31.1، 4233، 0334، 0131"أيلول لألشهر حزيران ومتوز وآب و 

ارتفاع املعدالت الشهرية للعواصف الرتابية وحاالت الغبار العالق واملتصاعد كما وأّن ارتفاع  معدالت درجات احلرارة 

املرتبة الثانية بعد وهلذا فإن تأثري الرياح احتَل  ،يزيد من حاالت الغبار العالق يف هذه املدينة "1" صيفًا طبقًا جلدول

 من جمموع الوحدات السكنية لعينة الدراسة جدول %12الرطوبة يف تأثريها على منطقة الدراسة إذ بلغت نسبة تأثريها 

فيفضل ترتيب املباين بالطريقة  ،العواصف الرمليةالدراسة تسودها الرياح القوية وخباصة رياح السموم و ومبا إن منطقة  ،"2"

وأن يكون ترتيب املباين ترتيبًا خمالفًا للنظام  ،أي تقع يف االجتاه املقابل للرياح السائدة ،ا مسدودةاليت جتعل خمارجه

 وسنوضح ذلك الحقاً ألمهيته املباشرة يف تقليل أثر الرياح على منطقة الدراسة.  ،املتوازي واختاذ الرتتيب الشبكي

 "4" جدول

 في "%"نسب المئوية لتكرار اتجاهاتها ونسب السكون بـ وال "م/ثا"المعدالت الشهرية لسرع الرياح بـ 

 "2112-1891" محطة البصرة للمدة من

 السكون

%"" 

 االتجاهات

 األشهر "م/ثا" معدل سرعة الرياح
 شمالية

 شمالية

 غربية
 غربية

 جنوبية

 غربية
 جنوبية

 جنوبية

 شرقية
 شرقية

 شمالية

 شرقية

 2ك 3 331 231 1331 034 230 1231 2432 1331 1230

 شبـاط 334 433 133 1131 130 232 1034 2431 1134 1031

 آذار 332 432 131 1234 234 232 1331 2434 1332 1433

 نيسان 4 033 233 1233 132 433 1332 2132 1432 1332

 مايس 432 032 234 134 031 232 1132 2131 2131 12

 يرانحز  032 131 130 134 133 132 1030 0131 1134 233

 متوز 032 1 133 133 131 133 2332 0333 1132 231
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 السكون

%"" 

 االتجاهات

 األشهر "م/ثا" معدل سرعة الرياح
 شمالية

 شمالية

 غربية
 غربية

 جنوبية

 غربية
 جنوبية

 جنوبية

 شرقية
 شرقية

 شمالية

 شرقية

 آب 031 133 232 234 233 133 2331 4233 1332 2

 أيلول 332 2 232 230 331 231 1132 3131 1132 1432

 1ت 3 332 234 232 032 232 1431 21 1431 1232

 2ت 3 331 232 231 431 233 1432 2234 1333 1134

 1ك 231 231 131 232 033 233 1132 2031 1330 2331

 املعدل السنوي 332 332 032 234 431 233 1030 3231 1433 1332

   .2332بغداد  ،غ.ب ،حمطة البصرة ،مديرية األنواء اجلوية والرصد الزلزايل ،وزارة النقل واملواصالت :المصدر

 بري: املتطلبات التخطيطية للمعاجلات املناخية  ملدينة الز -املبحث الثاني

فعند  ،تعطي أمهية كبرية يف املناطق الصحراوية لالعتبارات والعناصر العمرانية لكوهنا حساسة بدرجة ال تقبل اخلطأ

االختيار غري الصحيح للموقع قد ال يسبب فقط يف استهالك  طاقة أكرب ألغراض التربيد ولكنه قد يضعف االستعمال 

فاختيار املوقع املناسب لالستيطان البشري يعد خطوة مهمة جدًا يف  ،يإرباك النمو احلضر  إىلاملخطط له مما يؤدي 

حتقيق عدة جوانب تتناول الراحة الفسيولوجية واملناخية والتأكيد من هيدرولوجية املوقع  األمرويتطلب  ،عملية التخطيط

 .   "4"تلك املنطقة إىلونوعية البيئة وسهولة الوصول 

 واجتاههاحيث يرتبط به منط توزيع األبنية وسعة الشوارع  ،من جوانب عديدةللمناخ دور مهم يف ختطيط املدن 

وقد نتج عن الدراسات  ،"0"وتوزيع استعماالت األرض ونوعية املواد املستخدمة يف البناء وذلك حسب نوع املناخ السائد

فيه اخلصائص والعناصر املناخية احلديثة ظهور فرع جديد هو املناخ احمللي الذي يتناول دراسة مناخ املدن الذي تتغري 

ومن املفيد تصميم املباين وفقًا لراحة اإلنسان احلرارية  ،متأثرًة مبكونات املدينة من أبنية وشوارع وحركة السيارات والناس

ونظرًًا لوقوع مدينة الزبري يف منطقة صحراوية حارة  ،"1"والعقلي الكامل بالراحة "اجلسدي "وهي اإلحساس الفسيولوجي 

وهذه املعاجلات أو احللول هي كما  ،ملواجهة الظروف املناخية القاسيةفيجب إتباع معاجلات ختطيطية عمرانية  ،وجافة 

 يأيت:  
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 النظام المتضام  -1

حبيث تتكتل وترتاص يف صفوف متالصقة ملنع تعرض واجهاهتا للعوامل  ،هو تقارب مباين املدينة بعضها من بعض

كما أن االختالف   ،اشرة والرياح احململة بالرمال اليت تؤدي إىل رفع درجة احلرارة داخل املبىناجلوية مثل أشعة الشمس املب

يف ارتفاع املباين املتجاورة يؤدي إىل تضليل أجزاء كبرية من أسقف هذه املباين ومحايتها من أشعة الشمس وما ينتج عنها 

دام هذا النظام من املساكن التقليدية يف منطقة وقد شاع استخ ،"2"من طاقة حرارية ضاغطة خالل ساعات النهار

مل  تصمم من قبل  "املعاجلات"علما أّن هذه اإلجراءات  ،"األوىلالرشيدية و اجلمهورية "الدراسة كما يف احملالت القدمية 

نطقة الدراسة  كما يف املدن املخططة املشاهبة ملدينة الزبري وإمنا اعتمدت على التصميم الفردي يف م  ،التخطيط العمراين

فكلما زادت كثافة املباين السكنية كلما أصبح نظام أو شبكة الطرق واملمرات الداخلية للمحلة  ،لثبوت كفاءته املناخية

كما  ،السكنية أكثر اقتصادا ألهنا ستكون مصممة بأقصر االجتاهات املمكنة وذات توصيل فيزيائي بفعل النظام املتضام

 ،ف استعماالت األرض وتكاملها وخيفض للحد األدىن من استعماالت األرض املكشوفة يعمل على التقارب بني خمتل

تكامل الوحدات السكنية مع خدماهتا االجتماعية  إىلومن مّث يؤدي  ،وحيقق اقل اخرتاق واقل تقاطع حركي للسيارات

ولكن ال يعين بالضرورة إسكان عايل الكثافة  ،وجتميع هذه اخلدمات تؤلف املنطقة السكنية بكاملها ،واالقتصادية الكافية

وعموماً يعد  ،"1""جتمعات حضرية صغرية"احلد الذي ال يراعى مبدأ اخلصوصية  بل كثافة بنائية أقل ضمن كتلة بنائية  إىل

ذلك  أثبتتوقد  ،النظام املتضام أكثر مالءمة للمشاكل النامجة عن الضغوط املناخية القاسية يف منطقة الدراسة

والثانية حازت على أفضل ظروف راحة يف املدينة  األوىلوالرشيدية  األوىلاليت أوضحت بأن حمالت اجلمهورية  "2"لدراسةا

بينما جاءت  ،الضيقة اليت توفر تضليال جيدا بني وحداهتا السكنية واألزقةوهي من احملالت القدمية ذات النسيج املتضام 

من احملالت القدمية ولكن  أيضاوالكوت باملرتبة الثانية من حيث ظروف الراحة وهي  واجلمهورية الثانية األوىلحملة العرب 

كانت ظروف الراحة   إذ األخريةاحملالت احلديثة فجاءت بالتسلسالت  أما ،األخريةليها يف اآلونة إبدأ عنصر التجديد 

 صعبة فيها.  

 نظام الترتيب للمباني  -2

اجملموعات السكنية ضرورية يف ري الرياح إذ إن هتوية املباين و ية احلارة باجتاه سيفضل توقيع املباين يف املناطق الصحراو 

 ،العواصف الرملية كما يف مدينة الزبرياح القوية وخباصة رياح السموم و أما يف حالة املناطق اليت تسودها الري ،هذه املناطق

نتيجة ملعظم و  ، االجتاه املقابل للرياح السائدةأي تقع يف ،فيفضل ترتيب املباين بالطريقة اليت جتعل خمارجها مسدودة
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لذا يكون من املفيد أن يكون  ،هي املباين اليت تتعرض لتأثري الرياح قبل غريها ،الدراسات تبني أن املباين اجليدة التهوية

ودة إىل مساره األصلي قبل مما يسمح لتيار اهلواء بالع ،ترتيب املباين ترتيبا خمالفًا للنظام املتوازي واختاذ الرتتيب الشبكي

أما يف حالة الرتتيب املتوازي  فهو غري مالئم عند  ،"1" ميكن مالحظة ذلك من الشكل ،"13"الوصول إىل املبىن التايل

ألنه قد يعرض املدينة إىل تأثري الرياح الفعال ويعد أفضل وسيلة للسيطرة أي الشبكي على  ،التصميم ملنطقة الدراسة

وتفتقر منطقة الدراسة هلذا النظام لذا جيب  ،رمال اليت تنتاب منطقة الدراسة بكثرة خالل فصل الصيفمشكلة الغبار وال

ال وهو أمر سوف حيد من تأثري الرياح الفع ،توقيعه يف مناطق التوسع اجلديدة يف مشال ومشال شرق ومشال غرب املدينة

 الرياح إىل احملالت السكنية احلالية يف املدينة.    سوف يقل تأثريه أيضا عند عبور القادم من هذه اجلهات ومن مث

 "1" شكل

 االختالف في ترتيب المباني

 الترتيب الشبكي     الترتيب المتوازي

 

رسالة  ،ختطيط املدن الصحراوية دراسة حتليلية ملدينة السماوة ،: هيفاء جواد الشيخ حسن الشمريالمصدر

 . 31 ص ،2331 ،جامعة بغداد ،طيط احلضري واإلقليمياملعهد العايل للتخ ،ماجستري غري منشورة

 ارتفاع المباني  -3

 ،زادت سرعة حركة اهلواء ،فكلما زاد االرتفاع عن سطح األرض ،على متطلبات الراحة للسكانيؤثر ارتفاع األبنية  

كميات عالية من إىل   إذ إهنا تكون معرضة ،لذلك ال تفضل األبنية املنفصلة يف مدينة الزبري ذات االرتفاعات العالية

هذه الفضاءات تفتقر إىل خصوصية  أنكما   ،ال توفر فضاءات داخلية حمميةو  ،الرياح احلارة املغربةاإلشعاع الشمسي و 

 . "11"االعزل و السيطرة املناخية والتحرك اهلوائي يف املناطق احمليطة هب
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ند التخطيط لمدينة الزبير الصحراوية ويمكن تحديد بعض اإلجراءات التخطيطية الخاصة بارتفاع األبنية ع

  -:الحارة

 ارتفاع األبنية في مركز المدينة:  -أ

إذ  ،تتخللها فضاءات حممية ،إال على شكل جتمعات ،ال تفضل األبنية املنفصلة ،يف حالة األبنية املتعددة الطوابق  

وهلذا يفضل ارتفاع  ،"12"طق اخلالية من احلواجزإن سرعة الريح يف مركز املدينة تساوي ثلث سرعة الرياح املقاسة يف املنا

 طوابق.  13-1من  "مركز املدينة" األبنية القريبة من مرقد الزبري بن العوام

  ارتفاع األبنية في المنطقة المحيطة بالمركز: -ب

 هذه املنطقة حيث تكون سرعة الرياح يف ،بكثافة عاليةو  ،يكون ارتفاع األبنية أقل مما هو عليه يف مركز املدينة 

ذا يفضل ارتفاع وهل ،مغروسات خضراءو  ،تتخللها فضاءات حمميةو  ،"13"تساوي ثلثي سرعة الرياح يف املناطق املكشوفة

 طوابق.  1-1مبرقد الزبري بن العوام من  األبنية احمليطة

 ارتفاع األبنية في أطراف المدينة:  -ج

تقرتب من سرعة الرياح يف  ،أن سرع الرياح يف هذه املناطقو  ،متناثرةبكيفية و  ،تتميز األبنية هنا بأهنا وحيدة الطابق

حيث تعمل على التقليل املفرط  ،للتخلص من دور تيارات محل اهلواء تغرس النباتاتو  ،املناطق اخلالية من احلواجز

لتخلص من أثر الرياح بتوقيع حزام أخضر حول املدينة ل ،تقضي على إمكانية نشوء التيارات اهلوائية الصاعدةو  ،للهواء

  .الفعال

 تلطيف المناخ داخل الوحدة السكنية  -4

ر املناخية لتشكيل هذا النسيج النسيج احلضري التقليدي أخذ يف احلساب العناص أنتتفق معظم الدراسات على 

وحدات السكنية الدراسات حول ال لقد تعددتو  ،مفرداته إبتداءاً من التخطيط العام مث التصميم املوقعي بأدق التفاصيلو 

املالءمة األدائية و  ،الوظيفيةت عمومًا حول النواحي املناخية واالجتماعية والدينية و اليت تركز وخصوصًا يف املدن العربية و 

الساكنني يف هذه تأثري مجيع هذه النواحي منصبة على سلوك ر اجلمالية ضمن الوحدة السكنية و فضال عن العناص

ي التخطيط للوحدات السكنية ضمن النسيج احلضر التصميم و  أنالدراسات على  مجيع وتؤكد ،الوحدات السكنية

 . وتتكون هذه املنظومة من ثالثة عناصر معمارية: "14"جناح املساكن التقليديةاملتضام هي األساس وراء تكيف ومالءمة و 

 منظومة ملقف اهلواء:  -"احلوش"الفناء الداخلي  -أ
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حيث يعد الفناء الداخلي من  ،ناخية يف البيوت التقليدية يف منطقة الدراسةوتعد من أهم منظومات السيطرة امل

هو معاجلة معمارية حتجب عن الساكن كل عناصر الطبيعة و  ،األجزاء املهمة اليت يتكون منها املسكن العريب التقليدي

حممي من جو الصحراء  ألساس مكانلذا كان مبدأ تصميم املسكن نابعًا من فكرة أن املسكن هو يف او  ،اخلارجية

ترتتب حوله غرف  ،. إن الفناء الداخلي عبارة عن فضاء مفتوح حنو السماء"10"الباردةتربة املصحوبة بالرياح احلارة و األو 

   .والثانية األوىلويكثر هذا النظام بصورة خاصة يف حمالت الرشيدية  ،املسكن

 : "البادكير"ملقف الهواء  -ب

به البيوت التقليدية العراقية بشكل عام ومنطقة الدراسة بشكل خاص كما يف حملة وهو عنصر معماري متيزت 

حيث يكون مرتفعاً من داخل الغرف إىل أعلى بناء يف البيت حبدود ثالثة أمتار   ،األوىلوالثانية واجلمهورية  األوىلالرشيدية 

لسائدة يف املنطقة من دون أن تتأثر باألبنية كحد أدىن ليضمن هلا احلصول على اهلواء من خالل وضعها باجتاه الرياح ا

 اجملاورة أو وقوعها يف منطقة ظل الرياح   

  السرداب -ت

فيه احلرارة ضمن تستقر  ،طيلة أيام السنةعن الظروف املناخية اخلارجية و  هو املكان الكفء للتوازن احلراري بعيًداً 

 "البادكري"مير فيه هواء امللقف  ،خزان كبري مشبع بالرطوبة صيفاً هو مبثابة و  ،يستعمل يف األوقات احلرجةحدود االعتدال و 

هذا النظام كان يستخدم يف  ،يرطبه و يرطب الغرف احمليطة به ،ينبثق ثانيًة عرب أرضية الفناءاملعتدل ليتشبع باملاء و 

 يف حملة الرشيدية واجلمهورية.  يف ختطيط الوحدة السكنية يف مدينة الزبري والزال موجوداً  أساساملساكن القدمية كافة كجزء 

قد أثبتت و  ،إن التنظيم احلراري هبذا األسلوب قد يوفر الكثري من الطاقة املصروفة على املكائن املستعملة للتكييف

السرداب يف مدينة الكاظمية يف حمافظة بغداد قد بلغ لتفاوت احلراري للسكن التقليدي و إن ا ،القياسات احلرارية املوقعية

الفناء الداخلي يف منتصف النهار درجة مئوية بني السطح و  11 كما سجل فرقًا حراريًا قدره  ،درجة مئوية 23من أكثر 

 . "11"صيفا

 المواد اإلنشائية المفضل استخدامها في بناء الوحدات السكنية  -5

تعملة يف البناء واليت ومنها املواد املس ،تؤثر يف املناخ احمللي للنسيج احلضري جمموعة مؤثرات ختطيطية وتصميمية

 احلضري.  لتحكم هبا من قبل املخطط واملصممميكن ا
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واملواد املستعملة يف بناء الوحدات السكنية ضمن النسيج  لدراسات على أن التصميم والتخطيطتتفق معظم ا

وميكن أن تسهم املواد  ،هي األساس وراء تكيف املساكن التقليدية ومالءمتها وجناحها ،احلضري املتضام يف املناطق احلارة

النبعاثية واملقاومة ااالنعكاسية و "من خالل خصائصها الفيزيائية  ،اإلنشائية لألبنية يف التحكم بالظروف املناخية للموقع

اإلشعاع " ومدى تأثريها على درجة حرارة السطوح البنائية واجلدران ،"لتقلصاعة احلرارية واللون والتوصيل والتمدد و السو 

ومن أهم املواد اإلنشائية املفيد استخدامها يف بناء الوحدات السكنية يف  ."12"الرطوبة والضوضاء والرياحو  "الشمسي

 منطقة الدراسة هي: 

 الطابوق:  -أ

اليت و  ،لذا ينبغي أن تكون اجلدران اخلارجية و السقوف ،له قابلية كبرية على اخلزن احلرارييعد أفضل مواد البناء و 

إىل الداخل ر نفوذ حرارة النهار من اخلارج و بالسمك الذي يؤخ ،اخلارجذ احلرارة من وإىل الداخل و يتم عن طريقها نفو 

بوصفها منظومة عزل حراري  ،وتّعد جدران الطابوق مثالية على هذا الصعيد ،"11"ريثما حيل الليل بدرجة حرارته الواطئة

ور الذي له القابلية على إبطاء عملية التبادل احلراري لفرتات مبنية من الطابوق املفخية فيما لو كانت اجلدران مسيكة و عال

ويكثر استخدام الطابوق يف أغلب حمالت املدينة   ،أرخصهاملواد العازلة و قد تتجاوز االثنيت عشرة ساعة مما جيعلها أفضل ا

ومن خالل عينة الدراسة  ،واملربد القدمي واجلديد والشمال األوىلنيسان والعرب  2كما يف حمالت املعلمني والبلدية و

 من جمموع املبحوثني باستخدام الطابوق يف بناء مساكنهم كما سيأيت ذكره الحقاً.  %03العشوائية أشار 

 الجبس الجص و  -ب

لرخص مثنه يف بناء اجلدران والسقوف وإلكساء السطوح اخلارجية  ،يستخدم يف البناء مع الطابوق بدل اإلمسنت 

 ،أال أنه ال يفضل لعدم متانته ،تية البارزة و إضافة اللمسات التكميلية على األعمال الزخرفيةللمساكن و اللوحات النح

ومن خالل  ،لون الواجهةوختتلف عاكسية مواد البناء والرتبة على خواص املادة و  ،وله قابلية عالية على امتصاص الرطوبة

ويعد املرمر الفاتح  ،خدام مادة اجلص يف بناء مساكنهممن جمموع املبحوثني باست %4133عينة الدراسة العشوائية أشار 

إال أن تكاليف البناء باملرمر عالية جداً  ،العاكسية حيث درجةحجر الكلس من أفضل مواد البناء من والطابوق األبيض و 

الوحدات الذي يستخدم حاليا يف البناء يف اغلب  "الثرمستونالطابوق اجلريي و " األبيضلذا يفضل استخدام الطابوق 

 وحملة الشمال.   "الريسز"السكنية اجلديدة وخاصة يف حملة احلسني 
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 اللون الخارجي للسطح: األصباغ و   -ج

تبليط الطرق من املصادر حيث يعد سطح البناء و  ،جند أن أصعب الظروف تالحظ يف مباين املدينة املكتملة متاماً 

حيث تطلى واجهات األبنية وأسطحها  ،"12"ة احلرارة داخل املدينةبذلك فإهنا ترفع من درجو  ،اإلضافية العاكسة للحرارة

يقلل  ،حيث إن جتانس ألوان األبنية ،للحصول على سطوح ملساء عاكسة للحرارة إضافة إىل الناحية اجلمالية ،باألصباغ

تفضل  ،اطق احلارةارتفاعات األبنية بصورة عامة يف املنصري احلاصل من عدم تناسق أشكال و من حدة تأثري التلوث الب

يف حني إن األلوان  ،ملا هلا من األثر الكبري يف عكس الطاقة احلرارية لإلشعاع الشمسي خالل النهار ،األلوان الفاحتة

حيث ختتلف  ،مما يؤثّر سلبيا على درجة الراحة لإلنسان داخل األبنية ،ممتصة للطاقة احلراريةغري عاكسة و  تكون ،الغامقة

هلذا يفضل استخدام مواد املباين البيضاء  ،طوح باختالف معامل االمتصاص لكل مادة سطح ملونةنسبة االمتصاص للس

لذا عندما يدفأ  ،أي طاقة واطئة ،هو باعث جيد جدا لدرجة حرارة واطئةو  ،كونه عاكسًا جيدًا للطاقة الشمسية  ،اللون

يبني النسب املئوية ملعامل االمتصاص  "0" دولاجلو  ،السطح فإنه يشع أشعة طويلة املوجةح و بذلك حيفظ نفسه بارًداً 

أن اللون األبيض واألصفر هي أكثر األلوان املستخدمة يف  "1" ويبني اجلدول ،أللوان األصباغ املستعملة يف مواد البناء

هما نسبتإذ بلغت  ،كما يف حمالت الشمال واملعلمني واحلسني والعرب والكوت  ،طالء الوحدات السكنية ملدينة الزبري

  .على التوايل %21و 43%

 "5" جدول

 النسب المئوية لمعامالت االمتصاص لسطوح مختلفة األلوان.

 لون السطح ""%معامل االمتصاص 

 األبيض املصنوع حديثا 13-10

 األبيض الذهيب 23-33

 األبيض املصفر 43-03

 الرصاص 13-23

 الرصاص الغامق 23-20

 الرصاص املسود 13-10
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 لون السطح ""%معامل االمتصاص 

 ود الداكناألس 23-20

رسالة  ،سة حتليلية ملدينة السماوةختطيط املدن الصحراوية درا ،: هيفاء جواد الشيخ حسن الشمريالمصدر

   .42ص  ،2331 ،جامعة بغداد ،املعهد العايل للتخطيط احلضري واإلقليمي ،ماجستري غري منشورة

 "2" جدول

 2111الزبير لعام األلوان المستخدمة في طالء الوحدات السكنية لمدينة 

 اللون العدد %

 األبيض 113 43

 األصفر 022 21

 البين 310 10

 الرصاصي 3 3

 مل جيب 323 12

 اجملموع 2343 133

 : الدراسة امليدانية. المصدر

 النتائج: 

 النتائج اآلتية:  إلىتوصلت الدراسة 

للرطوبة والرياح  %11323312321تة إذ بلغت نسبة تأثري عناصر املناخ على وفق نتائج االستبانة كانت متفاو  إن -1

 على الرتتيب.  واألمطارواحلرارة 

 الشمال واجلنوب.  باجتاه األبنيةمن الضروري توجيه  -2

وفرت احملالت السكنية القدمية يف منطقة الدراسة ذات النسيج املتضام ظروف راحة مثالية وبدأت تتناقص كلما  -3

 . األطرافاجتهنا حنو 



 3102العدد الثالثون/                                                                    المتطلبات التخطيطية للمعالجات المناخية 

011 

كميات عالية من   إىلتكون معرضة  أهنااملنفصلة يف مدينة الزبري ذات االرتفاعات العالية إذ  ةاألبنيال تفضل  -4

 الشمسي والرياح احلارة املغربة.  اإلشعاع

 يعد الطابوق من افضل مواد البناء وله قابلية كبرية على اخلزن احلراري.  -0

كما يف حمالت الشمال   ،دات السكنية ملدينة الزبرياملستخدمة يف طالء الوح األلوانهي اكثر  واألصفر األبيضاللون  -1

 على التوايل.  %21، 43 حيث بلغت نسبتهما ،واملعلمني واحلسني والعرب والكوت

 اهلوامش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 123 ص ،1212 ،اإلسكندرية ،مطبعة شباب اجلامعة ،اجلغرافية املناخية ،،يسري اجلوهري "1"

  .212ص  ،1223 ،بغداد ،دار احلرية للطباعة ،املناخ التطبيقي ،قصي عبد اجمليد ،عادل سعيد الراوي "2"

 ،لضوابط املناخية وأثرها يف ترشيد استهالك الطاقة يف مدينة بغدادالتصميم الوظيفي لإلنشاءات وا ،حيدر كمونة "3"

 . 3ص ،1223 ،بغداد ،مطابع التعليم العايل ،جامعة بغداد ،أحباث الندوة اليت أقامها مركز إحياء الرتاث العلمي العريب

جملة  ،مدينة الزبري أمنوذجا ،يةالضوابط التخطيطية للمستوطنات البشرية يف املناطق الصحراو  ،حيدر عبد الرزاق كمونة "4"

  .4-3ص  ،2332 ،23العدد  ،املخطط والتنمية

 2332 ،عمان ،دار صفا للنشر والتوزيع ،ختطيط اخلدمات اجملتمعية والبنية التحتية ،خلف حسني علي الدليمي "0"

  .133-22ص

  http://www.wmasr.com املعاجلات املناخية يف ختطيط وتصميم مباين املدينة اإلسالمية "1"
  http://www.wmasr.comاملصدر نفسه   "2"

رسالة ماجستري غري  ،وةختطيط املدن الصحراوية دراسة حتليلية ملدينة السما ،هيفاء جواد الشيخ حسن الشمري "1"

 . 32ص ،2331 ،جامعة بغداد ،املعهد العايل للتخطيط احلضري واإلقليمي ،منشورة

  .23ص  ،مصدر سابق ،حيدر عبد الرزاق كمونة :للمزيد من التفاصيل انظر "2"

 . 43ص  ،مصدر سابق ،هيفاء جواد الشيخ حسن الشمري  "13"
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 ،مصدر سابق ،منطقة الزبري ،ملستوطنات احلضرية يف املناطق الصحراويةخصوصية ختطيط ا ،سهيل وديع ميخائيل "11"

 . 22ص 

ص  ،1222موسكو  ،دار مري للطباعة ،ترمجة داود سلمان ،بناء املدن يف املناطق احلارة"أناتويل رميشا  "ختطيط و   "12"

30 . 

 . 31ص  ،املصدر نفسه "13"

 11ص  1212 ،جامعة بغداد ،كلية اهلندسة  ،رسالة ماجستري ،"اخيا"البيت التوافق من ،اإلمامحممد وليد يوسف  "14"

 م.  غ.

  .01ص  ،2331 ،آفاق عربية ،تصميم املسكن العريب التقليدي""الفناء الداخلي و  ،حيدر عبد الرزاق كمونه "10"

 . 13ص  ،املصدر نفسه ،حيدر عبد الرزاق كمونه "11"

 . 44ص  ،بقمصدر سا ،هيفاء جواد الشيخ حسن الشمري "12"

التخطيط العمراين باجلامعات ملناخية يف مناهج قسمي العمارة و أمهية تدريس مادة البيئة ا" ،حيدر عبد الرزاق كمونه "11"

ص  ،1224 ،وقائع حبوث املؤمتر العلمي الثاين ،جامعة بغداد ،اإلقليميدم إىل مركز التخطيط احلضري و حبث ق ،العربية"

121 . 

 . 112 ص ،املصدر نفسه "12"

 املصادر: 

 . 1212 ،جامعة بغداد ،كلية اهلندسة  ،رسالة ماجستري ،""البيت التوافق مناخيا ،حممد وليد يوسف ،اإلمام -1

 . 1212 ،اإلسكندرية ،مطبعة شباب اجلامعة ،اجلغرافية املناخية ،يسري ،اجلوهري -2

 . 1223 ،بغداد ،دار احلر للطباعة ،املناخ التطبيقي ،قصي عبد اجمليد ،عادل سعيد ،الراوي -3

رسالة ماجستري غري  ،ختطيط املدن الصحراوية دراسة حتليلية ملدينة السماوة ،هيفاء جواد الشيخ حسن ،الشمري -4

 . 2331 ،جامعة بغداد ،املعهد العايل للتخطيط احلضري واإلقليمي ،منشورة

 . 1222موسكو  ،دار مري للطباعة ،ترمجة داود سلمان ،بناء املدن يف املناطق احلارة"طيط و أناتويل "خت ،رميشا -0



 3102العدد الثالثون/                                                                    المتطلبات التخطيطية للمعالجات المناخية 

011 

التصميم الوظيفي لإلنشاءات والضوابط املناخية وأثرها يف ترشيد استهالك الطاقة يف  ،حيدر عبد الرزاق ،كمونة -1

 ،مطابع التعليم العايل ،جامعة بغداد ،أحباث الندوة اليت أقامها مركز إحياء الرتاث العلمي العريب ،مدينة بغداد

 . 1223 ،بغداد

 ،مدينة الزبري أمنوذجا ،الضوابط التخطيطية للمستوطنات البشرية يف املناطق الصحراوية ،حيدر عبد الرزاق ،ةكمون -2

ختطيط اخلدمات اجملتمعية والبنية  ،خلف حسني علي ،الدليمي. 2332 ،23العدد  ،جملة املخطط والتنمية

 . 2332 ،عمان ،دار صفا للنشر والتوزيع ،التحتية

التخطيط العمراين باجلامعات ملناخية يف مناهج قسمي العمارة و أمهية تدريس مادة البيئة االرزاق " حيدر عبد ،كمونه -1

 ،وقائع حبوث املؤمتر العلمي الثاين ،جامعة بغداد ،اإلقليميث قدم إىل مركز التخطيط احلضري و حب ،العربية"

1224 . 

 . 2331 ،آفاق عربية ،ريب التقليدي"تصميم املسكن الع"الفناء الداخلي و  ،حيدر عبد الرزاق ،كمونه -2

  http://www.wmasr.com املعاجلات املناخية يف ختطيط وتصميم مباين املدينة اإلسالمية -13

 .  منوذجاأمنطقة الزبري  ،اطق الصحراويةخصوصية ختطيط املستوطنات احلضرية يف املن ،سهيل وديع ،ميخائيل -11
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