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   الجافة -توظيف معالجات التصميم البيئية في مراحل العملية التصميمية في المناطق الحارة
 
  

 1قسم هندسة العمارة -الجامعة التكنولوجية

 2قسم الشؤون الهندسية  -جامعة بغداد
 بغداد -العراق 

 (101/ /تاريخ القبول   -----101/ :  /تاريخ استالم البحث)

  المستخلص
السنة، أصبحت عملية تصميم المبنى تحتاج الى ِدراية واسعة بأساليب فصول المناخ الدوري خالل  في تأثيرر بسبب التغي

معالجات  تبنيالجاف، مما يستدعي  -من التقلبات المناخية الخارجية وخصوصا في المناطق ذات المناخ الحار ةحمايال
َحسن من مستوى أداء التصميم حراريا وترتقي به الى أن يكون تصميمية بيئية ُتوظف خالل مراحل العملية التصميمية، ِلتُ 

برزت المشكلة البحثية بالصعوبة في تحديد . ُمستقبال مبنى كفوء من ناحية أدائه الحراري وُمحققا الراحة الحرارية للشاغلين
 .الجاف ضمن مراحل العملية التصميمية -معالجات التصميم البيئية الخاصة بالمناخ الحار

الجاف يجمع بين  -ف البحث الى طرح اسلوب لتصنيف معالجات التصميم البيئية، الُمستخدمة في مناطق المناخ الحاريهد
 .ستراتيجيات السيطرة الحرارية و مراحل العملية التصميمية لَتسهيل عملية توظيف هذه المعالجات خالل مراحل العملية التصميمية

التي تنقسم )ستنتاجات تربط معالجات التصميم البيئية بستراتيجيات السيطرة الحرارية وقد توصل البحث الى مجموعة من اال   
ومراحل العملية التصميمية، والتي بينت أهمية التعاُمل مع ( الى ستراتيجيات خاصة بالفترة الصيفية وأخرى بالفترة الشتوية

 .  ثر تاثيرًا النتاج تصاميم معمارية كفوءةمعالجات التصميم البيئية ضمن تسلُسل فكري ومنهجي مدروس وأيها االك

 الجاف -الحارالمعالجات البيئية ،  كفاءة االداء الحراري ، معالجات المناخ : الكلمات المفتاحية
 

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

شكل مبدأ تحقيق السيطرة الحرارية في المباني أحد المفاهيم االساسية التي يتوجب توفيرها في التصاميم المعمارية ضمن 
والتي تبرز  ت المناخية،احيث يتباين اسلوب تطبيق السيطرة الحرارية على المباني بإختالف المناطق والبيئ. البيئات المختلفة

ستراتيجيات سيطرة حرارية خاصة تحتاج الى معالجات تصميم بيئية  ذاتالجاف كمناطق  -اخ الحارخاللها البيئة ذات المن
، والتي غالبا ما اً تفصيلي اً أو ُبعد اً شكلي اً معالجات تندمج ضمنيا مع تصميم المبنى العام، ِلتأخذ ُبعدهذه ال. ُمحددة لتحقيقها

المحيطة، مما َولَّد عدد كبير من المعالجات البيئية التي يمكن يئة ختالف المناطق والبإوب ىختالف وظيفة المبنإتختلف ب
توظيفها خالل مراحل التصميم الُمختلفة الجل اإلستفادة من ايجابيات الصفات المناخية للمنطقة وتفادي تأثيراتها السلبية ُمحققًة 

دامها خالل العملية التصميمية وتأثيرها المتباين في تعُدد معالجات التصميم البيئية الممكن أستخ إنَّ  .سيطرة حرارية على المبنى
الهدف الستراتيجي الذي تم استخدامها بسببه جعل من الصعوبة لعدد كبير من الُمصممين اإللمام بالمعرفة الكافية بغالبية هذه 

 . المعالجات والمرحلة المالئمة لتوظيفها
الجاف ضمن مراحل  -التصميم البيئية الخاصة بالمناخ الحار صعوبة تحديد معالجاتبمن هنا برزت المشكلة البحثية    

 .العملية التصميمية، بإتباع ستراتيجيات السيطرة الحرارية
 

 هدف البحث -1
الجاف، يجمع بين  -يهدف البحث الى طرح اسلوب تصنيف معالجات التصميم البيئية الُمستخدمة في مناطق المناخ الحار   

مع مراحل العملية التصميمية، لَتسهيل عملية توظيف هذه المعالجات خالل العملية التصميمية  ستراتيجيات السيطرة الحرارية
  .وفقًا لُكٍل منهما

  منهجية البحث -3
 :سيتجه البحث في بناء اطاره النظري الى الخطوات االتية   
 . والشتاء التعريف بماهية السيطرة الحرارية وأهم الستراتيجيات الُمحققة لها خاصة لفصلي الصيف  -
وكيفية توظيفها ، اتيجيات الفترة الصيفية والشتويةالُمحققة لستر  البيئية تصميمالمعالجات الدراسات التي تعاملت مع  أهم طرح  -

 .العملية التصميمية مراحل ضمن
التي سُتطرح  لسابقةمن الدراسات االُمستخلصة على المفردات  بناءً التصميم  فيتأثيرًا  البيئيةالتصميم ُمعالجات أهم  تحديد  -

 .لدى الُمصممينُتعَتَمد كقاعدة معرفية لِ  خالل البحث
 .وفقًا لستراتيجيات السيطرة الحرارية ومراحل العملية التصميمية المعالجات التصميمية البيئيةصنيف تل طرح اسلوب  -
 التصميم البيئي -4

ل مابين الُمتغيرات البيئية واألنسان، فالعمارة كيان ُيمثل لقد أمسى من المسلمات والبديهات إن العمارة هي نتاج ِلعملية التفاع
التي  لمناطق والبيئة المناخيةلذا نجد إن المباني تكتسب صفاتها المختلفة تبعا ل. الترجمة للعالقة الُمتبادلة مابين هذين الجانبين

  [. 4:محمود،ص]تنتمي اليها لُتدعى بالمباني الُمستجيبة بيئيا
التطور التكنولوجي واالعتماد الكلي على نظم التكييف الميكانيكية دون وضع اعتبارات للظروف  لكن بعض انعكاسات

ذلك مباني بكلفة  من ، فنتجبين البيئة الخارجية ومواصفات البيئة الداخلية من اهمية دور المبنى َكُمرشح تالبيئية المحيطة قلل
أما اليوم ستتطلب محدودية مصادر الطاقة  .د مصادر للطاقة التنضبانشاء واطئة وبكلفة ادامة وتشغيل مرتفعة بافتراض وجو 

بيئة داخلية مستقرة تتوافق مع متطلبات الراحة الحرارية لالنسان، أي أستخدام  إنشاءالمستخدمة اعتماد تصاميم مغايرة في 
 [.8:، صمحمود]وموسمياً  وتوظيف تصاميم تعتمد باالساس على األستجابة للظروف المناخية المتغيرة يومياً 

حدوث تفاعل معقد يجمع بين البيئة  (كونه مقياس للراحة الحرارية في المبنى) يسَتلزم االداء الحراري الكفوء الي مبنىلذا  سَ 
تظهر صعوبة التعامل مع هنا و . الخارجية وخواص البيئة الداخلية يتوسط بينهما كل من غالف المبنى واالنظمة الميكانيكية

والصعوبة االخرى هي كثرة  ،من ساعة الى اخرى ومن فصل الى آخر في تغيرهاية الخارجية والداخلية االحمال الحرار 
 . [Los Alamos lab.,p:53]االمكانيات والبدائل التصميمية المطروحة كحلول لهذه المشاكل 
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ازنة بين المتطلبات عمل على تحقيق أفضل صيغ المو يي سذالالموجهة هنا سيظهر دور عملية التصميم المثالية فهي 
مابين هذين الطرفين الجل صول الى تسوية مقنعة للو للمبنى  (من الناحية الحرارية)ومتطلبات االستجابة البيئية التصمـيميـة 

  .تحقيق مفهوم السيطرة الحرارية للمبنى
 السيطرة الحرارية  -5

تقال طاقة حرارية من داخل المبنى الى محيطه نإعندما يظهر اختالف بين درجة حرارة الهواء الداخلية والخارجية يظهر 
 ،ويكتسب حرارة صيفاً  فالمبنى يفقد حرارة شتاءً . ، أو طاقة حرارية تنتقل من المحيط الخارجي الى داخله صيفاً الخارجي شتاءً 
لتدفئة لتوفير لبريد او لتلاالنسان والبيئة المبنية من خالل الحاجة الى استخدام الطاقة  فيثير العوامل المناخية أمما ُيظِهر ت

 [.101:، ص7002وزيري،]الراحة الحرارية داخل المبنى
من المتطلبات الرئيسة للمباني، مما يجعل يعتبر ضافية للتدفئة والتكييف الف كُ  مع أدنىلكن تحقيق الراحة الحرارية    

   . [Straube]في التصاميمالسيطرة الحرارية سمة مهمة يجب تحقيقها 
فصلي الصيف والشتاء  بينخاصة ومستوياتها لفصول على مدار السنة تختلف أولويات السيطرة الحرارية وبتنوع ا   

لكونهما األكثر هيمنة على الفصول االخرى، مما يدعو الى وضع أهداف للسيطرة على االنتقال الحراري عبر مكونات المبنى 
 .لضمان بقاء الراحة الحرارية عند مستوياتها المطلوبة

   : [Koenigsberger, p:91] مكان تحديد اهداف السيطرة الحرارية كاتآتيوباال
 :مرتفعة خارج نطاق الراحة الحرارية يكون هدف السيطرة الحرارية للمبنى الخارجية الحرارة معدالتعندما تكون  -
 .االكتساب الحراري من خارج المبنى تقليل - أ
 الفقدان الحراري من المبنى الى خارجه زيادة - ب
 .ي اكتساب حراريأثر أمصدر للتبريد الداخلي الزالة  توفير - ت
تحقيق  منخفضة دون نطاق الراحة الحرارية يكون هدف السيطرة الحرارية للمبنى الخارجية الحرارة معدالتعندما تكون و  -

 : أحد أو أكثر من الجوانب اتآتية
 .الفقدان الحراري من المبنى تقليل - أ
 صادر الحرارة الخارجيةزيادة االكتساب الحراري من الشمس وم - ب
 .توفير مصدر حرارة داخلي للتعويض عن اي فقدان حراري - ت

   وسائل انشائية أو بنائية بستراتيجية تعتمد على ضمن كل مجموعة يمكن تحقيقها( أ و ب)نجد ان االهداف المطروحة في   
ضافية إتعتمد في االصل على استخدام طاقة  بستراتيجية ) ج ( ، بينما يمكن تحقيق الفقرة"(Passive" 1ذاتيالسلوب ألي باأ)
 "(.Active"سلوب الفعال اي باأل) 

 ستراتيجيات السيطرة الحرارية   -6
تصاميم المناخية ألغراض السيطرة الحرارية تختلف من حيث التقنية المستخدمة، الهناك وسائل عديدة يمكن استخدامها في 

ال ، وكِ (passive methods)والوسائل الذاتية ( active methods)ة وهي جميعا تخضع لتصنيف عام يشمل الوسائل الفعال
الصنفين يعتمدان ستراتيجيات السيطرة الحرارية والمتمثلة بمبادئ العمل األساسية في ترصد فرص السماح أو المنع لالنتقال 

 [.8:ص الراشد،]الحراري حسب التوقيع الزمني للدورة المناخية اليومية والسنوية
الفعالة  الوسائلفبينما ُتركز . الفعال يظهر واضحا في ُأسس هذين النظامينالنظام الذاتي و النظام  وسائلالف بين إن االخت

التصميمية لتقليل  "ئالمباد"االندماج مع  الذاتية على الوسائلَركزت  ،المتجددة بدال من الطاقة الناضبةالطاقة أعتماد  زيادة على
عتماد أساليب تدعم القرارات التصميمية على مستوى االتصميم الذاتي غالبا ماتتضمن  ئمبادف. الحاجة الى إستهالك الطاقة

   .[Boake, p:3]المبنى من جانب الشكل والتوجيه والمواد البنائية وغيرها من القرارات 

                                                           
1
 .ذاته المبنىتصميم  على الخصائص الكامنة في العتماده (الذاتي)ـ ب( Passive)يتم في هذا البحث االشارة الى مصطلح الـ  



1016 لسنة اذار( 1)العدد.......................... .................................المعمارية للهندسة العراقية المجلة  

24 
 

وسائل انشائية اكثر تداخال مع العملية التصميمية ويمكن تحقيق اهدافه العامة ب "Passive" ولكون االسلوب الذاتي
وبنائية التي تلتقي بصورة مباشرة مع قرارات التصميم الرئيسة في مراحله المختلفة، سيتبنى هذا البحث التركيز على 

 .ستراتيجيات االسلوب الذاتي في تحقيق السيطرة الحرارية للمبنى
لمناخ المحيط به، وينغلق عنه عندما ا في المؤثرات االيجابيةمن  على اإلستفادةتصميم المبنى في يعتمد النظام الذاتي 

يكون المناخ عكس ذلك، لذا فهو يتطلب خصوصية أكبر من الجانب المعماري لغرض االستفادة من فرص حفظ الطاقة التي 
تاقلم يوفرها المناخ الموقعي اضافة الى انه يعيد الى االذهان صورة االبنية التقليدية القديمة والتي أثبتت كفاءتها ونجاحها في ال

 [.78:ص البزاز،] والظروف البيئية لسنين عديدة
الذي حدد أنواع  ،D. Watson [Watson ]حاول الكثيرون استنباط اسلوب يوضح ستراتيجيات السيطرة الذاتية كـ 

ى المستوى وقد تنوعت اساليب تطبيق هذه الستراتيجيات عل. ستراتيجيات السيطرة الحرارية تبعا للفترة الشتوية والفترة الصيفية
الجاف والمناخ  -التصميمي كما انها اخذت اشكاال عدة، بتنوع صفات المناخات في العالم كالمناخ البارد والمناخ الحار

  .الرطب -المعتدل والمناخ الدافيء
ر مراحل عملية التصميم ِلتتحول الى عناص جميعتدخل ضمن  هالتصميم الذاتي، نجد انألهداف اوبسبب الطبيعة الشاملة 

وخالل أتخاذ القرارات الشكلية الخارجية وتحديد  تحديد الفكرة التصميميةبدءًا من  ،[Los Alamos lab,p:53] معمارية مؤثرة
 .معايير أختيار المواد البنائية

 الدراسات السابقة -7

مجموعة من  لدى بمراحل عملية التصميم اهمية( االساليب الذاتيةذات )لقد أخذ موضوع ربط معالجات السيطرة المناخية 
هذه المعالجات وتطبيقها خالل العملية التصميمية النتاج مباني متوازنة حراريا  الدراسات والبحوث بهدف تبسيط عملية استثمار

من أكثر العوامل التي يستطيع   ضمن مراحل العملية التصميمية العوامل التصميمية والتخطيطيةف .ومستجيبة للبيئة المحيطة بها
لتقليل اللحصول على فضاءات مالئمة حراريا، وبالتالي  معماري التحكم بكمية الطاقة التي يستلمها المبنى صيفا وشتاءً خاللها ال

 .من الطاقة الالزمة للتدفئة والتكييف الميكانيكي
ية العمل مراحل وفقا ِلتسلُسلوربطها الدراسات التي وظفت معالجات السيطرة المناخية من لذا َسيتم طرح مجموعة 

الجاف باعتباره المناخ السائد في  –التصميمية، وسُيركز في طرح هذه الدراسات على المعالجات التي تتالئم مع المناخ الحار
 . العراق دون التركيز على بقية المناخات

 '' Donald Watson  (1983) :'' Climatic Designدراسة 7-1
س مراحل، تضمنت كل مرحلة بدورها مجموعة من المعالجات بتصنيف عملية التصميم الى خم Watsonاهتمت دراسة 

مرحلة و مرحلة تصميم كتلة المبنى، و مرحلة تخطيط الموقع،  :هي هذه المراحل. المناخية التي يمكن توظيفها في تلك المرحلة
لمناخية وفق نهج المعالجات ا تطرح وقد .مرحلة تصميم غالف المبنى، وأخيرا مرحلة تصميم الفتحاتو تصميم مخطط المبنى، 

بالتصميم التفصيلي للفتحات واختيار المواد  بتصميم الموقع والفضاءآت الخارجية وانتهاءاً  موازي لسير العملية التصميمية ابتداءاً 
فيما يخص المعالجات و  تناولت الدراسة العديد من المعالجات المناخية التي تتالئم مع المناخات المختلفة في العالم،. البنائية
 :لكل مرحلةفقد ركزت على المعالجات اتآتية  ،الجاف -الئم المناخ الحارالتي تُ 
المبنى واسعة ضمن هذه  فيإن امكانية التحكم بتاثيرات البيئة الخارجية  :  Site Planningمرحلة تخطيط الموقع -

َكتحديد اتجاه الرياح الموسمية الختيار  تتنوع اساليب تجنب الظروف القاسية للبيئة الخارجية ِلتأُخذ اشكاال عدة فقدالمرحلة، 
التوجيه االنسب لكتلة المبنى وتوظيف المجاورات واالشجار المزروعة للتظليل، كما يمكن االستفادة من أي مصدر مائي في 

بصورة أو  كذلك يمكن التحكم بمواد االنهاء الخارجية للموقع التي تؤثر. الموقع لتحسين منطقة المناخ الُمصغر المحيط بالمبنى
 .  االداء الحراري للمبنى فياخرى 
اثرًا كبيرا ِلقرارات التصميم  هناك ضمن هذه المرحلة: Building Massingمرحلة تصميم كتلة المبنى الخارجية  -

اءة التي ُتساعد على َتجُنب التاثيرات السلبية للبيئة الخارجية في الصيف والشتاء على حد سواء وانتاج مبنى ذات كف الرئيسة
َفِمن جملة هذه القرارات التقليل من المساحة السطحية الخارجية لكتلة المبنى لتقليل تعرضها للمناخ . اداء حراري عالية
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كتلة المبنى تحت سطح االرض للتقليل من تعريضها لكافة مؤثرات البيئة لالخارجي، وباالمكان ايضا طمر اكبر حجم ممكن 
الذي يزيد من الكسب الشمسي شتاءا والتجنب الحراري صيفا له االثر  الجنوبينى باالتجاه كما ان توجيه كتلة المب. الخارجية
 .  (1)، شكلمستوى االداء الحراري للمبنى فيالكبير 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
نسبة الى كتلة المبنى في الفترة الصيفية والفترة الشتوية واتجاهها أختالف حركة الشمس  :(1)شكل

 .رفبتص[ Melby,p:233]:المصدر/

يمكن في هذه المرحلة توظيف بعض المعالجات التصميمية على مستوى  :Building Planمرحلة تصميم مخطط المبنى  -
مثال ذلك معالجة بين البيئة الداخلية والخارجية، المخطط الداخلي لزيادة كفاءة أداء المبنى الحرارية كتوظيف فضاءآت انتقالية 

، ويمكن كذلك توظيف عملية أو بيئة داخلية مقاربة لمنطقة الراحة الحرارية اً ُمصغر  اً مناخ نيو كَ تُ  بما يساعد فيالفناء الوسطي 
وتكوين  (حديثة تصميمية خصائص ضمن) الهواء فمالق إستخدامالتحرك الهوائي الداخلي لتجديد الهواء بصورة مستمرة ب

َتبعا  أوقات إشغالهاحسب ذلك تسقيط الفضاءآت ويمكن ك. (7)، شكلداخل المبنى ُتحقق تحرك هوائيمسارات هوائية عمودية 
 .او تجنبه صيفاً  ِلحركة الشمس ِلزيادة الكسب الشمسي شتاءً 

 

 

 

 

 

 

 
 [1991الجوادي،  ]:المصدر/  مبنى سكني ذو مالقف هوائية ُمصممة بخصائص حديثة :(1)شكل

المعالجات التي تُقلل من الكسب  باالمكان استخدام العديد من: Building Envelope مرحلة تصميم غالف المبنى -
وذلك بالتحكم بخواص المواد البنائية بان تكون ذات سعة حرارية  ،عبر كتلة المبنى الحراري صيفا ومن الفقدان الحراري شتاءً 

ف كـذلك يمكن معالجة السقو . عالية واستخدام العوازل، أو بتظليل الجدران والسقوف بالمظالت الشمسية والنباتات المتسلقة
باعتبارها من اكثر السطوح التي تتعرض لالشعة الشمسية باستخدام السقوف الثانوية والسقوف المزروعة والحوضية كطبقة 
اضافية تفصل مابين البيئة الداخلية والخارجية، ايضا باستخدام جدران وسقوف مزدوجة لحماية المبنى من االشعة الشمسية 

 . محيطة بالمبنى، ولخزن طاقة االشعة الشمسية ِلغرض التدفئة شتاءً المباشرة صيفا ولتبديل كتلة الهواء ال
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السيطرة : تتاثر قرارات تصميم فتحات المبنى بجانبين رئيسين هما: Building Openingsمرحلة تصميم فتحات المبنى -
ولتحقيق . يادتها شتاءً على التهوية الطبيعية والسيطرة على االشعاع الشمسي ِلتقليل الكسب الحراري عبر الفتحات صيفا وز 

كـتقليل نسب المساحات الزجاجية على الواجهات وتظليل هذه الفتحات من االشعة  ،الغايتين هناك مجموعة من المعالجات
ختيار التوجيه المناسب للفتحات والتحكم بمساحاتها الغراض التهوية الطبيعية، وكذلك باالمكان استخدام ا  الشمسية الصيفية، و 

ذات خواص عازلة للحرارة وعاكسة لالشعة الشمسية، وتوظيف بعض التفاصيل للفتحات لتقليل التسرب الهوائي مواد زجاجية 
 .  وشتاءً  عبرها صيفاً 

 '' Martin Evans  (1980): '' Housing, Climate and Comfortدراسة 7-1
والتي تم صياغتها ايضا تبعا  ني،طريقة تتناسب مع العديد من التوجهات الخاصة بتصميم المبا M. Evansاقترح    

التصميمية، مقسما اياها الى اربع مراحل وموضحا خاللها مجموعة توصيات التي ُتترجم الحقا الى  للمراحلللتسلسل الطبيعي 
تناول المراحل التصميمية والمعالجات معالجات تصميمية تبعا النواع المناخات المختلفة، وفيما يخص المناخ الحار الجاف 

 :اتآتي بيئية بالشكلال
a- تصميم الموقعSite : البحث عن التسقيط االمثل للمبنى ضمن الموقع وتحري الوجَهة الى المصمم في هذه المرحلة  يتجه

واتجاه الرياح المحلية وتحري اتجاه رياح السموم  وهذا يستلزم دراسة كل من حركة الشمس، االفضل لتوجيه المبنى،
كما يوصي ِبزراعة . ِلحماية كتلة المبنى( كالمباني المجاورة واالشجار)مكونات الموقع  والعواصف الترابية الستغالل

 . االشجار والشجيرات ضمن الموقع الغراض التظليل وصد الغبار وتلطيف مناخ المنطقة المحيطة بكتلة المبنى
b- المتعارف عليه في المناطق فأن ية ِبسبب االجواء الخارجية القاس: تصميم شكل المبنى والفضاءآت الخارجية ضمن الموقع

والجل . كتلة المبنى فييكون هدف الُمصمم االساس غالبا هو تقليل أثر سلبيات هذه الظروف القاسية أن  الجافة - الحارة
الحجم الى هذا ُيفضل تقليل مساحة المبنى الخارجية باستخدام االشكال المضغوطة التي تكون نسبة مساحتها السطحية 

يفضل تظليل فتحات المبنى  كما. تي غالبا ماتكون ُموجهة نحو الداخل مع استخدام االحواش الداخليةصغيرة وال
 .والفضاءآت الخارجية من الشمس صيفا

c- درجات الحرارة مابين في التباين اليومي  إستدعى: وتحديد خواصها البنائية( من جدران وسقوف) تصميم عناصر المبنى
ويمكن تحقيق ذلك باستخدام مواد ذات . للجدران والسقوف أداء حراري ُمسيطر عليه ُمسبقاالليل والنهار الى ان يكون 

كما ُينَصح بتظليل . خواص تركيبية معينة كالمواد ذات سعة حرارية عالية ومواد ذات موصلية قليلة للحرارة واستخدام عوازل
 . لممكن ان تتلقاها يومياالجدران والسقوف من االشعة الشمسية لتقليل نسبة االشعة التي من ا

d- السيطرة على االشعة الشمسية والتهوية الطبيعية تصميم معالجات فتحات المبنى الى يهدف :تصميم فتحات المبنى .
كتقليل نسبة الفتحات الزجاجية في الواجهات وتوجيهها وتظليلها فاالولى تتحقق باالختيار الصحيح لشكل الفتحات الزجاجية 

في الفترات المعتدلة وتوظيف ظاهرة وتظليلها، والثانية تتحقق باعتماد ستراتيجيات التهوية الصحية الشرقية والغربية 
 .التي تعتمد على انخفاض درجات الحرارة ليال لتبريد كتلة المبنى( تأثير المدخنة)  stack effectالـ
متطلبات الحياة االخرى، بل يجب ان عن  ُيعزلن أن تحقيق متطلبات التصميم المناخي ال يمكن إ Evansكما اكد    

 . تتماشى مع الجوانب االقتصادية والظروف االجتماعية والمحلية وبما يحقق المتطلبات الوظيفية والرمزية للمبنى 

 Climate Responsive Architecture: A design“(: 1001) وآخرين  Simos Yannasدراسة   7-3
handbook for energy efficient buildings” 

الذي يحاول دائما ان يجعل " التصميم المتجاوب أو المتفاعل  مناخيا"الى أسلوب  االشارة في هذه الدراسة تلقد تم   
فالفكرة االساس الكامنة وراء التصميم . الظروف المحيطة بالمبنى ضمن منطقة الراحة او على االقل قريبة منها قدر االمكان

فكما ُموضح بالشكل . للتصميم في كل مايتعلق بجوانب المبنى والبيئة المبنية" كمقياس"المناخ اعتبار  يالمتجاوب مع المناخ ه
 الى  Bوالتقسيمات االخرى من، Aساعة موضحة في الخط  74ولفترة غير الُمسيطر عليها ان مجمل الظروف الخارجية ( 3)
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 F  من ا ما اقترحته الدراسة هو استثمار هذه المراحللذ .القتراب من منطقة الراحة المثاليةل المتتابعة مراحلالتمثل(F – B)  
المراحل تتابعا من الخارج هذه لتحسين ظروف البيئة المبنية مقارنة بظروف البيئة الخارجية وذلك من خالل اجراء تغييرات على 

راحل تصميم مناخي، وهذه اياها م ةالى الداخل لجعل امكانية السيطرة على ظروف المبنى الداخلية اكبر مايمكن، ومعتبر 
 :المراحل بالتفصيل هي كاتآتي

يمكن تحسين الظروف المحيطة بالمبنى بعد دراسة شكل وتوجيه  إذ: ضمن السياقوتصميمه تخطيط الموقع  (B)مرحلة  -1
المحيطة  عار و توجيه الش وجود االجسام المائية او انعدامها بالموقع، واستثمار واستثمار وشكله نوع التشجير اختيارو االرض 
 . ، وتصميم الفضاءآت المفتوحة والفضاءآت المبنية، واخيرا اختيار مواد انهاء االرض الخارجية المحيطة بالمبنىوعرضها

ويشمل التحكم  بعدة متغيرات كشكل مخطط المبنى : شكل المخطط والشكل الثالثي االبعاد -كتلة المبنى (C)مرحلة  -7
الحجم، واخيرا شكل الى ، وتوجيه المبنى، ونسبة المساحة السطحية الخارجية مبنىالمخطط المكونة لعناصر الالخارجي، و 

 .وح كتلة المبنىسط
وتشمل اختيار نمط الفتحات، وشكل الفتحات، وتوجيه الفتحات، : لإلضاءة والتهوية الطبيعيةالفتحات تصميم  (D)مرحلة  -3

 ، وتحديد اسلوب السيطرة على الفتحات
الجدران، و ، قفيعطي امكانية التحكم بمواد انهاء الس فهو: والخارجي لغالف المبنى تخطيط الداخليالتصميم وال (E)مرحلة  -4

ختيار المواد العازلة للجدران والسقفملمس والوان االنهاءآت الخارجية، مواد البناء، ومواد االنهاءآت الداخليةو       . ، وا 

 
 

 
 
 
 
 

داخلية ضمن  ظروف ها الىالجل تحويل الخارجية غير المريحةعن الظروف  ثيالا حيث يطرح الشكل تم ،التصميم المناخي :(3)شكل 
 [Arvide, 2001] :المصدر/  منطقة الراحة الحرارية

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

sustainable design” 
Szokolayلقد تناول 

فطرح ، ي مبنى يتم الشروع في تصميمهألبل السيطرة على االداء الحراري سُ و ت في دراسته امكانيا 
 Design" "متغيرات التصميم"داء الحراري واطلق عليها تسمية ألفي ا مجموعة من العناصر التصميمية التي لها التاثير االكبر

Variables"، وهي: 
a-  الشكل"Form" :الحجم او من خالل توجيه الى  ساحة السطحية الخارجيةالذي يمكن التحكم به اما من خالل نسبة الم

 .واعلى طاقة حرارية شتاءً  المبنى لالتجاه الذي يكسب اقل طاقة حرارية صيفاً 
b- البناء  مواد"Fabric:"  ويعني بذلك تحديد كفاءة السطوح الخارجية لخاصية االمتصاص واالنعكاس، واستخدام العوازل

 .السطوح الخارجيةو  الجدران امكانية تظليلو  العوازل ذات السعة الحرارية المقاومة للحرارة او العاكسة او
c-   الفتحات"Fenestration:"  موقعها وتوجيههاو يشير الى امكانية التحكم بالفتحات على عدة مستويات كحجم الفتحة، 

او ( ثابتة او متحركة)خارجية  والى نوعية الزجاج المستخدم بالفتحات وخواصه، والى آليات تظليل الفتحات كان تكون مظالت
 (. كالستائر)مانعات داخلية 

 منطقة الراحة المثالية
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d-  التهوية"Ventilation:"  حيث يشير هنا الى ان التعامل مع التهوية هو كالسالح ذو حدين لكون المبنى يحتاج الى
 لحرارة الخارجيةعلى من درجة اأالتخلص من الحرارة غير المرغوب بها عن طريق التهوية عندما تكون درجة الحرارة الداخلية 

، وفي الوقت ذاته نحتاج الى ان يكون طريقة انشاء الفتحات محكمة الجل (في اوقات الليل من االشهر الحارة وغالبا ماتكون)
والتي غالبا )عند حدوث التباين ذاته مابين درجات الحرارة الداخلية والخارجية  تخفيض التسرب الهوائي الذي يحدث صيفا وشتاءً 

 (. فترة النهارية صيفا والفترة الشتويةماتكون بال

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

architects and engineers” 
اليه الذي ينتمي  ضمن خواص المناخ الُمصغر" بيئيا"لتصميم وتخطيط المبنى " ُأُسساً " وجماعته Thomas وضعلقد    
ترتبط هذه االسس مع كل ِمن شكل . على مستوى استخدام الطاقة وتوفير بيئة داخلية مريحة أبنية كفوءةالمبنى ِلُيعطينا موقع 

 : ، ومسائل أخرى تتعلق بالتنظيم الداخلي، وكاتآتي"Skin" هِ وغالف "Body"تِه المبنى وكتل
a- الشكلForm :  تحديد حجوم الفعاليات المختلفة وتطوير شكل بتتعلق غالبا ماتكون قرارات التصميم الرئيسة واالولى

فخالل هذه المرحلة يتم التعامل "  Form revisited" المبنىومن ثم تاتي المرحلة الثانية من تصميم شكل . المبنى الخارجي
مقابل االشكال  compact formsمع الشكل العام للمبنى تبعا اِلستراتيجيتين مهمتين هما االشكال المضغوطة 

فمثال ذلك ان االشكال المضغوطة هي االفضل في المناخات التي تتطلب اقل كسب حراري .  articulated formsكبةالمر 
لكن ستكون مسالة تهويتها واضاءتها غير مباشرة، على عكس االشكال المركبة  ،(5و 4)، شكل(الجاف -كالمناخ الحار) ممكن
 .سهل وأفضلأامكانية التهوية الطبيعية  فيهاالتي 

 

 
 
 

( الداخلية والخارجية) وتغييراتها للتأثيرات الحرارية المبنى استجابة كتلة مدى سرعة من االمور المهمة هي : Bodyالكتلة
 .التي ترتبط بخواص المواد المستخدمة كخاصية التوصيل الحراري والسعة الحرارية، والتي يتم تحديدها ضمن هذه المرحلة

b- غالف المبنىThe building skin : غالف المبنى، منها السيطرة على االشعة  عبروجد عدة اساليب للسيطرة الحرارية ت
 عالوة علىانواعها واتجاهيتها بالسيطرة على الفتحات الزجاجية و الشمسية بالتظليل او بانعكاسية سطوح الجدران الخارجية، 

اساليب السيطرة اتآنفة أي من خاذ قراراته التصميميه بشان السيطرة على التهوية الطبيعية الداخلية، مما ُيوفر فرصة للمصمم بات
 . ضمن هذه المرحلةسيتخذها الذكر 

c-  التخطيط الداخلي للمبنىInternal layout: حيث يعمد التخطيط الداخلي الى دمج الغالف "skin " مع الكتلة"body"، 
والحد منها صيفا، وتسمح بالتهوية  ء والحرارة شتاءً ضمن تكوين واحد ليتم تقسيم المبنى داخليا بطريقة تسمح بنفاذية الضو 

    .ت المبنى بصورة مريحة وبدون عرقلة داخليةاالطبيعية داخل فضاء

ر شكل تغيُ بتغيير المساحة السطحية الخارجية  :(4)الشكل
 [.33:ص ،1010محمود،]:لمصدرا /(مثبوت الحجعند )المبنى 

 

فكرة المباني المتالصقة في تقليل تعرضها للظروف ( 5)الشكل
 .         [Evan,1980,p:74]:المصدر/ الخارجية
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 John Martin Evans (1007):” The comfort Triangles: A new tool for bioclimaticدراسة  7-6
design” 
السيطرة المناخية ضمن مراحل تطوير التصميم المعماري،  ئبادتداخل ستراتيجيات وم بإمكانية J. Evansدراسة  اهتمت
النتائج المطروحة بلغة الكلفة المصروفة على المبنى الجل تطبيق المعالجات المناخية وابقاءه ضمن مديات الراحة  وأوضحت
" الوقائية" صفة المعالجات تاخذ بصورتها االولية فإنهاما نوعية المعالجات التي طرحتها الدراسة ضمن كل مرحلة أ. المقبولة

تجاه القرارات التصميمية الثانوية أو التفصيلية تتحول المعالجات البيئية من معالجات وقائية إوكلما تقدمت العملية التصميمية ب
 (:1)جدولكاتآتي، كان والتداخل مابين المعالجات الُمحتملة ومراحل التصميم ". عالجية"الى معالجات 

a- البيئة والطاقة، وغالبا  فيت تكون القرارات الخاصة باختيار الموقع وحجم المبنى الكلي ذات تاثير كبير عند مرحلة الدراسا
 .قرارات اتآخذة باالعتبار الجوانب البيئية ايجابيات في تقليل كلف التشغيل الُمستقبليةللماتكون 

b- عند مرحلة التخطيط االوليSketch design   ارتفاعه، وتوجيهه ذات تاثير و شكل المبنى، تكون القرارات الخاصة ببدائل
 .لكلفة البنائيةا لزيادة بالنسبة مستويات الراحة والطاقة وذات تأثير قليل جدا فيجيد 

c-  لكن مهما كانت . قلل من الحاجة الى الطاقةتانظمة التزجيج والمواد العازلة حراريا  فأنعند مرحلة المواصفات والتفاصيل
والمواد العازلة فانها لن ُتغطي تماما على اخطاء التوجيه والشكل غير المناسب او حتى مساحات كفاءة المواد الزجاجية 

 . على مدى ُعمر المبنى التزجيج الكبيرة، مما سيؤدي الى ارتفاع قيمة الكلفة التشغيلية
d- على مستوى البيئة  ُمحدد تاثير عند مرحلة التنفيذ تظهر القرارات الخاصة باختيار المواد البنائية والتي غالبا ما تكون ذات

 . الداخلية وراحة المستخدم واالداء الحراري للمبنى
 

وفق  مراحل تصميم المشروع مع فكرة تكامل مباديء التصميم المناخي والكلف البنائية والتشغيلية في كل مرحلة :(1)الجدول
  [Evans, p: 36] :المصدر /John M. Evansدراسة

 المرحلة التصميمية
انيات تطبيق أمك

مباديء التصميم 
 المناخي

كلف تطبيق مباديء 
 التصميم المناخي

مرحلة الدراسات والبرمجة  -1
وطرح المقترحات االولية 

 للمبنى وموقع البناء
 أمكانية عالية جداا 

البدائل التصميمية الُمحتملة 
 تكون

 تكون ذات كلف قليلة

 أمكانية عالية مرحلة الُمخططات االولية -1
بالحجم، )لخاصة القرارات ا

تكون ( والتوجيه، والشكل
 ذات كلفة قليلة

مرحلة المخططات  -3
 كلفة قليلة أمكانية جيدة االساسية

مرحلة تطوير المشروع  -4
 النهائية

أمكانية محدودة 
لتعديل المعالجات 

 المناخية
 كلفة أكبر

مرحلة تحديد المواصفات  -5
 والتفاصيل

أمكانية محدودة 
 كلفة ذات تأثير كبير جداا 

أمكانية محدودة  مرحلة االنشاء -6
 جداا 

زيادة الكلفة عند وجود 
 تغييرات

أمكانية محدودة  مرحلة االستخدام -7
 زيادة الكلفة بسبب التغييرات جداا جداا 
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أعتماد مبدأ تكافؤ الطاقات الحرارية العام للتنبؤ بمثالية التشكيل الهندسي لغالف ":(1996)نورس , دراسة الراشد 7-7
 "المبنى

، فاالولى يتم اتخاذها في المراحل المبكرة "العالجية"و" الوقائية"لعملية التصميم الى نوعين  المعالجات البيئية الراشد صنف
فالقرارات الوقائية تضمن كفاءة اداء عالية ومرونة كبيرة وتكون مدروسة . والثانية في المراحل المتاخرة من العملية التصميمية

 . تكون بعكسهافالعالجية بشكل اكبر، اما القرارات 
 :وقام كذلك بتجزئة العملية التصميمية الى ثالث مراحل رئيسة تتداخل مع القرارات البيئية

 .مرحلة دراسة الموقع وتصميم الفضاءآت الخارجية :االولى -
 .مرحلة تصميم كتلة المبنى ووضع التصورات االولية عن هندسية التشكيل والتوجيه :الثانية -
 .لة اختيار مواد البناء وتوزيع الفتحات وتفصيل كتلة المبنىمرح :ةلثالثا -

ال يمكن الجزم بكفاءتها تبعا الستخدامها ضمن المرحلة االولى أو ( اي الحلول المناخية)ثم اشار الى ان االفكار التصميمية 
،الن كل جزء أو كل " (ئية و العالجيةالوقا"ليثبت انها ال تنتمي الى تصنيف الحلول )لثانية أو الثالثة من العملية التصميمية ا

يمكن  المعالجات المناخية عناصر تصميمية الف. للمبنىحل يكمل البعض اتآخر ضمن منظومة حرارية واحدة وهو التصميم النهائي 
 .حد متكاملالحكم على جودة وكفاءة العنصر الواحد منها دون اختبار تركيبه مع مجموعة العناصر االخرى من اجل الخروج بتكوين وا

 : خالصة الدراسات السابقة
 مكانية ربط مراحل العملية التصميمية بتطبيق ستراتيجيات السيطرة الذاتيةإبعد ان تم طرح الدراسات السابقة المتعلقة ب

فترة ستراتيجيات خاصة بالفترة الصيفية وستراتيجيات خاصة بال، التي بدورها تنقسم الى (والُمتمثلة بالمعالجات التصميمية)
، نجد أن اغلب هذه الدراسات قد ركزت على طرح معالجات تصميمية ُيمكن ِباستخدامها َتَحسين أدآء المبنى الحراري،  الشتوية

( 7) الجدول في وضحوكما مُ . نف وفقا للمرحلة التصميمية التي يمكن أن توظف خاللهاصُ  قدكما إن اسلوب طرح المعالجات 
  .ُملخص لهذه الُمعالجات

 

 [الباحثان:]المصدر/ ملخص لطروحات الدراسات السابقة :( 1 )لجدو

 البيئيةالمعالجات  المراحل التصميمية الدراسة 
 Watsonدراسة  1

(1983) 
a- تقليل انعكاسية مواد , استخدام تضاريس االرض والمجاورات للتظليل  تخطيط وتصميم الموقع

التخلص من اضطرابات الرياح صيفا , االنهاء الخارجية
 , استخدام التبريد التبخيري في الموقع,وشتاءً 

b- طمر هيكل ,توجيه كتلة المبنى,تقليل المساحة السطحية لكتلة المبنى تصميم كتلة المبنى
 .المبنى

c- هواء عمودوتكوين  ,هواء فمالق, استخدام الفناء الوسطي تصميم مخطط المبنى (air 
shaft) يات مع حركة تسقيط الفضاءآت والفعال,  داخل المبنى

 .الشمس
d- المواد ذات السعة الحرارية , المواد العازلة, استخدام السقوف الثانوية تصميم غالف المبنى

استخدام النباتات المتسلقة , تظليل الجدران والسقوف, العالية
استخدام السقوف , استخدام السقوف المزروعة, واالشجار للتظليل

 .جةاستخدام جدران وسقوف مزدو , الحوضية
e- التحكم بمساحة , تظليل الفتحات, توجيه الفتحات,تقليل الفتحات تصميم فتحات المبنى

استخدام تفاصيل انشائية , خواص عازلة اتاستخدام مواد ذ, الفتحات
 .  للفتحات لتقليل التسرب الهوائي

 M. Evansدراسة  2
(1980) 

a-  تصميم شكل المبنى
 والفضاءآت الخارجية

تصميم الفضاءآت الخارجية  , اتجاه الرياح ,دراسة حركة الشمس
 .واستخدام التشجير

b- تظليل الفضاءآت , الفناءآت الوسطية, استخدام االشكال المضغوطة تصميم عناصر المبنى
 .الخارجية
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 البيئيةالمعالجات  المراحل التصميمية الدراسة 
c-  تصميم عناصر المبنى

 (جدران وسقوف)
مواد ذات موصلية , مواد ذات سعة حرارية عالية, استخدام العوازل

 .يل الجدران والسقوفوتظل, قليلة
d- اختيار اشكال )على مستوى معالجات الحماية من الطاقة الشمسية  تصميم فتحات المبنى

 (.تقليل نسب الفتحات, تظليل الفتحات, الفتحات
 crossاستخدام ظاهرة الـ ) على مستوى معالجات التهوية الطبيعية

ventilation   و الـstack effect زائدةللتخلص من الحرارة ال .) 
 دراسة 3

Simos   نو وآخر 
(2001) 

a-  تصميم وتخطيط الموقع
 والسياق

استثمار االجسام المائية , تشجير الموقع, وتوجيهه دراسة شكل المبنى
اختيار مواد انهاء , تصميم الفضاءآت المفتوحة, ضمن الموقع

 . االرض الخارجية المحيطة بالمبنى
b- المخطط  -كتلة المبنى

 االبعاد  والشكل الثالثي
نسبة , توجيه المبنى, عناصر المبنى, شكل مخطط المبنى الخارجي

 .شكل السطح, الحجم\السطح 
c- لإلضاءة الفتحات  تصميم

 والتهوية الطبيعية
السيطرة , توجيه الفتحات, شكل الفتحات, اختيار نمط فتحات المبنى

 . على الفتحات
d-  التصميم والتخطيط الداخلي

 مبنى والخارجي لغالف ال
الوان وملمس , ن الخارجيةااختيار مواد انهاءآت السطح والجدر 

, اختيار مواد االنهاء الداخلي, اختيار مواد البناء, االنهاء الخارجي
 . والمواد العازلة للسقف والجدران

 .S.Vدراسة 4
Szokolay 
(2004) 

a- توجيه كتلة المبنى, الحجم\نسبة السطح  الشكل. 
b- استخدام , امتصاصية وانعكاسية الجدران, السطوح والجدرانتظليل  طراز البناء

 .استخدام مواد ذات سعة حرارية عالية, العوازل
c- الخواص الحرارية للمواد , توجيه الفتحات, التحكم بحجم الفتحات الفتحات

 .تظليل الفتحات, الزجاجية
d-  من المبنى تقليل التسرب الهوائي صيفا وشتاءً , تهوية كتلة المبنى التهوية 

ليه  .وا 
 Randallدراسة 5

Thomas 
(2006) 

a- تفصيل كتلة المبنى, شكل المبنى الخارجي, حجم المبنى الشكل. 
b- (.كالموصلية الحرارية والسعة الحرارية للمواد)  خواص المواد البنائية الجسم 
c- ية التهو , تظليل الفتحات, انعكاسية السطوح الخارجية, تظليل للجدران قشرة المبنى

 . الطبيعية
d- تصميم الجدران والقواطع الداخلية للمبنى التخطيط الداخلي للمبنى. 

 J. Evansدراسة 6
(2007) 

a- تحديد حجم المبنى, اختيار الموقع مرحلة البرمجة. 
b- توجيه المبنى, ارتفاع المبنى, شكل المبنى عند مرحلة التخطيط االولي. 
c- استخدام مواد عازلة , مواصفات المواد الزجاجية المختلفة استثمار مرحلة المواصفات والتفاصيل

 .حراريا
d-   اختيار مواد االنهاء مرحلة التنفيذ . 

 دراسة النورس 2
(1996) 

a-  دراسة الموقع وتصميم
 الفضاءآت الخارجية

 

b- تشكيل وتوجيه كتلة المبنى تصميم كتلة المبنى 
c-   اختيار مواد البناء وتوزيع

 كتلة المبنىالفتحات وتفصيل 
 

إعادة تصنيف لكافة معالجات التصميم البيئية الُمستخلصة من الدراسات السابقة لتحديد مدى تكرارها ( 3)وُيمثل الجدول 
 .صميمية التي يتم توظيفها خاللهاوالمرحلة الت
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 [الباحثان:]درالمص/أعادة تصنيف لكافة معالجات التصميم البيئية الُمستخلصة من الدراسات السابقة  :(3)جدول 
  2اتالدراستأشير المعالجات ضمن 

دراسة  المعالجة
Watson 
(1983) 

دراسة 
Evans 
(1980

) 

 دراسة
Simos 
(2001) 

 S.V دراسة
Szokolay 
(2004) 

 دراسة
Thomas 
(2006) 

 دراسة
J.Evans 
(2007) 

دراسة 
 النورس
(1990) 

       توظيف المجاورات للتظليل 
       د انهاء االرضيات الخارجية المحيطة بالمبنىإنتقاء موا 
       توجيه كتلة المبنى بتناسق مع حركة الرياح 
       توظيف ظاهرة التبريد البخيري في الموقع 
       تصميم الفضاآت الخارجية المفتوحة 
       أستخدام التشجير 
       دراسة حركة الشمس 
       توجيه كتلة المبنى 
       تقليل المساحة السطحية لكتلة المبنى نسبة الى الحجم 
       طمر هيكل المبنى 
       إستخدام الفناءآت الوسطية 
 تظليل الفضاءآت الخارجية       
       تشكيل سطوح المبنى 
       تصميم شكل مخطط المبنى الخارجي 
       تصميم العناصر المكونة لكتلة المبنى 
       تحديد ارتفاع المبنى 
       توظيف الملقف الهوائي 
       تكوين air shaft عند تصميم)على المستوى العمودي 

تسقيط الفضاءآت والفعاليات في المخطط تبعا لحركة         (المقطع
 لداخلية للمبنىتصميم الجدران والقواطع ا        الشمس

       إستخدام السقوف الثانوية 
       استخدام المواد العازلة 
       استخدام المواد ذات السعات الحرارية العالية 
        تظليل الجدران 
       تظليل السقوف 
       توظيف السقوف الحوضية 
       وعةتوظيف السقوف المزر 
       استخدام جدران وسقوف مزدوجة 
       تحديد مواد األنهاء الداخلي 
       تحديد الوان ونوعية مواد األنهاء الخارجي 
       تقليل الفتحات 
       توجيه الفتحات 
       تظليل الفتحات 
       التحكم بمساحة الفتحات 
       التحكم بشكل الفتحة 
       استخدام زجاج ذو خواص عازلة 
        استخدام تفاصيل انشائية للفتحات لتقليل التسرب الهوائي 
       تهوية كتلة المبنى 

 

 
                                                           

2
لعملية التصميمية وفقًا ِلتسلُسل مراحل ُكل دراسة من الدراسات المذكورة سابقًا، أما مجموعات المعالجات التصميمية الُمحددة داخل األُطر ُتمثل مراحل ا  

    .فُيمثل المعالجات االكثر تكرارا ضمن طرح الدراساتالتظليل االفقي للمعالجة ضمن مجموعة الدراسات 
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 :إستخالص مفردات اإلطار النظري -8

 ،الجاف-لمناخ الحارالمالئمة ل السيطرة الحراريةات البيئية التي ُتحقق أهداف ستراتيجي مجموعة المعالجات التصميم بعد تحديد 
أن َتندمج هذه المعالجات البيئية مع النتاج المعماري إذ ينبغي . نوعها وتباُين تأثيرها في التصميمز هذه المعالجات ِبتميُ تَ نجد 

سية، مما يتطلب أخذ ووظيفي وجمالي مدروس يتفق مع أفكار المصمم ومتطلبات الحالة التصميمية االسا ضمن نسق فكري
 فيالنها تؤثر بصورة مباشرة ( ِبُعمومياتها وتفاصيلها)بنظر االعتبار خالل المراحل التصميمية ( ُكاًل أو ُجزءً ) هذه المعالجات

ا باألعتماد على مو  .للشاغلين ءاالدامستوى مستويات الراحة الحرارية و  في وكذلكمستوى االداء الحراري للمبنى وكفاءته الكلية، 
 إستخالصهاهذا البحث في  تم. َتُمر بمراحل متعددة( وفقا للمنظور البيئي) أن العملية التصميميةف، السابقةدراسات الورد في 

 : وهي كاتآتي أربع مراحل تنتقل بالُمصمم من القرارات التصميمية الرئيسة الُمرتبطة بالكليات الى القرارات المرتبطة بالتفاصيل،ب
 .وكتلة المبنى الموقع مرحلة تصميم مخطط -1
 .مرحلة تصميم مخطط المبنى -1
 .مرحلة تصميم غالف المبنى -3
 .  مرحلة تصميم فتحات المبنى -4
خاصة بالفترة الشتوية،  أخرىتحديد ستراتيجيات خاصة بالفترة الصيفية و فقد تم  أما بالنسبة لستراتيجيات السيطرة الحرارية،   

 :كاتآتيالى ستراتيجيتين أخرتين  هماتنقسم كل من
 :ستراتيجيات الفترة الصيفية تنقسم الى  -

 .ستراتيجية السماح بالفقدان الحراري -ب       .ستراتيجية مقاومة الكسب الحراري - أ
 :ستراتيجيات الفترة الشتوية تنقسم الى -
 .ستراتيجية مقاومة الفقدان الحراري -ب      .ستراتيجية السماح بالكسب الحراري - أ

 :، كانت كاتآتي(3)من الجدول رقم  تحديدهاالجات التصميمية ذات التكرارات العالية التي تم المعيتعلق بأهم وفيما  
المعالجات االكثر تكرارا هي المتعلقة بتوجيه كتلة على مستوى المعالجات المرتبطة بتصميم موقع وكتلة المبنى كانت  -أوالً 

 .اءآت الخارجية للمينىنى، تصميم كتلة المبنى، تشكيل سطوح المبنى وتصميم الفضبالم
تظليل اجزاء المبنى هي المتعلقة ب على مستوى المعالجات المرتبطة بتصميم مخطط المبنى كانت المعالجات االكثر تكرارا -ثانياً 

 .واستخدام مالقف الهواء وتسقيط الفعاليات لتوافق حركة الشمس
ستخدام المواد إت المعالجات االكثر تكرارا هي المتعلقة بلجات المرتبطة بتصميم غالف المبنى كانعلى مستوى المعا -ثالثاً 

 .العازلة، المواد ذات السعات الحرارية العالية، تظليل الجدران والسقوف وتحديد الوان ومواد االنهاء الداخلي والخارجي
لمتعلقة  بتهوية المبنى، على مستوى المعالجات المرتبطة بتصميم فتحات المبنى كانت المعالجات االكثر تكرارا هي ا -رابعاً 

 . التحكم بمساحة الفتحات، توجيه الفتحات، تظليل الفتحات واستخدام انواع زجاج ذو خواص عازلة
ضمن المراحل االربع للعملية التصميمية، ( التي ُحددت من الدراسات السابقة) تم ترتيب معالجات التصميم البيئية وفقا لما سبق

 الُمعالجات البيئية(4)يوضح الجدولحيث . هما للفترة الحارة واالخرى للفترة الباردةان أحدييجيتالتي بدورها ُصنفت ضمن سترات
الُمعالجات البيئية الُمحققة لستراتيجيات ( 5) يوضح الجدولفي حين  ،الُمحققة لستراتيجيات السيطرة الحرارية للفترة الصيفية

 .السيطرة الحرارية للفترة الشتوية
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 [انالباحث] :المصدر/لجات البيئية وفقاا لمراحل العملية التصميمية الُمحققة لستراتيجيات الفترة الصيفيةالُمعا :(4)جدول

 
 

 الفترة

 
 

 الستراتيجية

 مراحل العملية التصميمية

 : المرحلة االولى
 مخطط الموقع وكتلة المبنى

 : المرحلة الثانية
 مخطط المبنى

 : المرحلة الثالثة
 غالف المبنى

 :لة الرابعةالمرح
 فتحات المبنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفترة 
 الحارة

 

 

 

 

 

 

 

مقاومة الكسب 
 الحراري

تقليل المساحة السطحية  .1
الخارجية لغالف 

 .[14]،[1]،[8]،[11]المبنى
تشكيل كتلة المبنى  .7

 .[14]،[1]، [11]وتوجيهها
تحقيق التكافؤ الحراري لغالف  .3

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

رفع طبقة االرض  االرض او
 .[11]،[8]للحماية االرضية

] ،[8]تغطية االرض والتشجير .5

17]. 
  توظيف المجاورات، .1

     والمزروعات للتظليل 
 .[11]الشمسي 

تقليل انعكاسية سطوح االرض  .2
، [11]الخارجية المقابلة للشبابيك

[1] . 
استخدام الفناء الوسطي ضمن     .8

 . [8]،[11]مخطط المبنى

 

لُمظللة الشرفات ا. 11
[15]،[14]،[11]،[8]. 

استخدام المواد العازلة . 11
لمقاومة التدفق الحراري عبر 

، [14]،[17] ،[8]،[11]،[1]غالف المبنى

[15]. 

استخدام مواد ذات سعة . 70
حرارية عالية في غالف 

 .[11]،[ 8]،[ 14]،[15]المبنى
استخدام مواد عاكسة . 71

لالشعة  على سطوح المبنى 
 الخارجية

[ 8]،[ 14]،[15]تظليل الجدران. 77

،[11]. 
أستخدام جدران وسقوف . 73

 . مزدوجة لتهوية قشرة المبنى
استخدام النباتات متسلقة . 74

 . [11]حول غالف المبنى
 .[14]،[ 8]،[11]تظليل السقوف. 75
استخدام السقوف . 71

 .[11]المزروعة

تقليل فتحات االبواب . 78
 .[11]،[8]والشبابيك في الجدران

استخدام الزجاج ذو خواص . 71
 .[14]،[1]،[ 11]،[1]عازلة 

] ،[11]،[ 8]تظليل الفتحات. 30

17]،[14] ،[15]. 

 

 

 

استقطاب نسائم الصيف  .1
بتشكيل كتلة المبنى وتوجيهها 

[8]،[11]، [17]. 

ظاهرة التبريد  توظيف.  17
 .[1]، [11]التبخيري في الموقع

االختيار االمثل لموقع  .13

استخدام السقوف . 72
 .[11]الحوضية

توجيه فتحات االبواب . 31
والشبابيك لزيادة التهوية الطبيعية 
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 الفترة

 
 

 الستراتيجية

 مراحل العملية التصميمية

 : المرحلة االولى
 مخطط الموقع وكتلة المبنى

 : المرحلة الثانية
 مخطط المبنى

 : المرحلة الثالثة
 غالف المبنى

 :لة الرابعةالمرح
 فتحات المبنى

 

 

 

السماح 
بالفقدان 
 الحراري

 

توظيف المجاورات  .10
والمزروعات الستقطاب نسائم 

 . الصيف
 

الفضاءآت ذات المصادر 
الحرارية الداخلية ضمن 

 .[11]المخطط االفقي
استخدام المخطط المفتوح . 14

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

توظيف الفضاءآت العمودية . 15
للسماح بالتدفق الهوائي 

 .[11]خليالدا
 . [11]استخدام مالقف الهواء. 11

[11]، [17]،[14]،[3]. 

التحكم بمساحة الفتحات . 37
] ،[11]ادة التدفق الهوائييلز 

17]،[14]،[3]. 

 Wing wallsاستخدام الـ . 33
ياح الى داخل لتوجيه الر 

 .[11]المبنى

 

 [انالباحث]:المصدر/ الُمعالجات البيئية ضمن مراحل العملية التصميمية الُمحققة لستراتيجيات الفترة الشتوية :(5)جدول

 
 

 الفترة

 
 

 الستراتيجية

 
 مراحل العملية التصميمية

 

 : المرحلة االولى
 مخطط الموقع وكتلة المبنى

 : المرحلة الثانية
 لمبنىمخطط ا

 : المرحلة الثالثة
 غالف المبنى

 :المرحلة الرابعة
 فتحات المبنى

 
 

 
 

الفترة 
 الباردة

 
السماح 
بالكسب 
 الحراري

 
، [61]تشكيل كتلة المبنى وتوجيها . 2

[1]،[61]. 

 
تسقيط الفعاليات في مخطط . 61

 .[61]المبنى لُتوافق حركة الشمس 

  
تركيز نسبة التزجيج .  41

] ،[61]بيةبالواجهة الجنو

62]،[61]،[4]. 
 

مقاومة 
بالفقدان 
 الحراري

تقليل المساحة السطحية  .6
الخارجية لغالف المبنى 

[61]،[8]، [62]،[61]. 
طمر هيكل المبنى تحت طبقة  .1

االرض او رفع طبقة االرض 
 .[61]،[8]للحماية االرضية

استخدام حاجز رياح خارجي . 68
 .[61]،[61]في المدخل

 

د العازلة استخدام الموا. 61
لمقاومة التدفق الحراري عبر 

] ،[8]،[61]،[1]غالف المبنى 

62]،[61] ،[61]. 
استخدام السقوف . 21

 .[61]المزروعة

تقليل فتحات االبواب . 28
 . [61]،[8]والشبابيك في الجدران

استخدام تفاصيل معمارية . 41
لالبواب والشبابيك لمنع تسرب 

 .[61]،[61]الهواء خاللها
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 اجاتاالستنت -9

يؤثر في تحقيق متطلبات الجانب البيئي للمشروع التصميمي مجموعة من المعالجات، أمكن تصنيفهم الى اربع مجاميع  -
مرحلة تصميم كتلة المبنى ومخطط الموقع، مرحلة تصميم مخطط ) تتوافق مع مراحل العملية التصميمية االربعة وهي

التي يمر بها المشروع التصميمي منذ المراحل ( فتحات المبنىالمبنى، مرحلة تصميم غالف المبنى، ومرحلة تصميم 
 .حيث يتمكن المصمم من االختيار بين المعالجات البيئية المالئمة لكل مرحلة تصميمية. االولية الى مراحله النهائية

جااًل يمكن اليتطلب من المصمم توظيف جميع معالجات التصميم البيئية في المشروع التصميمي الواحد، انما هناك م -
 .مالئمة للمشروع التصميميالالمعالجات  توظيف اكبر عدد من خالله المناورة في تبني

النظر الى المعالجات  تختلف معالجات التصميم البيئية في االهمية واالولوية حسب طبيعية المشروع التصميمي، لذا يتوجب -
ليتم اعتماد عدد منها ضمن القرارات التصميمية بما ُيالئم  تصميمي بصورة شموليةالمشروع ال البيئية المتاح استخدامها في

 . خصوصية المشروع التصميمي ومتطلباته التصميمية الُمتعددة
ما تؤخذ المتطلبات البيئية باالعتبار من المراحل االولية للعملية التصميمية، فان المصمم يمتلك امكانية تحقيق استجابة عند -

باالعتبار إال في مراحل التصميم المتأخرة فإن امكانية تحقيق المتطلبات البيئية ستكون الجوانب البيئية  بيئية عالية، اما اذا لم تؤخذ
 .قليلةمرونة و  ضيقةمساحة في تحقيق مبان كفوءة بيئيًا في  التي عندها ستكون حرية المصمممقتصرة على االجزاء والتفاصيل، و 

تي تتوافق في متطلباتها مع تحقيق متطلبات المشروع الوظيفية والرمزية على المعالجات اليتوجب على الُمصمم التركيز  -
مدى واسع على توفير  التصميمفي  وان يستند ،فائدةو النتاج المعماري أكثر تكامال وأكثر غنى ليكون  ،والشكلية واألنشائية

 .بصورة متجانسة ومتناغمة مع بعضها البعض المتطلبات التصميميةمن 

 المصادر  -11

 ماجستير مقدمة إلى قسم الهندسة المعمارية رسالة"  توظيف الطاقة الشمسية في األبنية في العراق"، إنعام أمين البزاز -1
 .م1110 جامعة بغداد،/

، إتحاد مجالس البحث "طريقة جديدة لتوظيف وسائل التهوية والتبريد التراثية في االبنية الحديثة"الجوادي، مقداد،  -7
 .م1118/ ولالعلمي، بغداد، تشرين األ

, "اعتماد مبدا تكافؤ الطاقات الحرارية العام للتنبؤ بمثالية التشكيل الهندسي لغالف المبنى",نورس راشد عبد الرزاق, الراشد -3
 . م1111, الجامعة التكنولوجية, قسم الهندسة المعمارية, رسالة ماجستير

، رسالة ماجستير، قسم الهندسة "ءة المبنى الحراريةمعالجات التصميم البيئية وأثرها في كفا"محمود، سرى زكريا يحيى،  -4
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