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ABSTRACT 
The paper discusses a number of common factors in the architecture of the great Desert, 
which forms the features and characteristics of this architecture, 
Which are essentially environmental and cultural factors and similarities in construction 
methods and building materials, Due to similar climatic conditions and cultural assets in 
most regions, The research aims at studying these factors through studying several basic 
points: 
- Monitoring and analysis of the most important features and elements of architectural 
heritage in the urban areas in the great desert region in Africa at the level of building and 
urban assembly. 
- Study of building materials and methods of construction. 
- Foundations of sustainable environmental design derived from architecture and 
environmental urbanization in the great desert regions. 
- Design and planning of new urban communities in the hot, dry desert areas. 
The role of the functional performance of the desert environment, and how to achieve this 
in a modern style. Through the study and analysis of three case studies representing three 
different cultures of three regions of the African great desert region, The first city of 
Gherdaia in the valley of Mesab in Algeria, And the second village of Al-kasr in Dakhla 
Oasis in Egypt, And the third city Agades or (Agadez) in Niger, They represent examples 
of the heritage of the Great  Desert, And to benefit from them in studying the foundations 
of the design and planning of communities with a hot desert nature, An image that 
corresponds to the changes of the age, And how to merge the old and the modern in the 
form of modern environmental architecture through an executable model. 
Key words ; The hot dry areas/ The great desert/  Eco- design/ Building materials/  
                       Methods of construction 

  

 السمات المشتركة لعمارة الصحراء الكبرى المدخل البیئي  للتصمیم فى المناطق الحارة الجافة 
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   جمھوریة مصر العربیة -     القاھرة-قسم الھندسة المعماریة  كلیة الھندسة  جامعة األزھر

  

   -:الملخص 
 عمارة الصحراء الكبرى التى شكلت مالمح وسمات ھذه فين العوامل المشتركة  مجموعة م، تتناول الورقة البحثیة 

نتیجة تشابھ الظروف ،   طرق اإلنشاء ومواد البناءفية وثقافیة وتشابھ ی األساس عوامل بیئفي ھي والتي، العمارة 
خالل دراسة عدة نقاط  العوامل من ھذه دراسة إلىویھدف البحث ،  اغلب المناطق في الثقافیة واألصولالمناخیة 
  -: وھى أساسیة
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 الصحراء إقلیم البیئي فى مناطق التجمعات العمرانیة فى المعماريرصد وتحلیل ألھم سمات وعناصر التراث  -
 .العمراني على مستوى المبنى والتجمع إفریقیاالكبرى فى 

  .اإلنشاءدراسة مواد البناء وطرق  -
 . فى مناطق الصحراء الكبرىالبیئيالعمارة والعمران  التصمیم البیئي المستدام المستمدة من أسس -
  .تصمیم وتخطیط تجمعات عمرانیة جدیدة فى المناطق الصحراویة الحارة شدیدة الجفاف -
  .وكیفیة تحقیق ذلك في صورة عصریة حدیثة  ، البیئي الصحراوي للمسكن الوظیفي األداء دور -

 الصحراء الكبري إقلیمالث ثقافات مختلفة لثالث مناطق من  من خالل دراسة وتحلیل ثالث حاالت دراسیة تمثل ث
و الثالثة مدینة ، و الثانیة  قریة القصر بواحة الداخلة  مصر، غردایة بوادي میزاب بالجزائرمدینة  األولى ، اإلفریقیة

 أسسا فى دراسة  منھواالستفادة ,عمارة الصحراء الكبرى التراثیة وتمثل نماذج ل،بدولة النیجر) اغادیس(اجادیس او
، ة تتواكب مع متغیرات العصرربصو، تصمیم وتخطیط المجتمعات ذات الطبیعة الصحراویة الحارة شدیدة الجفاف 

  . قابل للتنفیذدراسيوكیفیة الدمج بین القدیم والحدیث فى صورة عمارة بیئیة حدیثة من خالل نموذج 
  اإلنشاءطرق /مواد البناء / التصمیم البیئي  / اء الكبرىالصحر/  المناطق الحارة الجافة  : المفتاحیة الكلمات 

  
 -:مقدمة  -١

 ویمتد من شواطئ البحر المتوسط شماال الى قرب  ،إفریقیا مساحة فى قارة األكبر اإلقلیمتعتبر الصحراء الكبرى 
بقسوة ھذة المنطقة وتتمیز ،  البحر االحمر شرقا الى المحیط االطلنطى غربا شواطئومن ، المنطقة االستوائیة جنوبا 

   وتتمیز العمارة البیئیة، وتفرد ثقافى ممیز ،رة التضاریسوعو و ،المناخ
 و  ، رسمت مالمح العمارة والعمران، السمات المشتركة الصحراویة فى بلدان الصحراء الكبرى بمجموعة من

 وتتناول الورقة  ،اإلقلیمناطق مل العلب ھو المناخ لمناخ الحار شدید الجفاف الذىلالخاصة طبیعة للتشكلت نتیجة 
 أسس بھدف الوصول الى ،ة المعالجات المناخیة البیئیة التى شكلت مالمح وسمات ھذة العمارةموع مجالبحثیة

   . المناطقلھذه للعمارة المستقبلیة البیئيالتصمیم 
 - : البحثأطروحة -٢

   -: ھىثالث محاور بحثیة فى البحث  أطروحةكن تلخیص یم
 العناصر  دراسة المشتركة فى عمارة الصحراء الكبرى  من خالل ماتالسجانبا من دراسة  وتحلیل  األولالمبحث 

   -:التالیة 
 .مناطق الصحراء   بعضفى)  عمارة بیئیة  ( المحلیة القدیمة العمارة تحلیل  - أ

 ياقل فى مناطق التجمعات العمرانیة فى البیئي المعماريرصد و تحلیل ألھم سمات و عناصر التراث   -  ب
  .المبنى والتجمع العمرانىعلى مستوي  إفریقیاالصحراء الكبرى فى 

 . دراسة العوامل المناخیة   -  ت
 . وطرق اإلنشاء البناءدراسة  مواد   -  ث

   المبحث الثانى 
 وإمكانیة مستنبطة من دراسة المبحث االولالو مستمدةالالمستدام    التصمیم البیئيأسسقوف على وال -١

  . عمارة وعمران مناطق الصحراء الكبرىفىالتطبیق على ارض الواقع 
 فى المناطق الحارة للمباني البیئي التصمیم أسسفى وضع ات یم من ھذا السالستفادةبحث عن آلیة ال -٢

     .الجافة 
  المبحث الثالث

 للعمارة الصحراء الحدیثة فى مناطق الصحراء الكبرى من  قابل للتطبیق مقترحدراسي  نموذجإیجاد
 .والثاني لاألو المبحث خالل

  -:منھج البحث -٣
  -: منھج مركب من عدة عناصر ھىاختیارمشكلة البحث تم تحقیق الفرضیة وحل ل

العمارة البیئیة فى مناطق الصحراء الكبرى  على مالمح وسماترصد والوقوف ل لاالستقرائي المنھج - :األول
   . ذات المناخ شدید الحرارة شدید الجفافاإلفریقیة
   -:  التالىى من خالل لتحلیل   لعینات من تجمعات عمرانیة  مستقرة فى عمق الصحراء الكبرا منھج -:الثانى

  .طق الدراسةا لمن المستدام البیئي للتصمیم  الواقع الفعلىتوضح وأسس  على مؤشراتلالحصو-١
ناطق  فى ملعمرانللعمارة واواألسس فى البحث عن معاییر تصمیمیة مستدامة استخدام ھذة المؤشرات -٢

    .الصحراء الكبرى
   مرجعیة ذونموذج قابل لتطبیق یكون استنباط والثاني األول  وذلك من خالل المنھجالثالث المنھج اإلستنمباطى

   . وتخطیط التجمعات العمرانیة فى مناطق الصحراء الكبرى تصمیمفى 
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  -: البحث مصطلحات-٤
 البیئي التراثوھو مصطلح فى البحث یُقصد بھ عناصر   -:  Environmental heritage التراث البئیى -أ-٤

  كبیر من  التى بھا قدروھى العمارة البیئیة المحلیة وھى األساسیة فى اى مجتمع محلى  
العادات والتقالید  / الصناعات الحرفیة التقلیدة المحلیة والمتوارثة مع التطور حسب العصور/التوافق مع البیئة

 .ى مر العصور االجتماعیة المتوارثة عل
    The great desert  الصحراء الكبرى ب-٤

  والمراد ،  وتقع فى عدة دول صلةت مساحة كبیرة من الصحراء میقصد بھ مصطلح الصحراء الكبرى
 والسودان وتشاد )لیبیا و تونس والجزائر والمغرب ( دوال الشمال االفریقى مصر والمغرب العربىبھا فى البحث

  .)١( شكل رقم انیاومالى والنیجر ومرت
   -:The hot dry areas المناطق الحارة الجافة  ت-٤

 یقصد بھا المناطق الصحراویة التى تغطى مساحات كبیرة من الصحراء الكبرى االفریقیة ویتمیز مناخھا بالجفاف 
یة التى قد الشدید و االرتفاع الكبیرفى درجات  الحرارة وكثرة سطوع الشمس وقلة االمطار وشدة اإلضائة طبیع

 .تصل الى اكثر من خمسون الف لكس
   -:Eco- design   التصمیم البیئي –ث -٤
 كل شكل من أشكال التصمیم التي تحد من التأثیرات المدمرة للبیئة عن طریق دمجھا في عملیات الحیاة مرجع رقم“
  البیئي والقائم على تطبیق مبادئ ،ویعتبر التصمیم أحد مجاالت التصمیم المتكاملة ) ١١(

  

    
 لمناطق  جوجل ارثموقع  جویة من   صورة/ویكیبیدیا ل العالم المصدر و خریط توزیع المناطق الصحراویة وشبة الصحراویة ح)١(شكل رقم 

  .الصحراء الكبرى االفریقیة
  . العمارة الخضراءد الطاقة وتدویر النفایات و مبادئاإلستدامة والتى تعتمد على ترشی

  -:   SSuussttaaiinnaabbiilliittyy   ة االستدام– ج-٤
 استمر وتواصل بال إنقطاع واالستدامة مبالغة فى االستمرار والتواصل ھذا  و ھى افعل تفضیل من دام كلمة استدامة

 وكانت البدایة مع ٢٠اما عن لفظ االستدامة كمصطلح فیرجح ظھورھا وتناولھا فى اواخر القرن الـ ، من حیث اللفظ 
نھا أ االستدامة  باما من حیث المعنى فتعرف، حددة كالت البیئیة المعقدة و نقص الموارد المالمش البیئیین بالغرب إزاء

 ، )٤(مرجع رقم الوفاء باالحتیاجات االساسیة لالجیال الحاضرة دون المساس بحقوق واحتیاجات االجیال القادمة 
ل القادمة  دون یضمن  وصلھا الى االجیااالستمراریة والتواصل فى الموارد الطبیعیة بما بأنھا " ویراھا الباحث  
  ."انقطاع اوتغییر 

   -:مات المناخیة لمناطق الصحراء الكبرىسال -٥
 باالرتفاع الكبیر في درجات الحرارة في فصل الصیف حیث ترتفع دیدة الجفاف شیتسم مناخ المناطق الصحراویة

  أما النھایة الصغرى في ،  م ٥٠ م ، وقد تصل إلى٤٥النھایة العظمى للحرارة في الظل إلى 
اعد على تطرف المناخ في جھات الصحاري قلة السحب وانعدام الغطاء النباتي  یس،م ٢٠لیل فال تنخفض عن  ال

 ، ومن ثم ارتفاع كثافة اإلشعاع المباشر الساقط على ھذه الجھات وارتفاع كثافة اإلشعاع األرضي أثناء اللیلً تقریبا
 ھذا باإلضافة إلى ، ساعة فى السنة٣٠٠٠المناطق الحارة الجافة الى تصل متوسط درجة سطوع الشمس فى 

في فترة الظھیرة إلى أكثر  % ٢٠ونسبة الرطوبة في الھواء حیث تتراوح الرطوبة النسبیة ما بین  انخفاض كمیة
ا یسقط على أما األمطار فتتمیز إلى جانب ندرتھا بأنھا طارئة وغیر ثابتة حیث أن معظمھ ، في اللیل % ٤٠من 

محملة شكل سیول طارئة تنحدر إلى بطون األودیة والمنخفضات ، أما الریاح المحلیة فمعظمھا ریاح ساخنة  
 ھذة  العناصر المناخیة من وتعتبر فصل الشتاء أواخربالرمال واالتربة مثل ریاح الخماسین التى تھب على مصر 

  . مناطق الصحراء الكبرى أھم المالمح الخاصة لمناخ
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  . للمسكن الصحراى فى التغلب على الظروف المناخیة القاسیة فالتوظی األداءدور  -٦

 وكذلك بین اللیل والنھار تتغیر درجة حرارة بعض  حول المبنى صیفا وشتاء الشمسمسار حركة  لتغیر نتیجة
  عإلى التنقل في أرجاء المنزل للتمت( الغرف أثناء الیوم الواحد، ھذا ما یدفع المستخدم

، وتتابع  Nomadism "البداوة " بممیزات المناطق المعیشیة الشتویة والصیفیة، ویعرف ھذا التنقل داخل البیت بـ
وبھذا  )٢( مرجع رقم )استعمال المنافع ھذا من قبل السكان ینبع من طبیعة المناخ الصحراوي القاري المتقلب، 

لتوزیع الوظیفي الحدیث للسكن الحالي الذي یخصص یختلف المفھوم المعماري ھنا عما ھو معروف في تحدید ا
جزءا للنوم، وآخر للطعام ثم للطبخ وھكذا، ومقابل ھذا یظھر مفھوم جدید في االستعمال قائم على اختالف الفصول 

 واختالف الفترات المناخیة حتى في الیوم 
 ا استعمال متعدد عن عدة مجاالت یستعمل كل قسم منھالواحد أحیانا، فمفھوم الشقة ھنا عبارة 

متعدد األغراض، ویتم ھذا االستعمال دوما في أنسب جھة تؤمن الحمایة من الحر أو من البرد، ویتم التنقل في أرجاء 
 . حركة أفقیة واخرى رأسیة-الشقة بشكل بداوة موسمیة أو بداوة یومیة، ولكل نوع من البداوة  أیضا 

  
بیروت دار  ، العمارة البیئیةمحـي الدین سلقینـي،  )٢(ع رقم  مرج المصدر ار وبین الصیف والشتاء   ظاھرة البدوى بین الیل والنھ)٢(شكل رقم 

  .١٠٠ ص١٩٩٤قابس 
 :  فى المناطق الحارة الجافة)من العمارة البیئیة المحلیة( والحضري البیئي التصمیم أسس-٧

لصحراء الكبرى التى تكیفت وتأقلمت مع للظروف المناخیة تأثیر واضح على عناصر العمارة البیئة فى مناطق ا
 للمسكن اعتمد على توفیر اكبر نسبة نھج المتبع فى المعالجة البیئیة  المو ،اصعب الظروف البیئیة على مر العصور

 ، لكسر حدة الجفاف اء واستخدام افنیة ذات عناصر مائیة ومسطحات خضر، الحرارة من حدة تقلیل لمن الظل ل
 التخلف الزمى وفیما یلى اھم عناصر التصمیم ،اصیة القدرة عى العزل الحرارى وتحقیق خ لھا بناءواستخدام مواد 

  .البیئى فى المناطق الحارة الجافة
  -: البیئیة البناءمواد  أ -٧

) احجار الملح الطبیعى( الكرشیف /الطوب اللبن/  الصحراویة واھما البناء بالحجر البیئةمن بناء  استخدام مواد
 التخلف لمحروق المبنى بمونة القصرومل ھذة المواد البیئیة لھا القدرة عى العزل الحرارى  وتحقیق خاصیة الطوب ا

   .الزمنى حیث تبنى بقطاعات كبیرة 
  الدراسات أن مركبة الفتحات ھي أكثر المركبات نقال للحرارة إلى الفراغات  اثبتت - : من حیث الفتحات ب -٧

 الساقط والمنعكس ، ولذلك یفضل اللجوء الى الفتحات الضیق كحل عملى لمنع تدفق الداخلیة عن طریق اإلشعاع
اإلشعاع الساقط والمنعكس وتسمح   او استخدام المشربیات حیث تعمل على صد قدر كبیر منالحرارة عبر النافذة

  .فیف من الھواء البارد القادم من المناطق المنخفضة فى المبنىبإنسیاب تیار خ
فمن المعروف أن المبنى الذي یحتوي على فناء ھو أكثر المباني مالئمة لألجواء : ث الفناء الداخلي من حی ت-٧

 ھو أفضل حاالت Sunken Courtyardالحارة الجافة، فضال عن أن ھناك دراسة أوضحت أن الفناء الغاطس 
   األفنیة ال یتوفر فنیة على االطالق من حیث تغذیتھ للفراغات المحیطة بالبرودة، وھذا النوع مناأل

  . سطح األرض منسوبإال في حالة أسلوب البناء تحت
 فإن استخدام مالقف الھواء ضروري للحصول على ھواء نقي بارد  في المناطق - : من حیث مالقف الھواء ث -٧

ألرض، ا  سطح منسوب البناء تحتبة أو باالخصالصحراویة ،  ویعد استخدامھا حتمي في نمط البناء المحمي بالتر
وكذلك التجمعات العمرانیة التى ال یوجد بھا مسطحات میاة حیث یعمل على ترطیب  الھواء وكسر حدة الجفاف 

  .  او مونة االسمنتولحمایة المبنى من المیاة المصاحبة للملقف یفضل بنائة من الحجر او الطوب االحمر والقصرمل
 البنائیة نقال للحرارة بعد الفتحات، ولكي یتم تجنب ھذه تعتبر األسقف ھي ثان المركبات -: من حیث األسقفج -٧

  الحرارة یفضل زراعة األسقف كوسیلة جیدة لعزل الحرارة، او عمل تغطیات الغرض من ھا 
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خلق ظالل عن طریق االسقف المزدوجة یكون االول انشائى  والثانى للحمایة من اشعة الشمس بینھما فرغ یسیمح 
قابلة للفك ) او تعریشة / برجوالت(اوعمل تسقیفات خفیفة  ، ق وضع مواد عازل للحرارة او عن طری ،بمرور الھواء

  .والتركیب ما بین الصیف والشتاء
 الحاالت الدراسیة -٨

ثالث ثقافات یجمعھا رابط  بحثت تمثل على المستوى الثقافى ھجیة اختیار الحاالت الدراسیة تم اختیار الحاالتمن
 و على المستوى االقلیمى تمثل الحاالت الدراسیة  ،سالمى وخصوصیة ثقافیة تمیز كل حالةھو الدین اال واحد مشترك

المناخ القارى شدید الحرارة شدید الجفاف والحاالت فى ثالث مناطق مختلف فى الصحراء الكبرى االفریقیة تشترك 
/ لدراسیة الثانیة  قریة القصر اإلسالمیة  الجزائر الحالة ا– وادي میزاب - غردایةالحالة الدراسیھ االولى الدراسیة ھى

 .دولة النیجر وھى كالتالى) اغادیس( او الدراسیة الثالثة مدینة اجادیس الحالةرمص/ الداخلة 
-:الجزائر – زابی وادي م-  غردایة االولى  الحالة الدراسیھ-١-٨  
  -:الموقع والمناخ ١-١-٨

نطقة الوسطى من جمھوریة الجزائر فى والیة غردایة  مساحة منطقة یقع فى المالذى زاب یوادي متقع مدینة غردایة  ب
بركاوي، وتمتد  وادي زرقون، وجنوبا وادي بوزبیر، وغربا  ألف كم مربع، یحدھا شماال٣٨:  حوالي وادى  مزاب 
ء صحراي ھضبة صخریة كلسیة، تقع شمالي الالد الشبكة ، وھ یسمى بزاب  جغرافیایوادي م ، تكرار شرقا لتشمل

وأصل تسمیة الوادي عربیة جاءت من تھا القاسیة،  بطبیعھاتاز عن بقیة المناطق المجاورة لاإلفریقیة الكبرى، وتم
اما عن مناخ وادى  )٧ (مرجع رقم )زابالمعجم العربي األساسي مادة (زاب الماء أي جرى : الفعل زاب، نقول

لریاح المثیرة للرمال القادمة من الجنوب الغربي، خاصة في میزاب فیتمیز  بالھواء شدید الجفاف، ومما یزیده جفافا ا
  نھایة الشتاء وبدایة الربیع، ومن نتائج 

كبر المدى ( ھذا الجفاف قوة إشعاع الضوء بالنھار، وتباعد الحدین األدنى واألقصى للحرارة في الیوم الواحد
ء وبدایة الربیع، ومن نتائج ھذا الجفاف قوة جنوب الغربي، خاصة في نھایة الشتالل تبلغ الدرجة القصوى) الحرارى

تبلغ الدرجة ) كبر المدى الحرارى(إشعاع الضوء بالنھار، وتباعد الحدین األدنى واألقصى للحرارة في الیوم الواحد
 درجة، بینما أدنى درجة ال تنزل عن درجة واحدة تحت الصفر، ومعدل األمطار ٥٠:  للحرارة ببالد میزاب القصوى
 مم  السكان المحلیین  خلیط من قبائل االمازیغ والعرب الرحل الذین استقروا بالوادى و شكلوا التراث ٦٧:  ھاالسنوي ب

الثقافى المتفرد لوالیة غردایة باالخص التجمعات العمرانیة بوادى میزاب وقد تم اضافة مدینة غردایة الى التراث 
  .العالمى

  -:التخطیط والنسیج العمرانى٢-١-٨
وھو من النسیج المتضام تجة الى مركز البلدة نة غردایة على النسیج العضوى المیط البلدة القدیمة لمدییتسم تخط

السوق ساحة ( والسویق )المسجد الجامع بغردایة(حیث المسجد المركزى  الساحات  ذوالمضغوط المتالصق
اد تكون منعدمة والشوارع ضیق  الساحات تكلقدیمة او وتقع على الطرف الجنوبى الغربي من البلدة ا)المركزى

یة كالحمایة من اشعة الشمس والحمایة ویرجع السبب عى ذلك الى اساب مناخمتعرجة مسقوفة فى اجزاء كثیرة 
وارتفاعات المبانى تقع فى لمنع غارات القبائل المعادیة من الریاح الساخنة المحملة باالتربة واسباب امنیة 

 . نطاق الطابیقین

    
   المصدر موقع جوجل ارثقصر احمد باى العثمانى نموذج للعمارة التارثیة بغردایة/ نسیج للبلدة القدیم مدینة غردایة لیوضح ا) ٣(شكل رقم 

  -:المحلیة العمارة  ٣-١-٨
ّعند النظر الى المسكن بمدینة غردایا ویظھر فیھ خضوع المبنى بشكل كامل للتعالیم اإلسالمیة السمحة، والمنازل تتمیز  

 ، متر مربع عادة، تشتمل على طابقین وسطح، وطابق تحت أرضي ١٠٠ثیرة التشابھ فیما بینھا ، و مساحتھا ال تتجاوز كب
، وھي درجة صخریة متوضعة ، قبل الباب، یبلغ ارتفاعھا حوالي عشرة سنتیمترات، "العتبة"و عند مدخل المنزل توجد 

میاه األمطار، و الحشرات الضارة، وخروج الھواء البارد أیام الحر ھذه العتبة تقي الدار من دخول األتربة الرملیة، و
ّوتصمیم المدخل عبارة عن رواق صغیر، ینتھي بحائط مقابل، لیُـكون .الشدید َ  

، بھ مقعد حجري منخفض، بني للجلوس "سقیفة"وعند تجاوز المدخل تجد رواق یسمى . المدخل إلى وسط الدار منكسرا
 حى تثبت في أحد زوایاه، لطحن الحبوبر ًأمام المنسج صیفا، و
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تصل الطابق األرضي بالطابق األول ) ّشـباك(من ھذا الرواق تنقل مباشرة إلى وسط الدار المضاء بواسطة فتحة 
ً، و تعتبر ھذه الفتحة عوضا عن النوافذ، إذ أن المسكن فى غردایة  یعتمد على اإلضاءة العلویة، ونادرا ما )السطحي( ً

  ،ُافذ، وإن وجدت ففي الطابق السطحي، وتكون عبارة عن فتحة صغیرة في الحائط یحتوي على نو
ویتكون من موقد . أما المطبخ فھو فضاء صغیر مفتوح على أحد جوانب وسط الدار، وال تكون لھ غرفة مخصصة عادة

  حجري، متصل بفتحة تھویة إلى السطح، وتعلوه رفوف وأوتاد وبعض االرفف التي تستعمل لوضع
ویكون المطبخ ضمن منطقة وسط الدار، حیث ال تحس الجالسة أمام الموقد أنھا في معزل عن باقي  ،وازم وأواني الطبخ  ل

وفي إحدى جوانب وسط الدار، یقع مدخل غرفة النوم الخاصة بربة البیت، وجانبھ تقع عادة طاولة مبنیة، تحتھا ،نساء الدار
  ،أواني الماء العذب وماء الغسل 

  ًطابق األرضي، الستقبال النساء نھارا عادة، أما الطابق األول، وھو الطابق السطحي، فیصعد إلیھ ویخصص ال
من مدخلین، األول من ساللم  تنطلق من وسط الدار تقع بجانبھا عادة غرفة صغیرة لحفظ المؤونة واألغذیة، والثاني عن 

 الخاصة بالرجال في الطابق األول، ھذه السلم المستقل طریق حجرة صغیرة داخلھا سلم ، تقود إلى قاعة استقبال الضیوف
 .عن وسط الدار، تجعل حركة الرجال ممكنة من الطابق األول إلى الخارج، دون إحراج النساء غیر المحارم

ِلعلي"وفي قاعة االستقبال المسماة  ْ ْادویـریت"، أو "َ ِ وتحیط  ،المسكنفوق باب  ، نافذة متوسطة الحجم نالحظھا من الشارع "ْ
بالطابق األول من بعض جوانبھ غرف للنوم، عالوة على غرفة االستقبال الخاصة بالرجال التي لھا باب إلى وسط ھذا 

أما ، أما الباقي من ھذا الطابق فضاء نصفھ مسقف و نصفھ مفتوح إلى السماء، یفصل بینھما عدد من األقواس ،  الطابق
  ، فاألدراج المؤدیة إلیھ تكون من "یزّالدھل"، المسمى بـاسفل سطح االرضالطابق 

ًمدخل الدار، وھو مكان مكیف طبیعیا، یكون باردا صیفا، ودافئا شتاء، ویستعمل كمكان للنوم عادة ً ً ً ً ّ.  

 
  

  
  مسقط أفقي للدور األول  مسقط أفقي للدور األرضي

.عمارة محلیةالجزائر- وادي میزاب-یوضح مسكن بغردایة: ) ٤(شكل  
  - :بناءالمواد  ٤-١-٨

 استخدم سكان وادى میزاب مواد البناء المحلیة المتوفرة في الطبیعة، لتناسبھا مع متطلبات المتانة والعزل دون إھمال 
 .الناحیة الجمالیة لكل إنجاز

تتواجد الحجارة بوفرة في المنطقة وھي بیضاء أو بنیة فاتحة تستخرج من الطبقة السطحیة، ولھا مقاییس  -:الحجـــر 
  فة، تخضع إلى شروط االستعمال والنقل نحو أماكن العمل، ویتم مختل

  . النھائیة داخل الورشة وفق نوعیة األشغال المطلوبھتحضیرھا بالمقاییس
  

         
  استخدام مواد النھو البیئة فى مبانى غردایة) ٥(شكل رقم 

-٦-  
یوضع داخل أفران یبلغ . وفرة في المنطقة، ویستخرج من الطبقة السطحیة للجبال الصخریة بینتشر -:ىالجیـــــــرالحجر

 مرات الجبس، مما یعد أكثر كلفة في ٦ إلى ٥ولكن بطاقة أكبر من " التمشمت"ارتفاعھا المترین، یستلزم حرقھ كالجبس 
 .التحضیر
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، ویستخرج من طبقة سطحیة أو في عمق یبلغ التمشمت ھو جبس محلي ذو لون أبیض مائل إلى الرمادي -:التمشمت
یكدس الجبس داخل ،  إدخال الحطب لعملیة الحرق من خاللھا یتمور في فرن لھ فتحة من األسفل، یتم حرق الصخ. المتر

وعند استھالك كمیة الحطب الموجودة، تصبح األحجار ھشة .  ساعة٢٤الفرن بعمق یبلغ متر ونصف لیتم حرقھ في مدة 
  .نزع الشوائب العالقة بھالطحنھا مع 

یستخرج من األرض مباشرة مع إضافة كمیة من الماء وخلطھ . ھي قوالب مصنوعة من الطین(قوالب الطین( -:لطوبا
  .وفي بعض األحیان یضاف مع الخلیط كمیة من التبن لتقویتھ. وصنع قوالب، ثم تترك لتجف تحت الشمس

  
  
  -:المعالجات المناخیة ٥-١- ٨       

 البداوة الیومیة في أوقات الصیف عندما یستخدم السكان  ظاھرة تتحققعلى غردایة المعالجات المناخیة لمساكن تقوم 
اللیل، وفي وقت الشتاء تعیش ب معظم النھار بالدور األرضي والنوم على السطح قیمونالمستویات المختلفة للمنزل حیث ی

ر األرضي، فالغرف تستخدم في أكثر من وظیفة فتستخدم كغرف معیشیة األسرة في الدور األول نظرا للبرودة المفرطة للدو
الحصر وغرف طعام أثناء النھار وكغرف نوم في اللیل، ولتیسیر ذلك یلزم استخدام قطع أثاث خفیفة، فمثال استعمال 

  الجلوس على األرض ، حیث یكون اإلنسان قریبا من الھواء والسجاد فى 
  بعیدا عن الھواء الساخن ذو الكثافة األقل مما یجعلھ یشعر نوعا ما بالراحة البارد ذو الكثافة األعلى، و

  

  
 قطاع رأسي في جسم المسكن مسقط أفقي لدور السطح

، سابقمرجع سابق سكان االغلبیى بتوشكى أ) ٧( مرجع رقم  المصدرالجزائر- وادي میزاب-یوضح مسكن بغردایة): ٦(شكل  
 

  -:مصر/ الداخلة  / سالمیة قریة القصر اإلة  الثانیالحالة الدراسیة-٢-٨
  -:  مقدمة تاریخیة ١-٢-٨

 ٥٠قریة القصر االسالم ھى أول األماكن التي إستقبلت القبائل اإلسالمیة عند وصولھا الواحات سنة ()١( 
ھ لبقایا  وبھا قصر الحاكم ومأذن ، وبھا بقایا مسجد من القرن األول الھجري وازدھرت في العصر األیوبي ،ھجریة

  ، كما یوجد بھا عدة مساجد من العصر التركى والمملوكى،ً) مترا٢١مسجد وھى مكونة من ثالث طوابق بارتفاع 
 تحوت مستخدمة كمدخل وھناك بوابة على شكل معبد لإللھ، كما توجد أعتاب خشبیة منقوش علیھا بایات قرأنیة 

 العصر الفرعونى والمدرسة التى ترجع الى العصور ومن اشھر االثار فیھا المحكمة وھى من ، ألحد المنازل
االسالمیة وجامع الشیخ نصر الدین الذى یعتبر من اقدم الجوامع الباقیة على حالتھا فى مصر اضافة الى المبانى 

الزائر من روعة تخطیط وینبھر  االنالقدیمة والتى بنیت من الطوب اللبن منذ عصور سحیقة وال تزال قائمة حتى 
 واتباع تخطیط المدن االسالمیة فى ذلك الحین ومن اكثر االشیاء التى یتعجب من حیث التنظیم فى البناءى المبان

 درجة مئویة عن خارج القصر القدیمة ١٣ درجة الحرارة تكون فى القصر القدیمة اقل بحوالى منھا الزائر ھى ان
  وھذا

  .خیر الطبیعة لصالحھم  وقدرة سكان ھذه القریة الذین تمكنوا من تسالشيء یدل على

      
  الصور توضح النسیج العام  والعمارة المحلیة وبعض الحرف البیئیة لقریة القصر االسالمیة ) ٧(شكل رقم 

  .المصدر موقع مصریات
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 كم ٢٢على بعد  الجدید  الوادي من واحة الداخلة فى الغربي الشمالي تقع قریة القصر فى الجزء - :الموقع ٢ -٢-٨
 ٢٢٥الفرافرة  كم وعن واحة ١٦٠ابومنقار  واحة عن تبعد، شمال مدینة موط على طریق شرق العوینات الفرافرة 

  . كم ٣٣كم  وتبعد عن مطار الداخلة 
  

  -:تخطیط قریة القصر٣-٢-٨
 فى اإلسالمیةھو النسیج المتبع فى  تخطیط المدن  العضویةالى النسیج  لقریة القصر العمرانيمیز النسیج   یتینتمي

 وھو الذى یعتمد على األوللجات مناخیة فى المقام عاوھو التخطیط المبنى على م ، المناطق الصحراى الكبرى
   كثیر من قطاعات  فىة المسقوفةلمتضام ذو الشوارع الضیقة المتعرجالتخطیط ا

 مع ویتمیز بكثرة الساحات فى مفترق وتقاطعات الطرق، شعة الشمس والتدفق الحرارى وذلك للحمایة من ا، الشارع 
  . الشمسألشعة من المبنى المعرضة األجزاءغرض تقلیل ب المبانيتكدس فى 

  

  
  

  
   جوجل ارثتوضح النسیج العمرانى لقریة القصر المصدر موقع) ٨(الصور فى شكل رقم 

 -:بقریة القصر المحلیة لعمارة ا ٤-٢-٨ 
عرب  المیوبى حین قدالى العصر األمتد لذى ی وا،طابع العمارة المحلیةب باإلحتفاظتتمیز قریة القصر االسالمیة 
ة ھم ماتتمیز بھة ھذالوفیما یلى تحلیل ، ھذة العمارة فى العصر المملوكى والعثمانى الفاتحین الى الواحات واستمرت

  . ىالعمارة وھى كالتال
 -:یفى للمبنىظالتصمیم الو -١

  المصرى والواحات بصفة خاصة ویوجدیعكس االحتیاجات الوضیفیة لسكان الریف المسقط االفقى 
  

    
  ) ١٩٩٠عادل كمال  ()٩( مرجع رقم الصور توضح المعالجات المناخیة ونمط العمارة بقریة القصر المصدر)٩(شكل رقم 

  com.google.www جوجل ارث الصورمنوموقع 
-٨-  
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منازل بلدة بالط  والتى تمیزت بصغر مساحتھا وعدم احتوائھا على فناء   األول نمطان للمنازل فى واحة الداخلة   
ذه المنازل ال یزید عن رتفاع ھوإ،  فى الطابق األول إلمداد المنزل بالضوء والھواءعلوي بفناء  أستبدلداخلى حیث 

 وذلك ،واشتملت نسبة كبیرة من ھذه المنازل على أكثر من درج صاعد،  ویعلوھا دایر یلتف حول السطح ،طابقین
بلدة القصر تمیزت المنازل (ما  والثانيللفصل قدر اإلمكان بین وحدات المنزل وخاصة حجرة استقبال الضیوف ، 

ًبق وأحیانا أربعة ویعلوھا دایر وتحتوى على فناء مكشوف كان لھ األھمیة فى بكبر مساحتھا وارتفاعھا من ثالثة طوا
ومازلت ھذه المبانى محتفظة  )١ ( مرجع رقم)توجیھ ھذه المنازل إلى الداخل مما یحافظ على خصوصیة المنزل

  .أالن إلىبھویتھ المعماریة 
الطبیعة فى صناعة الطوب  ھذه ساعدهة خصبة طق الواحات الداخلة بطبیعة رسوبیانتتمیز م - :البناء مواد ٥-٢-٨

 وھى ذات قدرة على ارتفاع المبنى الى ، حاملةةكعناصر إنشائی وبناء الحوائط الحاملة ذات القطاعات السمیكة، اللبن 
 أعتاباو محروق عقود من الطوب اللبن اوالة عن ابواب او شبابیك تعلوھا والفتحات عبار،  من ثالث طوابق أكثر

 على كمرات  خشبیةأسقفاو بن لقبوات من الطوب ال  اما قباب اواألسقفوكانت ،  او االثنین معا خشبیة من كمرت
او حصر من جرید النخیل على كمرات من الخشب وتبیض بمونة  )ق من جزوع النخیل فالاعروق او (من الخشب 

الطوب  وب اللبن او من الدبش او فكان عبارة عن قواعد شریطیة من الطاألساساتاما .الطین المخلوط بالتبن 
  .المحروق والقصرومل 

 فى الشتاء لیال فساعدرودة ب وشدیدة ال صیفاالجافة نظرا للطبیعة المناخیة الحارة -:المعالجات المناخیة  ٦-٢-٨
  فى الصیفالداخلي الحوائط السمیكة من الطوب اللبن فى منع تدفق الحرارة من خارج المبنى الى  قطاعاتاستخدام

 اجزاء تسقف وكذلك  الشوارع الضیق واالزقةتاستخداما،  كفائة بیئیة عالیة  المبنىأعطى امم،والعكس فى الشتاء 
 األسطح تاستخداما ءاشتاو، اصیف اشرب الشمس الماشعة المبانى تتعرض القل نسبة من للك جعمن الشوارع كل ذ

تعرض والمشربیات ساعد على التقلیل لللفتحات الضیقة استخدام ا ، تعرض للشمس والتدفئة  العلویة فى الواألفنیة
 األدوار استخدام خالل  منذلك الفصول ویتم فالختال المختلفة طبقا األدوار ماستخدا،  الشمس ألشعةالمباشر 

ظالل فى فصل الصیف كما فى شكل  بما  األكثرسخدام الدور االرضى لشمس فى فصل الشتاء وإالعلویة المعرضة ل
  )١٠ (ة البداوة الیومیة والموسمیةیحقق ظاھر

  
  )١٩٩١عادل محمد كمال ()٩( مرجع رقم  المصدرظاھرة البداوى فى مساكن قریة القصر توضح اسخدام )١٠( فى شكل الصورة

  
  -: دولة النیجر)دیسغاا(او   اجادیس مدینةالثالثةالحالة الدراسیة -٣- ٨

   الخلفیة التاریخیة ١-٣-٨
    والبوابة الشمالیة على دولعتبر من اھم المدن فیھا لدولة النیجر وتالشمالي اإلقلیممة ھى عاص، مدینة اجادیس 

أحمد بن عمر الطارقي العربي األصل، على ید محمد بن )٦( م ٥٦٤ًأسس ھذا المركز التجاري سنة   ،المغرب العربى
  و  في القرن الحادي عشر والقرن  وسیطر الطوارق علیھا منذ تأسیسھا

 وتم اضافة مبانى عامة وخاصة ذات  طرز معماریة تمیز اجادیس عشر المیالدي حدث تطور وازدھار فى مدینةالرابع 
 المحلیین، ومنھا مسجد اجادیس ذو الطراز ، وفیھا بنیت مقر إقامة الحاكم في اجادیس زعیم الطوارق ثقافة الطوارق

  . المعمارى الممیز
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  ومدینة اجادیس من جمھوریة النیجر/ موقع جمھوریة النیجر من شمال افریقیا ) ١١( شكل رقم 

  org.marefa.www://httpموقع المعرفة    ) ١٥( رقم عالمصدر مرج
  -:قع الجغرافى  المو ٢-٣-٨

 وھي  تقع شمال البالد  النیجر  ھي أحد سبعة مناطق تكون دولةاجادیسمنطقة  ھى عاصمة اجادیسومدینة 
نھا كیس.  ألف كیلومتر مربع وتشكل بذلك أكبر مناطق النیجر٦٦٧ مساحة نحو (تشمل المنطقة .اجادیس عاصمتھا
  و قدم عن مستوى سطح البحر١٧٠٦ ترتفع اجادیزو تقع المدینة على حافة وادى) ١)(٢٠١٠تعداد  من السكان ٤٨٧٣١٣

وجاءت ذروة تطور . قع في الطرف الجنوبي من الصحراء الكبرى، وت"لصحراءبوابة ا"لمعروفة باسم وا، مدینة أجادیس
، و مركزا تجاریا على طریق سلطنة أجادیسالمدینة في القرن الخامس عشر إلى السادس عشر، وكانت عبارة عن قاعدة  ل

  .القوافل بین شمال وحنوب الصحراء الكبرى 
  -:العمرانى  التخطیط والنسیج ٣- ٣-٦

ذى یغلب علیة دیس البلدة القدیمة ینتمى الى التخطیط العضوى المتضام الممیزة للنسیج العمرانى لمدینة اجاالسمات ال
 معضیقة بین شوارع للمركات وممرات مشاة  شوارع والطرقات فھى ذات تدرج ھرمي مالبالنسبة ل، الطابع الشبكى 

اما عن الفراغات العمرانیة من ساحات ومیادین فتنتشر ، صورة قلیلة بتسقیف لبعض االجزاء من ممرات المشاه 
  . )١٢( كما فى شكل رقم بصورة كبیرة وتعتبر من الطبع الممیز لنسیج العمرانى

   الجامع الكبیرعمارة اجادیس  نموذج من ٤- ٣-٦ 

    
  رثصور من موقع جوجل امدینة اجادیس ل وجانبا من العمارة المحلیة ) ١٢(شكل رقم 

 العناصر  للمسكن من حیث وظیفةالوظیفيالمحلیة تتمیز العمارة لمدینة اجادیس بالبساطة والترجمة الفعلیة لإلحتاج 
ذو فتحات ضیقة وافنیة المعماریة او المعالجات المناخیة و المسكن االجادیسى عبارة عن بناء من طابقین فى الغالب 

ا یتمیز المسكن الشارع بالسالم الخارجیة على الشارع والجھات داخلیة صغیرة لتقلیل التعرض الشعة الشمس كم
ناتجة عن التشكیل تحات  فى االركان مع ف مفردات من التراث متمثل فى مثلثات فى دروة السطحتشتمل على

  بالطوب مثل عمارة حسن فتحى
 ، ١٨٤٤ واعید بنائة عام ١٥١٥عام  طینال من بنى  ، ھو المعلم االثرى االشھر في المدینة وادیزمسجد أج   اما عن

  بحیث المئذنة تم بناء متر عالمة بارزه في المدینة ٢٧تمثل منارة ومئذنة المسجد المرتفعھ فوق الصحراء بأكثر من 
 وتعتبر من العالمات المییزة )المائذنة ( وھي عوارض خشبیة تخرج من جدران البرج ذاتیةحتوي على سقاالتت

وجرید النخیل علیھا لیاسة من شجار  مكون كمرات من جزوع النخیل والألقف المسجدس،للطابع المعمارى للمسجد 
 ویرجع ذلك تغطیة جمیع  صاالالت یتمیز المسجد  بوجود االفنیة على اطراف المسجد ولیس فى المنتصف ،الطین

 صور شكل الترابیة الصالة الرئسیى للمسجد للتاكید الحمایة من اشعة الشمس الساقطة والمنعكسة وكذلك العواصف 
    .)١٣(رقم 
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   الذاتیةمسجد اجادیس بستخدام السقاالتئذنة لم اعمال الصیانة / عام لمسجد اجادیسموقع ) ١٣( شكل رقم 

  المصدر موقع جوجل ارث
  -:البناء مواد ٥-٣-٨

ب اللبن على نطاق أستخدم فى مدینة اجادیس فى البلدة القدیمة مواد النھو البیئیة التى تتكون من الطین والطو
  مواد وبالنسبة الى ،  سم فى بعض المبانى ٨٠واسع بقطاعات حوائط تصل ال 
 األخشاب، لیس ھناك ما یكفي من  اجادیس تتوفر بشكل نادرا في صحراءالحجر البناء مثل الخشب واالسمنت و

المواد المحلیة وھي الطین  من الصحراویة  اجادیس  مباني في مدینةتتكون الو لصنع طوب مناسبة ، الوقودأو و
والقش والحصى، وھذا المزیج یجف مع أشعة الشمس، وعلیھ تم خلق مادة قویة إلى حد ما تسمى بانكو وھو 

واجادیس   ذو قدرة عالیة على التماسك وتحمل الظروف المناخیة القاسیة فى المناطق الصحراویةنوع من طین
  .بصفة خاصة 

  
  
  -: المعالجات المناخیة٦-٣-٨
زل مدینة اجادیس مع اختالف حجم الفناء تبعا الى حجم المنزل  على نطاق واسع فى منااألفنیة استخدمھ -:والا

حیث یعمل الفناء على تنظیم عناصر  التخلف الزمنىویتم االستفادة من قطاعات الحوائط فى تطبیق خاصیة 
  .المناخ داخل المبنى

 العزل فىوالطوب اللبن لما یتمیز بھ من خصائص بیئي عالیة  على نطاق واسع  استخدم البناء بالطین-:ثانیا
   . والتخلف الزمنى ىالحرار

 اللحد  من التدفق الحرارى عبر النافذة وكذلك لتحقیق  استخدمة الفتحات الضیقة فى الواجھات الخارجیة- :ثالثا
  .  العواصف الترابیة  والحمایةالخصوصیة

خیل یكون الغرض الرئیس منھا ھو الحمایة من اشعة الشمس مع امكانیة تم عمل سقیفة من جرید الن -:رابعا  
  . المنزل من خالل السقفى الحرارة تتدفق اللطیھا فى الشتاء لجع

 الظروف  فىقدرة كبیرة على التحكمم الى توفیر اكبر قدر من الظالل و ساھم التخطیط المدمج والمتضا-:خامسا
  .یةالمناخیة القاس

  
  لدراسیة نتائج الحاالت ا -٩

   -:سیمات التراث المعمارى والعمرانى البیئیة فى مناطق الصحراء الكبرى
 
  التخطیط المدمج-أ- ٩

ینتج عن  تقارب   المناطق الصحراویة الحارة شدیدة الجفاف و ھو مة االبرز لعمارةر التخطیط المدمج  او المتضام السیعتب
البیئة الصحراویة ( تتراص في صفوف متالصقة، ومن الثابت ان   بعضھا من بعض حیث تتكتل والعمرانيمباني التجمع 

ًالجافة یكون التفاوت كبیربین درجة الحرارة صیفا وشتاء وكذلك بین اللیل والنھار، مما یوجب معھ استخدام التخطیط 
 البعض والناتجة  وذلك  لتوفیر أكبر قدر من الظالل التي تسقطھا المباني على بعضھا)١( مرجع رقم ) المتضام المتالحم

والبروزات في الحوائط الخارجة والتكونات المعماریة  بحیث ال یتعرض ألشعة الشمس سوى أقل عن اختالف االرتفاعات 
ومن ، مساحة من الواجھات واألسطح ومن ثم تكون الطاقة المكتسبة أو المتسربة إلى المباني في حدد المعدالت المنخفضة 

مس مع وجود تدرج ھرمي  ممرات المشاة اآلمنة والمحمیة من أشعة الشیوفر  انھ التخطیط النمط من ا یمیز ھذ اھم ما
وایضا من  سمات ھذا التخطیط أن عروض الشوارع ضیقة ومتعرج ،لتقلیل المساحات المعرضة للشمس ، لشوارع لحجم ا

 المتصلة رع وفى الفرغات المظللةمما یخلق حالة من االستقرار الحراري والحفاظ على ركود الھواء البارد أسفل الشوا
 الحمایة من الریاح الساخنة المحملة باالتربة مثل ریاح الخماسین حیث تعمل الشوارع المترعرجةعلى كما یعمل ، بھا

   .  مركبة تعمل على تدمیر االشیاءلریاحلایة الى تیارات حفیف وعدم جعل على تفتیت الكتل الھووالمنكسرة 
حیث كان التخطیط المدمج ) اجادیس/ القصر /غردیة (ت الدراسیة لتجمعات العمرانیة الثالثة  حاالوقد تحقق ذلك فى ال

   للنسیج العمرانى ةالمتضام ھو السمة المیزی
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  .الصحراویة على ذلك كثیر فى اغلب المدن واألمثلة 
  
   استخدام الفناء الداخلى- ب -٩

ثر المباني مالئمة لألجواء الحارة الجافة، حیث یعتبر عنصرا یعتبر المبنى الذي یحتوي على فناء داخلى سماوى ھو أك
 اشتاء استخدام اشجار تفقد اورقھا نھار ففى الشتاء معالو ھاما فى تنظیم درجات الحرارة مابین الصیف والشتاء وبین الیل

 خزینھا بخاصیةتویعمل تعرض الواجھات من الشرق والجنوب والغرب الى اشعة الشمس الى  التدفق الحارة الى داخل 
وبالتالي االستفادة منھا اثناء الیل فترة انخفاض درجات الحارة وفى الصیف تكتسب  الى داخل الفراغات التخلف الزمنى
ھا فتعمل على حمایة المبنى من االشعھ ومع وجود عناصر مائیة تعمل على خفض درجات الحرارة وصور قاالشجار اور
  .اء فى تنظیم الحرارة توضیح لعمل الفن) ١٤(فى شكل رقم 

  
  -: استخدام مالقف الھواء -  ت-٩

مالقف الھواء ھى عناصر معماري ذات وظیفھ  مناخیة  تقوم بستقبال الھواء من اتجاة الراح السائدة وتمریرھا على 
 الھواء او نباتیة تعمل على خفض درجات الحرارة وتقلیل حدة جفاف)   مملوءة بالماء جراراوانى فخاریة (عناضر مائي 

  برفع نسبة الرطوب فى حدود منطقة الراحة
  

  
   كمنظم للحرارة على مدار الیوم الداخلي  دور الفناء)١٤(شكل رقم 

  )٧(مرجع رقم )   فى تشكى األغلبیة إسكان( المصدر  
 

طق البیئة الصحراویة شكل رقم ا من مالقف الھواء حسب تراث كل منوأنوع أشكل ویجد عدة  ، الحراریة
مرجع )   فى تشكى األغلبیة إسكان( )٧( مرجع رقم  المصدر مالقف الھواءإشكال یوضح بعض من )١٥(

  سابق
 - :یرةغصاستخدام الفتحات ال-ث-٩

 الشدید فى درجات الحرارة باالرتفاع والذى یتمیز اإلفریقیةنظرا للخصائص المناخیة إلقلیم الصحراء الكبرى 
 كان للفتحات الخارجیة الدور  ، لكس فى بعض المناطق  الف ٥٠.٠٠٠ة السطوع الى اكثر من  درجوارتفاع
 الى داخل العناصر المعماریة فقد تم تقلیص مسطح الفتحات الى واإلبھار فى الحد من تدفق الحرارة  األكبر

ة  الممیزالسمة الفتحات الضیق الطولیة وأصبحت الطبیعیة واإلضاءةالمستویات الدنیا التى تسمح بعملیة التھویة 
  . لعمارة الصحراء الكبرى األبرز
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  ٠)٧(مرجع رقم )  اسكان االغلبیة فى تشكى ( یوضح بعض من اشكال مالقف الھواء المصدر) ١٥(شكل رقم 

  
  -:البیئیةالبناء  مواد -ج-٩

ب منذ القدم لعبت مواد اإلنشاء البیئیة الدور االبرز فى صمود التجمعات العمراني فى البیئة الصحراوي اما اصع
الظروف المناخي و أدائھا البیئي اعتمادا على الخواص الحراریة لمـواد البناء المستخدمة و المالئمة للمناخ الحار 

  ھذة ، التخلف الزمني و المقاومة الحراریة  السعة الحراریة و فالجاف 
  اء بالحجر البنمثل فى البیئة الصحراویة یكفائة عالیة  الخصائص تنطبق على مواد البناء االساسیة 

و الطوب اللبن المسلح بالنباتات  والكرشیف الغنى بالملح الطبیعى وكل ھذه ) سواء المنتظم االبعاد او الغشیم ( 
العناصر الطبیعیة تعمل على زیادة السعة الحراریة لمواد البناء وزیادة القدرة على العزل الحرارى الذى ینظم 

 من  واالسقف  مكونة من كمراتنى من خالل عملیة التخلف الزمنىعملیة فقد واكتساب الحرارة من والى المب
 .)١٧(و) ١٦( النخیل ولیاسة طینیة شكل رقمیعلوھا جرید) الفلق(جزوع النخیل

   استخدم مفردات التراث البیى فى تشكیل الواجھات-ح-٩
ل المعمارى وللكتل اعتمد التمصمیم المعمارى لعمارة الصحراء الكبرى على البساطة والتلقائیة فى التشكی

 التراث الثقافى ویمكن تلخیص اھم مفردات تشكیل  والموروثومفردات الواجھات وجائت نابعة من الوظیفة
  .الواجھات فى التالى 

 .على الواجھات ) عروق خشب او جزوع نخیل الفلق (بروز العناصر األنشائیة كمرات خشبیة -١
  .رایس او مثلثات او فتحات صغیر بتردد متكرربعمل ع) خط السماء(االھتمام بنھایات الواجھات  -٢
 .)نات اشخاص واساطیراوطیو نبات حی( الثقافى لكل منطقة لى الواجھات برسومات من التراثالرسم ع -٣
     فى الغالبیة العظمى من مبانى الصحراء ثم اللون ) اللون الطبیعى للرمل( البیج الغامق ألوناستخدم               
   . ألبیضا             

  



  
  
  

  "السمات المشتركة لعمارة الصحراء الكبرى المدخل البیئي  للتصمیم فى المناطق الحارة الجافة  " 
 

 

JAUES, 14, 53, 2019 
 
 

1646 

    

  
  

 مدونة ) ١٢( مرجع رقم المصدرة البیئیة الصحراویة  طبقات االسقف فى العمار) ٦١(شكل رقم 
  eg.com.blogspot.mirathlibya.wwwالمیراث

  
  
  

 ائج البحث نت- ١٠
   االفریقیة فى مناطق الصحراء الكبرىحدیثة ال البیئیةعمارة الصحراءل لالنموذج المقترح

   من حیث التخطیط - :اوال
ل النسیح التخطیطى وذلك ات العصر من استخدام المركبات داخرح بمتغیتطویر النسیج المتظام والتخطیط المدمج بحث یسم

  -: ثالث بدائلن طریق ع
  دمستوى واحات مشاة وطرق سیارات فى بعمل وحدات من المبانى متصلة بممر:  الولا

 االول سفلى لسیارات یشتمل نختلفات مشاة وطرق سیارات فى مستویین م بعمل وحدات من المبانى متصلة بممر:الثانى
  .الطریق و أماكن انتظار السیارات وعناصر اتصال رئسیى داخل الوحداتعلى 

   ىوظیف علوى متمثل فى عمل ممرات مشاة تحقق النواحى المناخیة واالستخدام ال والثانى
ق الموقع من عناصر مائیة نافورات سلسبیل بحیرات احواض سباحة ل عناصر تنسیمعفى المستوى المنخفض ب : الثالث

 یمكن تحریك الھواء البارد الى بقیة  ومن ثماعلى ترطیب الھواء وتبریدهیعمل  نباتیة واشجار كل ذلك وشالالت وعناصر
  . العناصر المعماریة العلویة

  حیث التصمیممن  -:ثانیا 
 فى فقیاام نموذج تصمیمى یعتمد على تسلسل وانسیاب الفراغات رئسیا واستخدمن حیث التصمیم یقترح الباحث ا  - أ

 مع خلق مسطحات خضراء وعناصر مائیة فى المستویات المنخفضة من  وعناصر متصلة بھاأفنیةصورة 
 . اضائة طبیعیة وحمایة جید من اشعة الشمس وتبرید للھواء مع توافر تھویة أفضل ھذا من شأنھ تحقیق،ى نالمب
غائرة فى المبنى على شكل فتحات ضیقة من مواد ذات عزل حرارى استخدام نوافذ یفضل على مستوى الفتحات   -  ب

 . الشمسأشعة و الحمایة من  تقلیل التدفق الحرارى من خالل النوافذشأنھ  من ھذااألخشابمناسب ویفضل من 
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  االمكانر مع استخدام خامات بیئیة قدتخدم خامات ذات عزل حرارى قوىیفضل اسوعلى مستوى االسقف   -  ت
تقلیل المساحة  المعرضة الشعة الل ومما یعمل على خلق ظالرتفعات جعل األسقف ذات تدرج فى اویفضل 
 .الشمس

مھا بحیث یتم استخدا تسقیفات خفیفة من برجوالت من نبات او عناصر خیامیة قابلة للفك والتركیب  عمالیفضل  -  ث
 الحرارى للمبنى من  الشمس فى التدفئةأشعة صیفا ویتم فكھا فى الشتاء لستغالل فى الصیف للحمایة من اشعة 

  .ظاھرة البداوى و لتحقیق  الزمنيعن طریق خاصیة التخلف  األسقفخالل مركبات 
  -:البناءمن حیث استخدام مواد  -:ثالثا 
فضل استخدام الحجر فى األساسات والمونة من ی( یة خفضة التكالیف والمناطق الریف المشروعات منفى -١

 العمارة البیئیة أصلالن ذلك ھو ،  فى المناطق البعیدة عن الرطوبة  الطوب اللبناستخدامالقصرومل واإلكثار من 
   . اقتصادي ذات بعد المحلیة

 الداخليى الجزء صر انشائى حامل یكون فا عبارة عن جدار مكون من عنداخليیقترح الباحث قطاع فى حائط  -٢
كان المبنى و االسمنتى المصمت ومبنى بمونة االسمنت سواء  یمكن ان یكون من الطوب المحروق اللمبنى و
 المسلح بالنباتات وب اللبنالطط نصف طوبة من  فھو عبارة عن حائالخارجيالجزء  ما ا، حاملة وحوائطھیكلى 

استخدام حائط بین المعالجة المناخیة متمثلة فى الجمع لك ذوالغرض من  ، العاليالمحتوى الملحى  الكرشیف ذواو
 للمبنى وتقوم البیئي الطابع وإعطاء الحراري العزل بإعمالتقوم المادة البیئیة انشائیة  مزدوج من مادة بیئیة ومادة

مقاومة كافة و) كسیرامی/دھنات / بیاض( نھو حدیثة  موادباستیعا  نقل الحمل والقدرة علىبإعمال اإلنشائیةالمادة 
   فى قطاع واحد  الرطوبة وذلكأنوع

        
  ٣/٤مرجع سابق صـ .......التنمیة السیاحیة" إیھاب فاروق راشد )٨( مرجع رقم درلقطاع فى اشقف عمارة محلیة المص) ١٧(شكل رقم 

  
    من حیث استخدام عناصر ومفردات التراث البیئي-:رابعا
 ھذة ،فة إنشاییة ی وان لم یكن لھا وظطق حتىا للمنالبیئي من الترت والمستخدمةات على مفردات تشكیل الواجھ حافظة الم

عتبر المالقف وی متوارثة على مر العصور ومعاني وتعتبر ترجمة لقیم التراثي واإلرثالمفردات تمثل الھویة الثقافیة 
ناصر الخضراء والمائیة من اھم ة والعت الضیقة المسقوفاق والطراألفنیةوالعناصر الخشبة والفتحات الضیقة واستخدام 

  . القیمھذه إحیاء والمخطط المعماريى لوع فى مناطق الصحراء الكبرى البیئي ثالتراعناصر 
  

   -: المعاصرفى  المسكن الصحراوى Nomadism فى  البداوة  استخدام ظاھرة -:خامسا
مع البیئة الصحراویة شدیدة  تخدمي المسكن في التكیفالبداوة واحدة من أھم العملیات المرنة التي یحتاجھا مسظاھرة تعد 

الحرارة والجفاف، ففي الصیف مثال  یستخدم السكان الطابق األرضي للمعیشة صباحا، وعند الظھیرة فإنھم ینتقلون إلى 
لمتصلة یصعدون للراحة و النوم في المستویات العلیا جیدة التھویة ا، وعندما یحل اللیل المستوى المنخفض من المسكن

وعلى ذلك یفضل توزیع العناصر المعماریة من نوم ومعیشة على اكثر من مستوى فى المسكن  الطلق، بالھواء
  .  الصحراوى 

 التوصیات - ١١
المتوافق بیئیا الذى یعكس  اإلفریقیة منطق الصحراء الكبرى عمرانالمحافظة على التراث البیئي من عمارة و   - أ

 . والتطویر لما ھو قائم من عمارة تراثیة   بالعنایة وذلكالمناطق  لھذة الھویة الثقافیة
 .  شدیدة الجفافالحارة  طویر البناء فى المناطق الصحراوي تعنى بت مراكز بحثیة ومراكز تدریبإنشاء    -  ب
 واألسس المبادئ صیاغةمن خاللھا یتم   والتشریعات واللوائح التىمثل القوانین وتطبیقات عملیة  آلیاتالبحث فى   -  ت

  .ان منطق الصحراء الكبرى  لعمارة وعمرتصمیمیة للعمارة التراثیة البیئیةال
معالجات  المنھج والفكر الذى اعتمد على الحمایة من المناخ والطبیعة البیئیة وترجمة ھذا الفكر فى صورة تطبیق  -  ث

  . على مر العصورثبت نجاحھ والتى المناخیة 
 من أكثر  حیث تمثلالمناطق الصحراویة وتناولھا من زوایا عدةبحاث على عمارة وعمران اسات واألتكثیف الدر  -  ج

 . اإلفریقیةمن مناطق دول الصحراء الكبرى % ٩٠
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