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ABSTRACT  
Beside human development through the ages & his interests in his home the place where 
he lives in and his other life matters, gradually he became developing himself from stage to 
the other to achieve himself and provides his needs in his home. So several directions started 
to appear in that field to compatible with the environment. New thought appeared under 
several names in that fields such as what is known as sustainable urban development that 
serves the architecture in general and the man specially inside a healthy urban environment is 
far from pollution, to benefit from the natural environment, building materials and the role of 
compatible technology in supporting concepts of sustainable architecture & achieving its 
dimensions. In order to achieve access to basic requirements for housing in Libya, particularly 
in the north of the country. As the study relate to the dwelling that located on the coast 
overlooking the north of the country. Which is considered as the most residential density. 
Where large and major cities are concentrated. 
Where construction wheel accelerated in these cities. Several reasons were neglected, 
including not taking advantage of the climate surrounding the building. Therefore, it was 
necessary to find a solution to the problem of environmental balance of dwelling on the 
method of knowing modern technology with the principles and mechanisms and applications 
to deal better with the building and with the surrounding environment with minimal side 
damage to the environment. To can search through that for a mechanism to deal with the 
environmental problems of the Libyan dwelling on the coast and to provide a better indoor 
environment for residents while retaining the design principles that preserve the cultural and 
religious traditions. 

 
 

 ملخص
مع تطور االنسان منذ االزل واهتمامه بمسكنه والمكان الذي ٌؤوٌه وهو شغله الشاغل الً جانب أمور حٌاته االخري 

فؤصبح تدرٌجٌا من خبلل ذلك ٌطور من نفسه من مرحلة الً أخري حتً ٌحقق ذاته فً مسكنه الذي ٌعٌشه، لذلك بدأت 
تظهر اتجاهات عدة فً هذا المجال للتوافق مع البٌبة وظهور فكر جدٌد تحت مسمٌات عدة فً مجاالت منها ما ٌعرف 

بالتنمٌة العمرانٌة المستدامة التً تخدم العمارة بشكل عام واالنسان بصورة خاصة داخل بٌبٌة عمرانٌة صحٌة بعٌدة عن 
التلوث ، لبلستفادة من البٌبة الطبٌعٌة ومواد البناء ودور التكنولوجٌا المتوافقة فً تدعٌم مفاهٌم العمارة المستدامة وتحقٌق 

أبعادها بهدف الوصول الً المتطلبات االساسٌة للمسكن فً لٌبٌا وتحدٌدا فً شمال الببلد، حٌث أن الدراسة تتصل 
بالمسكن الموجود علً الشرٌط الساحلً المطل علً شمال الببلد الذي ٌعتبر األكثر كثافة سكنٌة وفٌه تتركز المدن الكبري 

والربٌسٌة، حٌث تسارعت فً هذه المدن عجلة البناء بشكل سرٌع واهمال عدة اعتبارات منها عدم االستفادة بالمناخ 
المحٌط بالمبنً ولذلك كان البد من اٌجاد حل لمشكلة التوازن البٌبً للمسكن عن طرٌقة معرفة تكنولوجٌا حدٌثة تحتوي 
علً مبادئ والٌات وتطبٌقات للتعامل مع المبنً ومع البٌبة المحٌطة به بؤقل أضرار جانبٌة وبشكل أفضل نستطٌع من 

خبللها البحث عن الٌة للتعامل مع المشاكل البٌبٌة للمسكن اللٌبً علً الساحل وتوفٌر بٌبة داخلٌة أفضل للساكن مع 
 .االحتفاظ باألسس التصمٌمٌة التً تحافظ علً التقالٌد الثقافٌة والدٌنٌة



 

 

 الليبي الساحلي استدامة المسكن

 

 

مقدمة  
تصمٌم الموقع العام لمساكن مستدامة فً المناخ الحار الرطب، أما الشق الثانى فٌناقش : ٌناقش البحث شقٌٌن الشق االول

تصامٌم لنماذج تطبٌقٌة لمساكن مستدامة فى نفس المناخ الحار الرطب ومع هذه الدراسات ٌتم الوصول إلى معاٌٌر تطبٌقٌة 
. مقترحه الستدامة المسكن اللٌبً الساحلً

 ثم اجراء  دراسة مٌدانٌة ٌتم تناولها لمحاولة تطبٌق المعاٌٌر المقترحة الستدامة المسكن اللٌبً على الساحل، وقد جاءت 
من خبلل تحدٌد منطقة الدراسة المٌدانٌة والتعرف علٌها تارٌخٌاً وعمرانٌاً ثم عمل دراسة تحلٌله لهذه المنطقة وبعدها ٌتم 

عمل تحلٌل عام لمساكن فى هذه المناطق وعمل دراسة على فرق درجات الحرارة والرطوبة علٌها فى الداخل وخارج هذه 
المساكن والتعرف المباشر على المشاكل، وٌؤتى بعد ذلك تطبٌق المعاٌٌر الربٌسٌة التطبٌقٌة التً جاءت فى نهاٌة الجزء 
النظري للمسكن المستدام على المساكن فى المناخ الحار الرطب وتم تطبٌقها على مساكن الدراسة  قبل وبعد النفط  فى 

 .مدٌنة بنغازي للوصول لنتٌجة أٌهما أفضل لتحقٌق اإلستدامة فى المسكن اللٌبً الساحلً
المشكلة البحثٌة 

بعد اكتشاف النفط فً لٌبٌا فً نهاٌة القرن الماضً وتسارع النمو االقتصادي والسكانً مما تسبب فً الهجرة الداخلٌة الً 
المدن الساحلٌة ونتٌجة لهذا التصور انعكس علً المسكن اللٌبً فبدأ المنزل التقلٌدي ٌخرج من مكوناته وخصابصه وطرق 
تصمٌمه إلً مساكن متطورة ذات تصمٌم وخصابص مختلفة لما كان علٌه منذ عقود من الزمن وقد كان نتٌجة لهذا التطور 

: عدة مشاكل منها
اعتماد لٌبٌا الكلً علً النفط ٌلزم الدولة للبحث خبلل السنوات القادمة عن بدابل وخطط للطاقة المتجددة وبالتالً ٌجعل  -

المهندس المعماري فً بحث مستمر الستغبلل هذه الطاقة النظٌفة داخل المبانً التً تعتبر أكثر استهبلكا للطاقات غٌر 
.  متجددة 

عدم االستفادة من مناخ البحر األبٌض المتوسط المعتدل المحٌط بالمسكن فً توجٌه المنزل واالستفادة من الطاقات  -
المتجددة نتٌجة لعدم وعً المعمارٌٌن والساكنٌن فً اتخاذ القرارات منذ البداٌة وإٌجاد حل لمشكله التوازن داخل 

. المسكن إلٌجاد الراحة الحرارٌة للساكن والتعامل مع البٌبة المحٌطة للمبنً بؤقل أضرار جانبٌة
 .فقدان الهوٌة والطابع المحلً للمسكن التقلٌدي الذي كان موجودا -

الهدف من الورقة البحثٌة 
الوصول إلً معاٌٌر تصمٌمه الستدامة المسكن اللٌبً المطل علً الساحل والٌة تطبٌقها، بحٌث تساعد فً استدامة المسكن 

وذلك لبلستفادة من الطاقات المتجددة لتحقٌق التوازن البٌبً داخل المسكن واالستفادة من الموقع الجغرافً المطل علً 
. البحر المتوسط المعتدل

 
 منهجٌة الورقة البحثٌة

معاٌٌر تستخدم )اعتمد البحث على استخدام المنهج االستنباطً وذلك من خبلل دراسة نظرٌة توصل إلى مسطره قٌاسٌه 
، ثم التطبٌق من خبلل دراسة لنموذج مسكن تقلٌدي ومسكن (للوصول إلً تصمٌم مستدام فً المسكن اللٌبً علً الساحل

 .حدٌث ولتحدٌد مدي كفاءة هذه المعاٌٌر، واستخبلص النتابج التً توصل الً استدامة المسكن اللٌبً الساحلً

 
بعض المفاهٌم المتعلقة بالبحث 

 المسكن هو المقر الذي ٌلجؤ الٌه األنسان لٌقضً فٌه جزءآ من وقته وحٌاته واألستقرار والراحة :مفهوم المسكن  -1
وهو شرط من الشروط لٌجدد األنسان  فٌه نشاطة، وهو مؤوئ لئلنسان وهذا المفهوم  توافق منذ زمن بعٌد وٌؤخذ معنً 

المكان الذي تتحقق فٌة الحاجات الجسدٌة ورعاٌة األطفال وحفظ الممتلكات وعبلوة على ذلك فهو لٌس مكان لآلٌواء فقط 
. ولكنة وعاء للتنشبة األجتماعٌة ومجال ألقامة العبلقات األسرٌة

 هناك ثبلث مناطق فً لٌبٌا لؤلستٌطان تختلف عن بعضها فى أسلوب وطرٌقة تصمٌم المسكن فٌها :المسكن فى لٌبٌا -2
الساحلً )مع طرق مختلفة للبناء وطرٌقة العٌش وكل تلك الظروف تتصل بالتغٌرات المختلفة للمناخ المقسم فى لٌبٌا الى 

. (الجبلً- الصحراوي - 
حٌث نجد أن أكبر المستوطنات قد بنٌت على السواحل فً أغلب العهود التً مرت على لٌبٌا نتٌجة للموانا التً تربط 
طرق القوافل ببلدان البحر االبٌض المتوسط، وقد شٌدت أكبر الموانا فً لٌبٌا وقامت معها المدن اللٌبٌة الكبٌرة مثل 

 :طرابلس وبنغازي ومن أسباب جذب أغلب المستعمرٌن ألٌها وتؤسٌسهم مدن فٌها
 .بساطة الساحل اللٌبً وخلوة من التعقٌدات التضارٌسٌة .1
الموقع الجغرافً الممتاز فً شمال أفرٌقٌا وتوسطها بٌن مصر وشمال غرب أفرٌقٌا وجنوب أفرٌقٌا وقربها من  .2

 .الجنوب اآلوروبً
 . عن طرٌق الموانا سهولة األتصال بالمناطق الداخلٌة فى الواحات وتجارة القوافل فى الشمال ومع أوربا .3
العامل المناخً، فالساحل ٌتؤثر بمناخ البحر األبٌض المتوسط الذي ممطر شتاء وحار صٌفآ  وعدم تعرض الساحل الى  .4

 .عواصف جوٌة شدٌدة تعٌق المبلحة البحرٌة
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: المستدام التصمٌم -3

 حٌث االجتماعً البعد ومراعاة المدرسة الوظٌفٌة إلى العودة خبلل من المستدامة التنمٌة ألفكار عملٌة أشكاالً  ٌعطً  بدأ
 األزمات هذه على تإثر من موضوعات ٌؤتً وما البٌبٌة األزمات مع عالمٌاً  للتوافق اجتماعٌة ضرورة الٌوم هناك أن
ُا  هدفاً  ستكون والتً المدن فً  . للتصمٌم ومقٌاسا

: تصمٌم المسكن المستدام
أنه المسكن الذي ٌلبً االحتٌاجات الحقٌقٌة لساكنٌن فً الوقت الحاضر بشكل ٌكافا : " تعرٌف المسكن المستدامٌمكن 

إستغبلل الموارد بما ٌحقق وحدة جٌرة آمنة، مرٌحة ومحافظة علً البٌبة ، حٌث أن تصمٌم المسكن المستدام ٌعنً 
المسإولٌة تجاه استدامة الموارد بما ٌسمح لؤلجٌال القادمة، ألن ٌكون لها الحق فى مسكن آلبق وصحً ٌلبً احتٌاجاتها 

 ". الفٌزٌابٌة والنفسٌة
: المعاٌٌر النظرٌة لتصمٌم المسكن المستدام اللٌبً المطل على الساحل

من خالل الدراسة النظرٌة للتصمٌم المستدام توصلنا بشكل عام الً اهم المعاٌٌر التً من الممكن األخذ بها عند تصمٌم 
المسكن المستدام  

 األستدامة فى المسكن على مستوي الموقع العام:- اوآل
محددات الموقع  -1

 تعتبر طبوغرافٌة االرض مهمة فً معظم القرارات وتخطٌط االراضً والمسح لهذه المناطق تكون مهمة :الطبوغرافٌة 
(: 1)وٌمكن استخبلص السمة الربٌسٌة للخرابط من ثبلثة جوانب كما فً شكل

. مثل المنحدرات ولة تؤثٌر فً تصمٌم القرارات مثل الصرف الصحً: االرتفاع
 .تإثر علً المناظر الطبٌعٌة المحٌطة: الرإٌة

. تصوٌر المنطقة ووضع الخطوط الكونتورٌة على الخرابط: رسم الخرابط

 الجٌولوجٌا هً التً تحدد سمات مثل المناظر الطبٌعٌة الخبلبة، واإلحساس بالمكان ، جنبا إلى جنب مع :جٌولوجٌا 
الغطاء النباتً، والمواد الطبٌعٌة فً بعض المواقع، على سطح األرض وبسبب معدالت مختلفة من التعرٌة التً تحدث 

 .على مواد التربة وتكوٌن التربة، وتآكل التربة، وترسب التربة والعملٌات الطبٌعٌة كل ذلك ٌإثر على الهٌكل

 تحركات المٌاه الجوفٌة .  توزع المٌاه فً البٌبة من خبلل هطول األمطار وتدفقها والتخزٌن، والتبخر:الهٌدرولوجٌا
. السطح العلوي للمنطقة المشبعة بالماء. والعٌوب فً األساس الكامنة

كما  (المجاري الصحٌة، غرف التفتٌش، وصنابٌر مٌاه، قٌود المزارٌب وغٌرها من التجهٌزات )المرافق على سبٌل المثال
(. 2)فً شكل 

 هطول األمطار، ودرجة حرارة ) الظروف الجوٌة التً قد تإثر على تخطٌط المواقع وقرارات التصمٌم وتشمل :المناخ
 . (الهواء، الطاقة الشمسٌة، واتجاه الرٌاح، وسرعة الرٌاح، الرطوبة  سمات تختلف سنوٌا، موسمٌا، وٌومٌا

 

    
 

 وشبكة مسارات المشاة  (المداخل) لمقصود بشبكات الحركة هو كٌفٌة الوصول للموقع : شبكات الحركة والمواصالت
 .والدراجات

  ٌجب أن تحتوى طرق السٌارات على حارات الخدمات التً تقصدها أعداد كبٌرة مثل المدارس والمحبلت التجارٌة، كما
ٌجب أن تتوفر أماكن انتظار السٌارات بمعدل مناسب ٌتوافق مع عدد السكان والزابرٌن للمنطقة،وكذلك عروض الطرق 

( 4(&)3)من المفضل أن تقلل إلى الحد األدنى لتقلٌل سرعة السٌارات وتوفٌر مساحة األرض المخصصة، كما فً شكل
 .توضٌح حركة السٌارات وربط طرق المشاة ومواقف السٌارات العامة

 

 (1)الشكل 

 
 (2)الشكل 
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 (4)الشكل                                                            (3)الشكل                                   

: التنوع فً المبانً للمواقع السكنٌة -2
أنواع المبانً المختلفة وأرتفاعاتها كذلك ٌخلق تنوع وحٌوٌة وهوٌه للحً وإحساسا بالمكان لٌعطً األحٌاء  

 شخصٌة فرٌدة من نوعها، وٌعزز البٌبة

 ًأنواع المبان: 
(.والمتجمعة - والطولٌة– المتصلة )وهً  (5)ٌوجد ثبلث انواع من انماط المبانً الشكل   

: ولكل من هذة األنماط عٌوبها ومٌزاتها التً تختصر فى األتً
. الوحدات المنفصلة توفر الخصوصٌة والبٌبة المرٌحة وتإكد على الهوٌة الممٌزة  -
 تتمٌز بإمكانٌة إلقاء الظبلل على بعضها البعض وقلة استهبلك الموارد الطبٌعٌة المتمثلة فً األرض: الوحدات الطولٌة -
على أفنٌة تتمٌز بترشٌد استهبلكها من الموارد الطبٌعٌة المتمثلة فً األرض واحتوابها لفراغ ٌمكن : معةلمجالوحدات ا -

 .أن ٌستخدم فً كثٌر من األنشطة وهدوء حركة المرور
 

 
 

 ًوٌجب أن تتوفر فى توزٌع وترتٌب المبانً وترتٌبها األتً :ترتٌب المبان: 

توجٌه المبنى فً االتجاه الذي ٌسمح بدخول اإلضاءة والتهوٌة الطبٌعٌة وتقلٌل الطاقة المستهلكة فً اإلضاءة والتهوٌة  -

(. 6)الصناعٌة كما فً شكل 

. تصمٌم المبانً وتخطٌطها بما ٌسمح بإلقاء الظالل على بعضها البعض وخاصة فً فصل الصٌؾ -

. تخطٌط المبانً بما ٌحقق الخصوصٌة والعزل للسكان -

 .ٌجب أن ٌتوفر بالمبانً عزل حراري جٌد ونظام لجمع ماء المطر -

    
 

 تتدرج شبكة المناطق المفتوحة والخضراء إلى عدة مستوٌات وهى:شبكة المساحات والعنصر األخضر فى الموقع : 

المقصود بالفراؼات العامة إلى تحسٌن البٌئة وتقلٌل التلوث الهوائً : المساحات الخضراء العامة وشبة العامة

ٌقصد بها الفراؼات : شبه عامةوالضوضائً وزٌادة التنوع البٌئً وكذلك إمداد السكان ببٌئة ممتعه ومرٌحة، حٌث أن 

(. 7) مجموعة مختلفة من األنشطة كما فً شكلباحتواءالمشتركة بٌن مجموعة مساكن حٌث تسمح 

 (5)الشكل 
 

 (6)الشكل 
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 وهى تمثل منطقة انتقالٌة بٌن الفراغ العام والخاص حٌث ٌجب أن تحقق فراغ : المساحات الخضراء الخاصة بالمسكن

دفاعً عن طرٌق خلق حدود بواسطة أسوار شجرٌة لتوفٌر الخصوصٌة والحماٌة واألمان للسكان مثل الحدائق الخلفٌة 

 (.8)كما فً شكل 

  
 

 :التوجٌة فى الموقع -3

اتجاه الشوارع والمبانً ٌساعد على تحسٌن وسائل الراحة داخل هٌاكل وضمن نطاق المجتمع المدنً من خالل توفٌر 

الظل والشمس فً أوقات مناسبة من السنة، كذلك شكل الكتل وحجمها والمسافة بٌنها وأرتفاعها كل تلك العوامل تساعد 

(. 9)على مرور التهوٌة والشمس بٌن الكتل كما فً شكل 

 .

 ترشٌد الطاقة فى الموقع: 

 السالبة العمارة مبادئ تفعٌل و التشٌٌد عملٌة فى و البناء مواد مراحل تصنٌع جمٌع فى الطاقة إستهالك ترشٌد إلى تهدؾ

 على الدول سٌساعد الذى األمر عمرانها، مخرجات لجمٌع إعادة التدوٌر و اإلستخدام إعادة بنظم األهتمام و مبانٌها فى

أستخدام خالٌا الطاقة الشمسٌة لتوفٌر الكهرباء الشكل النفط، وكذلك  بعد نضوب ما عصر متطلبات على التكٌٌؾ سهولة

(9 .)

 (7)الشكل 
 

 (8)الشكل 
 

 (8)الشكل 
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االستدامة فً العناصر المعمارٌة  : ثانٌا

االستدامة فً العناصر المعمارٌة - 1

 أستخدام الطاقات الطبٌعٌة :

هناك طرق أخري للتدفئة والتبرٌد من مصادر أخري وطاقات طبٌعٌة مثل طاقة باطن األرض وهذه هً الطاقات حول 

: المسكن التً ٌجب أستؽاللها داخل المسكن للتدفئة والتبرٌد وتتم بعدة طرق منها

 :توجٌة المبنً والواجهات- أ

 Y )أخذ مواعٌد ساعات مسارالشمس حول محور)وٌتم ذلك على الموقع بعدة طرق منها على الرسم البٌانً لمسارالشمس 

 دٌسمبر الً أن 21تكون الشمس منخفضة فً السماء فً فصل الشتاء، حٌث تبلػ أدنى مستوى لها فوق األفق ٌوم  (Zو

 ٌونٌو، لتحقٌق االستفادة الكاملة فً وضعٌة المنزل فً فصل الشتاء للسماح 21تصل إلى مستوي أعلى نقطة لها فً 

 (10)كما فً شكل  بدخول الشمس واالحتفاظ بها مع تظلٌل مناسب للواجهة للجنوبٌة فً فصل الصٌؾ

 

:التظلٌل وكاسرات الشمس- ب   

تتعلق كفاءة المبنً أثناء مرحلة التصمٌم بالتوجٌة الصحٌح للمبنً لؤلستفادة من الطاقات الطبٌعٌة ومنها التحكم فى الشمس لتجنبها فى 

     وللتخلص من الرطوبة الزائدة والمرتفعة ٌجب التظلٌل جٌدآ داخل المنزل وخارجة وتخلل  . الصٌؾ واألستفادة منها فى الشتاء

من فتحات مقابلة لتٌارات الرٌاح المستحبة فى فصل الصٌؾ وٌكون األتجاه نحو الشمال  (11)الرٌاح داخل المنزل كما فً شكل 

.والشمال الشرقً والشرق بالنسبة الى أتجاه الرٌاح فى لٌبٌا  

 
وٌمكن باستخدام زاوٌتٌن للتحكم فً الطاقة الشمسٌة وٌجب معرفة زواٌا سقوط الشمس على مدار السنة لؤلستفادة من ذلك 

، وٌتم استخدامها للسٌطرة على زاوٌة سقوط الشمس (AZ)فً التظلٌل، واالنحراؾ الزاوي ألشعة الشمس تعرؾ بالسمت 

 (9)الشكل 
 

 (10)الشكل 
 

 (11)الشكل 
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وهواألرتفاع من األفق إلى الشمس، وٌمكن استخدامها  (AL)ولتحدٌد المقاطع الرأسٌة وٌتم قٌاس زاوٌة ارتفاع الشمس 

 AL  )للسٌطرة على دخول أشعة الشمس الى المبنً من خالل المقاطع أو الكاسرات األفقٌة  وٌمكن حساب كل الزواٌا 

AZ )  ًفً أي ٌوم أو وقت ومن خالل ذلك ٌمكن الحصول علٌها من جداول خاصة وبؤدوات لقٌاس هذه الزواٌا كما ف

(. 12)شكل 

 
 

  (الخالٌا الكهروضوئٌة)التخزٌن الشمسً اآللً  -  ج

هناك عدد من أنواع الزجاج التً تقع ضمن هذه الفئة، واألكثر تقدما هً الخالٌا الكهروضوئٌة، حٌث الزجاج نفسه صمم 

لتولٌد الكهرباء من األشعة الشمسٌة على الواجهة المعرضة للشمس،والتً ٌمكن استخدامها داخل المبنى للحد من الطاقة 

 .الالزمة و اإلضاءة االصطناعٌة

 وهً تثبت على السقؾ أو فً االرض حسب توجٌه الشمس لتخزن الطاقة فً نظام شبكة خاص :PVاأللواح الشمسٌة -د

 ( .13)، ٌتم خروج فائض الكهرباء التً تنتجها األلواح الشمسٌة إلى كهرباء تتدفق فً االتجاه اآلخر ، كما بالشكل 

     
 

 فً المائة من إجمالً استهالك الطاقة السنوي، فً الصٌؾ 90 - 40 ٌمكن التوفٌر ما بٌن :DHWساخانات المٌاة - هـ 

 (.14) فً المائة من االحتٌاجات من المٌاه الساخنة  كما بالشكل 100-90ٌمكن أن تتوقع الحصول على 

     
 ( 14)الشكل 

 جودة التهوٌة داخل المسكن: 

: الفتحات - أ

  السٌطرة على التسرب الحراري من خالل أستعمال أبواب ونوافذ محكمة األؼالق التً تستعمل المطاط عند المالمسة

 .وعند األؼالق

  تكون أكثر من فتحتٌن فى الؽرفة على جدارٌن متقابلٌن أو جانبٌٌن و تكون الرٌاح عمودٌة على أحدي الفتحات. 

 (12)الشكل 
 

 (12)الشكل 
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  رفع السقؾ وعمل فتحات فى األعلى وفتحة فى األسفل تقابلة لتحرٌك الهواء .

سقؾ مائل مع فتحات علوٌة فً أتجاه الشمال الشرقً وتكون أعلً ألستقبال التهوٌة وفتحات تقابلة بسقؾ مائل وأقل فى 

(.   15)األرتفاع كما فً شكل 

   
( 15)الشكل 

:  األفنٌة والمناور - ب

 األفنٌة تكون مفتوحة وتؽلق آلٌآ بسقؾ متحرك أو خفٌؾ مثل الخٌام المتحركة. 

  ٌمكن ؼلق الفناء بمٌول فى السقؾ بؤتجاة الشمال شرقً، من خالل زجاج وأسطح عاكسة ٌتم عكس األضاءة الطبٌعٌة

 (.16)داخل المنزل فى أوقات النهار والى الؽرؾ جمٌعها الشكل 

  ًمناور مقفلة ذو فتحات جانبٌة ومرتفعة تؽلق وتفتح بطرق آلٌة أو فتحات فى السقؾ فى األعل. 

 فتحات فى السقؾ لدخول األضاءة والتهوٌة من فتحات جانبٌة .

 

 
 

: المالقف- ج

    فً حالة الؽرؾ ؼٌر المواجهة للرٌاح السائدة فٌمكن االستعانة بمالقؾ الهواء، كما كان ٌحدث فً المبانً التقلٌدٌة القدٌمة 

حٌث كانت تعلو سطح هذه المبانً فً مواجهة الرٌاح السائدة لتسحبها الً داخل المبنً هً استراتٌجٌة  (17)كما بالشكل 

: التبرٌد السلبً الذي ٌستفٌد التقسٌم الطبقً فً درجات الحرارة، ألنه ٌعتمد على مبدأٌن أساسٌٌن هما

. كلما أرتفعت درجة حرارة الهواء، ٌصبح أقل كثافة وترتفع الى أعلً  (1)

ٌتعرض الهواء الحار الجاؾ عند دخولة الً البرج من الجزء العلوي إلى المٌاه، كما ٌتبخر الماء فً الهواء داخل  (2)

 البرج، ووتهبط درجة حرارة الهواء نتٌجة لتبخر الماء وترطٌب الهواء،

 

    
( 17)الشكل 

 معملٌة دخول الهواء وخروجة من الفناء على طول الٌو (16)الشكل 
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 :األلٌة التهوٌة- ه

    المنازل معزولة  جٌدا فً حاجة إلى مصدر من الهواء النقً، وللحفاظ على الحرارة المناسبة تتم عن طرٌق تمرٌر 

تٌارات الواردة والصادرة من الهواء من خالل مبادل حراري اثناء الموسم الساخن، وأستدارج الهواء البارد من الخارج 

وأستبداله بالهواء القدٌم قبل أن ٌتم توزٌع الهواء النقً فً المنزل و فً الصٌؾ ٌتم عكس هذه العملٌة وتٌارات الهواء ال 

. ٌختلطان فى هذا المبدل الحراري

     قد تستخدم مروحة لطرد الهواء الساخن من المنزل واستبداله بهواء بارد خالل إؼالق النوافذ خالل النهار، واالعتماد 

. على أجهزة التهوٌة لتوفٌر الهواء النقً ٌساعد على إبقاء المنزل باردا

 اإلضاءة الطبٌعٌة داخل المسكن:     

من المعروؾ أن الشمس هً مصدر الضوء الطبٌعً وتتوقؾ شدة األضاءة فى مكان وساعة معٌنة علً زواٌا سقوط 

أشعة الشمس ، وأستخدام األضاءة الطبٌعٌة ٌحقق الراحه البصرٌه والنفسٌه ، إذ ٌسبب التوجة األفقً لؤلشعه الضوئٌه 

 (.                                                     19)شكآل معقوآل للظالل وحدآ أدنً لؤلنعكاسات المزعجه وإضاءة لؤلسطح الرأسٌه كما فً شكل 

 
 

. توزٌع األضاءة حسب موقع وحجم الفتحة (19)الشكل 

: األستدامة فى كتلة المبنً- 2

     التصمٌم المعماري ٌعنى التعامل مع الكتلة لتكون أكثر كفاءة فً التعامل مع الموقع والبٌئة المحٌطة بها ومع كفاءة 

. المواد االقتصادٌة فً استهالك المواد والطاقة الالزمة لتصنٌع ونقل وتشؽٌل المواد

:كتلة المبنً- أ  

وشكل الكتله وأرتفاعها ٌوثر بحركة الهواء حول المبنً فالسطح مثآل ٌبٌن الى أي مدى هناك فرق بٌن أشكال سطح 

مختلفة فً الضؽط السلبً التً تولدها هو هذا الضؽط السلبً الذي عادة ما ٌصٌب أسطح المبانً وارتفاع السقؾ ٌوثر 

أٌضآ فكلما زادت الرٌاح زاد الضؽط اإلٌجابً لها والجانب السلبً للضؽط أكبر على الجانب المواجه للرٌح كما فً 

 (.20)شكل

 
.تأثٌر شكل سقف على ضغط الهواء فً المبنً (20)الشكل             

 الجدران :

وتنقل الحراره من خالل  (وتسمى الجدران الحرارٌه)عن طرٌق جدران التخزٌن الحراري باستخدام مواد البناء الطبٌعٌة 

 (.21)الحمل الحراري للجدران وٌتم تفرٌؽها فى الصٌؾ شكل 
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األسلوب غٌر المباشر فى التدفئة   (21)شكل 

 مواد البناء: 
 فً بناء هذه المبانً، واستند فً تشٌٌد هذه المنازل حجر البناء 1970ظل أستخدام مواد البناء المنتجة محلٌا منذ عام 

المصنوعة من الطوب الجٌري واللٌاسة لتشكٌل الجدران الخارجٌة لؽالؾ المبنى، وقد أستخدم بكثرة نتٌجة رخصة وقربة 
محاجرة من المدن وقبل دخول االسمنت فى العهد القرٌب وهو عبارة عن صخور كربونٌة تنتشر على طول الساحل 

 اللٌبً

 البٌئة الخارجٌة للمسكن: 

 الخصوصٌة وعزل الصوت عن الخارج. 

المسكن التقلٌدي  دراسة :أوال 

التوضٌح  الممٌزات والعٌوب المسكن التقلٌدي 

تصمٌم الموقع  

المخطط ٌعمل كوحدة  الموقع 
واحدة تقاوم التغٌرات 

 .المناخٌة
.  الشوارع مظلله

تعتمد على حركة 
 . المشاة

 
 

 الممٌزات

 تظلٌل الشوارع .

  الشوارع موازٌة ألشعة
. الشمس

  العضوٌة فى التخطٌط وعدم
. وسع الشوارع

  أماكن األسواق قرٌبة من
المساكن والوصول الٌها 

. بالمشً

 الجامع والساحة محور النظر. 
 

العٌوب 

  عدم مراعاة أماكن وقوف
 .السٌارات

 
الشكل ٌوضح المدٌنة القدٌمة التقلٌدٌة ومركز 

المدٌنة 

 
الشكل ٌوضح الموقع العام للمسكن التقلٌدي 

 المختار للدراسة

 التصمٌم المعماري 

. عدم أنتظام شكل المسقط. شبة منحرؾالمسقط 

 

الممٌزات  . المركزٌة حول الفناءالفناء 

 التهوٌة واالضاءة طبٌعٌة 

العٌوب 

  عدم حماٌة وسط المنزل

والحركة الٌومٌة من العوامل 
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. الجوٌة

 
الشكل ٌوضح مسقط األفقً لمسكن تقلٌدي 

 

سقٌفة أو ردهة فى المدخل  

الخارج بها صالون 

للرجال وحمام أو ساللم 

لوضع الصالون فى 

. الدور األعلً

  التدرج فً الترتٌب من األصغر

. إلى األكبر

 

غرفة فى الخارج الغرف 

ألستقبال الضٌوف 

وباقً الغرف حول 

. الفناء

المطبخ فى زاوٌة 

. أخري المنزل

 الغرف بشكل طولٌة .

  أستغالل الغرف والفراغات بالنوم

. وأستقبال الضٌوف

  المطبخ صغٌر وعدم التهوٌة

واألضاءة الجٌدة له  

 تصمٌم العناصر المعمارٌة  

أستخدام 

الطاقات 

 الطبٌعٌة

الفناء الرئٌسً هو 

المنظم البٌئً للطاقة 

الشمسٌة وطاقة 

 الرٌاح 

  أستغالل طاقة الشمس

والرٌاح وباطن األرض 

 

 

 
الشكل ٌوضح القطاع للمسكن ٌوضح التهوٌة ودخول 

الشمس من الفناء وهو مركز المسكن  

 
 

 
الشكل توضح صور الفناء الداخلً داخل المسكن 

مفتوح لؤلعلى 

تعتمد فً التهوٌة   األضاءة

واألضاءة على 

 .الفناء

  موقع الفتحات ووجود نافذتٌن

لكل غرفة ودخول األضاءة 

 . المطلوبة لكل غرفة

أستخدام 

المٌاه 

تجمٌع مٌاة األمطار 

. لألستفادة منها

  عدم وجود بنٌة تحتٌة للمسكن

.  التقلٌدي

تصمٌم الكتلة  

الهٌكل من الحجارة  مواد البناء 

ونظام البناء حامل 

على الحوائط مع 

ربط اآلرضٌة 

 .للتحمٌل

  نظام بناء الٌحتمل العوامل

الجٌولوجٌة من التربه 

. السبخٌة

 الٌحتمل أكثر من دورٌن. 

الجدار من مواد من  الجدار 

االرض مثل الطٌن 

 والحجر

  جدران عرٌضة الحجارة

الجٌرٌة لها كفاءة الصوتً 

وبعد فترة من الزمن تفقد 

القدرة على العزل الجٌد النها 

 .تحتفظ بالرطوبة لفترة
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  التباٌن فى الفراؼات والمساحات المفتوحة والمقفلة لتحرٌك الهواء ووضع البرجوالت والعرائش حول المبنً لخلق

. التظلٌل الكافً

 وجود حدٌقة داخل كل منزل وفضاءات للعب األطفال على أن تكون مإمنة جٌدآ وؼٌر خطرة مع أرضٌات عشبٌة .

  (. 22)زراعة النباتات المحلٌة للطبخ والروائح كؤشجار اللٌمون والورد والرٌحان والنعناع الشكل

ٌتّم األخذ فً االعتبار توفٌر موقؾ للسٌارات والذي ٌرتبط مباشرة بمدخل ٌتصل بالمطبخ وؼرفة المعٌشة مع وجود 

 .فراغ للتخزٌن

  
 0 والبحرالمسقط ٌوضح العالقة بٌن الداخل والخارج ألمتداد البصري بٌن غرفة المعٌشة والحدٌقة(22)الشكل 

 

:- الدراسة المٌدانٌة 

. سواء علً مستوي الموقع العام او مستوي العناصر المعمارٌة من خالل ماتوصلنا الٌه من معاٌٌرعامة للمسكن المستدام 

حٌث تعتمد الدراسة المٌدانٌة على أختٌار نماذج للمسكن ، ثم التطبٌق علً نموذج تقلٌدي واخر حدٌث للمسكن اللٌبً 

وكٌفٌة تؤثٌر العوامل الطبٌعٌة واألجتماعٌة علٌه وأجراء تطبٌق لما سبق دراسته من معاٌٌر تحقق آلٌة لتصمٌم مسكن لٌبً 

. مستدام

 تحدٌد منطقة الدراسة التطبٌقٌة  .
الحضائص فً عدة مدن تطل علً البحر المتوسط ولكن الدراسة تختص بالمسكن اللٌبً، حٌث تم اختٌار مدٌنة بنؽازي 

مقارنة بطرابلس العاصمة التً ٌبلغ تعدادها ، (674,951)ألنها تعتبر ثانً أكبر مدن لٌبٌا وٌبلػ تعداد سكانها حوالً 

ثم أخذت عٌنة الدراسة من الشرٌط الساحلً وهً تشمل جمٌع انماط المبانً الموجودة على الساحل (1,063.571)

: اللٌبً وتشمل المناطق التقلٌدٌة والحدٌثة كما ٌلً

 تحلٌل نماذج مساكن الدراسة وأهم ممٌزاتها وعٌوبها: 

تحلٌل النماذج السابقة من ناحٌة تصمٌم الموقع وتصمٌم العناصر المعمارٌة وكانت بٌن مسكن تقلٌدي وحدٌث ومقارنتها 

بالمعاٌٌر النظرٌة الستدامة المسكن اللٌبً الساحلً والتً تتم التوصل الٌها من الدراسة النظرٌة ومنها ٌتم معرفة المشاكل 

 الموجودة فً كل مسكن فً الجداول األتً

أسقف مسطحة من  األسقف  

. الداخل السقف مرتفع

التسقٌف بجذوع النخٌل 

واألخشاب السدر مع 

التغطٌة بالطٌن 

. والحصً الصغٌرة 

ووضع مواد عزل 

بأعشاب البحر والخشب 

وٌطلئ بالجٌر لعكس 

 .الحرارة

  االسقف المسطحة تحتاج الى

عزل كافً النها تسقط علٌها أشعة 

. الشمس مباشرة

  عدم أحتماله بعد فترة وتشققه

نتٌجة لألمطار وعدم التصرٌف 

. الجٌد لألسقف

  أستخدام مواد عزل جٌدة والجٌر

 . جٌد

 
الشكل توضح طرق التسقٌف بالخشب للجدار 

 الجنوبً ومن داخل الغرف
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 :المسكن الحدٌثدراسة : انٌاث

  الممٌزات والعٌوب المسكن الحدٌث 

 تصمٌم الموقع  

شبكة الطرق متصلة بطرق  الموقع 

. دائرٌة

األحٌاء السكنٌة فى شبكات 

. مربعة بها مدرسة وجامع

 

 

الممٌزات  

 عدم تظلٌل الشوارع .

  لم تؤخذ فى األعتبار

. الظروؾ المناخٌة والبٌئٌة

  كثرت المساحات

والفضاءات المفتوحة مع 

مراعاة أماكن وقوؾ 

.  السٌارات

  الشوارع عرٌضة

وصؽٌرة جدآ لؤلحٌاء 

السكنٌة وعدم مراعاة 

. مواقؾ السٌارات

 بعد المسافات للخدمات .

العٌوب  

  التعتمد على حركة

. المشً

  عدم وجود محاور

 .بصرٌة

 
الشكل ٌوضح الطرٌق الدائري األول 

ٌوضح الفصل بٌن المنطقة القدٌمة 

 والحدٌثة

 

 التصمٌم المعماري  

منتظم األضالع  مربع أو مستطٌل  المسقط 

 
الشكل ٌوضح مسقط الدور األول 

 والمتكرر مسكن حدٌث 

 

صؽٌر الٌحتمل منور صؽٌرة  الفناء 

. أستخدامات أخري

المدخل ضعٌؾ الٌوجد به  المدخل  

قوه فى شكل الفراؼات   

. مستطٌله أو شبه مربعةالغرف 

.   ؼرؾ5-3العدد من 

. متناسقة المساحات

عدد الؽرؾ مناسب 

. لؤلسرة اللٌبٌة

 تصمٌم العناصر المعمارٌة  

أستخدام 

الطاقات 

 الطبٌعٌة

. الفناء ثانوي

 التهوٌة من النوافذ مباشرة

  عدم أستؽالل طاقة

الشمس والرٌاح فى توجٌة 

 .فراؼات المسكن والكتلة

 

تعتمد فً األضاءةعلى   األضاءة

. النوافذ أو المناور

 .النوافذ صؽٌرة

  عدم دراسة موقع

الفتحات ومقدار األضاءة 

المطلوبة لكل ؼرفة قد 

ٌستخدم األضاءة الصناعٌة 

فى النهار لصؽر النوافذ 

واطاللها على مناور 

 .صؽٌرة



 

 

 الليبي الساحلي استدامة المسكن

 

 

 ًتطبٌق المعاٌٌر النظرٌة الستدامة المسكن اللٌبً الساحل :
قد فرضت أوزان على هذه المعاٌٌر لمعرفة مدي تحقٌق النماذج لهذه المعاٌٌر وماهٌة أوجه القصور فٌها وعدم تحقٌقها 

. لهذه النقاط  أي الذي ٌحقق النقطة ٌؤخذ نسبة ودرجة والذي لم ٌحقق الٌؤخذ نقطة 
:   الحسابٌة المقدمة لحساب األوزان للمعاٌٌرٌقةالطر
: طرٌقة حساب األوزان اإلستدامة فً الموقع : أوال 

لٌؤخذ كل عنصر من العناصر  (%100) عناصر رئٌسٌة فى استدامة الموقع ٌتم تقسٌم هذه العناصر على 5ٌوجد - 1
%. 20الرئٌسة 

. على النقاط الفرعٌة لكل عنصر رئٌسً% 20ٌتم توزٌع أجمالً نقاط - 2
. ٌتم جمع نقاط العناصر جمٌعها لمعرفة نسبة استدامة المسكن التقلٌدي والحدٌث- 3

: طرٌقة حساب االوزان اإلستدامة فً التصمٌم المعماري: ثانٌا 
: ٌتم تقسٌمها إلى تفاصٌل معمارٌة والكتل المعمارٌة

ثم أخذ العناصر الرئٌسة فٌها لٌتم تقسٌم النسبة الكلٌة على عدد هذه العناصر % 100 التفاصٌل المعمارٌة ٌتم اعطاء- 1
%. 25 وأخذت كل منها 4وعددها 

لكل عنصر من العناصر الرئٌسٌة وتم توزٌعها على النقاط الفرعٌة لكل عنصر رئٌسً من العناصر % 25ٌتم تقسٌم - 2
. األربعة

ثم أخذت هذه % 25 عناصر رئٌسٌة لٌؤخذ كل عنصر رئٌسً 4أخذت عناصر الكتلة المعمارٌة الرئٌسٌة وكان عددها  -4

 .النسبة لتقسم علً كل النقاط الفرعٌة للعنصر الرئٌسً

 

 

 

 

 

 

أستخدام 

المٌاة  

عدم أستؽالل مٌاة  .  أستخدام شبكات مجاري

 .األمطار

 
الشكل ٌوضٌح المناور والنوافذ ومواسٌر المجاري  

 تصمٌم الكتلة  

الهٌكل من الخرسانة ونظام  مواد البناء 

 . البناء هٌكلً

  نظام بناء ٌحتمل العوامل

الجٌولوجٌة من التربة الى 

 . الزالزل

 

الجدار من الطوب  الجدار 

األسمنتً والحجارة 

 .البٌضاء الجٌرٌة

  جدران لٌس لها كفاءة

للعزل الحراري والصوتً 

 .وتكون تتمٌز بخفة الوزن

 

 . أسقؾ مسطحة األسقف  

 .عدم وجود مواد عزل

  األسقؾ المسطحة تحتاج

إلى عزل كافً ألنها تسقط 

علٌها أشعة الشمس 

 . مباشرة

 

بلكونات على الشارع الطابع 

منازل متراصة شبابٌك 

. صؽٌرة

 عدم الوحدة فى الشكل.  
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 : التقٌٌم للمسكن التقلٌدي والمسكن الحدٌث  -

 المعاٌٌر
األستٌراتٌجٌة 

 

الدرج

 ة

المسكن 

 التقلٌدي

المسكن 

 الحدٌث
 التوصٌة لتحقٌق األستدامة

 %(100)األستدامة فى الموقع العام 

 %(20) تصمٌم الموقع

 .مراعاة الظروؾ الجوٌة 5 5 5 %5طبٌعة األرض وجٌولوجٌة المنطقة  

تطوٌراألراضً 

5% 

خلط أستعماالت األراضً المختلفة  5 صفر 5 .التنوع فى األسكان والخدمات

الحفاظ  .من ترفٌهً سكنً تجاري

على التربة وتآكل المبانً من التربة 

 .المالحة والسبخٌة

المداخل 

5% 

 .أحترام حدود الشوارع 5 5 5 .تعدد نقاط الدخول للموقع

 تحدٌد محاور الرإٌة المحٌطة 

شبكةالمواصالت  

5% 

مجال أماكن وقوؾ السٌارات مع  صفر 1.25 1.25 .أتجاة الشوارع موازٌة ألشعة الشمس

 . توفٌر حارات للخدمات

 

 1.25 صفر 1.25 .مجال أماكن لوقوؾ السٌارات

عرض الطرق تقلل لتقلٌل سرعة 

 .السٌارات

1.25 1.25 1.25 

تحتوي الطرق القرٌبة من الخدمات 

 . حارات الخدمة العامة على

 صفر 1.25 1.25

شبكة المشاة 

 %5والدراجات 

مباشرة ومستمرة مع تجنب المٌول 

 . الكبٌرة

. سهولة المشً للخدمات العامة صفر ،625 ،625

أستخدام الدراجات وأستخدام النقل 

. العام

 

 

 

 

 

 

 

حركة المشاة من الوحدات السكنٌة الى 

 .م1000التزٌد علً  الشارع 

625، 625، 625، 

التنتهً بطرق مفاجئة او تقاطعات 

 .خطٌرة

 صفر ،625 ،625

 صفر ،625 ،625 .م100الٌزٌد طول طرٌق الدراجة عن 

تكون هذه الطرق مراقبة من المبانً 

 المطلة علٌها

 صفر صفر ،625

تتصل شبكة المشاة بمواقع الخدمات 

 .الرئٌسٌة

 صفر ،625 ،625

أستخدام األحجار الطبٌعٌة فى رصؾ 

 .الممرات مع األنارة الشمسٌة

625 ،

 

 صفر ،625

تخضٌر ممرات المشاة من الجنوب 

 . تتظلل األرضٌة والؽرب حتً

625، 

 

 صفر صفر

 %(20) التنوع فى المبانً للمواقع السكنٌة

أنواع المبانً  

 10% 

أختالؾ والتنوع بٌن أنواع المبانً   صفر صفر 5 .وحدات مجمعة على أفنٌة

تجمع أبنٌة على شكل مجموعات  .فى األرتفاعات والكثافات

 .متالصقة

5 5 5 

ترتٌب المبانً  

10% 

الترتٌب ٌجب أن ٌراعً التوجٌة  2.5 صفر 2.5 .األطول مواجهة للرٌاح الشدٌدة

بالنسبة للؽرؾ مع أحترام 

 الخصوصٌة للساكن

 صفر صفر 2.5 . وضع المبانً بطرٌقة تبادلٌة

 2.5 2.5 2.5 .مبانً واقعة فى ظل مبانً أخري

فرصة للمبنً فى الخلؾ لدخول الشمس 

والهواء  

 . من مٌول أو مسافة

2.5 

 

2.5 2.5 

 %(20 )شبكة المساحات والعنصر الخضر فى الموقع

. المساحات المفتوحة مع الؽطاء النباتً 2.5 صفر 2.5ؼطاء نباتً قرٌب من المساكن الفراغات   



 

 

 الليبي الساحلي استدامة المسكن

 

 

تكثٌؾ الؽطاء النباتً نحو الؽرب  . والعمارات %10العامة 

. والجنوب

أماكن لعب لؤلطفال ومساحات 

خاصة بهم وحدائق خاصة لكل 

. مسكن

زرع الخضروات والبناتات للطبخ 

 .داخل مساحات خاصة

التشجٌر على جانبً المساحات ووجود 

 . طبٌعٌة ممرات

2.5 

 

 صفر صفر

أماكن للعب األطفال مع احاطتهم 

 . باألشجار

 صفر صفر 2.5

مساحات بعٌدة عن الشوارع العامة 

 . والضوضاء

 صفر 2.5 2.5

مساحات   

 %10خاصة 

وجود ممرات متنوعة بٌن المساكن من 

 .النباتٌة المختلفة العناصر 

 

2.5 

 صفر صفر

وضع حزام نباتً فً الشمال الؽربً 

 . المسكن وجنوب 

 

2.5 

 صفر صفر

 صفر 2.5 2.5 . حدٌقة خاصة لكل مسكن

 صفر 2.5 2.5األبتعاد عن الضوضاء 

 %(20)التوجٌة فى الموقع 

توجٌة الجدار األطول نحو الشمال  10 10 10 . توجٌة المبنً الى الشمال الشرقً 10% 

 صفر 10 10 .دخول الشمس والتوجٌة لجمٌع المبانً %10 .الشرقً

 %(20)ترشٌد أستهالك الطاقة للمبانً 

ترشٌد أستهالك الطاقة فى تصنٌع وتشٌٌد  10% 

 . المبنً

 و  أستخدام أستخدام الخالٌا الشمسٌة صفر 10 10

المواد فى الموقع المعادة التدوٌر 

أستخدام الخالٌا الشمسٌة لتوفٌر الطاقة فى   10%  

 .المبانً السكنٌة

 

10 

 صفر صفر

 58.75المجموع 

 

42.5 

 

 

 

 األستدامة فى تصمٌم العناصر المعمارٌة 

 %(100 )أستخدام التفاصٌل المعمارٌة فى األستدامة

 %(25)أستخدام الطاقات المتجددة 

توجٌة الواجهات الً الشرق والشمال  

. الشرقً

  صفر 8.33

8.33 

 أتجاة الشمس    للتدفئةتوجٌة المنزل الى 

. وللرٌاح للتبرٌد

أستخدام كاسرات الشمس وستائر  

 .الخارجٌة فى األماكن الضرورٌة

التظلٌل والكاسرات مع التظلٌل الكامل 

للواجهات  

 . الؽربٌة والجنوبٌة

 

8.33 

 

8.33 

 

8.33 

التخزٌن الشمسً وأستخدام الخالٌا 

الشمسٌة 

 . والسخانات المٌاة

8.33 

 

 .أستخدام السخانات الشمسٌة صفر صفر

  %(25)التهوٌة داخل المسكن

أطار الفتحات السٌطرة على التسرب   

.  الحراري

. أحكام الفتحات جٌدآ-  صفر صفر 2.5

وجود فتحتٌن متقابلة لتدفق الهواء - 

على نفس الجدار أوفتحة فى األسفل 

. واألخري تقابلها فى األعلً

أتجاة الرٌاح متعامدة على الفتحات - 

 أعادة أستخدام األفنٌة مع آلٌة للقفل- 

أستخدام المالقؾ مع وجود مراوح - 

 .فٌها

التهوٌة اآللٌة بواسطة مراوح فى   - 

 صفر 2.5 2.5 . فتحتٌن على جدارٌن متقابلٌن أوجانبٌن

تكون فتحات جانبٌة عالٌة أو مائلة على 

 .نفس الجدار لدخول الهواء

 صفر صفر 2.5

 2.5 2.5 2.5 . رفع السقؾ وعمل فتحات فى األعلً

عمل مٌول فى السقؾ مع وجود فتحات  

فٌه لتقابلة 

 . فتحة أخري أقل

 صفر صفر 2.5
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. السقؾ صفر 2.5 2.5 . األفنٌة مفتوحة أو تقفل بطرٌقة آلٌة

فتحات فى السقؾ تكون مائلة بؤتجاة  

الشمال  

 .الشرقً

2.5 

 

 صفر صفر

المالقؾ بؤتجاة الشمال الشرقً مع وجود   

مراوح 

 .  فى داخلة

2.5 

 

 صفر صفر

سم 80 أنابٌب تحت األرض تكون بمسافة 

لسحب 

 . الهواء الى الداخل

 صفر صفر 2.5

 2.5 صفر 2.5 . التهوٌة اآللٌة بواسطة مراوح فى السقؾ 

 %(25) األضاءة الطبٌعٌة

علً جدار مرتفع  :أضاءة جانبٌة  صفر 12.5 12.5 .طبٌعٌة ومباشرة من أكثر من مصدر 

.    نوافذ طوٌلة لتعطً أضاءة أكثر

 

 

 

ؼٌرمباشرة تكون مركزٌة أو جانبٌة أو 

عاكسة أو منور  

 .أنبوبً

12.5 

 

 12.5 صفر

  %(25)أعادة تدوٌرالمٌاة 

 .جمع مٌاه األمطار فى خزانات صفر صفر 8.333. المراحٌض الجافة  

 صفر صفر 8.333 .أعادة تدوٌر المٌاه الرمادٌة

 صفر 8.333 8.333 .جمع مٌاه األمطار 

 36.66المجموع 

 

34.16 

 

 

 

 

 %(100)األستدامة فى تصمٌم كتلة المسكن 

 .أستخدام الهٌكل الخرسانً-    %25 تكنولوجٌاالبناء

جدران لها كفاءة العزل الحاري 

والصوتً وتكون من األرض   نفسها 

وتتمٌز بالتحمل والخفة 

 .النزول بالكتلة لمسافة متر

تجمٌع وتسرٌب األشعة عن طرٌق مجمع  8.333

 . للجدران

 صفر صفر 2.777

 صفر 2.777 2.777 .دفن جزء من المبنً فً باطن األرض 

أستخدام سٌفون حراري تحت أرضٌات 

 .المسكن

 صفر صفر 2.777

مواد البناء 

 8.33 والعزل 

أستخدام البلوك الخفٌؾ األبٌض  والبلوك  صفر 2.08 2.08 . مواد بناء طبٌعٌة من المواد المحلٌة

 . الرملً

أستخدام مواد للعزل مثل البولٌستٌرٌن  صفر صفر 2.08 .بناء جدارٌن بها مادة عازله

صوؾ زجاجً  

. لوح فلٌن– 

 أستخدام أخشاب السدر

أستخدام الطوب الرملً والطوب الخفٌؾ 

األبٌض 

 . والطوب األحمر

2.08 

 

 صفر صفر

أستخدام مواد العزل الطبٌعٌة مثل أعشاب 

 .البحر وأخشاب السدر

2.08 

 

2.08 

 

 صفر
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 2.08 1.38 .أرتفاع األسقؾ من الداخل لمسافة كبٌرة 8.33األسقف 

 

أستخدام األسقؾ الخضراء  واألسقؾ  صفر

. الخفٌفة كاأللمونٌوم فوق السقؾ

طالء األسطح بمواد عزل خاصة  لعكس 

. الحرارة

 

 

 

 

سقؾ خرسانً بة أمدادات مواسٌر تحقن 

 .بالبولستٌرٌن

 صفر صفر 1.38

 صفر صفر 1.38 . أستخدام الطوب الخفٌؾ للتسقٌؾ

أستخدام أسقؾ ثانٌة خفٌفة فوق السقؾ 

 .األصلً

1.38 2.08 

 

 صفر

 صفر صفر 1.38 . أستخدام العوازل الممددة لؤلسقؾ

طالء األسطح بمواد عزل خاصة لعكس  

 .الحرارة

1.38 2.08 

 

 صفر

 %25البٌئة الخارجٌة  

الربط البصري بٌن البٌئة الداخلٌة   صفر 3.57 3.57.   الخصوصٌة وعزل الصوت 

. والخارجٌة للمنظر الحدٌقة

 التظلٌل فى الخارج حول المسكن

زراعة النباتات المحلٌة وتوفٌر  

. مساحات للعب األطفال

موقؾ للسٌارة لصاحب المسكن 

 . وفراغ خارجً للتخزٌن

التباٌن فى الفراؼات والمساحات المفتوحة 

 .والمقفلة

3.57 3.57 3.57 

 صفر 3.57 3.57 . األمتداد البصري داخل وخارج المنزل

 صفر 3.57 3.57 .وضع العرائش والبرجوالت فى الحدٌقة

 صفر 3.57 3.57 . حدٌقة داخل كل منزل

زراعة النباتات المحلٌة داخل الحدٌقة 

 .المنزلٌة

 صفر 3.57 3.57

وجود موقؾ للسٌارة بالنسبة للمسكن 

 . للتخزٌن ووجود فراغ 

3.57 

 

 صفر صفر

 %25 البٌئة الداخلٌة

سحب الهواء بمواسٌر شفط أسفل األرضٌة  

.  خارج المبنً الى

8.33 

 

أستخدام مواد عالٌة الجودة والتهوٌة  صفر صفر

. الجٌده وتجدٌد الهواء بؤستمرار

 8.33 صفر 8.33 .أختٌار مواد التشطٌب عالٌة الجودة

أختٌاراألرضٌات من الخشب والفلٌن 

 .ومواد طبٌعٌة

 صفر صفر 8.33

 %25الطابع المحلً 

أستخدام الطابع التقلٌدي وأحترام  صفر 6.25 6.25 . األروقة المؽطؤة  

الخصوصٌة للمجتمع وعاداته 

 .وتقالٌده
 صفر 6.25 6.25 .األقواس والعقود البسٌطة

 صفر 6.25 6.25 .التناؼم والتكرار والوحدة فى الشكل

أستخدام اللون األبٌض واألخضر فى  

 .  النهائً التشطٌب  

 صفر 6.25 6.25

  صفر 6.25 6.25 . أستخدام الرموز المحلٌة 

 65.84 11.90  

تبٌن من نتٌجة هذه الدراسة أن المسكن التقلٌدي ٌؤخذ القٌم االعلً سواء فً الموقع العام وفً استدامة تصمٌم العناصر 

المعمارٌة وفً تصمٌم كتلة المسكن وهذا ٌوضح أن المسكن التقلٌدي ٌتماشً أكثر من المسكن الحدٌث مع مبادئ 



 

 

 الليبي الساحلي استدامة المسكن

 

 

ومفاهٌم التصمٌم المستدام لذلك ٌجب ان ٌتم الرجوع الً مبادئ تصمٌم المساكن التقلٌدٌة فً لبٌبا ومحاولة ادراج قٌمها 

. التصمٌمٌة مع ما ٌستجد من مساكن حدٌثة حتً نضمن انها مساكن مستدامة

   :النتائج 

خالل الدراسات النظرٌة لمبادئ االستدامة ودراسة المسكن اللٌبً وبعد استخالص المعاٌٌر التصمٌمٌة التً تساعد من 
 أن المسكن نجد ،علً استدامة المسكن اللٌبً وتطبٌقاتها علً نماذج من المساكن التقلٌدٌة ونماذج من المساكن الحدٌثة

: اللٌبً الحدٌث ٌعانً من عدة مشاكل منها

  الفراؼات المصممة تهمل عامل التوجٌة للمبنً فال ٌستفاد من طاقة الشمس او الرٌاح فى الفراؼات المهمة التً تحتاج

 .الى تهوٌة او الى شمس فى الشتاء

  مواد البناء تحتاج الى دراسة وتطوٌر وأستعمال طرق وأسالٌب حدٌثة. 

  عدم األستفادة من المواد المحلٌة فً المبانً الحدٌثة، مقارنه بالمبانً التقلٌدٌة حٌث انهم كانوا ٌستؽلون المواد المحلٌة

. بمهارات عالٌة 

 نجد أن االرتدادت الخارجٌة المستعملة كحدٌقة ؼٌر مستؽلة من جانب أهلها للجلوس والترطٌب فى فصل الصٌؾ  .

 الحراري والتؽٌر فى درجات الحرارة وكذلك الى حتباس عدم توعٌة الناس بمخاطر البٌئٌة الناتجة عن التلوث واال 

. نضوب النفط

 نجد أن كمٌة األمطار على الساحل مهدورة وؼٌر مستفاد منها  .

  حسب قوانٌن البناء فى لٌبٌا وهو 2م9 عدم االهتمام بالمناور الداخلٌة فً المبانً متوسطة الكثافة حٌث أن حجم المنور 

. مساحة صؽٌرة نوعآ ما لؤلستفادة من مساحة األرض وٌتم أستخدامة فى تهوٌة المرافق الصحٌة واألمدادت الصحٌة فقط

 عدم وجود أي مساحات خضراء أومساحة للعب األطفال. 

 ومن ممٌزات المسكن التقلٌدي 

  زراعة النباتات المحلٌة فً المسكن التقلٌدي أستخدام الطابع التقلٌدي وأحترام الخصوصٌة للمجتمع وعاداته وتقالٌده، وكذلك
 .وتوفٌر مساحات للعب األطفال

  توفٌر ممرات سكنٌة متنوعة العناصر النباتٌة بٌن أشجار وشجٌرات علً الجوانب او الوسط بحٌث تعطً إحساسآ بصرٌآ
 .مقبوآل فهو ٌحظً بالحماٌة المناخٌة من الشمس والحرارة مع وضع مصدات كثٌفة من االشجار لتروٌض الرٌاح الجنوبٌة

  توجٌة  الكتل ٌحقق أفضل درجات الحرارة داخل المنزل  وٌحافظ على الطاقات المتجددة. 

  أستخدام الحجارة الجٌرٌة الموجودة فى لٌبٌا ، بؤستثمارها فً الطوب الخفٌؾ الحدٌث. 

  زراعة األسقؾ بنباتات خفٌفة ؼٌر عمٌقة الجذور وهً نباتات عشبٌة معروفة فى لٌبٌا وتشتهر المنازل القدٌمة

 .بزراعتها حٌث كانت تستعمل فى الطبخ وفى الزٌوت العطرٌة 

 الٌة التصمٌم المستدام للمسكن اللٌبً الساحلً

  التنوع فى استخدامات األراضً المختلفة مثل مجاالت اإلسكان والترفٌه والتسوق، ووسائل النقل، وكل ذلك ٌخلق تنوعا

 .وحٌوٌة وٌخلق هوٌة الحً وإحساسا بالمكان لٌعطً األحٌاء شخصٌة فرٌدة من نوعها

 علً نطاق واسع وٌفضل ضم الحوائط الجانبٌة لؤلبنٌة لتقلٌل مساحة  تجمٌع ابنٌة سكنٌة علً شكل مجموعات متالصقة

السطح المعرضة لؤلشعاع الشمسً والحصول علً العزل الذاتً بإلؽاء بعض المسطحات الخارجٌة للمبنً حٌث ان 

التنظٌم المفضل للمجموعات السكنٌة ٌفضل تخصٌص مساحات خضراء تعمل كوسٌلة تظلٌل وامتصاص لحدة 

 .االشعاعات

  مراعاة جٌولوجٌا المنطقة نتٌجة أن المناطق على البحر تتعرض األسطح فٌها للتؤكل الخرسانة نتٌجة الرطوبة كذلك

مراعاة التربة السبخٌة فى لٌبٌا وتكون بؤضافة مواد مع مكونات الخرسانة المسلحة لحماٌة حدٌد التسلٌح من الصدأ مثل 

 .(مٌكروسٌلٌك)

  األستفادة من الخالٌا الشمسٌة لتوفٌر الكهرباء وتشؽٌل السخانات الشمسٌة. 

  أستخدام تكنولوجٌا األسقف الزجاجٌة فى بعض الفراغات مثل وسط المنزل لفتحها فى الصٌف ومرور الهواء منها
 .وغلقها فى الشتاء لؤلستفادة من الطاقة الشمسٌة 

 عمل مبلقف بها مراوح داخلٌة تركب من أسفل على فتحات جانبٌة سفلٌة. 
  تكون األضاءة من أكثر من مصدر طبٌعً من خبلل فتحات جانبٌة مساعدة فى الغرفه الواحدة مع تظلٌلها بستار عند

 .عدم الحاجة ألٌها
  أستخدام مواد البناء الطبٌعٌة المناسبة لمواد الخام المتوفره فى لٌبٌا مثل األحجار الجٌرٌة وأستثمارها فى الطوب

 .األبٌض الخفٌف والرمل  وأستخدامه فى الطوب الرملً



 

 

 الليبي الساحلي استدامة المسكن

 

 

  أستخدام كاسرات الشمس فى الواجهات الجنوبٌة والغربٌه مع تقلٌل الفتحات فى الجنوب والتظلٌل حول المسكن
 .بالبرجوالت للناحٌه الجنوبٌه والغربٌه للمسكن

  حماٌة األسقف بحٌث ٌمكن أضافة سقف خفٌف من الخشب تعمل كغطاء كعرٌشة تظلل السقف وتخلق تٌارات هواء من
 أسفلها

  تغطٌة األرضٌات بمواد ال تسمح بنفاذ الغاز كاأللواح المصنعة من البولٌثٌنPolythene كما ٌجب أن تتم زٌادة ،
التهوٌة أسفل أرضٌات الدور األرضً بعمل فتحات تهوٌة أو باستخدام بعض المراوح المتصلة بمواسٌر لسحب الهواء من 

 .أسفل هذه األرضٌات و خروج الهواء المسحوب بعٌداً عن النوافذ واألبواب
  كثرة التظلٌل حول المسكن بالبروزات والبرجوالت. 

 
التوصٌات  

 .المفاهٌم الجدٌدة لؤلستدامة وذلك حتً ٌصبح المسكن اللٌبً مستدام  لتناسب تعدٌل القوانٌن اللٌبٌه •
االستفادة من ممٌزات المسكن التقلٌدي الذي ٌعتمد علً استخدام المواد المحلٌة والتوجٌه االمثل والتعامل الجٌد  •

 .مع المناخ المحلً وذلك بالتكامل مع تكنولوجٌا العصر
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