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ر هبذا أصبب  مفوبوم تيبيبال ادسبتدامة امبراف د مفبر منبال  حيب  د يعتبب —لملخصا
ديببة  و جديببدا او مسببتحدلا ببب  تجسببد فكريببا ومنوجيببا فببي العمببار  التقليالمصببيل  

 أصبببحض وببرور  تيبيقببال واجبببة لتلبيببة احتياجبباض الحاوببر مبب  الحفببا   لبب  حببال
مببن  يعتببر األجيبا  القادمبة فببي مصبادر اليالبة والمببوارد اليبيعيبة هبذا ادمببر البذي

أليرا يئبة تبسبكن  لب  البأكبر التحدياض التي تواجال العمبار  المعاصبر   اذ يب لر الم
 معباييرسلبيا من حيب  اسبتوالكال المفبري للمبوارد اليبيعيبة إذا لبم يصبمم بأسب  و
ي الليببب التصببميم البيئببي مببن حيبب  اسببتخدام المعالجبباض البيئيببة المعماريببة للمسببكن

مبواد المي   ل  ساح  البحبر المتوسبي مبن  بد  جوانبت كبالتوافال مب  المنبا  وال
 ارجبباء لبنبباءو ولبد جسببدض العمبار  التقليديببة فبي مختلببفالمحليبة المسببتخدمة فبي ا

ال  ادسببت العببالم منببذ القببدم مفوببوم ادسببتدامة الببذي ارتبببي بالتجربببة مبب  البيئببة و
بببر الكببفء لمصببادر البيئببة اليبيعيببة وفببال تيببور مببر بمرحلببة التجربببة والخيببأ  

اض كانيببامالسبنين بادسببت ال  األملبب  لمصبادر اليالببة اليبيعيببة كالحبم  والريبباح و
مببا يببة  موالترببةو يوببدف هببذا البحبب  لتحديببد مفوبوم ادسببتدامة فببي العمببار  التقليد

 والمسكن ذو الفنباء الوسبيي بحبك  خباس واسبتعراع جميب  مميب اض هبذا البنمي
تفاد  مبن ك ادسبوإمكانية تحقيقال لألداء البيئي ادمل  من خال  الفناء الداخليو كبذل

  وإ ببباد لمسبببكن التقليبببدي ذو الفنببباء البببداخليالمعالجببباض البيئيبببة المعماريبببة فبببي ا
احيائوببا فببي المسببكن المعاصبببر وتصببميم مسببكن حببدي  صبببديال للبيئببة يقلبب  مبببن 

    ملبا  م  تحلياستخدام اليالة خصوصا في    ا مة انقياع الكورباء المستمر 
 و لمبن  سكني تقليدي في مدينة درنة

 
   الفنببباءالمسبببتدامة  العمبببار  التقليديبببةادسبببتدامة  التنميبببة حياااة  الكلماااال المف ا

  الداخلي  التصميم البيئي

 المقدمة .1

مااز ايااادة معاادب ا ح باااي الحاارارد وار فاااا درجااال الحاارارة داخااب      
المسكن أصبحل محاولة ال غلب على هذه المشكلة ضرورة ملحاة خصوصاا 
رة في ظب مشكلة ا نقطاا المس مر للكهرباء، فاي حاين ان العماارة المعاصا

 جسدل في  صاميم رفيعة المس وى مان ناحياة الشاكب والوظيفاة ولكان دون 
ا ه مااام بالجانااب البيمااي ممااا اناا ر مباااني سياار صااالحة ل ساا خدام بساابب 

 Sickالعبء الحرارد الكبير الم ركا داخلهاا نا ر عان ذلا  ماا يعار  ب 
Building  وهي مباني   يمكن العيش فيها بدون اس خدام وحادال ال كييا 

وهذا ا مر سير محدد ضمن ساعال معينة في اليوم باب هاو اح يااس يسا مر 
طاااواب الياااوم مماااا يسااابب فاااي هااادر الطاقاااة واسااا ه كها بااانهم ودون ادرا  
لعواقاااب هاااذا ا مااار، مااان هناااا بااادأل   عاااالى ا صاااوال للمطالباااة ب حقيااا  
ا ساا دامة فااي العمااارة و صااميم مسااكن صاادي  للبيمااة وخلاا  منظومااة بيميااة 

ة  دعم راحاة ا نساان فاي البيماة الداخلياة، مان هناا بارا دور المبااني م واان
ال قليدية ومدى كفاء ها في  حقي  هذه المطالب عبر الامن وكيفياة ا سا فادة 
من الدروي ال اريخية القديمة للمسكن ذو الفناء الداخلي الذد اثبل انه الحاب 

عادة معالجاال، لاذل   ا مثب ل حقي  ال واف  البيمي وال كي  ماز المنااع عبار
وجب معرفاة أساباب اخ فااء هاذا الانمط فاي العماارة الليبياة ومحاولاة  عاياا 
دوره من جديد، فقد اثبل المسكن ذو الفناء الداخلي باناه مثااب جياد لل صاميم 
المس دام ب ناوله لبعض الحلاوب ال اي اسا خدمل الطاقاال الطبيعياة والماوارد 

 وقد كان له دور كبير في ال حكم  الجوية كمصدر هام في  صميم المبنى،
 
 
 
 

البيميااة ال ااي البيماي واذا  اام الادمر بااين ال قنيااال المعاصارة للعمااارة والحلاوب 
قدم ها العمارة ال قليدية سيكون ا مر اكثر كفااءة ومثالياة فاي  كاوين نماوذس 

 ناجح بيميا للمسكن المعاصر في ليبيا.
 

 المشكلة البحثية .2

سيااااب الفنااااء الاااداخلي فاااي العماااارة الليبياااة المعاصااارة وسااايطرة الطااارا .1
 .الغربية على ال كوينال المس حدثة

 اسااا خدام الماااوارد الجوياااة للبيماااة ل اااوفير الطاقاااةسيااااب ثقافاااة ومفهاااوم  .2
الكهرباميااة وال اااي أصاابحل مشاااكلة رميسااية علاااى مساا وى جمياااز المنااااط  

 .الليبية
  إيجااد حلاوب لل حاديال ال اي  واجههااا العماارة المعاصارة ل حقيا  أهاادا .3

 ومبادئ ال نمية المس دامة على المس وى المحلي. 
 

 أهدا  البحث .3

 واياااادة كفااااءة المبااااني المصاااممة با سااا فادة مااان الطاقاااة اااوفير الطاقاااة .1
 .دالمناخية و حقي  عامب ال وفير ا ق صاد

 عماريااةا ه مااام بالبيمااة الداخليااة للمسااكن ومعرفااة المعالجااال البيميااة والم.2
 ال ي أدل الى ال كي  مز المناع في العمارة ال قليدية. 

يااا، ن البناااء السااكني فااي ليباع ماااد الفناااء الااداخلي كاانمط رميسااي فااي  كااوي.3
ديثااة وإعااادة احياااء هااذا الطااراا الم اارابط مااز البيمااة مااز ادخاااب ال قنيااال الح

 و طويره بما ي  ءم مز العمارة المعاصرة.

.  أهمية البحث4  

  قااديم حلااوب معماريااة مساا وحاة ماان عناصاار فااي العمااارة ال قليديااة ال ااي   
 .حققل ا س دامة

.  منهجية البحث5  

 البحث المنهر النظرد والوصفي ال حليلي. ي بز   

 .  اإلطار النظرد6
 

 ا س دامة 1.6

هي  لبية اح ياجال الحاضر دون المساي بقدرة ا جياب المقبلاة علاى  لبياة  
 وهاو ماا نصال علياه اللجناة العالمياة المعنياة بالبيماة وال نمياة) .اح ياجا هاا

"WCED") [1].في  عريفها ل س دامة   
  :ال صميم المس دام   2.6

عاد مام للبهو ال صميم القامم على الخامال المحلية الم وفرة، م مام للبيماة، م 
فااي واإلنساااني، م وافاا  مااز المج مااز وثقاف ااه، يساا فيد ماان الطاقااة الم جااددة، 

النهايااة ياااظدد وظيف اااه بكفااااءة مااان خاا ب كوناااه اق صاااادد ومناساااب للبيماااة 
 [1].والمج مز

  ية ل س دامةالمحاور ا ساس   3.6

  2021 اك وبر 19 وروجعل في 2021 سب مبر 11اس لمل الورقة بالكامب في 
 ، 2021 نوفمبر 8وقبلل للنشر في 

 
 .2021 نوفمبر 20ونشرل وم احة على الشبكة العنكبو ية في 
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ة لهااا لل نميااة المساا دامة ث ثااة محاااور رميسااية يع بااروا الاادعامم الرميسااي    
لمحااور باخ  ب أحدهم   اثثر ا هادا  الرميساية لل نمياة أو ا سا دامة، هاذه ا

  :هي
 
 

 . (Environment) البيمة .1

 ( .Economyا ق صاد ) .2

 ( .Societyالمج مز ) .3

 
  [1] الرميسية لل نمية المس دامة( يوضح المحاور 1شكب رقم )

 

 :مبادئ ال صميم المس دام   4.6 

 .ال علم من النظم الطبيعة )المبدأ  قليد الطبيعية( .1

 .اح رام الطاقة والموارد الطبيعية )المبدأ حفظ الطاقة( .2

 .اح رام الناي )المبدأ أهمية ا نسان( .3

 .اح رام المكان والبيمة )المبدأ النظم البيمية( .4

 .المس قبب )المبدأ سبعة أجياب(اح رام  .5

  [1نظم ال فكير )المبدأ الشمولية في ال فكير(.] .6

 

 [1( يوضح مبادئ ال صميم المس دام ]2شكب رقم )

 المعمارد المس دام ال صميم   5.6

 ب طبيااا  مباااادئ ال صاااميم المسااا دام الساااابقة للعماااارة نصاااب الاااى العماااارة   
المسااا دامة والعماااارة البيمياااة وهاااي احااادى ا  جاهاااال الحديثاااة فاااي الفكااار 

ن. وهاو المعمارد ال اي  ها م بالع قاة باين المبااني والبيماة والمبااني وا نساا
مصاااطلح عاااام يصااا   قنياااال ال صاااميم الاااواعي بيمياااا فاااي مجااااب الهندساااة 

ي معمارية وهي عملياة  صاميم المبااني بثسالوب يح ارم البيماة ماز ا خاذ فاال
 نشااء اا ع بار  قليب اس ه   الطاقة والمواد والماوارد ماز  قلياب  اثثيرال 

رة وا س عماب على البيماة و نظايم ا نساجام ماز الطبيعاة، حياث  ساعى العماا
ا ب  عايامبااني مان خا المس دامة الى ال قليب من ا ثار البيمية السلبية فاي ال

 [  2كفاءة اس خدام المادة والطاقة والفضاء.]

 .   الفناء الداخلي7

  لغًة واصط حا  عريفه   1.7   

 وساط يالفناء الاداخلي لغاة  يعار  الفنااء لغوياا علاى أناه  الفارا  الاذد      
  .ك لة المبنى، والفناء اسم مفرد من المصدر )فَنَى(، والجمز أفنية

معماريااا  هااو فضاااء مف ااوح للسااماء محاااط بك ااب بناميااة وي وسااط موقااز     
المبنى سالبا و طب عليه اسلبية نوافاذ الحجارال ويسا خدم كعنصار معماارد 
لل حكم المنااخي فاي  صاميم المبناى حياث يعماب وجاوده علاى  لطيا  درجاة 
الحرارة داخب الحجرال كما يعمب على إضاء ها و هوي هاا، ويع بار عنصار 

 كوين المعمارد ح ى مز اخ    الغرض الوظيفي خصوصا البنااء مميا لل
  [3] .السكني موضوا البحث

ال عااااري  ا صاااط حية لمفهاااوم الفنااااء م نوعاااة، حياااث يعرفاااه )يحاااي    
الاسبي( على انه    ركيب فراسي مغل  مكون من جدران مس مرة او شابه 
مساا مرة و طااب عليااه الفضاااءال ذال الع قااة المباشاارة ا ن فاعيااة . بينمااا 
يعرفه )حسن ف حي( على انه  وسيلة معمارية  حقا  الخصوصاية والحماياة 

Courtyard) )[5 .]ا فيمااا يخااص المعاااجم ا جنبيااة يطلاا  عليااه [.أماا4“]
يقااوب المعمااارد وامااب المصاارد ان الماادن الحديثااة با اال  هاادد هااذا الاانمط 
الفراسي الذد انقرض من البيول في المدن العربية الحديثة وبال مهددا فاي 
المدن ال راثياة، وماز ذلا  فقاد شاهدل السااحة المعمارياة المعاصارة  جاارب 

إلحياء هاذا النماوذس ال قليادد للبيال العرباي ا  انهاا قليلاة مقارناة ماز  عديدة
  [.6نمط البيل الغربي ]

الفناء الداخلي في العمارة   2.7   

اء  ضاامنل ماهيااة الفناااء الااداخلي معماريااا اح مااالين  ا وب هااو ان الفنااا   
الااداخلي عبااارة عاان فاارا  ماان فراسااال المباااني فااي المناااط  ذال الطبيعااة 

يميااة بج ماعيااة والبيميااة ال ااي   طلااب وجااوده داخااب المبنااى، ليحقاا  اهاادافاً ا 
ووظيفيااة ) نظيميااة و شااكيلية وجماليااة واج ماعيااة(، وهااذا يعنااي ضاارورة 

ي الاداخل  واجد الفناء بثبعاد محددة مهما اخ ل  المبناى. الثااني هاو ان الفنااء
فراسااال عبااارة عاان جاااء  ماال اق طاعااه ماان الفاارا  العااام وقااد أحاطاال بااه 

ارد المبنى الداخلية فاي عملياة  واياز العناصار اثنااء عملياة ال صاميم المعما
ب ل حقياا  اهاادا  بيميااة او وظيفيااة او اج ماعيااة او  شااكيلية مااز اخاا    شااك
 وحجم الفناء حسب الظرو  الخاصة بالموقز والعواماب الخارجياة الماظثرة،

 الفنااء ية مان وجاود هاذاوعليه فان ا ح ماب الثاني أكثر واقعية وم ممة للغا
فااي ا بنيااة. ماان كااب مااا سااب  ي ضااح ان الفناااء داخلااي هااو  ركيااب فراسااي 
مق طاااز مااان الحياااا العاااام منغلااا  او شااابه منغلااا ، يااانظم الع قاااة الفراسياااة 
 وال شااكيلية للمبنااى علااى وفاا  منظومااة المج مااز وا ح ياجااال البيميااة ممااا

   [7].يحق  الخصوصية والحماية فض ً عن كفاءة الوظيفة

  مراحب  طور الفناء الداخلي عبر ال اريخ   3.7

يمثااب الفناااء الااداخلي ظاااهرة معماريااة واكباال الحضااارة اإلنسااانية منااذ     
بااداي ها ح ااى وق نااا الحاضاار، حيااث ا خااذ الفناااء الااداخلي اشااكا ً ومعالجااال 
وأسماء عديدة من عصر الى اخر ففي العمارة المصرية القديمة وعمارة ماا 

( امااا فااي العمااارة الرومانيااة وا سريقيااة كااان courtالنهاارين ساامي )بااين 
( وفااي عمااارة فجاار المساايحية والبيانطيااة pristule – Atriumيساامى )

 Atrium( وفاي العماارة الرومانسايكية سامي )Atriumاطلا  علياه اسام )
Copositer( وفااي العمااارة القوطيااة )Closiier واطلاا  عليااه ا ساابان )

را ا خذ في العمارة الحديثة العديد من ا ساماء مثاب فنااء ( وأخيPatioاسم )
  [8( او حديقة داخلية او ساحة داخلية او حوش.]Courtyardداخلي )

نياا ان ظهور الفناء في ابنياة فاي منااط   خ لا  فكرياا وثقافياا وح اى ام    
حاار يقودنااا الااى ان القاساام المشاا ر  فيهااا هااو  ماثااب المناااع كمنطقااة حااوب الب

ط وشاارا الم وسااط ممااا ياارجح مقولااة المعمااارد رمياا  مهنااا  ان الم وساا
فاة البدايال للفناء كانل ردا على  حادد منااخي طاور  حقااً بمسا ويال مخ ل

ماان الكفاااءة أهمهااا وأكثرهااا  عبياارا مااا مارساا ه الشااعوب العربيااة خصوصااا 
يب [.  يعااد الفناااء الااداخلي ماان أشااهر ا سااال9اإلساا مية فااي هااذا المجاااب  ]

رياااة ال اااي  ااام  طبيقهاااا فاااي العماااارة وقاااد ظهااار  وب مااارة كمعالجاااة المعما
ن للظاارو  المناخيااة فااي العمااارة ا سريقيااة والرومانيااة ثاام عمااارة الرافاادي

كر اه فالقديمة، ا  انه شهد اوس اادهاره في العماارة اإلسا مية ال اي اخاذل 
ي فاوطور ها وفقا لمع قدا ها للمحافظة علاى الخصوصاية، بينماا وجاد الفنااء 

العماااارة الحديثاااة انط قاااا مااان ث ثياااة ال اااراث المعماااارد ال اااي  ااانص علاااى 
 ال عار  لماا هاو موجاود، وا سا فادة ممااا هاو موجاود، وال صار  بماا هااو 

   [10].موجود ، فض  عن قدر ه على معاصرة الفكر الحديث
مية ويمكااان المقارناااة باااين الفنااااء الاااداخلي فاااي العماااارة القديماااة واإلسااا     

 [4والمعاصرة في الجدوب ال الي ]
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 [4]( يوضح مقارنة بين ا فنية الداخلية عبر العصور1جدوب رقم )

 

 وانماط الفناء الداخلي اشكاب . 4.7 

ة شااكب الفناااء الااداخلي  عاار  الفناااء الااداخلي بااان لااه  كوينااال شااكلي 1.4.7
  : نحصر ضمن اطارين

ماا كالفناء المف وح  وهو فناء سير محاط بصورة كلية ب كويناال ك لياة  .1

  في الشكب ال الي.

 الشاكبالفناء مغل   وهو فناء محاط كليا ب كوينال ك لياة موضاحة فاي  .2

 [7ال الي ]

 
 [7( يوضح اشكاب ا فنية الداخلية ]3شكب رقم )

 

دة مع ماأنماط  صاميم الفنااء الاداخلي  هناا  أربعاة أنمااط  نظيمياة    2.4.7
  :في  صميم الفناء الداخلي وهي

 ه ال نظيم احادد الخط  وهو  نظيم جانبي يس خدم لل خااين نظارا لمسااح .1
  .المحدودة

ن ال نظيم المادوس الخاط  وهاو  نظايم ثناامي الجاناب يسا خدم فاي المسااك .2
 .البسيطة

س دوال نظيم الم كامب  ذو شقين   وهو ماير من ال نظيم ا حاادد والماا .3
وي كون اما بصورة قصدية  صميمية او بصورة سير قصادية جاراء  وساعة 

 .أحد النمطين السابقين
  وهااو ال نظاايم الم عاادد ا كثاار شاايوعا فااي L. ال نظاايم علااى شااكب حاار  4

ة  صاااميم ا بنياااة اذ يعاااد م مااام ل ح ياجاااال الوظيفياااة والعملياااة والمناخيااا
 [4وا ج ماعية والثقافية. ]

 
( يوضح أنماط الفناء الداخلي على أساي موقعه داخب المسكن وا صا ها 4شكب رقم )

 [11]بالخارس 

 
 [12( يوضح أنماط  صميم الفناء الداخلي واليال ال شكيب المع مدة فيه.]5شكب رقم )

 

  وظيفة الفناء الداخلي   5.7

داخاب  لوأدنا  حديد و حلياب الوظاام  ال اي يقاوم بهاا الفنااء الاداخلي    
 :المنظومة البيمية نجدها   مثب فيما يلي

  .عاب الضوضاء -ال شميي -جوانب بيمية  ال هوية وا ضاءة .1
  .جوانب اج ماعية  الخصوصية لممارسة ا نشطة ا ج ماعية .2
ربااااط الفاااارا  الااااداخلي بااااالفرا  الخااااارجي  -ال شااااكيلية  المبنااااى .3

   [11].ي المبانيوبالسماء، نقب عناصر الطبيعة الى الفناء ف

  العوامب المظثرة في  صميم الفناء الداخلي   6.7

  :ي ثثر  صميم الفناء الداخلي بعدة عوامب وهي  
لااه،  العاماب المنااخي  يعاد الفناااء الاداخلي منظماا حراريااا للمبناى الحااود .1

  :ويصن  مناخيا الى نوعين وهما
م اا يسا خدافقياة اقاب مان ا ر فااو ً  الفناء البارد وهو فناء داخلي ذو ابعااد 

في المناط  الحارة، مز اس خدام كاسرال الشامي لل قلياب مان ساطوا اشاعة 
   .الشمي على الجدران

ناااط  ثانياااً  فناااء داخلااي ذو ابعاااد افقيااة أكباار ماان ا ر فاااا يساا خدم فااي الم
 الباردة اذ  دخب اشعة الشمي مباشرة على ارضاي ه وجدراناه مماا ياياد مان

فنااء و بد من اإلشارة الى الياال  صاميمية  حسان أداء ال .الحراردالمكافئ 
نبا ياة الداخلي حراريا وهي  الملق ، ال خ بوش، ا سق  الماملة، العناصر ال

 .والمامية، والمشربية
ذ االعامااب الااوظيفي  يع باار الفناااء الااداخلي حلقااة الوصااب بااين الفضاااءال  .2

 ويع مااد نمااط البناااء الموجااه نحااوكااون ا ن قاااب بااين الفضاااءال ماان خ لااه، 
الداخب لث ثة أسباب وهي   حقيا  الخصوصاية السامعية والبصارية،  حقيا  
فضاااءال امنااة ماان ا خطااار الطبيعيااة والمهااددال البشاارية، وأخياارا  نظاايم 

 .ال كوين المعمارد اذ يولد ال رابط وال جاني بين الداخب والخارس
بيااا ناااء الااداخلي فضاااءا نشااطا إيجاالعامااب ا ج ماااعي والجمااالي  يعااد الف .3

 ماااري فيااه مخ لاا  ا نشااطة، حيااث يحااافظ علااى خاصااي ي الخصوصااية 
ز حفاظ ماوا نف اح معا وهذا يحق  ا  صاب بين البيم ين الداخلية والخارجية 

 [13خصوصية شاسب المبنى والمجاورين له. ]
 

.  اإلطار ال حليلي8  

 العديااد ماان ال ساااظ ل ال ااي فااي هااذا الجاااء ي طلااب ا ماار اإلجابااة علااى   
عاصاار  ااربط بااين ا ساا دامة الم حققااة فااي العمااارة ال قليديااة وبااين البناااء الم

ا وعملية الدمر بينهم ل حقي  الهد  المرجو وهو بناء معاصر ماريح حراريا
  .وبيميا وم ناسب مز  طورال العصر

 ا س دامة في العمارة  قليدية   1.8

عاال م واجداً في طريقة معيشاة ونماط حيااة المج مكان مفهوم ا س دامة     
سا خدم ال قليدية القديمة  ن البيمة المحيطة كانال مصادر حياا هم، ولكان لام ي

 مصطلح ا سا دامة لل عبيار عان طريقاة عيشاهم وا سالوب الم باز فاي البنااء
لهم ذل   نهم عاشوا المفهوم وطبقوه بعفوية وبشكب  لقاامي. حياث كاان  فااع

ضامان ط بهم هو مبدا ا س غ ب ا مثب للماوارد الطبيعياة وسايلة لمز ما يحي
ز بقامهم على هاذه ا رض وال كيا  معهاا واسا غ ب كاب خيرا هاا وال اثقلم ما

الظرو  الصعبة كالمنااع القاساي وشاح الماوارد. مماا يوضاح ان ا سا دامة 
 باركانل عفوية و لقامية بالنسبة لهام اسا ندل علاى عما  ال جاارب والا علم ع

 مباادا  ال جربااة والخطااث ، وممااا   شاا  فيااه انهاام كااانوا يملكااون فكاار مباادا
وبصاايرة نافااذة اثب اال الدراسااال الحديثااة ماادى فعالي هااا وجاادواها علااى ماار 

 [17السنين. ]
 كاملل عناصر ال صميم المسا دام ماز الفكار ال صاميمي للعماارة ال قليدياة    

وب قنياال بسايطة مدروساة بعدة عناصر وهي  اسا خدام ماواد البنااء المحلياة 
لكنهااا نابعااة ماان البيمااة المحليااة ذا هااا، فعليااا كاناال الحلااوب المساا خدمة فعالااة 
وم ناسبة مز البيمة والموارد الم وفرة دون الحاجة الاى  حويلهاا او السايطرة 

وجااااااااااااااااه  
 المقارنة

الفناااااااء فااااااي العمااااااارة 
 القديمة

الفنااااااااااء فاااااااااي العماااااااااارة 
 اإلس مية 

الفناااااء فااااي العمااااارة 
 الحديثة 

فااااااي المعبااااااد إلقامااااااة  الوظيفة 1
 الشعامر 

فاااااي المساااااكن ل رفياااااه 
 ا سرة

المسااجد للصاا ة وفااي فااي 
 المسكن لل هوية وا ضاءة

وظيفااااة بيميااااة بح ااااه 
  مثاااب فاااي اإلضااااءة 
وال هوياااااة الطبيعيااااااة 
ويعمااااااااااب كماااااااااانظم 

 حرارد 

العواماااااااب  2
 المظثرة 

عواماااب دينياااة واج ماعياااة  عوامب دينية ومناخية
 باإلضافة للعوامب المناخية

عواماااااااااب وظيفياااااااااة 
 ومناخية

شاااااااااااااااكب  3
 الفناء 

 ا خاذ الشاكب المسا طيب
 او المربز

ا خااااااذ الشااااااكب الهندسااااااي 
المن ظم و حيط به صفو  

 من ا عمدة 

لم ي خاذ شاكب معاين، 
 حااااايط باااااه حاااااوامط 
اجاجيااااااااة وأحيانااااااااا 

 سق  اجاجي 

الرماياااااااة  4
 في الفناء 

الرمايااة مساا وحاة ماان 
 الطبيعة والكون 

اع مااااااد علاااااااى ا شاااااااكاب 
الهندساااااية ال اااااي   شااااااب  
و  ااااااداخب مااااااز بعضاااااااها 

 البعض

ماااب اع مااد علاااى ال كا
 بين الطبيعة والعمارة 

شاااااااااااااااكب  5
 المبنى 

 

 

 

 
مساااقط افقاااي يوضااااح شاااكب الفناااااء 

 المف وح

 
مسااقط افقااي يوضااح شااكب الفناااء 

 المغل 
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عليهااا. ويظهاار ذلاا  جلياااً ماان خاا ب  حلااي ل العديااد ماان المخ صااين فااي 
  :ا س دامة والعمارة الخضراء مثب

• Paul Oliver   في ك ابه  موسوعة العمارة ال قليدياة  حياث عااا نجااح
لبيمااة العمااارة ال قليديااة ن يجااة لل جاااوب المنطقااي مااز المااوارد الم ااوفرة فااي ا

  [14والعوامب المناخية وحاجال المج مز.]
•Brain Edwards  وهااو ماان اهاام المخ صااين فااي ا ساا دامة فهااو يظكااد

رة علاى أساي ا سا دامة فاي العماارة ال قليديااة حياث قااب   لقاد  مكنال العمااا
 ل شاكيب ال قليدية من ماس ابعااد ا سا دامة ا ج ماعياة ماز الم طلباال البيمياة

 [15عمارة مس دامة م وافقة مز البيمة .]
ماا كبيارا لداعين ل س دامة أبادوا اه مامما   ش  فيه ان هنا  العديد من ا   

د بالعمارة ال قليدية في الوطن العرباي، ويظهار ذلا  واضاحا مان خا ب  اايا
البحااوث والدراسااال حااوب العمااارة ال قليديااة وعناصاارها كالفناااء الوسااطي 
اع وابااراس الرياااح وإعااادة اساا خدامها فااي المناااط  ذال المناااع المشااابه لمناا

القااااش أضااااحل مااااواد يقبااااب علااااى اساااا خدامها المنطقااااة. كمااااا ان الطااااين و
بلاااة المعمااااريون وا فاااراد مماااا يقلاااب الحاجاااة لمصاااادر الطاقاااة ال قليدياااة القا
فانحن  ل ندثار وال ي  سبب  لوث بيمي. ومن هاذا المنظاور للعماارة ال قليدياة

  انماااا نبحاااث عااان الفكااار الاااذد يكمااان وراء بنامهاااا لنااا علم كيااا  نبناااي فاااي 
 [ 16المس قبب .]

ظارون حظ انه في السانوال القليلاة الماضاية ان العدياد مان البااحثين ينلو    
اولون للعمارة ال قليدية في العالم العرباي واإلسا مي بنظارة أكثار عمقاا ويحا
 مادافعينالربط ما بين مبادئ العمارة ال قليدياة وا سا دامة. وقاد اقار معظام ال

والمج معااال  عاان ا ساا دامة بااان ال وجيهااال الفكريااة للحضااارال القديمااة
ياه ال قليدية  ح ضن افكار ومباادئ  شاكب أسااي ا سا دامة وأهام ماا  ادعو ال

 ا س دامة هو   
 

دماة  وفير اح ياجا نا في الوقل الحاضر دون ال قليب مان فارص ا جيااب القا
 ل حقي  ماا   طلاز الياه، وعناد دراساة ا مار بعما  نجاد ان هاذا ي ضاامن ماز

 دامة في الوقل الراهن ا  وهو المبادئ ال ي  دعو لها ا س 

  الاادعوة ل حقياا  ال ااواان بااين اساا ه   المااوارد علااى ا رض بشااكب

 يسمح لألخرين من ا س فادة منها مس قب .

   كمااا  اادعو ا ساا دامة الااى ال قليااب ماان ال ااثثيرال الساالبية  ساا ه  

المااوارد علااى صااحة ا نسااان والبيمااة، وضاارورة اساا خدام مااواد قابلااة 

 [ 2لل دوير ومصادر م جددة للطاقة. ]

  او ً  ال خطيط وال عامب مز الموقز

د الحضار م ال عامب ماز الموقاز فاي العماارة ال قليدياة كجااء مان النساير    
لكااب المدينااة، حيااث  مثااب بشااكله العضااود الم ضااام شااامب الك ااب البناميااة 
والمناااط  السااكنية ال ااي  ربطهااا شااوارا ومسااارال حركااة الم درجااة فااي 
ا بعاد وا همية والوظيفاة والخصوصاية ساواء فاي منااط  خدمياة عاماة او 

داياة ل بسكنية، باإلضافة الى ال كي  مز البيمة المحيطة علاى كافاة المسا ويا
  من  خطيط المدينة وصو ً الى الوحادة الساكنية وقاد اع مادل درجاة ال كيا

 [17 بعا لدرجة الخصوصية والموقز وطبيعة البناء. ]
 اع ماادل عمااارة المسااكن ال قلياادد علااى عاادة  قنيااال ومنهااا  ااوفير الظااب    

الذا ي ب جاور الوحدال السكنية و قليب عرض مسارال الحركاة خاصاة فاي 
  السكنية واسا خدام البارواال وكاسارال الشامي واسا خدام الارواا المناط

لايااادة ال ظليااب، امااا الفناااء الوسااطي يااوفر ظااب علااى بعااض أجااااء الفناااء 
  .بواسطة جدرانه او النبا ال وا شجار الماروعة فيه

  ثانياً  الفكر ال صميمي للمسكن ال قليدد

الفنااء  الفكر ال صميمي للمسكن ال قليدد يس ند على مبدا اس خدامه لنظاام    
. ان  Introvertالوسطي كنقطة مركاية ل حقيا  مبادا ال وجاه نحاو الاداخب 

ل اس خدام الفناء الوسطي كان أحد اهام المباادئ ال صاميمية لعماارة حضاارا
كاب  ية ويرجزمخ لفة حوب العالم رسم ال باين في البيمال الحضارية والطبيع

ل هذا الى قدرة البناء ذو الفناء الوسطي علاى ال كيا  ماز مخ لا  الحضاارا
والظاارو  حيااث حقاا  الكثياار ماان الم طلبااال البيميااة والحضااارية والجماليااة 
وا ج ماعية مثب الخصوصية وال وجاه نحاو الاداخب والحماياة مان ا خطاار 

 [17ر. ]الخارجية والبيمية القاسية خاصة في مناط  الطقي الحا
يع مد ا داء الحرارد للفناء الوسطي فاي عملاه كمانظم حارارد مسا فيدا     

مان الفاارا الكبياار فااي درجااال الحاارارة مااا بااين الليااب وانهااار وذلاا  ب كااوين 
أماكن ضاغط م بايناة ماا باين المنااط  المظللاة والفنااء الوساطي المف اوح. اذ 

بااالهواء البااادر الااذد فااي بدايااة النهااار يكااون الفناااء الوسااطي ماااااب مح فظااا 

اك ساابه لااي  كمااا يكااون كلااه او جاااء منااه مظلاا ً ممااا يااوفر مكانااا مريحااا 
ل ساا خدام ماان قبااب الساااكنين. عنااد ار فاااا ااويااة سااقوط الشاامي وايااادة 
درجال الحرارة اثناء النهار ونظارا لكاون ماواد ا نهااء فاي الفنااء الوساطي 

ناة الحرارياة ا  ان  اوياد  ك سب حرارة بسرعة، يصبح الفنااء شابيه بالمدخ
الشارا بوساامب ال ظلياب ومراعااة ال خطايط المسا دام يشاكب منطقاة مح فظاة 
بااالبرودة خاا ب هااذه الف اارة وبال ااالي   كااون مناااط  ضااغط مر فااز في حاار  
الهواء البارد عبر الف حاال ال اي بالجادران مان الخاارس الاى الفنااء الوساطي 

ح فظااة بااالبرودة بواسااطة خاصااية عباار الفضاااءال الداخليااة ال ااي مااالاال م
ال خلاا  الامنااي ال ااي   ساام بهااا مااواد البناااء الك ليااة وال ااي باادورها  ااظخر 

سااااعة وكانااال  سااا غب  12-10وصااوب لااادرجال الحااارارة العالياااة حااوالي 
عملياة ا ن قااب الحارارد عبار  حار  الهاواء المانظم باين الفنااءال المخ لفااة 

ب يساا خدم الساااكنون الساااطح فااي احجامهااا. امااا فاااي ساااعال المساااء والليااا
للجلااوي حيااث يباادا الفناااء والجاادران السااميكة بةشااعاا الحاارارة المخ انااة 
طواب النهاار للساماء الصاافية بسارعة ويبادأ الهاواء الباارد باالهبوط  ادريجيا 
الى ا سفب وي جماز فاي الفنااء الوساطي وهاذا ماا يطلا  علياه ال فريا  الليلاي 

Night flushing ( ي6والشكب رقم )[ . 18وضح ذل] 

 
 [18( يوضح ا داء الحرارد للفناء الوسطي في المسكن ال قليدد ]6شكب رقم )

 

  ااثثيرحااوب  Reynoldsوماان خاا ب الدراسااال السااابقة واهمهااا  صااني  
كاب اشا أربازالمناع على حجم وابعاد الفناء الداخلي نجد انها قاد صانفل الاى 

الموجااودة عباار مخ لاا  المناااط   لألفنيااةمع ماادا علااى ال صااني  الوصاافي 
ن ب ال اي  وجاد بهاا مسااكالحار الرطاالواقعة ضمن المناع الحار الجا  او 

( هااذا ال صااني  يع مااد علااى 6ذال الفناااء الااداخلي كمااا موضااح فااي الشااكب )
 [19ابعاد الفناء وهي الفناء الواسز، الضي ، العمي ، السطحي. ] 

 

 
 [19]للفناء الداخلي Reynolds( يوضح  صني  7شكب رقم )

 
( Abdulac et Pinonماان خاا ب الدراسااة ال ااي قااام بهااا كااب ماان )    

ى لمجموعااة كبياارة ماان النماااذس للمساااكن ذال الفناااء المف ااوح فقااد أكاادوا علاا
ا نفي ال صني  الذد ي حكم فياه العاماب المنااخي. ويظياد هاذا ال صاني  أيضا

(Mohsen الااذد أكااد  حكاام العوامااب المناخيااة خاصااة ) ،ا شااعاا الشمسااي
 ا الناوافكلما كان ا شعاا الشمسي كبير كلما أصبح الفناء ضيقاً وعميقاً، هذ

ماان المساااكن يشاابه الااى حااد كبياار معظاام المساااكن الموجااودة بشااماب افريقيااا 
وخاصة مناط  البحر ا بيض الم وسط فثشعة الشمي في هذه المناط  اقاب 

ر ي النهاافالقيام بالوظاام  المنالياة حدة لذل   م اا افني ها با  ساا ل سمح با
وعاد ااا مااا  كااون بطاااب  او طااابقين واحياننااا يحاااط الفناااء باارواا مخصااص 
للحركة يسامح بحماياة الواجهاال الداخلياة مان اشاعة الشامي وا مطاار كماا 

(. عاد اا ماا يغياب العنصار الماامي فاي المنااط  8هو موضح بالشاكب رقام )
 لااا  المااادن المطلاااة علاااى البحااار ذال الرطوباااة العالياااة باااالجو خصوصاااا 

بالمماة  90الم وسط حيث  صب نسبة الرطوباة فيهاا فاي بعاض ا حياان الاى 
في بعض الفصوب، لذل  فاان وجاود مصادر ماامي بهاا كالناافورة او حاوض 
ي مامي يايد من ار فاا نسبة الرطوبة فاي الجاو ون يجاة لاذل  يانجم اإلحساا

 [20بال رفاهية.]
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 [20مقطز لفناء داخلي ذو رواا لمسكن في القصبة بالجاامر ]( يوضح 8شكب رقم )

 

  :وسامب  حسين ا داء الفناء الحرارد

رفز  صاوينة الفنااء لمناز  ساخين طبقاال الهاواء فيهاا وعماب مياوب للساق  •
 .ل سهيب ناوب الهواء البارد لي  داخب فرا  الفناء

باارد باين الهاواء الاس خدام ا شجار بالفناء  منز ا شعاا الشمساي و فصاب •
 . ح ها والساخن فوقها

اسااا خدام النبا اااال الم سااالقة لعااااب جااادران الفنااااء مااان ا شاااعاا الشمساااي •
 .وإعطاء فرصة  ك سابها في الش اء عندما  فقد النبا ال اوراقها

ب اس خدام ناوافير المااء المظللاة ويفضاب ان  كاون م حركاة لاياادة ال رطيا•
  [21] .اكن كسطح عاكيبالرذاذ ومنز أداء الماء الس

نهاا هاي نس ن ر من كب هذا ان ا لية ال ي يعمب بها الفناء الوسطي المف اوح ا
ماز  الحب ال صميمي ا كثر كفاءة للمسكن في الوطن العرباي ل ناسابها الكلاي
 ابيا هاااالمناااع ولكونهااا أكثاار  فاااع ً مااز المااظثرال البيميااة باإلضااافة الااى إيج

ة جمالياااة، ا  ان ادخااااب بعاااض ال قنياااال الحديثاااا ج ماعياااة والوظيفياااة وال
لبيماي سيجعله أكثر  جاوبا مز نمط الحياة المعاصر وياياد مان كفااءة ا داء ا

 للفناااء الوسااطي. وقااد لااوحظ  وظياا  الفناااء الوسااطي فااي العديااد ماان البلاادان
ية بعاد العربية سواء في ب د الشام او المغرب العربي او شبه الجايرة العرب

حويلهاا فناءال الوسطية المف وحة الى فناءال مسقفه  سقيفا خفيفاا و  حويب ال
حياءهاا الى أماكن  رفيهية عامة كالمطاعم والمقاهي بعد ال ثكيد على إعاادة ا

قااة بةضافاء عناصار محساانة لاألداء الحارارد فيهااا كالناافورال والميااه الم دف
يم باادئ ال صاموم ق  الهواء مما يخل  نظاما مناخيا م كام  يسا ند علاى م

 [ 21الذا ي للحفاظ على الطاقة. ]
 
 
 

  ثالثاً  ال صميم البيمي والحفاظ على الطاقة 

 ار ااابط مفهاااوم ال صاااميم البيماااي باسااا غ ب الطاقاااة الذا ياااة او السااالبية    
Passive Energy  و قليااب ا ع ماااد علااى مصااادر الطاقااة المعروفااة

مصاااادر طاقاااة جديااادة  ساااباب اق صاااادية وبيمياااة وصاااحية واللجاااوء الاااى 
وم جددة. حيث ي م  حقي  ذلا  مان خا ب اسا غ ب مكوناال البيماة الطبيعياة 
والجغرافية للحصوب على الطاقة ال امة و اوفير بيماة مريحاة للساكانين ماز 
حماية البيمة والحفاظ على خصامصها الطبيعية. مماا   شا  فياه ان المساكن 

لبيماي مان حياث المبادأ ال صاميمي ال قليدد يع بار مثاا  جيادا علاى ال صاميم ا
ومواد البناء والمعالجال البيمية ال ي اع مادل أساساا علاى اسا غ ب مصاادر 
الطاقة الطبيعية وصو  ل وفير بيماة داخلياة مريحاة. اذاً لقاد  جااوب المساكن 
ال قلياادد مااز البيمااة المحيطااة وفاا  مفهااوم ا ساا دامة، حيااث  حقاا  ذلاا  عباار 

ارد الطبيعياااة كالشااامي، الريااااح، طبوسرافياااة ال فاعاااب الم اااواان ماااز الماااو
الموقز، مواد البناء وموامم ها مز القيم ا ج ماعية وعادال و قاليد المج ماز. 

[22] 
 

  رابعاً  ال هوية الطبيعية وا ضاءة في النظم ال قليدية

العابء   مثب ال هوياة الطبيعياة اهام اسا را يجيال المساكن ال قليادد ل قلياب    
والاا خلص ماان الحاارارة المخ انااة فااي قشاارة المبنااى ل ااوفير بيمااة الحاارارد 

مريحااة للساااكنين. فعلااى الاارسم ماان صااغر النوافااذ او انعاادامها فااي الطاااب  
ا رضااي فااي واجهااة المسااكن المطلااة علااى الشااارا، فقااد طااورل العمااارة 
ن اال قليدية أساليب مب كرة للحصاوب علاى ال هوياة الطبيعياة. حياث اع بارل 

 طي هو الرمة والم نفي الرميسي للمسكن ويعماب كمانظم حاراردالفناء الوس
د مساا فيدا ماان ال ذبااذب الكبياار فااي درجااال الحاارارة بااين الليااب والنهااار. فقاا
اخاب اس خدمل سابقا بعض ال قنيال الداعمة لايادة حركة الريااح وال هوياة د

المسااكن و مثلاال فااي م قاا  الهااواء، المشااربيال، الشخشاايخة فااي السااق ، 
   ( يوضاح اشاكاب هاذه ال قنياال.9ة فاي اعلاى الجادار. والشاكب رقام )والقمري

 [22   ] 

  
 ملق  الهواء                              المشربية

 

 
 الشخشيخة                             القمرية

 [5( يوضح اشكال تقنيات التهوية في المبنى التقليدي ]9شكل رقم )

 

، الحارة استتددا  الننتاا التيي يمتتال يالوتيق والعلتو قد لوحظ في المناطق    

الن هتتيا النتتوع متتي االفنيتتة يحقتتق درجتتة حتترارة داخليتتة مندنوتتة والعكتت  

صحيح، وقد اثبتت الدراسات ان درجتة الحترارة داختل الننتاا تكتون اقتل متي 

درجتات  8درجة الحرارة فتو  ست ح المستكي حيتل يلتل النتر  ييتنهم التى 

ان المستتتكي المتكتتتون متتتي طتتتايقيي او ث ثتتتة يمتلتتت  مئويتتتة، يافضتتتافة التتتى 

استراتيجية أع ت العديد مي الديارات للنترد للتنقتل متي مكتان لختر للحنتا  

علتى الراحتة الحراريتتة لن.ستان. يافضتتافة التى ان تعتدد ال وايتتق يستاهم فتتي 

التقليص مي حجم اشعة الشم  الواردة التي تدخل عبر النناا .تيجتة للتناست  

ي ارتناعتتو وعرضتتو، اضتتافو التتى دور  النعتتال فتتي تهويتتة المستتكي البعتتدي يتتي

 .وتبريد  في الليل، وييل  تتحقق تهوية الغتر  يشتكل موتمون طتوال اليتو 

[19]   

ة يعتبتتتر تتتتوفير التهويتتتة ال بيعيتتتة عبتتتر النتحتتتات او م قتتت  الهتتتواا وستتتيل   

ي للتدلص مي الحرارة الزائدة وتوفير هتواا .قتي حنا تا علتى صتحة الستا ني

يعتتة متتي اهتتم مبتتادك المستتكي المستتتدا ، .ستتتنتظ ان أهميتتة و ينتتة التهويتتة ال ب

ستان يالنسبة لن.سان في المسكي التقليدي تجستدت فتي عمليتة تبريتد جستم اال.

ستم ويتحقق ذل  يالدياد سترعة الهتواا فيرتنتع معتدل ا.تقتال الحترارة متي الج

يتتد ث تتتيثير التبرالتتى البيئتتة المحي تتة وتزيتتد ستترعة البدتتر للهتتواا وهتتيا يحتتد

وتبدتتر العتتر  علتتى الجلتتد،  متتا تستتاعد التهويتتة ال بيعيتتة علتتى التتتدلص متتي 

 [19] .الرطوية وتبريد المبنى

وللحلول على أفول تهوية وتحقيتق راحتة حراريتة داختل فترار الغرفتة     

ي، الستتكنية اليتتد متتي وجتتود فتحتتتيي للنتترار او أ لتتر ت تتل علتتى الننتتاا التتداخل

% متي مست ح فرفتة 8المست ح افجمتالي للنتحتة عتي يحيتل ال يقتل مستاحة 

الستتكي. وقتتتد قستتتمت هتتتي  المستتتاحة علتتى مستتت حات فتتترار الغرفتتتة الستتتكنية 

 ينافتتيتيي متقتتايلتيي يمتتا يوتتمي افضتتااة والتهويتتة المناستتبة يلتتورة تحقتتق

 عنلريي مهميي:

  التهوية المتقاطعة في مبا.ي النناا الداخلي .1

ستتتو  فتتي الغرفتتة الستتكنية، ويالتتتالي ليتتادة ماالمتتر التتيي يتتوفر الهتتواا النقتتي 

ي الراحة لشافليو. حيل يعتبر الهواا النقتي  حتل فعتال وصتحي ف.تو يقلتل مت

ح ( يوضتت10الحاجتتة التتى الوستتائل الميكا.يكيتتة لتهويتتة المبنتتى والشتتكل رقتتم )

   [23]ذل :

 
 ة يساعد( يوضح مقاطع راسية توضح ان التحكم في مساحات النتحات المتقايل10شكل رقم )

 [23في التحكم في سرعة الهواا داخل النرار ]
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ر ( يوضح مساقط افقية توضح تيثير النتحات على مسارات الهواا داخل النرا11شكل رقم )

[23] 

 

 

  المحددال العالمية لإلضاءة الطبيعية .2
خاب هنا  العدياد مان العواماب ال اي  اظثر علاى شادة اإلضااءة الطبيعياة دا    

  :ل حقي  المعدب العالمي منهاالفرا  
 .عم  الفرا   حيث  قب شدة اإلضاءة كلما بعدل المسافة عن الشبا •
وضااعية الف حااال  أد وضااعية الف حااال فااي المسااقط ا فقااي او الواجهااال •

  .سواء كانل افقية او راسية
نهااو و شااطيب ا سااطح  وال ااي  ساااهم فااي ايااادة شاادة اإلضاااءة فااي عماا  •

 [ 3] الفراسال.

 
( يوضح مقطز يوضح دورة اإلضاءة الطبيعية في الغرفة السكنية في من ص  11شكب رقم )

 [3النهار ]
 

ماان هااذه النقطااة يطاارا علااى ا ذهااان سااظاب مهاام جاادا وهااو كياا  يمكننااا    
ي  حقياا  ال هويااة الجياادة داخااب المسااكن الحااديث ل حقياا  الراحااة الحراريااة فاا

بناااء معاصاار م وافاا  مااز اح ياجااال ا نسااان المعاصاار، هااب يكااون ا ماار 
ب ( او خلاا  حلااو9باسا رجاا ال قنيااال القديمااة المشاار اليهااا فااي شاكب رقاام )

ولاة ان الحاب المناساب ل حقيا  هاذا ا مار هاو محا أجدة، من هذا المبدأ جديد
الااادمر باااين القاااديم والحاااديث و طاااويره بماااا ي ناساااب ماااز البنااااء المعاصااار 

والمااادروي  واح ياجاااال ا نساااان المعاصااار، و  ننساااى ان ال وجياااه الجياااد
ارد للمبناى وكيفيااة  حقيقااه بشااكب مثااالي لااه  ااثثير كبياار ل حسااين ا داء الحاار

 .والبيمة الداخلية للمبنى
 

            خامساً  ال وجيه

ي يجب ا ه مام ب وجياه الوحادال الساكنية خاصاة فاي المنااط  ال اي  عاان   
من ال ركياا الشاديد لإلشاعاا الشمساي، وذلا  ح اى  سا قبب اقاب قادر مباشار 
مناااه مااان خااا ب  قلياااب المساااطحال ال اااي  سااا قبب هاااذه ا شاااعاعال خاصااا ا 
 الحااوامط الجنوبيااة والغربيااة خاا ب ساااعال النهااار ل قليااب الحمااب الحاارارد

  ل  الفراسال، فكلماا كانال نسابة ار فااا الفنااء الوساطي الاى عرضاهداخب 
 ساز اكبيرة، كانل نسبل ال ظليب داخب الفرا  أكبر، وكلما قلال هاذه النسابة 

ال الفناااء وقلاال نساابة المساااحة المظللااة فيااه. لااذل  يفضااب اساا خدم ا فنيااة ذ
عة ا شا الحجم الصغير او الم وسط،  نه كلما قلل مسااحة الفنااء قلال كمياة

المنبعثااة ماان ا رضااية واادل المساااحة الغياار معرضااة لإلشااعاا الشمسااي 
 [3]الوسطي. المباشر، فيقب الحمب الحرارد داخب الفناء 

فاي  لذل  يجب  وفير أكبر قدر من المناط  المظللة برفز درجة ا ح اواء   
م خدا صميم الفناء الوسطي واع ماد نظام ال صميم باسا خدام ا روقاة او اسا 

الباااروا والخسااا  للفضااااءال حاااوب الفنااااء الاااداخلي لاياااادة كمياااة الظااا ب 
السااااقطة و فاااادد ا شاااعاا الشمساااي المباشااار كماااا هاااو موضاااح بالشاااكب 

(12[.)3]  
 

 
( يوضح البروا والخس  حوب الفناء وكمية الظ ب الصورة على اليمين، 12شكب رقم )

 [3اليسار.]اس خدام الرواا و كون منطقة الظب في الصورة على 
 

لبااردة كما انه كلما كان الضلز ا طوب للفنااء مم ادا فاي نفاي ا جااه الريااح ا
ءال )الرياح السامدة في المنطقة( كلما اادل سرعة  دف  الهواء نحاو الفضاا

  (.13)رقم هو موضح بالشكب  الداخلية كما
 

 
 [3وحركة الرياح ]( يوضح  ثثير ا جاه وعرض الفناء الداخلي على سرعة 13شكب رقم )

 

  سادساً  ا شعاا الشمسي وع ق ه بالنبا ال

يعااد اساا خدام النبا ااال طريقااة جياادة للاا حكم فااي المناااع، حيااث  عمااب علااى 
 .خفض معدب انعكاي الضوء و قليب درجة حرارة ا رض

 حيث يس خدم الشجر والشجيرال ل قليب حرارة ا شاعاا الشمساي المك سابة•
 وفير الظ ب في موسم الصي  و سامح للشامي  في الصي  كما  عمب على

 .بالعبور خ ب الش اء
 عمب أيضا على  قليب اخ راا ا شعاا الشمساي لساطح ا رض والحاوامط •

وايااادة ال اااثثير ال بريااادد وال رطياااب خاا ب سااااعال النهاااار و قلياااب درجاااة 
 .الحرارة، حيث يم د ال ثثير ال بريدد لألشجار ما بعد الموقز

ماا [. ك23ن  عمب على  قليب الكسب الحرارد وا بهار صايفاً ]كما يمكن ا•
   (15هو موضح بالشكب رقم )

  
 [23( يوضح  ثثير ا شجار في حماية المناب من اشعة الشمي صيفا وش اء ]15شكب رقم )

 

ه الدراسااال فيمااا يخااص مااواد انهاااء ا رضاايال مااا وضااح ماان خاا ب    
لنجيلة اقاب ماادة فاي ام صاصاها ارمب( وجد ان -ب ط-بالمقارنة بين ) نجيلة

% مان الطاقااة  صادر فاي صااورة بخار، بينمااا 50الشمساي، حيااث  لإلشاعاا
% منهااا يعكااي ويشاا ل الباااقي، كمااا هااو موضااح بالشااكب رقاام 50يماا ص 

(16[.)24]  
 

 
 [24السلو  الحرارد لمواد نهو ا رضيال المخ لفة ]( يوضح 16شكب رقم )

 

 سابعاً  مواد البناء وا داء الحرارد لقشرة المبنى

 ساساي يمثب س   المبنى للوحدة السكنية في العمارة ال قليدياة الحااجا ا   
ه بين الداخب والخارس، حيث يمكن اع باره الوسط الاذد يا م عباره وبواساط 

ال خفيااا  مااان  اااثثير البيماااة الخارجياااة القاساااية لجعاااب الاااداخب أكثااار راحاااة 
مصاها خصاللساكنين. حيث ي كون سا   المبناى مان ماواد بنااء م عاددة لهاا 

ن الفاياميااة والحراريااة المخ لفااة وال ااي يمكاان ان  كااون بدرجااة أداء  حااد ماا
 .ا ن قاب الحرارد و خف  من  ثثير ظرو  البيمة الخارجية

 يع مااد ا داء الحاارارد لغاا   المبنااى فااي المسااكن ال قلياادد علااى مباادأ   
 درمقاومة ان قاب الحرارة و قليب الكسب الحرارد وعكي ا شعة الشمسية ق

اإلمكان. ويكون ذلا  عبار  حقيا  عادة عناصار كالحماياة وال كيا  مسا فيدة 
ماان ذبذبااة الحاارارة بااين الااداخب والخااارس و ااثخير وصااوب درجااال حاارارة 

  .الهواء الخارجي من الظهر ح ى ساعال المساء
وقااد  حقاا  مفهااوم ا ساا دامة فااي المسااكن ال قلياادد با ساا فادة ماان قشاارة    

بااين البيمااة الخارجيااة الفضاااءال الداخليااة، بااب المبنااى لاايي كحاااجا يفصااب 
وال فاعاب معهاا وهاذا  كانل قشرة المبنى جاء من ال صميم لل كي  مز البيماة

مااا يمثااب أحااد اهاام مبااادئ العمااارة المساا دامة. حيااث ام اااا المسااكن ال قلياادد 
باس خدام المواد الم وفرة فاي البيماة ذال الديموماة العالياة علاى سابيب المثااب 

الصلبة والطوب الطيناي والموناة الطينياة والجابي المسا خدمة فاي الصخور 
المناط  المطلة على البحر الم وسط في ليبيا وال ي  ع بار معمارة مان مماال 
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السنين فاي بنااء الوحادال الساكنية ومعظام العناصار المعمارياة. ماواد البنااء 
ا ساسااية كااالحجر والجاابي هااي مااواد ك ليااة ذال سااعة حراريااة عاليااة  بعااا 
لسمكها ولها قدرة على خان الطاقة الحرارية لسااعال طويلاة خا ب النهاار 
ثم إعادة بثها ثاني ا الى الفضااء الخاارجي فاي المسااء أد بعاد سيااب مصادر 
الطاقة وهذا ما يسمى بال خل  الامني. هذا ما يحق  المواانة الحرارية باين 

داخلاي منا ظم  المك سبة والمفقاودة عبار قشارة المبناى مماا ياظدد الاى  واياز
للحرارة داخب المبنى من خ ب  قليب  ثثير ا عباء الحرارية الخارجية عبار 

   [25خانها داخب قشرة المبنى الك لية.]
-12)  م اا مواد البناء ال قليدية باان لهاا  خلا  امناي كبيار ي اراوح باين   
[ لااذل  نجااد ان ساام  الجاادران 26( ساااعة  بعااا لنااوا المااادة وساامكها.]15
 -0.50 -0.36كبير جدا في المسكن ال قليدد حياث ي اراوح ماا باين ) يكون
وقااز الجاادار، وذلاا  ل ااثخير وصااوب الحاارارة الااى ( حسااب م0.75 -0.60

الفضااااء الاااداخلي ح اااى سااااعال المسااااء حياااث يمكااان اسااا خدام الفضااااءال 
 الخارجية كالساطح، بينماا فاي المساكن الحاديث   ي جااوا الجادار الخاارجي

او اع بااارال بيميااة ممااا قلااب  دون أد عااوااب حراريااة( وباا0.36 -0.24)
 كثيارا ماان دور قشاارة المبنااى كوسااط لل خفياا  ماان  ااثثيرال البيمااة الخارجيااة

  [27].على الفضاءال الداخلية
دد مقارناة ا داء الحارارد لمساكن  قليالمن خ ب دراسة ميدانية أجريل    

مان شاهر يولياو ح اى أك اوبر واخر حديث من حيث قياسال درجة الحارارة 
ان ا داء الحاااارارد للمسااااكن ال قلياااادد كااااان أقاااارب لحاااادود الراحااااة  وجااااد

ام الحرارياة لإلنساان محققاا اسا قراريه حرارياة أكثار، مماا   ي طلاب اسا خد
 وسااامب  كيياا  ميكانيكيااة، اذ يقلااب ذلاا  ماان اساا ه   الطاقااة وهاادرها وعاادم

ز ما وافقاة ة ان قاء ماواد البنااء المال ثثير السلبي على البيمة، وكب ذل  بواسط
وساة ة المدرالبيمة المحلية والقابلة إلعاادة ا سا خدام وال صانيز وان قااء ال قنيا

ن أساي والم وافقة مز البيمة ال ي  حقا  الكفااءة الوظيفياة هاذا الاذد يع بار ما
   العمارة المس دامة. 

 
ن حيث ا داء الحرارد ( يوضح مقارنة بين المسكن ال قليدد والحديث م2جدوب رقم )

 [الباحثة]

 ض
وجال 
 المقارنة

 السبت المسكن الحدي  المسكن التقليدي

الطاااااااااااااااااااب   1
ماان  ا رضااي
-8الستتتتتتاعة )

 ( صباحاً 10

درجتتتة حيتتتل 
حتترارة الجتتو 

(32-35) 

أداء أكثااااااار كفااااااااءة 
رجتتتتتتتتتة حتتتتتتتتترارة د

النوتتااات الداخليتتة 
 (، 28-26تتراوح )

درجااة أداء اقاب كثافاة 
حاااااارارة الفضاااااااءال 
الداخليااة   ااراوح بااين 

(32-35 ) 

فاااااااااااي سااااااااااااعال 
الصااااااباح ا ولااااااى 
 كون درجة حرارة 
الهااااااواء الااااااداخلي 
مقاربااااااااة للهااااااااواء 
الخاااااااااارجي فاااااااااي 
المسااااكن ال قليااااادد 
بسااااااااابب عملياااااااااة 

 ال فري  الليلي

الساااااااااارداب   2
ماااان الساااااعة 

(12-15 )
حياااث  ظهاااراً 

درجة حرارة 
 الجو
 (36-39) 

الساااااااارداب أكثاااااااار 
برودة وأفضب مكان 

حيااااااث ل ساااااا خدام 
درجااااااااة حرار ااااااااه 

   راوح بين 
(25-28) 

درجاااااااااااة حااااااااااارارة 
السرداب اعلي معظم 
 ساااااااااااعال النهااااااااااار

 ين   راوح ب
(32-35)  

درجااااااال حاااااارارة 
الهااااااواء الااااااداخلي 
اعلاااي مااان الهاااواء 
الخاااااااااارجي فاااااااااي 
المساااااكن الحاااااديث 
ح اااى فاااي سااااعال 
الصاااااااباح بسااااااابب 
خااان الحاارارة فااي 
 الداخب طواب الليب 

الطاااااااااااااااااااب   3
حيااث ا خياار 

ي عاااااااااااااارض 
 شااااااااااااااااااااعة 
الشااااااااااااااااامي 
العمودياااااااااااااة 
المباشاارة ماان 

 السطح 

ار فااااااااااا درجاااااااااة 
فاي الاداخب الحرارة 

فااوا درجااة حاارارة 
الهاااااواء الخااااااارجي 

إعااااااااااااادة لكاااااااااااان و
اشاااااعاعها بواساااااطة 
عملياااااااااة ال فريااااااااا  

 الحرارد 

ار فااااااااااااا درجاااااااااااة 
الحاارارة فااوا درجااة 
حااااااااااارارة الهاااااااااااواء 

  ولكااااان  الخاااااارجي
يعاااد اشااعاعها بشااكب 
كاماااااب للساااااماء مماااااا 

العبء الحرارد يايد 
 في الطاب  العلود 

اياااااااادة الحااااااارارة 
المخ اناااة والعااابء 
الحااارارد للمساااكن 
الحاااديث  ن ماااواد 
البناااء سياار م ممااة 
للبيمة المحلية وعدم 
وجااااااااود عنصاااااااار 
يسااعد علااى عمليااة 
ال فريااا  الحااارارد 

 كالفناء الوسطي

  

  ثامناً  البناء  حل ا رض

يع بر أحد اهم المبادئ ال ي اع مد عليها ال صميم المسا دام ل سا فادة مان     
الموارد الطبيعية، و ع مد هذه الفكرة على  قليب او الحد مان  اثثير الظارو  
المناخيااة الخارجيااة علااى الفضاااءال الداخليااة ويكااون ذلاا  با ساا فادة ماان 

)ال برياااد او إمكانياااة الخاااان الحااارارد لك لاااة ال رباااة الاااذد يسااامى ال كييااا  
ال دفمااة( ب ااثثير الك لااة. حيااث يع مااد البناااء المشاايد كليااا  حاال ا رض علااى 
نوعية ال ربة ونسبة المياه فيها، لذل  نجد ان هاذا النظاام ان شار فاي المنااط  
الصحراوية حيث يوجد العديد من ا مثلاة فاي منطقاة شاماب افريقياا ونخاص 

ن فيهاااا منساااوب الميااااه بالاااذكر بياااول الحفااار فاااي سرياااان بليبياااا حياااث يكاااو
  [28].منخفض

ان ا س فادة من خصامص باطن ا رض للوصاوب اب الراحاة الحرارياة     
ضااء اع مادا على الطاقال الطبيعياة ي جساد فاي ف و بريد الفضاءال الداخلية

 الساارداب فااي العمااارة ال قليديااة خاصااة ا بنيااة السااكنية، ويمكاان ان يكااون
 حل سطح ا رض مز بقااء بقياة الفضااءال عبارة عن طاب  كامب او أكثر 

فااوا سااطح ا رض حيااث يكااون البناااء  حاال ا رض بشااكب جامااي و ع باار 
  ( 17بيول سريان أفضب مثاب على ذل  كما هو موضح بالشكب )

 

 
 [27ليبيا ]-( يوضح البناء الكلي  حل ا رض لل كي  مز البيمة في سريان17شكب رقم )

 

والحلوب البيمية على المبنى ال قليدد .   ادخاب ال كنولوجيا 9
 ذو الفناء الوسطي لل كي  مز الحاضر

بار مز ال طور الذد لح  بالعمارة أصبح من الممكن  حقي  كب ما كان يع   
ل صعب في الساب  لكفااءة أكثار فاي المبااني الحديثاة ساواء مان ناحياة  قنياا

 ااي عااض النقاااط الا بنيااة او ماان الناحيااة الجماليااة، ماان هااذا المنطلاا  يوجااد ب
ث يمكاان ال ركيااا عليهااا لاادعم ا داء البيمااي للمسااكن ذو الفناااء الوسااطي حياا

يوجاااد بعاااض المعاااايير ال صاااميمية المهماااة للمبااااني الصاااديقة للبيماااة ل كاااون 
كنية معالجال بيمياة يمكان اع مادهاا كمعياار يمكنناا  طبيقاه علاى المبااني السا

   :وهي كال الي
  حيث  وجد العديد من الحلوب ال ي  سااعد علاى  قلياب الحماب الجدران 1.9

الحاارارد الااذد ين قااب ماان قشاارة المبنااى الخارجيااة مثااب  اساا خدام الحااوامط 
المادوجة وعمب فرا  هاوامي للعااب بينهاا، اسا خدام الماواد العاالاة، انشااء 
حااوامط مادوجااة  ساامح بماارور الهااواء بينهااا،  ظليااب أجااااء ماان الحااوامط 

الحاوامط بماواد عاكساة للحارارة، انشااء حاوامط مان مااواد   كسايه، الخارجياة
 .( يوضح هذه الحلوب18بطيمة ا ك ساب وا ن قاب الحرارد، الشكب رقم )

[29]  
 

 
( يوضح الحلوب الممكن اس خدامها للجدران لايادة كفاءة ا داء البيمي 18شكب رقم )

 [30]     للفضاءال الداخلية

ا سااق   الااذد يع باار ماان عناصاار الغاا   الخااارجي المااظثرة بشااكب  2.9
اب كبياار علااى الم ممااة البيميااة و ح اااس الااى المعالجااال مثااب اساا خدام العااوا
ياب الحرارية وال ي أصبحل من شرة وذال كفاءة عالية، اراعة ا سق  لل قل

 [27] .من ام صاص ا شعاا الشمسي، اس خدام نظام ا سق  المادوجة
ا شاااعاا الشمساااي و ااا حكم باااه    اااثثيرمفاااردال معمارياااة  قلاااب مااان  3.9

  [27].المشربيال الحديثة، كاسرال الشمي، ا شجار
 

                 
 [31] ( يوضح مشربيال وكاسرال للشمي الك رونية قابلة لل حكم19شكب رقم )
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ب أنااواا الاجاااس المساا خدم للنوافااذ  حيااث  وجااد العديااد ماان ا نااواا مثاا 4.9
 [27] .الاجاس العاكي، الاجاس المادوس وبينهم فرا  هوامي

ح اسااا خدام الساااق  الميكاااانيكي للفنااااء الاااداخلي  القاباااب للااا حكم باااالف  5.9
   [27]حسب الظرو  البيمية.  وا س ا

 
 

 الليبي القديم.  الدراسال ال حليلية للمسكن 10
 
نااع من معالجاال بيمياة  جاب ال كيا  ماز الم م ذكره سابقا  من خ ب ما    
مساكن ال اي اسا خدمل للمعالجاة البيمياة لل لوا سا را يجيالمبادئ اس ن اس لو

ناا ر عنااه مبنااى صاادي  للبيمااة ماادعم بحلااوب اثب اال كفاء هااا فااي  مماااالقااديم 
، لااذل  ساانقوم بدراسااة  حليليااة لنمااوذس مسااكن المسااكن ذو الفناااء الوسااطي

ن ال ااي  اام  طبيقهااا ل صااميم مسااكن ماا  ليااةا دراسااةفااي مدينااة درنااة ل  قلياادد
  مس دام.منظور 

 

  لمحة عامة عن ليبيا والخلفية المعمارية ال اريخية   1.10

وعااان الخلفياااة المعمارياااة فاااي  ليبياااا،موقاااز أهمياااة لمحاااة  اريخياااة عااان      
-1551)ا وب وهااي فااي الف اارة ماان مخ لاا  العهااود وهااي العهااد العثماااني

(، والعهاااد العثمااااني 1835-1711) ماااانلي وكاااذل  العهاااد القاااره(، 1711
شاهدل ليبياا نهضاة معمارياة وفنياة  ، وهذه الف ارة) (1911-1835الثاني )

ماان  الجغرافااي وموقااز ليبياااوادبيااة لاام يسااب  لهااا ان شاااهد ها عباار ال اااريخ 
 ليبيااا، العوامااب المهمااة والمااظثرة فااي  كااوين و شااكيب ساامال المعماريااة فااي

 والغاارب اوماان المعاارو  ان ليبيااا كاناال و  ااااب حلقااة وصااب بااين الشاار
 وبين الشماب والجناوب وهاذا بادوره سااعد علاي  طاور ا سالوب المعماارد

حيااث يكثاار  افااب،القو االساااحلي وعلااي ام ااداد طاار طوخاصااة علااي الشااري
السكاني وفي المناط  الريفية وفي هذه المناط  والواحاال الداخلياة  ال ركيا
فاااي البنااااء وصاااار لاااه  قلياااده  طا سااالوب المعماااارد الريفاااي البساااي  طاااور

ا ساالوب اثاار باادوره علااي ا ساالوب المعمااارد البنااامي فااي  هااذا الخاااص،
   [32].المناط  الساحلية العمارة الم طورة على

 

 الخصامص المناخية والطبيعية والحدود والموقز    2.10

وعلااى  عوالصااحراء معااا  ااثثيرا كبياارا علااى المنااا طويااظثر البحاار الم وساا   
 طوب

 مز الصي  الحار وشا اء مع ادب طا بيض الم وس البحر عالساحب هنا  منا
أواماب  درجاة مموياة وفاي 14 درناةدرجة الحرارة السانوية فاي  طيبل  م وس

ار فاااا  مااز درجااة ممويااة( 40-30)الصااي  درجااال الحاارارة  صااب إلااى 
ا مطاار علاى طاوب السااحب  طنسبة الرطوبة من أك وبر ح اى مااري،  ساق

  صب
لقاوب اول عري  بموقز ليبيا الجغرافاي يمكان . ملم 500احينا كمي ها الى     

ماان  طالم وسااأفريقيااا، حيااث يحاادها البحاار  علااى انهااا دولااة واقعااة فااي شااماب
فاي الجهاة الجنوبياة الشارقية، وكا   ، والساوداناالشماب، ومصر مان الشار

و اوني فااي الجهاة الغربيااة كمااا  مان  شاااد والنيجار فااي الجناوب، والجااماار،
ملياون كيلاوم ر  1.8 و بل  مساحة ليبيا ما يقاارب(. 20)  موضح في شكب

، كماا احية المسااحةن مربز، و ح ب المر بة الرابعة بين دوب قارة أفريقيا من
  [33مساحة.] أنها  ح ب المر بة السابعة عشرة بين بلدان العالم ا كثر

 
 [33] موقز وحدود ليبيا ومعدب درجة الحرارة وا مطار( يوضح 20شكب رقم )

 
 

   الدراسة ة حديد عين   3.10

المطلااة  احاادى الماادنوهاي  درنااةالدراساة ماان مدينااة  ةلقاد  اام اخ ااار عيناا    
 راسااإي عار  قاديما باسام  ا.تت  فاي شارا ليبياا ساحب البحر الم وساط على
حياث اسا خدمل  طويابلوقال  ي هاالهاا أهم إس را يجيةفي نقطة المدينة  و قز

مركا المديناة القديماة درناة كاان يحايط الميناء للعديد من ا نشطة ال جارية، 
ال جاريااة سااور سااابقا و ح ااود علااى مسااكن ومساااجد وعاادد ماان المحاااب  باه

المقااهي، كماا  حاود المديناة القديماة علاى  ا ساواا بعضوسوا مسقو  و
عدد كبير مان المبااني ا ثرياة وال اريخياة وال اي يعاود  ااريخ إنشااء بعضاها 

عاام. إ  أن النسابة ا كبار الموجاودة حالياا مان  لا   500إلى ماا ياياد عان 
 ام اخ ياار نماوذس لمبناى ساكني  وقاد المباني  عود لف رة ا ح  لاين العثمااني

 [34]درنة.قديم واقز في المدينة القديمة 

 
 [35] المدينة القديمة وحدود ( يوضح موقز مدينة درنة في ليبيا وموقز21شكب رقم )

 

 لمبنى سكني ذو فناء وسطي نموذس    1.3.10

 لمناابيقاز االمديناة القديماة يعار  بمنااب الاد ب ويقز البيل بال حديد في    
 مجاورا لمسجد الحسين في شارا الدرقاوية الم فرا من شارا الماثمون فاي

 درناة قلب المدينة القديمة، ويع بر هاذا المنااب مان الماوروث الثقاافي لمديناة
ي كااون المناااب ماان طاااب  أرضااي فقااط بمساااحة البيااول  أقاادمويع باار ماان 

 .م وسطة بطراا عثماني
 
 
 
 

ونماااااااااط  ناااااااااوا
 المبنى

 
 قلياادد حيااث ال وجااه للااداخب مبنااى سااكني ذو نمااط 

 للفناء الوسطي
مخطااااط يوضااااح 
الفعاليااااااااااااااااااااااال 

 وع ق ها

 
ويشاامب المناااب علااى مجموعااة ماان الغاار   فاا ح 

وساااطي ومربوعاااة ذال أرضاااية مااان  فنااااءعلاااى 
 والخشاااب كماااا يوجاااد باااه حماااام ومطااابخ ومخاااان 

 باب يف ح على اقاا الدرقاويةال
المعالجال البيمية 
المعمارياااااااااااااااااااة 

 لالمفااااااااااااااااااردا)
المعماريااااة ال ااااي 
 حقاااااا  م ممااااااة 

ل كياا  مااز لبيميااة 
 (المناع

 
ل بصااافة اساساااية فاااي  حقيااا  ال اااواان ياااالب داع مااا

 وال هويااة علااى  وظياا  ا فنيااة الداخليااة، الحاارارد
 فاايبعضاها الابعض  معظام الف حاال عكاي وضازو

 ة الهااواءركااا  جاااه البحاارد وهااذا يساااعد علااى ح
 بيلبس سة ويوفر ال هوية الطبيعية في ال

تعديل.docx
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عناصاار الغاا   
الخااااارجي ال ااااي 
 حقاااااا  م ممااااااة 

  بيمية
إن المفردال المعمارية لعناصر الغا   الخاارجي 

 كبياار فااي حمايااة البيمااة الداخليااة ماان البيمااة لهااا دور
معالجاااة هاااذه المفاااردال  الخارجياااة ولقاااد ا باااز فاااي

 طادة سم  الحاميمز ا الم  صقة طامواس خدام الح
فهاااي ، امااا ا سااق  (75_55)ال ااي  بلاا  حااوالي 

م وهاذا يسااعد  4.5مر فعة ويبلا  ار فاعاه حاوالي 
، باإلضااافة الااى اساا خدام م ممااة البيمااة فااي  حقياا 

 العميقةنظام المشربيال والف حال الطولية الضيقة 

المفااااااااااااااااااااردال 
المعمارياااااااااااااااااااة 
 سااااااااااااااااااااااااليب 

 اإلضاءة 

 
حياااث يسااااعد الفنااااء فاااي هاااذا البيااال علاااى  اااوفير 

الغر  ومياة الفناء  عطي داخب  ا ضاءة الطبيعية
ممااا ساااعدة فااي  للفاارا  المطلااة عليهااا الخصوصااية

فااا ح العدياااد مااان النوافاااذ وباحجاااام مخ لفاااة ، و ااام 
 الوان فا حة بيضاء لايادة ا ضاءة اس خدام

مفردال معمارية 
 ساااااااااااعد فااااااااااي 
 رطياااب و برياااد 
 الهواء كا شجار 

 
أما بالنسبة لنبا ال واشاجار الموجاودة داخاب الفنااء 

الباااارد الرطااب داخاااب  عويخلااا  المنااا يااوفر الظااب
الهااواء   بريااد الفناااء وهااذه ال رطيااب يساااعد علااى

حياااث  شااا هر مديناااة درناااة داخاااب البيااال وخارجاااه 
 باراعااة الياساامين والاهااار وهااي نبا ااال عطرياااة

ال ي  خل  ظ ب كثيفه العرامش والكروم وكذل    

ال وجياااه بالنسااابة 
للريااااااح الساااااامدة 

 المس حبة 

 
هااذا البياال بدرجااة عاليااة ماان المرونااة فااي  ي ميااا

خ ب نماط البنااء الموجاه للاداخب   وجيه المبنى من
المبناى الاى  الفناء الوساطي ويهاد  فاي  وجياه هاذا

 وجياااه الجاااانبين او الاااوجهين علاااى طاااوب محاااور 
والغرب بحيث جوانبها الطولية او الوجهين  الشرا

اد  اااام  وجيااااه المبنااااي   واجاااه الشااااماب والجنااااوب
 ذا  م ا س فادة باكبر قدرهدرجة وب 45ة بااوي

 ممكن من الرياح المس حبة

النظاااام ا نشاااامي 
مااواد المساا خدم و

 البناء 

 
 ااام اسااا خدام نظاااام الجااادران الحاملاااة، اماااا الماااواد 

 ع بر جميعهاا ماواد صاديقة للبيماة ومان المس خدمة 
ضمن الموارد الطبيعية الم وفرة بالمنطقة حياث  ام 

 والطاااااابوا والطاااااين وجاااااذواالحجااااار م اسااااا خدا
حجاار الجياار الصاالب ا شااجار والجاابي والحجاار، 

والاااذد يجلاااب مااان الجبااااب ويسااا خدم فاااي انشااااء 
الطاااين واسااا خدمل فاااي ، الحاااوامط واعمااااب البنااااء

 صناعة ا جر وكذل  في الربط بين عناصار البنااء
اشجار النخياب والجاذوا ،  الطوب ا حمر العاددو

الجيار والجابي ، ينوا وراا واشجار الاي ون وال 
القااش ) مااز اضااافة  يساا خدم ل ل صاا  مااواد البناااء

اسلااب المباااني ال ااي  اام ، حباااب مقطوعااة وال اابن ( 
بناظهاااا باسااا خدام الماااواد المحلياااة لماااا  اااوفره مااان 

 [36]مقاومة للظرو  المناخية

 
خاصاة هم النقااط الا حديد  قد  منس ن ر من خ ب ما  م اس عراضه سابقا     

 لوسااطي،البيميااة والمعماريااة للمبنااى الساكني ال قلياادد ذو الفناااء ا بالمعالجاال
 الوا سا را يجيوف  المباادئ  شامب لهذا الطرااالى  قييم   وصلل الدراسة

  اامحيااث مبنااى صاادي  للبيماة  ن جالال ااي أ المسا خدمة فااي المعالجاال البيميااة
حاين  ال قليادد فاي حققهاا الانمطال اي المهماة نقااط ال  مييا قييم ذل  بواسطة 

 عجا النمط الحديث عن  حقيقها وهي  

 حق  كفاءة ال هوية الطبيعية وا ضاءة. 

  للوصوب للراحة الحراريةحق   وجيه أمثب بالنسبة للرياح السامدة. 

  من جااة فااي الموقااز ويمكاان إعااادة  اادويرها، مااز طبيعيااة اساا خدام مااواد

، بيمياة حقا  م مماة  اس خدام مواد انهاء   ماشى مز الظرو  المحلياة

 ل حقي  مبنى مس دام صدي  للبيمة. هوهذا باخ صار ما نح اج

 .   أسباب سياب الفناء عن العمارة الليبية المعاصرة11

طال فقااد الفناااء الااداخلي الاادور ال قلياادد كمكااان لل جمااز العاااملي والنشااا .1
  .ا ج ماعية

مااا مال قنيااة فااي البناااء . ال حااوب فااي النظااام ا ج ماااعي وا باااا ال طااورال 2
 .ساهم في ال خفي  من دور الفناء الداخلي في المباني السكنية والعامة

فنااء سيطرة نمط البناء المعاصر ساهمل في ال قليب والحد من اس خدام ال .3
  .الداخلي من قبب الساكنين

ظهاااور الااانمط المعماااارد الحاااديث فاااي عماااارة الساااكن م عااادد الطوابااا   .4
  .ساهم في الغاء دور الفناء الداخلي وان شاره بسرعة

 في المج ماز بسابب العماب المهناي لسااعال المرأةر و طور دور أثر  غي .5
لاى طويلة الى سياب الحاجاة للفنااء وقلاة اسا خدامه واع بااره معاوا يح ااس ا

  .الجهد
. ار فاا سعر ا رض ساهم بشاكب كبيار فاي  حدياد مسااحال المبااني مان 6

الفنااء كاء عن العديد من الفراسال المعمارية في المبااني هذا النمط وا س غن
 الداخلي.

 .    جربة  وظي  الفناء الداخلي في العمارة المعاصرة12
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طلااوب هناا  العدياد مان ا مثلاة الناجحااة وال اي حققال ال وافا  البيماي الم    
علااى مساا وى العااالم فقااد نجحاال بثساالوب او باااخر فااي إعااادة  وظياا  فكاارة 

الااداخلي فااي مباااني ذال اساا خدامال م عااددة مااز  عااديب و طااوير فااي الفناااء 
يحقا   النمط والشكب وال كوين للفنااء ماا يحقا  الموامماة الوظيفياة للمبناى ماا
ة ال ااي ا ح ياجاال البيميااة وا ج ماعيااة وال شاكيلية وماان هااذه ا مثلاة الناجحاا
 مهندسااينحققاال أداًء عالياااً علااى المساا وى المحلااي العديااد ماان ال صاااميم لل

العاارب مثااب ايماان اعي اار، راساام باادران، باا ب حماااد، جعفاار طوقااان، نماار 
لاى عاماا . البيطار على مس وى الوحدال السكنية والمباني اإلدارياة البسايطة

، المس وى العالمي المبناى اإلدارد للبنا  المركااد ال جاارد بفرانا  فاورل
 ياساااودا اديمياااة كمركاااا المبااااني الم وافقاااة بيمياااا بلنااادن، مركاااا ال ااادريب 

 بطوكيو، مبنى مك باة عاماة ومركاا ثقاافي بهار ن بثلمانياا، مجموعاة ساكنية
البيمياااة  كفاء هااااببياااب سويسااارا وسيرهاااا العدياااد مااان ا مثلاااة ال اااي اثب ااال 

  [10والوظيفية. ]

 ةالخ ص. 13

ي ضااااح ماااان هااااذه الدراسااااة وماااان عمليااااة ال حليااااب للمبااااادئ ال صااااميمية    
 ، فهااو يع باار نمااوذس مثااالي حقاا  ا ساا دامةالمحيطااةالمحليااة  وال خطيطيااة 

راحااة باساا غ له للمااوارد الم احااة ماان البيمااة المحليااة وإقامااة عمااارة  ااوفر ال
درة للساااكنين رساام بساااطة المبااادئ ال ااي اساا ندل عليهااا لكنهااا اثب اال انهااا قااا

 المعاصارة بكاب قاوة باب ومنافسا ها والفاوا عليهاا فايعلى مواجهاة العماارة 
عباار ممااال الساانين وحافظاال علااى البيمااة  كفاء هااا ا حيااان، اذ اثب االبعااض 

و كيفل معها، لذل  وجاب اس كشاا  مباادئ ومعاايير هاذه العماارة ودراساة 
عماارة إمكانية  طويرها ودمجهاا ماز ال قنياال الحديثاة وا سا فادة منهاا فاي ال

صارة عاة و المالعماارة ال قليديان ماا بايالمعاصرة، مما   شا  فياه ان الادمر 
سااايكون ذو كفااااءة عالياااة فاااي  حقيااا  مباااادئ العماااارة المسااا دامة للمساااكن 

دون  المعاصر داخب ليبيا و قديم حلوب  صميمية م ممة و م كيفاة ماز البيماة
  هدر للطاقة.

 ا س ن اجال وال وصيال . 15

ال وجيااه للااداخب هااي الصاافة ا ساسااية ال ااي  حقاا  ال ااواان الحاارارد  .1
 المبنااى السااكني ال قلياادد عاان المبنااى امااا يميااوكفاااءة ال هويااة وهااذا 

 الحديث الذد يع مد على ال وجه للخارس مما يقلب من كفاء ه. 
ة قدمل العماارة ال قليدياة لانمط الفنااء الوساطي معالجاال وحلاوب عدياد .2

 رسم بساط ها يف قر لها النمط الحديث. 
فادة سا حققل العمارة ال قليدياة العدياد مان الحلاوب لمشاكلة ال وجياه وا  .3

  من الطاقال الطبيعية كالشمي والرياح في ال هوية وا ضااءة و حقيا
 الراحة الحرارية بانسيابية حركة الهواء. 

 بنياة اإعطاء أهمية للبناء ال قليدد وا ب عاد عن ا خااذ هاذا الانمط مان  .4
محنطااة لل قليااد فقااط وطمااي فلسااف ها وروحهااا وال وجااه للفكاار  كثشااكاب

و  ب مز الظرو  المناخياة فاي ليبياا  ي ناسالغربي في ال صميم الذد 
  محددال ال كي  البيمي. هااهم

ضاارورة دعاام  طااوير ال شااريعال والقااوانين علااى المساا وى المحلااي  .5
اخلي ل حفيااا اساا خدام هااذا الاانمط ماان ا بنيااة ال قليديااة ذال الفناااء الااد

السااكنية، ممااا يعطااي  لألبنيااةكعنصاار أساسااي فااي ال صااميم المعمااارد 
ة ضمانال بثداء بيمي فعااب فاي حااب  ام  وظيفهاا بماا ي ناساب ماز البيما

مااز دعام  طويرهاا ل  ناسااب ماز م طلبااال  المساكن المحلياة فاي عمااارة
  العصر.
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