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ABSTRACT 

Humanity faces the problem of climate control and how to create a suitable climate for man life 

since antiquity, for that when human had built a shelter he took care about two elements: the first 

was a protection from climate and the second was creating a suitable indoor climate for his 

convenience. Wherefore, the building form and design through the ages offered so many different 

solutions which suitable for every historical period, every environment and location for achieving 

that goal, therefore we find that building in any climate regions often shows the accumulation of 

ages experiences which may be up to centuries of trying to achieve the ideal environmental form 

and design, and we observe that clearly in Islamic architecture. 

Muslim architect was a proficient in invention of many traditional vocabularies which make him 

achieves the thermal convenience and helps him to overcome the climatic problems he faces in 

Desert regions, which considered having a special nature due to the different harsh climates they 

have. 

No doubt that Arabian world have so many economic and social changes in order to the stormy 

technological development of west , which makes the contemporary architecture ignores these 

traditional vocabularies , and replaced it by the mechanical solutions which are not suitable for 

environmental conditions although it proves its failure and high cost, especially in Desert regions , 

in addition to use a foreign materials and building construction methods which are not suitable for 

our society and its  environmental , climatic , social , cultural and economic conditions , so we 

have to research in our traditional storage finding traditional solutions , and specify which of it can 

be applied , and which can be developed to be suitable for the environmental and social conditions.  

Recently, many architects tried to use traditional techniques which proved its efficiency in treating 

with the special conditions of arid regions, so we find that Hassan Fathy started these attempts at 

the middle of the past century, after that these attempts increased gradually till it becomes an 

environmental direction imposed by crises of energy and climate changes, therefore, architects 

must study and develop these techniques to use it in contemporary architecture of arid regions.  

  دمةـمق
إن مشكلة التحكم المناخى وخلق جو مناسب لحٌاة اإلنسان قدٌمة قدم 

اإلنسانٌة نفسها , فقد حرص اإلنسان على أن ٌتضمن بناإه للمؤوى 

عنصرٌن رئٌسٌٌن هما : الحماٌة من المناخ ومحاولة إٌجاد جو داخلى 

مالئم لراحته , لذلك نجد أن المبانى فى أى منطقة مناخٌة ؼالباً ما 

قرون من محاوالت  توضح تراكم خبرات سنٌن عدٌدة قد تصل إلى

الٌة فى التصمٌم والتشكٌل البٌئً وبصورة معمارٌة الوصول إلى المث

واضحاً فى العمارة اإلسالمٌة ,  جمٌلة أٌضاً , وهو ما نالحظه جلٌاً 

ومنذ القدم نجد أن اإلنسان تفاعل مع بٌئته لتطوٌر تقنٌات لتلبٌة 

ختلفة, وتكونت عمارته نتٌجة هذا التفاعل, وكان كل ما اجاته المتٌحا

هى المواد  ٌشٌد بهاٌصنعه اإلنسان طبٌعٌاً ألن المواد التى كان 

ة وعناصر فرٌدالمتوفرة فى بٌئته الطبٌعٌة. فقدم حلوالً معمارٌة 

معمارٌة ممٌزة تعتمد على استخدام التقنٌات المتوافقة مع البٌئة 

ارة مستجٌبة ومتالئمة مع ظروؾ البٌئة الطبٌعٌة, مما جعل العم

 الصحراوٌة, ونجح فى أن ٌقدم حصٌلة إبداعٌة زاخرة معبرة 

 

تنسجم معه وتتكٌؾ مع ظروفه, وذلك عن طرٌق تطوٌع  ,عن المكان

الكتلة والفراغ والمعالجات المعمارٌة لتتجاوب مع تقلبات الطقس 

ها على تحقٌق وأثبتت الحلول المعمارٌة التى قدمها قدرت ,السلبٌة

الراحة الحرارٌة لإلنسان واستجابتها لمتطلباته, إلى جانب خدمتها 

فاكتسبت المبانى السمات والطابع الذى  ,للوظائؾ الجمالٌة والحسٌة

, ومإخراً حاول العدٌد  وجعل لها شخصٌة بصرٌة ممٌزة مٌزها بٌئٌاً 

ت كفائتها من المعمارٌون اللجوء إلى هذه التقنٌات التقلٌدٌة التى أثبت

فى التعامل مع الظروؾ الخاصة للمناطق الحارة الجافة , فبدأت هذه 

المحاوالت على ٌد المعمارى حسن فتحى منذ منتصؾ القرن 

المنصرم , وتزاٌدت هذه المحاوالت بصورة ملحوظة حتى صارت 

تمثل اتجاهاً بٌئٌاً فرضته أزمتى الطاقة والتؽٌرات المناخٌة على 

ُ على كل المعمارٌون دراسته وتطوٌره الساحة بحٌث أصبح  لزاما

 الستؽالله فى العمارة المعاصرة .

mailto:Emanhabib@hotmail.com
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 البحثية المشكلة
المناطق الحارة الجافة  كونفى  أساساً  تلخصت المشكلة البحثٌة

مناطق ذات طبٌعة خاصة نتٌجة تعرضها لتؽٌرات مناخٌة متضاربة 

هذه وقاسٌة مما ٌستدعى وجود حلول معمارٌة خاصة للتصمٌم فى 

لوصول باإلنسان إلى مستوى الراحة االمناطق لكى ٌستطٌع المعمارى 

, وٌواجه الحرارٌة المطلوب وتلبٌة احتٌاجاته الفسٌولوجٌة والنفسٌة 

وما ٌستدعٌه , أزمتى نضوب الطاقة والتؽٌرات المناخٌة العالم حالٌاً 

ذلك من محاولة التؽلب على الظروؾ المناخٌة بالتقنٌات التقلٌدٌة 

واء باستخدامها كما هى أو تطوٌرها لتواكب العمارة المعاصرة س

للمناطق الحارة الجافة , مستؽلٌن فى ذلك مصادر الطاقة الطبٌعٌة 

كالشمس والرٌاح التى تؽنى بهما المناطق الحارة الجافة عامة 

, وتفادى األسالٌب المٌكانٌكٌة  والوطن العربى ومصر بصفة خاصة

الفى ماٌنتج عنها من عوادم تضر بالبٌئة وفى فى التهوٌة والتبرٌد لت

 نفس الوقت توفٌراً للطاقة المستهلكة فى تشؽٌلها .

  البحث هدف

  استنباط الفكر الذى أوجد التقنٌات التقلٌدٌة التراثٌة كحلول

بٌئٌة واجتماعٌة والذى ٌنمى معانى التؤصٌل وٌمثل طابعاً 

 ممٌزاً للعمارة فى مصر.

 ارة المصرٌة من الناحٌة البٌئٌة ٌتالئم إٌجاد نمط مالئم للعم

مع مناخها الحار وٌتم ذلك من خالل إعادة استخدام 

المفردات التراثٌة أو تطوٌرها وإعادة صٌاؼتها لتالئم 

 العمارة المعاصرة .

 مشكالت التصميم فى المناطق الحارة الجافة: - 1

جافة فى التصمٌم والتخطٌط المعمارى والعمرانى للمناطق الحارة ال

 تواجه المعمارى مجموعة من المشاكل وهى :

 تؤمٌن وقاٌة من الحر . .1

 توفٌر تبرٌد كاٍؾ . .2

 توفٌرالراحة البصرٌة . .3

 . ]1[الحصول على الترطٌب المالئم  .4

 التقنيات التقليدية التراثية:  – 2

تعرؾ التقنٌات التقلٌدٌة على أنها منظومة منهجٌة كاملة أفرزت 

طرٌقها أمكن استؽالل الطاقات الطبٌعٌة  عناصر معمارٌة تراثٌة عن

ومواد البناء الموجودة فى البٌئة الصحراوٌة كطاقتى الشمس والرٌاح 

 لتحقٌق احتٌاجات اإلنسان الفسٌولوجٌة والنفسٌة واالجتماعٌة المحلٌة 

 تصنيف التقنيات التقليدية: - 3

تعد العمارة اإلسالمٌة واحدة من أخصب المصادر لدراسة تؤثٌر 

مناخ على العمارة والعمران, حٌث تؤثر المعمارٌون المسلمٌن ال

بالمناخ تؤثراً كبٌراً إلى درجة جعلت من العمارة اإلسالمٌة أحد أهم 

نماذج العمارة المناخٌة على مر العصور, وألن البٌئة التى نشؤت فٌها 

العمارة اإلسالمٌة هى فى األساس بٌئة صحراوٌة فال ٌمكن ألحد أن 

 ر البٌئة الصحراوٌة على مفردات العمارة اإلسالمٌة .ٌنكر تؤثٌ

 تقليل الكسب و زيادة الفقدان الحرارى: 1 – 1 – 3

ٌحتاج المبنى إلى تقلٌل كمٌة اإلشعاع الشمسى الساقط علٌه وذلك 

لتقلٌل الكسب الحرارى وزٌادة معدل الفقدان الحرارى , وفى سبٌل 

 لجات :ذلك صاغ المعمارى المسلم مجموعة من المعا

عنى المعمارى المصرى فى العصر اإلسالمى بتوجٌه  : التوجيه -أ

كامل المبنى بحٌث ٌكون محور الفناء الرئٌسى فى اتجاه الشمال 

الجنوب الؽربى, وهذا جعل البٌت صٌفاً ٌتلقى مباشرة الهواء  -الشرقى

البارد فتكون درجة الحرارة فى البٌت معتدلة, كما صلح هذا التوجٌه 

(, وقد لجؤ 1شتاءاً حٌث جعل البٌت ٌتلقى أشعة الشمس, شكل )أٌضاً 

لى توجٌه المبنى بحٌث ٌكون اتجاهه الطولى فى فى بعض األحٌان إ

ؼرب واستخدام مالقؾ الهواء بتوجٌهها فى اتجاه الرٌح  -اتجاه شرق 

للحصول على أفضل توجٌه للمبنى للتعامل مع الشمس والرٌاح , 

ؼرب صٌفاً تعرض المبنى ألقل كمٌة من  –حٌث ٌتٌح التوجٌه شرق 

اإلشعاع الشمسى ألن الواجهة الشمالٌة ال ٌوجد بها شمس , وتكون 

الشمس فى معظم أوقات النهار فى االتجاه الجنوبى وتكون مرتفعة 

درجة فال  33حٌث تصل زاوٌة مٌلها على األفقى عند الظهر حوالى 

استخدم بعض ٌخترق اإلشعاع الشمسى الواجهات الجنوبٌة كما 

العناصر لتالفى سقوط أشعة الشمس على الواجهات الجنوبٌة صٌفاً 

بٌنما شتاءاً تكون الشمس فى الجنوب منخفضة حٌث ٌبلػ زاوٌة مٌلها 

درجة مما ٌسمح بؤشعة الشمس  36على األفقى عند الظهرحوالى 

 .(2شكل ),  ]2[بالنفاذ الى الداخل للتدفئة 

 
 جنوب ؼرب-ٌت السحٌمى شمال شرق( توجٌه الفناء فى ب1شكل )

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 36( زواٌا ارتفاع الشمس على األفقى شتاءاً 2شكل )

 درجة 33درجة وصٌفاً 

 

حرص المسلمون على اختٌار مواد  مواد البناء المستخدمة : -ب

البناء المتوافرة فى البٌئة والمالئمة للمناخ الحار , خاصة المواد ذات 

فى العزل الحرارى مثل الطوب اللبن واآلجر الذى  الكفاءة العالٌة

انتشر استخدامهما بكثرة قدٌماً , ففى معظم البٌوت اإلسالمٌة نجد أن 

الحوائط الخارجٌة للدور األرضى عادة ما تبنى بالحجر الجٌرى 

سم أو أكثر وبسبب اللون الفاتح للحجارة فإنها تعكس جزءاً  55بسمك 

الساقط علٌها , كما استخدم الخشب لما له كبٌراً من اإلشعاع الشمسى 

من خواص ممتازة فى عزل الحرارة فى عمل األسقؾ المستوٌة 

 . ]3[األفقٌة مثل قصر األمٌر بشتاك بالقاهرة 
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 :Shadingالتظليل  2 – 1 – 3
لى وجود وسائل مناسبة للتظلٌل تختلؾ فى كل حالة دعت الحاجة إ

مرانى النسٌج المتضام  بحسب التوجٌه , فظهر على الصعٌد الع

للحارة اإلسالمٌة حٌث تقوم المساكن برمى الظل على بعضها 

البعض, أما على الصعٌد المعمارى فقد  أفرزت هذه التقنٌة مجموعة 

 من المفردات المعمارٌة مثل :

هو نظام معمارى فرضته الظروؾ  (Loggia)الرواق  : األروقة -أ

ٌحمى من أشعة الشمس صٌفاً , وهو ٌهٌئ مجال لالنتقال  المناخٌة

 وحول الفناء , والرواق عادة ما ٌكون أمام الؽرؾ ومن المطر شتاءاً 

, دائرٌة , وٌكون قائماً على أعمدة وسقفها على شكل عقود نصؾ

 (. 3شكل)

ٌتمٌز السقؾ المنحنى بمزاٌا عدٌدة تجعله  : القباب واألقبية -ب
ملحوظة فى ارتفاع أقضل من األسقؾ المنبسطة , أولها الزٌادة ال

جزء من المساحة الداخلٌة مما ٌوفر مكاناً لحركة الهواء الدافئ 
الصاعد من األسفل ومكاناً لتجمع الهواء الدافئ المالمس للسقؾ , 

ة فى مجمل مساحة بعٌداً عن رإوس األشخاص , وثانٌها الزٌاد
ر, لى توزٌع شدة اإلشعاع الشمسى فوق مساحة أكبالسقؾ مما ٌإدى إ

ن جزء من هذاالسقؾ ٌكون مظلأل معظم المٌزة الثالثة فتكمن فى أ أما
ذ ٌمتص الحرارة من الجزء اعات النهار فٌعمل كمشع للحرارة إس

ء الخارجى المعرض للشمس ومن الهواء فى الداخل لٌشعها فى الهوا
 ( . 4, شكل ) 

هو سقٌقة بارزة فوق باب أو جدار لتحمى من المطر  : الرفراف -ج
أقٌمت دراوى رأسٌة عالٌة كما   ومن أشعة الشمس صٌفاً شتاءاً 

لألسطح على هٌئة قواطٌع متخذة نفس توزٌع المسقط األفقى للدور 
 أستخدامه, إلى جانب  لالتصال بٌن الجاراتوقد استخدم  األخٌر ,

,  فى الشتاء وٌسمى بالخارجة لتشمٌسللنوم فى لٌالى الصٌؾ ول
ب أن ارتفاع الحوائط المستخدمة , إلى جان وٌتٌح توفٌر الخصوصٌة

, ٌعمل على كسر أشعة الشمس وإلقاء ظالل على األسقؾ أثناء النهار
 ( . 5شكل )

هو السقٌفة التى تؽطى بعض أجزاء من الطرق  : الساباط -د
والممرات وتربط بٌن المبانى المقابلة فى الدور العلوى , وتساعد 

وعادة   أحٌاناً للجلوسعلى توفٌر الظل أسفلها وٌقام تحتها مصاطب 
 وتعمل المساحات المفتوحة بعدها كمالقؾ هواء 3:1ما تكون نسبتها 

ألن التباٌن بٌن الكتل والفراؼات ٌعمل كمستقطب جٌد للهواء  ,

 ( .6, شكل )]4[البارد
 

 

 

 

 

 

 

فناء وكالة  ( 3شكل )

واألروقة  الؽورى 

 المحٌطة

             

 

 

 

 

 

 

 

 ( القباب واألقبٌة4شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرفرؾ  (  5شكل ) 

بٌت  الخشبى فى 

 السحٌمى

 

               
 
 
 
 
 
 

 ( الساباط بسوق الخٌامٌة6شكل )
 تقنيات التعامل مع الرياح: 2 – 3

أدرك المعمارى المسلم أنه ٌمكن تهوٌة المبنى من خالل استخدام 

 طاقة الرٌاح الطبٌعٌة وذلك باالعتماد على أحد مبدأٌن :

 حركة الهواء بفعل تباين الضغط: 1 – 2 – 3

بوضع نظرٌة  Bernoulliفى العصر الحدٌث قام العالم برنولى 

تفسر كٌفٌة حدوث حركة الهواء بفعل تباٌن الضؽط الناتج عن حركة 

مائع المتحرك ٌقل الرٌاح , حٌث تنص نظرٌته على أن ضؽط ال

الشكل ومعنى ذلك أننا اذا أحضرنا أنبوبا قمعى بازدٌاد سرعته , 

وقمنا بضخ الهواء فى هذا القمع فى اتجاه الطرؾ الضٌق ٌبدأ الهواء 

فى التسارع بسبب النقصان فى مساحة مقطع األنبوبة والذى ٌجب أن 

ٌمر منه نفس حجم الهواء فى الفترة الزمنٌة ذاتها التى مر فٌها من 

لى خفض إدى هذه الزٌادة فى سرعة الهواء إالطرؾ الواسع , وت

جوى عند النقطة ) أ ( عن الضؽط الجوى عند النقطة ) ب الضؽط ال

 (7( فى الجزء السفلى من األنبوب الجانبى كما هو موضح بالشكل )

, وبهذه الطرٌقة ٌتم سحب الهواء من األنبوب الجانبى بفعل تباٌن 

, وقد قام المعمارى المسلم بتطبٌق هذه النظرٌة قبل  [1] الضؽط

  بعض المفردات التراثٌة مثلاكتشافها بقرون حٌن ابتكر 
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 ( تؤثٌر برنولى7شكل)

الؽرؾ الموجودة خلؾ الرواق تكون من ناحٌة  الرواق : -أ

معرضة لمنطقة مدابرة للرٌح وحائطها اآلخر المطل على 

الرواق به فتحات صؽٌرة,وٌنتج عن تدفق الهواء فوق المبنى 

 وحوله منطقة من الضؽط المنخفض داخل الرواق تمتص الهواء

من منطقة الضؽط المرتفع المقابلة لها من خالل الفتحات 

الصؽٌرة بالحائط فنجد دائماً ماٌكون الرواق به نسٌم معتدل 

 البرودة  حتى فى أكثر األٌام حرارة .

هو عبارة عن مهوى  ( : The Malqafملقف الهواء )  -ب

 ٌعلو المبنى وله فتحة مقابلة التجاه هبوب الرٌاح السائدة القتناص

الهواء المار فوق المبنى ودفعه إلى داخل المبنى, وعادة ما ٌكون 

سطحه مصنوع من مواد خفٌفة, فٌسخن سطع الملقؾ بسرعة 

وٌولد منطقة ضؽط منخفض عند فوهته فٌإدى إلى سحب الهواء 

من الداخل إلى الخارج, أما فى اللٌل فإن الهواء البارد ٌنزل من 

نتٌجة ثقل وزنه, وبذلك  خالل بئر الملقؾ إلى داخل المسكن

تكون حركة الهواء دائمة داخل الملقؾ لٌالً ونهاراً سواء وجدت 

حركة رٌاح أم ال. وٌالحظ أهمٌة وجود مخارج للهواء فى 

الفراؼات التى لها ملقؾ حتى ٌساعد على حركة الهواء, كما ٌفٌد 

الملقؾ فى التقلٌل من كمٌة الؽبار والرمال الذٌن تحملهما الرٌاح 

قلة أستعمال الفتحات الخارجٌة لنتٌجة والمستوى المنخفض.  فى

وتالصق الحدود الخارجٌة للمبانً فقد استخدم ملقؾ الهواء 

كموجه لحركة الهواء داخل الفراؼات المختلفة , وكان أحٌانا 

,  (3, شكل ) ٌزود بحامل للمٌاه لٌلطؾ الهواء الداخل من الملقؾ

ذه التقنٌة ممثالً فٌما ٌعرؾ وهناك مثال تطبٌقى آخر على مثل ه

وهو منتشر بكثرة فى إٌران ودول  The Badgirبالبادجٌر 

الخلٌج العربى وهو نوع خاص من المالقؾ ولكنه مفتوح من 

أربع جهات أو اثنتٌن فقط وبداخله قطاعان متعامدان بشكل 

[ موروب القتناص الهواء من أى اتجاه ٌهب منه
 ( 9, شكل )]5

 

                                  ( البادجٌر9شكل )            لهواء    ( ملقؾ ا3شكل )

 

  حركة الهواء بفعل الحمل: 2 – 2 – 3

من المعروؾ أن الهواء الساخن أقل كثافة من الهواء البارد , ففى 

حالة وجود هواء ساخن فى وسط ٌحتوى على هواء بارد فإن 

خٌر لٌحل محله بفعل أنه األول ٌرتفع إلى أعلى تاركاً المجال لأل

أكثر كثافة منه وبالتالى فإنه ٌكون أثقل وزناً منه , وفى حال تم 

إٌجاد مصدر للحرارة تحت جٌب الهواء الدافئ فإن الهواء البارد 

ٌسخن وٌرتفع ألعلى بدوره ومن هنا تتولد حركة دائمة للهواء , 

من  وقد ظهرت مجموعة من المفردات التراثٌة كتطبٌقات لإلفادة

 تلك التقنٌة مثل :

ٌعتبر الفناء الداخلى من  :The Courtyard ) الفناء الداخلى ) -أ

أكثر الحلول المعمارٌة التى شاعت قدٌماً لالستفادة من حركة الهواء 

بفعل الحمل حٌث تهبط درجة الحرارة فى المناطق الحارة الجافة 

ن بخار الماء كثٌراً بعد ؼروب الشمس, وٌكون الهواء خالٌاً نسبٌاً م

الذى ٌمكن أن ٌعٌد اإلشعاع الحرارى ثانٌة إلى األرض , وبمرور 

بفعل الشمس بطرٌقة مباشرة والمبانى  -الوقت ٌبدأ هواء الفناء الدافئ 

فى التصاعد تدرٌجٌاً ألعلى وٌحل  -المحٌطة بطرٌقة ؼٌر مباشرة 

 محله هواء اللٌل المعتدل البرودة واآلتى من طبقات الجو العلٌا

لٌنساب للفراؼات المحٌطة بالفناء فٌبردها , وفى الصباح ٌبدأ هواء 

الفناء بالسخونة تدرٌجٌاً وببطء ولكن برودته تظل معتدلة بسبب 

الظالل التى تلقٌها علٌه جدران الفناء , وهكذا ٌمكن القول بؤن الفناء 

الداخلى ٌعمل كخزان للهواء البارد وٌساعد على الحركة المستمرة 

 ( 15, شكل ) ]6[بفعل تٌارات الحمل للهواء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الفناء الداخلى فى أحد البٌوت الطولونٌة15شكل )

عنصر معمارى على  ( :  The Takhtabushالتختبوش ) -ب

هٌئة حجرة أو صالة واجهته مفتوحة بالكامل على الفناء وٌتوسط 

عن  واجهته عمود أو دعامة وترتفع أرضٌته درجة واحدة أو درجتٌن

, وبه مشربٌة متصلة بالحدٌقة الفناء وهو معد الستقبال الضٌوؾ صٌفاً 

الخلفٌة وعادة ما تكون مساحة الحدٌقة الخلفٌة أكبر من مساحة الفناء 

وبالتالى تكون أكثر تعرضاً ألشعة الشمس ولذلك ٌسخن الهواء 

ٌرتفع إلى أعلى مما ٌدفع الهواء البارد إلى و فٌنخفض ضؽطه بسرعة

, مإدٌاً إلى  من الفناء إلى الحدٌقة الخلفٌة مروراً بالتختبوش التحرك

 .(11, شكل ) نسٌم معتدل البرودة
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 ( التختبوش بٌن الحدبقة الخلفٌة والفناء11شكل )

هى  جـزء من السقـؾ مرتفـع عن بقٌة المبنى وبه  : الشخشيخة -ج

تحكم فى , ٌمكن ال( 12شكل ) فتحات فى كل االتجاهات كما فى

فتحها وؼلقها, وهى من الحلول المعمارٌة التى تساعد على طرد 

الهواء الساخن الذى ٌتجمع أعلى الفراغ إلى جانب إضاءة الفراغ 

الموجودة به, وتساعد على إٌجاد حركة تٌارات هوائٌة داخلٌة تقلل 

 . من درجة حرارة الفراغ بجانب الفتحات األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

(12 ) شكل 

 الشخشٌخة

  تقنية ضبط اإلضاءة الطبيعية: 3 – 3

فى المناطق الحارة الجافة تسطع الشمس بقوة صباحاً مسببة 

وهجاً قوٌاً ٌسبب الظواهر التى تإدى الى انعدام الراحة البصرٌة 

"السطوع  و,"Glare"الزؼلله  ," Contrastومن أهمها "التباٌن 

Brightness"زعاج , وقد حاول المعمارى المسلم معالجة اإل

البصرى الذى ٌسببه وهج اإلشعاع الشمسى فنتج عن ذلك أحد 

أهم المفردات التراثٌة فى العمارة االسالمٌة وهى المشربٌات هى 

عبارة عن فتحة مؽطاة بشبكة منخلٌة من الخشب مكونة من 

قضبان خشبٌة صؽٌرة ذات مقطع دائرى تفصل بٌنها مسافات 

الػ التعقٌد , ومنتظمة بشكل هندسى زخرفى وب,  محددة

ا عدة وظائؾ مثل التحكم فى كمٌة والمشربٌة بشكل عام له

اإلضاءة و تدفق الهواء مع خفض درجة حرارة تٌار الهواء 

 توفٌر الخصوصٌة . باإلضافة إلى  وزٌادة نسبة رطوبته

وتقوم المشربٌة بالتحكم فى كمٌة اإلضاءة عن طرٌق اختٌار 

المشربٌة حٌث ٌقوم  المصمم للمسافات الفاصلة وحجم قضبان

بتقلٌل المسافة بٌن قضبان المشربٌة الواقعة فى مستوى نظر 

اإلنسان بحٌث تعترض ضوء الشمس المباشر وتخفؾ من انبهار 

العٌن بالتباٌن بٌن العناصر المختلفة المكونة للمشربٌة , وٌمكن 

التعوٌض عن نقص اإلضاءة الناتج عن تقلٌل المسافات بٌن 

ى مستوى النظر عن طرٌق زٌادة المسافات قضبان المشربٌة ف

الفاصلة بٌن قضبان المشربٌة فى األجزاء العلوٌة منها والبعٌدة 

[ عن مستوى النظر
 ( . 13, شكل ) ]7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 13شكل ) المشربٌة

 تقنية ترطيب الهواء: 4 – 3

فطن المعمارى المسلم إلى أهمٌة الرطوبة فى إضفاء األحساس 

لجسم اإلنسان , خصوصاً فى المناطق الحارة بالراحة الحرارٌة 

الجافة , فقام بابتكار مجموعة من المفردات المعمارٌة التى تساهم فى 

 ترطٌب الهواء مثل :

عبارة عن أنبوب ضٌق صنع  : ( The Fountain) النافورة  -أ

من النحاس أو الرصاص ٌتوسط عمودٌاً بركة أو فسقٌة من المٌاه مما 

قوٌاً من األنبوب وٌعلو بعٌداً عن مستواه فى  ٌجعل الماء ٌندفع

الحوض وٌعود متساقطاً فٌه لٌنتهى فى مجارٌر خاصة , ووضعت 

النافورة فى البٌت العربى فى وسط الفناء بحٌث تطل علٌها اإلٌوانات 

وقاعات الجلوس وكانت النافورة دائماً لها شكل رمزى مكون من 

 ( .14شكل, شكل )مربع محٌطه الداخلى ثمانى أو سداسى ال

لجؤ المعمارى المسلم إلى  ( : The Salsabilالسلسبيل  )  -ب

استبدال النافورة بالسلسبٌل لتؤدٌة نفس الوظٌفة فى ترطٌب الهواء فى 

حالة انخفاض الضؽط بحٌث ال ٌكون كافٌاً لدفع المٌاه من رأس 

النافورة , والسلسبٌل عبارة عن لوح رخامى متموج المظهر 

حركة الماء أو الرٌح , وٌوضع اللوح داخل كوة أو  مستوحى من

فتحة من الجدار المقابل لإلٌوان أو موضع الجلوس وٌكون اللوح 

 25مائالً بزاوٌة ما بٌن 
5

 35و   
5
للسماح للماء بؤن ٌتقطر فوق  

سطحه لتسهٌل عملٌة تبخر الماء وزٌادة رطوبة الهواء بالتالى الزدٌاد 

والماء , وتنساب المٌاه بعد ذلك فى  مساحة االحتكاك بٌن الهواء

 مجرى رخامى حتى تصل إلى موضع النافورة فى وسط الدورقاعة
 ( .15, شكل )  ]3[

   

 ( السلسبٌل15( النافورة                  شكل )14شكل )

دراسة الكفاءة المناخية لبيت السحيمى كنموذج من  -4

 العمارة االسالمية: 

مدى كفاءة المفردات التراثٌة فى تحقٌق والؽرض من ذلك هو تحدٌد 

الراحة الحرارٌة المرجوة لإلنسان فى المناطق الحارة الجافة , وفى 

البداٌة نقوم بتعٌٌن منطقة الراحة الحرارٌة لمدٌنة القاهرة على 

 ( .16خرٌطة فٌكتور أولجاى , شكل رقم )

 أولجاى( منطقة الراحة  لمدٌنة القاهرة على خرٌطة فٌكتور 16شكل )   

 

 القياسات المناخية لمنزل السحيمى صيفاً: 1 - 4
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عند إجراء القٌاسات المناخٌة للمنزل , والتى تشمل قٌاس درجتى 

الحرارة والرطوبة النسبٌة وسرعة الرٌاح كانت نتائج القٌاسات كما 

 هى موضحة فى الجدول التالى :

 ( القياسات المناخية لمنزل السحيمى صيفاً 1جدول )
درجة الحرارة  بالساعةالزمن 

(o C ) 

الرطوبة النسبٌة 
) % ( 

سررررعة الرٌررراح 

( m/s ) 

11 - 12 32 43 1.3 

12 - 13 33 45 5.9 

13 - 14 33.5 43 5.9 

14 - 15 34.2 45 1.1 

15 - 16 34 41 1.2 

16 – 17  32.5 47 2.55 

17 - 13 31.6 43 2.4 

 

ى الحرارة والرطوبة ( الفارق بٌن درجت 17نالحظ من خالل شكل ) 

خارج وداخل المنزل , حٌث سجلت متوسط درجة الحرارة خالل 

درجة مئوٌة بٌنما  45ساعات النهار خارج المنزل متوسطاً قدره 

, وداخل  A% , عند النقطة 35سجلت نسبة الرطوبة متوسطاً قدره 

 33المنزل سجلت درجة الحرارة خالل ساعات النهار متوسطاً قدره 

%  عند  44.5ة وسجلت الرطوبة النسبٌة متوسطاً قدره درجة مئوٌ

تقع أعلى  B, ومن خرٌطة فٌكتور أولجاى نرى أن النقطة  Bالنقطة 

من منطقة الراحة الحرارٌة فى الجزء الذى ٌحتاج إلى زٌادة سرعة 

 Bالهواء للحصول على الراحة الحرارٌة , ومن إحداثٌات النقطة 

لحصول على الراحة الحرارٌة تقع نرى أن سرعة الهواء المطلوبة ل

متر/ث , بٌنما سجلت سرعة الرٌاح داخل المنزل  2.5و  2بٌن 

متر / ث , أى أنه ٌمكن القول بؤن الكفاءة المناخٌة  1.4متوسطاً بلػ 

على الضلع  ABللمنزل = النسبة المئوٌة لحاصل قسمة طول الضلع 

AC 37ؽت أى أن الكفاءة المناخٌة لمنزل السحٌمى صٌفاً بل . % 

 

( التمثٌل البٌانى للحالة المناخٌة لمنزل السحٌمى على الخرٌطة  17شكل ) 

 21/6البٌومناخٌة لفٌكتور أولجاى ٌوم 

 

 

 

 

 القياسات المناخية لمنزل السحيمى شتاءا: 2 – 4

 ( القياسات المناخية لمنزل السحيمى شتاءاً 2جدول )
سرعة الرٌاح النسبٌة  الرطوبةدرجة الحرارة  الزمن بالساعة

(o C ) ) % ( ( m/s ) 

11 - 12 22.2 55 5.6 

12 - 13 22.5 54 5.5 

13 - 14 23 49 5.3 

14 - 15 22.5 55 5.2 

15 - 16 22 52 5.2 

16 – 17  21 52 5.6 

17 - 13 25.2 53 5.9 

 

( الفارق بٌن درجتى الحرارة 13نالحظ من خالل شكل )  3

, حٌث سجلت متوسط درجة الحرارة  والرطوبة خارج وداخل المنزل

درجة مئوٌة  17خالل ساعات النهار خارج المنزل متوسطاً قدره 

,  A% , عند النقطة 62بٌنما سجلت نسبة الرطوبة متوسطاً قدره 

وداخل المنزل سجلت درجة الحرارة خالل ساعات النهار متوسطاً 

ره درجة مئوٌة وسجلت الرطوبة النسبٌة متوسطاً قد 21.9قدره 

, ومن خرٌطة فٌكتور أولجاى نرى أن  B%  عند النقطة  52.3

تقع أدنى من منطقة الراحة الحرارٌة فى الجزء الذى ٌحتاج  Bالنقطة 

جول  26إلى زٌادة فى معدل انتاج الطاقة الحرارٌة ٌصل الى حوالى 

/ ساعة , أى مالبس شتوٌة ؼٌر ثقٌلة , أى أنه ٌمكن القول بؤن 

للمنزل = النسبة المئوٌة لحاصل قسمة طول الضلع الكفاءة المناخٌة 

AB  على الضلعAC  ًأى أن الكفاءة المناخٌة لمنزل السحٌمى شتاءا

 % . 39بلؽت حوالى 

( التمثٌل البٌانى للحالة المناخٌة لمنزل السحٌمى على الخرٌطة  13شكل ) 

 12/  21البٌومناخٌة لفٌكتور أولجاى ٌوم 

التراثٌة المناخٌة صالحة كحلول مناخٌة  نستنتج من ذلك أن المفردات

للعمارة فى مصر والمناطق الحارة الجافة بصفة عامة وجدٌرة 

بدراستها وتطوٌرها وتطبٌقها فى العمارة المعاصرة للمناطق الحارة 

 .]9[الجافة 

 

 

 

تطوير المفردات التراثية لتوظيفها فى العمارة  -5

 المعاصرة للمناطق الحارة الجافة:

وٌر المفردات التراثٌة الستؽاللها فى العمارة المعاصرة  ٌمكن تط

 كاآلتى :
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 الفناء المفتوح: 1 – 5

قام الباحث بعمل دراسة مقارنة بٌن أفنٌة ثالثة من البٌوت اإلسالمٌة 

القدٌمة قام خاللها بتحدٌد كمٌة اإلشعاع الشمسى الساقطة على 

ة وبناءاً على ذلك الجدران األربعة لكل فناء منهم وكذلك على األرضٌ

ٌستنتج النسب والتوجٌه األمثل للفناء المفتوح الستؽالله فى العمارة 

وٌتضح من هذه الدراسة العملٌة المعاصرة للمناطق الحارة الجافة , 

أنه ٌمكن استخدام الفناء المفتوح عملٌاً فى العمارة المعاصرة على أن 

       ( كنسبة 1.53:  2.55:  1ٌكون هذا الفناء ذو نسب هندسٌة ) 

) طول : عرض : ارتفاع ( وٌوازى محوره الطولى اتجاه الشرق 

ؼرب فى المناطق الحارة الجافة لٌعطى كفاءة أداء حرارى متمٌزة 

كما ٌتضح أنه كلما زادت النسبة بٌن طول وعرض الفناء وبالتالى 

 .]15[درجة االحتواء تكون النتائج أفضل فى المناطق الحارة الجافة 

 تطوير ملقف الهواء: 2 – 5

ٌمكن الحصول أثبتت التجارب التى أجرٌت على ملقؾ الهواء أنه 

 على أفضل أداء لملقؾ الهواء عندما تتحقق الشروط اآلتٌة :

 على الرأسى . 5 35ٌمٌل الحائط المقابل التجاه الرٌاح بزاوٌة  .1

فى حالة الرؼبة فى استخدام حائط محنى , تصل سرعة الهواء  .2

قؾ إلى أقصى قٌمة لها عندما ٌكون الحائط المواجه داخل المل

للرٌاح محنى وتزٌد هذه السرعة بإضافة بروز لفتحة الملقؾ 

 للخارج .

ٌجب أن تكون فتحة مدخل الهواء أصؽر من فتحة المخرج  .3

وبعمل تدرٌجات فى الحائط المواجه للرٌاح تزٌد سرعة الهواء 

 حتى تصل إلى أقصى قٌمها .

تداد برج الملقؾ داخل الفراغ بٌن ثلث و ٌجب ان ٌتراوح ام .4

نصؾ ارتفاع هذا الفراغ وبزٌادة هذا االمتداد أو نقصه عن هذا 

 الحد تقل سرعة الهواء داخل الفراغ .

ٌمكن الحصول على أفضل توزٌع للهواء داخل الفراغ إذا كانت  .5

فتحة خروج الهواء من الملقؾ فى أسفل الحائط , وفتحة خروج 

غ ) بالحائط المقابل لفتحة خروج الهواء من الهواء من الفرا

الملقؾ ( فى منتصؾ الحائط , وٌمكن الحصول على أعلى 

سرعة للهواء ولكن مع توزٌع ؼٌر جٌد للهواء داخل الفراغ إذا 

 كانت هاتٌت الفتحتٌن متقابلتٌن تماماً .

 كما ٌمكن تطوٌر ملقؾ الهواء من خالل إحدى هذه الطرق :

المرطبة التى تؤخذ مساقط  Celdckلدك استخدام ألواح الس  .1

 I, أو  X  , , +K  ,Hأفقٌة داخل فتحة الملقؾ على شكل 

وعند مرور الهواء الساخن خالل تلك األلواح فإنه ٌبرد وٌتشبع 

برطوبتها , وٌمكن إضافة ألواح من الثلج لزٌادة كفاءة تبرٌد 

 الهواء داخل الملقؾ.

من خالل عمل شخشٌخة استخدام بئر السلم الستقبال الهواء  .2

السلم كملقؾ للهواء حٌث ٌتم استخدام بئر السلم لتلقؾ الهواء 

من أعلى وتوزٌعه على الشقق عن طرٌق فتحات مقابلة للهواء 

أعلى أبواب مداخل الشقق , مع رفع المبنى على أعمدة لضمان 

 استمرارٌة حركة الهواء .

 وضع الساللم بحٌث تساعد حركة الهواء الرأسٌة بٌن .3

المستوٌات المختلفة على تخلٌق تهوٌة مناسبة وٌتم تؽٌٌر هواء 

الحجرات فٌها إذا ما وضعت الساللم فى وضع مركزى من 

 المبنى .

استخدام مناور الخدمة للتهوٌة بفرق الضؽط وذلك باالرتفاع  .4

 5 35بحائط منور الخدمة فوق سطح المبنى وإمالته بزاوٌة 

ضد اتجاه الرٌاح , وبذلك  على الرأسى بحٌث ٌكون هذا الحائط

ٌتم سحب الهواء الساخن المحمل بالروائح الناتجة عن الفراؼات 

الخدمٌة من المنور واستبداله بالهواء البارد القادم من أسفل 

حٌث ٌراعى رفع المبنى على أعمدة فقط فى المنطقة المواجهة 

 التجاه الرٌاح السائدة .

الرٌاح وذلك من  ٌمكن تطوٌر ملقؾ الهواء باستخدام طاقة .5

خالل استؽالل ملقؾ الهواء ٌرتفع فوق سطح المبنى مسافة 

متر وله رأس متسع الفتحة ٌدور تبعاً التجاه الرٌاح  5التقل عن 

 بواسطة جناح خلفى لتوجٌهه .

ٌمكن تطوٌر ملقؾ الهواء باستخدام الطاقة الشمسٌة من خالل  .6

االرتفاع بفتحة المنور وتركٌب مروحة علٌها تعمل بالطاقة 

الشمسٌة وتمرر الهواء فى أنفاق تنتهى بمخارج داخل كل شقة , 

وٌركب أسفل هذه المخارج خزانات صؽٌرة بها مٌاه باردة أو 

 .]11[ثلج لترطٌب الهواء وزٌادة تبرٌده 

 تطوير الرفراف: 3 – 5

ٌمكن تطوٌر مفهوم الرفراؾ فى العمارة المعاصرة باستخدام حدائق 

وقد ظهرت تطبٌقات وتظلٌلها بالبرجوالت   Roof gardenالسطح 

على هذه الفكرة فى العمارة المعاصرة مثلما فعل المعمارى رامى 

ما الدهان فى تصمٌم الوحدات السكنٌة بفندق الرٌحانة بالجونة حٌن

عمل ردود بالؽرؾ العلٌا مما ٌخلق مساحات تؽطى بالبرجوالت , 

, كما ٌمكن تطوٌر مفهوم التظلٌل باستخدام كاسرات ( 19شكل )

 .  ]12[الشمس األفقٌة والرأسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 فندق الرٌحانة بالجونة -( تطوٌر الرفراؾ 19شكل )

 تطوير المشربية : 4 – 5

إضافة العمارة المعاصرة بٌمكن تطوٌر استخدام المشربٌات فى 

ضلؾ الزجاج والسلك مع زٌادة سمك الحلق الستٌعاب هذه المجارى 

مع إمكانٌة وضع مراكن ,  اإلضافٌة وذلك لعدم نفاذ الؽبار والحشرات

, الزرع وأوانى الشرب الفخارٌة بٌنها لزٌادة إمكانٌة ترطٌب الهواء 

[(25شكل )
فى ٌة للتحكم , كما ظهر استخدام الخالٌا الكهروضوئ]13

مساحة الفتحات المنفذة للضوء للتحكم فى كمٌة اإلضاءة والتهوٌة 

الداخلة للمبنى مثلما فعل المعمارى جان نوفٌل فى مبنى مإسسة 

 ( . 21الحضارة العربٌة بلندن , شكل ) 

 

  ( واجهة 21( تطوٌر المشربٌة          شكل )25شكل )

 الحضارة العربٌةسسة مإ                                 

                                  

 تطوير التختبوش: 5 – 5
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فى تخطٌط القرى أو المناطق السكنٌة  مفهوم التختبوشمكن توظٌؾ ٌ

وذلك لتوفٌر مكان معتدل البرودة ومالئم لتجمع السكان , حٌث ٌتم 

ذلك عن طرٌق وضع هذا المكان بٌن مساحتٌن ) مٌدانٌن مثالً ( 

داهما أكبر من األخرى بحٌث تكون الكبرى فى االتجاه المدابر أح

للرٌاح ) ؼالباً فى الجنوب ( , فتتحرك الرٌاح من خالل هذا المكان 

من منطقة الضؽط المرتفع المظللة إلى المنطقة األكبر ذات الضؽط 

المنخفض بفعل تعرضها للشمس طوال فترة النهار , وقد تم تنفٌذ 

كما هو  للمعمارى حسن فتحى ة بارٌس بمصرتصمٌم مشابه فى قرٌ

( , وٌستفاد من المنطقة الكبرى إذا كانت حدٌقة مثالً 22مبٌن بشكل )

ع واالستمتاع بؤشعة فى فصل الشتاء , حٌث تمثل مكاناً مناسباً للتجم

 .[2]الشمس الدافئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 

 ( التختبوش بقرٌة بارٌس بالواحات الخارجة22)

 ير المعالجات المعمارية والعمرانية: تطو 6- 5

 وٌتم ذلك من خالل :

نتقال الحرارى بٌن البٌئة والمبنى باستخدام مواد التحكم فى اإل .1

بناء ذات مقاومة حرارٌة عالٌة والدهانات الفاتحة والحوائط 

 المفرؼة ومواد العزل الحرارى .

ترطٌب الهواء باستخدام المرطب الصحراوى وباستخدام  .2

 ر والفسقٌات .النوافٌ

التحكم فى الرٌاح عن طرٌق رص المبانى بطرٌقة تبادٌلة أو  .3

مائلة على الصعٌد العمرانى أما على الصعٌد المعمارى فعن 

طرٌق اختٌار الوضع األمثل لفتحات دخول وخروج الهواء 

 ودراسة مسطحات هذه الفتحات وتفاصٌلها .

طحات الحماٌة من اإلشعاع الشمسى من خالل استخدام المس .4

الخضراء والتشجٌر والمسطحات المائٌة لتالفى األشعة 

المنعكسة وتظلٌل الطرقات والممرات وذلك على الصعٌد 

العمرانى أما على الصعٌد المعمارى فٌمكن حماٌة المبنى من 

اإلشعاع الشمسى باختٌار التوجٌه األمثل للمبنى واختٌار شكل 

من خالل  شر أٌضاً كتلته كما ٌمكن تالفى اإلشعاع الشمسى المبا

 ]14[والفتحاتمعالجة األسطح والجدران 

نماذج من العمارة المعاصرة بمصر الستخدام  – 6

 التقنيات التقليدية التراثية:
ظهرت منذ منتصؾ القرن الماضى عدة محاوالت الستخدام التقنٌات 

 التقلٌدٌة التراثٌة فى العمارة المعاصرة بمصر مثل :

 مارى حسن فتحى :منزل بدهشور للمع 1 - 6

م بتصمٌم منزل بمٌت رٌحان  1972قام المعمارى حسن فتحى عام 

دهشور وقد ظهر تؤثر المعمارى حسن فتحى بالتقنٌات التقلٌدٌة فى  –

 تصمٌم المنزل فٌما ٌلى : 

قام بتجمٌع عناصر المنزل حول فناء مفتوح ٌنتقل منه الهواء  .1
خفض حٌث أشعة خالل القاعة الرئٌسٌة نحو منطقة الضؽط المن

 .(  23, شكل ) ,  الشمس الحارة بالخارج

قام باستخدام ملقؾ الهواء لتهوٌة القاعة الرئٌسٌة للمبنى حٌث  .2
وضع ملقؾ الهواء فى االتجاه المقابل للرٌاح كما ٌطل على 
الفناء المفتوح لكى ٌكون الهواء الداخل إلى الملقؾ نظٌفاً وأقل 

ى , وٌعمل هذا الملقؾ فى درجة حرارته من الهواء الخارج
بطرٌقة الضؽط الموجب التى سبق توضٌحها , حٌث ٌستقبل 

 –بفعل الظالل داخل الفناء  –الهواء البارد من الفناء المفتوح 
وٌكون هذا الهواء أثقل فى وزنه من الهواء الساخن داخل 
الفراغ فتحدث منطقة ضؽط موجب عند فتحة الملقؾ وأخرى 

ب الهواء النظٌؾ من الفناء المكشوؾ سالبة داخل الفراغ فٌنسا
 إلى الفراغ الداخلى .

قام بعمل فتحة سفلٌة كبٌرة فى اإلتجاه اآلخر , وأخرى على  .3
مستوى أعلى وذلك لسحب الهواء الساخن من داخل الفراغ , 
كما استخدم فى تصمٌم ملقؾ الهواء مصدات داخلٌة أو حواجز 

 .ذلك  للتحكم فى فتح وؼلق الملقؾ عند الحاجة إلى

قام ببناء المنزل من حوائط سمٌكة من الحجر الجٌرى األبٌض  .4
ودهانه من الخارج بالجص األبٌض لتقلٌل تؤثٌر اإلشعاع 

 الشمسى المباشر على المبنى .

استخدم القبب والقبوات فى تسقٌؾ المبنى لتشتٌت اإلشعاع  .5
الشمسى الساقط على سطح المبنى واالستفادة بنصؾ السطح 

 .[3] ترة سطوع الشمسمظلل طوال ف
 ( مسقط أفقى لمنزل دهشور من تصمٌم حسن فتحى23شكل )
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 مركز ثقافى باألقصر للمعمارى حسن فتحى: 2 - 6

قامت وزارة الثقافة واإلعالم بإقامة مشروع قصر ثقافة فى األقصر 

من تصمٌم المعمارى حسن فتحى , وٌعتبر الجزء الرئٌسى فى 

ربى الذى ٌحتوى على المسرح المشروع هو الجزء الجنوبى الؽ

المكشوؾ والمؽطى , وٌظهر استخدام المعمارى للتقنٌات التقلٌدٌة من 

 خالل اآلتى :

تم تهوٌة المسرح المؽطى عن طرٌق مالقؾ الهواء المرتفعة  .1
فوق المسرح لتتلقى الهواء النقى البارد القادم من طبقات الجو 

 العلٌا . 

ادة من حنٌاتها فى تنشٌط تمت تؽطٌة المسرح بالقبوات لالستف .2
حركة الهواء بٌن الجزء المظلل والمشمس من سطح القبو , 

 ( . 24شكل ) 

استخدام الفناء المكشوؾ فى الجزء اآلخر من المشروع , حٌث  .3
استخدم فتحى فراغ مسقوؾ بٌن فراؼٌن أحدهما مكشوؾ وكبٌر 
واآلخر مظلل ببرجولة لكى ٌقوم بتهوٌة الفراغ المسقوؾ بنفس 

ة التختبوش حٌث ٌنتقل الهواء البارد ذو الضؽط الموجب فكر
من الفراغ المظلل ببرجولة إلى الفناء المفتوح والواسع الذى 
ٌحتوى على هواء ساخن ذو ضؽط سالب وذلك من خالل 
الفراغ المسقوؾ, وهى نفس التقنٌة المستخدمة فى التختبوش 

 قدٌماً.

ٌعمل على وجود قاطوع من المخرمات جهة الفناء األصؽر  .4

 .[4]تنظٌم عملٌة سحب الهواء 

 
( قطاع أفقى فى المركز الثقافى موضحاً استخدام القباب  24شكل ) 

 ومالقؾ الهواء كمعالجات مناخٌة
 الحرم الجديد للجامعة األمريكية بالقاهرة الجديدة : 4 – 6

عتبر الحرم الجدٌد للجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة تؤكٌداً جلٌاً على وجود ٌ

صمٌم معماري وتصمٌم للمناظر الطبٌعٌة مالئم للصحراء وكذلك ت

على وجود إجراءات بٌئٌة مبتكرة لجعل الحرم الجدٌد نموذجاً للتنمٌة 

 وٌتضح ذلك فٌما ٌلى : وبإعتباره صدٌقاً للبٌئة,  المسئولة

للمشاه فقط حٌث تقؾ السٌارات على  تم تصمٌم الموقع .1

 1.6لخدمات ٌصل طوله األطراؾ وتصل اإلمدادات عبر نفق ل

وتشمل ,  كٌلومتر تحت األرض وٌمر عبر الحرم بالكامل

الخدمات التً ٌتم نقلها عبر النفق جمٌع عملٌات التسلٌم 

واإلستالم من مبانً الحرم وشبكة األلٌاؾ الضوئٌة واألسالك 

 الخاصة باألعمال التكنولوجٌة .

المبانً فً  تم بناء الفتحات من الساحات واألفنٌة والمداخل بٌن .2

الحرم الجامعً كله بإتجاه الرٌاح الشمالٌة الشرقٌة وبإتجاه 

الماء والمساحات الخضراء فً  ساعد وجود . حدٌقة الجامعة

تبرٌد الهواء عندما ٌتحرك إلى أعلى لٌحل محل الهواء الصاعد 

وهذا التصمٌم الذي ٌعنً بالبٌئة  , األكثر دفئاً فً وسط الحرم

والصٌانة على المدى الطوٌل وٌشارك كذلك  ٌقلل تكالٌؾ الطاقة

على  الحدائق تساعد , و فً التصمٌم اإلجتماعً للحرم الجدٌد

تكثٌؾ الهواء البارد الذي ٌتجمع أثناء اللٌل وٌقوم بتهوٌة الحرم 

 . كله أثناء النهار

تم تشٌٌد حوائط المبانً طبقاً ألنظمة إدارة الطاقة والتً تقلل من  .3

% على  55 والتدفئة بنسبة هزة التكٌٌؾتكالٌؾ إستخدام أج

% من الحوائط الخارجٌة  35تم تصنٌع حوالً , كما  األقل

للحرم من الحجر الرملً الذي ٌساعد على جعل الحجرات باردة 

 . خالل النهار ودافئة أثناء اللٌل

استخدام مجموعة من المفردات التراثٌة كالمشربٌات التى  .4

ى تظلٌل الممرات للواقفٌن استخدمت عالوة على الخصوصٌة ف

 للتحدث .

استخدمت مالقؾ الهواء على األسطح اللتقاط النسٌم البارد من  .5

 أعلى.

استخدمت أٌضاً القباب التى ساهمت فى تقلٌل المساحة التى  .6

تستقبل اإلشعاع الشمسى المباشر من األسطح باإلضافة إلى 

الفتحات التى صنعت فى رقابها لتساهم فى خروج الهواء 

 ساخن من الفراغ الداخلى .ال

وإستخدامه فً  تم إعادة تدوٌر الحجر الرملى المتبقى من البناء .7

وإلدراكها لدورها ,  بناء حائط الخرٌجٌٌن الذي ٌحٌط الحرم

قامت الجامعة األمرٌكٌة فً  , تجاه المجتمع الذي تنتمً إلٌه

وهى  حرمها الجدٌد بإنشاء حدٌقة الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة

وٌستطٌع أعضاء المجتمع , ل حدٌقة عامة بالقاهرة الجدٌدةأو

اإلستفادة من الحرم األخضر الذي ٌحتوي على شرفات واسعة 

وواحات للنخٌل وحدائق مظللة وٌستطٌعوا أٌضاً حضور 

العروض الخاصة والمناسبات الثقافٌة التً ستقام فً المسرح 

 .   ]16[المكشوؾ

جامعة األمرٌكٌة الجدٌد ( الموقع العام لحرم ال 25شكل ) 
 بالقاهرة الجدٌدة

 

 
 
 
 
 

 ( استخدام الساحات المفتوحة المحاطة باألروقة 26شكل ) 
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 ( استخدام المشربٌات 27شكل )                    

 النتائج والتوصيات

 أوالً : النتائج:

مناطق الحارة تتمثل عناصر المناخ المإثرة على التصمٌم فى ال .1

الجافة فى اإلشعاع الشمسى , درجة الحرارة , الرطوبة , 

الضؽط الجوى و الرٌاح , وقد نجحت التقنٌات التقلٌدٌة التراثٌة 

التى استخدمها المعمارٌون فى العصور اإلسالمٌة فى التؽلب 

على الكثٌر من المشكالت المناخٌة الناتجة عن الحاجة للتحكم 

 ذه العناصر .البٌئى والتكٌؾ مع ه

التقنٌات التقلٌدٌة هى منظومة منهجٌة كاملة أفرزت عناصر  .2

معمارٌة تراثٌة عن طرٌقها أمكن استؽالل الطاقات الطبٌعٌة 

الموجودة فى البٌئة الصحراوٌة كطاقتى الشمس والرٌاح لتحقٌق 

احتٌاجات اإلنسان الفسٌولوجٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وذلك فى 

 محلٌة المتاحة .إطار مواد البناء ال

إستطاع المعمارى فى العصور اإلسالمٌة الوصول إلى قدر  .3

مناسب من الراحة الحرارٌة داخل المنشآت العامة أو الخاصة 

على حٍد سواء حٌث أثبتت نتائج القٌاسات الحقلٌة أن الكفاءة 

% , وذلك نتٌجة  35المناخٌة لهذه المنشآت قد تجاوزت نسبة 

اثٌة التقلٌدٌة التى استطاع من خاللها الستخدام المفردات التر

 التؽلب على المشكالت المناخٌة التى واجهته .

ٌجب األستفادة من حلول العمارة التراثٌة وتطوٌرها بتكنولوجٌا  .4

بهدؾ الوصول إلى عمارة مناخٌة متوافقة مع المناخ  العصر

النتاج المعمارى المعاصر مع أصالة  ماشىلٌتالحار الجاؾ و 

 . الموروث

باستخدام الحاسب اآللى  -أثبتت الدراسات المٌدانٌة والنظرٌة  .5

التى أجرٌت على المفردات التراثٌة  -والتجارب المعملٌة 

كفائتها الفائقة فى تحقٌق الراحة الحرارٌة وإمكانٌة استخدامها أو 

تطوٌرها اعتماداً على التقنٌات الموروثة لتحقٌق الراحة 

 المعاصرة .الحرارٌة المرجوة فى العمارة 

تستطٌع المفردات التراثٌة أن تقدم حلوالً للعمارة المعاصرة فى  .6

المناطق الحارة الجافة تتناسب مع كل الطبقات اإلجتماعٌة 

لتصبح الراحة الحرارٌة هدفاً ٌمكن الوصول إلٌه لٌخدم جمٌع 

المستوٌات فى المجتمع ولٌس فقط من لدٌهم القدرة الشرائٌة 

ل على الراحة الحرارٌة باستخدام التى تمكنهم من الحصو

اآلالت وبصورة تضر البٌئة , وٌمكن تعمٌم هذه الفكرة لتصبح 

التقنٌات التقلٌدٌة هى الحل األمثل للوصول إلى الراحة الحرارٌة 

فى الدول النامٌة ومن ثم ال تصبح الراحة الحرارٌة حكراً على 

نيات ومن أجل تعميم فكرة استخدام التقالدول الؽنٌة فقط , 

صر بصفة التقليدية فى المناطق الحارة الجافة عامة وفى م

 خاصة فإننا نوصى باآلتى  .

 ثانياً : التوصيات:

استخدام الفناء المفتوح على أن  بالنسبة لألفنية المفتوحة : .1

( كنسبة  1553:  2555:  1ٌكون هذا الفناء ذو نسب هندسٌة ) 

الطولى للفناء ) طول : عرض : ارتفاع ( وأن ٌوازى المحور 

 اتجاه الشرق الؽرب لٌعطى كفاءة أداء حرارى متمٌزة ..

ٌمكن استخدام ملقؾ الهواء فى  بالنسبة لمالقف الهواء : .2

العمارة المعاصرة بصورته التقلٌدٌة ولزٌادة كفاءته ٌتم إمالة 

 35الحائط المقابل للرٌاح بزاوٌة 
5
على الرأسى أو بجعله  

ذلك بزٌادة ارتفاع الملقؾ أعلى محنى وإضافة تكسٌرات به , ك

المبنى وزٌادة امتداده داخل الفراغ إلى نصؾ ارتفاع الفراغ , 

كما ٌمكن تطوٌر استخدامه إما عن طرٌق طاقة الرٌاح بإضافة 

رأس متسع الفتحة ٌدور تبعاً التجاه الرٌاح بواسطة جناح خلفى 

أو عن طرٌق الطاقة الشمسٌة بإضافة وحدة مروحٌة  لتوجٌهه

ق سطح المبنى تعمل بالطاقة الشمسٌة وتنقل الهواءإلى فو

الفراؼات الداخلٌة عبر ممرات هوائٌة تمر على مسطحات مائٌة 

لتبرٌد الهواء وترطٌبه , كما ٌمكن استؽالل بئر السلم و المناور 

الداخلٌة فى تحقٌق فكرة ملقؾ الهواء مع رفع الدور األرضى 

 حركة الهواء دة لضمان استمرارٌة للمبانى على أعم

: ٌمكن تطوٌر الرفراؾ بؤكثر من طرٌقة  بالنسبة للرفراف .3

الستخدامه فى العمارة المعاصرة , منها على سبٌل المثال 

فى التصمٌم, كما ٌمكن  Roof gardenاستخدام حدائق السطح 

تعمٌم فكرة كاسرات الشمس األفقٌة والرأسٌة وتصمٌمها على 

تالفى الحرارة الناتجة حسب قناع الظل الخاص بكل واجهة ل

 عن اإلشعاع الشمسى المباشر .

ٌمكن تطوٌر استخدام المشربٌات فى  بالنسبة للمشربية : .4

إضافة ضلؾ الزجاج والسلك مع زٌادة العمارة المعاصرة ب

سمك الحلق الستٌعاب هذه المجارى اإلضافٌة وذلك لعدم نفاذ 

شرب ع و أوانى المراكن الزر توضع كما,  الؽبار والحشرات

, وكذلك تم استخدام الفخارٌة بٌنها لزٌادة إمكانٌة ترطٌب الهواء 

القاللٌب المتحركة التى تساعد على التحكم فى زاوٌة النظر 

, كما ٌمكن استؽال الخالٌا الضوئٌة فى  وشدة اإلضاءة والوهج

عمل المشربٌة لتتسع وتضٌق حسب كمٌة الضوء المطلوب 

 إدخالها .

مكن توظٌؾ مفهوم التختبوش فى تخطٌط ٌ بالنسبة للتختبوش : .5

القرى أو المناطق السكنٌة المعاصرة وذلك لتوفٌر مكان معتدل 

البرودة ومالئم لتجمع السكان , حٌث ٌتم ذلك عن طرٌق وضع 

هذا المكان بٌن مساحتٌن ) مٌدانٌن مثالً ( أحداهما أكبر من 

األخرى بحٌث تكون الكبرى فى االتجاه المدابر للرٌاح, 

حرك الرٌاح من خالل هذا المكان من منطقة الضؽط المرتفع فتت

المظللة إلى المنطقة األكبر ذات الضؽط المنخفض بفعل 

 .تعرضها للشمس طوال فترة النهار 

 توصيات عامة للعمارة فى المناطق الحارة الجافة : .6

اختٌار مواد ذات مقاومة حرارٌة عالٌة لتخفٌض حدة تدفق  .أ 

خل والعكس مع اختٌار األلوان الحرارة من الخارج للدا

 الفاتحة فى الدهانات الخارجٌة .

استعمال الحوائط المفرؼة أو المزدوجة للحد من النفاذ  .ب 

الحرارى , مع استخدام مواد العزل الحرارى كالصوؾ 

الزجاجى والسلٌتون والفلٌن واللباد لتقلٌل التبادل الحرارى 

 بٌن الداخل والخارج .

ت من األشجار والشجٌرات دائمة إحاطة المبانى بمجموعا .ج 

الخضرة التى تعترض أشعة الشمس قبل وصولها إلى 

 حوائط المبانى وتظللها .
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زراعة مساحات من النجٌل األخضر حول المبانى مما  .د 

ٌإدى إلى عدم انعكاس األشعة الضوئٌة إلى الحوائط , 

زؼللة بالمنطقة المحٌطة بالمبنى , وكذلك الحد من شدة ال

 ات مائٌة كالنوافٌر للترطٌب .وإٌجاد مسطح

تظلٌل الممرات والطرقات لحماٌة المشاة من أشعة الشمس  .ه 

 .ٌنتج عنه تظلٌل الواجهات 

سواء على  Compactتجمٌع المبانى بالطرٌقة المتضامة  .و 

مستوى التجمع السكنى أو على مستوى مجموعات المبانى 

فى األحٌاء , مما ٌقلل من تعرض السطح الخارجى لهذه 

 .بانى لألشعة الشمسٌة الم

ولتحقيق أقصى استفادة من التقنيات التقليدية التراثية فى عمارة 

 المناطق الحارة الجافة فإننا نوصى باآلتى :

تشجٌع ونشر وتنفٌذ البحوث والرسائل العلمٌة التى تهدؾ إلى  .أ 

 تطوٌر التقنٌات التقلٌدٌة التراثٌة أو ابتكار تقنٌات جدٌدة .

مواد البناء المتاحة وإخضاعها للتجارب االهتمام بتطوٌر 

 العلمٌة الحدٌثة لتحقٌق االستفادة القصوى منها .

تدرٌب وتجهٌز العمال والحرفٌٌن لضمان قدرتهم على تنفٌذ  .ب 

باب والقبوات العناصر البنائٌة التى تتطلبها التقنٌات التراثٌة كالق

. 

العمل على إقناع المستثمرٌن و أصحاب المشروعات بؤهمٌة  .ج 

اللجوء إلى التقنٌات القلٌدٌة التراثٌة فى العمارة المعاصرة , مع 

الحرص على تنمٌة وعى المجتمع بؤهمٌة استخدام التقنٌات 

التقلٌدٌة التراثٌة لتالفى أزمة الطاقة وحرصاً على تقلٌل العادم 

الناتج عن الوسائل المٌكانٌكٌة فى التهوٌة ومن ثم تالفى مخاطر 

ٌكون ذلك من خالل وسائل اإلعالم التؽٌرات المناخٌة و

 كالتلٌفزٌون والصحؾ واإلذاعة و اإلنترنت ... إلخ .

تدرٌس أسس التحكم البٌئى ودور التقنٌات التقلٌدٌة التراثٌة فى  .د 

خلق عمارة متوافقة مع البٌئة خصوصاً فى مراحل التدرٌس 

الجامعى لقسم عمارة , والعمل على تطبٌق هذه األسس 

 اد األخرى كمادة التصمٌم المعمارى .المدروسة فى المو

إعادة النظر فى قوانٌن البناء وتعدٌلها بما ٌتفق مع تذلٌل  .ه 

الصعوبات التى ٌواجهها المصمم المعمارى من قبل القانون فى 

استخدام المفردات التراثٌة , بل وإٌجاد مواد قانونٌة تضع 

ضوابط ومعاٌٌر معٌنة لتنمٌة المجتمعات الصحراوٌة والمدن 

الجدٌدة بصفة خاصة على المستوٌٌن المعمارى والعمرانى 

لضمان وجود تصمٌمات معمارٌة متوافقة مع البٌئة المحٌطة 

من أجل تلبٌة احتٌاجات الراحة الحرارٌة دون اللجوء إلى 

 األسالٌب الصناعٌة فى التهوٌة .
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INHERITED TRADITIONAL TECHNIQUES AND HOW TO APPLY IT IN 

CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF ARID REGIONS 

INTRODUCTION  

 

Since any human on earth, he was a naturally tenacious effort in an attempt to reformulate around 

and adaptation of nature to suit his physical and spiritual requirements. With the passage of time, 

the emergence of writing and the beginning of the drafting of the first concepts of civilization, 

human began to formulate all posed with his hands in the form of art which reflects the inherent 

desires in meeting the physical and spiritual needs.  This led to the emergence of different 

structural models in all corners of the globe. These varied structural models are due to the different 

material and spiritual needs of human from a place to another depending on the different cultures, 

climate, and terrain..... to other variables that characterize each region from the other.  

From this point, this study addresses the research of traditional heritage techniques and tries to 

formulate these techniques to establish the direction of contemporary architecture in Egypt, to be 

the distinctive character of the Egyptian architecture which meets the requirements of the 

environmental architecture on the one hand and on the other hand, the meanings of rooting is 

growing. Based on this, the study aims to recast and development the traditional heritage 

techniques to keep pace the requirements of contemporary architecture. The traditional heritage 

techniques  has created solutions that meet the climatic requirements of the human material on the 

one hand and also created a social and moral solutions to conform to the requirements of social, 

cultural and faith-based community on the other.   

The field study was conducted to study and analysis of selected models of Islamic architecture and 

models of contemporary architecture, which meant the development of heritage architectural in the 

form of contemporary architecture to study and devise solutions and traditional techniques.   

Our heritage of Islamic architecture is characterized by these traditional techniques. Moreover, this 

study tends to find a basis for the reformulation of these techniques to be used as a means for the 

application and then communicate with contemporary architecture.  

Finally, this thesis presents the most important results of the theoretical and field study which 

result in the most suggested important conclusions and recommendations that will be used as tools 

to solve the research problem. In addition, this study can be considered as a guide step to discover 

the path that can go the contemporary Egyptian architecture.    

 
RESEARCH PROBLEM 

The tropical dry areas are considered areas of special nature as a result of exposure to conflicting 

and difficult climate changes, thereby requiring especially architectural solutions for the design 

and hence the architecture be able to overcome the climate problems facing him, and to verify the 

level of thermal comfort required to human and meet the needs of the physiological and 

psychological.  

It is noticed clearly that, the research problem is summarized in the crises over the depletion of 

energy and climate changes that experienced by the planet, in general, and tropical dry, in 

particular, and what that entails in an attempt to overcome the climatic conditions using traditional 

techniques either as it is or by developed it to suit the contemporary architecture of the hot and dry 

regions, taking  into consideration advantage of in the natural energy sources such as  the solar and 

wind energy which are  generally available in the tropical dry of the Arab world and especially  in 

Egypt.   

 
RESEARCH OBJECTIVES 

The objectives of the research are represented in the following two goals: 

1. Development of thought which created the traditional heritage techniques as 

environmental and social solutions and develop the meanings of a rooting and will 

represent a distinctive character of architecture in Egypt.  

2. Find an appropriate style of the Egyptian architecture from the environmental view to suit 

with a hot climate on the one hand and to keep up with the world trend of environmental 

or sustainable development on the other hand. This is done by re-using the traditional 

parameters, or develops it and re-drafted to fit the contemporary architecture. 


