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المناا  تزخر ليبياا باولوان ىاتن مان العماارح المحسياة حساع الموقا  و ــــ ملخصال
بجبا   بعضها البعض، ولعا  عماارح بياول الحفارالسائد وهو ما يميز المناطق عن 

 الباحااثقوم ينفوسااه هااد هحااد هااف  اتيااناق التااد تطرقاال يليهااا الورقااة حيااث ساا
 المكاان هفا التاراث المساتدام كبيئاة معمارياة تعبار عان طبيعاةبتسسيط الضوء عسن 

هتمام دم اإلعبإعتبار  من ههم ركائز التنمية المستدامة. وتكمن يىكالية البحث فد 
 ساااروقفاار ناااراا لمااا تتميااز بااه ماان خيااائ  بيئيااة مقاومااة لبعمااارح بيااول الح

ر المعماااا والعوامااا  المناخياااة. كماااا تهااادق الورقاااة لستعااارق عسااان هااافا الناااو  مااان
 كتااراث وخيائيااه البيئيااة. باإلضااافة يلاان دور  فااد التنميااة المسااتدامة. وتو يقااه
ر في يعبامعماري مستدام، يلن جانع المساهمة فد نىر المعرفاة إلحيااء التاراث الا
 احاث هاوعن الهوية المحسية. ولتحقياق ههاداق البحاث فاإن المانهي الافي هتبعاه الب

هي لن المنالبيانال فال العالقة باإلضافة يالمنهي الويفد من خال  دراسة وجم  
ن عسا يعهاايسا مارح اإلساتبيان التاد تام توزعما  التحسيسد لتحسي  هف  المعسوماال و

 ل قاافد. حيث همكن التوي  يلن جمسة من النتاائي ههمهاا نقا  الاوعد االمبحو ين
بيعية طارد البمفهوم العمارح المستدامة، يلن جانع يستفادح ههالد المنطقة من المو

هم فااد بيااول الحفاار بوجااود الفناااء الااداخسد الاافي سااا ل عمااارحالمتاحاة، كمااا تميااز
دال تاااوفير الراحاااة الحرارياااة. باإلضاااافة يلااان تاااو ير العولماااة والتحضااار عسااان عاااا

هاا دولاة لمستخدمد هاف  البياول. يلان جاناع تادند القيماة الترا ياة نتيجاة يهماا  ال
 نهاا عسانمالعامة يلن بعض التوييال  ولبنيتها التحتية. وفد الختام خس  الباحث

لهوياة سبي  الم ا  ال الحير ضرورح نىر الاوعد ال قاافد مان هجا  الحفااا عسان ا
يجها والتااراث المعماااري المسااتدام، يعااادح توهياا  وتطااوير بيااول الحفاار وربااط نساا

، دويرهاتااالعمرانااد بالبيئااة المحيطااة، اإلسااتفادح ماان المقومااال الطبيعيااة ويعااادح 
يااول الحفاار وتسااجيسها فااد قائمااة التااراث العااالمد، تاارميم هااف  الب تو يااق بيااول

ي لمعماااارواإلهتماااام بالبنياااة التحتياااة لهاااا بإعتبارهاااا جااازء ال يتجااازه مااان التاااراث ا
لتااراث اوالعمرانااد لسمدينااة، اإلسااتفادح ماان الدراسااال السااابقة فااد تطبيااق مفهااوم 

                                                     والمعمار السياحد المستدام.

                                           
 ارح بيولالتراث، المعمار المستدام، المعمار المحسد، عم :لكلمات المفتاحيةا

                                                                   الحفر، غريان.

 مقدمة .1

تقيىي والكهىو  الطبيعيىة كملجىأ ومىأو  لىي تحميىي لجأ اإلنسان قديًما إلى      
مىىن تقلبىىات و ىىرو  المنىىاة باإل ىىامة إلىى  اوامىى  ايمىىن وايمىىان. وليبيىىا 
كغيرها مىن الىدو  التىي تتمتىر بىاري تىاريخي ومعمىار محلىي مسىتدام يفىو  
الخيىىا ، ولعىى  امىىار  بيىىوت الحفىىر مىىن بىىين هىىي  المورو ىىات التىىي انت ىىرت 

ر  جبى  نفوسىي اامىةً ومدينىة نريىان خاصىةً ال  نطا  واسر مي مىدن وقى
حيي أن  هىور هىيا النىون مىن بيىوت الحفىر مىي هىي  المنطقىة كىان لمقاومىة 
ال ىىرو  والعوامىى  المناخيىىة القاسىىية ينىىيا . حيىىي كىىان الطقىى  مىىي تلىى  
لىي المنطقة يمي  إل  إنخفاض كبير مي درجات الحرار  مي مص  ال ىتا  يقاب

  العالية مي مصى  الصىي ، وكىيل  لغىرض إرتفان كبير مي درجات الحرار
     تومير الحماية والعز  الحراري لهي  البيوت ال  مدار العام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 إ كالية البحي .2
 

م بىي تكمن إ كالية البحي مي إهما  هيا النون مىن التىراي واىدم اإلهتمىا    
 معمار  بيوت الحفر تعتبر معمار مسىتدام ن ىراً لمىا تتميىز بىي مىن خصىا ص
مسىىىتدامة مىىىي مقاومىىىة ال ىىىرو  والعوامىىى  المناخيىىىة صىىىيفًا و ىىىتاً ا. حيىىىي 

                                   مي التساؤالت التالية:صيغت إ كالية البحي 

 لمايا بيوت الحفر؟ 

 ما هي المقومات التي تمتلكها بيوت الحفر كمعمار مستدام؟ 

 أهدا  البحي .3

  التعىىىر  الىىى  امىىىار  بيىىىوت الحفىىىر مىىىي ليبيىىىا مىىىن حيىىىي الفرانىىىات
 المعمارية المكونة لها وخصا صها البي ية. 

  المحلىىي لبيىىوت الحفىىر ودورهىىا مىىي التنميىىة دراسىىة التىىراي والمعمىىار
 المستدامة.

  العمىى  الىى  تو يىىا وإحيىىا  بيىىوت الحفىىر كمىىوروي وتىىراي معمىىاري
 مستدام. 

  المسىىاهمة مىىي ن ىىر المعرمىىة وإحيىىا  التىىراي الىىيي يعبىىر اىىن الهويىىة
 المحلية والعمار  الخ را .

 

 أهمية البحي .4

 والبيانىىات المزمىىة اىىنيأمىى  الباحىىي أن يىىومر هىىيا البحىىي المعلومىىات     
ي التراي المعماري المستدام والحفا  اليي من خم  دراسىة بيىوت الحفىر مى
  نريان، حيي أن هي  الدراسة يمكن أن تكون مصدراً هامىاً للدارسىين ب ىك

                                         اام والباح ين مي هيا المجا  ب ك  خاص.
 

 حدود البحي .5
 

  حىىو  التىىراي والمعمىىار يتم ىى  مو ىىون الدراسىىة  المو ىىواي:الحىىد
 .المستدام

 

 :يتم ىى  مكىىان الدراسىىة مىىي بيىىوت الحفىىر بمدينىىة نريىىان  الحىىد المكىىاني
 بمنطقة جب  نفوسي.

 
 

 :يتم ىىى  زمىىىن الدراسىىىة حىىىو  المعلومىىىات والدراسىىىات  الحىىىد الزمىىىاني
 م. 2021المتومر  حت  اام 

 

 منهجية البحي .6
 

البحىىي مىىان المىىنه  الىىيي أتبعىىي الباحىىي مىىي هىىي  لتحقيىىا أهىىدا      
                                         الدراسة يتم   مي محورين أساسيين هما:

                                      

 : وهو المنه  الوصفي أو اإلطار الن ىري للبحىي ويلى   المحور ايو
يىة وكىيل  الخلفيىة التاريخمن خم  دراسة مفىاهيم التىراي واإلسىتدامة 

لبيىىىوت الحفىىىر مىىىن خىىىم  جمىىىر البيانىىىات والمعلومىىىات يات العمقىىىة 
 بالدراسىىة وتسىىليط ال ىىو  الىى  المزايىىا والعيىىوم واإلسىىتفاد  منهىىا مىىي

 تطوير التراي المستدام.

 :وهو يتم   مي المىنه  التحليلىي أو اإلطىار العملىي مىن  المحور ال اني
ة الدراسىىىة ويلىىى  مىىىن خىىىم  المسىىى  خىىىم  الدراسىىىة الميدانيىىىة لمنطقىىى

إلىى  الميىىداني وامىى  إسىى مار  إسىىتبانة لتحليىى  وتقيىىيم الو ىىر الىىراهن 
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اسىىتخمص النتىىا   ومىىن تىىم الوصىىو  إلىى  بعىىض التوصىىيات جانىىم 
 العامة التي تخدم البحي.

 

 الدراسات السابقة  .7

( بعنىىىوان 2017)سىىىمية  ىىىاكري، معيىىىز  ايسىىى ،  . الدراسةةةة اىولةةة :1.7
إستدامة التراي العمراني، وهىو ابىار  اىن بحىي من ىور مىي مجلىة التىراي 

لحفىا  االعلمي العربي، حيي تناو  البحي التنميىة العمرانيىة، الى  أنهىا أدا  
 ال  التراي العمراني بعد ح  الم اك  والعقبات التىي تعتر ىها مىن خىم 

يىة ااد  الترميم ان طريىا ت ىامر وتكىا   الجهىود المحلاحترام التصاميم وإ
 والدوليىىة المتم لىىة مىىي الىىدام المجتمعىىي وتوايىىة الجمهىىور وكىىيل  ا ليىىات

                     [.1واالتفاقيات الدولية لتحقيا إستدامة التراي العمراني ]
                     

( 2014)روال نتيفىىىة، محمىىىد منىىىون، ديمىىىة قاسىىىم،  . الدراسةةةة اليا:يةةةة:2.7

دامة، بعنوان العود  إل  التراي مي العمار  العربية المعاصر  مي    اإلسىت
بحىىي من ىىور مىىي مجلىىة جامعىىة ت ىىرين للبحىىوي والدراسىىات العلميىىة، وهىىو 

حيىىي تنىىاو  البحىىي  تىىأ ر بعىىض ايبنيىىة بىىالتراي تزامنىىاً مىىر  هىىور مفهىىوم 
ال ىك   لبي ية واإلجتماايىة واإلقتصىادية وتأ يرهىا الى اإلستدامة ومقوماتها ا

المعماري، وقد أاتمد البحي مي منهجيتىي الى  الوصى  الن ىري والتحليلىي 
                         [.2من أج  العود  للتراي مي    مفهوم اإلستدامة ]

                     

، ابىد الغنىىي مرننىىي)وا ى  ابىىد الجليىى  مقبى ، اىىزت  . الدراسةة الياليةةة:3.7
( بعنىوان التىراي العمرانىي مىي  ىو  2007 وكت محمد لطفىي القا ىي، 

مفىىاهيم العمىىار  الخ ىىرا ، وهىىو بحىىي من ىىور مىىي مجلىىة العلىىوم الهندسىىية 
بجامعىىة أسىىيوط. حيىىي تنىىاو  البحىىي التىىراي العمرانىىي مىىي  ىى  العمىىىار  

لحى   الخ را  بعد  هور أزمة الطاقة والبحي ان حلو  معمارية وجيرية
هىىىي  اإل ىىىكالية حيىىىي أاتمىىىد البحىىىي مىىىي منهجيتىىىي الىىى  وصىىى  العمىىىار  

              [.3الخ را  وتحلي  التراي المعماري لمدينة صنعا  القديمة ]
ومىىن خىىم  اإلطىىمن الىى  الدراسىىات السىىابقة الحىى  الباحىىي أن أنلىىم هىىي  

اي الدراسات أستخدم ميها المىنه  الوصىفي التحليلىي مىن خىم  وصىفها للتىر
ة والمعمىىار وتحليلهىىا لمنىىاطا الدراسىىة، وقىىد أسىىتفاد منهىىا الباحىىي مىىي كتابىى

ا مىن اإلطار الن ري لبح ي. وأن هي  الدراسة اختلفت ان سابقاتها بااتبارهى
أوا ىى  الدراسىىات التىىي ناق ىىت التىىراي المعمىىاري لبيىىوت الحفىىر وامقتهىىا 

                                                                        باالستدامة.
 

 .   اإلطار الن ري8
 

 . مفاهيم ومصطلحات1.8

يعتبر التراي المعماري من أهم م اهر التطور  . مفهوم التراي:1.1.8
لبات اإلنساني ابر التاريخ. ولقد تأ رت البي ة العمرانية باحتياجات ومتط
الما ي ك  مرحلة من هي  المراح . حيي يعتبر التراي المعماري مي 
 قتصاديةجز اً من الحيا  اليومية لإلنسان ولي قيمة تاريخية تفو  القيمة اإل

ن را لما للقيم التاريخية من أهمية مي حيا  ال عوم وايمم من خم  
امة الترابط بين الما ي والحا ر وتعتبر مباني التراي من أهم م اهر ال ق

                         ا.والح ار  التي يسع  الك يرون لم اهدتها وزيارته
                        

 يعىىر  بأنىىي التصىىميم أو اإلسىىتخدام . التصىىميم العمرانىىي المسىىتدام:2.1.8
اقىة ايم   للمىوارد الطبيعيىة الىيي يسىهم ب ىك  كبيىر مىي كفىا   إسىتخدام الط

                                                        [.4]وتحسين جود  البي ة 
                                                      

 هو ك  ما  يد  اإلنسان مىن مىدن وقىر  وأحيىا  العمراني:. التراي 3.1.8
و ومبىىاني وحىىدا ا يات قيمىىة أ ريىىة أو امرانيىىة أو إقتصىىادية أو تاريخيىىة أ

                                                             [. 5]المية أو  قامية 
                              

المبىىىاني يات ايهميىىىة التاريخيىىىىة وهىىىي ت ىىىم   . المبىىىاني الترا يىىىة:4.1.8
لتابىىي واي ريىىة والفنيىىة والعلميىىة واإلجتماايىىة بمىىا ميهىىا الزخىىار  واي ىىاي ا

                                                        [.6] والبي ة المرتبطة بها
                                         

المبىىىاني المرتبطىىىة ببي ىىىة طبيعيىىىة وهىىىي  . مواقىىىر التىىىراي العمرانىىىي:5.1.8
                                 [.5متميز  ان طبيعتها أو من صنر اإلنسان ]

  

وهىىي الكيىىان المعمىىاري المتجىىان  أو  . ايحيىىا  والمىىدن التاريخيىىة:6.1.8
متعار  اليها أو داخى  أسىوار تحىيط بهىا  المستق  أو المتكام   من حدود

وال ىوارن والحىدا ا وكامىة  والمدار  والمساجد وايسوا وت م  المساكن 
الىى   المعىىالم وال ىىواهد وا  ىىار داخىى  ايحيىىا  والمىىدن القديمىىة ممىىا م ىى 

إن ىىا ها ما ىىة اىىام مىىأك ر، أو التىىي  ىىهدت حىىد ًا تاريخيًىىا هاًمىىا ولىىو لىىم تمىىض 
                                                             [.7اليها هي  المد  ]

ي وهي ت م  المدن والقر  وايحيىا  التى . مناطا التراي العمراني:7.1.8
رانىي لها قيمة وأهمية تاريخية وأ رية ومنية والمية واجتمااية من نسي  ام

                                   [.8وساحات اامة وطر  و وارن ... الخ ]
 . مفهوم اإلستدامة2.8

جتمر المستدامة بأنها التنمية التي تفي وتلبي إحتياجات المارمت التنمية 
[. 4الحا ر دون المسا  بمتطلبات ايجيا  القادمة مي تلبية إحتياجاتهم ]

            ( وهي كالتالي:1 ك  ولمستدامة  م ة أبعاد أو محاور ر يسية )
Environment :المحور البي ي 

Society :المحور اإلجتمااي 
Economyلمحور اإلقتصادي:ا 

 

 
 [9أبعاد اإلستدامة ]. 1 ك  

 

 . مباديء وأهداف اإلستدامة في بيوت الحفر 3.8

هي ابار  ان أس  تم   وجهة ن ر بعض من أه  اإلختصىاص وهىي      
ا  ايس  متقاربة ومتداخلىة ميمىا بينهىا تم ى  بعىض الحلىو  والمقترحىات أ نى

                                       تصميم المباني ويمكن إيجازها ميما يلي:
  

م يقصىىد باسىىتدامة الموقىىر هىىي داىىو  الحتىىرا . إسىىتدامة الموقىىر العىىام:1.3.8
الموقر من قب  المصىممين مىن خىم  امى  تصىاميم تسىاهم ب ىك  كبيىر مىي 

بنى  ال الحفا  ال  هي  المواقر بأق  تغييرات ممكنة معند هدم أو إزالة أي م
يىوت د إل  سابا اهىد ، وهىيا المبىدأ يمكىن اسىتنتاجي مىن بيتأ ر الموقر ويعو

خلص الحفىر معنىد الحفىر يمكىىن اإلسىتفاد  مىن ايتربىة الناتجىىة وانىد يىراد الىىت
 ً مىا اىادو .[10]منها يتم ردمها بايتربة وال تتبق  منهىا اىوادم أو محلفىات 

  يتم توجيي المبن  نحو الجنىوم ال ىرقي أو ال ىما  الغربىي سىيقل  مىن وطىأ
 .[11]ال رو  والعوام  المناخية ويقلى  مىن إسىتهم  الطاقىة داخى  البيىت 

واد باإل امة أن الموقر لىي خاصىية تفاالىي مىر البي ىة مىن خىم  إسىتخدام المى
ت الطبيعيىىة المتىىومر  بالبي ىىة واىىدم وجىىود مخلفىىات أ نىىا  اإلن ىىا  وإن وجىىد

خصا صىي كمىا أن أحىد  .[12] يمكن تدويرها وإااد  إستخدامها مر  أخىر 
مد  مم مة المبن  لت اري  الموقر من خم  تومر المسىطحات الخ ىرا  

                                                            وومر  الغطا  النباتي.

 
ت اىىاد ً مىىا يكىىون التصىىميم ايم ىى  للبيىى . كفىىا   التصىىميم المعمىىاري:2.3.8

تميىز مقاوم لل رو  المناخية، ويكتفي باستهم  الحد ايدن  مىن الطاقىة، وي
 ىا   هيا التصميم بتحقيا الراحة الحرارية داخ  المبنى ، ويقىوم بتىومير اإل
وت وبيىىالطبيعيىىة مىىن خىىم  الفنىىا  الىىداخلي، ولىىي قابليىىة التوسىىر المسىىتقبلي. 

البيىوت التىي أسىتخدمت ميىي اناصىر معماريىة خ ىرا  أو الحفىر تعتبىر مىن 
مسىىىتدامة، حيىىىي أسىىىتخدمت ميهىىىا بعىىىض المىىىواد الطبيعيىىىة المتىىىومر  بالبي ىىىة 

هىىاراً كايخ ىىام وايمنيىىة الداخليىىة التىىي تىىومر التهويىىة واإل ىىا   الطبيعيىىة ن
                   .[10] وتلطي  درجات الحرار  وتخزين الهوا  البارد ليمً 

  
ويقصىىد بالكفىىا   هىىو اإلاتمىىاد الىى  الطاقىىة  . كفىىا   إسىىتخدام الطاقىىة:3.3.8

الطبيعية والتقليى  قىدر اإلمكىان مىن الوقىود اإلحفىوري ويمكىن ممح ىة يلى  
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مىىىيمن سىىىكنوا الكهىىىو  الموجهىىىة إلتجىىىا  الجنىىىوم لىىىدخو  أ ىىىعة ال ىىىم  
 واإلسىىتفاد  مىىن دم هىىا بىىدالً مىىن توجيههىىا نحىىو ال ىىما  مىىي المنىىاة المعتىىد 

[10].  
ووجىىود الفنىىا  الىىداخلي لىىي تىىأ ير إيجىىابي الىى  الحصىىو  الىى  اإل ىىا       

الطبيعيىىة الناتجىىة مىىن دخىىو  أ ىىعة ال ىىم  وكىىيل  الحصىىو  الىى  التهويىىة 
الطبيعيىىة ممىىا يخفىىض مىىن درجىىات الحىىرار  داخىى  الىىدوامي  ويسىىااد الىى  
الراحىىة الحراريىىة ويقلىى  مىىن إسىىتهم  الطاقىىة داخىى  مرانىىات بيىىوت الحفىىر 

. وتسىىىتخدم المسىىىطحات الخ ىىىرا  مىىىي منىىىا  البيىىىت لكىىىي تعمىىى  الىىى  [11]
تلطيىى  درجىىات الحىىرار  وتقلىى  مىىن إسىىتهم  الطاقىىة كمىىا أنهىىا تعمىى  الىى  

عيىة تومير ال م  ال  جدران الغر . يتم   يل  مي إستخدام الموارد الطبي
  لحفىااومعالجتها واستهمكها بطر  معالة ومستدامة وسىليمة بي يىاً وبالتىالي 

مىر مىن خىم  دور المجت الى  اإلقتصىاد المسىتدام لتحقيىا التنميىة المسىتدامة
  ويكون يلى  مىن خىم  إ ىا   المبنى .المحلي مي تعزيز السياحة المستدامة

بواسىىطة اإل ىىا   الطبيعيىىة الداخلىىة مىىن الفنىىا  الىىداخلي اىىن طريىىا أ ىىعة 
لغيىر ال م  المبا ر  نهاراً. أمىا لىيمً تكىون مىن خىم  اإل ىا   الصىنااية ا

                                    .[12] ملو ة والمتم لة مي المصابي  الزيتية
 

 جاد مىرا يقصد بالتواما مر البي ة هو إي مر البي ة المناخية: . التواما4.3.8
 داخلي محمي من المناة الخارجي كال م  وايمطار والرياح ومىي المقابى 

لراحىة إستخدام جمير اإلمكانيات والموارد الطبيعية المتاحة من أج  تحقيا ا
 دارالحرارية داخ  المبن  من حيي الحماية والعز  الحراري للبيىت الى  مى

د   البىارالعام ومي العمار  المحلية يقىوم الفنىا  الىداخلي بعمليىة تخىزين الهىوا
 ً ميمىا  . حيي يطلا اليىي[12] ليمً للتغلم ال  درجات الحرار  العالية صيفا

 ً يىىوت بيهميىة التهويىىة الطبيعيىىة مىىي  ون ىىراً  .[10] بعىد بأنىىي متىىوازن مناخيىىا
الرطوبىة مقىد أاتمىدت هىي  الحفر وللتقلي  من درجىات الحىرار  وامتصىاص 

ة وهو البيوت ال  الفنا  الوسطي مهو الفنا  المركزي اليي يقوم بهي  المهم
                                                                            يعتبر المتنف  وال ريان الر يسي للتهوية داخ  هي  البيوت.

 

واد مىويقصىد بهىيا المبىدأ إاىاد  إسىتخدام  . اإلقتصاد ايم ى  للمىوارد:5.3.8
قايىىىا بنىىىا  والعناصىىىر اإلن ىىىا ية للمبىىىاني القديمىىىة أو إاىىىاد  تىىىدوير المىىىواد وب
قىىة المبىىاني ممىىا يقلىى  مىىن إسىىتخدام اييىىدي العاملىىة ويقلىى  مىىن إسىىتهم  الطا

ه  واىاد ً مىا تسىتخدم مىواد بنىا  صىديقة للبي ىة وسى .[10] ويقل  من التلىوي
ة ولها خاصية العز  الحراري ويمكىن إاىاد  تىدويرها كايتربىالتخلص منها 

خيىة والحجار . وقد أاتمد البنا  الم يد تحت ايرض لمقاومة ال رو  المنا
القاسية، وهي ابىار  اىن منىا  وسىطي  ىم تحفىر حولىي الىدوامي  أو الغىر  
مىىر مرااىىا  أن هىىي  البيىىوت الم ىىيد  تحىىت سىىط  ايرض تعتمىىد الىى  نىىون 

ا أمى [.13]و  الميا  الجومية لإلستفاد  منها مي التبريىد والتدم ىة التربة ومست
                     قطر اي اي وايبوام مهي مصنواة من جيون اي جار.
                                                              

حليىة م اىاد ً مىا تسىتخدم مىواد بنىا  . التقلي  مىن النفايىات والملو ىات:6.3.8
ة تتم ىى  مىىي المىىواد التىىي تسىىتخدم مصىىادر ايرض بكفىىا   ومتوامقىىة مىىر البي ىى

 باإل ىىامة إلىى  أن هىىي  المىىواد تكىىون مىىن مىىواد بنىىا  صىىحية .[.14]المحليىىة 
ونيىىر ملو ىىة ونيىىر  ىىار  بالبي ىىة ويات ألىىوان مناسىىبة للجىىدران والحىىوا ط 

ات ية أو معمىر  واي اي الداخلي كالجب  أو الجير، أو من مواد بنا  طبيعيى
                                              مصدر متجدد ومستدام كايخ ام.

 

نىي أن جىود  الهىوا  تع . جود  الهوا  وكفا   البي ة الصحية الداخلية:7.3.8
تكىىون البي ىىة الداخليىىة يات هىىوا  ن يىى  ونيىىر ملىىوي وقابىى  للتجديىىد لكىىي 

الفرانىات المغلقىة ومسىاادتهم مىي ن من الحفا  ال  صحة مستعملي هىي  
زيىىىاد  الن ىىىاط والحفىىىا  الىىى  بقىىىا  المبنىىى  صىىىالحاً لإلسىىىتخدام ب ىىىك  يمىىىن 

وااد ً ما تستخدم المسطحات الخ را  مي التقليى  مىن ال و ىا   وصحي.
وال ىىىجي  وتسىىىااد مىىىي امليىىىة البنىىىا  ال ىىىو ي مهىىىي تمىىىتص  ىىىاني أكسىىىيد 

رض م ايمنيىة الداخليىة لغىالكربون وتعطي ايكسجين. باإل امة إلى  إسىتخدا
                               الخصوصية وتومير اإل ا   والتهوية الطبيعية.

 

نسىىبة اىىاد ً مىىا يىىتم تجميىىر ميىىا  ايمطىىار بال . كفىىا   إسىىتخدام الميىىا :8.3.8
لبيوت الحفر وتخزينها مي حفر  مىي كى  مىدخ  بيىت بحيىي يمكىن اإلسىتفاد  

ات. أمىىا مىىن الخىىارن مىىيمكن حمايتهىىا مىىن منهىىا مىىي ال ىىرم وري المزرواىى
 السيو  ان طريا إستخدام مخلفات الحفر مي بنا  حزام حىاجز حىو  الفنىا 

                                                 لمنر دخو  ميا  ايمطار للبيت.
 

يقصىىىد بهىىىيا المبىىىدأ تقليىىى  ايامىىىا  الخطىىىر   . احتىىىرام المسىىىتعملين:9.3.8
والغيىىر يمنىىة بمعنىى  أن تكىىون المىىواد أو الت ىىطيبات المسىىتخدمة مىىي المبىىاني 
يمنىة بدرجىىة كبيىر  ونيىىر خطىىر  الى  اييىىدي العاملىة أو مسىىتخدمي المبنىى  

مسىىتقبمً، ومقاومىىة الكىىواري البي يىىة كىىالزالز  وايااصىىير، وبيىىوت الحفىىر 
                                  .[10] مي هي  البيوتتعتبر يمنة ال  مستخد

 . ايخطار التي تواجي الحفا  ال  التراي المعماري4.8

لتىىراي زيىىاد  الك امىىة السىىكانية تىىؤ ر سىىلباً الىى  ا . الك امىىة السىىكانية:1.4.8
المعماري والعمراني وتسااد ب ىك  كبيىر مىي زيىاد  الطلىم الى  المنتجىات 

طالىىة للطاقىىة باإل ىىامة إلىى  التىىدهور البي ىىي وإنت ىىار البواإلسىىتهم  المفىىرط 
                                                      والجريمة والفقر والمرض.

 
يؤدي التطور العمراني إل  الزح  ال   . التطور العمراني:2.4.8

ايرا ي الزرااية ايمر اليي سيسااد ال  إنت ار الكت  الخرسانية 
 والبنا  الع وا ي وزياد  حركة مرور العربات وبالتالي سيؤدي يل  إل 
إنت ار التلوي ال  الصحة والحيا  البرية والن ام اإليكولوجي بصفة 
اامة، وقد يق ي التطور العمراني ال  العديد من ايبنية الترا ية 

     والتاريخية.
 

 يؤدي إل  بقا هاصيانة المباني الترا ية س . الترميم الع وا ي:3.4.8
ا والمحام ة اليها من التل  واإلنهيار وإطالة امرها واستمرارية وجوده
والنقيض من يل  وهو الترميم الع وا ي سيؤدي إل  إنهيار و يان هي  

            .القيم التاريخية والهوية المحلية وما تحتويي من قيم  قامية وجمالية
 

المعماري والعمراني يم من واجهة التراي  . الواي ال قامي:4.4.8
دم الصدار  مي بعض البلدان ن راً لما تحملي من قيم  قامية وتاريخية وا
مر الواي ال قامي بأهمية هيا التراي سيؤدي إل   يااي جيمً بعد جي  اي

                             اليي سيساهم مي سرقتي وتخريبي من قب  البعض.
 

تعتبر أحد  الخطوات ايولية الهامة التي  و يا:. الحصر والت5.4.8
  تتطلبها امليات الحفا  والترميم لهي  البيوت والحفا  اليها من التل

يتم  وبيوت الحفر كغيرها من المباني الترا ية لم [.15والهدم واإلنهيار ]
      حصرها وتو يقها ب ك  صحي  من قب  الجهات المعنية بالدولة الليبية.

 

 الم اك  التي تعاني منها امار  بيوت الحفر. 5.8

 إن إسىتخدام مىواد بنىا  حدي ىة مىي صىيانة البيىوت. م اهر التحىديي: 1.5.8
د وترميمهىىا وإدخىىا  تقنيىىة التكنولوجيىىا مىىي خىىدمات الكهربىىا  واالتصىىاالت قىى

 ان هويىةتتغير معها اينماط التقليدية لبيوت الحفر ايمر اليي يتسبم مي مقىد

صىري طابعها المعماري الترا ي وقد يسهم أي اً مي الت ىو  البهي  البيوت و
                                                                للمباني التاريخية.

لىىم تقىىم الدولىىة أو أي مىىن الجهىىات المعنيىىة بىىأي  . م ىىاهر اإلهمىىا :2.5.8
لبيىوت مىي أاما  لصىيانة هىيا التىراي المعمىاري أو مسىااد  أصىحام هىي  ا

تكىىالي  الصىىيانة سىىواً ا إلسىىتخدامها لغىىرض السىىكن أو ينىىراض سىىياحية 
                            ايمر اليي ينير بخرابها وت ويي نمطها المعماري.

 هور التقنية الحدي ة كان لي صد  كبير لد   . م اهر التعدي:3.5.8
طها والبعض أصحام هي  البيوت السكنية حيي  قام البعض بتغيير ن ا

ويخرين  (2) ك   ا خر قام بردمها ونيرهم جعلوها مكباً للقمامة
ال تا  وكمخزن ياممها   استخدموها كح ا ر للما ية تستغ  مي مص

[16.]     

 م اهر التعدي ال  بيوت الحفر .2 ك  



 41                                                                                                                                                               محمود قريو/ التراي والمعمار المستدام "نريان كحالة دراسة"
 

ijeit.misuratau.edu.ly ISSN 2410-4256 07.تع. :رقم مرجعي  

 . اإلستدامة وامار  بيوت الحفر6.8

 هر مفهوم اإلستدامة مي امىار  بيىوت الحفىر قىديماً ويلى  حسىم  ىك      
يىوت البيوت المستخدمة والبي ة المحيطة بها، حيي أستخدم مسىتعملي هىي  الب

مصىىىطل  اإلسىىىتدامة ب ىىىك  افىىىوي وتلقىىىا ي مىىىن خىىىم  تفىىىاالهم مىىىر البي ىىىة 
 ارتي أ ىواستغملهم للموارد الطبيعية المتم لة مي مىواد البنىا  المحليىة والتى

إليها بعىض الدراسىات والبحىوي حيىي أ ىادت إلى  امىا أصىالتها وأهميتهىا 
ال  مد  اقود من الزمن. حيي ساهمت ب ىك  كبيىر مىي الحىد مىن التلىوي 

 .[13]واإلستهم  ايم ى  للمىوارد والمحام ىة الى  البي ىة وصىحة اإلنسىان 
 تعتبر بيوت الحفر مي نريىان جىز  ال يتجىزأ مىن النسىي  الح ىري للمدينىة

اايىة وساهمت ب   كبيىر مىي تحقيىا أبعىاد اإلسىتدامة ال م ىة البي يىة واإلجتم
واإلقتصادية. حيىي صىممت هىي  البيىوت الى  هي ىة مرانىات معماريىة لكىي 

ة ة للمنىاتكون متوامقة بي ياً تساهم مي الحد من تىأ ير ال ىرو  البي يىة القاسىي
ن مىحة الحراريىة السا د مي المنطقة، باإل امة إل  الخصوصية وتحقيا الرا

خىىم  االاتىىدا  مىىي درجىىات الحىىرار ، ووجىىود الفنىىا  الوسىىطي الىىيي يلعىىم 
 دوراً مهمىىاً مىىي التهويىىة واإل ىىا   الطبيعيىىة وتلطيىى  درجىىات الحىىرار  مىىن
خم  اي جار والنباتات المزرواىة بداخلىي، كمىا يعمى  الى  تصىري  ميىا  

 منت طويلة مىن الىزلفترا ايمطار. ولقد أستعم  سكان المنطقة هي  البيوت
ن مىيمك صىيفاً، وهىي ال تسىتحا ال لتدم ىة  ىتا  وال لوسىا   تبريىد أو تكييى 

 ً مىو   بالرنم من وصو  درجات الحرار  الخارجيىة إستعما  اينطية صيفا
 انىدما تصى  الحىرار  ( درجة، كما يمكن النوم ميها بدون أنطيىة  ىتا 40)

يطعمىة بحالىة سىليمة وه  تصىل  لحفى  الحبىوم وا تحت الصفر، الخارجية
                                                                    لفترات طويلة.

 (نريان)منطقة الدراسة .   9

يبيىا لتعتبر بيىوت الحفىر مىي نريىان أحىد المبىاني المعماريىة الترا يىة مىي     
 ولتحقيىىاوالتىىي أن ىىأها سىىكان المدينىىة لمجابهىىة ال ىىرو  المناخيىىة القاسىىية 

ايمىىن وا مىىان، والىى  الىىرنم مىىن اإلهمىىا  والتعىىديات إال أن بعىىض هىىي  
                .البيوت الزا  قا ماً إل  حد ا ن ويعتبر م ا  جيد لدراسة هيا البحي

ة الغربية تقر ال  إمتداد الحامة ال ماليالتي الليبية هي إحد  المدن : غريان
ا  متوسطة اإلرتفان تقر  ما  وهي ابار  ان سلسلة جب لجب  نفوسي

 نرم ليبيا وهي تمتد من ال ر  إل  الغرم ما بين السه  الغربي ومنطقة
طرابل  وتبعد نريان ان جنوم كم،  400 بي الصحرا ، تمتد حوالي 

              .                                                  (3 ك  ) كم 75
 

 
        من ليبيا موقر مدينة نريان .3 ك  

 
(، يحدها من ال ىر  4  ك )وهي إحد  أهم مدن الر يسية بجب  نفوسي     

ترهونىىة وبنىىي وليىىد، ونربىىاً يفىىرن، و ىىماالً النىىواحي ايربعىىة، ومىىزد  مىىن 
نسىىمة ومقىىا إلحصىىا يات سىىنة  161408  اىىدد سىىكانها[. يبلىى  17الجنىىوم ]
. وتبعىىىىد اىىىىن  ىىىىاط  البحىىىىر 2( كىىىىم 4660م، وتبلىىىى  مسىىىىاحتها ) 2000

، م اىن مسىتو  سىط  البحىر 700وترتفر بمقدار كم  100المتوسط مسامة 
مناخها بارد جدًا وتتساقط ميها ال لون أ نا  مص  ال ىتا  وخاصىة مىر هبىوم 

بصىىنااة نريىىان ت ىىتهر مدينىىة  الريىىاح الغربيىىة وال ىىمالية الىى  المرتفعىىات،
الفخىىار بسىىبم ومىىر  المىىاد  الخىىام )الطىىين( وتطىىورت ب ىىك  ال يىىؤ ر الىى  

مدينىىة قديمىىة ن ىىأت حىىو  إحىىد  القىىمن الرومانيىىة للخىىط الرومىىاني  البي ىىة.
قىديماً ببيىوت  ا تهرت. لية ال ميالجنوبي للدمان ان المدن الرومانية الساح

 .          الحفر، وتعتبر من أهم معالم المدينة والتي أ تا منها إسم نريان

مهي ابار  ان حفر كبير  يطلا اليها "نزران"، تحو  االسم ميما بعد 
إل  "نريان". أتخيها الغراينة لمقاومة ال رو  المناخية وخصوًصا مي 

بيوت  تا اً والبرود  صيفاً وتعد هي  ال الد  مص  ال تا ، مهي تؤمن لهم 
 من أهم معالم المدينة وهي ابار  ان حفر تطورت ميما بعد لتصب  مناز 

 ية، اين طة المعي متكاملة لتلبية متطلبات العيش ويسم  ميها بممارسة ك 
وتحتوي ال  نر  للنوم وأخر  للطبخ والخزن وأخر  لل يو . وهي 

 ستدامة(، حيي أنها قليلة اإلستهم  للطاقة مهيبيوت صديقة للبي ة )م
ً )دام ة  تا اً بارد  صيفاً(، كما الراحة بأنها تومر ما يعر   مكيفة طبيعيا

لخ م لالبيت، وتعتبر قليلة اإلستهم   المناخية الت  ي عر بها الداخ  إل 
                         مهي ال تحتان إل  أ اي ين ك  اي اي منحوت مي الجدران.

 
 

 
 [18] موقر نريان من جب  نفوسي .4 ك  

 بيوت الحفر .   الخلفية التاريخية ل10

بيىىوت الحفىىر تم ىى  مرحلىىة مىىن مراحىى  تطىىور البيىىوت مىىي منطقىىة جبىى      
نفوسىىي بىىدأت بىىالكه ،  ىىم الكيىىم وهىىو امىى  خنىىد  مىىي منطقىىة سىىهلة الحفىىر 

                   تغط  ببقايا النباتات  م تطور الخند  إل  مصي  أو بيوت الحفر. 
وهىىي ابىىار  اىىن  اىىام 1000أك ىىر مىىن يعىىود تىىاريخ بيىىوت الحفىىر إلىى      

تحتىىو  الىى  دوامىىي  ي ىىعر ميهىىا اإلنسىىان براحىىة مناخيىىة  كهىو  متطىىور 
سىىكنها الليبيىىون قىىديماً وحفىىروا  الخىىارجي. تختلىى  اىىن درجىىة حىىرار  الجىىو

(. حيىي كىانوا يقومىون 5  ىك )بيوتاً تحت ايرض ارمت اندهم بالخنىاد  
لغىر  ( م تحىت ايرض،  ىم يقومىون بتفريىر مسىاحة ا10 – 8بالحفر من )

( أمتىىار 4-3مىىن التىىرام وتتىىر  الجىىدران والتىىي يصىى  إرتفااهىىا مىىا بىىين )
( متىىر، تتىىراوح مسىىاحة الغىىر  1.00 – 0.75ويتىىراوح ار ىىها مىىابين )

( م، 3ويصى  إرتفااهىا إلىى  ) 2( م20صى  إلىى  )توقىد  2( م15 -10مىن )
لى  ويوجد بهي  الغر  كامىة أمىور المعي ىة لةسىر . واىاد ً تكىون أبوابهىا ا

ن أقوا  ويوجد مي الغرمة الواحد  مكان االستراحة ويخر لةك  ومكىا ك  
للخىزن والميىىا  ويخىر للممبىى . ويتكىون البيىىت مىن منىىا  واسىر مىىي منتصىىفي 

[. وتصىى  مسىىاحة هىىيا 19تطىى  اليىىي الغىىر  مىىن أجىى  التهويىىة واإل ىىا   ]
وبىي مصىاطم للجلىو . وتعتبىر هىي  البيىوت  2( م30الفنا  إلى  أك ىر مىن )

( درجىة 23-20و  العام حيي أن درجة حرارتها تتراوح مىا بىين )مكيفة ط
 م وية، ليل  تتميز بيىوت نريىان بأنهىا تكىون أقى  حىرار  مىي الصىي  وأدمىأ

ة مىن وهي  البيوت ااد ً تسكنها مجموا .[20]مي ال تا  من البيوت العادية 
                                                           .ا متا( 8 - 6ايسر تتراوح من )

 

   
 [ 21] بيوت الحفر بجب  نفوسي .5 ك                               

 
 . أهم العناصر والفرانات المعمارية المكونة لبيوت الحفر1.10

ا ايرض وينحدر نحو السقيفة وصوالً إل  الفنا  المركزي وااد ً م    
يكون للبيت مدخ  لي بام ر يسي مصنون من الخ م ولي قف  ومفتاح 

                 (.6) ك  بداية المدخ  ببعض أنصان ال جر مميز وتغط  طوي  

http://www.mr7-ly.com/vb/showthread.php?t=51254
http://www.mr7-ly.com/vb/showthread.php?t=51254
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( 45هي مرا  معماري ال   ك  خنىد  ما ى  بزاويىة ) . السقيفة:2.1.10
( م يىربط بىين 4درجة لكي يصى  إلى  سىط  ايرض ويصى  إرتفااىي إلى  )

لي  مىن المدخ  الر يسي والفنا  الداخلي وااد ً ما يكون لها  ك  منحني للتق
                                    (.7 ك  )دخو  الرياح والتيارات الهوا ية 

 

   
  [22] السقيفة .7 شكل                          [22] المدخل الرئيسي .6شكل           

 

هو ابىار  اىن مىرا  معمىاري يكىون محفىوراً مىي البيىت  . الحانية:3.1.10
ف  ( م  وبىىن3*3يىىربط بىىين السىىقيفة والفنىىا  الىىداخلي واىىاد ً تكىىون بأبعىىاد )

ت إرتفان السقيفة تقريباً بها مساطم للجلو  والغىرض منهىا و ىر الحيوانىا
                                     وحمايتها من العوام  وال رو  المناخية.

 

وهىو أو  جىز  هىو مىرا  معمىاري يتوسىط البيىت  . الفنا  الداخلي:4.1.10
الفرا  اليي تفت  ميىي جميىر الغىر  ويسىم  وسىط  يتم حفر  من البيت وهي

 ( ويتم الوصو  إليي مىن خىم  بىاقي الفرانىات المعماريىة )الىدوامي البيت،
(، ويعطىىىي البيىىىت الخصوصىىىية المزمىىىة ويقىىىوم بتىىىومير اإل ىىىا   8  ىىىك )

[. ويحمىىىي البيىىىت مىىىن العوامىىى  المناخيىىىة مىىىن خىىىم  2والتهويىىىة الطبيعيىىىة ]
يعمىى  تخىىزين الهىىوا  البىىارد لىىيمً لمجابهىىة درجىىات الحىىرار  العاليىىة نهىىاًرا و

ال  تجديد الهىوا  وترطيبىي داخى  الغىر . وبىي مصىاطم لغىرض الجلىو  
لة يويكىون اىاد ً بأبعىاد مربعىة أو مسىتط [.12اليها مي الصباح أو المسىا  ]

( م، كحىىىد أدنىىى ، وقىىىد يصىىى  إلىىى  8*8مىىىي بعىىىض ايحيىىىان يبىىىدأ بأبعىىىاد )
يو ىىىىىحان ( 9،10  ىىىىك ) م،( 10 - 8( م، وبعمىىىىا مىىىىا بىىىىىين )15*10)

 واىاد ً مىا يىتم إسىتخدام اي ىجارمخطط أمقي وقطان رأسي مي بيت الحفىر. 
ن والمسىطحات الما يىة مىي الفنىا  الىىداخلي لغىرض تىومير ال ىم  والتقليى  مىى

 ة ال ىىم  المبا ىىر  الىى  الجىىدران الداخليىىة للفنىىا  ممىىا تسىىاادانعكىىا  أ ىىع
الفنىىا  مىىي تن ىىيم درجىىات الحىىرار  وتجعىى  منىىي مخزنىىاً للهىىوا  البىىارد مىىي 

                                                                             .[23]المناطا الحار  
 

 
 [24] الفناء الداخلي .8شكل 

 

 
 [21] قطاع رأسي للبيت .10شكل               [ 21] مخطط أفقي للبيت.9شكل         

 

مرانىىات معماريىىة نيىىر منت مىىة  . الىىدوامي : وهىىي ابىىار  اىىن5.1.10
ال ك  أ بي ما تكون بفرانات المعي ة منسوبها ااد ً منخفض اىن منسىوم 

تتوسىر  ( م  تىم1الفنا  الداخلي. يتم حفرها حو  الفنا ، تبدأ بالبام بعرض )
( م وتكىىون منخف ىىة اىىن 10( م، وتمتىىد بعمىىا قىىد يصىى  إلىى  )4بعىىرض )

ان هىىي  الغىىر  الىى  متحىىات ( م، تحتىىوي جىىدر0.6 - 0.3الفنىىا  بمقىىدار )
                                                             (.11 ك  )لحف  اي يا  وتطل  جدرانها من الداخ  بالجب  

 

ة هي مرا  معماري اىادً  مىا تسىتخدم للنىوم والمعي ى . نرمة النوم:6.1.10
مىن خىم  سىق  وسىطي يسىم  السىد  يىتم حيي تقسم ك  نرمة إل  مرانين 

كى  يسىتخدم للنىوم والسىفل  يسىتخدم لة مالعلويعمله بجذوع أشجار الزيتون 
. حيث يستخدم السةلم للعةعود إلة  ف ةاء النةوم والةذي (12 ك  )والجلو  

اإلرتفىان  ( م، عةاد  أمةا3( م، وطةو  قةد يعةل إلة   3 - 2هو بعةر  مة)  
                                                           .( م2.5يكون بحدود )

 

   
 [21] غرف النوم. 12 شكل                       [ 22] الداموس .11شكل              

 
ً  . المطبخ:7.1.10  هو مرا  معماري صغير مجاور لسقيفة المنىز  وأحيانىا

يكون مقسم إل  جز ين يستخدم ايو  لطهىي الطعىام وا خىر لتجهيىز وحفى  
                                                             (.13  ك )ايطعمة 

                                                       
اىىادً  يقىىر المحىىزن مىىي الطىىابا العلىىوي مىىن الىىدامو   المخىىزن:. 8.1.10

. وهىىو مقسىىم إلىى  اىىد  مرانىىات يصىى  إليىىي مىىن خىىم  درجىىات (14  ىىك )
ة حجرية تكون منحوتة أو ال   ك  أوتاد خ ىبية متب ىة مىي الجىدران الخاليى

( متىر وتو ىر ميىي الحبىوم مىن خىم  6من الغر  بارتفان قد يصى  إلى  )
ول ىىمان خىىزن ( سىىم، 20ر  مىىي ايرض، بقطىىر )إسىىطوانة اموديىىة محفىىو

تسىم  بىالمطمور  ( م، 5الحبوم لمد  أطو  يىتم و ىعها مىي حفىر  بعمىا )
                                                             ويتم إنمقها باحكـام.

 

  
 لمخزنا. 14شكل                  المطبخ                 .13 شكل                      

 

مىىي منتصىى  إرتفىىان حىىا ط هىىو ابىىار  اىىن حفىىر   :. بيىىت الىىدرن9.1.10
                          وبها متحة تربطها بسط  ايرض أال  البيت.البيت 

 
( م، 0.5 - 0.3وهىىو ابىىار  اىىن حفىىر  تكىىون بعمىىا ). الحفيىىر: 10.1.10

 ايمطىار والىتخلصمي منتص  الفنا  الداخلي، يتم بواسطتها تصىري  ميىا  
                                                                 .(15 ك  ) منها
  

وهىو ابىار  اىن حىاجز صىغير مىن التىرام يلتى  حىو  . الوني: 11.1.10
ر حامة الفنا  الداخلي من الخارن ومي أال  البيت لغىرض حمايىة بيىت الحفى

                                               .(16  ك  السيو  وايمطارمن 
 

هو ابىار  اىن بىروز لحىاجز صىخري اىاد ً يتىر  مىي . الحزام: 12.1.10
طىار منتص  الحا ط أ نا  الحفر يعم  كم لة لحماية ومنر انسيام ميىا  ايم

                                         من نزولها ال  أبوم ومداخ  الغر .
 

  
 الو:ي .16 شكل                                       الحفير .15 شكل                  

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_F1AAi8qM0-A/TFGVMeqoRsI/AAAAAAAACIA/MK1HYd8meAY/s1600/DSC05882.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_F1AAi8qM0-A/TFGVmWQEGKI/AAAAAAAACII/vGpPXuEL2uo/s1600/DSC05887.JPG
http://www.tawalt.com/wp-content/uploads/image014.jpg
http://www.tawalt.com/wp-content/uploads/image022.jpg
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 . مميزات بيوت الحفر 2.10

تميةةزت عمةةار  بيةةوت الحفةةر التقليديةةة بخعةةائن ومميةةزات مكنتهةةا مةة)     

                                       التغلب عل  الظروف المناخية القاسية وهي كالتالي:

   الهىىوا  الطبيعىىي مبيىىوت الحفىىر أ ىىبي مىىا تكىىون بىىالبيوت تعتمةةد علةة

ا بىين مىالمكيفة طبيعياً صيفاً و تا اً، ودرجة الحرار  ميهىا تتىراوح مىا 
 ( درجة م وية. 23–20)

 ويلىىى  ن ىىىًرا لوجىىىود الفنىىىا  الىىىداخلي [25] تتميىىىز بىىىالعز  الصىىىوتي .
الفاصلة بىين الىدوامي  حيىي تعمى  صىخور الجىدران وسم  الجدران 

 ال  از  البيت ان الحرار  الخارجية.

 خلي تتميز بيوت الحفر بالعز  الحراري ويل  ن ًرا لوجود الفنىا  الىدا
حيىىي أن درجىىة الحىىرار  الداخليىىة تمتىىاز باالاتىىدا  الىى  مىىدار السىىنة 

 مهي بارد  صيفًا ودام ة  تاً ا.

  الصىىوتي ين سىماكة الصىىخور تعمى  الىى   تتميىز هىي  البيىىوت بىالعز
 از  البيت ان المؤ رات الخارجية.

 ة تتميىىز باإلقتصىىاد مىىي إسىىتخدام المىىواد الطبيعيىىة الموجىىود  مىىي البي ىى
المحيطة ويتم   يل  مىي صىنااة ايبىوام ونحىي اي ىاي مىي الصىخر 

 وإن ا  أسق  المداخ  الر يسية.

 [25]إل ىىا   والتدم ىىة تتميىىز بتىىومير الطاقىىة والتقليىى  مىىن إسىىتهم  ا. 
مهىىي تعتمىىد الىى  اإل ىىا   الطبيعيىىة نهىىاًرا مىىن خىىم  أ ىىعة ال ىىم  

 وإستخدام المصابي  ليمً.

 ليىات تتميز باستخدام بقايا ايتربة والحجار  الناتجىة مىن الحفىر مىي ام
 الردم وأاما  أخر .

 يى  تتميز بوجود اي جار والنباتات داخى  الفنىا  الىداخلي لغىرض الت ل
  درجىىة الحىىرار  وامتصىىاص  ىىاني أكسىىيد الكربىىون وإاطىىا  وتلطيىى

 ايكسجين من خم  املية البنا  ال و ي. 

 ي تتميز هي  البيوت بحماية مسىتعمليها مىن ايخطىار الب ىرية والكىوار
  .[26] والعواص  وإنسجامها مر البي ة المحيطة الطبيعية كالرياح

 . ايوم بيوت الحفر 3.10

  لبيىىوت الحفىىر ايمىىر الىىيي أدي إلىى  تم ىىي نيىىام التو يىىا المعمىىاري
 واختفا  الك ير منها.

 م م ى  ادم تومر الخبرات الفنية واييدي العاملة المزمة لصيانة وترمي
 هي  البيوت.

   20تحتان إل  وقت وجهد كبير مي تكلفتها وإن ا ها قد تصى  إلى  %
  .[25]ان نيرها 

 ا ىىر كمىىا أنهىىا امقهىىا محىىدود ن ىىًرا لحاجتهىىا إلىى   ىىو  ال ىىم  المب
  .[25] تحتان إل  إ ا   صنااية بعد نروم ال م 

  تحتان إل  دقىة وجىود  االيىة مىي التنفيىي لتجنىم الرطوبىة ور ى  ميىا 
 . [25]ايمطار 

 يم ادم التقيد باستخدام المواد الخاصة بالمعالجات لغرض صيانة وتىرم
 هي  البيوت. 

 .   اإلطار التطبيقي11

 . اينة الدراسة1.11

أاتمىىد الباحىىي مىىي دراسىىتي الىى  المىىنه  الوصىىفي التحليلىىي مىىن خىىم      
إس مار  اإلسىتبانة التىي صىممت لهىيا الغىرض، ويلى  للتعىر  الى  وصى  

معرمىة معمار بيوت الحفر وترا ها المستدام مي مدينة نريان الليبية وكىيل  ل
الىىواي ال قىىامي بأهميىىة هىىيا التىىراي، حيىىي تىىم اسىىتطمن وأخىىي أرا  بعىىض 

( إسىىىتبانة تم ىىى  اينىىىة مجتمىىىر 75وأهىىىالي المدينىىىة ويلىىى  بأخىىىي ) السىىىواح
الدراسة.  ولغرض التحقا من صد  أدا  الدراسة تم ارض اإلستبيان الى  
مجمواة من المختصين مي هيا المجا  لمعرمىة يرا هىم حىو  اإلسىتبيان مىن 
حيىىىي صىىىيانة ايسىىى لة و ىىىموليتها وتم يلهىىىا لمحىىىاور اإلسىىىتبيان ومم متهىىىا 

سىتبيان الي، أما ان تباي أدا  الدراسة مقد تم إاىاد  أجىزا  مىن اإلللبحي الح
                                    وكام  اإلستبيان وأاط  نف  النتا   مي ك  مر . 

  مناق ة اإلستبيان .2.11

من خم  ما تم ار ي من معلومات يت   أهمية بيوت الحفر لما لها     
من أهمية كبر  مي التراي المستدام من حيي التغلم ال  ال رو  ايمنية 
والمناخية القاسية ولكنها لةس  لم تستغ  اإلستغم  ايم  .  ولغرض 
المسااد  مي تحقيا هد  البحي تم تصميم إستمار  إستبانة لغرض جمر 

( أس لة مو واية 8يانات والمعلومات، حيي صممت اإلستبانة من )الب

صيغت ال  هي ة أس لة مغلقة بحيي يقوم المبحوي باإلجابة ال  أحد 
 –إل  حد ما  –الخيارات المقيد  والمعطا  من خم  الخيارات التالية )نعم 

( اينة  ملت اي خاص اليين 75ال( وقد وزات هي  اإلستبانة ال  )
 اركتهم مي اإلستبيان لمعرمة بيوت الحفر واستطمن ا را  حولها أبدوا م

م، وكان  2021م إل  نهاية  هر سبتمبر 2021ويل  من بداية يوليو 
                                                     تحلي  اإلستبيان ال  النحو التالي: 

 
تدامة المتعلا بالواي ال قامي بمفهىوم العمىار  المسى :السؤا  ايو . 1.2.11

( مىان الىيين كانىت لىديهم 17 ىـك  )أو العمار  الخ را ؟ حيىي مىن خىم  
يطة معرمة بمفهوم العمار  المستدامة أو العمار  الخ را  كانىت نسىبتهم بسى

م (، بينما اليين كانىت إجابىاتهم إلى  حىد  مىا مكانىت نسىبته%34وصلت إل  )
 ( مقىىط، أمىىا مىىن أجىىابوا بىىم مكىىانوا هىىم%13 يراً حيىىي بلغىىت )هىىي ايقىى  تىىأ

                                     (.%53ايك ر تأ يراً حيي كانت نسبتهم )
                                                    

المتعلىىا بمقومىىات العمىىار  المسىىتدامة وهىى  هىىي  :السىىؤا  ال ىىاني. 2.2.11
( يت ىى  أن أنلىىم اينىىة 18 ىىـك  )متىىومر  مىىي بيىىوت الحفىىر؟ ممىىن خىىم  

( وهىىي %48اإلسىىتبيان كانىىت تؤكىىد تىىومر المقومىىات حيىىي كانىىت نسىىبتهم )
قى  م هي ايايال  تأ يراً، بينما اليين كانت إجاباتهم إل  حد  ما مكانت نسبته

                  (.30%ليين أقروا بالنفي مقد بلغت نسبتهم )(، أما ا22%حيي بلغت )

      
 امةمقومات العمار  المستد .18شكل               مفهوم العمار  المستدامة .17شكل    

 

المتعلىىا بىىالغرض التىىي أن ىى ت مىىن أجلىىي بيىىوت  :السىىؤا  ال الىىي. 3.2.11
( 19 ىـك  )الحفر؟ ملقد أ هرت نتا   اإلستبيان والمو حة بالرسم البياني 

سىبم أن مقاومة ال رو  المناخية القاسية وتومير ا من وا مىان كىان هىو ال
 الر يسي ورا  تصميم هي  البيوت، حيي من أجىابوا بىنعم كانىت نسىبتهم هىي

(، بينمىىا مىىن كانىىت إجابىىاتهم إلىى  حىىد  مىىا مكانىىت %69)ايالىى  حيىىي بلغىىت 
م (، أمىا مىن كانىت إجىابته%15نسبتهم متقاربة مر من قالوا ال حيي بلغت )

               (.%16بم مقد كانت نسبتهم بسيطة هي ايخر  حيي بلغت )
  

الىىيي يتعلىىا بوجهىىة ن ىىر المبحىىو ين مىىي بيىىوت  :السىىؤا  الرابىىر. 4.2.11
ي مىا مبىاني مسىتدامة؟ ملقىد كانىت نتىا   اإلسىتبيان المو ىحة الحفر ال  أنهى

( حيي أن من أجام  بنعم كانت نسبتهم هىي ايالى  حيىي بلغىت 20 ـك  )
مىا (، أ%24%(، بينما من كانت إجابتهم إل  حد  ما مقد كانت نسبتهم )59)

مىن  ( مقىط وهىي ايقى  تىأ يراً %17اليين كانت إجابتهم بـم مكانت نسىبتهم )
                                                                       النسم.بين 
  

   
 تصني  بيوت الحفر .20 ك                مقاومة ال رو  المناخية  .19 ك      

  

المتعلىىىا بالراحىىىة الحراريىىىة وهىىى  هىىىي مىىىن  :السىىىؤا  الخىىىام . 5.2.11
( يت ى  21 ىـك  )مميزات بيىوت الحفىر؟ ممىن خىم  نتىا   الرسىم البيىاني 

أن مىىن كانىىت إجابىىاتهم بىىنعم كانىىت نسىىبتهم هىىي ايالىى  تىىأ يراً حيىىي بلغىىت 
مىا (، بين%19%(، بينما من كانت إجاباتهم إل  حد  ما مكانت نسىبتهم )49)

      .            ( وهي ايق %32ت نسبتهم )من كانت إجابتهم بم مقد بلغ
 

الىىىيي يتعلىىىا بالفنىىىا  الىىىداخلي بااتبىىىار  أهىىىم  :السىىىؤا  السىىىاد . 6.2.11
مىن  العناصر المعمارية التي تميزت بهىا بيىوت الحفىر؟ مىان نتىا   اإلسىتبيان

( يت ى  أن مىن كانىت إجابىاتهم بىنعم كانىت 22 ىـك  )خم  الرسىم البيىاني 
ا مى(، يليها من كانت إجاباتهم إل  حد  %65حيي بلغت )نسبتهم هي ايال  
ي (، أمىا مىن أجىابوا بىم مكانىت نسىبتهم ال تىيكر مهى%24مقد كانت نسبتهم )

    .( مقط%11ايق  تأ يراً من بين النسم حيي بلغت )
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  الفنا  الداخلي .22 ك                      مميزات بيوت الحفر  .21 ك           

 

الىىيي يتعلىىا بالعولمىىة والتح ىىر وتأ يرهىىا الىى   :السىىؤا  السىىابر. 7.2.11
 ( يت ى  أن23 ـك  )مستخدمي بيوت الحفر؟ ماني من خم  الرسم البياني 

(، %63من كانت إجاباتهم بنعم مقد كانت نسبتهم هىي ايالى  حيىي بلغىت )
بلغىىت  هىىي ايقىى  حيىىيأمىىا مىىن كانىىت إجابىىاتهم إلىى  حىىد  مىىا مكانىىت نسىىبتهم 

          (.%21%(، بينما من كانت إجابتهم بالنفي مقد بلعت نسبتهم )16)
 
  المتعلىىا بمسىى ولية الدولىىة والمىىواطن اىىن إهمىىا :السىىؤا  ال ىىامن. 8.2.11 

( 24 ىىـك  )التىىراي المعمىىاري لبيىىوت الحفىىر؟ ممىىن خىىم  الرسىىم البيىىاني 
 يت ىى  بىىأن مىىن كانىىت إجابىىاتهم بىىنعم كانىىت هىىي النسىىبة ايالىى  تىىأ يراً حيىىي

(، بينمىىا مىىن كانىىت إجابىىاتهم إلىى  حىىد  مىىا مكانىىت نسىىبتهم هىىي %59بلغىىت )
( مقط، بينمىا مىن كانىت إجىابتهم %13اي ع  من بين النسم حيي بلغت )

(، وقىىىد قىىىام الباحىىىي بتلخىىىيص محىىىاور أسىىى لة %28بىىىم مكانىىىت النسىىىبة )
                                   (.1جدو  )ان ونسم أجوبة المبحو ين كما مي اإلستبي

  

  
 لحفراالتراي المعماري لبيوت  .24 ك               العولمة والتح ر .23 ك             

 
 

 )من ام  الباحي( محاور أس لة اإلستبيان ونسم أجوبة المبحو ين . 1جدو  

 

 

 النتا  .   12
 

من خم  دراسة أهدا  ومحاور البحي أمكن التوص  إل  النتا       
 التالية:

 نقص الواي ال قىامي بمفهىوم العمىار  المسىتدامة أو العمىار  الخ ىرا  
 أدي إل  ادم االرتقا  بالتنمية السياحية المستدامة مي ليبيا.

  ي مىال رو  المناخية والبي ية السا د  مي المنطقة ساهمت ب ك  كبيىر
 اإلستفاد  من المقومات والموارد الطبيعية المتاحة.

  بيىىوت الحفىىر مىىي نريىىان تعتبىىر مىىن المبىىاني والطىىرز المعماريىىة التىىي
 اً ا.تميزت بوجود الفنا  الداخلي والراحة الحرارية داخلها صيفاً و ت

 مىة التراي المعماري هو أحد أهىم ركىا ز التنميىة المسىتدامة رنىم العول
 ل  اادات وتقاليد مستخدمي هي  البيوت. والتح ر التي أ رت ا

 م إهمىىا  الدولىىة للتىىراي المعمىىاري والبنيىىة التحتيىىة لهىىي  البيىىوت واىىد
ترا يىة مقدر  ساكنيها ال  الحفا  اليها ساهم كليهما مي تدني القيمة ال

 والسياحية لهي  المباني.
 

 .   التوصيات13
 

الحاليىة اقتصىىرت  حسىم مىا توصى  إليىي الباحىي مىن نتىا   مىان الدراسىة    
مىا ال  دراسة التراي والمعمار المستدام مي بيوت الحفر بمنطقة نريىان، ك
ر يوصي الباحىي بالتوسىر مىي اإلسىتدامة العمرانيىة مىي الدراسىات القادمىة مى

                                           ايخي مي اإلاتبار التوصيات التالية:

  ن ىىىر الىىىواي ال قىىىامي والمجتمعىىىي ودور  مىىىي الحفىىىا  الىىى  الهويىىىة
 والتراي المعماري المستدام. 

  إاىىاد  تأهيىى  وتطىىوير امىىار  بيىىوت الحفىىر وربىىط نسىىيجها العمرانىىي
بالبي ىىىىة المحيطىىىىة وإسىىىىتغم  هىىىىي  اإلمكانيىىىىات مىىىىي تصىىىىميم البيىىىىوت 

 المعاصر  بالمدينة. 

  د كالطاقىىة ال مسىىية ومىىوااإلسىىتفاد  مىىن المقومىىات والمىىوارد الطبيعيىىة
يىىز البنىا  المحليىىة وإاىاد  تىىدوير مخلفاتهىا والعمىى  الى  تطويرهىىا لتعز

 مبادي  العمار  المستدامة.

 ت جير العمار  المستدامة وتطبيىا مفاهيمهىا مىي ليبيىا ويلى  مىن خىم  
 اري.إدمان الن ريات الحدي ة للمعمار المستدام لمواكبة التطور المعم

 ة تو يا بيوت الحفر والحفا  اليهىا وإدراجهىا مىن قبى  الجهىات المعنيى
ري إوتسجيلها مي قا مة التراي العالمي لمن مىة اليونيسىكو بااتبارهىا 

 تاريخي يعبر ان الهوية والعمار  المحلية. 

  أن تقىىوم الجهىىات يات اإلختصىىاص بىىادران امىىار  بيىىوت الحفىىر مىىن
ة والعمىى  الىى  ت ىىجير السىىواح  ىىمن ايمىىاكن السىىياحة بالدولىىة الليبيىى

اقر المحليين وايجانم ال  زيارتها وت جير اإلست مار السياحي بىالمو
 وايبنية الترا ية القديمة.

  معالجة ك  الت وهات والمخالفىات التىي طىرأت الى  هىي  المبىاني مىن
 خىىم  تأهيىى  الكىىوادر العاملىىة مىىي هىىيا المجىىا  وأال تىىتم أي تعىىديمت

 ة مكاتم مصلحة ا  ار بالبلديات.مستقبًم إال بموامق

 ني أن تقىىوم الجهىىات المعنيىىة بالدولىىة يات العمقىىة بتىىرميم وصىىيانة مبىىا
  الكهربىاوبيوت الحفر واإلهتمام بالبنية التحتية لها والمتم لة مي الما  

والصىىر  الصىىحي بااتبارهىىا جىىز  ال يتجىىزأ مىىن التىىراي المعمىىاري 
 والعمراني للمدينة.

 ي رات والدراسىىىات السىىىابقة اإلقليميىىىة والعالميىىىة مىىىاإلسىىتفاد  مىىىن الخبىىى
مىاري تطبيا مفهوم التنمية السياحية المسىتدامة وامقتهىا بىالتراي المع

 المستدام ومحاولة تطبيقها ال  التراي المحلي.

   ت ىىجير ايبحىىاي والقيىىام بمزيىىد مىىن الدراسىىات والبحىىوي التىىي تتنىىاو
لىى  إدراجىىي مىىن  ىىمن التىىراي وامقتىىي بالتنميىىة المسىىتدامة والعمىى  ا

معىات المناه  التعليمية مي أقسام العمار  والتخطيط العمرانىي مىي الجا
 الليبية.
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