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 (الفصل الثاني)المحاضرة الخامسة  

 المميزات البيئية لألبنية التقليدية
يتميز البيت التقليدي بخصوصية معمارية عالية واهمية طرازية كبيرة، فخصائصه 

 .طويلة وقرون عديدةناتجة من التراكمات والتفاعالت المعمارية لفترات 
الجذور التاريخية التي أثرت في تطور البيت التقليدي ترجع الى حضارات وادي 
الرافدين السومرية والبابلية، حيث كان النمط الشائع فيهما منذ ذلك الوقت هو البيت 
ذو الفناء الداخلي المفتوح والمتراص مع مباني مماثلة ومتكررة اخرى لتشكل نسيجا 

 .اً حضريًا موحد
 :هناك اربع مناطق تاريخية في بغداد هي

 الكرخ -
 الرصافة -

 الكاظمية -

 االعظمية -
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 (:المؤثرة في أداءه البيئي)مكونات البيت التقليدي 
 الفناء الوسطي -
 الطارمة -

 الشناشيل -

 المداخل المنكسرة -

 االورسي -

 الكابشكان -
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 .الزقاق الخارجي -

 

(الفصل الثاني)السادسة المحاضرة   

ووحدات قياس الضوء تعاريف في االضاءة  
إذ يمثل . شكلت االضاءة احد المفاهيم االساسية في تصميم المباني قديمًا وحديثاً 

.االبصار أهم قنوات اتصال االنسان مع بيئته المحيطة  
عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تقع ضمن الطيف :طبيعة الضوء

.الكهرومغناطيسي، وتتميز بانها موجات مرئية  
:وحدات الضوء  

اللومن: هو الوحدة االساسية في قياس الفيض الضوئي، وهو عبارة عن كمية الفيض 
.الضوئي المنبعث من مصدر ضوئي في وحدة الزمن وفي جميع االتجاهات  

Lumen - A lumen measures the light produced by a lamp. Lamps are given a 
lumens-to-watt rating (like miles-per-gallon). Below are the ranges of lumens per 
watt for different lighting types. 

Incandescent 5 - 25 

Mercury Vapor 25 - 50 

Fluorescent  20 - 100 

High Pressure Sodium 45 - 110 

Metal Halide 45 - 100  

Because they have a greater lumen-per-watt rating, fluorescent lamps are much 
more efficient than typical incandescent lamps. 

عندما ينتشر الفيض الضوئي على مساحة معينة يطلق عليه بمستوى االضاءة 
(Level Of Lighting) أو االستضاءة   (Illumination) الذي يقاس بمصطلح  
lm/m)لومن لكل متر مربع

2
 .(Lux) أو باللوكس (

http://www.sce.com/SC3/_Tips/MediumLargeBusiness/Lighting/LightingTypes.htm
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(الفصل الثاني)السابعة المحاضرة   

 المستويات العامة لإلضاءة الداخلية
:مستويات اإلضاءة المالئمة للفضاءآت الداخلية  

هناك مستويات من اإلضاءة تعطي الشعور بالراحة البصرية، ترتبط خصيصًا 
.الفضاء ونوع المهمة المرئيةبوظيفة   

وعمومًا، فاألشخاص . كما تتغير متطلبات مستويات اإلضاءة مع تقدم العمر
بحاجة الى ضعف كمية اإلضاءة ( على األقل)عامًا يكونوا ( 06)اللذين يكون عمرهم 

عامًا ألداء مهامًا بالدقة والوقت ( 06)التي يحتاجها األشخاص اللذين هم بعمر 
.نفسيهما  

ح الجدول المعدل المناسب لمستوى اإلضاءة ضمن منطقة العمل لكل يوض
.سم( 58)فضاء، وعلى مستوى العمل بإرتفاع   

 

Type Of Activity 

Ranges Of Illuminance (Lux) 
Illuminace 

Category 
Critical Task or 

Users of 55 Years 
of Age or Greater 

Important Task or 
Users of 40 to 55 

Years of Age 

IESNA* 
Guideline 

Very Poor - Public Spaces 
With Dark Surroundings 

50 40 30 A 

Poor – Simple orientation 
for short temporary visits 

100 75 50 B 

Medium – Working 
spaces where visual task 
are only occasionally 
performed 

200 150 100 C 

High – Performance of 

visual tasks of high 
contrast or large size  

500 400 300 D 

 
(الفصل الثاني)الثامنة المحاضرة   

 مصادر االضاءة الطبيعية
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:تنقسم مصادر االضاءة الطبيعية الى  

 .الشمس -

.هي المصدر الرئيس للطاقة الحرارية والضوئية  
 

 .السماء -

تتغير شدة إضاءة السماء بصورة منتظمة إعتمادًا على دوران األرض حول الشمس 
كما تختلف هذه اإلضاءة إعتمادا . خالل الفصول األربعة ودورانها اليومي حول نفسها

) على كمية الغيوم المغطية لها، فهناك سماء غائمة كليًا   Overcast Sky ، وسماء (
)غائمة جزئيًا  Sky   Partial )ماء صافية ، وس( Clear Sky .) 

 

 .االرض بضمنها المصدات الخارجية -
الضوء المنعكس من سطح األرض غير المظللة المقابلة للشباك يمكن أن يعتبر أحد 

. مصادر الضوء الطبيعي الذي يسقط على الشباك، وخصوصًا في المباني الواطئة
.ألرض المقابلة للشباكأما في المباني المرتفعة فاألمر يتطلب إمتداد أكثر لمساحة ا  

للكاسرات الشمسية وبضمنها سمك الجدار المحيط بفتحة الشباك ووجود كما ان 
فهي . األبنية المجاورة تأثير في كمية اإلضاءة الطبيعية التي ستصل الى الشباك

األول تصد جزًء من توزيعات اإلضاءة السماوية القادمة من قبة : تعمل بإتجاهين
واإلتجاه . من مستويات اإلضاءة السماوية الواصلة الى الشباك السماء، بذلك ستقلل

الثاني انها في الوقت نفسه تعكس جزًء من اإلضاءة المباشرة واالضاءة السماوية 
الساقطة عليها إعتمادًا على شكلها وطبيعة خصائص سطحها، وبالتالي فقد تزيد من 
.مستوى االضاءة النهارية الساقطة على الشباك  
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(الفصل الثاني)التاسعة المحاضرة   

 الجوانب المؤثرة في تصميم االضاءة الطبيعية
:هناك عدد من االعتبارات التصميمية للسيطرة على االضاءة النهارية داخل الفضاء  

 شكل الشباك -

 موقع الفتحات -

 عدد الفتحات -

 عمق الفضاء -

 
 

 المانعات الشمسية -

 .إنعكاسية السطوح الداخلية للفضاء -
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 .نفاذية الشبابيك لإلضاءة  -

 .التكاملية بين االضاءة الطبيعية واالضاءة الصناعية -

 


