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  المستخلص
السنة، أصبحت عملیة تصمیم المبنى تحتاج الى ِدرایة واسعة بأسالیب فصول المناخ الدوري خالل  في تأثیربسبب التغیر 

معالجات  تبنيالجاف، مما یستدعي  -من التقلبات المناخیة الخارجیة وخصوصا في المناطق ذات المناخ الحار ةحمایال
میمیة، ِلُتَحسن من مستوى أداء التصمیم حراریا وترتقي به الى أن یكون تصمیمیة بیئیة ُتوظف خالل مراحل العملیة التص

برزت المشكلة البحثیة بالصعوبة في تحدید . ُمستقبال مبنى كفوء من ناحیة أدائه الحراري وُمحققا الراحة الحراریة للشاغلین
 .میمیةالجاف ضمن مراحل العملیة التص -معالجات التصمیم البیئیة الخاصة بالمناخ الحار

الجاف یجمع بین  -یهدف البحث الى طرح اسلوب لتصنیف معالجات التصمیم البیئیة، الُمستخدمة في مناطق المناخ الحار
 .ستراتیجیات السیطرة الحراریة و مراحل العملیة التصمیمیة لَتسهیل عملیة توظیف هذه المعالجات خالل مراحل العملیة التصمیمیة

التي تنقسم (وعة من االستنتاجات تربط معالجات التصمیم البیئیة بستراتیجیات السیطرة الحراریة وقد توصل البحث الى مجم   
ومراحل العملیة التصمیمیة، والتي بینت أهمیة التعاُمل مع ) الى ستراتیجیات خاصة بالفترة الصیفیة وأخرى بالفترة الشتویة
 .  وأیها االكثر تاثیرًا النتاج تصامیم معماریة كفوءةمعالجات التصمیم البیئیة ضمن تسلُسل فكري ومنهجي مدروس 

 الجاف -الحارالمعالجات البیئیة ،  كفاءة االداء الحراري ، معالجات المناخ : الكلمات المفتاحیة
 

Application of the Environmental Design Treatments in the Steps of Design Process, in Hot 
–Dry Climate 
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Abstract: 
Due to the cyclical changes of the climate during the year, it is imperative in the building design 
process that special consideration and treatments should be taken in order to protect the building 
from the climatic changes. These treatments should be used in the designing process in order to 
upgrade the building so that it should be highly efficient in its thermal control and accomplish the 
desired comfort to the occupants.  
The multiplicity of the environmental treatments used in design and the wide spectrum of its 
effect that differ in accordance with the strategic target that was used for, resulted that its 
somewhat difficult for designer to be adequate by basic knowledge necessary in dealing with 
these treatments in the design.  
The research finds conclusion that correlate the environmental design treatments with the thermal 
control strategies (for hot and cold seasons) and the steps of the design process. These 
conclusions stressed the importance of having a programmable theoretical order of the 
environmental design treatments to produce thermally efficient buildings.  
Keywords: Environmental treatment, The efficiency of thermal performance, Hot-dry climate 
treatments. 
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 المقدمة -1
شكل مبدأ تحقیق السیطرة الحراریة في المباني أحد المفاهیم االساسیة التي یتوجب توفیرها في التصامیم المعماریة ضمن 

والتي تبرز  ت المناخیة،احیث یتباین اسلوب تطبیق السیطرة الحراریة على المباني بإختالف المناطق والبیئ. البیئات المختلفة
ستراتیجیات سیطرة حراریة خاصة تحتاج الى معالجات تصمیم بیئیة  ذاتالجاف كمناطق  -اخ الحارخاللها البیئة ذات المن

، والتي غالبا ما اً تفصیلی اً أو ُبعد اً شكلی اً معالجات تندمج ضمنیا مع تصمیم المبنى العام، ِلتأخذ ُبعدهذه ال. ُمحددة لتحقیقها
المحیطة، مما َولَّد عدد كبیر من المعالجات البیئیة التي یمكن یئة ختالف المناطق والبإوب ىختالف وظیفة المبنإتختلف ب

توظیفها خالل مراحل التصمیم الُمختلفة الجل اإلستفادة من ایجابیات الصفات المناخیة للمنطقة وتفادي تأثیراتها السلبیة ُمحققًة 
دامها خالل العملیة التصمیمیة وتأثیرها المتباین في تعُدد معالجات التصمیم البیئیة الممكن أستخ إنَّ  .سیطرة حراریة على المبنى

الهدف الستراتیجي الذي تم استخدامها بسببه جعل من الصعوبة لعدد كبیر من الُمصممین اإللمام بالمعرفة الكافیة بغالبیة هذه 
 . المعالجات والمرحلة المالئمة لتوظیفها

الجاف ضمن مراحل  -التصمیم البیئیة الخاصة بالمناخ الحار صعوبة تحدید معالجاتبمن هنا برزت المشكلة البحثیة    
 .العملیة التصمیمیة، بإتباع ستراتیجیات السیطرة الحراریة

 

 هدف البحث -2
الجاف، یجمع بین  -یهدف البحث الى طرح اسلوب تصنیف معالجات التصمیم البیئیة الُمستخدمة في مناطق المناخ الحار   

مع مراحل العملیة التصمیمیة، لَتسهیل عملیة توظیف هذه المعالجات خالل العملیة التصمیمیة  ستراتیجیات السیطرة الحراریة
  .وفقًا لُكٍل منهما

  منهجیة البحث -3
 :سیتجه البحث في بناء اطاره النظري الى الخطوات االتیة   
 . والشتاء التعریف بماهیة السیطرة الحراریة وأهم الستراتیجیات الُمحققة لها خاصة لفصلي الصیف  -
وكیفیة توظیفها ، اتیجیات الفترة الصیفیة والشتویةالُمحققة لستر  البیئیة تصمیمالمعالجات الدراسات التي تعاملت مع  أهم طرح  -

 .العملیة التصمیمیة مراحل ضمن
التي سُتطرح  لسابقةمن الدراسات االُمستخلصة على المفردات  بناءً التصمیم  فيتأثیرًا  البیئیةالتصمیم ُمعالجات أهم  تحدید  -

 .لدى الُمصممینُتعَتَمد كقاعدة معرفیة لِ  خالل البحث
 .وفقًا لستراتیجیات السیطرة الحراریة ومراحل العملیة التصمیمیة المعالجات التصمیمیة البیئیةصنیف تل طرح اسلوب  -
 التصمیم البیئي -4

ل مابین الُمتغیرات البیئیة واألنسان، فالعمارة كیان ُیمثل لقد أمسى من المسلمات والبدیهات إن العمارة هي نتاج ِلعملیة التفاع
التي  لمناطق والبیئة المناخیةلذا نجد إن المباني تكتسب صفاتها المختلفة تبعا ل. الترجمة للعالقة الُمتبادلة مابین هذین الجانبین

  ]. 4:محمود،ص[تنتمي الیها لُتدعى بالمباني الُمستجیبة بیئیا
التطور التكنولوجي واالعتماد الكلي على نظم التكییف المیكانیكیة دون وضع اعتبارات للظروف  لكن بعض انعكاسات

ذلك مباني بكلفة  من ، فنتجبین البیئة الخارجیة ومواصفات البیئة الداخلیة من اهمیة دور المبنى َكُمرشح تالبیئیة المحیطة قلل
أما الیوم ستتطلب محدودیة مصادر الطاقة  .د مصادر للطاقة التنضبانشاء واطئة وبكلفة ادامة وتشغیل مرتفعة بافتراض وجو 

بیئة داخلیة مستقرة تتوافق مع متطلبات الراحة الحراریة لالنسان، أي أستخدام  إنشاءالمستخدمة اعتماد تصامیم مغایرة في 
 ].8:، صمحمود[وموسمیاً  وتوظیف تصامیم تعتمد باالساس على األستجابة للظروف المناخیة المتغیرة یومیاً 

حدوث تفاعل معقد یجمع بین البیئة  )كونه مقیاس للراحة الحراریة في المبنى( یسَتلزم االداء الحراري الكفوء الي مبنىلذا  سَ 
تظهر صعوبة التعامل مع هنا و . الخارجیة وخواص البیئة الداخلیة یتوسط بینهما كل من غالف المبنى واالنظمة المیكانیكیة

والصعوبة االخرى هي كثرة  ،من ساعة الى اخرى ومن فصل الى آخر في تغیرهایة الخارجیة والداخلیة االحمال الحرار 
 . [Los Alamos lab.,p:53]االمكانیات والبدائل التصمیمیة المطروحة كحلول لهذه المشاكل 
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ازنة بین المتطلبات عمل على تحقیق أفضل صیغ المو یي سذالالموجهة هنا سیظهر دور عملیة التصمیم المثالیة فهي 

مابین هذین الطرفین الجل صول الى تسویة مقنعة للو للمبنى  )من الناحیة الحراریة(ومتطلبات االستجابة البیئیة التصمـیمیـة 
  .تحقیق مفهوم السیطرة الحراریة للمبنى

 السیطرة الحراریة  -5
تقال طاقة حراریة من داخل المبنى الى محیطه نإعندما یظهر اختالف بین درجة حرارة الهواء الداخلیة والخارجیة یظهر 

 ،ویكتسب حرارة صیفاً  فالمبنى یفقد حرارة شتاءً . ، أو طاقة حراریة تنتقل من المحیط الخارجي الى داخله صیفاً الخارجي شتاءً 
لتدفئة لتوفیر لبرید او لتلاالنسان والبیئة المبنیة من خالل الحاجة الى استخدام الطاقة  فيثیر العوامل المناخیة أمما ُیظِهر ت

 ].101:، ص2007وزیري،[الراحة الحراریة داخل المبنى
من المتطلبات الرئیسة للمباني، مما یجعل یعتبر ضافیة للتدفئة والتكییف الف كُ  مع أدنىلكن تحقیق الراحة الحراریة    

   . [Straube]في التصامیمالسیطرة الحراریة سمة مهمة یجب تحقیقها 
فصلي الصیف والشتاء لكونهما  بینخاصة ومستویاتها الفصول على مدار السنة تختلف أولویات السیطرة الحراریة  وبتنوع     

األكثر هیمنة على الفصول االخرى، مما یدعو الى وضع أهداف للسیطرة على االنتقال الحراري عبر مكونات المبنى لضمان 
 .بقاء الراحة الحراریة عند مستویاتها المطلوبة

   : [Koenigsberger, p:91] االمكان تحدید اهداف السیطرة الحراریة كاآلتيوب
 :مرتفعة خارج نطاق الراحة الحراریة یكون هدف السیطرة الحراریة للمبنى الخارجیة الحرارة معدالتعندما تكون  -
 .االكتساب الحراري من خارج المبنى تقلیل - أ
 الفقدان الحراري من المبنى الى خارجه زیادة - ب
 .ي اكتساب حراريأثر أمصدر للتبرید الداخلي الزالة  یرتوف - ت

تحقیق  منخفضة دون نطاق الراحة الحراریة یكون هدف السیطرة الحراریة للمبنى الخارجیة الحرارة معدالتعندما تكون و  -
 : أحد أو أكثر من الجوانب اآلتیة

 .الفقدان الحراري من المبنى تقلیل -
 ومصادر الحرارة الخارجیةزیادة االكتساب الحراري من الشمس  -
 .توفیر مصدر حرارة داخلي للتعویض عن اي فقدان حراري -

   وسائل انشائیة أو بنائیة بستراتیجیة تعتمد على ضمن كل مجموعة یمكن تحقیقها) أ و ب(نجد ان االهداف المطروحة في   
ضافیة إتعتمد في االصل على استخدام طاقة  یةبستراتیج ) ج ( ، بینما یمكن تحقیق الفقرة")Passive" 1ذاتيالسلوب ألي باأ(

 ").Active"سلوب الفعال اي باأل( 

 ستراتیجیات السیطرة الحراریة   -6
تصامیم المناخیة ألغراض السیطرة الحراریة تختلف من حیث التقنیة المستخدمة، الهناك وسائل عدیدة یمكن استخدامها في 

ال ، وكِ )passive methods(والوسائل الذاتیة ) active methods(الة وهي جمیعا تخضع لتصنیف عام یشمل الوسائل الفع
الصنفین یعتمدان ستراتیجیات السیطرة الحراریة والمتمثلة بمبادئ العمل األساسیة في ترصد فرص السماح أو المنع لالنتقال 

 ].8:ص الراشد،[الحراري حسب التوقیع الزمني للدورة المناخیة الیومیة والسنویة
الفعالة  الوسائلفبینما ُتركز . الفعال یظهر واضحا في ُأسس هذین النظامینالنظام الذاتي و النظام  وسائلختالف بین إن اال

التصمیمیة لتقلیل  "ئالمباد"االندماج مع  الذاتیة على الوسائلَركزت  ،المتجددة بدال من الطاقة الناضبةالطاقة أعتماد  زیادة على
عتماد أسالیب تدعم القرارات التصمیمیة على مستوى االتصمیم الذاتي غالبا ماتتضمن  ئفمباد .الحاجة الى إستهالك الطاقة

   .[Boake, p:3]المبنى من جانب الشكل والتوجیه والمواد البنائیة وغیرها من القرارات 

 .ذاتھ المبنىتصمیم  على الخصائص الكامنة في العتماده )الذاتي(ـ ب) Passive(یتم في ھذا البحث االشارة الى مصطلح الـ  1
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بوسائل انشائیة  اكثر تداخال مع العملیة التصمیمیة ویمكن تحقیق اهدافه العامة "Passive" ولكون االسلوب الذاتي

وبنائیة التي تلتقي بصورة مباشرة مع قرارات التصمیم الرئیسة في مراحله المختلفة، سیتبنى هذا البحث التركیز على 
 .ستراتیجیات االسلوب الذاتي في تحقیق السیطرة الحراریة للمبنى

لمناخ المحیط به، وینغلق عنه عندما ا يف المؤثرات االیجابیةمن  على اإلستفادةتصمیم المبنى في یعتمد النظام الذاتي 
یكون المناخ عكس ذلك، لذا فهو یتطلب خصوصیة أكبر من الجانب المعماري لغرض االستفادة من فرص حفظ الطاقة التي 

التاقلم یوفرها المناخ الموقعي اضافة الى انه یعید الى االذهان صورة االبنیة التقلیدیة القدیمة والتي أثبتت كفاءتها ونجاحها في 
 ].28:ص البزاز،[ والظروف البیئیة لسنین عدیدة

الذي حدد أنواع  ،] D. Watson ]Watsonحاول الكثیرون استنباط اسلوب یوضح ستراتیجیات السیطرة الذاتیة كـ 
على المستوى وقد تنوعت اسالیب تطبیق هذه الستراتیجیات . ستراتیجیات السیطرة الحراریة تبعا للفترة الشتویة والفترة الصیفیة

الجاف والمناخ  -التصمیمي كما انها اخذت اشكاال عدة، بتنوع صفات المناخات في العالم كالمناخ البارد والمناخ الحار
  .الرطب -المعتدل والمناخ الدافيء

اصر مراحل عملیة التصمیم ِلتتحول الى عن جمیعتدخل ضمن  هالتصمیم الذاتي، نجد انألهداف اوبسبب الطبیعة الشاملة 
وخالل أتخاذ القرارات الشكلیة الخارجیة وتحدید  تحدید الفكرة التصمیمیةبدءًا من  ،[Los Alamos lab,p:53] معماریة مؤثرة

 .معاییر أختیار المواد البنائیة

 الدراسات السابقة -7
مجموعة من  لدىیة بمراحل عملیة التصمیم اهم) االسالیب الذاتیةذات (لقد أخذ موضوع ربط معالجات السیطرة المناخیة 

هذه المعالجات وتطبیقها خالل العملیة التصمیمیة النتاج مباني متوازنة حراریا  الدراسات والبحوث بهدف تبسیط عملیة استثمار
من أكثر العوامل التي یستطیع   ضمن مراحل العملیة التصمیمیة العوامل التصمیمیة والتخطیطیةف .ومستجیبة للبیئة المحیطة بها

لتقلیل اللحصول على فضاءات مالئمة حراریا، وبالتالي  المعماري التحكم بكمیة الطاقة التي یستلمها المبنى صیفا وشتاءً خاللها 
 .من الطاقة الالزمة للتدفئة والتكییف المیكانیكي

ملیة الع مراحل وفقا ِلتسلُسلوربطها الدراسات التي وظفت معالجات السیطرة المناخیة من لذا َسیتم طرح مجموعة 
الجاف باعتباره المناخ السائد في  –التصمیمیة، وسُیركز في طرح هذه الدراسات على المعالجات التي تتالئم مع المناخ الحار

 . العراق دون التركیز على بقیة المناخات

 '' Donald Watson  (1983) :'' Climatic Designدراسة 7-1
خمس مراحل، تضمنت كل مرحلة بدورها مجموعة من المعالجات بتصنیف عملیة التصمیم الى  Watsonاهتمت دراسة 

مرحلة و مرحلة تصمیم كتلة المبنى، و مرحلة تخطیط الموقع،  :هي هذه المراحل. المناخیة التي یمكن توظیفها في تلك المرحلة
المناخیة وفق نهج  المعالجات تطرح وقد .مرحلة تصمیم غالف المبنى، وأخیرا مرحلة تصمیم الفتحاتو تصمیم مخطط المبنى، 

بالتصمیم التفصیلي للفتحات واختیار المواد  بتصمیم الموقع والفضاءآت الخارجیة وانتهاءاً  موازي لسیر العملیة التصمیمیة ابتداءاً 
ت فیما یخص المعالجاو  تناولت الدراسة العدید من المعالجات المناخیة التي تتالئم مع المناخات المختلفة في العالم،. البنائیة
 :لكل مرحلةفقد ركزت على المعالجات اآلتیة  ،الجاف -الئم المناخ الحارالتي تُ 
المبنى واسعة ضمن هذه  فيإن امكانیة التحكم بتاثیرات البیئة الخارجیة  :  Site Planningمرحلة تخطیط الموقع -

دة َكتحدید اتجاه الریاح الموسمیة الختیار تتنوع اسالیب تجنب الظروف القاسیة للبیئة الخارجیة ِلتأُخذ اشكاال ع فقدالمرحلة، 
التوجیه االنسب لكتلة المبنى وتوظیف المجاورات واالشجار المزروعة للتظلیل، كما یمكن االستفادة من أي مصدر مائي في 

ثر بصورة أو كذلك یمكن التحكم بمواد االنهاء الخارجیة للموقع التي تؤ . الموقع لتحسین منطقة المناخ الُمصغر المحیط بالمبنى
 .  االداء الحراري للمبنى فياخرى 

اثرًا كبیرا ِلقرارات التصمیم  هناك ضمن هذه المرحلة: Building Massingمرحلة تصمیم كتلة المبنى الخارجیة  -
كفاءة التي ُتساعد على َتجُنب التاثیرات السلبیة للبیئة الخارجیة في الصیف والشتاء على حد سواء وانتاج مبنى ذات  الرئیسة

َفِمن جملة هذه القرارات التقلیل من المساحة السطحیة الخارجیة لكتلة المبنى لتقلیل تعرضها للمناخ . اداء حراري عالیة
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كتلة المبنى تحت سطح االرض للتقلیل من تعریضها لكافة مؤثرات البیئة لالخارجي، وباالمكان ایضا طمر اكبر حجم ممكن 

الذي یزید من الكسب الشمسي شتاءا والتجنب الحراري صیفا له االثر  الجنوبيمبنى باالتجاه كما ان توجیه كتلة ال. الخارجیة
 .  )1(، شكلمستوى االداء الحراري للمبنى فيالكبیر 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
نسبة الى كتلة المبنى في الفترة الصیفیة والفترة الشتویة واتجاھھا أختالف حركة الشمس  :)1(شكل

 .تصرفب] Melby,p:233[:المصدر/
یمكن في هذه المرحلة توظیف بعض المعالجات التصمیمیة على مستوى  :Building Planمرحلة تصمیم مخطط المبنى  -

مثال ذلك معالجة بین البیئة الداخلیة والخارجیة، المخطط الداخلي لزیادة كفاءة أداء المبنى الحراریة كتوظیف فضاءآت انتقالیة 
، ویمكن كذلك توظیف عملیة أو بیئة داخلیة مقاربة لمنطقة الراحة الحراریة اً ُمصغر  اً ن مناخیو كَ تُ  بما یساعد فيالفناء الوسطي 

وتكوین  )حدیثة تصمیمیة خصائص ضمن( الهواء فمالق إستخدامالتحرك الهوائي الداخلي لتجدید الهواء بصورة مستمرة ب
َتبعا  أوقات إشغالهاحسب كذلك تسقیط الفضاءآت  ویمكن. )2(، شكلداخل المبنى ُتحقق تحرك هوائيمسارات هوائیة عمودیة 

 .او تجنبه صیفاً  ِلحركة الشمس ِلزیادة الكسب الشمسي شتاءً 

 

 

 

 

 

 

 
 ]1998الجوادي،  [:المصدر/  مبنى سكني ذو مالقف هوائیة ُمصممة بخصائص حدیثة :)2(شكل

من المعالجات التي تُقلل من الكسب باالمكان استخدام العدید : Building Envelope مرحلة تصمیم غالف المبنى -
وذلك بالتحكم بخواص المواد البنائیة بان تكون ذات سعة حراریة  ،عبر كتلة المبنى الحراري صیفا ومن الفقدان الحراري شتاءً 

قوف كـذلك یمكن معالجة الس. عالیة واستخدام العوازل، أو بتظلیل الجدران والسقوف بالمظالت الشمسیة والنباتات المتسلقة
باعتبارها من اكثر السطوح التي تتعرض لالشعة الشمسیة باستخدام السقوف الثانویة والسقوف المزروعة والحوضیة كطبقة 
اضافیة تفصل مابین البیئة الداخلیة والخارجیة، ایضا باستخدام جدران وسقوف مزدوجة لحمایة المبنى من االشعة الشمسیة 

 . المحیطة بالمبنى، ولخزن طاقة االشعة الشمسیة ِلغرض التدفئة شتاءً المباشرة صیفا ولتبدیل كتلة الهواء 
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السیطرة : تتاثر قرارات تصمیم فتحات المبنى بجانبین رئیسین هما: Building Openingsمرحلة تصمیم فتحات المبنى -

ولتحقیق . وزیادتها شتاءً على التهویة الطبیعیة والسیطرة على االشعاع الشمسي ِلتقلیل الكسب الحراري عبر الفتحات صیفا 
كـتقلیل نسب المساحات الزجاجیة على الواجهات وتظلیل هذه الفتحات من االشعة  ،الغایتین هناك مجموعة من المعالجات

ختیار التوجیه المناسب للفتحات والتحكم بمساحاتها الغراض التهویة الطبیعیة، وكذلك باالمكان استخدام إ الشمسیة الصیفیة، و 
ة ذات خواص عازلة للحرارة وعاكسة لالشعة الشمسیة، وتوظیف بعض التفاصیل للفتحات لتقلیل التسرب الهوائي مواد زجاجی
 .  وشتاءً  عبرها صیفاً 

 '' Martin Evans  (1980): '' Housing, Climate and Comfortدراسة 7-2
والتي تم صیاغتها ایضا تبعا  باني،طریقة تتناسب مع العدید من التوجهات الخاصة بتصمیم الم M. Evansاقترح    

التصمیمیة، مقسما ایاها الى اربع مراحل وموضحا خاللها مجموعة توصیات التي ُتترجم الحقا الى  للمراحلللتسلسل الطبیعي 
تناول المراحل التصمیمیة والمعالجات معالجات تصمیمیة تبعا النواع المناخات المختلفة، وفیما یخص المناخ الحار الجاف 

 :اآلتي البیئیة بالشكل

a- تصمیم الموقعSite : البحث عن التسقیط االمثل للمبنى ضمن الموقع وتحري الوجَهة الى المصمم في هذه المرحلة  یتجه
واتجاه الریاح المحلیة وتحري اتجاه ریاح السموم  وهذا یستلزم دراسة كل من حركة الشمس، االفضل لتوجیه المبنى،

كما یوصي ِبزراعة . ِلحمایة كتلة المبنى) كالمباني المجاورة واالشجار(ل مكونات الموقع والعواصف الترابیة الستغال
 . االشجار والشجیرات ضمن الموقع الغراض التظلیل وصد الغبار وتلطیف مناخ المنطقة المحیطة بكتلة المبنى

b- المتعارف علیه في المناطق فأن اسیة ِبسبب االجواء الخارجیة الق: تصمیم شكل المبنى والفضاءآت الخارجیة ضمن الموقع
والجل . كتلة المبنى فيیكون هدف الُمصمم االساس غالبا هو تقلیل أثر سلبیات هذه الظروف القاسیة أن  الجافة - الحارة

الحجم الى هذا ُیفضل تقلیل مساحة المبنى الخارجیة باستخدام االشكال المضغوطة التي تكون نسبة مساحتها السطحیة 
یفضل تظلیل فتحات المبنى  كما. التي غالبا ماتكون ُموجهة نحو الداخل مع استخدام االحواش الداخلیةصغیرة و 

 .والفضاءآت الخارجیة من الشمس صیفا

c- درجات الحرارة مابین في التباین الیومي  إستدعى: وتحدید خواصها البنائیة) من جدران وسقوف( تصمیم عناصر المبنى
ویمكن تحقیق ذلك باستخدام مواد ذات . ن للجدران والسقوف أداء حراري ُمسیطر علیه ُمسبقااللیل والنهار الى ان یكو 

كما ُینَصح بتظلیل . خواص تركیبیة معینة كالمواد ذات سعة حراریة عالیة ومواد ذات موصلیة قلیلة للحرارة واستخدام عوازل
 . الممكن ان تتلقاها یومیا الجدران والسقوف من االشعة الشمسیة لتقلیل نسبة االشعة التي من

d- السیطرة على االشعة الشمسیة والتهویة الطبیعیة تصمیم معالجات فتحات المبنى الى یهدف :تصمیم فتحات المبنى .
كتقلیل نسبة الفتحات الزجاجیة في الواجهات وتوجیهها وتظلیلها فاالولى تتحقق باالختیار الصحیح لشكل الفتحات الزجاجیة 

في الفترات المعتدلة وتوظیف ظاهرة ة وتظلیلها، والثانیة تتحقق باعتماد ستراتیجیات التهویة الصحیة الشرقیة والغربی
 .التي تعتمد على انخفاض درجات الحرارة لیال لتبرید كتلة المبنى) تأثیر المدخنة(  stack effectالـ

ن متطلبات الحیاة االخرى، بل یجب ان ع ُیعزلن أن تحقیق متطلبات التصمیم المناخي ال یمكن إ Evansكما اكد    
 . تتماشى مع الجوانب االقتصادیة والظروف االجتماعیة والمحلیة وبما یحقق المتطلبات الوظیفیة والرمزیة للمبنى 

 Climate Responsive Architecture: A design“): 2001( وآخرین  Simos Yannasدراسة   7-3
handbook for energy efficient buildings” 

الذي یحاول دائما ان یجعل " التصمیم المتجاوب أو المتفاعل  مناخیا"الى أسلوب  االشارة في هذه الدراسة تلقد تم   
فالفكرة االساس الكامنة وراء التصمیم . الظروف المحیطة بالمبنى ضمن منطقة الراحة او على االقل قریبة منها قدر االمكان

فكما ُموضح بالشكل . للتصمیم في كل مایتعلق بجوانب المبنى والبیئة المبنیة" كمقیاس"ر المناخ اعتبا يالمتجاوب مع المناخ ه
 الى  Bوالتقسیمات االخرى من، Aساعة موضحة في الخط  24ولفترة غیر الُمسیطر علیها ان مجمل الظروف الخارجیة ) 3(
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 F  من لذا ما اقترحته الدراسة هو استثمار هذه المراحل .القتراب من منطقة الراحة المثالیةل المتتابعة مراحلالتمثل(F – B)  

المراحل تتابعا من الخارج هذه لتحسین ظروف البیئة المبنیة مقارنة بظروف البیئة الخارجیة وذلك من خالل اجراء تغییرات على 
مراحل تصمیم مناخي، وهذه  ایاها ةالى الداخل لجعل امكانیة السیطرة على ظروف المبنى الداخلیة اكبر مایمكن، ومعتبر 

 :المراحل بالتفصیل هي كاآلتي
یمكن تحسین الظروف المحیطة بالمبنى بعد دراسة شكل وتوجیه  إذ: ضمن السیاقوتصمیمه تخطیط الموقع  (B)مرحلة  -1

المحیطة  ارعو توجیه الش وجود االجسام المائیة او انعدامها بالموقع، واستثمار واستثمار وشكله نوع التشجیر اختیارو االرض 
 . ، وتصمیم الفضاءآت المفتوحة والفضاءآت المبنیة، واخیرا اختیار مواد انهاء االرض الخارجیة المحیطة بالمبنىوعرضها

ویشمل التحكم  بعدة متغیرات كشكل مخطط المبنى : شكل المخطط والشكل الثالثي االبعاد -كتلة المبنى (C)مرحلة  -2
الحجم، واخیرا شكل الى ، وتوجیه المبنى، ونسبة المساحة السطحیة الخارجیة المبنىمخطط المكونة لعناصر الالخارجي، و 

 .وح كتلة المبنىسط
وتشمل اختیار نمط الفتحات، وشكل الفتحات، وتوجیه الفتحات، : لإلضاءة والتهویة الطبیعیةالفتحات تصمیم  (D)مرحلة  -3

 ، وتحدید اسلوب السیطرة على الفتحات
الجدران، و ، قفیعطي امكانیة التحكم بمواد انهاء الس فهو: والخارجي لغالف المبنى التخطیط الداخليالتصمیم و  (E)مرحلة  -4

     . ، وٕاختیار المواد العازلة للجدران والسقفملمس والوان االنهاءآت الخارجیة، مواد البناء، ومواد االنهاءآت الداخلیةو 

 
 

 
 

 
 
 

داخلیة ضمن  ظروف ها الىالجل تحویل الخارجیة غیر المریحةعن الظروف  تمثیالً حیث یطرح الشكل  ،التصمیم المناخي :)3(شكل 
 [Arvide, 2001] :المصدر/  منطقة الراحة الحراریة

 S.V.Szokolay (2004): "Introduction to Architectural Science: the basis ofدراسة 7-4
sustainable design” 

فطرح ، ي مبنى یتم الشروع في تصمیمهألبل السیطرة على االداء الحراري سُ و یات في دراسته امكان Szokolayلقد تناول 
 Design" "متغیرات التصمیم"داء الحراري واطلق علیها تسمیة ألفي ا مجموعة من العناصر التصمیمیة التي لها التاثیر االكبر

Variables"، وهي: 

a-  الشكل"Form" :الحجم او من خالل توجیه الى  لمساحة السطحیة الخارجیةالذي یمكن التحكم به اما من خالل نسبة ا
 .واعلى طاقة حراریة شتاءً  المبنى لالتجاه الذي یكسب اقل طاقة حراریة صیفاً 

b- البناء  مواد"Fabric:"  ویعني بذلك تحدید كفاءة السطوح الخارجیة لخاصیة االمتصاص واالنعكاس، واستخدام العوازل
 .السطوح الخارجیةو  الجدران امكانیة تظلیلو  او العوازل ذات السعة الحراریةالمقاومة للحرارة او العاكسة 

c-   الفتحات"Fenestration:"  موقعها وتوجیههاو یشیر الى امكانیة التحكم بالفتحات على عدة مستویات كحجم الفتحة، 
او ) ثابتة او متحركة(ت خارجیة والى نوعیة الزجاج المستخدم بالفتحات وخواصه، والى آلیات تظلیل الفتحات كان تكون مظال

 ). كالستائر(مانعات داخلیة 

 منطقة الراحة المثالیة

25 
 



2016 لسنة اذار) 1(العدد................................. ..........................المعماریة للهندسة العراقیة المجلة  

d-  التهویة"Ventilation:"  حیث یشیر هنا الى ان التعامل مع التهویة هو كالسالح ذو حدین لكون المبنى یحتاج الى
 الحرارة الخارجیة على من درجةأالتخلص من الحرارة غیر المرغوب بها عن طریق التهویة عندما تكون درجة الحرارة الداخلیة 

، وفي الوقت ذاته نحتاج الى ان یكون طریقة انشاء الفتحات محكمة الجل )في اوقات اللیل من االشهر الحارة وغالبا ماتكون(
والتي غالبا (عند حدوث التباین ذاته مابین درجات الحرارة الداخلیة والخارجیة  تخفیض التسرب الهوائي الذي یحدث صیفا وشتاءً 

 ). الفترة النهاریة صیفا والفترة الشتویةماتكون ب

 Environmental Design: An introduction for“ :(2006)وآخرون Randall Thomas دراسة 7-5
architects and engineers” 

الیه الذي ینتمي  ضمن خواص المناخ الُمصغر" بیئیا"لتصمیم وتخطیط المبنى " ُأُسساً " وجماعته Thomas وضعلقد    
ترتبط هذه االسس مع كل ِمن شكل . على مستوى استخدام الطاقة وتوفیر بیئة داخلیة مریحة أبنیة كفوءةع المبنى ِلُیعطینا موق

 : ، ومسائل أخرى تتعلق بالتنظیم الداخلي، وكاآلتي"Skin" هِ وغالف "Body"تِه المبنى وكتل
a- الشكلForm :  تحدید حجوم الفعالیات المختلفة وتطویر شكل ق بتتعلغالبا ماتكون قرارات التصمیم الرئیسة واالولى

فخالل هذه المرحلة یتم التعامل "  Form revisited" المبنىومن ثم تاتي المرحلة الثانیة من تصمیم شكل . المبنى الخارجي
مقابل االشكال  compact formsمع الشكل العام للمبنى تبعا ِالستراتیجیتین مهمتین هما االشكال المضغوطة 

فمثال ذلك ان االشكال المضغوطة هي االفضل في المناخات التي تتطلب اقل كسب حراري .  articulated formsمركبةال
لكن ستكون مسالة تهویتها واضاءتها غیر مباشرة، على عكس االشكال المركبة  ،)5و 4(، شكل)الجاف -كالمناخ الحار( ممكن
 .سهل وأفضلأامكانیة التهویة الطبیعیة  فیهاالتي 

 

 
 

 

) الداخلیة والخارجیة( وتغییراتها للتأثیرات الحراریة المبنى استجابة كتلة مدى سرعة من االمور المهمة هي : Bodyالكتلة
 .التي ترتبط بخواص المواد المستخدمة كخاصیة التوصیل الحراري والسعة الحراریة، والتي یتم تحدیدها ضمن هذه المرحلة

b- غالف المبنىThe building skin : غالف المبنى، منها السیطرة على االشعة  عبروجد عدة اسالیب للسیطرة الحراریة ت
 عالوة علىانواعها واتجاهیتها بالسیطرة على الفتحات الزجاجیة و الشمسیة بالتظلیل او بانعكاسیة سطوح الجدران الخارجیة، 

اسالیب السیطرة اآلنفة أي من اتخاذ قراراته التصمیمیه بشان السیطرة على التهویة الطبیعیة الداخلیة، مما ُیوفر فرصة للمصمم ب
 . ضمن هذه المرحلةسیتخذها الذكر 

c-  التخطیط الداخلي للمبنىInternal layout: حیث یعمد التخطیط الداخلي الى دمج الغالف "skin " مع الكتلة"body"، 
والحد منها صیفا، وتسمح بالتهویة  ضوء والحرارة شتاءً ضمن تكوین واحد لیتم تقسیم المبنى داخلیا بطریقة تسمح بنفاذیة ال

    .ت المبنى بصورة مریحة وبدون عرقلة داخلیةاالطبیعیة داخل فضاء

تغییر المساحة السطحیة الخارجیة بتغیُر شكل المبنى  :)4(الشكل
 ].33:ص ،2010محمود،[:المصدر /)محجعند ثبوت ال(

 

فكرة المباني المتالصقة في تقلیل تعرضھا للظروف ) 5(الشكل
 .         [Evan,1980,p:74]:المصدر/ الخارجیة
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 John Martin Evans )2007(:” The comfort Triangles: A new tool for bioclimaticدراسة  7-6

design” 
السیطرة المناخیة ضمن مراحل تطویر التصمیم المعماري،  ئومبادتداخل ستراتیجیات  بإمكانیة J. Evansدراسة  اهتمت
النتائج المطروحة بلغة الكلفة المصروفة على المبنى الجل تطبیق المعالجات المناخیة وابقاءه ضمن مدیات الراحة  وأوضحت

" الوقائیة" یة صفة المعالجاتتاخذ بصورتها االول فإنهاما نوعیة المعالجات التي طرحتها الدراسة ضمن كل مرحلة أ. المقبولة
تجاه القرارات التصمیمیة الثانویة أو التفصیلیة تتحول المعالجات البیئیة من معالجات وقائیة إوكلما تقدمت العملیة التصمیمیة ب

 ):1(جدولكاآلتي، كان والتداخل مابین المعالجات الُمحتملة ومراحل التصمیم ". عالجیة"الى معالجات 
a- البیئة والطاقة، وغالبا  فيسات تكون القرارات الخاصة باختیار الموقع وحجم المبنى الكلي ذات تاثیر كبیر عند مرحلة الدرا

 .قرارات اآلخذة باالعتبار الجوانب البیئیة ایجابیات في تقلیل كلف التشغیل الُمستقبلیةللماتكون 
b- عند مرحلة التخطیط االوليSketch design  ارتفاعه، وتوجیهه ذات تاثیر و ل شكل المبنى، تكون القرارات الخاصة ببدائ

 .لكلفة البنائیةا لزیادة بالنسبة مستویات الراحة والطاقة وذات تأثیر قلیل جدا فيجید 
c-  لكن مهما كانت . قلل من الحاجة الى الطاقةتانظمة التزجیج والمواد العازلة حراریا  فأنعند مرحلة المواصفات والتفاصیل

ة والمواد العازلة فانها لن ُتغطي تماما على اخطاء التوجیه والشكل غیر المناسب او حتى مساحات كفاءة المواد الزجاجی
 . على مدى ُعمر المبنى التزجیج الكبیرة، مما سیؤدي الى ارتفاع قیمة الكلفة التشغیلیة

d- على مستوى البیئة  ُمحدد ات تاثیرعند مرحلة التنفیذ تظهر القرارات الخاصة باختیار المواد البنائیة والتي غالبا ما تكون ذ
 . الداخلیة وراحة المستخدم واالداء الحراري للمبنى

 

وفق  مراحل تصمیم المشروع مع فكرة تكامل مباديء التصمیم المناخي والكلف البنائیة والتشغیلیة في كل مرحلة :)1(الجدول
  [Evans, p: 36] :المصدر /John M. Evansدراسة

 المرحلة التصمیمیة
مكانیات تطبیق أ

مباديء التصمیم 
 المناخي

كلف تطبیق مباديء 
 التصمیم المناخي

مرحلة الدراسات والبرمجة  -1
وطرح المقترحات االولیة 

 للمبنى وموقع البناء
 أمكانیة عالیة جداً 

البدائل التصمیمیة الُمحتملة 
 تكون

 تكون ذات كلف قلیلة

 أمكانیة عالیة مرحلة الُمخططات االولیة -2
بالحجم، (الخاصة  القرارات

تكون ) والتوجیه، والشكل
 ذات كلفة قلیلة

مرحلة المخططات  -3
 كلفة قلیلة أمكانیة جیدة االساسیة

مرحلة تطویر المشروع  -4
 النهائیة

أمكانیة محدودة 
لتعدیل المعالجات 

 المناخیة
 كلفة أكبر

مرحلة تحدید المواصفات  -5
 والتفاصیل

أمكانیة محدودة 
 ركلفة ذات تأثیر كبی جداً 

أمكانیة محدودة  مرحلة االنشاء -6
 جداً 

زیادة الكلفة عند وجود 
 تغییرات

أمكانیة محدودة  مرحلة االستخدام -7
 جدًا جداً 

 زیادة الكلفة بسبب التغییرات
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 "أعتماد مبدأ تكافؤ الطاقات الحراریة العام للتنبؤ بمثالیة التشكیل الهندسي لغالف المبنى":(1996)نورس ، الراشددراسة  7-7

، فاالولى یتم اتخاذها في المراحل المبكرة "العالجیة"و" الوقائیة"لعملیة التصمیم الى نوعین  المعالجات البیئیة الراشدنف ص
فالقرارات الوقائیة تضمن كفاءة اداء عالیة ومرونة كبیرة وتكون مدروسة . والثانیة في المراحل المتاخرة من العملیة التصمیمیة

 . تكون بعكسهافت العالجیة بشكل اكبر، اما القرارا
 :وقام كذلك بتجزئة العملیة التصمیمیة الى ثالث مراحل رئیسة تتداخل مع القرارات البیئیة

 .مرحلة دراسة الموقع وتصمیم الفضاءآت الخارجیة :االولى -
 .مرحلة تصمیم كتلة المبنى ووضع التصورات االولیة عن هندسیة التشكیل والتوجیه :الثانیة -
 .رحلة اختیار مواد البناء وتوزیع الفتحات وتفصیل كتلة المبنىم :ةلثالثا -

ال یمكن الجزم بكفاءتها تبعا الستخدامها ضمن المرحلة االولى أو ) اي الحلول المناخیة(ثم اشار الى ان االفكار التصمیمیة 
،الن كل جزء أو كل " )قائیة و العالجیةالو "لیثبت انها ال تنتمي الى تصنیف الحلول (لثانیة أو الثالثة من العملیة التصمیمیة ا

یمكن  المعالجات المناخیة عناصر تصمیمیة الف. للمبنىحل یكمل البعض اآلخر ضمن منظومة حراریة واحدة وهو التصمیم النهائي 
 .واحد متكاملالحكم على جودة وكفاءة العنصر الواحد منها دون اختبار تركیبه مع مجموعة العناصر االخرى من اجل الخروج بتكوین 

 : خالصة الدراسات السابقة
 مكانیة ربط مراحل العملیة التصمیمیة بتطبیق ستراتیجیات السیطرة الذاتیةإبعد ان تم طرح الدراسات السابقة المتعلقة ب

الفترة ستراتیجیات خاصة بالفترة الصیفیة وستراتیجیات خاصة ب، التي بدورها تنقسم الى )والُمتمثلة بالمعالجات التصمیمیة(
، نجد أن اغلب هذه الدراسات قد ركزت على طرح معالجات تصمیمیة ُیمكن ِباستخدامها َتَحسین أدآء المبنى الحراري،  الشتویة

) 2( الجدول في وضحوكما مُ . نف وفقا للمرحلة التصمیمیة التي یمكن أن توظف خاللهاصُ  قدكما إن اسلوب طرح المعالجات 
  .ُملخص لهذه الُمعالجات

 

 ]الباحثان:[المصدر/ ملخص لطروحات الدراسات السابقة :) 2 (دولج

 البیئیةالمعالجات  المراحل التصمیمیة الدراسة 
 Watsonدراسة  1

(1983) 
a- تقلیل انعكاسیة مواد ، استخدام تضاریس االرض والمجاورات للتظلیل  تخطیط وتصمیم الموقع

ا التخلص من اضطرابات الریاح صیف، االنهاء الخارجیة
 ، استخدام التبرید التبخیري في الموقع،وشتاءً 

b- طمر هیكل ،توجیه كتلة المبنى،تقلیل المساحة السطحیة لكتلة المبنى تصمیم كتلة المبنى
 .المبنى

c- هواء عمودوتكوین  ،هواء فمالق، استخدام الفناء الوسطي تصمیم مخطط المبنى (air 
shaft) الیات مع حركة تسقیط الفضاءآت والفع،  داخل المبنى

 .الشمس
d- المواد ذات السعة الحراریة ، المواد العازلة، استخدام السقوف الثانویة تصمیم غالف المبنى

استخدام النباتات المتسلقة واالشجار ، تظلیل الجدران والسقوف، العالیة
، استخدام السقوف الحوضیة، استخدام السقوف المزروعة، للتظلیل

 .دوجةاستخدام جدران وسقوف مز 
e- التحكم بمساحة ، تظلیل الفتحات، توجیه الفتحات،تقلیل الفتحات تصمیم فتحات المبنى

استخدام تفاصیل انشائیة ، خواص عازلة اتاستخدام مواد ذ، الفتحات
 .  للفتحات لتقلیل التسرب الهوائي

 M. Evansدراسة  2
(1980) 

a-  تصمیم شكل المبنى والفضاءآت
 الخارجیة

تصمیم الفضاءآت الخارجیة  ، اتجاه الریاح، سدراسة حركة الشم
 .واستخدام التشجیر

b- تظلیل الفضاءآت ، الفناءآت الوسطیة، استخدام االشكال المضغوطة تصمیم عناصر المبنى
 .الخارجیة

c-  جدران (تصمیم عناصر المبنى
 )وسقوف

مواد ذات موصلیة ، مواد ذات سعة حراریة عالیة، استخدام العوازل
 .ظلیل الجدران والسقوفوت، قلیلة

d- اختیار اشكال (على مستوى معالجات الحمایة من الطاقة الشمسیة  تصمیم فتحات المبنى
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 البیئیةالمعالجات  المراحل التصمیمیة الدراسة 

 ).تقلیل نسب الفتحات، تظلیل الفتحات، الفتحات
 crossاستخدام ظاهرة الـ ( على مستوى معالجات التهویة الطبیعیة

ventilation   و الـstack effect  الزائدةللتخلص من الحرارة .( 
 دراسة 3

Simos   نو وآخر 
(2001) 

a- استثمار االجسام المائیة ، تشجیر الموقع، وتوجیهه دراسة شكل المبنى تصمیم وتخطیط الموقع والسیاق
اختیار مواد انهاء االرض ، تصمیم الفضاءآت المفتوحة، ضمن الموقع

 . الخارجیة المحیطة بالمبنى
b- المخطط والشكل  -كتلة المبنى

 ثي االبعاد الثال
نسبة ، توجیه المبنى، عناصر المبنى، شكل مخطط المبنى الخارجي

 .شكل السطح، الحجم\السطح 
c- لإلضاءة الفتحات  تصمیم

 والتهویة الطبیعیة
السیطرة ، توجیه الفتحات، شكل الفتحات، اختیار نمط فتحات المبنى

 . على الفتحات
d-  التصمیم والتخطیط الداخلي

 المبنى والخارجي لغالف 
الوان وملمس االنهاء ، ن الخارجیةااختیار مواد انهاءآت السطح والجدر 

والمواد ، اختیار مواد االنهاء الداخلي، اختیار مواد البناء، الخارجي
 . العازلة للسقف والجدران

 .S.Vدراسة 4
Szokolay 
(2004) 

a- توجیه كتلة المبنى، الحجم\نسبة السطح  الشكل. 
b- استخدام ، امتصاصیة وانعكاسیة الجدران، ل السطوح والجدرانتظلی طراز البناء

 .استخدام مواد ذات سعة حراریة عالیة، العوازل
c- الخواص الحراریة للمواد ، توجیه الفتحات، التحكم بحجم الفتحات الفتحات

 .تظلیل الفتحات، الزجاجیة
d-  من المبنى تقلیل التسرب الهوائي صیفا وشتاءً ، تهویة كتلة المبنى التهویة 

 .وٕالیه
 Randallدراسة 5

Thomas 
(2006) 

a- تفصیل كتلة المبنى، شكل المبنى الخارجي، حجم المبنى الشكل. 
b- كالموصلیة الحراریة والسعة الحراریة للمواد(  خواص المواد البنائیة الجسم.( 
c- هویة الت، تظلیل الفتحات، انعكاسیة السطوح الخارجیة، تظلیل للجدران قشرة المبنى

 . الطبیعیة
d- تصمیم الجدران والقواطع الداخلیة للمبنى التخطیط الداخلي للمبنى. 

 J. Evansدراسة 6
(2007) 

a- تحدید حجم المبنى، اختیار الموقع مرحلة البرمجة. 
b- توجیه المبنى، ارتفاع المبنى، شكل المبنى عند مرحلة التخطیط االولي. 
c- استخدام مواد عازلة ، ار مواصفات المواد الزجاجیة المختلفةاستثم مرحلة المواصفات والتفاصیل

 .حراریا
d-   اختیار مواد االنهاء مرحلة التنفیذ . 

 دراسة النورس 7
(1996) 

a-  دراسة الموقع وتصمیم
 الفضاءآت الخارجیة

 

b- تشكیل وتوجیه كتلة المبنى تصمیم كتلة المبنى 
c-   اختیار مواد البناء وتوزیع

 ل كتلة المبنىالفتحات وتفصی
 

إعادة تصنیف لكافة معالجات التصمیم البیئیة الُمستخلصة من الدراسات السابقة لتحدید مدى تكرارها ) 3(وُیمثل الجدول 
 .صمیمیة التي یتم توظیفها خاللهاوالمرحلة الت
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 ]الباحثان:[المصدر/قة أعادة تصنیف لكافة معالجات التصمیم البیئیة الُمستخلصة من الدراسات الساب :)3(جدول 

  2اتالدراستأشیر المعالجات ضمن 
دراسة  المعالجة

Watso
n 

(1983) 

دراسة 
Evans 
(1980

) 

 دراسة
Simos 
(2001) 

 S.V دراسة
Szokolay 
(2004) 

 دراسة
Thomas 
(2006) 

 دراسة
J.Evans 
(2007) 

دراسة 
 النورس
(1990) 

 توظیف المجاورات للتظلیل       •
 تقاء مواد انھاء االرضیات الخارجیة المحیطة بالمبنىإن     •  •
 توجیھ كتلة المبنى بتناسق مع حركة الریاح     • • •
 توظیف ظاھرة التبرید البخیري في الموقع     •  •
 تصمیم الفضاآت الخارجیة المفتوحة •    • • 
 أستخدام التشجیر     • • 
 دراسة حركة الشمس •    • • 
 توجیھ كتلة المبنى • •  • •  •
 تقلیل المساحة السطحیة لكتلة المبنى نسبة الى الحجم   • • • • •
 طمر ھیكل المبنى      • •
 إستخدام الفناءآت الوسطیة      • •
 تظلیل الفضاءآت الخارجیة       
 تشكیل سطوح المبنى • •   •  
 تصمیم شكل مخطط المبنى الخارجي   •  •  
 تصمیم العناصر المكونة لكتلة المبنى   •  •  
 تحدید ارتفاع المبنى  •     •
 توظیف الملقف الھوائي       •
عند (على المستوى العمودي air shaft تكوین       •

قط  تسقیط الفضاءآت والفعالیات في المخطط تبعا لحركة        • )ال
 لقواطع الداخلیة للمبنىتصمیم الجدران وا   •     لش

 إستخدام السقوف الثانویة       •
 استخدام المواد العازلة  • • • • • •
 استخدام المواد ذات السعات الحراریة العالیة  • • •  • •
 تظلیل الجدران    • •  • •
 تظلیل السقوف    •  • •
 توظیف السقوف الحوضیة       •
 وف المزروعةتوظیف السق       •
 استخدام جدران وسقوف مزدوجة       •
 تحدید مواد األنھاء الداخلي • •   •  
 تحدید الوان ونوعیة مواد األنھاء الخارجي • • • • •  
 تقلیل الفتحات      • •
 توجیھ الفتحات •   • •  •
 تظلیل الفتحات   • • • • •
 التحكم بمساحة الفتحات •   • •  •
 التحكم بشكل الفتحة     • • 
 استخدام زجاج ذو خواص عازلة  •  • •  •
استخدام تفاصیل انشائیة للفتحات لتقلیل التسرب     •   •

ا   تھویة كتلة المبنى   • •  •  ال
 

 

مراحل العملیة التصمیمیة وفقًا ِلتسلُسل مراحل ُكل دراسة من الدراسات المذكورة سابقًا، أما مجموعات المعالجات التصمیمیة الُمحددة داخل األُطر ُتمثل   2
    .فُیمثل المعالجات االكثر تكرارا ضمن طرح الدراساتالتظلیل االفقي للمعالجة ضمن مجموعة الدراسات 
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 إستخالص مفردات اإلطار النظري -8
 ،الجاف-لمناخ الحارالمالئمة ل السیطرة الحراریةتراتیجیات البیئیة التي ُتحقق أهداف س مجموعة المعالجات التصمیم بعد تحدید 

أن َتندمج هذه المعالجات البیئیة مع النتاج المعماري إذ ینبغي . نوعها وتباُین تأثیرها في التصمیمز هذه المعالجات ِبتمیُ تَ نجد 
ة االساسیة، مما یتطلب أخذ ووظیفي وجمالي مدروس یتفق مع أفكار المصمم ومتطلبات الحالة التصمیمی ضمن نسق فكري

 فيالنها تؤثر بصورة مباشرة ) ِبُعمومیاتها وتفاصیلها(بنظر االعتبار خالل المراحل التصمیمیة ) ُكًال أو ُجزءً ( هذه المعالجات
ا د على مباألعتماو  .للشاغلین ءاالدامستوى مستویات الراحة الحراریة و  في وكذلكمستوى االداء الحراري للمبنى وكفاءته الكلیة، 

 إستخالصهاهذا البحث في  تم. َتُمر بمراحل متعددة) وفقا للمنظور البیئي( أن العملیة التصمیمیةف، السابقةدراسات الورد في 
 : وهي كاآلتي أربع مراحل تنتقل بالُمصمم من القرارات التصمیمیة الرئیسة الُمرتبطة بالكلیات الى القرارات المرتبطة بالتفاصیل،ب
 .وكتلة المبنى یم مخطط الموقعمرحلة تصم -1
 .مرحلة تصمیم مخطط المبنى -2
 .مرحلة تصمیم غالف المبنى -3
 .  مرحلة تصمیم فتحات المبنى -4

خاصة بالفترة الشتویة،  أخرىتحدید ستراتیجیات خاصة بالفترة الصیفیة و فقد تم  أما بالنسبة لستراتیجیات السیطرة الحراریة،   
 :أخرتین كاآلتيالى ستراتیجیتین  هماتنقسم كل من

 :ستراتیجیات الفترة الصیفیة تنقسم الى  -
 .ستراتیجیة السماح بالفقدان الحراري -ب       .ستراتیجیة مقاومة الكسب الحراري - أ

 :ستراتیجیات الفترة الشتویة تنقسم الى -
 .ستراتیجیة مقاومة الفقدان الحراري -ب      .ستراتیجیة السماح بالكسب الحراري - أ

 :، كانت كاآلتي)3(من الجدول رقم  تحدیدهاالمعالجات التصمیمیة ذات التكرارات العالیة التي تم هم یتعلق بأوفیما  
المعالجات االكثر تكرارا هي المتعلقة بتوجیه كتلة على مستوى المعالجات المرتبطة بتصمیم موقع وكتلة المبنى كانت  -أوالً 

 .یم الفضاءآت الخارجیة للمینىنى، تصمیم كتلة المبنى، تشكیل سطوح المبنى وتصمبالم
تظلیل اجزاء المبنى هي المتعلقة ب على مستوى المعالجات المرتبطة بتصمیم مخطط المبنى كانت المعالجات االكثر تكرارا -ثانیاً 

 .واستخدام مالقف الهواء وتسقیط الفعالیات لتوافق حركة الشمس
ستخدام المواد إبنى كانت المعالجات االكثر تكرارا هي المتعلقة بلجات المرتبطة بتصمیم غالف المعلى مستوى المعا -ثالثاً 

 .العازلة، المواد ذات السعات الحراریة العالیة، تظلیل الجدران والسقوف وتحدید الوان ومواد االنهاء الداخلي والخارجي
را هي المتعلقة  بتهویة المبنى، على مستوى المعالجات المرتبطة بتصمیم فتحات المبنى كانت المعالجات االكثر تكرا -رابعاً 

 . التحكم بمساحة الفتحات، توجیه الفتحات، تظلیل الفتحات واستخدام انواع زجاج ذو خواص عازلة
ضمن المراحل االربع للعملیة التصمیمیة، ) التي ُحددت من الدراسات السابقة( تم ترتیب معالجات التصمیم البیئیة وفقا لما سبق

 الُمعالجات البیئیة)4(یوضح الجدولحیث . هما للفترة الحارة واالخرى للفترة الباردةان أحدین ستراتیجیتالتي بدورها ُصنفت ضم
الُمعالجات البیئیة الُمحققة لستراتیجیات ) 5( یوضح الجدولفي حین  ،الُمحققة لستراتیجیات السیطرة الحراریة للفترة الصیفیة

 .السیطرة الحراریة للفترة الشتویة
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 ]انالباحث[ :المصدر/الُمعالجات البیئیة وفقًا لمراحل العملیة التصمیمیة الُمحققة لستراتیجیات الفترة الصیفیة :)4(جدول

 
 

 الفترة

 
 

 الستراتیجیة

 مراحل العملیة التصمیمیة

 : المرحلة االولى
 مخطط الموقع وكتلة المبنى

 : المرحلة الثانیة
 مخطط المبنى

 : المرحلة الثالثة
 ىغالف المبن

 :المرحلة الرابعة
 فتحات المبنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفترة 
 الحارة

 

 

 

 

 

 

 

مقاومة الكسب 
 الحراري

تقلیل المساحة السطحیة  .1
الخارجیة لغالف 

 .]14[،]6[،]8[،]16[المبنى
تشكیل كتلة المبنى  .2

 .]14[،]6[، ]16[وتوجیهها
تحقیق التكافؤ الحراري لغالف  .3

 .]3[المبنى
طمر هیكل المبنى تحت طبقة  .4

الرض او رفع طبقة االرض ا
 .]16[،]8[للحمایة االرضیة

[ ،]8[تغطیة االرض والتشجیر .5

12[. 
  توظیف المجاورات، .6

     والمزروعات للتظلیل 
 .]16[الشمسي 

تقلیل انعكاسیة سطوح االرض  .7
، ]16[الخارجیة المقابلة للشبابیك

]6[ . 
استخدام الفناء الوسطي ضمن     .8

 . ]8[،]16[مخطط المبنى

 

شرفات الُمظللة ال. 11
]15[،]14[،]16[،]8[. 

استخدام المواد العازلة . 19
لمقاومة التدفق الحراري عبر 

، ]14[،]12[ ،]8[،]16[،]9[غالف المبنى

]15[. 

استخدام مواد ذات سعة . 20
حراریة عالیة في غالف 

 .]16[،] 8[،] 14[،]15[المبنى
استخدام مواد عاكسة . 21

لالشعة  على سطوح المبنى 
 رجیةالخا
] 8[،] 14[،]15[تظلیل الجدران. 22

،]16[. 
أستخدام جدران وسقوف . 23

 . مزدوجة لتهویة قشرة المبنى
استخدام النباتات متسلقة . 24

 . ]16[حول غالف المبنى
 .]14[،] 8[،]16[تظلیل السقوف. 25
استخدام السقوف . 26

 .]16[المزروعة

تقلیل فتحات االبواب . 28
 .]16[،]8[والشبابیك في الجدران

استخدام الزجاج ذو خواص . 29
 .]14[،]6[،] 16[،]9[عازلة 

[ ،]16[،] 8[تظلیل الفتحات. 30

12[،]14[ ،]15[. 

 

 

 

استقطاب نسائم الصیف  .9
بتشكیل كتلة المبنى وتوجیهها 

]8[،]16[، ]12[. 

توظیف ظاهرة التبرید   .12
 .]6[، ]16[التبخیري في الموقع

االختیار االمثل لموقع  .13

استخدام السقوف . 27
 .]16[الحوضیة

توجیه فتحات االبواب . 31
والشبابیك لزیادة التهویة الطبیعیة 
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 الفترة

 
 

 الستراتیجیة

 مراحل العملیة التصمیمیة

 : المرحلة االولى
 مخطط الموقع وكتلة المبنى

 : المرحلة الثانیة
 مخطط المبنى

 : المرحلة الثالثة
 ىغالف المبن

 :المرحلة الرابعة
 فتحات المبنى

 

 

 

السماح 
بالفقدان 
 الحراري

 

توظیف المجاورات  .10
والمزروعات الستقطاب نسائم 

 . الصیف
 

الفضاءآت ذات المصادر 
الحراریة الداخلیة ضمن 

 .]16[المخطط االفقي
استخدام المخطط المفتوح . 14

للسماح بالتدفق الهوائي 
 .]8[،] 14[،]15[الداخلي

توظیف الفضاءآت العمودیة . 15
ئي للسماح بالتدفق الهوا

 .]16[الداخلي
 . ]16[استخدام مالقف الهواء. 16

]16[، ]12[،]14[،]3[. 

التحكم بمساحة الفتحات . 32
[ ،]16[ادة التدفق الهوائيیلز 

12[،]14[،]3[. 

 Wing wallsاستخدام الـ . 33
جیه الریاح الى داخل لتو 

 .]16[المبنى

 

 ]انالباحث[:المصدر/ الُمعالجات البیئیة ضمن مراحل العملیة التصمیمیة الُمحققة لستراتیجیات الفترة الشتویة :)5(جدول

 
 

 الفترة

 
 

 الستراتیجیة

 
 مراحل العملیة التصمیمیة

 
 : المرحلة االولى

 مخطط الموقع وكتلة المبنى
 : المرحلة الثانیة

 مخطط المبنى
 : المرحلة الثالثة

 غالف المبنى
 :المرحلة الرابعة

 فتحات المبنى
 
 

 
 

الفترة 
 الباردة

 
السماح 
بالكسب 
 الحراري

 
، ]16[تشكیل كتلة المبنى وتوجیھا . 2
]6[،]14[. 

 
تسقیط الفعالیات في مخطط . 17

 .]16[المبنى لُتوافق حركة الشمس 

  
تركیز نسبة التزجیج .  34

[ ،]16[ة الجنوبیةبالواجھ
12[،]15[،]3[. 

 
مقاومة 
بالفقدان 
 الحراري

تقلیل المساحة السطحیة  .1
الخارجیة لغالف المبنى 

]16[،]8[، ]12[،]14[. 
طمر ھیكل المبنى تحت طبقة  .4

االرض او رفع طبقة االرض 
 .]16[،]8[للحمایة االرضیة

استخدام حاجز ریاح خارجي . 18
 .]14[،]16[في المدخل

 

م المواد العازلة استخدا. 19
لمقاومة التدفق الحراري عبر 

[ ،]8[،]16[،]9[غالف المبنى 
12[،]14[ ،]15[. 

استخدام السقوف . 26
 .]16[المزروعة

تقلیل فتحات االبواب . 28
 . ]16[،]8[والشبابیك في الجدران

استخدام تفاصیل معماریة . 35
لالبواب والشبابیك لمنع تسرب 

 .]14[،]16[الھواء خاللھا
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 االستنتاجات -9
یؤثر في تحقیق متطلبات الجانب البیئي للمشروع التصمیمي مجموعة من المعالجات، أمكن تصنیفهم الى اربع مجامیع  -

مرحلة تصمیم كتلة المبنى ومخطط الموقع، مرحلة تصمیم مخطط ( تتوافق مع مراحل العملیة التصمیمیة االربعة وهي
التي یمر بها المشروع التصمیمي منذ المراحل ) تصمیم فتحات المبنى المبنى، مرحلة تصمیم غالف المبنى، ومرحلة

 .حیث یتمكن المصمم من االختیار بین المعالجات البیئیة المالئمة لكل مرحلة تصمیمیة. االولیة الى مراحله النهائیة
هناك مجاًال یمكن  الیتطلب من المصمم توظیف جمیع معالجات التصمیم البیئیة في المشروع التصمیمي الواحد، انما -

 .مالئمة للمشروع التصمیميالالمعالجات  توظیف اكبر عدد من خالله المناورة في تبني
النظر الى المعالجات  تختلف معالجات التصمیم البیئیة في االهمیة واالولویة حسب طبیعیة المشروع التصمیمي، لذا یتوجب -

لیتم اعتماد عدد منها ضمن القرارات التصمیمیة بما ُیالئم  شمولیة تصمیمي بصورةالمشروع ال البیئیة المتاح استخدامها في
 . خصوصیة المشروع التصمیمي ومتطلباته التصمیمیة الُمتعددة

ما تؤخذ المتطلبات البیئیة باالعتبار من المراحل االولیة للعملیة التصمیمیة، فان المصمم یمتلك امكانیة تحقیق استجابة عند -
باالعتبار إال في مراحل التصمیم المتأخرة فإن امكانیة تحقیق المتطلبات البیئیة ستكون لم تؤخذ الجوانب البیئیة بیئیة عالیة، اما اذا 

 .قلیلةمرونة و  ضیقةمساحة في تحقیق مبان كفوءة بیئیًا في  التي عندها ستكون حریة المصمممقتصرة على االجزاء والتفاصیل، و 
لجات التي تتوافق في متطلباتها مع تحقیق متطلبات المشروع الوظیفیة والرمزیة على المعایتوجب على الُمصمم التركیز  -

مدى واسع على توفیر  التصمیمفي  وان یستند ،فائدةو النتاج المعماري أكثر تكامال وأكثر غنى لیكون  ،والشكلیة واألنشائیة
 .بصورة متجانسة ومتناغمة مع بعضها البعض المتطلبات التصمیمیةمن 

 المصادر  -10
 ماجستیر مقدمة إلى قسم الهندسة المعماریة رسالة"  توظیف الطاقة الشمسیة في األبنیة في العراق"البزاز، إنعام أمین  -1

 .م1990 جامعة بغداد،/
، إتحاد مجالس البحث "طریقة جدیدة لتوظیف وسائل التهویة والتبرید التراثیة في االبنیة الحدیثة"الجوادي، مقداد،  -2

 .م1998/ رین األولالعلمي، بغداد، تش
اعتماد مبدا تكافؤ الطاقات الحراریة العام للتنبؤ بمثالیة التشكیل الهندسي لغالف "،نورس راشد عبد الرزاق، الراشد -3

 . م1996، الجامعة التكنولوجیة، قسم الهندسة المعماریة، رسالة ماجستیر، "المبنى
، رسالة ماجستیر، قسم الهندسة "في كفاءة المبنى الحراریة معالجات التصمیم البیئیة وأثرها"محمود، سرى زكریا یحیى،  -4

 .م2010المعماریة، الجامعة التكنولوجیة، 
 .2007، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، "نحو عمارة خضراء: التصمیم المعماري الصدیق للبیئة"وزیري، یحیى،  -5

6- Arvird Krishan, Nick Baker, Simos Yannas, S. V. Szokolay, “ Climate Responsive 
Architecture: A design handbook for energy efficient buildings”, Tata McGraw-Hill 
Publishing Company Limited, 2001. 

7- Boake, Terri Meyer, “Passive Versus Active Solar design: Opposing strategies of a new 
sustainable vernacular”, University of Waterloo, 1995. 

8- Evans, M., '' Housing, Climate and Comfort '', Architectural Press, London, L. T. D., 1980.  
9- Evans,John Martin,”The comfort Triangles: A new tool for bioclimatic design”, Doctoral Thesis, 

sptember 2007. 
10- Koenigsberger, Ingersoll, "Manual of Tropical Housing and Building, part 1, Climatic Design", 

London, 1980. 
11- Los Alamos national lab. Sustainable design guide. 
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13- Melby, Pete & Cathcart, Tom, “Regenerative design techniques: practical Applicatios in 

landscape design”, Wiley,John & sons, new York Inc, 2002. 
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