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  أ 

                                                 : البحث مشكلة
الكثير من التحديات التي تنتج عن استهالك الطاقة التقليدية لتأمين  على نحو مطرديواجه العالم 

التنمية  فيه بتتسبهذه الطاقات ل االستهالك المتزايد السيما أنراحته،  و إلنسانا حتياجاتا
التي ترزح اليوم تحت أعباء كبيرة من جراء  البيئة الطبيعية الئمة في الغالب معمتالغير  العمرانية

 ذلك.
انطلقت  لذلك ،من التأثير السلبي على البيئة ألخطار القادمةالى إمنذ عدة عقود العالم  قد تنبهو 

تصميم المزايا العمارة الخضراء أو  أخرى تبرز أهميةالعمران البيئي المستدام و  إلرساء أسسدعوات 
استهالك مصادر الطاقة الطبيعية بالقدر و تكامل العمران مع البيئة الطبيعية ب تناديالبيئي وكلها 

جيال القادمة من حقها في مصادر الذي يوفر البيئة الصحية للسكان وال يؤدي إلى حرمان األ
 .الطاقة

دون  ان يتمأيمكن  الأمران الستفادة من مصادر الطاقة المتجددة احماية البيئة و نظرًا ألن و  
تسليط الضوء  من محاولةالبحث  هذا انطلقت فكرة فقدلعمران، اضوابط وتشريعات تنظم عملية 

يترتب جراء تطبيقها من ايجابيات  والوقوف على ما وجهة نظر بيئيةمن  التشريعات العمرانيةعلى 
 .وسلبيات

ليه نتائج إيالحظ ما آلت  لب تحديداً المحيطة بنا في سوريا وفي ح لى البيئة العمرانيةإالناظر إن 
خرى أهناك مناطق ق و ببثالث طوا فيها دد ارتفاع المبانيمناطق حُ فهناك  ،التشريعات العمرانيةهذه 

أمتار  ٣ ـب لبعض المناطقق وتحدد الوجائب بطوا ٤ حددت االرتفاعات فيها بـمجاورة للسابقة 
 .عتماد هذه األرقامدون مبررات بيئية توضح صحة اأمتار  ٤ ـب ألخرىو 

االستفادة من مصادر الطاقات الذي حرم المدينة من العمراني  الجمودمن  اً نوع أفرزكل هذا 
 تلوث ذلك من عنيترتب وما زيادة في استهالك الطاقة  لىساء إلى البيئة كونه أدى إأو  المتجددة

 .يتحملها كل من يعيش في المدينة باهظة بيئي وكلفة مادية
تشريعات العمرانية دراسة الل ويدفعهم العديد من المعماريين والباحثين اليومتفكير غل يش وذلك كله

، اوسلبياتهإيجابياتها  واستنتاج بهاومدى تأثيرها على البيئة العمرانية والوسط المحيط المعمول بها 
جابة يشغل العديد من المهتمين اليوم ويسهم في اإل ما جسدوفي هذا السياق يأتي هذا البحث لي

   .طرح بعض الرؤىيسئلة و ألعلى بعض ا
 
 
 



  ب 

                                                                     : البحث وضوعم
المتمعن في  لكنو  المعمارين، لكل اً أساسي اً مطلب مع البيئةالعمارة  تالؤم من المفترض أن يشكل 

أن علمًا  ،ألسس التالؤم مع البيئة -هاكل يكن لم إن -المباني افتقار بعض يالحظ البيئة العمرانية 
 بادرلذلك تبها عند تصميمها وتدقيقها وتنفيذها  تم األخذألنظمة معتمدة  تخضعقد هذه المباني 

 وهي : مهمة تساؤالت الذهن إلى
 ؟ النظام العمراني في مراعاتهايجب  التي المعايير البيئية هي ما •
 ؟ المنتج العمراني علىالقوانين  كيف تؤثر األنظمة و •
 لسكن المنفصلا خاصة في حالةفي مدينة حلب المعمول به  هل يحقق النظام العمراني •

 ؟ حليةلماالبيئة  تالؤم معاألهداف المرجوة من حيث ال

 
 
 
 
 

                                     : هدف البحث
 :التالية األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى

 معرفة كيفية تحقيق تالؤم البيئة مع العمران على صعيد األبنية السكنية المنفصلة. – ١
على البيئة العمرانية في  وتحديد آثارها المعمول بها في حلب والقوانين العمرانية األنظمةتقييم  - ٢

 من وجهة نظر العمران المستدام.مناطق السكن المنفصل 
 .الوضع الحالي للسكن المنفصل في مدينة حلبولويات لتجاوز أطرح رؤى و  - ٣
 
    

 
 
 
 
 



  ت 

                                                                          : البحث أهمية 
ستنزاف ال ذلك يؤديلبيئة غير متوافق مع ا النظام العمراني يكون ادمنع هأنإثبات  من البحث أهمية طلقتن

رد والمجتمع، لذلك البد ثاره على الفآيعود بهدر اقتصادي باإلضافة إلى ادة التلوث زي ٕالىموارد الطاقة و 
بحيث تؤمن االستفادة من تطوير هذه األنظمة لتساعد في انتاج مباني تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة 

 من الشمس والرياح المرغوبة وتحمي من الشمس والرياح الغير مرغوبة.

  : منهجية البحث
 لتشريعات العمرانية يتم االستفادة منها في ابحيث  ة معمقة ألسس العمران البيئي ومتطلباته،دراس

 عملية التخطيط والتصميم البيئي.ب المتعلقة
 على االطالع أجل من ودراستها المعمول بها والقوانين األنظمة تحليلعتمد على دراسة منهجية ت 

تعتبر تالؤم العمران مع البيئة  معاير ضمن وتقييمها مرانيةالبيئة الع على ثرهاأو  وسلبياتها إيجابياتها
  . الهدف الرئيسي

 من السكن مختلفة  نماطأ بحيث يتم أخذ ،مدينة حلبفي  التعرف على آثار األنظمة والتشريعات
 الوضع الراهن. سلبيات ستها واستنتاج ما يلزم لتجاوزاالمنفصل ودر 
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  مقدمة
 

المؤتمر الدولي األول حول  وتجسد بعد انعقادة يازدياد المشاكل البيئبدأ االهتمام الدولي بموضوع البيئة يتزايد مع 
أهمية معالجة  والذي سلط الضوء على"أرض واحدة " شعار  تحت ١٩٧٢عام  ستوكهولمفي االبيئة الذي انعقد 
انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية عام  إال بعدبدأ فعليًا لم تهذه المشاكل  لكن معالجةالمشاكل البيئية ، 

الستجابة على االذي حض الحكومات وسلطاتها المحلية و الذي عرف بقمة األرض في ريو دي جانيرو  ١٩٩٢
 .مية المستدامةنلخطط الت
جاء االتفاق الذي أبرم في  يعد أهم مسبب للتلوث البيئي فقد في الجو معدل الغازات الدفيئة ازياد ونظرًا ألن

ظاهرة االحتباس الحراري  ليؤكد على ضرورة الحد منفي كيوتو باليابان  ١٩٩٧اجتماع األمم المتحدة عام 
ة إلى مستويات عام نسب ٢٠١٢و  ٢٠٠٨% بين عامي  ٥الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة وذلك بنسبة 

١٩٩٠. 
 

حول  ٢٠١٢مفاوضات المتعلقة باتفاقيات لما بعد الفي عقد مؤتمر في بالي لتحقيق تقدم تم  ٢٠٠٧وفي عام 
وقد  .تغير المناخ وتدعو لخفض االنبعاثات العالمية وتنفيذ اجراءات تخفيفية من قبل البلدان النامية و المتقدمة 

المعنية بتغير المناخ أن اسبابًا بشرية تكمن وراء معظم زيادات درجات الحرارة الهيئة الحكومية الدولية  أفادت
ما عدرجات مئوية  ٥حوالي قد ازدادت األرض على سطح درجات الحرارة  وأنالعالمية التي تمت مالحظتها 

 . )١(كانت عليه في العصر الجليدي األخير الذي ساد منذ اكثر من عشرة آالف عام 
 
نتيجة في العقود األخيرة التوسع العمراني الكبير الذي عرفته مدن العالم  نتيجة جاء من المشكلة اً زءن جأل ونظراً  

تسببت النظريات العمرانية لدراسة اآلثار السلبية التي  فقد اتجهت ،للبيئةمعظم التجمعات العمرانية عدم مالءمة 
العوامل  التأكيد علىمن خالل  ، وذلكيئي متكاملالمدينة من منطلق بعن تصور لوضع العمرانية ، و بها التنمية 

واحتاللها لمساحات كبيرة في الدراسات المتعلقة بالعمران على كافة المستويات بغية الوصول إلى  المؤثرة البيئية
 .مدينة ذات بيئة صحية تراعي في تكوينها االنسان كعنصر اجتماعي متفاعل مع البيئة المحيطة به

 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
١٥،ص .... تغير المناخ أثر ،  مصطفى كمال طلبة:  )١(  
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 الفصل األول : تأثير المناخ المحلي على العمران
نسان وهو يسعى إليجاد مكان يتالءم مع الظروف المناخية المحيطة به فسكن في البداية اإلوجود منذ بداية 

من الحيوانات الكهوف وأخذ يطورها تدريجيًا لتؤمن له الحماية من الظروف المناخية المتقلبة باإلضافة للحماية 
نسان إال البيئة التي يعيش فيها على اختالف المفترسة التي تشكل مع المناخ خطرًا داهمًا على حياته، ولم يجد اإل

 دفعهحاجاته األمر الذي  توفرصبحت هذه الكهوف ال أطبيعتها المناخية والجغرافية ليتعلم منها وسرعان ما 
البسيطة واستمر في تطويرها على مر الزمن وتقدم الحضارات  كواخيبحث عن بدائل مختلفة اخرى فبنى األل

من مبان وعمارة متطورة  وصل إلى ما هو عليه اآلن إلى أن نشاء جديدةإواكتشاف مواد بناء جديدة وطرق 
  .للغاية

 
 والعمران : المحلي في مدينة حلب العالقة المتبادلة بين المناخ ١ – ١

 لإلنسان الحرارية والراحة بالعمارة المناخ ربط وعند المتعددة، المناخ عناصرب ما منطقة في المناخ ظروف تتحدد
 الرياحو  الرطوبةو  الحرارة درجةو  الشمسي اإلشعاع: هي االعتبار بعين أخذها يجب التي األساسية العناصر فإن

عنصر  مامنطقة في  يطغىويمكن أن  ألخرى منطقة من العوامل هذه من كل تأثير حجم ويختلف. واألمطار
في منطقة ما  العناصر هذه من عنصر من أكثر يجتمع وقد ،المناطق الصحراوية أو الساحليةكما في واحد مهم 

 تعقيدًا. المصمم مهمة من زيدت وبالتالي المناخ مع التصميم مشكلة فتتعقد
 
 
 
 : الشمسي اإلشعاع  ١-١- ١ 

 التي الشمس من أهميته وتأتي ،على العمران تأثيراً  المناخ عناصر من عنصرأكثر  الشمسي اإلشعاع يعتبر
 اختالف نأ كما. المناخية األخرى العناصر لبقية المحركتعد و  األرض على للطاقة الرئيسي المصدر تشكل

 مباشرة نتيجة إال هي ما وأخرى منطقة بين الضغط الجوي وفرق واألمطار والرياح الهواء وحركة الحرارة درجات
  .ألخرى منطقة من وكميته شدته تختلف شمسي إشعاع عنها من ينتج ماو  الشمس ودوران لحركة

كبير على األبنية والبيئة المحيطة ولكي يتم تجنب الكسب الحراري الكبير صيفًا والفقد  تأثير شعاع الشمسيإلول
ة إلى الحراري شتاء يجب دراسة وتعين موقع الشمس في السماء على مدار ساعات النهار وأشهر السنة باإلضاف

 أهم تحركات الشمس وأهم اختالف زواياها: )١(جدول رقم اتجاه الرياح وسرعتها ويوضح الجدول التالي
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 أهــــــــم مواقــــــــــع الشمس

 ( درجة ) زوايا الشمس
 الفترات التاريخ

 زاوية االرتفاع الشمسي الشمسي االنحرافزاوية  

 الصيفي االنقالب حزيران -٢١  78.6 210.4

 االنقالب الشتوي كانون األول -٢١ 32.7 187.8
 االعتدال الخريفي أيلول -٢١ 56.6 195.3
 االعتدال الربيعي آذار -٢١ 56.3 188.7

 )١((الباحث)يوضح زوايا أشعة الشمس خالل فترات االنقالب الفصلي): ١لجدول (ا

 
 

 في توجيه المباني أثناء عمليات التصميم والتخطيط خذها بعين النظرأوهذه الحاالت القصوى التي يجب أن يتم 
بين المباني  ويالحظ من زاوية االرتفاع الشمسي في الجهة الجنوبية أنها قليلة وبالتالي يجب تأمين تباعد كافي

أشعة شمس الشتاء (خاصة في الوجهات  للسماح بوصول (وجائب، نسبة ارتفاع البناء للتباعد بين المباني....)
كما أن أكبر قيمة لزاوية االرتفاع الشمسي هي في فصل الصيف وبالتالي  ،ة) لألجزاء السفلية من المبانيالجنوبي

حيث أنه يفضل  يمكن أن يكون التباعد بين المباني في الواجهات الشرقية والغربية أقل من الواجهات الجنوبية
 .الحماية من أشعة الشمس صيفًا في هذه الواجهات

ني والتكنولوجي أصبح وجود بعض البرامج الهندسية التي تساعد في تحديد التوجيه األمثل تبعًا ومع التطور التق
وهو برنامج صادر عن شركة  Weather Tool Autodeskللمعلومات المناخية لكل منطقة ومن هذه البرامج 

Autodesk الجغرافي والمعلومات  األمريكية التي تشتهر بالبرامج الهندسية ويعتمد هذا البرنامج على الموقع
المناخية لكل مدينة إلعطاء بيانات تساعد في تحديد التوجيه المناسب للمباني وتأتي أهمية هذا البرنامج من أنه 

الزاوية المفضلة التي يجب  -اعتمادًا على االستفادة من العناصر الطبيعية (الشمس ،الرياح ..)  -يحدد بدقة 
ورسم  ساعد في رسم مخططات الراحة الحرارية لإلنسان ضمن بيئته الداخليةكما أنه ي، توجيه المباني عليها

مخططات لعناصر المناخ (االشعاع الشمسي ، الرياح ، األمطار ، الرطوبة ) ويساعد في تحديد زوايا االرتفاع 
تالي الشمسي و زوايا االنحراف الشمسي التي تعتبر عنصر هام من عناصر التوجيه البيئي ويوضح المخطط ال

 :مدينة حلبفي التوجيه األفضل 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  Weather Tool Autodeskحددت هذه الزوايا باستخدام : )١(
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 )١( (الباحث) في مدينة حلب توضع للمبانيأفضل ) : ١الشكل (

حيث تستفيد من الجهة أي جنوب غرب درجة  ١٩٥أفضل زاوية لتوجيه المبنى هي بأن  )١شكل (ال وضح
 )٢(الشكل يؤكد، كما صيفاً  الغربية لتأمين التهوية الجيدة للمبنى تشميس الجيد شتاء ومن الجهةالجنوبية لتأمين ال

وبذلك تسقط أشعة  درجة عن األفق ١٥بدوران  شرق غرب المحور الطولي للمبنى باتجاهأهمية أن يكون على 
الشمس على الواجهة الطوالنية (الجنوبية) مما يؤمن أكبر 

في الفترات الباردة  الساقطة األشعة استفادة من حرارة هذه
بسبب طول فترات تواجد الشمس في الجهة الجنوبية  (الشتاء)

أما الضلع  ،ويوضح اللون األزرق مسار الشمس في فصل الشتاء
حماية المما يؤمن القصير للبناء يكون في الجهة الشرقية والغربية 

ألحمر ويوضح اللون ا ،صيفاً  في هذه الواجهاتمن أشعة الشمس 
مسار الشمس في فصل الصيف الذي يكون قصير مقارنة مع 
طول المسار في فصل الشتاء ويكون بزاوية ارتفاع شمسي أعلى 

يساعد في زيادة حماية هذه  من زاوية االرتفاع الشمسي شتاء مما
 مس في فصليمسار أشعة الش) : ٢الشكل (       علمًا أن جميع المعلومات المناخية ،الواجهات من شمس الصيف

 )١(الصيف و الشتاء              في حساب  Weather Tool  Autodeskالتي استخدمها برنامج 
 .حلب ةلمدين لمعلومات المناخيةا هيالسابقة  المعطيات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  Weather Tool Autodesk رسم هذا الشكل باستخدام : )١(
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كما في  وعلى الصعيد العمراني يفضل أن تجمع المباني
الطولي للتجميع باتجاه  تجاهبحيث يكون اال )٣الشكل (

 والفراغ الداخلي يسمح بوصول أشعة الشمس شرق غرب
ا همما يساعد في االستفادة منلداخل هذا التجمع  الجنوبية

مما يؤمن  شمال جنوبالقصير باتجاه  تجاهواال )١(شتاءً 
                                    .جهات ألشعة شمسية أقل صيفاً اذا الو تعرض ه

                                                      )١() تجميع المباني لالستفادة من شمس الشتاء٣الشكل (                                                              
الحظة م معوعند تجميع المباني ضمن المقاسم بشكل منتظم تؤدي الوجائب المتساوية إلى تشكل ظالل منتظمة 

أن تكون نسبة الوجائب إلى ارتفاع البناء التي تقع بالجهة الجنوبية كبيرة للسماح بوصول أشعة الشمس لكامل 
لالستفادة منها شتاًء وعندما يكون توزيع المباني بشكل غير منتظم يؤدي ألن تكون الظالل منتشرة  واجهة البناء

) ٤التي سوف تقع في منطقة ظل المباني والشكل (بشكل غير منتظم مما ينعكس بشكل سلبي على المباني 
  .يوضح ذلك

 
 
 
 
 
 

 )١() ظالل المباني ضمن المقاسم وتأثيرها فيما بينها٤الشكل (

شعة الشمسية يجب توجيه المباني بحيث يكون المحور الطولي للبناء لالستفادة من األ أنه ومما سبق يالحظ
ى الغربي لالستفادة من طول ساعات التشميس في فصل الشتاء علدرجة باالتجاه  ١٥باتجاه شرق غرب وبدوران 

باتجاه شرق غرب وعند تجميع  للتجميع محور الطوليال كونأن ي فضلكما ي ويؤمن الحماية صيفًا، هذه الواجهة
شمس لجميع الالمباني بأسلوب منتظم يجب مراعاة أن تكون الوجائب التي بالجهة الجنوبية كافية للسماح بوصول 

 مباني والوجائب الشرقية والغربية تكون أقل للحماية من أشعة شمس الصيف.ال
                                        الرياح : - ٢-١- ١

نتيجة لما يسببه اإلشعاع الشمسي من اختالف في  وتتحرك المؤثرة على العمران الرياح من عوامل المناخ تعد
 األمر تمدده إلى الهواء تسخين حيث يؤدي ات الحرارة بين اليابسة والماء،درج في درجات حرارة الهواء واختالف

 التحرك إلى الهواء يدفع مما البارد الهواء وبين بينه الجوي الضغط في فرق إلى يؤدي مما كثافته من يقلل الذي
دفع الهواء من بسبب اختالف توزيع الضغط الجوي بحيث ينتنتج حركة الرياح  أي أن ،رياح شكل على واالندفاع

 مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض وتؤثر في هذه الحركة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )١( :P J Littlefair: Environmental Site Layout Planning  ،p95 
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التهوية دورًا في توجيه التي تلعب الكتل العمرانية  – ١

أو حجب التهوية عندما تصطدم بحاجز أو مبنى حيث 
عكس اتجاه الرياح و تنشأ منطقة الضغط المرتفع (+) ب

وتصنف  ) خلف المبنى.-منطقة الضغط المنخفض (
تيار هواء مستقل  حركة الرياح لثالثة انواع رئيسية:

يوضح الشكل ار هواء متداخل وتيار هواء محاصر و وتي
) أنه في الحالة األولى تكون المسافة بين المباني ٤(

أكبر من مجموع منطقتي الضغط السالب والموجب 
المبنيين وعليه يتحرك الهواء باستقاللية أما  خلف كلى

الحالة الثانية تكون المسافة بين المباني أقل من مجموع 
منطقة الضغط المنخفض خلف المبنى األمامي المواجه 
للرياح ومنطقة الضغط الموجب أمام المبنى الخلفي 
وأكبر من المسافة الالزمة لعمل تيار هوائي مستمر بين 

الة الثالثة تكون المسافة بين المباني وفي الح المباني
 )١(حركة الهواء حول المباني ) ٥الشكل (أقل أو تساوي المسافة الالزمة لعمل تيار هوائي مستمر              

             المباني مما يسبب إفساد حركة الهواءبين 
                            

ى علالذي يؤثر الشكل التجميعي للكتل  – ٢
حركة الهواء بالموقع وشكل الكتلة الواحدة وزاوية 
دورانه بالنسبة لجهة هبوب الرياح بحيث كلما زاد 
مساحة السطح المواجه لجهة هبوب الرياح كلما 
كبرت منطقة ظل الرياح وكلما كان الشكل انسيابيًا 

 اكثر كلما قلت منطقة ظل الرياح
             
 

                                                             

 )٢(أنماط حركة الهواء حول المبنى ) : ٦الشكل (                                                                 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ١٠٤الحارة  ص  الصحراوية المناطق في البيئة و ، خ . س : العمارة فجال: )١( 
 ٢٤٤فرة للطاقة، ص الدليل االرشادي لتصميم المباني المو  حسين، األعرج) : ٢(



 8 

على  عندما تتواجد تؤثر التيالكتل المرتفعة  – ٣
المباني المجاورة وخاصة التي تقع في ظل الرياح 
حيث تتعرض لتأثير الدوامة الهوائية كما أن واجهة 
المبنى المرتفع تقوم بعكس جزء من الهواء مما يؤدي 

 رياح .زيادة عملية تهوية المباني الواقعة باتجاه ال إلى
 

 حركة الهواء حول المباني المرتفعة) : ٧الشكل (

حيث يتم توجيه المبنى وتوظيف غربية هي و  تنافي منطق هايجب مراعاة اتجاهالمحبذة لالستفادة من الرياح و 
أن شكل  باإلضافة إلى ،داخله من أجل التهوية وتحريك الهواء إلى جذبهاعناصره المعمارية الستقطاب الرياح و 

التي تنشأ نتيجة لما يسببه االشعاع  حركة الرياحوربطه مع جواره يؤثر بشكل كبير على  هى وموقعالمبن
الشمسي من اختالف في درجات الحرارة حيث يؤدي تسخين الهواء إلى تمدده وبالتالي تقل كثافته عن الهواء 

 . البارد مما يخلق فروقًا في توزيع الضغط الجوي يؤدي إلى تحريك الهواء
مكن توظيف هذه الحركة لجذب واستقطاب الرياح الغربية إلى الواجهات التي تحتاج للتهوية كالجنوبية والشرقية وي

 :من خالل عمرانياً 

المباني حيث  اتالتباين بين ارتفاع •
الجهة الشرقية ب توضع المباني المرتفعة

مما يساهم في تشكل ظالل تساعد على 
نتيجة فرق الضغط  تحريك الهواء

كما تساعد في انعكاس تيارات  تكونالم
 )١() تأثير ارتفاع المباني وطريقة تجميعها على حركة الهواء٨الشكل (  .المباني المنخفضة نحوالهواء الغربية 

توجيه الفراغ العمراني بحيث يكون البعد األكبر له  •
باتجاه الرياح السائدة (الغربية) لتسهيل دخول الرياح 

درجات الحرارة في الواجهات مما يساعد في تعديل 
الغربية كونها األعلى تعرضًا ألشعة الشمس صيفًا 
ويفضل وجود عدة فراغات عمرانية تتجمع حولها 
المباني بحيث تقع هذه الفراغات بشكل عمودي 
على الرياح لكي تقع هذه الفراغات في منطقة ظل 
الرياح مما يسمح بنشوء تيارات هوائية متحركة 

           ) ذلك:٩ويوضح الشكل ( الجو تساعد في تلطيف
 )١() شكل وتوجيه الفراغ العمراني وأثره في حركة الهواء٩( الشكل                                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ٤٩ص  - أسس التصميمالجمعية العلمية ، دليل التصميم المعماري المناخي ،  الملكية: )١(

 ظل الرياح

+ - 

عندما يكون البعد األكبر 
 باتجاه الرياح السائدة

عندما يكون البعد األصغر 
 باتجاه الرياح السائدة

 الرياح السائدة (الغربية)
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حماية من الرياح الغير مرغوب بها (الشمالية) من خالل تأمين حزام يمكن استخدام النباتات الطبيعية لل •
من  تقللو  تحميالرياح حيث أن األشجار جهة هبوب كون بشكل عمودي على يشجار بحيث األمن 

مرة ارتفاع األشجار  ٢٠-١٠% من سرعتها لمسافة تتراوح بين ٥٠بها بنسبة الغير مرغوب  الرياح سرعة
كما أنه يمكن توظيف األشجار لجذب الرياح لداخل الفراغات  ،)١() ذلك١٠المزروعة ويوضح الشكل (

العمرانية اذا ما زرعت بشكل يؤمن ممرات هوائية تساعد في توجيه هذه الرياح باتجاه المباني خاصًا في 
  .الجهات الشرقية والغربية

 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(تأثير ارتفاع األشجار على سرعة الرياح المحلية ) ١٠الشكل (

 

مما سبق يستنتج أنه يفضل أن تكون المسافة الفاصلة بين المبنيين أصغر من منطقة ظل الرياح التي تتكون 
للسماح بتشكل تيارات هوائية تساعد في تهوية الواجهات الشرقية  (الغربية) خلف المبنى المواجه للرياح السائدة

كما يفضل أن تكون المباني المتجاورة  ،شمسية صيفاً والغربية (صيفًا) كونها الواجهات األكثر تعرضًا لألشعة ال
ذات ارتفاعات مختلفة على أن تكون المباني المرتفعة في الجهة الشرقية للسماح بتشكل تيارات هوائية حول 

ويفضل أن يكون الفراغ العمراني بشكل مجزأ لفراغات داخلية صغيرة ذات شكل مستطيل بحيث المباني المنخفضة 
ويل باتجاه الرياح الغربية للسماح بتشكل تيارات هوائية داخلية تساعد في تعديل درجات الحرارة يكون ضلعه الط

كما أنه يمكن استخدام األشجار بحيث تزرع بشكل عمودي على جهة الرياح الغير مرغوب بها (الشمالية)  ،صيفاً 
رياح المرغوب بها اذا ما زرعت بحيث كما أنها تستخدم لتوجيه حركة ال ،حيث تقوم بتقليل سرعتها والحماية منها

  .لجذبها لداخل الفراغات العمرانية (الغربية) تحدد حركة التيارات الهوائية
 

 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ٧٨الحارة  ص  الصحراوية المناطق في البيئة و ، خ . س : العمارة فجال: )١(
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  : )١( وفق مناخ مدينة حلب : التحليل المناخي وطرق تحقيق الراحة الحرارية ٢ - ١
يجاد بيئة داخلية إ عن طريقحماية االنسان من ظروف المناخ  تتمثل فييه أن أهم وظائف المباني مما ال شك ف

ن المبنى بكافة عناصره (األسقف والجداران واألرضيات أ علماً  ،مناسبة تساعده على القيام بالنشاطات المختلفة
 لخارجية.لفصل بين البيئة الداخلية و اا على عمليواالرتفاعات والتباعدات ...) 

وائل القرن التاسع عشر حين انتشرت األمراض بسبب أظهر في  فقد اً ليس جديد اً االرتياح الحراري موضوعويعتبر 
في المباني يجب معرفة تأثير البيئة  لإلنسانولدراسة الراحة الحرارية  ،دانخفاض درجات الحرارة نتيجة البر 

 Claudeد (ر وقد لخص العالم الفرنسي كلود بيرنا ات،المحيطة عليه وكيف يكون رد فعله على تلك التأثير 
Bernardالحياة السعيدة الصحية ممكنة طالما  بقوله أن ) رد فعل جسم االنسان على الظروف البيئية المحيطة"

 أن درجة حرارة الجسم الداخلية تبقى ثابتة ضمن حدود دقيقة جدًا ". 
دالت الطاقة التي ينتجها الجسم بما يتناوله من غذاء أو ما ويصبح الشخص في حالة ارتياح حراري إذا كانت مع

الحراري.  لتوازنويعبر عن هذه الحالة أيضًا با يسمى بالتفاعل الحيوي تعادل تلك التي يفقدها في الجو المحيط،
لحرارية لحالة الذهنية التي يشعر فيها اإلنسان بالرضى والنشاط في البيئة اااالرتياح الحراري هو وبالتالي فإن 

  .المحيطة به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )٢() : التبادل الحراري بين جسم االنسان والبيئة المحيطة١١الشكل (
جهزة ومقاييس حرارية لمختلف المناطق أتوصل العلماء الستراتيجيات توفر الراحة لإلنسان وذلك باالعتماد على و 

ساسها تحديد الراحة أالمتغيرات بدقة ليكون على المناخية وكان هدف هذه الدراسات الوصول لمعايير تعبر عن 
 أولجايومنها (طرق الحرارية لإلنسان ويتم ذلك عن طريق مخططات بيانية تحتوي على المجال المريح لإلنسان 

 .جداول ماهوني ) –طريقة نوفل  -طريقة جيفوني  –
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 حلب لمدينةالمعلومات المناخية الواردة في الدراسات التالية هي  جميع) : ١(
 ٣٤، التحكم البيئي  ، ص  أحمد  ينعابد) : ٢(
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  : ) Olgayاي (جولأطريقة  -١-٢-١
متر  ٣٠٠ أكثر من تعلو التي األماكن وفي رطبة، مأ كانت جافة الحارة المناطق لكل صالحةتعد هذه الطريقة 

 منطقة مخططال في المهشرة المنطقة وتمثل بأعمال عادية القيام مع  كلغ ١ تعادل مالبس ومع البحر، سطح فوق
 الترمومتر حرارة درجة بداللة وهذا للحرارة اكتسابن و فقدا أي هناك يكون وال اً ساكن الهواء يكون عندما الراحة
 إلى ١٨( من تمتد أن ويمكن %)٦٠ -٣٠ النسبية ( والرطوبة مئوية درجة )٢٦.٦-٢١.١( بين وتقع الجاف

١()%٧٧( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢(وفقًا الولجاي ) : خريطة الراحة١٢الشكل (

 الراحة منطقة حدود في طفيف إلى تغير الجو مع اإلنسان تأقلم ومدى السنة مدار على الجوية التغيرات تؤديو 
 األعلى الحد ويرتفع الهواء سرعة نفس مع مئوية درجة ٢٢,٤ و٢٠,٣ درجة حرارة بين مثالً  الشتاء تتراوح في فهي

جاي لو أكما تطرق  ،الرطوبة النسبيةو  الحرارة زيادة االرتفاع مع هذا معدل لويق الهواء سرعةد بازديا الراحة لمنطقة
أن التشكيل األنسب للمباني يتوقف على  خلصت الدراسة إلىلشكل البناء في مختلف المناطق المناخية حيث 

مجموعة إلى اسة وتوصلت الدر  أو الخارجية.مدى تحقيقه للراحة الحرارية لإلنسان في الفراغات العمرانية الداخلية 
 يناسبففي المنطقة الحارة الجافة  ،شكال الهندسية التي تعكس وتالئم الخصائص المناخية المحليةمن النسب واأل

الشتاء الشكل المستطيل أما الضغوط الحرارية العالية في الصيف تتطلب التقليل من هذه االستطالة لتصبح 
) في الحاالت ١,٦:١) الحالة األكثر مناسبة وتزيد إلى (١,٣:١وتحقق النسبة ( المباني أقرب للشكل المربع

 .العملية 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ٢٠، التحكم في ايجاد عمارة سكنية مناخية ، ص لميس دمقدا) : ١(
 ٤٨، ص  أثر العوامل المناخية ......، دراف العابدي ) :٢(
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 )١(وفقًا ألولجاي  الشكل األنسب للمباني في المنطقة الحارة الجافة) : ١٣الشكل (

 

الحظ ي ا النوع من الدراسات حيثالبداية لالهتمام بهذشكلت همية هذه الدراسة في كونها أتكمن وبشكل عام 
 :من الدراسة السابقة

كثر شعة الشمس نهارًا عن طريق الواجهات الجنوبية التي يجب أن تحوي القسم األأيجب االستفادة من  شتاًء:
زجاج  –ام اللواقط الشمسية (مواد ناقلة للحرارة باستخدام فتحات كبيرة واستخد (قسم المعيشة) استخداماً 

 .مضاعف..)
رفع درجات الحرارة عن طريق المعالجات السابقة  إلىيعتبر اكثر الفصول راحة حراريًا ولكنه يحتاج  :الربيع

 ويمكن االستفادة من الحرارة المخزنة نهارًا لحاجات التدفئة ليًال (لواقط الطاقة الشمسية ).
ريق االستفادة من حتاج للتهوية الطبيعية عن طيبفروقات في درجات الحرارة بين الليل والنهار و يتميز  :الصيف

عن طريق استخدام الكاسرات في الواجهات يمكن ذلك كما نحتاج لتأمين الحماية من أشعة الشمس  الرياح الغربية،
تساعد في تأمين ظالل على الواجهة  تراجعات في الواجهات بحيث وأالشرقة والغربية أو عن طريق ايجاد بروزات 

 كما يمكن عمل أروقة أمام البناء.
للتدفئة ويمكن ذلك من خالل توجيه البناء باالتجاه الجنوبي بحيث تساعد زاوية ميل  نحتاج فيه قليالً  :الخريف

 الشمس من توفير ذلك.
 –التبريد  –احتياجات (التدفئة  ديديمكن تحللبناء  ةالداخلي المعلومات الحراريةعند تطبيق هذه الطريقة على  •

 مة هذا البناء للظروف المناخية .ءد مدى ماليحديمكن تداخل البناء وبناء عليه  الترطيب ..)
سرعة  –رطوبة  –ة على الصعيد العمراني وذلك عند قياس (درجة الحرارة قيمكن االستفادة من هذه الطري •

 مة بيئيًا.ءمة أو غير مالءلك تتحدد إن كانت هذه الفراغات مالضمن الفراغات العمرانية السكنية وبذ الرياح )
ضلعه الطويل باتجاه شرق محور و  شكل البناء ونسبه (الشكل المستطيل مع الفناء )هذه الطريقة حددت  •

 غرب.
المباني مع بعضها على الصعيد العمراني وانما اكتفت برسم مخطط  عالقةلم تأخذ هذه الطريقة بعين االعتبار  •

 راحة الحرارية لإلنسان داخل البناء.لل
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ٧٨، ص .....الطاقة الشمسية و التخطيط المستدامأسامة،  خليل) : ١( 
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  : )حلبطريقة جيفوني ( -٢-٢-١
لكنه قام بتحديد مجموعة من المناطق الخاصة بالراحة  ،جايلو أاعتمد جيفوني في قياس الراحة على نفس طريقة 

ة الترمومتر الجاف ودرجة حرارة الترمومتر المبلل والرطوبة النسبية وعدم الراحة وهي تبين العالقة بين درجة حرار 
تقسيمه إلى عدة مناطق حيث تمثل هذه األخيرة بكما اعتمد جيفوني في هذا المنحى  .ودرجة الحرارة المؤثرة

) ..الرياح  -الطبيعية ( الشمس  الموارداستراتيجيات معتمدة في توفير الراحة الحرارية في المباني وهذا باستعمال 
 .هوتسخينالهواء وكذلك الحلول الميكانيكية في تبريد 

 
 وفق طريقة نوفلحدود الراحة  ) : المخطط١٤الشكل (

تمثل منطقة  التي باللون األزرق ن االستراتيجيات التي وضعها جيفوني تتمثل في كون المنطقةأالحظ من الشكل ي
 التي باللون الزهريوتمثل المنطقة  ،رارة الجافة والرطوبة النسبيةلحوهي تمثل العالقة بين درجة ا الراحة الحرارية

التي باللون األزرق الفاتح فهي تمثل أما المنطقة  استراتيجية توفير التهوية الطبيعية. إلىالمنطقة التي فيها حاجة 
رارية العامة والمنطقة التي الح منطقة التدفئة الشمسية السالبة والمنطقة التي باللون البرتقالي فهي منطقة التأثيرات

التي باللون األزرق أما المنطقة  الغير مباشر استعمال وسائل ترطيب الجو إلىالحاجة باللون األحمر هي منطقة 
استعمال  إلىالحاجة والمنطقة التي باللون األخضر هي منطقة الفاتح فهي تمثل منطقة التدفئة الشمسية السالبة 

وسائل الترطيب و  الحظ من الشكل السابق الحاجة الكبيرة لتأمين التهوية الطبيعيةمباشر ون وسائل ترطيب الجو
 .الغير مباشر التي تساهم في تحقيق الراحة الحرارية للسكان
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للراحة الحرارية حسب المعطيات  اً حددت بدقة حدود كونها أولجايعن طريقة  اً وتعتبر طريقة جيفوني تطور 
عند تحديد القيم ن االستفادة من طريقة جيفوني كويم ،ىاخي على حدالمناخية بحيث يكون كل عنصر من

 تبريد، يمكن تحديد االحتياجات المناخية (تدفئة،كما سقاطه على المخطط السابق إ المناخية في وقت ما و 
طرح  إلى، كما أن جيفوني لم يتطرق وعند معالجة هذه االحتياجات نصل للرحة الحرارية داخل البناء تهوية ..)

 حلول معمارية وعمرانية لمعالجة األثر السلبي داخل المباني للوصول للراحة الحرارية.
 
 

 : )حلب( طريقة نوفل -٣-٢-١
من األطلس المناخي  يهماعلن يمكن الحصول يمنطقة واللتألي  الحرارة العليا والدنيا تيعتمد على تحليل درجت

ات يتم تقدير درجات الحرارة المنتظمة خالل ساعات اليوم لدى محطات األرصاد الجوية ومن هذه المعلوم توفرالم
 )١( المعادلة التالية: لعلى فترات منتظمة مقدارها ساعتين وذلك من خال

 حيث :   ث )× م  د ح = دح د + (
 د ح د : درجة الحرارة الدنيا                   د ح : درجة الحرارة المقدرة كل ساعتين

 ث : ثابت له عالقة بالوقت خالل النهار                                    م : المدى الحراري
ضروري لمعرفة اوقات التظليل والتدفئة والتبريد والراحة الحرارية خالل  الذي وضعه نوفل ويعتبر هذا الجدول

 السنة لمنطقة ما ويتم تمثيل ذلك كما يلي:
أي أقل من درجة الحرارة  °) س٢١.٣من ( خفة أحسب عدد المربعات التي تكون فيها درجة الحرار ي - ١

 المعينة.لمنطقة لدفئة تالنسبة المئوية الحتياجات ال لمعرفةحسب نسبتها من المربعات الكلية تالمريحة و 
حسب نسبتها من المربعات تو ° ) س ٢١.١من ( أعلىحسب عدد المربعات التي تكون فيها درجة الحرارة ي - ٢

 .المعينةمئوية الحتياجات التظليل في المنطقة النسبة ال لتحديدالكلية 
حسب عدد المربعات التي يكون فيها درجة الحرارة ي اً لمعرفة الفترة التي يكون فيها االرتياح الحراري مثالي - ٣

ونحسب نسبتها من المربعات الكلية نحدد النسبة المئوية التي ° ) س٢٦.٧من ( قلوأ° ) س٢١.١من ( أعلى
 رارية في المنطقة.تحقق الراحة الح

° ) س٢٦.٧من ( أعلىلمعرفة الحاجة للتبريد يتم حساب عدد المربعات التي تكون فيها درجات الحرارة  - ٤
 ونحسب نسبتها من المربعات الكلية نحدد النسبة المئوية الحتياجات التبريد.

 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ٣٥، ص الدليل االرشادي لتصميم المباني الموفرة للطاقة حسين، األعرج ) :١( 
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 رةدرجات الحرا
كانون 
 األول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 األول

 شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب ايلول
كانون 
 الثاني

 الشهر

 د.ح.ق 13.1 12.3 17.4 22.8 29.2 32.5 34.7 35.3 31.4 24.4 18.7 15.2

 د.ح.د 2.3 1.7 3.8 7.2 12.8 16.2 17.6 16.2 13.8 10.3 5.5 2.2

 المدى 10.3 10.6 13.6 15.6 16.4 16.3 17.1 19.1 17.6 14.1 13.2 13

 
 جدول نوفل

كانون 
 األول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 األول

 شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب ايلول
كانون 
 الثاني

 الساعات الثابت

5.09 8.43 13.43 17.71 20.44 21.40 19.82 16.44 10.66 6.82 4.05 4.59 0.22 0.00 

3.99 7.32 12.25 16.23 18.84 19.96 18.45 15.06 9.35 5.68 3.16 3.72 0.14 2.00 

2.93 6.24 11.09 14.79 17.27 18.56 17.11 13.72 8.07 4.56 2.29 2.88 0.06 4.00 

2.20 5.50 10.30 13.80 16.20 17.60 16.20 12.80 7.20 3.80 1.70 2.30 0.00 6.00 

3.64 6.97 11.87 15.75 18.32 19.50 18.01 14.62 8.93 5.31 2.88 3.44 0.11 8.00 

9.78 13.20 18.52 24.06 27.34 27.57 25.70 22.36 16.29 11.73 7.88 8.30 0.58 10.00 

13.39 16.87 22.44 28.95 32.65 32.32 30.23 26.92 20.63 15.51 10.83 11.17 0.86 12.00 

15.20 18.70 24.40 31.40 35.30 34.70 32.50 29.20 22.80 17.40 12.30 12.60 1.00 14.00 

14.12 17.60 23.23 29.94 33.71 33.28 31.15 27.84 21.51 16.27 11.42 11.75 0.92 16.00 

11.22 14.66 20.09 26.01 29.46 29.47 27.51 24.18 18.03 13.24 9.06 9.45 0.69 18.00 

7.97 11.36 16.56 21.61 24.68 25.19 23.44 20.08 14.13 9.84 6.41 6.87 0.44 20.00 

6.18 9.54 14.61 19.19 22.04 22.83 21.19 17.82 11.97 7.96 4.94 5.45 0.31 22.00 

                            

 احتياجات التدفئة  : %74.3 مريح : 12.5%

 احتياجات التظليل : %26.3 احتياجات التبريد : 14.5%

 و تقييم احتياجات الراحة الحرارية نوفل لتحديدطريقة ) : ٢الجدول (

 : مايلييمكن استنتاج من الجدول السابق 
 
غ فيه كون منطقة الدراسة (مدينة % وهذا رقم مبال٧٥أن احتياجات التدفئة تصل ل  الحظ من الجدول السابقي -

يضًا أ% وهذا ١٥% واحتياجات التبريد  ٢٧يضًا أن احتياجات التظليل أالحظ يحلب) ذات مناخ حار وجاف و 
 يناقض طبيعية المناخ المحلي (الحار الجاف).

وتحديد  يمكن االستفادة من جدول نوفل في تصنيف ساعات اليوم الواحد في كل شهر من أشهر السنة حرارياً  -
 المناطق الحرارية لإلنسان ضمن المنطقة المناخية لمدينة حلب.
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ساعات واألشهر على مختلف الفصول مما يساعد في تحديد األوقات التحدد طريقة نوفل المالمح المناخية لكل  -
األيام التي من خالل تحديد  فيها بالتشميس (صيفًا) مرغوبالالمرغوب فيها بالتشميس (شتاًء) واألوقات الغير 

تجاوزت فيها درجات الحرارة حدود الراحة الحرارية وبالتالي سنتحتاج للتكييف واأليام التي تقل فيها درجات الحرارة 
 كما تساعد في تحديد الفترات المريحة. عن حدود الراحة وبالتالي سنحتاج للتدفئة

 :)حلب(  جداول ماهوني للمعالجة المناخية -٤-٢-١
توصيات تتعلق بالتصميم المعماري بحيث تكون متوافقة ومنسجمة مع المناخ  تقديمل إلى تهدف هذه الجداو 

المحلي وتعتمد هذه الجداول على متوسطات درجات الحرارة الشهرية العظمى والصغرى والرطوبة النسبية والرياح 
 وهطول األمطار وتحتوي على:

 جداول المعلومات المناخية األساسية :
معدل اول على معدالت درجات الحرارة والمدى الحراري الشهري ومعدل الرطوبة النسبية و وتحتوي هذه الجد

 األمطار والرياح السائدة.

  درجات الحرارة )١-٣لجدول (ا

 
 
 

 )١(تصنيف الرطوبة النسبية): ٢-٣لجدول (ا

 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ٣١ص  -، مناخيات  الجمعية العلمية ، دليل التصميم المعماري المناخي الملكية ):١(

 درجات الحرارة
كانون 
 األول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 األول

 شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب ايلول
كانون 
 الثاني

 الشهر

 د.ح.ق 13.1 12.3 17.4 22.8 29.2 32.5 34.7 35.3 31.4 24.4 18.7 15.2
 د.ح.د 2.3 1.7 3.8 7.2 12.8 16.2 17.6 16.2 13.8 10.3 5.5 2.2
 المدى 10.3 10.6 13.6 15.6 16.4 16.3 17.1 19.1 17.6 14.1 13.2 13

 مقدار الرطوبة النسبية مجموعة (الصنف)
 % ۳۰الرطوبة النسبية أقل من  1
 % ٥۰ - ۳۰الرطوبة النسبية من  2
 % ۷۰ - ٥۰الرطوبة النسبية من  3
 % ۷۰الرطوبة النسبية أعلى من   4
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  ساسيةالمعلومات المناخية األ: )٣-٣لجدول (ا

 
 جداول تحليل المعلومات المناخية األساسية :

ع وتحتوي هذه الجداول على النتائج التي تم الحصول عليها من تحليل المعلومات المناخية األساسية ومقارنتها م
 .حدود الراحة الحرارية لإلنسان

 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(االرتياح الحراريتصنيف ): ٤-٣لجدول (ا

 
 

الذي يحدد  )٣-٤(اخية وذلك اعتمادًا على الجدول ) طريقة تحليل وتسجيل المعلومات المن٣-٥ويبين الجدول (
 .االرتياح الحراري لالنسان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٢ص  -، مناخيات ......الجمعية العلمية  الملكية : )١(

 الرطوبة والرياح
كانون 
 األول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 لاألو 

 شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب ايلول
كانون 
 الثاني

 الرطوبة النسبية

100 100 100 94 88 83 75 87 93 100 100 100 
أقصى متوسط 
 شهري (صباح)

21 8 22 11 9 11 8 6 9 8 20 44 
أدنى متوسط 
 شهري (مساء)

 معدلال 72.0 60.0 54.0 51.0 46.5 41.5 47.0 48.5 52.5 61.0 54.0 60.5
 تصنيف الرطوبة 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3

 السائدة  غرب غرب غرب غرب غرب غرب غرب غرب غرب غرب غرب غرب
اتجاه 
 غرب الرياح

شمال 
 شرق

جنوب 
 غرب

جنوب 
 غرب

جنوب 
 غرب

جنوب 
 غرب

جنوب 
 غرب

 غرب
جنوب 
 غرب

 غرب
شمال 
 شرق

جنوب 
 غرب

 الثانوية

 جدول االرتياح الحراري
 ١٥المعدل اصغر من 

 درجة مئوية
 ٢٠ -١٥المعدل 

 ئويةدرجة م
 ٢٠المعدل اكبر من 
 درجة مئوية

مجموعة 
 الرطوبة

معدل الرطوبة 
 النسبية

 النهار الليل النهار الليل النهار الليل
21-12 30-21 23-14 32-23 17-25 26-34 1 0 -30 
20-12 27-20 22-14 30-22 17-24 25-31 2 30 -50 
19-12 26-19 21-14 28-21 17-23 23-29 3 50 - 70 
18-12 24-18 20-14 25-20 17-21 27-22 4 70 - 100 
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 ول تحليل المعلومات المناخيةجد

كانون 
 األول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 األول

 شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب ايلول
كانون 
 الثاني

  

 تصنيف الرطوبة 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3
 درجة الحرارة  

 معدل درجة الحرارة 13.1 12.3 17.4 22.8 29.2 32.5 34.7 35.3 31.4 24.4 18.7 15.2
 القصوى

االرتياح  االقصى 24 26 28 29 31 31 31 31 29 29 28 28
 االدنى 18 14 21 23 25 25 25 25 23 23 21 21 النهاري

معدل درجة الحرارة  2.3 1.7 3.8 7.2 12.8 16.2 17.6 16.2 13.8 10.3 5.5 2.2
 الدنيا

االرتياح  االقصى 18 19 21 23 24 24 24 24 19 19 19 19
 االدنى 12 12 14 17 17 17 17 17 12 12 12 12 الليلي

 االجهاد الحراري  
 النهار  ب ب ب ب م ح ح ح ح م ب ب

  
 الليل ب ب ب ب ب م م م م ب ب ب

 
  المعلومات المناخية تحليل): ٥-٣لجدول (ا

 جهاد الحراري تبعًا لـ :ويصنف اإل
 على للراحة النهارية والليلية.  على من الحد األأ ذا كان المعدل لكل من درجة الحرارة القصوى والدنياا ح:
 على للراحة النهارية والليلية. ذا كان المعدل لكل من درجة الحرارة القصوى والدنيا يقع بين كل من الحد األام: 

 على للراحة النهارية والليلية.  ب: اذا كان المعدل لكل من درجة الحرارة القصوى والدنيا أقل من الحد األ
كانون برودة هي ( شهركثر األأكثر األشهر حرارة هي (حزيران وتموز و أب ) و أيتضح من الجدول السابق أن و 

 تحديد التوجيه األمثل في عمليات التخطيط.في هذه المعلومات تفيد األول و كانون الثاني و شباط ) و 
ء عمليات التصميم حيث يقسم ثناأومن خالل الجداول السابقة يمكن التوصل لمؤشرات خاصة يجب مراعاتها 

يتم الوصول في ويتم التصنيف تبعًا لشروط معينة بحيث حارة جافة  الثانيةحارة رطبة و ولى األالجدول لمنطقتين 
 .)٦-٣( توصيات موضحة بالجدولإلى النهاية 
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 المعلومات المناخية مؤثرات تحليل): ٦-٣لجدول (ا

 
  :)١(جدول التوصيات المتعلقة بالتصميم المعماري

 خطط في التعامل مع المناخ المحلي وجمعت في ثمانية بنود :تم وضع توصيات تساعد المصمم أو الم
 السقوف - ٥                                        الموقع العام -١
 الحماية من األمطار - ٦                             الفراغات بين المباني  - ٢
 الجدران - ٧                                       حركة الهواء - ٣
                                            الفتحات - ٤
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥ ص -......، مناخيات الجمعية العلمية  الملكية) : ١(

 مؤثرات تحليل المعلومات المناخية

 المجموع
كانون 
 األول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 لاألو

 شباط أذار نيسان أيار حزيران تموز آب ايلول
كانون 
 الثاني

  

 رطب    

 4       * * * *           
حركة الهواء  ١ر

 ضرورية

                          
حركة الهواء  ٢ر

 مرغوب بها

                          
 إلىالحاجة  ٣ر

 الحماية من االمطار
 جاف    

11 * * * * * * * * * * *   
 خازن حراري ١ج 

3 
فراغات خارجية  ٢ج              * * *      

 للنوم

مشاكل الشتاء  ٣ج  * * * *             * * 6
 البارد
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 التوصيات المتعلقة بالتصميم المعماري ):٧-٣لجدول (ا
 
 

 رطب جاف
 ۱ر  ۲ر  ۳ر  ۱ج  ۲ج  ۳ج 
6 3 11     4 

 طريقة توزيع الفراغات و المباني  -الموقع العام   

رب غ -توجيه المباني على محور شرق         10 - 0    
 1 لتقليل التعرض ألشعة الشمس

 ۱۲ــ٥ 
  ۱۲أو۱۱  

      

مراعاة التخطيط المتراص للمساكن ذات        ٤ــ۰ 
 2 األفنية الداخلية

 الفراغات بين المباني  

ايجاد فراغات مكشوفة و مفتوحة تسمح   ۱۲أو۱۱          
 3 بمرور النسيم 

لحماية من الرياح مع ا ۳كما في البند  ۱۰ــ۲           
 4 الباردة و الحارة

 5 التخطيط المتراص  ۱أو۰          
 حركة الهواء  

صف واحد من الغرف تسمح بحركة   ۲أو۱          
 هواء دائمة

6 
     ٥ــ۰       

صفين من الغرف تسمح بحركة هواء      ۱۲ــ٦      ۱۲ــ۳ 
 مؤقتة

7 
 ۱۲ــ۲           

0 
 8 ال حاجة لحركة الهواء  ۱۰أو۱        

 الفتحات  

% في الجدران  ٤۰ - ۸۰فتحات كبيرة         ۱أو۰   0
 9 الشمالية و الجنوبية

 10 % ۲۰ - ۱۰فتحات صغيرة جدا        ۱۲أو۱۱    ۱أو۰
 11 % ٤۰ - ۲۰فتحات متوسطة  أية ظروف اخرى

 الجدران  

 12 استخدام جدران خفيفة        ۲ــ۰    

 13 استخدام جدران داخلية و خارجية ثقيلة       ۱۲ــ۳     
 السقوف  

 14 سقوف خفيفة معزولة حرارياً        ۲ــ۰     

 15 سقوف ثقيلة        ۱۲ــ۳     

 النوم في الفراغات الخارجية  
 16 الحاجة لفراغات خارجية للنوم         ۱۲ــ۲   

 الحماية من األمطار الشديدة  
 17 الحاجة للحماية من االمطار الشديدة     ۱۲ــ۳       
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 : مايلي الحظيمن الجدول السابق 
 على الصعيد العمراني :

شرق غرب للتقليل من التعرض لألشعة  ضلعها الطويل باتجاه محور بحيث يمتديفضل توجيه المباني  •
 .صيفًا واالستفادة أشعة الشمس شتاءً  ةالشمسي

  .فراغات داخلية مفتوحةوجود لحظ النمط التخطيطي ذو نسيج متضام ومتراص مع  يفضل اعتماد •
الجنوبي الغربي للسماح بمرور الهواء ويمكن ذلك  –تأمين فراغات عمرانية مفتوحة باالتجاه الغربي  ضرورة •

 .تأمين انفتاح للمباني نحو الغرب من خالل توضع المباني بالشكل المتناوب مع
نباتات ..) وأحواض مياه ضمن مسارات الرياح للمساعدة في  –تأمين مناطق خضراء (أشجار ضرورة  •

 .المبانيترطيب الجو وخاصة بين 
حماية واجهات المباني في تساعد لفي الجهات الشرقية والغربية  المتوضعةالمباني أروقة في استخدام يفضل  •

 تحريك الهواء حول المبنى بسبب الفروقات الحرارية بين المناطق المظللة فيشمس كما تساعد من أشعة ال
 .المشمسة (+)و المناطق  )-(

نمط مباني متراكبة مع بعضها تؤمن  لحظيفضل االستفادة من األسطح الخارجية العلوية للمباني من خالل  •
المباني العلوية من الشمس صيفًا وتؤمن  تظليل مناسب لها (حدائق سطح) كما تساعد في حماية اسطح

 العزل الحراري شتاًء.
 

 على الصعيد المعماري:
يفضل توضع القسم النهاري في الجهة الجنوبية أو الجنوبية الغربية للسماح باالستفادة من الشمس شتاًء ومن  •

 الهواء صيفًا.
جهة ا(االتجاه الجغرافي) ففي الو  مبانيال اتأن تكون الفتحات متمايزة في المساحات تبعُا لتوضعها في واجه •

الشرقية الجنوبية الغربية أو الجنوبية الشرقية يجب دراسة نسبها للسماح بدخول الشمس شتاًء وفي الواجهات 
 والغربية حمايتها من الشمس صيفًا.

ع الجغرافي تبعًا للموق حراري ضعيف تخزينأن تكون الجدران الداخلية والخارجية ذات عازليه حرارية جيدة و  •
 .للجدار

 التحليل المناخي : طرق نتائج   ٣ – ١
تختلف طرق التحليل المناخي عن بعضها البعض سواء بالعناصر المدروسة أو النتائج التي خلصت اليها ولكن 
كلها تصب في هدف واحد هو تحقيق الراحة الحرارية لإلنسان مما ينعكس ايجابيًا على البيئة الطبيعية من حيث 

  ،كميات التلوث أو تقليص استنزاف موارد الطاقة الغير متجددة والتحول الستخدام الطاقات المتجددة النظيفة تقليل
 ويحوي الجدول التالي على النتائج التطبيقية للدراسات األربعة السابقة:
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 (الباحث)طبقًا لكل دراسة اساليب التحليل المناخي نتائج): ١-٤لجدول (ا
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 (الباحث) طبقًا لكل دراسة اساليب التحليل المناخي نتائج تحليل): ٢-٤لجدول (ا
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 يستنتج مما سبق:
أن تكون المباني ذات ارتفاعات متمايزة وخاصة في الجهة الشرقية ألنها تساعد على تشكيل ظالل  •

ركة الهواء بسبب فرق الضغط تؤدي إلى الحماية من أشعة الشمس صيفًا، كما تساعد على زيادة ح
 .المتشكل نتيجة هذه الظالل وتساعد على عكس جزء من الرياح الغربية للمباني المتجاورة

عند تجميع المباني حول فراغ عمراني يفضل أن يكون هذا الفراغ مجزأ لعدة فراغات عمرانية بحيث  •
دة حركة الهواء ضمن هذا يساعد فرق الضغط المتشكل بين الواجهات المشمسة والمظللة على زيا

 . الفراغ
يفضل أن يكون محور تجميع المباني الطولي باتجاه شرق غرب لتحقيق االستفادة من شمس الشتاء  •

 .في الجهة الجنوبية ألكبر عدد من المباني
توجيه الكتل باتجاه شمال جنوب بحيث يكون المحور الطولي للبناء باتجاه شرق غرب وبزاوية دوران  •

 الشاقول باالتجاه الغربي. درجة عن ١٥
يجب أن تكون المسافات الفاصلة بين المباني في الجهة الجنوبية اكبر من المسافات الفاصلة بين  •

المباني في الجهتين الشرقية والغربية ألن زاوية ورود األشعة الشمسية في الجهة الجنوبية شتاًء 
 .لغربية صيفًا كبيرةصغيرة وزاوية ورود األشعة الشمسية في الجهة الشرقية وا

يمكن تأمين الحماية من الرياح الغير مرغوب بها في الجهة الشمالية بزراعة شريط أخضر بحيث  •
يقوم بتخفيف سرعة الرياح وتشتيتها مع العلم أن ارتفاع الشريط األخضر يخفف سرعة الرياح بنسبة 

 مرة ارتفاع األشجار المزروعة. ٢٠-١٠% لمسافة تتراوح بين ٥٠
في الواجهات الشرقية والغربية لذلك يجب حمايتها من أشعة  هوقيم لإلشعاع الشمسي صيفًا كبر ا •

لواجهات الجنوبية والجنوبية الشرقية والجنوبية ا هو فيالشمس واكبر قيم لإلشعاع الشمسي شتاًء 
 الغربية مما يجعلها األفضل شتاًء للتدفئة.

الجنوبي  –لنهارية (قسم المعيشة) باالتجاه الجنوبي في المباني السكنية يجب توضع فعاليات الحياة ا •
الغربي نظرًا للفترات الطويلة التي يقضيها السكان في هذا القسم من المنزل مما يوفر لهم التهوية 

 الجيدة صيفًا والتشميس الجيد شتاًء.
فر ظالًال مما يو  في الجهات الشرقية والغربيةو تراجعات أيفضل تصميم المباني بشكل يحوي بروزات  •

 .ذاتيه كما يؤمن سطوح خارجية يمكن االستفادة منها عند معالجتها بعناصر طبيعية (حدائق سطح )
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عزل الجدران الخارجية لتقليل التبادل الحراري بين البيئة الداخلية والخارجية باستخدام مواد بناء يفضل  •
لعالية في الجهة الشرقية والغربية كونها الحرارية ا العازليةبحيث تكون المواد ذات جيدة  عازليهذات 

والمواد ذات اإليصالية الحرارية في الجهات  الواجهات األشد تعرضًا ألشعة الشمس في فصل الصيف
 .الجنوبية كونها تتعرض ألشعة الشمس المرغوبة في فصل الشتاء

 من خالل:تختلف طرق التحليل المناخي لتحقيق الراحة الحرارية لإلنسان عن بعضها البعض  •

تعتبر طريقة أولجاي البداية في الدراسات البيئية وخلصت الدراسة إلى أن أفضل شكل للبناء هو  -
 المستطيل ذو الفناء بحيث يكون محوره الطولي باتجاه شرق غرب.

طريقة جيفوني ونوفل ال تعطي حلول معمارية أو عمرانية وٕانما أعطت مؤشرات بضرورة االستفادة من  -
الجهات الجنوبية في عملية التدفئة وضرورة الحماية من األشعة الشمسية في فصل  شمس الشتاء في

 الصيف في الجهات الشرقية والغربية لتحقيق الراحة الحرارية الداخلية.

 طريقة ماهوني وهي الطريقة المفضلة ألنها أعطت توصيات على المستوى المعماري والعمراني. -
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العمراني النظام على المؤثرة العواملالفصل الثاني:   
 مقدمة 

أصبح يهدف إلى تقليل كل لبيئة وضرورة الحفاظ عليها ،حيث بالقد تطور علم تخطيط المدن مع ازدياد االهتمام 
الناتجة عن األنشطة السكانية والصناعية والخدمية في التجمع العمراني، ألن البيئة  التأثيرات البيئية السلبية

مًا حدًا معينًا من التلوث تكون عادة قادرة على التخلص منه تلقائيًا لكنه بعد ذلك يصبح من الصعب تتحمل عمو 
 تجاوز هذا التلوث ويتحول إلى خطر يؤثر على كل من يحيى ضمنها.

وكان البد من هذا التطور في مجال تخطيط المدن بعد أن أثبتت النظريات التقليدية للتخطيط العمراني عجزها 
الجة المشاكل التخطيطية وبعدها عن الواقعية كونها اعتمدت على تحديد المخطط العام الستعماالت عن مع

فتحول المخطط التنظيمي إلى  على رؤى أو قوانين محددة بعيدة عن الجانب البيئي والحفاظ عليهاألراضي بناء 
اني على مدى بعيد من الزمن وال مخطط تنفيذي وليس تنموي بيئي يفترض أن يحدد الصورة العامة للتجمع العمر 
 يتوافق مع التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية واإلدارية والبيئية الطارئة.

لذلك كان البد من تطوير هذا العلم لتجسيد  كل ذلك أدى بالمدينة إلى الوصول لحالة من عدم التالؤم مع البيئة،
 -االقتصاد  -البيئة أن اإلنسان يمثل محور العالقة بين  الذي ينطلق من العمران البيئي المستدامفكرة 

ألن تأثير النشاط االنساني على البيئة له أبعاد اقتصادية واجتماعية واضحة تنعكس في البداية والنهاية  ،االجتماع
للبيئة مة ءمالالفاالنتقال إلى التخطيط المستدام بات يعد مطلب أساسيًا للتخلص من المباني غير على االنسان 

 .التي تعتمد بشكل أساسي على أجهزة التكيف واإلنارة الصناعية لتأمين البيئة الداخلية لإلنسان
 

التشريعات العمرانية التي ب وكذلكالتخطيط  ربطها بكافة مستوياتجراء دراسات بيئية معمقة و إكل هذا يدفع باتجاه 
ويمكن إيجاز أهم . نسان ضمن مدينتهستقبل حياة اإلم عادة التي تحدد للدراسات التخطيطيةتعتبر الموجه األول 

 : )١(مبادئ العمران المستدام فيمايلي
للبيئة المحلية من حيث الموقع الجغرافي والظروف المناخية المختلفة حتى  اسلوب تجميع المبانيمة ءمال •

 يتمكن من تقليل الحاجة إلى الطاقة لتحقيق الراحة الحرارية.
ي الذي يحقق متطلبات مستخدميه واحتياجاتهم االجتماعية والدينية وكذلك القيم كفاءة التصميم المعمار  •

 الحياتية التي يجب دراستها حتى يصبح العمران ملبي لمتطلبات قاطنيه.
استخدام مصادر الطاقة الطبيعية في التدفئة والتكييف واالضاءة وغيرها في الحلول التصميمية والتخطيطية  •

 خلية والخارجية لالنسحان.التي تحقق الراحة الدا
توفير البيئة الصحية سواء داخلية من خالل استخدام مواد بناء ال ينبعث منها ما هو مضر أو خارجية من  •

 خالل تأمين تهوية جيدة ولحظ غطاء نباتي يساعد على التخلص من الغازات الضارة.
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤ص  ، ......الطاقات المتجددة و ، محمود عيسى) : ١( 
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 :التخطيطية األسس في العمراني بالنظام يةالسكان الكثافة عالقة – ١-٢
مة المناطق السكنية للبيئة من ءتعتبر األسس التخطيطية من العوامل الهامة التي يمكن أن تؤثر على مدى مال

خالل نسبة المناطق الخضراء التي تحددها للشخص وتبعًا للكثافة السكانية وكلما كانت أقرب للحد األدنى كان 
الكثافة وضح مقارنة بين ي يوالجدول التالزيادة مساحة المناطق الخضراء وتأمين الخدمات، ذلك أفضل من حيث 

 ودية) لتخطيط المناطق السكنية المنفصلة :سع –ليبيا  –المطبقة في (سوريا  السكانية

 مقارنة الكثافات السكانية وفق األسس التخطيطية): جدول ٥لجدول (ا

 ٤٠٠شخص/هكتار والتزيد عن  ٢٠٠فة السكانية يفضل أن ال تنقص عن ويالحظ من الجدول السابق أن الكثا
 : تقسم الكثافة السكانية إلى نوعينو شخص/هكتار حسب األسس التخطيطية في البلدان المذكورة سابقًا، 

 الكثافة السكانية الشائبة : وهي عدد السكان مقسومًا على مساحة األرض االجمالية. •
وهي عدد السكان مقسومًا على مساحة األرض المخصصة لفعاليات السكن فقط وال  الكثافة السكانية الصافية : •

يدخل فيها المساحات المخصصة للشوارع أو الحدائق أو الخدمات العامة وتفيد هذه الكثافة في تحديد 
تشميس...)  –احتياجات السكان (التخطيطية و التصميمية) وما يترتب على ذلك من تأثيرات بيئية (تهوية 

 اجتماعية.
 المنطقة السكنية من خالل: فيثر الكثافة تأوت
 (خاصة في نموذج السكن الجماعي المنفصل) فكلما زاد ارتفاع البناء الواحد  بارتفاعها عالقة عدد المباني

كلما نقص عدد المباني لتحقيق الكثافة المطلوبة وهذا االزدياد في االرتفاع يترتب عليه زيادة في أبعاد الوجائب 
لمفروضة بحيث أنها يجب أن تؤمن التهوية والتظليل صيفًا في الواجهات الشرقية والغربية واالستفادة من ا

 الشمس شتاًء في الواجهات الجنوبية كما أنها ال ترمي ظالًال على المباني المجاورة.
 
 
 
 
 
 
 

 )١(بتحقيق الكثافة المطلوبةارتفاع المباني  بين عالقةال) : ١٥الشكل (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٧ن العمراني للتجمعات.....، ص أنس ،التكوي أشتر :)١( 
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  عالقة عدد الشقق في الطابق الواحد بارتفاع البناء 
لتحقيق الكثافة المطلوبة فمثًال بناء واحد مكون من ستة 
طوابق في كل طابق مسكن واحد سيغطي نصف مساحة 
األرض مغطاة ببناء مكون من ثالثة طوابق الطابق 

زيادة نسبة مكون من مسكنين وهذا سيؤدي إلى 
المساحات الخضراء وٕالى زيادة في أبعاد الوجائب مما 

 مة للبيئة. ءيؤمن مباني اكثر مال
  

 )١(عالقة ارتفاع المباني بعدد الشقق في الطابق) : ١٦الشكل (                                              

وبين النظام العمراني الذي يحدد ارتفاع البناء فكلما  ومما سبق هنالك عالقة متبادلة بين تحقيق الكثافة المطلوبة
زاد ارتفاع البناء قل عدد المباني وبالتالي زادت امكانية تأمين مناطق خضراء، واألشكال التالية لجزئين مدروسين 

  شخص /هكتار ولكن يختلفان في ارتفاع المباني.      ٢٢٠من مخططات توسع مدينة حلب لهما نفس الكثافة تبلغ 

 
 

                      م١٩ارتفاع البناء                                             م١٥,٥ارتفاع البناء              
   )٢(N5الحي الثالث في منطقة  ) : ١٨الشكل (                             )٢( N9الحي الثالث في منطقة ) : ١٧الشكل (

) ١٨أن زيادة ارتفاع المباني في الشكل( تأثير النظام العمراني لتحقيق الكثافة حيث يالحظ من األشكال السابقة
) الذي يالحظ فيه ١٧أدى لقلة عدد المباني مما أدى لزيادة نسبة المناطق الخضراء بين المباني مقارنة مع الشكل(

 قلة نسبة المناطق الخضراء.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣٤ص  – ......التخطيط و التصميم البيئي  –بهجت رشاد  شاهين) ١(
 مجلس مدينة حلب – ٢٠١٢مخططات توسع مدينة حلب : )٢(

 ارتفاع البناء
 طابق واحد

 ارتفاع البناء
 طابقين

بناءارتفاع ال  
 خمسة طوابق

 ارتفاع البناء
 عشرة طوابق
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 : )١(وانعكاسها على المباني ساليب تجميع المقاسم السكنيةأ: ٢ – ٢
 تجميع المقاسم السكنية : ألساليب يوجد نماذج متعددة

 :تجميع المقاسم بشكل مستمر  .١
تالصق المقاسم السكنية من وتسلوب بوجائب محيطية من جميع الجهات حول المبنى السكني يتميز هذا اال

 جهتين أو ثالث جهات ويؤثر هذا التجميع على المباني التي ستقام ضمن هذه المقاسم من خالل:

) ١٩الطولي لهذا التجميع كما في الشكل ( تجاهعندما يكون اال •
باتجاه شمال جنوب سيؤدي ألن المباني المتوضعة داخل 

الجنوبية والتي ستستفيد من شمس  المقاسم التي تقع في الجهة
الشتاء عددها قليل ألن نسبة المباني التي تقع في منطقة الظل 
ستكون كبيرة وعلى صعيد االستفادة من الرياح سيكون نصف 
المباني التي تقع في الجهة الغربية هي التي تستفيد من الرياح 
الغربية ألن المباني التي تقع في الجهة الشرقية ستكون في 

نطقة ظل الرياح التي تشكلها المباني الموجودة في الجهة م
 الغربية وبالتالي ستحرمها من االستفادة من الرياح المفضلة. 

  )٢() محور التجميع المستمر شمال جنوب١٩الشكل ( 

 ) توضح تأثير اسلوب التجميع على المباني ككل ونسبة تظليل كل مبنى على المبنى المجاور٢١-٢٠واألشكال (
 ٢٧أ اعتمدت الزاوية  –له نتيجة أبعاد هذه المقاسم وطريقة توضعها بالنسبة للشمال حيث أنه في المقطع أ 

لتحديد  ٧٢ب اعتمدت الزاوية  –لتحديد ورود األشعة الشمسية في فصل الشتاء بالجهة الجنوبية و في المقطع ب 
 ورود األشعة الشمسية في فصل الصيف في الواجهة الغربية.  

 
 ب التجميع المستمر ذو المحور شمال جنوب -) المقطع ب٢١الشكل (ميع ذو المحور شمال جنوب   أ التج -) المقطع أ٢٠لشكل (ا

كانت تسبب تظليًال باإلضافة ألبعاد الوجائب ويالحظ من األشكال السابقة أن اشكال المقاسم وطريقة توضعها 
) والتي يجب أن تستفيد من األشعة الشمسية في هذه ٢٠كل في الجهة الجنوبية (الش الواجهاتألكثر من ثلثي 

الواجهة كما أنها لم تؤمن التظليل من األشعة الشمسية في الواجهة الشرقية أو الغربية صيفًا حيث أن كامل 
  .)٢١الواجهة مشمسة (الشكل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٨٣نظريات تخطيط المدن ،ص، سلوىسقال  أساليب التجميع المتبعة وفق : :)١( 
 لسكني حلب، مخططات جمعية المهندسين في المنطقة الغربية بحلبالتعاوني ا االتحاد: )٢(

 أ

 أ

 ب ب
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الطولي ألسلوب التجميع باتجاه  تجاهعندما يكون اال •
) ستكون المباني الواقعة ضمن ٢٢الشكل ( شرق غرب

المقاسم والتي تصلها أشعة الشمس شتاًء في الجهة 
تي تقع في الجنوبية نصف المباني كون أن المباني ال

الجهة الشمالية ستقع في منطقة الظل التي ترميها 
المباني الجنوبية وعلى صعيد االستفادة من الرياح فإن 
فرق الضغط المتشكل نتيجة العدد الكبير من المباني 
المشمسة يؤدي لتحريك الهواء بين المباني كون أن 

 )١() محور التجميع المستمر شرق غرب ٢٢الشكل (   .   المرتفع إلى الضغط المنخفض الرياح  تنتقل  من  الضغط
 
 

أ أن المباني الخلفية  -نالحظ من المقطع أ
(الشمالية) كانت نسبة التظليل تبلغ ثلثي الواجهة 

درجة  ٢٧عندما كانت زاوية ورود األشعة الشمسية 
أي أن نصف المباني كانت تحرم من شمس الشتاء 

 المفروضة.  بسبب طريقة توضع المباني والوجائب 
 

 أ ألسلوب التجميع المستمر ذو المحور شرق غرب -) المقطع أ٢٣الشكل (
 
 

) يوضح الفرق في الظالل عند ٢٤والشكل(
اختالف محور تجميع المقاسم حيث نالحظ بأن 
التجميع األول الذي محوره شمال جنوب مبينين 
فقط من أصل ثمان مباني استفادت من الشمس 

 ربع عدد المبانيية ما يعادل في الجهة الجنوب
أما أسلوب التجميع الثاني الذي محوره شرق 
غرب هنالك أربع مباني استفادت من الشمس 

 )٢() اختالف الظالل عند اختالف محاور تجميع المستمر ٢٤الشكل (  نصف عدد المباني في الجهة الجنوبية أي ما يعادل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعاوني السكني حلب، مخططات حي الشهداء  االتحاد :)١( 
والمباني هي نفس  ص ١٠:٠٠الساعة  ٣-٢١ اليوم عند Ecotect Analysisرسمت الظالل بواسطة برنامج  :)٢(

 من حيث أبعاد وارتفاع البناء والوجائب لحي الشهداء  )٢٢المباني الواردة في الشكل (

۱ 

۲ 

 أ

 أ
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اه شرق غرب لذلك عندما يتم اعتماد تجميع المقاسم بشكل مستمر يفضل أن يكون المحور الطولي للتجميع باتج
كونه يؤمن االستفادة من أشعة الشمس في الجهة الجنوبية للعدد األكبر من المباني الواقعة ضمن المقاسم ويؤمن 
الحماية من شمس الصيف في الواجهات الشرقية والغربية بسبب تشكل الظالل بين المباني المتجاورة، كما أن 

اطق المشمسة والمظللة يساهم في تحريك الهواء تشكل مناطق ضغط مرتفع ومناطق ضغط منخفض بين المن
 القادم من الجهة الغربية بين المباني  .

 :تجميع المقاسم بشكل متناوب  .٢

يتميز هذا األسلوب بأن المقسم األمامي ينزاح عن المقسم الخلفي بنسبة نصف طول المقسم وهذا االنزياح  •
من يساعد في وصول أشعة الشمس المحبذة 

 الطولي عندما يكون االتجاه الجهة الجنوبية
باتجاه شرق غرب إلى المباني الخلفية  للتجميع

من خالل المسافات الفاصلة بين المباني 
األمامية (الوجائب) كما أنه يساعد في تشكل 
فرق في الضغط بسبب وجود أجزاء مشمسة 
وأجزاء مظللة مما يساعد في تحرك الهواء بين 

 )١(التجميع المتناوب باتجاه شرق غرب محور ) ٢٥الشكل (                                                   المباني

 

الطولي للتجميع المتناوب باتجاه  تجاهعندما يكون اال •
شمال جنوب فإن المباني الواقعة ضمن المقاسم األمامية 
المواجهة للجهة الجنوبية هي فقط التي تتعرض بشكل 

الشتاء أما المباني الواقعة في المقاسم  كامل للشمس
الخلفية فإنها تتعرض بشكل جزئي ولساعات محدودة من 
أشعة الشمس باإلضافة إلى أن فرق الضغط المتشكل 
نتيجة االختالف بين المناطق المظللة والمناطق المشمسة 
ينحصر في المباني المواجهة للجهة الجنوبية وبالتالي فإن 

 )١( شمال جنوبالتجميع المتناوب باتجاه محور ) ٢٦الشكل (األمامية           بين المباني حدودةحركة الرياح تبقى م
                                          فقط .(الجنوبية) 

 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعاوني السكني حلب، مخططات جمعية السكن واالصطياف الحمدانية بحلب االتحاد: )١(
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) االختالف في ظالل ٢٧ويتضح من الشكل(
لمباني حيث أنه في الحالة األولى عندما ا

تجميع المباني باتجاه ل االتجاه الطوليكان 
المباني المقاسم التي تحوي شرق غرب كانت 

المشمسة أكثر منه في الحالة الثانية عندما 
تجميع المباني باتجاه ل االتجاه الطوليكان 

الخلفية  المقاسمشمال جنوب كما أن انزياح 
مية يساهم في وصول األما المقاسم عن

األشعة الشمسية إلى المباني الخلفية في 
الحالة األولى ولكنه ال يؤثر على وصول 

 )١( اختالف الظالل عند اختالف محاور تجميع المتناوب) ٢٧الشكل (      . الثانية الحالة أشعة الشمس للمباني الخلفية في
الطولي للتجميع باتجاه شرق  تجاهمتناوب أن يكون اال سلوب تجميع المقاسم بشكلاومما سبق يفضل عند اعتماد 

كما أن اختالف الضغط المتشكل بين الواجهات غرب كونه يؤمن استفادة من أشعة شمس الشتاء الجنوبية 
 المشمسة واألجزاء المظللة يساعد في تحريك الهواء بين المباني.

 
 : بيئةأشكال المقاسم وانعكاسها على تالؤم المباني مع ال :٣ – ٢

يعتبر شكل المقسم من العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق التوافق مع البيئة المحلية حيث أنه يجب أن يؤمن 
وصول أشعة الشمس من الجهة الجنوبية سواء للمبنى الموجود ضمنه أو للمباني المجاورة ويساعد في الحماية من 

على ذلك فإن شكل المقسم وتوضعه بالنسبة للشمال هو  أشعة شمس الصيف في الجهات الشرقية والغربية وبناءً 
 العامل الحاسم في تحقيق ذلك.

فعندما يكون شكل المقسم مربع أي أن جميع واجهات المقاسم متساوية وبالتالي ال يوجد تمييز لواجهة على أخرى، 
ون في الجهة الجنوبية فإذا علمنا أن المبنى الموجود ضمن المقسم سيرمي ظالل ناتجة عن حركة الشمس ستك

أطول من الظالل التي سيرميها في الجهتين الشرقة والغربية وهذا 
سيؤدي إلى أن تكون الواجهات الشرقية والغربية للمباني المجاورة 
غير واقعة في منطقة ظل هذا المبنى وبالتالي لم تتحقق الحماية 

ورة من أشعة الشمس صيفًا أما الواجهات الجنوبية للمباني المجا
ستكون واقعة في ظل هذا المبنى وبالتالي حرمت من شمس الشتاء 

 ) يوضح ذلك:٢٨الجنوبية المفضلة والشكل (
 (الباحث) المقسم المربع وتأثيره على المباني المجاورة) ٢٨الشكل (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمباني هي نفس  ص ١٠:٠٠الساعة  ٣-٢١ اليوم عند Ecotect Analysisرسمت الظالل بواسطة برنامج  :)١( 
 من حيث أبعاد وارتفاع البناء والوجائب لجمعية السكن واالصطياف الحمدانية بحلب )٢٥ة في الشكل (المباني الوارد

۱ 

۲ 
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األول بحيث يكون محوره شرق غرب والثاني  أساسيين توضعين مفنحن أما )١(وعندما يكون شكل المقسم مستطيل
طيل محوره الطولي شرق غرب محوره شمال جنوب وهنالك فرق كبير بين التوضعين فعندما يكون المقسم مست

سيكون التباعد بين المباني في الواجهات الشرقية والغربية كبيرًا وبالتالي فإن المباني المجاورة ستكون مكشوفة 
لشمس الصيف الغير محبذة والمباني المجاورة 
(الخلفية) التي تقع في الجهة الشمالية ستكون 
ظللت تمامًا وحرمت من االستفادة من شمس 

 اء والشكل التالي يوضح ذلك:الشت
 

  (الباحث) المقسم المستطيل محوره شرق غرب وتأثيره على المباني المجاورة) ٢٩الشكل (
بينما عندما يكون الشكل مستطيل محوره شمال جنوب فإن المباني التي تقع بالجهة الشمالية ستكون غير مظللة 

ل أشعة الشمس الجنوبية للمباني الخلفية وصغر بسب طول ضلع المقسم باتجاه شمال جنوب مما يسمح بوصو 
ضلع المقسم باتجاه شرق غرب يسمح بالحماية من أشعة شمس الصيف في الواجهتين الشرقية والغربية بسبب 

 ساقطة على بعضها في هذه الجهتين والشكل التالي يوضح ذلك:الظالل المباني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (الباحث) جنوب وتأثيره على المباني المجاورة المقسم المستطيل محوره شمال) ٣٠الشكل (
مما سبق يتبين أن أفضل شكل للمقسم الشكل المستطيل بحيث يكون محوره الطولي باتجاه شمال جنوب للسماح 

ويمكن  باالستفادة من شمس الشتاء في الجهة الجنوبية والحماية من شمس الصيف في الواجهتين الشرقية والغربية
لتقريبية ألشكال المقاسم عند تحديد أبعاد البناء وارتفاعه ومن ثم رسم ظالل هذا البناء ومحاولة تحديد النسب ا

 .تصميم شكل المقسم على أساس االستفادة من شمس الجنوب والحماية من شمس الشرق والغرب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة وزاوي% ٣٠ونسبة البناء بداخل المقسم حوالي نسب المقسم المستطيل المذكور في األشكال الطول ضعف العرض  :)١(
مع اعادة الرسم من  ٦) ص ٤درجة وظل المبنى التفصيلي هو مشتق من الشكل ( ٣٠ورود األشعة الشمسية هي الزاوية 

 قبل الباحث. 
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 : شكل البناء السكني :  ٤ -٢
تختلف اشكال المباني السكنية وغالبًا ما تأخذ األشكال المنتظمة (المربع أو المستطيل) وبشكل عام تعتبر 

حة مناسبة للمناخات المعتدلة حيث التعرض ألشعة الشمس والرياح بشكل منتظم أما هذه األشكال األشكال الصري
إحداث بروزات أو تراجعات تؤمن ظالل على واجهات المبنى نفسه مما يساعد في تطلب تفي المناخات الحارة 

تناولت العديد شكل البناء ولتحديد الشكل والتوضع األمثل ل تشكل فروقات في الضغط تساعد على تحريك الهواء،
 األشكال.في المنطقة الحارة الجافة وكل منها خلص لنتائج توضح النسب المثلى لهذه  ذلك وخاصةمن الدراسات 

 األردن : –الجمعية العلمية الملكية  -دراسة األداء الحراري للمباني  ١-٤-٢
تأثير شكل البناء وتوجيهه على األداء الحراري تم اختيار العديد من األشكال األساسية للمباني السكنية لدراسة 

وذلك في المناطق  لتقليل الكسب الحراري ولتقليل استهالك الطاقةهو الشكل األفضل  المستطيلوتبين أن الشكل 
، كما يفضل توجيه  يخفض الفقد الحراريفهو مناسب للمناطق البادرة حيث  المربعالحارة الجافة أما الشكل 

شرق غرب ) بدون أي زاوية للدوران  -(شمال جنوب  المتطابق للمحاور الجغرافيةباالتجاه  المبنى بشكل عام
 . الضلع الطويل متعامد مع محور شمال جنوببحيث يكون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(وفق الجمعية الملكية األردنيةشكل المبنى وتوضعه بالنسبة للشمال ) : ٣١الشكل (

شكال خالية من النوافذ أو الفتحات بشكل عام واعتبرت المساحة الخارجية لجميع وتمت الدراسة باعتبار جميع األ
 المباني ثابتة وبنفس االرتفاع.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١,٥:١و نسبة شكل المبنى ( Ecotect Analysis Autodeskرسم الشكل باستخدام : )١(
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 :  )١( حلب لمدينة المناخية المعطيات وفق الكتلة شكل على الشمسي التأثير دراسة ٢-٤-٢
مة البيئية ويساعد في تخفيض استهالك الطاقة ويؤمن ءالكتلة من العناصر المهمة التي تحقق الماليعتبر شكل 

الراحة الحرارية لإلنسان ،على مر العصور وتطور العمارة والتخطيط ظهرت العديد من اشكال الكتل المعمارية كل 
لمبنى ذو الفناء النمط السائد في منطقتنا عتبر اأمنها حاول التكيف والتأقلم مع الظواهر المناخية السائدة حيث 

عتبار أن الفناء الداخلي كان يلبي الكثير من االعتبارات منها ما هو بيئي ومنها ما هو االحارة الجافة على 
لمعرفة تأثير االشعاع الشمسي على شكل الكتلة تم اختيار عدة اشكال تعتبر االشكال األساسية و اجتماعي، 

 لجدول التالي يوضح ذلك :للمباني السكنية و ا
 

 
 )٢(أشكال المباني المتعمدة في الدراسة التحليلية (الباحث) ) :٦( الجدول

 
خذت أو)  Uبشكل حرف  -Lبشكل حرف  –مستطيل  –(مربع بدون فناء  شكال مختلفةأ ٥تناولت الدراسة 
، وتم تدوير لكتل طابق واحدويبلغ ارتفاع جميع اجاي لدراسة اول تحقيقاً  ١\١,٥أو  ١\١شكال نسب جميع األ

درجة بحيث يتم مالحظة اختالف التعرض لالشعة الشمسية مع الحفاظ  ٩٠بعض الكتل بالنسبة للشمال بزاوية 
 –صباحًا  ٩و بتواقيت مختلفة ( الخامس عشر من كل شهرعلى شكل الكتلة نفسه واختير وقت الدراسة في 

 .حلب ةالمعلومات المناخية لمدينميع النتائج بناًء على على مدار عام كامل و ج عصرًا ) ١٥ –ظهرًا  ١٢
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمكن االطالع على النتائج التفصيلية للدراسة في ملحق البحث: )١(

  Ecotect Analysis Autodeskاالشكال باستخدام  ترسم: )٢(
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 الدراسة التحليلية :
ما يمكن في  كثرأو %، ٥٦حيث تبلغ  L1ما يمكن في الشكل  أقلتختلف نسب التظليل بين األشكال بحيث تكون 

مع العلم بأن نسبة التشميس تعادل عكس نسبة التظليل وبالتالي عند معرفة نسب  % ٨٥حيث تبلغ  U 2الشكل 
والجدول التالي يوضح متوسط النسب المئوية  التظليل على كل بناء يمكننا تحديد مدى االستفادة من الشمس

 للتظليل في كل شهر . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١( نسب التظليل على مدار أشهر العام (الباحث)متوسط ): ٧لجدول (ا

 ) الذي يوضح نسب التظليل على مستوى كل فصل من فصول السنة:٨ويستنتج من الجدول (

ل حيث تتراوح  U2شكل البناء هو  في فصل الصيف من أشعة الشمس الحمايةمن ناحية  شكل للبناء فضلأ •
 %. ٧٨نسبة تظليل الواجهات حوالي 

ويليه  L2شكل البناء من ناحية االستفادة من أشعة الشمس في فصل الشتاء هو  بناءأفضل شكل لل  •
على  L2وسبب تفوق الشكل  ٢المستطيل

المستطيل هو البروز في شكل البناء حيث 
يمنحه امكانية لالستفادة من األشعة 

 كون طول واجهاته اكبر. الشمسية

هو الشكل الذي  L2يعتبر شكل البناء   •
تفادة جيدة من أشعة نسبة اسيحقق 

شمس الشتاء وحماية مقبولة من أشعة 
الذي  ٢ويليه المستطيل  شمس الصيف

 )١( ) متوسط نسبة التظليل حسب الفصول (الباحث)٨الجدول (                       .ضلعه الطويل باتجاه شرق غرب
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Ecotect Analysis Autodeskحددت هذه القيم باستخدام : )١(
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 )١( (الباحث) ط نسب التظليل االجمالية على مدار العاممتوس ) :٩( الجدول
 نتائج الدراسة التحليلية :

(كون أقل األشكال  L2أفضل شكل بناء من حيث االستفادة من أشعة الشمس على مدار العام الشكل  •
 %. ٤٥والمستطيل حيث تصل نسبة االستفادة حوالي  L1ويليه الشكل  تظليًال)

يليه الشكل المربع ذو الفناء حيث تصل  U2ستفادة من أشعة الشمس هو الشكل أسوء األشكال من حيث اال •
 %.٧٥نسبة التظليل حوالي 

كتلة البناء: ٥ – ٢  
خر وهذا االختالف تختلف كتلة المبنى (العالقة ما بين الجدران الخارجية وحجم فراغ المبنى) من تصميم آل

ولفهم  زيادة أو نقصان التأثير المناخي عليه، إلىما يؤدي ينعكس بشكل مباشر على األسطح الخارجية للمبنى م
من اختيار عدة  انطالقاً التي توضح هذه العالقة وانعكاساتها  )٢(جريت العديد من الدارساتأسلوك كتلة البناء 

 كالتالي :وذلك حاالت تختلف باألبعاد و االرتفاعات مع الحفاظ على حجم كلي ثابت 

 )2( البناء ونسبها أشكال كتل ) :١٠( الجدول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Ecotect Analysis Autodeskحددت هذه القيم باستخدام : )١(
 ٩٨ص  ، العمارة و البيئة في المناطق الصحراوية الحارة خالد سليم، فجال :)٢(
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 نتائج الدراسة :
من حيث الحماية من  ولى والتي تتساوى في الحجم مع الشكل في الحالة الثانيةتفوق الشكل في الحالة األي -

 ولى مما يؤدي إلى تقليل السطوح الخارجية .وذلك بسبب تعدد الطوابق في الحالة األسية األشعة الشم
يتفوق الشكل في الحالة الثالثة من حيث مساحات السطوح الخارجية على الشكل األول والثاني حيث أنه أقل  -

 .منهما ويعود ذلك لشكل السقف المائل وتعداد الطوابق
خامس والسادس من حيث الحجم الكلي ولكن الشكل الثالث أقلهم من حيث مساحة تتساوى األشكال الرابع وال -

 .السطح الخارجي وبالتالي أقلهم للتبادل الحراري 
 الشكل الخامس (الدائري) ذو مساحة سطح خارجي أقل من الشكل السادس (المربع ) مع أنهم بنفس الحجم. -
 بالتالي و بالمبنى المحيطة الضغط مناطق على تؤثر واجهاتلل وعرض وعمق ارتفاع من المختلفة المبنى أبعاد -

 يستقبلهاالتي  الشمسي اإلشعاع كمية في مباشراً  راً يتأث المبنى شكل لنسب أن كما المبنى حول الهواء حركة على
                       .المبنى

بسبب قلة  الكسب الحراريل تقليومما سبق يستنتج بأن المبنى ذو الطوابق المتعددة أفضل من ناحية    
والشكل الدائري أفضل من الشكل المربع كونه يعطي  المساحات الخارجية التي تكون على تماس مع محيط المبنى

مساحة سطوح خارجية أقل مما يقلل عملية التبادل الحراري بين الجو الداخلي والخارجي، كما أن شكل السقف 
 تشكيل ظالل على السقف تساعد في تقليل الكسب الحراري. المائل أفضل من المستوي ألنه يساعد في

:معماريةالمعالجات ال ٦ – ٢  
حقق التوافق مع الظروف المناخية المحلية تينطلق التصميم البيئي من المعرفة الجيدة بالموقع وخصائصه لكي ي

أن يكون التأثير السلبي الناتج  يجبالبناء بعد تشيده جزًء من البيئة المحيطة يتأثر ويؤثر بها لذلك  البد أن يكون
، أكبر ما يمكن لتحقيق أهداف التصميم البيئيمصادر الطاقة المتجددة  عتماد علىعن المبنى أقل ما يمكن واال

نمطًا من المعالجات المعمارية سواء كان عن طريق االستفادة من التقنيات الحديثة أو اتباع كل ذلك يفرض علينا 
لما لها من تأثير سلبي اذا  يجب أن يدركها كل مصمم قبل البدء بعملية التصميمالتي المعالجات بعض عن طريق 

  ما اغفلها تنعكس سلبًا على كل من يعيش ضمن المباني السكنية.
 :بتوضع قسم المعيشة في البناء مدخل ودرج البناءعالقة  ١- ٦ – ٢

ن يتم أويلة التي يقضيها االنسان فيها لذلك يفضل يعد قسم المعيشة النهارية أهم أقسام المسكن بسبب الفترات الط
وأن يتم ذلك باالعتماد على مصادر الطاقة المتجددة  توجيه هذا القسم بحيث يؤمن الراحة الحرارية لإلنسان

(الشمس و الرياح ...) لتخفيف التلوث البيئي الناتج عن استعمال أجهزة التكييف والتدفئة وتقليل األعباء 
ناتجة عن ذلك، لذلك يفضل أن يتم توجيه قسم المعيشة للجهة الجنوبية كونها الجهة التي تحقق االقتصادية ال

االستفادة من أشعة الشمس في فصل الشتاء كما أنها تتعرض بشكل قليل ألشعة الشمس صيفًا بسبب اختالف 
 وكبيرة صيفًا. صغيرة شتاءً  ورود زاوية ورود األشعة الشمسية بين الفصلين حيث أنها تكون ذات زاوية
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بتحديد موقع الدخول للمقسم  -الذي إما يكون بشكل وسطي أو يكون على واجهة البناء  -يرتبط موقع درج البناء 
(مدخل البناء) وبتحديد توضع قسم المعيشة فعندما يكون موقع الدرج على واجهة البناء إما يكون توضع قسم 

يكون توضع قسم المعيشة متعاكس مع الوجهة التي تحوي  البناء أو وي درجالمعيشة متوافق مع الواجهة التي تح
 جب أن يكون مرتبط بالدرجة األولى بأن يأخذ قسم المعيشة الجهة الجنوبية.وهذا ي درج البناء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسقط لنموذج البناء في جمعية تشرين السكنية ) :٣٢( الشكل
لقسم المعيشة المرتبط بتوضع درج البناء هو تحديد جهة الدخول  ولعل السبب الرئيسي لحصول التوضع الخاطئ

للبناء فعندما يكون المدخل للمقسم من الجهة الشمالية يكون الدرج في الجهة الشمالية ويتوضع قسم المعيشة في 
ضع قسم الجهة الجنوبية أما عندما يكون المدخل للمقسم في الجهة الجنوبية يكون الدرج في الجهة الجنوبية ويتو 

 المعيشة في الجهة الشمالية كما في الشكل التالي:
 
 

 قسم المعيشة جنوبي
 

 قسم المعيشة شمالي
 

 بالنسبة للشمال اختالف توزيع المباني في جمعية تشرين السكنية ) :٣٣( الشكل
ير توضعه يالحظ من الشكل السابق اتخاذ قسم المعيشة التجاهات ويعود ذلك التباع نموذج تصميمي واحد وتغ

القسم لتحقيق أن يكون نموذج تصميمي هنالك اكثر من لذلك يفضل أن يكون  للمبنى،تبعًا لموقع الدخول 
وقسم المعيشة وأن يكون الدرج بين توضع درج البناء  كما يفضل فصل العالقة ما ،باالتجاه الجنوبيالنهاري 

 شتاًء.فائدة من ساعات الشمس الطويلة ليحقق اكبر  وسطي لتحرير واجهة البناء واستفادة الغرف منها

 توضع سليم
 معيشة جنوبي

 توضع خاطئ
  معيشة شمالي
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 : البناء واجهات في المعالجات ٢- ٦ – ٢
 الفتحات : –أ 

الكسب  رمصدر الرئيسي من مصاد كونها تشكلتؤثر الفتحات بشكل كبير على النمط الحراري داخل المبنى 
خاللها له دور كبير بنمط  الحراري أو فقدها من المبنى لذلك فإن السيطرة والتحكم باإلشعاع الشمسي المار من

البيئة الداخلية وتوفير االرتياح الحراري لإلنسان فيها  وقد تتعارض االحتياجات التصميمية (الجمالية ) والرغبة في 
زيادة الكسب الحراري أو تقليله مع االحتياجات الحرارية في زيادة التهوية الطبيعية أو التحكم بها أو في توفير إنارة 

 :وهي االعتبار بعين وأخذها دراستها يجب أمور عدة تبرز الفتحات تصميم الحديث المبنى. وعند طبيعية داخل
 : اوتوجيه الفتحة موقع -١

 األشعة ووصول بمرور يسمح الذي االتجاه ذلك هو باإلشعاع الشمسي يتعلق فيما األفضل الفتحات اتجاه إن
 لهذا المبدأ التبريد وتحقيقا فترة خالل منها يحد أن أو تماما التدفئة ويمنعها فترة خالل المبنى داخل إلى الشمسية

 الشمسي اإلشعاع من األكبر الكمية الواجهات هذه تتلقى حيث الواجهات الجنوبية على موقع للفتحاتفإن أفضل 
 ما أقل فترة الصيف خالل تتلقاه الذي الشمسي اإلشعاع كمية تكون حين الشتاء في فصل في النهار فترة خالل
 من لتقترب الشتاء وتزيد فصل في يمكن ما أقل تكون التي الشمس ارتفاع زاوية من نابع ذلك ولعل يمكن،

 ذلك من تتمكن ال بينما المبنى شتاء أعماق إلى الشمس أشعة دخول يتيح الذي األمر الصيف فصل في العمودية
 الشمالية مما الواجهات على موجودةال الفتحات فهي الشمس ألشعة استقباال الفتحات أقل الصيف، أما خالل

 اإلشعاع تتلقى فإنها والشرقية الغربية الواجهات على الفتحات المبنى، أما في برودة المناطق أكثر من شتاء يجعلها
أما بالنسبة للتهوية فبشكل عام تتم  ،غروبهاوقبل  الشمس شروق عند الصباح في محدودتين فترتين خالل الشمسي

طريق انسياب الهواء من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض ويمكن التحكم  عملية التهوية عن
بمناطق الضغط عن طريق دراسة موقع الفتحة ومساحتها بحيث يتم وضعها باتجاه الرياح مع تأمين مخرج للرياح 

 م داخل الفراغ. ٢.٢لى إ ١,٢لتتحرك بسرعة كافية وكل هذا يجب أن يتم في نطاق حياة االنسان أي على ارتفاع 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(تأثير موقع فتحة دخول وخروج الهواء على حركته داخل الغرف ) :٣٤الشكل (           

 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (المركز الوطني لبحوث الطاقة ) ٢٠٠٦العزل الحراري لألبنية في سوريا  كود: )١(
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 الفتحات: أبعاد -٢
 الفراغ مرتبط بطبيعة األمر وهذا الفتحات، هذه من المبنى إلى النافذة الطاقة كمية في كبير دور الفتحات لمساحة

 أن يأمل التي الجنوبية على الواجهات مثال تستعمل الكبيرة السائدة فالفتحات المناخية الظروف وطبيعة المستعمل
 البيئة وتحسين الداخلية الحرارة درجة زيادة في المبنى إلى داخل تدفقه وزيادة الشمسي اإلشعاع وصول يساهم

 في حين ،)١( الواجهة" هذه % من٢٥حيث يمكن أن تصل "نسبة الفتحات  الحراري االرتياح حدود إلى الداخلية
 اإلشعاع من كبيرة كمية تدفق يسبب التي الواجهات الشرقية والغربية في وخاصة أيضا صحيح العكس أن

هو  ما إلى الداخلية لحرارةا درجات ارتفاع إلى يؤدي مما الحرارة درجة في كبير ارتفاعا المباني إلى داخل الشمسي
 األدنى الحد إلى الواجهات تلك على الفتحات مساحة تصغير يجب الحراري وبالتالي االرتياح درجة من أعلى

 . )١(% من مساحة هذه الواجهة  ٢٠-١٠ويفضل أن تكون بين 
شرط أن ال كثر من فتحة "يجب حساب مساحة الفتحة على أساس مجموع مساحات الفتحات بأوفي حالة وجود 

وال يؤثر  )١(يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع بغرف السكن وعن ربع متر مربع لمرافق البناء"
عرض الفتحات على سرعة الهواء اذا وضعت بجانب واحد من الغرفة أما اذا وضعت بجانبين متقابلين فهذا يؤدي 

 زيادة سرعة الهواء في الغرفة. إلى
 الفتحة: منها المصنوعة المادة نوع
 مختلفة أنواع وهناك المبنى داخل إلى الشمسي اإلشعاع دخول على معدل تؤثر الفتحات منها المصنعة المادة إن
العاكس الذي يمكن  أو للحرارة الذي يمكن أن يستخدم في الواجهات الجنوبية الماص مثل المستعمل الزجاج من

لمنيوم أو ، باإلضافة للزجاج يستخدم األة من أشعة الشمس صيفاً أن يستخدم في الواجهات الشرقية والغربية للحماي
 أو الخشب ويتميز كل نوع عن األخر بعازليته للحرارة ولتسرب الهواء.اللدائن 

لذلك يجب أن تتم دراسة أماكن الفتحات وأبعادها كونها عنصر رئيسي في ارتباط المبنى مع المحيط الخارجي 
جهات الجنوبية ذات مساحات كبيرة ومعالجة بمواد إكساء ذات قدرة على فيفضل أن تكون الفتحات في ال

امتصاص الحرارة والفتحات في الواجهات الشرقية والغربية ذات مساحات صغيرة ومعالجتها بمواد عاكسة لتساعد 
لزيادة  في الحماية من أشعة الشمس صيفًا كما يفضل أن تكون الفتحات متقابلة بين الواجهات الشرقية والغربية

 من تأثير اإلشعاع الشمسي صيفًا.دخول تيارات الهواء الغربية المفضلة لتخفيف 
  : الكاسراتب 

ي كمية النفاذ ف لنفاذ الحرارة إلى داخل المبنى، لذا يجب دراسة العوامل التي تتحكم رئيسياً  تعتبر الفتحات مصدراً 
مس واستمرار حركتها خالل ساعات النهار المختلفة ارتفاع زوايا الش الختالف ونظراً  .الحراري خالل الفتحات

استغاللها باستخدام وسائل  وتغير موقعها في القبة السماوية فإن الحاجة تصبح ماسة سواء لحجب أشعتها أو
 .التظليل المختلفة

 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٢وزارة األشغال العامة و االسكان  –مجلس البناء الوطني األردني  –التهوية الطبيعية واألصول الصحية  كود: )١(
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الكاسرات :الهدف من  -١  
 .وقات التي يكون فيها غير مرغوبا وذلك في فصل الصيفشعاع الشمسي في األمنع دخول اإل •
مكن من استهالك الطاقة الكهربائية في عمليات التكييف والناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أالتقليل ما  •

 .الداخلية في فصل الصيف
  .لنهارية داخل البناءالمساعدة في التحكم بمستوى االنارة ا •
أنواع الكاسرات : -٢  
 كاسرات خارجية ولها عدة أنواع : -
 : وتستخدم في الواجهات الجنوبيةالكاسرات األفقية   -
 :تستخدم في الواجهات الشرقية والغربية الكاسرات الشاقولية -
 
 

 فقيةالكاسرات الشاقولية                              الكاسرات األ          
 
 
 
 
 
 
 

 )١(كاسرات الشمس األفقية و الشاقولية ) :٣٥الشكل (

: تستخدم في الواجهات  الكاسرات المركبة* 
 الجنوبية الشرقية و الجنوبية الغربية

: تستخدم في الواجهات  الكاسرات المتحركة* 
الغربية و الجنوبية الغربية حيث تتغير زوايا 

 مدار اليوم . ورد الشمس بسرعة على
 
 

 )١(كاسرات الشمس المركبة و المتحركة ) :٣٦الشكل (                                           

 متحركةتثبت بواسطة أجهزة  -القابلة للطي - المنزلقة كاسرات داخلية ولها عدة أنواع :
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨، ص الطاقة في تصميم المباني استهالكأساسيات ترشيد  ،مجدي زهير مجد :)١(  
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 : البروزاتج 

عتماد عليها سواء على التي يمكن االفي الواجهات الشرقية والغربية و زات من وسائل التظليل الهامة تعتبر البرو 
مستوى المسقط األفقي أو على مستوى المقطع الشاقولي حيث تقوم بتقليل اكتساب الحرارة من السطح الخارجي 

كما  تبريد المكان إلىموجب مما يؤدي ماكن فروقات الضغط السالب والأوتقوم بعملية تحريك الهواء نتيجة لتشكل 
شعاع يفضل بروز الطوابق التي تعلو الطابق األرضي لتأمين التظليل للمشاة وحماية الفراغات الداخلية من اإل

 . في الواجهات الشرقية والغربيةالشمسي الساقط 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )٢( البروزات في المسقط والمقطع ) :٣٧الشكل (

 

 يستنتج مما سبق:
شكال البناء الشكل المستطيل الذي محوره شرق غرب ويتخلله بروز من الجهة الشرقية ألنه أأفضل  •

شمس في الجهة الجنوبية شتاًء وتؤمن الواجهة يحقق استفادة الواجهة الطولية للبناء من أشعة ال
 .تلة ظالًال في فصل الصيف تحمي من أشعة الشمسالبروز في الكالقصيرة و 

من حيث على الكتلة ذات الطابق الواحد لة ذات الطوابق المتعددة توق الكعند تساوي الحجوم تتف •
الفقدان أو الكسب الحراري بسبب قلة األسطح الخارجية التي تسبب االنتقال الحراري بين داخل البناء 

 وخارجه.
تؤثر أبعاد المبنى من حيث ارتفاع الواجهات وعرضها وعمقها على مناطق الضغط المحيطة بالمبنى  •

هذا ينعكس على حركة الهواء حول المبنى باإلضافة إلى أن نسب شكل المبنى تؤثر تأثيرًا مباشرًا و 
في كمية اإلشعاع الشمسي التي يستقبلها المبنى لذلك يجب أن يتم اختيار شكل البناء بحيث يسمح 

 بمرور الرياح المفضلة ال أن يكون عائق أمامها.
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢١٥ص –عالم المعرفة  –و تركيب المباني  فيزيائيات :)٢(  
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طولي للمقاسم باتجاه شرق غرب ألن ذلك يؤمن االستفادة من أشعة يفضل أن يكون محور التجميع ال •
الشمس في الجهة الجنوبية شتاًء للعدد األكبر من المباني ويساعد في أن يكون أقل عدد من المباني 

 .في الجهة الشرقية والغربية وهذا يساعد في الحماية من الشمس صيفاً 
وهذا يسمح بأن  شمال جنوبضلع الطويل باتجاه الون شكل المقسم مستطيل بحيث يكون يحبذ أن يك •

ظالل المبنى الموجود ضمنه ال تحجب شمس الجهة الجنوبية عن المقاسم الخلفية وتساهم في تشكيل 
 .ظالل بين المباني المتجاورة  تحمي من شمس الجهة الشرقية والغربية الغير محبذة 

يع المتناوب من األساليب المفضلة ألنه يؤمن تخلخًال بين المباني المتجاورة تسمح يعتبر اسلوب التجم •
بحركة الرياح بسبب تشكل فرق ضغط بين المباني المظللة والمباني المشمسة مما يساعد في زيادة 

 تحريك الهواء.
يؤدي يجب عدم االعتماد على نموذج تصميمي واحد للمباني في الجمعيات السكنية ألن ذلك قد  •

لتوضع قسم المعيشة في جهات غير محبذة (شمالي، شرقي ...) عند تكرار نفس التصميم مع 
 .اختالف موقعه بالنسبة للشمال الجغرافي

 يفضل وضع درج البناء بشكل وسطي بالنسبة لمسقط البناء بحيث اليحتل جزء من واجهة البناء. •
راري حيث يجب توجيهها بحيث تؤمن دخول تعتبر الفتحات المصدر الرئيسي في الكسب أو الفقد الح •

% من مساحة  ٢٥األشعة الشمسية خالل فترة الشتاء في الجهة الجنوبية ويمكن أن تتجاوز مساحتها 
% من  ٢٠الواجهة أما في الجهة الشرقية والغربية فيفضل أن تكون بمساحات صغيرة وال تتجاوز 

 مساحة الواجهة.
شعاع لمنع دخول اإلالشاقولية على الكاسرات الشمسية ة والغربية في الواجهات الشرقييفضل االعتماد  •

 الشمسي الغير مرغوب به.
ما في المسقط األفقي أو في المقطع إيفضل أن ال تكون الواجهات مستمرة بحيث يتم عمل بروزات  •

 الشاقولي بحيث تقوم هذه البروزات بتأمين ظالل في الواجهات الشرقية والغربية تساعد في تخفيف
 اإلشعاع الشمسي وتساعد في تحريك الهواء نتيجة فرق الضغط الحاصل.

في زيادة نسبة المناطق الخضراء وتقليل الكثافة البنائية من خالل  تأثيرًا كبيراً النظام العمراني يؤثر  •
دت زيادة ارتفاعات المباني لتحقيق الكثافة السكانية المطلوبة حيث أنه كلما زاد ارتفاع المباني كلما زا

 نية مما يزيد فرص تأمين مساكن بيئية.المناطق الخضراء في المنطقة السك نسبة
تلعب األسس التخطيطية في األحياء السكنية دورًا كبيرًا في تحديد الكثافة السكانية والتي تعطي كافة  •

النسب المطلوبة من الخدمات والمناطق الخضراء وكلما كانت هذه الكثافة أقل ساعدت في تأمين 
 ٤٠٠و  ٢٠٠ناطق سكنية بيئية من حيث زيادة نسبة المناطق الخضراء ويفضل أن تتراوح بين م

 شخص/هكتار.
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 الفصل الثالث : نظام ضابطة البناء
 مقدمة ............

في ضبط عمليات  ةالرئيسي اتالمؤثر من هي  نظام ضابطة البناء)من ضمنها التشريعات العمرانية (تعتبر 
نسان بالبيئة المكانية وكيفية تعامله مع محيطه بما يخدمه ذاتيًا ويحسن البيئة تنظم عالقة االالتخطيط العمراني و 

وهذه التشريعات تنظم العمران في المناطق السكنية بحيث تحكم تصرفات األفراد لتحقيق  ،التي يعيش ويعمل بها
ط والمعايير التي تكفل امن األهداف التي تنشدها مشروعات التخطيط وضمان اقامة مباني مستوفية للشرو 

تصدر أنظمة ضوابط البناء في سوريا جهات محلية في كل مدينة (مجلس مدينة حلب وفرع ، و )١(وسالمة السكان
نقابة المهندسين) وتهدف هذه التشريعات إلى وضع اطار قانوني يتم من خالله تنفيذ ما تم رسمه على الورق من 

 )٢( :مايلي تنظيمية بحيث تؤمنمرافق عامة ومخططات لمباني و  مخططات
 األمالك العامة و ضمان الحقوق واألمالك الفردية الخاصة التي صانها الدستور وحقوق الغير  •
 النواحي البيئية واالجتماعية والثقافية •
 المظهر الجمالي للعمارة والعمران  •
 المعمارية و الهوية العمرانية  •
 السالمة العامة •
 ء والتخطيطالتقنية الخاصة بالبنااألمور  •
 متطلبات الحياة العامة للسكان •
 
 هو النظام الذي يحدد الشروط ومواصفات البناء في المناطق" عرف النظام العمراني في مدينة حلب بأنهويُ 

والوجائب وارتفاع البناء هي العناصر  ومساحاتها ، وتعتبر المقاسم وأبعادها)٣("العمرانية المختلفة في مدينة حلب
من ناحية االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة  ى المبانيويؤثر سلبًا أو ايجابًا عل ،النظام الرئيسية لهذا

ولذلك البد من دراسة هذه العناصر وتحديد االيجابيات والسلبيات في هذا النظام من الناحية  (الشمس، الرياح ...)
 أشعة الشمس في الواجهات الشرقية والغربيةاالستفادة من أشعة الشمس شتاًء في الواجهات الجنوبية والحماية من 

واالستفادة من الرياح المحبذة (الغربية) والحماية من الغير المحبذة (الشمالية) ودراسة أنظمة عمرانية في مدن 
 عربية لمعرفة كيفية تعامل هذه األنظمة مع (المقاسم ، الوجائب) ومدى مراعاتها لبيئات هذه المدن.

 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤ص  ،للتشريعات العمرانية في مصراألبعاد التنموية  ، علي محمد :)١(
 موسوعة القوانين واألنظمة العمرانية في سوريا –حسام  الصفدي :)٢(
 في مدينة حلب ٢٠١٢ضابطة البناء  نظام :)٣(



 46 

:المقاسم السكنية : ١ – ٣  
ا لها هو في حكمه قطعة من األرض معدة للبناء أو ما المقسم السكني بأنهالنظام العمراني لمدينة حلب  يعرف

  .رقم ومساحة وأبعاد محددة وتقع ضمن حدود العمران في الجهات اإلدارية 
 :المؤثرة في افراز المقاسم السكنيةعوامل ال ١-١-٣
 : العوامل البيئية 

يفرض المناخ المحلي طبيعية المقاسم المفرزة حيث أنها تعتبر الخطوة 
والتشميس   االستفادة من العناصر الطبيعية كالتهوية من أجلولى األ

وطريقة افرازها هي الموجه الرئيسي فيما بعد لتوضع كتلة البناء 
ذا إضمنها فمثًال يجب أن يكون ضلعها الطويل باتجاه شرق غرب 
اخنا كان الشكل مستطيل ليناسب شكل البناء الذي يفضل في من

 المحلي.
 

 )١(توضع المباني ضمن المقاسم) ٣٨الشكل (                                                                 
 : العوامل التخطيطية 

تخطيطيًا  ةاألساسي واملالع منيعتبر وجود الشوارع 
التي تؤثر في توضع وشكل المقاسم حيث أن شكل 

يتبع لشكل الشوارع فمثًال عندما تكون غالبًا المقسم 
الشوارع منحنية تكون المقاسم هي جزء من قطاع 

تكون الشوارع مائلة بزاوية معينة  دائري وعندما
 ب تميل بنفس زاوية دوران الشارع.فعلى االغل

                       

 )٢(توافق شكل المقسم للشوارع المالصقة لها) ٣٩الشكل (                                                                
 : العوامل االقتصادية 

على افراز المقاسم بحيث أنها تفرض عدد المباني التي سيتم إنشاؤها على الرقعة  يؤثر الجانب االقتصادي
المدروسة من األرض فكلما ارتفع سعر متر األرض يتطلب زيادة في عدد المقاسم فيمكن أن تكون المنطقة 

ل هذه المقاسم، اشكاالمدروسة مثًال إما لمحدودي الدخل أو لمتوسطي الدخل وهذا يفرض نوعًا معينًا من طبيعية و 
وبشكل عام يهتم المالك والمستثمرون بأكبر عائد مادي أما القطاع العام يهتم بتقليل أطوال البينية التحتية من 

 اجل توفير كلفة انشائها.
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢٩ص  ........،التكوين العمراني للتجمعات أنس ،  أشتر :)١(
 السكنية جمعية تشرينمخططات ، حلب التعاوني السكني االتحاد :)٢(
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شكال أالعمراني العام يساهم في تحديد  والتكوين
ساحات المقاسم فمثًال عند تقاطع الشوارع الرئيسية مو 

بعاد مختلفة عن باقي المقاسم أيمكن أن يأخذ شكل و 
بهدف التأكيد على أهمية هذا المكان كما يساهم في 

 عملية التنوع البصري للمنطقة بشكل عام .
 
 

 )١(تمييز المباني عند تقاطع الشوارع ) ٤٠الشكل (                                                          

 
 

ويساهم ارتفاع المباني في تحديد مساحة المقسم السكني فكلما زاد ارتفاع المبنى يؤدي إلى زيادة في المساحات 
وجائب الطابقية كلما كبرت مساحة المقسم وذلك لتأمين 

المباني المجاورة له من كافية بحيث ال يحرم هذا المبنى 
أشعة الشمس عند وقوعها في منطقة الظل التي يشكلها 

) يوضح المقاسم السكنية ٤١البناء المرتفع والشكل (
لمباني في منطقة الحمدانية حيث أن المقاسم لمباني 

كبر مساحة المقسم  فيها الحظيطابق  ١٢مؤلفة من 
مباني فيها مقارنة مع باقي المقاسم المجاورة التي تكون ال

 .طوابق ٤بارتفاع 
 )٢() اختالف مساحة المقاسم تبعًا الختالف ارتفاع البناء٤١الشكل (                                                              

 
 

 يمكن تصنيف المقاسم السكنية إلى ثالثة انواع :
 مقاسم السكن االفرادي  
 مقاسم السكن الجماعي 
 مقاسم المختلطة 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٤، مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ص ٢٠٣٠خطة  أبوظبي: )١(
 الحي الثالث –منطقة الحمدانية ، مخططات حلب التعاوني السكني االتحاد :)٢(
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 المقاسم طبقًا لبعض األنظمة العمرانية في مدن عربية : : ٢ – ١ – ٣
مع المقاسم ، البحرين، عمان، نابلس تناولت الدراسة كيفية تعامل أنظمة ضوابط البناء في كل من المدن التالية : جدة

 السكنية 

 

 )١ ) مقارنة بين أنظمة البناء في مدن عربية (الباحث١١الجدول (                        

 
 

 من الجدول السابق يتبين:
مة المقاسم للبيئة من حيث أهمية توضع هذه المقاسم بالنسبة للشمال ءجميع األنظمة لم تتطرق لموضوع مال

افي كونه العامل األساسي الذي يحدد توضع المبنى ضمنه أو طريقة تجميع هذه المقاسم مع بعضها وٕانما الجغر 
اكتفت هذه األنظمة بتحديد مساحة هذه المقاسم و تحديد أصغر طول ضلع فيها بغض النظر عن شكل المقسم 

 الذي سينتج وتأثيره على المباني المجاورة.  
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نظام األبنية والتنظيم  ٢٠١١نظام األبنية والتنظيم عمان ،٢٠١١عام  ٥٦م ، البحرين قرار رق١٤٣٠أمانة جدة :)١( 
 نابلس٢٠٠٦
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 : دراسة بعض نماذج المقاسم السكنية في مدينة حلب طبقًا للنظام المحلي ٣ – ١ – ٣
خرى من حيث األبعاد والمساحة اخر ومن منطقة لمنطقة آتختلف المقاسم السكنية في مدينة حلب من حي لحي 

تخضع لنفس الضوابط والتشريعات المتمثلة بنظام ضابطة البناء الذي  اموضع بالنسبة للشمال الجغرافي مع أنهوالت
مساحاتها ويحدد طول أصغر  على نحو ال يمت ألي أساس تخطيطي بيئي وٕانما يحدديصنف المقاسم السكنية 

ستفادة من الشمس المحبذة أو الحماية من دون النظر لنتائج هذه الضوابط التي قد تحرم المباني من االضلع فيها 
كلما زاد عدد المقاسم كلما زاد بر أنه تتعألسباب االقتصادية التي ل باإلضافة ،الشمس الغير محبذة وحتى الرياح

و حتى أولو كان ذلك على حساب النواحي البيئية أو الوظيفية بالتالي زادت نسبة الربح المادي و  عدد المباني
 نظام ضابطة البناء لمدينة حلب:  ول التالي يوضح ما ورد عن المقاسم السكنية فيالجمالية والجد

 

 
 )١(نظام ضابطة البناء لمناطق السكن المنفصل في حلب): ١٢لجدول (ا

 

يالحظ من الجدول السابق تساوي أصغر طول ضلع بين نمط السكن الحديث األول مع نمط السكن 
النسبة بين طول  على سيؤثراحات المقاسمين في النمطين وهذا الحديث الثاني بالرغم من اختالف مس

 المقاسم وعرض
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في مدينة حلب ٢٠١٢ضابطة البناء  نظام :)١(
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بينما في السكن الحديث الثاني  ٠,٤فمقسم السكن الحديث األول أقرب للمستطيل والنسبة بين الطول والعرض 
حيث أن  ًا في الباب األولبقاسورد  لماوهذا غير مالئم وفق  ٠,٨أقرب للمربع والنسبة بين طول وعرض المقسم 

كما أن هذا النظام لم يحدد طريقة  ،الشكل المفضل هو الشكل المستطيل بحيث يكون محوره الطولي شمال جنوب
افراز هذه المقاسم فربما تكون هذه المقاسم موجهة نحو الشرق أو ربما نحو الجنوب أو موجهة نحو الشمال أو 

شرق غرب  الطولي م ويكون محوره ٢٥×٤٠بأبعاد تبلغ  ٢م ١٠٠٠تكون مساحة المقسم نحو الغرب فمثُال عندما 
الوجائب الشمالية أو الجنوبية والتي يسميها نظام ضابطة البناء "جانبية" والتي تكون بالغالب غير كافية فإن 

ق الترى النور أو بحرمان المباني الخلفية (الشمالية) من الشمس في الجهة الجنوبية وستفرز شق ذلك سيتسبب
، "وقد أثبت الدراسات التطبيقية العملية لهذا وطريقة تجميعها الهواء بسبب طريقة توضع المقسم والوجائب السيئة

النظام وجود صعوبات ومشاكل في توزيع مساحة المقسم، فهي أكبر بكثير أحيانًا من المساحة المطلوبة عمليًا 
أكثر من شقتين سكنيتن فال يمكن تحقيق العدل بين الشقق فهنالك دومًا لشقتين كبيرتين، أما عند توزيعها على 

ال يصلها الحد األدنى من الشمس والنور والهواء كونها  شقق خلفية وأخرى اصطلح على تسميتها حشوات
ارة محاصرة من جميع الجهات بشقق األبنية المجاورة الخلفية أيضًا وستلجأ للتكييف أو التدفئة أو الستخدام اإلن

كل ذلك يسبب زيادة في استهالك الطاقة وزيادة في التلوث وحرمان هذه المباني من االستفادة  )١( "االصطناعية
 من مصادر الطاقات المتجددة.

  تبين مايلي: أشكال المقاسم في بعض مناطق السكن المنفصل في مدينة حلب وعند دراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢(مناطق السكن المنفصل في حلبعض أشكال المقاسم في ب): ١٣لجدول (ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩صخر، النظام العمراني في إطار التخطيط البيئي، ص علبي :)١( 
 جميع الرسومات الواردة في الجدول من مخططات الجمعيات المعتمدة في االتحاد التعاوني السكني في مدينة حلب :)١(
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همية لواجهة على أخرى في جمعية البحوث و الشهداء كان شكل المقسم أقرب للمربع وهذا الشكل ال يعطي أ •
وبالتالي عند تجميع هذه المقاسم مع بعضها سيكون الضلع المتصل مع المقسم المجاور متساوي مع ضلع 

 الستفادة أقل من الجهة الجنوبية عندما يكون محور المقسم موجه باتجاه شرق غربالمقسم الحر وهذا سيؤدي 
 .ستفادة من شمس الجهة الجنوبيةكما أنه سيحرم المباني الخلفية المالصقة له من اال

كان المقسم في جمعية تشرين والمهندسين ذو شكل مستطيل أي أنه عند اتصال هذه المقاسم مع بعضها  •
سيكون الضلع القصير هو المشترك وبالتالي عند توجيه المقسم بحيث يكون محوره الطولي باتجاه شرق غرب 

الستفادة من الجهة الجنوبية بشكل أكبر مما لو كان المقسم سيكون الضلع الطويل باتجاه الجنوب وسيسمح با
 ذو شكل مربع.

بحيث يحدد طريقة تجميع هذه المقاسم مع بعضها عند اختالف  ربط شكل المقسم مع اتجاه الشماللم يتم  •
 توضعها بالنسبة للشمال الجغرافي .

 بين المباني وجائبالو  التباعد: ٢ - ٣
األبنية خاضعة لعدة اعتبارات منها ما هو بيئي ومنها ما هو تابع لعروض الشوارع تعتبر المسافات الفاصلة بين 

بالنسبة للمباني السكنية المنفصلة يعتبر العامل البيئي و وأهميتها الوظيفية ومنها ما هو تابع لوظيفة المبنى نفسه، 
 والبد أن تكونصحية سليمة،  أهم هذه العوامل ألن توفير شروط التهوية والتشميس ضروري لتحقيق بيئة داخلية

أن تتعرض لألشعة  التي يفترضالمسافات الفاصلة بين المباني مختلفة حسب الجهة التي تقع فيها الواجهات 
 .دنى نقطة بين البنائينأالشمسية جيدًا حيث يمكن تقليل هذه المسافات لكن بشرط أن تصل أشعة الشمس إلى 

تختلف تبعًا لتغير الفصول على مدار السنة ويجب  التيورود أشعة الشمس وهذا البعد يختلف أيضًا تبعًا لزاوية 
 لكي تتمكن من الدخول لداخل البناء . )١(متر عن سطح األرض ٢أن تصل أشعة الشمس حتى منسوب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 زاوية ورد أشعة الشمس بالنسبة للمبنى ) :٤٢الشكل (
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( :                       p 8-Day lighting Guide for Buildings - by Keith Robertson M. Arch Solterre,  

متر ۲  
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ضعف ارتفاع المباني لمنع مناطق الظل الغير  ٢-١,٥نسب ثابتة للتباعد بين المباني حيث أنها " تبلغ  هنالكو 
حيث ل : الطول  : )٢(أو من خالل العالقة التالية  )١(مرغوب بها شتاء "  

ع : االرتفاع           
 

هذه النسب ثابتة لكل الواجهات وهذا ما يعتبر نقطة ضعف كبيرة في هذه النسب ألن  دعتولكن بشكل عام 
ات متغيرة تبعًا اختالف الواجهات يعني اختالف ورود االشعة الشمسية للمبنى وبالتالي يجب أن تكون هذه المساف

 لجهة الواجهة.
 
 :دراسة التباعد بين المباني وفق المعلومات المناخية لمدينة حلب : ١ - ٢ – ٣

 :تعتمد الدراسة التحليلة على عدة عوامل وهي
خذ المعلومات المناخية لمدينة تم أ .١

 .حلب
 
النسبة بين الدراسة على  دتاعتم .٢

ارتفاع البناء (ع) والمسافة عن 
 (ت) (مجموع الوجيبتين)البناء المقابل
ساس في السماح دور األالتي تلعب ال

 ألشعة الشمس بالوصول للبناء.
 
 
 
 

  (الباحث) بنائين ارتفاع البناء و التباعد بين العالقة بين: )٤٣الشكل (

 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 )١(:                             ANALYSIS OF CLIMATE SENSITIVITY IN OUTDOOR SPACE: 

EVALUATING URBAN PATTERNS IN DIFFERENT CLIMATES - Onur MENG – p 17 
 ٢٧٨ص  ،نظريات تخطيط المدنسلوى،  سقال ) :٢(
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بعين  الواجهة الشمالية تأخذ الدراسةلم  .٣
ال تتعرض كثيرًا ألشعة  كونها االعتبار

حاجة لدراسة الظالل  الشمس وبالتالي ال
 عليها .

 
 
 
 
 

 
  باحث)البناء المدروس و المباني المجاورة المؤثرة عليه (الارتفاع  العالقة بين: )٤٤الشكل (

 
 

وتتغير  اً االرتفاع ثابتالنسب بين االرتفاع والتباعد بهدف تحديد نسب تظليل الواجهات عندما يكون  تعددت  .٤
 والنسب موضحة في الجدول التالي : قيمة التباعد

 
 

 
 (الباحث)نسبة التباعد إلى االرتفاع  ) :١٤( الجدول

الشمس  ظهورساعات مختلفة تبعًا للواجهة حسب  ست اختيارمن كل شهر و  ١٥اليوم في الدراسة تم اختيار  .٥
 الجدول التالي ساعات دراسة الظالل حسب الواجهة :يوضح سواء اثناء الشروق أو الغروب و 

 
 
 
 
 
 
 

 (الباحث) ساعات الدراسة لكل واجهة ) :١٥( الجدول
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لباردة لذلك يوضح الجدول بها في األيام ا مسموح تعتبر الحماية من أشعة الشمس مرغوبة في األوقات الحارة و 
سواء كانت الظالل الساقطة  (شرقية، غربية، جنوبية) )١(نسبة التظليل على واجهات البناء الثالثالتالي متوسط 

تبعًا لفصول السنة المختلفة للمساعدة في تحديد سلوك كل واجهة اثناء من البناء المجاور أو كانت ظالًال ذاتيه 
 الفصول:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢( (الباحث) حسب الفصول –متوسط النسب المئوية للتظليل  ) :١٦( الجدول

 ويتضح من الجدول السابق :
تصل بشكل تسمح بمرور أشعة الشمس في األيام الباردة حيث  ٢\٣ تعتبر النسبة الواجهة الجنوبيةفي  •

  .% ٤٣وسطي (في فصل الخريف والشتاء ) إلى 
تحقق حماية مقبولة من أشعة الشمس في  ألنها ٣\٢النسبة  هي لغربيةوا الواجهة الشرقيةفي أفضل نسبة  •

 . % ٥٥تصل بشكل وسطي (في فصل الصيف والربيع ) إلى األيام الحارة حيث 
حيث تكون نسب التظليل أو التشميس قريبة من  يتقارب السلوك الحراري في الواجهتين الشرقية والغربية •

 متساوي. في أن يكون التباعد بين المباني في هذه الواجهتين وهذا يساعدبعضها على اختالف الفصول 
الجدوى من زيادة النسبة بين التباعد واالرتفاع  تتناقصبين المباني  ٢\٣عندما تصبح نسبة التباعد اكبر من  •

 مما ينعكس سلبًا على الناحية االقتصادية .
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النسب التفصيلية للدراسة سترد بملحق البحث: )١(
  Ecotect Analysis Autodeskد على حددت هذه القيم باالعتما: )٢(



 55 

من كل شهر  ١٥ومن الجدول السابق يمكن حساب متوسط النسب المئوية للتظليل على مدار عام كامل في اليوم 
 :ذلك التاليوفي الساعة المحددة لكل واجهة تبعًا التجاهها و يوضح في الجدول 

 
 )١( (الباحث)نيالنسب المئوية لدراسة التباعد بين المبا ) :١٧( الجدول

 ويتضح من الجدول السابق :
هي  على)(التباعد يساوي ثلثي ارتفاع البناء األ ٣\٢ بين مجموع الوجائب المتجاورة واالرتفاع تعتبر النسبة  •

بسبب االستفادة من الظالل في األيام الحارة و االستفادة من التشميس  في الجهة الشرقية والغربيةالنسبة المثلى 
 الباردة . في األيام

 على)ونصف ارتفاع البناء األ مرة(التباعد يساوي  ٢\٣ مجموع الوجائب المتجاورة واالرتفاعبين  تعتبر النسبة  •
% و حماية ٣٩ها تحقق نسبة استفادة جيدة من الشمس شتاًء تصل ل ألن الجهة الجنوبيةهي النسبة المثلى في 

 .% ٥٢الغربية تصل ل مقبولة من أشعة شمس الصيف في الواجهات الشرقية و 
 
 

كما أنه يمكن القول بأن هنالك عدة عوامل يمكن أن تتحكم بموضوع التباعد بين المباني وتعطي مؤشرات اضافية 
الذي يحدد  سكن مرتفع السعر...) –(سكن اقتصادي  االقتصاديالعامل في تحديد قيم هذه التباعدات ومنها 

تبعًا لنمط السكن  ( فيالت، طابقي، برجي...) الوظيفيالعامل و يهاتكلفة المساكن وانعكاس سعر متر األرض عل
 .المقام وعالقته مع المباني المجاورة

 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Ecotect Analysis Autodeskحددت هذه القيم باالعتماد على : )١( 
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 : الوجائب بين المباني في بعض أنظمة البناء العربية : ٢ - ٢ – ٣
عن بعضها طبقًا لنوع السكن تختلف د متتمايز هذه التصنيفات يتم تصنيف المباني في أنظمة البناء بشكل متعد

  الوجائب بعض هذه األرقام : والجدول التالينمط  كلمباني ..) ويتم تحديد االرتفاع ووجائب خاصة ب –(فيالت 

 
 )١( تحديد االرتفاع والوجائب طبقًا ألنظمة البناء في بعض المدن العربية ) :١٨( الجدول

 السابق مايلي : الحظ من الجدولي
 
 تسببوهذا ي موقع الوجيبة بالنسبة للبناءطرق للتوجيه بل تم االكتفاء بم التتلم يشارة لجهة الشمال أو تم اإلتلم  •

 ن تكون الجهة التي وجيبتها أقل ذات توجيه جيد أو بالعكس. أحيانًا بأ
مبنى واحد وعند وجود مبنى هي ل وهذه النسبة الوجيبةبين االرتفاع و  ٤\١غلب األنظمة استخدمت النسبة أ •

 لتباعد بين بنائين متجاورين.  ل ٢\١مجاور تضاف اليه نفس النسبة السابقة أي نصل لنسبة 
جاءت كثير من الوجائب متساوية فيما بينها (أمامية = جانبية .....) وهذا التساوي اليعطي أهمية لوجيبة  •

 همية الوظيفية للوجيبة. على أخرى اذا ماارتبط بالتوجيه الجغرافي أو باأل
 

 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أمانة محافظة جدة –١٤٣٠مدينة جدة :أنظمة و ضوابط البناء المحدثة   -: )١( 
 ١٩٩٤لسنة ))٣بإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم( ٢٠٠٩) لسنة ٥٦مملكة البحرين :قرار رقم ( -      

 شأن تقسيم األراضي المعدة للتعمير و التطوير       
 ٢٠١١األردن : نظام األبنية و التنظيم مدينة عمان  – مدينة عمان -      

 بلدية نابلس –٢٠٠٦: نظام األبنية والتنظيم وتعديالته  نابلسمدينة  -      
 محافظة دمشق – ٢٠٠٥مدينة دمشق :نظام البناء  -      
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 : الوجائب بين المباني في مدينة حلب : ٣ - ٢ – ٣
ة تعرف الوجيبة كما وردت في نظام ضابط

هي المساحات الواجب تركها " البناء بأنها :
يتم توزيع مناطق و  )١("خالية من البناء

السكن المنفصل وفق ثالثة تصنيفات تختلف 
فيما بينها في ارتفاع البناء والوجائب 

 والجدول التالي يوضح ذلك:
 
 
 
 

 )١(االرتفاع و الوجائب طبقًا لمدينة حلب ) :١٩( الجدول                                                           
دون مبررت  كانت جميعها متساويةف بالنسبة للبناء لم يميز نظام الضابطة بين الوجائب من حيث الموقع -

مبدأ تساوي الوجائب بين جميع جهات المبنى مع العلم بأن هنالك جهات تكون مشتركة مع  ةتثبت صح
 حرة اللتي ال تشترك مع أي مبنى. اللجهات مباني أخرى تحتاج لتباعد مختلف عن ا

وهي نسبة قليلة في الغالب التسمح بوصول أشعة الشمس  )٠.٥ – ٠.٤تراوحت نسبة التباعد لالرتفاع بين ( -
 خاصًا في الواجهات الجنوبية بسبب زاوية ورود األشعة الشمسية الصغيرة. للطوابق السفلية

 اطق السكنية بهذا الشكل وعلى أي أساس وضعت هذه األرقام.م يوضح هذا النظام كيف ولماذا صنفت المنل -
) نماذج للوجائب المعتمدة ٢٠ويوضح الجدول(

في جمعيات سكنية في مدينة حلب  ونسب 
 التباعد (مجموع الوجائب بين المبنيين)

 يالحظ من الجدول السابق:
لم تحقق الوجائب المفروضة في جميع الجمعيات 

المطلوبة بين التباعد  السكنية السابقة النسبة
-في الواجهات الشرقية والغربية ٣\٢واالرتفاع (

في الواجهات الجنوبية) حيث أنها تراوحت  ٢\٣
وهذا ينعكس سلبًا على المباني  ٠,٥و  ٠,٤بين 

 من حيث االستفادة من األشعة الشمسية.
 )٢(د لالرتفاع والوجائب في جمعيات سكنية بمدينة حلبنسب التباع ) :٢٠( الجدول                                             

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠١٢ -): نظام ضابطة البناء حلب ١(
 الواردة في الجدول من مخططات الجمعيات المعتمدة في االتحاد التعاوني السكني في مدينة حلب لمعلوماتجميع ا): ٢(
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 يستنتج مما سبق:
 عند دراسة المقاسم في األنظمة العمرانية لمدن مختلفة تبين أنها: •

 ربط شكل المقسم بتوضعه بالنسبة للشمال.لم ت -
 لم تحدد شكل المقسم األنسب. -
 لم تحدد طريقة تجميع هذه المقاسم بالنسبة للشمال. -
 فرضت بعدًا أصغريًا للمقاسم دون النظر لتأثيره على المقاسم المجاورة. -

لتحقق االستفادة  ٢/٣يفضل أن تكون النسبة بين تباعد المباني إلى ارتفاعها في الواجهات الجنوبية  •
 .من شمس الشتاء كون أن زاوية ورود األشعة الشمسية شتاًء صغيرة

لتحقق االستفادة  ٢/٣يفضل أن تكون النسبة بين تباعد المباني إلى ارتفاعها في الواجهات الجنوبية  •
 من شمس الشتاء كون أن زاوية ورود األشعة الشمسية شتاًء صغيرة.

وهذه  ٣/٢ة يفضل أن تكون النسبة بين تباعد المباني إلى ارتفاعها في الواجهتين الشرقية والغربي •
صيفًا وسبب تساوي هذه النسبة بين هاتين الواجهتين النسبة تحقق حماية مقبولة من أشعة شمس 

 .تقارب زاوية ميل أشعة الشمس فيما بينهما
المقسم ألن الوجيبة في يجب ربط موقع الوجيبة بالنسبة للشمال الجغرافي وليس بالنسبة لموقعها في  •

الجهة الجنوبية لكي تحقق االستفادة من شمس الشتاء تختلف عن الوجيبة في الجهة الشرقية أو 
 الغربية لكي تحقق الحماية من الشمس صيفًا.

 عند دراسة الوجائب في األنظمة العمرانية لمدن مختلفة تبين أنها: •
 في.لم يتم ربط موقع الوجيبة مع اتجاه الشمال الجغرا -
 جميع النسب بين التباعد واالرتفاع كانت غير كافية. -
يساعد في وصول أشعة الشمس بسبب اختالف زاوية  اغلب الوجائب متساوية في جميع الجهات وهذا ال -

 .ألخرىورود األشعة الشمسية من جهة 
 فرضت هذه الوجائب بشكل مسبق وبدون ربطها مع ارتفاع البناء. -
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 ............................ نتائج الباب األول
العمراني للتجمع السكني من خالل فرض  طابعيلعب النظام العمراني دورًا مهمًا في تحديد ال •

طبيعة المناطق السكنية (سكن منفصل أو متصل أو مختلط ) كما يعتبر المحدد األساسي 
ؤثر على البيئة الداخلية ويحدد ارتفاعات والتباعدات بين المباني التي ت لشكل المقاسم السكنية

 للسكان.
يجب أن ينطلق اسلوب تجميع المقاسم من مبدأ تحسين الظروف البيئية والمناخية داخل  •

 التجمعات السكنية من خالل:
باتجاه شرق غرب مما يسمح لعدد أكبر الرئيسي عند تجميع المقاسم يفضل أن يكون محور التجميع  -

 ء.من المقاسم باالستفادة من شمس الشتا
وجود فراغ داخلي تتجمع حوله المقاسم وبشكل مستطيل ويفضل أن يكون هذا الفراغ مجزأ لعدة  -

الطويل باتجاه شرق غرب وهذا يساعد في االستفادة  ومحورهافراغات بحيث يكون شكلها مستطيل 
تساعد  اختالف في الضغطأنها تقوم بتشكيل مناطق  بحيثمن الشمس شتاًء في الواجهة الجنوبية 

 لى زيادة حركة الهواء بين المباني. ع
 :يجب أن يراعى أثناء عملية افراز المقاسم  •
 .أن يكون شكل المقسم أقرب للمستطيل -
   أن يكون المحور الطولي للمقسم باتجاه شمال جنوب. -
للجهة  ٢/٣و للجهات الشرقية والغربية ٣/٢أفضل نسبة بين االرتفاع والتباعد بين المباني هي  •

وسبب هذه االختالف هو أن األشعة  لتحقيق االستفادة من أشعة الشمس شتاءً  الجنوبية
الشمسية في الجهة الجنوبية محبذة شتاًء وزاوية ورودها صغيرة بينما في الجهة الشرقية 

 والغربية غير محبذة صيفًا وجهة ورودها كبيرة.
للتوجيه أثناء لك الجهة الجغرافية ويفضل ذكر ذيجب التمييز بين الوجائب كل منها حسب  •

 .ال أن تسمى تبعًا لموقعها بالنسبة للمقسمتسمية الوجائب 
لإلشعاع الشمسي التأثير األكبر على المباني فيجب دارسة زوايا الشمس عند توجيه المباني  •

للحماية منها صيفًا واالستفادة منها شتاًء وبناًء على الدراسات التي وردت سابقًا فقد تبين أن 
درجة على أن يكون محور الكتلة الطولي باتجاه شرق  ١٩٥مثل هو عند الزاوية التوجيه األ

 غرب.
وضلعه الطويل باتجاه شرق  ١,٥\١عند اختيار شكل المبنى يفضل أن يكون مستطيل بنسب •

غرب وبطوابق متعددة لتقليل سطوح التماس الخارجية كما يفضل عمل بروزات أو تراجعات 
 ة لتأمين ظالل تساعد في حماية الواجهات من الشمس صيفًا.في الجهتين الشرقية والغربي

 

 اساليب تجميع المقاسم
 المقسم

 الوجائب
 النظام العمراني

 البناء السكني
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تعتبر طريقة ماهوني في دراسة تأثير اإلشعاع الشمسي األكثر مناسبة لطبيعية المناخ المحلي  •
مع مالحظة أن نموذج السكن المنفصل يمكن كونها تعطي توصيات معمارية وعمرانية السائد 

 يتالءم مع البيئة المحلية.أن يطبق إذا ما كان يحقق شروط تجعله 
بتحديده الرتفاعات  على نسبة المناطق الخضراء في التجمع السكني يؤثر النظام العمراني •

المباني فكلما زاد ارتفاع البناء كلما قلت الكثافة البنائية مما يؤدي لزيادة نسبة المناطق 
 الخضراء في اطار تحقيق الكثافة السكانية المطلوبة.

المباني ذات ارتفاعات متمايزة بحيث تكون المباني ذات االرتفاع األكبر في  يفضل أن تكون •
الجهة الشرقية ألنها تساعد على عكس الرياح للمباني األقل ارتفاعًا كما أنها تساعد في تشكل 
ظالل على المباني في الجهة الغربية مما يؤمن زيادة في الحماية من أشعة الشمس صيفًا وأن 

 هة الجنوبية ألنها ستحجب شمس الشتاء عن المباني الخلفية. ال تكون في الج
قيم  من حيث علىتعتبر الواجهات الجنوبية و الجنوبية الشرقية و الجنوبية الغربية هي األ •

لإلشعاع الشمسي شتاًء لذلك يفضل وضع القسم النهاري في هذه الواجهات مما يوفر لهم 
مع ضرورة عدم االعتماد على نموذج تصميمي  اءً التهوية الجيدة صيفًا والتشميس الجيد شت

واحد وتكراره على اكثر من مقسم ألن ذلك قد يسبب أن يكون قسم المعيشة في جهات غير 
 .محبذة

الفتحات هي من أهم اماكن االتصال مع المحيط الخارجي لذلك يجب دراسة موقعها و شكلها  •
(حسب  بحيث أنه يفضلعازلية جيدة  بناًء على توضعها بأي واجهة واختيارها من مواد ذات

% من مساحة  ٢٠-١٠أن تكون الفتحات صغيرة وبنسبة  المناخ المحلي لمدينة حلب)
% من مساحة  ٢٥ أكثر وفي الواجهات الجنوبية يمكن أن تصل إلى الشرقية والغربية الواجهة

 الواجهة لالستفادة من شمس الشتاء.
في الواجهات الشرقية والغربية للحماية من أشعة يفضل االعتماد على الكاسرات الشاقولية  •

الشمس صيفًا والكاسرات األفقية في الواجهات الجنوبية ألنها تسمح بوصول شمس الشتاء 
 وتحمي من شمس الصيف.

عزل األسطح الخارجية للبناء وخاصة النهائية كونها تتعرض بشكل مباشر لإلشعاع يفضل  •
الواجهات الشرقية جدران ازلية حرارية جيدة في استخدام مواد ذات عالشمسي كما يفضل 

 الواجهات الجنوبية.جدران والغربية ومواد ذات إيصالية حرارية جيدة في 
 
 
 

 

 ارتفاع البناء
 الراحة الحرارية

المعا
لجات المعمارية
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:  الثاني الباب  
 مالئمته ومدى بحلب العلمية البحوث جمعية في العمراني النظام واقع

 البيئية
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 مقدمة
 

صياغة عمران بيئي في الغالب لتأثيرها المباشر في الخطوات الثانية أو الثالثة  دورًا كبيرًا في إن لألنظمة العمرانية
بأشكال المقاسم السكنية في عميات تخطيط التجمعات السكنية، فعندما نرى بأن نظام ضابطة البناء هو المتحكم 

ثاني) نعلم مدى  سكن –سكن حديث ثاني  –وتحديده لمساحاتها وتأثيره على أبعادها وتصنيفها (سكن حيث أول 
وحجم هذا التأثير من خالل الممارسات العملية أثناء دراسة وتخطيط هذه المقاسم يمكن أن نالحظ في كثير من 
األحيان أن هذه المساحة أكبر مما هو مطلوب عند الحديث عن شقتين في الطابق الواحد(يمكن أن تصل مساحة 

ترى  ال )١(حشوات"ثة فهذا يؤدي إلى نشوء شقق خلفية تسمى ") وعند التفكير بإضافة شقة ثال٢م ٣٠٠الشقة إلى 
الضوء الطبيعي وال تتعرض للتهوية كونها محاطة بأبنية مجاورة وبالتالي سوف تلجأ إلى أنظمة التكييف والتدفئة 

طريقة مما يسبب زيادة في التلوث وهدر اقتصادي يتحمله أصحاب هذه الشقق، وللمفارقة ال يلحظ هذا النظام 
مع بعضها البعض فإذا افترضنا أن أبعاد وأشكال المقاسم وتوجيهها كانت مثالية فيمكن عند  جميع هذه المقاسمت

 يحقق االستفادة من معطيات البيئة المناخية أن يذهب كل ذلك سدى.  تجميع هذه المقاسم بشكل سيئ ال
خلفية" دون النظر إلى الجهات  –بية جان –"أمامية وهي كما وردت  الوجائبكما أن نظام ضابطة البناء يحدد 

التي ستقع فيها هذه الوجائب فيمكن أن تكون شرقية أو غربية أو جنوبية وأبعادها متساوية مع العلم بأن الوجيبة 
لتحقق االستفادة من الشمس في الجهة الجنوبية يفترض أن تكون أكبر من التي ستكون في الجهة الشرقية 

 .أقل عرضًا لتؤمن الحماية من شمس الصيف والغربية التي يجب أن تكون
حيث نالحظ بأن المباني جميعها متساوية في االرتفاع بغض النظر عن  ارتفاع المبانيويحدد نظام ضابط البناء 

موقع هذه المباني سواء كانت جنوبية أو غربية أو شرقية أو شمالية وهذا أيضًا يؤدي لحرمان المباني من مبدأ 
يضفي طابع أفقي على المنطقة أو على المدينة ككل وهذا كله يسبب أن تتحمل الشقق في التظليل الذاتي و 

الطوابق العلوية أعباء مادية سببها حاجة هذه الشقق للعزل الحراري أو تكييفها مما يجعل هذه الشقق غير مرغوبة 
 .في الطوابق السفلية وذات ثمن أقل من مثيالتها

رئيسية في هذا النظام البد من دراسة تأثيره على أجزاء من مناطق السكن ذلك حتى نحدد مكامن الضعف الل 
 المنفصل في حلب ومعرفة آثاره عليها.

 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩صخر ، النظام العمراني وحماية البيئة ص علبي: )١( 
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 استراتيجية الدراسة التحليلية :
صة بكل منطقة تهدف هذه الدراسات التحليلية إلى تحديد الخصائص العمرانية و التخطيطية واألنظمة الخا

الواردة في والتعرف على المناطق المحيطة بها وتحديد السلبيات و اإليجابيات بناًء على الدراسة النظرية السابقة 
 وتتلخص منهجية الدراسة التحليلية المتبعة بـ : الباب األول

 (الباحث)استراتيجية الدراسة التحليلية   ) :٤٥الشكل (

 تحليلية (جمعية البحوث العلمية) في حلب:أسباب اختيار موقع الدراسة ال
تعتبر جمعية البحوث العلمية من المناطق سكن الحديث األول وفق التصنيف الوارد في نظام ضابطة البناء 

نماذج للمباني السكنية لمدينة حلب وبالتالي تخضع لشروط واحدة على كامل الجمعية مع أنها تحوي ثالث 
 يعتبر نقطة مهمة ألنه:مساحات الشقق وهذا  مختلفة في

 تخضع لنظام ضابطة بناء واحد •
 لجميع النماذج مساحة المقسم نفسها •
 اختالف طريقة تجميع المقاسم (أربع طرق أساسية لتجميع المقاسم) •
 تعتبر من الجمعيات ذات كثافة سكانية قليلة ونسبة مناطق خضراء جيدة •
 الجوار والتوضع بالنسبة للمدينةالموقع الذي يعتبر جيد نسبيًا من حيث الربط الطرقي و  •

كل ذلك يعتبر موضع مثير لالهتمام لمعرفة مدى تالؤم هذه الجمعية مع عناصر المناخ المحلي وكيفية تأثير 
 نظام العمراني المفروض عليها.  
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 : )١(حلب الجديدة –الدراسات والبحوث العلمية  لجمعيةالموقع و الجوار 
 
لب في منطقة حلب الجديدة بالقرب من مركز دراسات البحوث العلمية وترتبط قع جمعية البحوث العلمية في حت

 يحد الجمعية :و كم  ٦الذي يبعد  مركز المدينة ب تصلهابالمدينة بشبكة مواصالت رئيسية 
محور حركة سيارات رئيسي يؤمن الوصول إلى العناصر الرئيسية في المدينة يبلغ  من الجهة الشمالية •

لعرض الكبير يسبب وصول الرياح الشمالية وهذا ا م ٣٠عرضه 
هذا لمعالجة  وذلك ألنه لم تلحظ أيةمرغوب بها ال(شتاًء) الغير 

 .  من الموقع  لمنع وصول هذه الرياح للمساكن انبالج
من المفترض أن متر  ٢٠شارع بعرض  من الجهة الجنوبية •

 بوصول أشعة الشمس المفضلة شتاًء للمباني المطلة عليه  يسمح
 .لكن وجود أحزمة خضراء يمكن أن يمنع ذلكو 

ساعد تال  متر ٢٠شوارع بعرض  و الغربية من الجهة الشرقية •
أشعة سبب زيادة في انعكاس تو في الحماية من الشمس صيفًا 
 االشمس على المباني المطلة عليه

  
 جوار جمعية البحوث العلمية ) :٤٦لشكل (ا          

 : الهيكلية العمرانية   •
للمناطق  للجمعية طابع التشكيل المحيطي ذ الهيكلية العمرانيةتأخ

مع وجود للحديقة المركزية وللخدمات  السكنية (ذات اللون األصفر)
 – تعليم اساسي ذات اللون األزرق –روضة ذات اللون الزهري (

في وسط الجمعية مع وجود محورين ) ذو اللون األحمر تجاريمول 
ة أجزاء الجمعية بالخدمات الموجودة في للحركة رئيسين يربطان كاف

وتتوزع مواقف السيارات في جميع جهات الجمعية تقريبًا على  الوسط
   شكل اختراقات لتؤمن وصول السيارات ألغلب المباني السكنية 

 
 
 
 
 

 جمعية البحوث العلميةالهيكلية العمرانية ل ) :٤٧لشكل (ا          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Ecotectواعتمد على برنامج  ي هذه الحالة الدراسية موجودة في ملحق البحثجميع المخططات التفصيلية للدراسات الواردة ف): ١(
  % هو مظلل بشكل كامل٦٠في رسم الظالل بحيث اعتبر أن كل مبنى نسبة الظالل فيه تتجاوز 
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 سكن نموذج أ
 

 سكن نموذج ب
 

 سكن نموذج  ج
 

 مناطق خضراء
 مول تجاري 

 روضة أطفال
 عليم أساسي مدرسة ت

 )١(جمعية البحوث العلمية ) :٤٨الشكل (
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إلهام عبد الرحيم دراسة :م .–الفنية  الدائرة –مجلس مدينة حلب   –): وزارة االسكان و المرافق ١( 
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  البناء ضابطة نظام على العمرانية المؤثرات الفصل األول :
  المباني : على المقاسم تجميع ألساليب البيئي التأثير دراسة ١-١
التي استخدمت في  المقاسم تجميع ساليبتمييز نوعين من أيمكن  

حيث تصطف المقاسم  فهناك التجميع المتناوبتخطيط الجمعية 
على الشوارع  اإلشرافببشكل متناوب مما يسمح للمباني الخلفية 

سمح يو  واالستفادة من شمس الشتاء في الواجهة الجنوبية المحيطة
 جميعللت يمكن تمييز طريقتينا و إليهالغربية المفضلة  بوصول الرياح
يكون التماس بين كما في شمال الموقع حيث  ىالمتناوب األول

في شرق  ةشطرنجي) والثاني جميعالمقاسم بزوايا المقسم فقط (ت
المقسمين  يحيث يتوضع كل مقسم بين محور  هوغربالموقع 

 .المتاخمين له 
  

 ة البحوثجمعي فيالمتناوب التجميع  ساليبأ ) :٤٩الشكل (   
 

كما  الثاني فهو التجميع المستمر االسلوبأما 
في جنوب الموقع حيث تتصل المقاسم مع بعضها 

 .إما بشكل رباعي أو بشكل جانبي
 
 
 

 في البحوث المستمر التجميع اساليب ) :٥٠الشكل (

لتجميع  محورين رئيسينويالحظ من الموقع العام وجود 
في شمال الموقع يتجه طرنجي لالسلوب الشاألول  ،المقاسم

الثاني يتجه وهو المحور المفضل والمحور  شرق غرب
وهو المحور  شمال جنوب وهو في شرق وغرب الموقع

الغير مفضل ألن عدد المباني التي ستستفيد من الجهة 
 الجنوبية قليل.

 محور التجميع شرق غرب                             
 محور التجميع شمال جنوب                             

 
 

 البحوث جمعية في  التجميع محاور اساليب ) :٥١الشكل (       
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أو  على المباني من حيث االستفادة من األشعة الشمسيةالمقاسم تجميع  اساليبدراسة تأثير  ١-١- ١
 :الحماية منها

المستمر بشكل و المتناوب و نجي هي الشطر  اساليب ٤في جميعة البحوث إلى المقاسم تجميع  اساليبقسمت 
من كل شهر  ٣٠اليوم و  ١٥اليوم و يوم األول الالتالية: يام الدراسة أ تم اختيارمستمر بشكل جانبي و والرباعي 

الحماية من  –من كل يوم تبعًا لفصلي الصيف (الواجهات الشرقية والغربية  ١٥:٠٠ و ٩:٠٠ ةالساع حددتو 
 االستفادة من أشعة الشمس ) –أشعة الشمس ) و الشتاء ( الجنوبية 

 والجدول التالي يوضح الدراسة :

 
 (الباحث) في جمعية البحوثالمقاسم للشمس تجميع  اساليب مةءمالدراسة  ) :٢١( جدولال

 ويالحظ من الجدول السابق :
التظليل مر الرباعي هو األفضل حيث التظليل في الواجهتين الشرقية والغربية وتصل نسبة تالنمط المس يعتبر •

ولكن كثرة المباني في  ،% ٣٨إلى فيه تصل نسب التظليل  الذينمط التوزيع المتناوب  ويليه ،%٥٠فيه إلى 
استهالك  ًا فيوفر هدر يوبالتالي  اكبر من الشققلعدد  األفضل ألنه يؤمن تظليالً  تجعل منهالنمط المتناوب 

 احة الحرارية الداخلية.خفض استعمال التكيف للوصول للر نتيجة الطاقة الكهربائية 
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ستفادة من أشعة الشمس في الواجهة الجنوبية بنسبة مباني االق يحقتاألفضل حيث  الشطرنجيالنمط  يعد •
 .%٤٦% ويليه النمط المتناوب بنسبة تصل ل  ٨٧تصل إلى 

رقية % في الواجهتين الش٠لم يؤمن النمط الشطرنجي أي حماية من أشعة الشمس حيث وصلت نسبة الحماية  •
 والغربية بسبب التباعد الكبير بين المباني الذي يسمح بوصول الشمس للمباني.

وهذا ساهم في خفض نسبة  شمال جنوبتجميع باتجاه في االساليب المستمر الثنائي والمتناوب كان محور ال •
ني المجاورة المباني حرمت من أشعة الشمس بسبب ظالل المبانسبة كبيرة من االستفادة من الشمس شتاًء ألن 

  .)١(في حين أن محور التجميع المفضل هو شرق غرب
بين الحماية من أشعة الشمس صيفًا في  اً لفصلين ألنه يؤمن توازن من افي كالً  النمط المتناوب األفضل يعتبر •

 شتاًء في الواجهة الجنوبية.أشعة الشمس الواجهتين الغربية و الشرقية واالستفادة من 
المحبذة والحماية  االستفادة من الرياحتجميع المقاسم على المباني من حيث  اساليبدراسة تأثير  ٢-١-١

 :من الرياح الغير المحبذة
منها (الشمالية) شتاًء  (الغربية) صيفًا و الحمايةالتي يجب االستفادة منها الهامة تعتبر الرياح من العناصر البيئية 

نسان ويعتبر نمط التجميع المحدد ي تأمين بيئة داخلية مريحة لإلوتساعد ف ةفي استهالك الطاق اً بحيث تحقق وفر 
البحوث لمعرفة مدى نماط التجميع الرئيسية في جميعة أالرئيسي في تحقيق ذلك وانطالقًا من ذلك تمت دراسة 

 ة والجدول التالي يوضح الدراسة :مالئمتها للرياح المحلي
 
 
 
 
 
 
 
 

 (الباحث)للرياح في جمعية البحوثالمقاسم  ميعتج اساليب مةءمالدراسة  ) :٢٢( جدولال

 ستنتج :يمن الجدول السابق 
الشطرنجي ويعود ذلك بسبب التباعد بين المباني  التجميع يؤمنهاستفادة من الرياح الغربية لالعلى نسبة إن أ •

ن ع و ضغط منخفض تساعد على تحريك الهواء بيفالهواء وتشكيل منطقة ضغط مرت تحريكحيث يساعد في 
ألن التباعد بين المباني كبير في الحماية من الرياح الشمالية  على صعيدالنمط األسوء يمثل المباني ولكنه 

 ليها.إهذه الواجهة ممايسمح بوصول الرياح الشمالية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١التجميع المتناوب ص  –اساليب تجميع المقاسم  ١-١-٢ارجع للفقرة ): ١(
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عتماد % ويعود ذلك ال١٠٠ الثنائي المستمر االسلوبفي  بلغت نسبة االستفادة من الرياح الغربيةإن  •
(من الجهة الشمالية والجنوبية) وبالتالي الواجهة الغربية كانت محررة أي أن الجانبي للمباني فقط  لتالصقا

 .محور التجميع كان شمال جنوب
ية متساوية ستفادة من الجهة الغربية والحماية من الرياح الشمالالمستمر الرباعي كانت نسبة اال االسلوبفي  •

المباني الشرقية ُتحرم من الرياح الغربية التجميع المتبع حيث أن  السلوب% من المباني ويعود ذلك ٥٠
  .بسبب المباني الموجودة في هذه الجهة والمباني الشمالية تحمي المباني الجنوبية من الرياح الشمالية 

% بسبب ٥٣ة أو الحماية من الرياح بلغت نسب متساوية من االستفاد يالحظ بأن االسلوب المتناوب أمن •
 انزياح المباني الشرقية عن الغربية مما يجعله االسلوب األنسب من بين االساليب السابقة.

 
ولتحديد االسلوب الذي يحقق التوازن بين االستفادة من الشمس والحماية منها واالستفادة من الرياح المحبذة 

يجب مقارنة نتائج الدراستين السابقتين واستنتاج االسلوب األفضل والجدول والحماية من الرياح الغير المحبذة 
 التالي يوضح هذه المقارنة:

 مقارنة تأثير اساليب تجميع المقاسم على المباني من حيث الحماية أو االستفادة من الشمس والرياح(الباحث) ) :٢٣( جدولال

 ويالحظ من الجدول السابق:
االستفادة من الشمس شتاًء في الجهة الجنوبية كما يؤمن االستفادة من الرياح االسلوب الشطرنجي يؤمن  •

الغربية المحبذة ولكنه ال يحقق الحماية من الشمس صيفًا في الجهة الشرقية والغربية كما أنه اليحقق الحماية 
 .من الرياح الشمالية 

لجنوبية أو الرياح في الجهة الغربية االسلوب المستمر الرباعي لم يحقق االستفادة من الشمس في الجهة ا •
 ولكنه أمن الحماية من الشمس في الواجهات الشرقية والغربية والحماية من الرياح الشمالية.

االسلوب المستمر الثنائي لم يحقق استفادة من الشمس في الجهة الجنوبية ولكنه أمن الحماية من الشمس في  •
 الستفادة من الرياح الغربية والحماية من الرياح الشمالية.الواجهات الشرقية والغربية كما أنه أمن ا

هو األفضل من بين االساليب السابقة ألنه أمن االستفادة من الشمس والرياح في الجهات االسلوب المتناوب  •
 المحبذة وأمن الحماية من الشمس والرياح الغير محبذة بنسب مقبولة .
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 ساليب تجميع المقاسم:مة البيئية الءلى المالعدراسة تأثير الجوار المحيط   ٣ -١ – ١
يؤثر جوار المباني المتمثل بتوزع المناطق الخضراء أو طبيعة المباني المجاورة أو من خالل الشوارع ومواقف  

السيارات أو من خالل محاور المشاة على مدى استفادتها من الشمس في الجهة الجنوبية ومدى الحماية منها في 
ة والغربية كما يؤثر على حركة الرياح المحيطة بالمباني من حيث استقطاب الرياح المحبذة أو الجهة الشرقي

 ةول التالياولمعرفة تأثير هذا الجوار يجب دراسة محيط كل اسلوب تجميع ومعرفة تأثيره عليه والجدحجبها، 
 وضح هذه الدراسة:ت

 
 (الباحث) شطرنجي والمتناوبتجميع الاليئية الساليب مة البءعلى المالتأثير الجوار المحيط  ) :١- ٢٤( جدولال
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 (الباحث) الجانبيستمر الرباعي و مة البيئية الساليب تجميع المءعلى المال تأثير الجوار المحيط على ) :٢- ٢٤( جدولال           

 ومن الجداول السابقة يتبين :
حجب جزء من أشعة الشمس المفضلة  يفي الجهة الجنوبية ساهمت ف وضعةالمناطق الخضراء المتأغلب  •

 .بسبب طبيعة األشجار المستخدمة حيث أنها كانت ذات ارتفاع كبير شتاًء في هذه الواجهة
معظم الشوارع ومواقف السيارات كانت في الجهة الشمالية بالنسبة للمباني وهذا يؤثر بشكل سلبي ألنه يساعد  •

 الشمالية الغير محبذة للمباني. في وصول الرياح
المناطق الخضراء المتواجدة في الجهتين الشرقية والغربية ساهمت في تأمين حماية من أشعة الشمس وسمحت  •

 بوصول الرياح الغربية المحبذة  ألن األشجار فيها كانت متوسطة االرتفاع.
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جزء كبير من المباني حرم من أشعة الشمس  وبناًء على ذلك نالحظ مدى تأثير الجوار المحيط بالمباني حيث أن
الجنوبية المفضلة بسبب توضع المناطق الخضراء وطبيعة األشجار ذات االرتفاع الكبير، كما أن توضع مواقف 

 ساهم في وصول الرياح الشمالية الغير محبذة وبدون معالجة والشوارع في الجهة الشمالية للمبانيالسيارات 
شجار ذات ارتفاع متوسط ساهم في حماية أق الخضراء في الجهتين الشرقية والغربية وبتواجد المناطو  ،للمباني

 المباني من أشعة الشمس صيفًا الغير محبذة كما أنه يساعد في وصول الرياح الغربية المرغوبة للمباني.
 

 :دراسة أشكال المقاسم و أشكال المباني وفق النظام العمراني الحالي ٢-١
 :البيئية اأشكال المقاسم ومدى مالئمته دراسة  ١ -٢ – ١

مع العلم أن الشكل المفضل  ٣٠×٣٠بأبعاد  يالحظ من نظام ضابطة البناء بأن جميع المقاسم ذات شكل مربع
مما يساعد ليسمح بحماية المباني الخلفية من ظالل المباني األمامية  هو المستطيل محوره الطولي شمال جنوب

كما أن جميع المقاسم  ة الجنوبية ويؤمن حماية في الجهتين الشرقية والغربية،في االستفادة من شمس الجه
نموذج من النماذج الثالثة وبناًء على هذه المساحة رغم اختالف نسبة اإلشغال في كل متساوية في المساحة 

ذات مساحات كبيرة تكون شقتين في الطابق  أن إما ؛من افراز شقق كبيرة فالبد لعملية التصميم التي تمت الحقاً ال
وستكون غير محققة تسبب ألصحابها أعباء مادية نتيجة الحاجة للتدفئة أو التكييف مما ينعكس سلبًا على البيئة 

تار التي فرضها نظام ضابطة أم ٥أو  ٤لالستفادة من الشمس أو الرياح بحكم الوجائب التي بالطبع لن تتجاوز 
ال تحقق التوافق مع  شقق خلفية سيئة بيئياً عن ذلك  لحالة سينتجوفي هذه اأو تكون أكثر من شقتين  البناء

وبالنتيجة هذه المقاسم نتجت بدون دراسة لما ستنتجه من مباني أو شقق وما يترتب على  الشمس أو الرياح
 .ساكنيها من أعباء

 
 )١(في جمعية البحوث أشكال المقاسم ) :٥٢( الشكل

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حلب –العلمية  مخططات جمعية البحوث –االتحاد التعاوني السكني ):١(



 73 

يعطي أفضلية لواجهة على أخرى خاصة عندما تتجمع بشكل مستمر كما في  شكل المقسم المربع ال كما أن
وهذا منافي لمبدأ االستفادة أو الحماية من  واألهمية فتصبح جميع واجهات المقاسم متساوية في األبعاد جالنموذج 
 .  محوره الطولي شمال جنوب م مستطيلشكل المقس فيه الرياح الذي يحبذ أن يكونو الشمس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في جمعية البحوث النموذج ج مقاسم ) :٥٣( الشكل

في وعند رسم مقاطع في األبنية والمقاسم نالحظ 
التأثير السلبي لشكل المقسم المربع  A-Aالمقطع 

لحرمان األبنية من شمس الشتاء  أدى الذي
أبعاد الوجائب  (معخاصة في الواجهات الجنوبية 

الغير كافية نسبة الرتفاع البناء) وعند رسم ظالل 
                                                                 التالي    لالمباني بشكل تقريبي كما في الشك

 A-Aمقطع  ) :٥٤( الشكل                                                  

 كبيرة من المباني سوف تظلل بعضها جزاءأأن نالحظ 
 في الواجهات الغير مرغوب بالظل فيها كما أن  

 جميع الشقق التي تقع في األجزاء المشتركة بين 
 المقاسم سوف تكون حشوات ومحرومة من 

 .االستفادة من الشمس أو الرياح
مماسبق نالحظ بأن اختيار شكل المقسم في الجمعية 

كان  (كبيرة) والمساحة المربع)( الشكل من حيث األبعاد
كما أن ذو تأثير سلبي على المباني وعلى الشقق 

 ظالل المباني وفق النموذج ج) :٥٥( الشكل      تأثيره سيظهر على الوجائب وعلى شكل البناء كما سيرد 
 الحقًا.

A 

A 

B B 
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 :شكل البناء ومدى مالئمته البيئية  ٢ -٢ – ١
ولعل مساحة البناء لكل نموذج  المساحة المبنيةب مباني يختلفون فيما بينهيوجد في جمعية البحوث ثالثة نماذج للم

وشكله يتعلق بمساحة المقاسم والوجائب التي فرضت أبعاد البناء لذلك نالحظ أن أشكال المباني كانت قريبة للمربع 
 .نتيجة لتغير في أبعاد الوجائب بباستثناء تغير بسيط في النموذج 

 
 
 
 

 
 

 
 أنماط المباني في جمعية البحوث ) :٥٦الشكل (

في منطقتنا ألنه اليعطي أفضلية لجهة جغرافية على اخرى مما يصعب من  شكل البناء المربع غير محبذويعتبر 
عملية التصميم المعماري التي يجب أن تؤمن الحماية أو االستفادة من الجهات الجغرافية في مباني تعطي نفس 

 األهمية لجميع الجهات.
قام بعمل بروزات للبالكين  قدف ،حظ أن المصمم أيضًا أغفل االهتمام بالتوجيه أثناء عملية تصميم المبانيالكما ي

ليساعد  هاأن يقلل من عمقوكان األجدى  قسم المعيشة مليزبد من عرض هذه البالكين أما في الواجهات الجنوبية
المصمم بعدم بروز الشرقية والغربية اكتفى في الواجهات أما  ،لواجهات المباني أشعة الشمس بالوصول شتاءً 

ي الواجهات التي تتطلب عمل كاسرات أو ا ههعلمًا أنالحفاظ على نفس استقامة واجهات المباني البالكين و 
 .بروزات لتأمين الحماية من أشعة الشمس صيفاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(جمعية البحوث بناء نموذج ج في ) ٥٧لشكل (ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جمعية البحوث –عدسة الباحث ):١(

بروزات في 
بالكين الجهة 

 الجنوبية

الواجهات 
الشرقية 

والغربية لها 
االستقامة نفس  
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 :المعالجات المعمارية  ٣ - ١
 :البناء في المعيشة قسم بتوضع البناء ودرج مدخل عالقة ١-٣-١

يختلف اتجاه توضع القسم النهاري بالشقق السكنية في جمعية البحوث حسب توضع المبنى في الموقع العام ولكن 
% ٨٥حوالي   تهسبتبلغ نوالذي يمكن بشكل أساسي اعتبار أن توضع القسم النهاري في جهات غير مناسبة 

هو التصميم يعود لسببين األول و  %١٥حوالي  مالئم (جنوبي)ونسبة المباني التي يكون فيها القسم النهاري 
الثابت الذي يتكرر في جميع أنحاء الجمعية بغض النظر عن الجهة التي سيقع فيها قسم المعيشة لذلك كان 

 .يفضل لحظ أكثر من تصميم داخلي للمبنى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 في مباني جمعية البحوث معيشة) توضع قسم ال٥٨لشكل (ا

 سيئ

 جيد
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توضع قسم المعيشة على نفس واجهة درج البناء أي أن توجيه قسم المعيشة متعلق بتحديد والسبب الثاني هو  
لجنوبية (المقسم) في الجهة افعندما يكون المدخل للبناء مكان الدخول للمقسم الذي فرض أثناء افراز المقاسم 

الجنوبية وعندما تتغير جهة الدخول  الجهة الجنوبية وبالتالي يأخذ قسم المعيشة الجهة يكون موضع الدرج في
 ومدخل البناء. بدرج البناء معها جهة قسم المعيشة بسبب ارتباط قسم المعيشة للمقسم تتغير

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمعية البحوث نموذج ب في مباني درج البناء) توضع ٥٩لشكل (ا
                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمعية البحوث نموذج ج في مباني درج البناء) توضع ٦٠لشكل (ا
من  لكل مقسم ويمكن اعتبار أن تحديد جهة الدخول للمقسم كانت نتيجة تفكير المخطط بضرورة أن يكون المدخل

تبعه دور المعماري (المصمم) بربطه لموقع درج البناء دون تحديد ودراية لتبعات هذا الفرض و  اجد الشوارعتو جهة 
 بقسم المعيشة أثناء تصميم البناء وبالتالي حصل ارتباط مابين موقع درج البناء وقسم المعيشة بجهة الدخول للبناء

 هات غير مناسبة. قع في جيكان  في اغلب المباني وهذا أدى ألن قسم المعيشة
 

 توضع سيئ

 توضع سيئ

 توضع جيد
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 :البناء واجهات في المعمارية المعالجات ٢- ٤-١
كانت متساوية على صعيد الواجهات حيث أنه لم يتم تمييز واجهة على أخرى تبعًا لموقعها  الفتحاتجميع 

 استخدم الحجر مواد البناءفي أي من الواجهات، وعلى صعيد الكاسرات الجغرافي كما أنه لم يتم االعتماد على 
األصفر في اكساء الواجهات الخارجية ومن خلفه القرميد المفرغ الذي يساعد على العزل الحراري بشكل بسيط 
بسبب الفراغات الهوائية داخل القرميد، مع عدم االعتماد على مواد العزل الحراري أو الرطوبي في الجدران 

يش) بدون استخدام عزل حراري وكسيت استخدم العزل المائي (زفت +خ أسطح المبانيالخارجية، وعلى صعيد 
 .أرضيات أسطح المباني البالط العادي

 
 

 )١(مباني جمعية البحوث واجهات) ٦١لشكل (ا
استخدم البالط األسمنتي الموقع العام وعلى صعيد 

(انترلوك) في اكساء األرصفة وهو يعتبر من انواع 
البالط التي التعكس قدر كبير من األشعة الشمسية 
وبالنتيجة لم يتم االعتماد على التقنيات الحديثة لحماية 
المبنى من العوامل المناخية الخارجية (كالكاسرات أو 

 مواد العزل أو مواد البناء الحديثة).
 
 
 

 )١( جمعية البحوث أرضية ممرات المشاة) ٦٢لشكل (ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمعية البحوث –عدسة الباحث ):١(

   

 واجهة شمالية

نفس النوافذ من  
حيث المساحات 

 والمعالجات

 واجهة جنوبية
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 يستنتج مما سبق:
بأن الجمعية تحوي على أربعة اساليب تجميع للمقاسم من دراسة اساليب التجميع السابقة لوحظ  •

وهذا يدل على عدم وجود ضوابط بعضها كان مناسب وذو تأثير ايجابي وبعضها ذو تأثير سلبي 
 ومعايير توجه عملية تجميع المقاسم وٕانما الضوابط اقتصرت على المقسم نفسه فقط.

بالتأثير اإليجابي وانما كانت في بعض لم يساهم الجوار المحيط بالمقاسم (شوارع، أشجار....)  •
أجزاء الجمعية ذو تأثير سلبي ويعود ذلك لقصور لدى المخطط ولعدم وجود محددات تساعد في 

 أن تكون هذه العناصر ذات تأثير إيجابي.
لم يلحظ النظام العمراني أي محددات لشكل المقسم فجاءت أشكال المقاسم في النماذج الثالثة  •

أثر على شكل البناء أيضًا الذي أخذ الشكل المربع ايضًا وهو الشكل األكثر  مربعة الشكل مما
 تعرضًا لألشعة الشمسية على مدار الفصول.

% فقط من إجمالي عدد ١٥بلغت نسبة الشقق التي اتخذ قسم المعيشة فيها الجهة الجنوبية  •
ية في األنظمة فرض أن يأخذ قسم المعيشة الجهة الجنوبي ما الشقق ويعود ذلك لعدم وجود

 والتشريعات.
أدى توضع درج البناء في نفس واجهة قسم المعيشة إلى تأثير سلبي من خالل شغله لجزء من  •

واجهة البناء باإلضافة إلى أنه في أي جهة يكون درج البناء (مدخل البناء) سيكون توضع قسم 
 المعيشة.

لكاسرات أو إلى التقنيات الحديثة لم يلحظ أي ضوابط وتشريعات تشير إلى ضرورة االستفادة من ا •
 في مواد االكساء أو العزل وبالتالي لم يتم االعتماد عليها.
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  :نظام ضابطة البناء الفصل الثاني:
حدد نظام ضابطة البناء ارتفاع البناء وعدد الطوابق و صنف النظام العمراني هذه المنطقة بأنها سكن حديث أول 

تصنف هذه المقاسم إلى ثالثة نماذج تختلف عن بعضها بأبعاد يضًا مساحة المقسم بحيث وأبعاد الوجائب وحدد أ
لكل  واالرتفاعات المقاسم والوجائب أبعادوالجدول التالي يوضح بارتفاعات المباني و  بمساحاتهاوتتساوى  الوجائب
 نموذج:

 

 

 )١(نظام ضابطة البناء في جمعية البحوث العلمية ) :٢٥( جدولال

 :البحوث جمعية في السكنية لمقاسما ١-٢
وهذه  ٣٠×٣٠وبأبعاد  ٢م ٩٠٠جميعها لها نفس المساحة في جمعية البحوث إلى ثالثة انواع صنفت المقاسم 

لذلك البد من دراسة تأثير األبعاد سوف تؤثر على كل ما يفرضه نظام الضابطة من وجائب وارتفاعات األبنية 
 هذه األبعاد عليها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )١(سكني في جمعية البحثالمقسم ال ) :٦٣(شكلال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حلب –مخططات جمعية البحوث العلمية  –االتحاد التعاوني السكني ):١(
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 :الوجائب على الجمعية في المعتمد المقسم شكل تأثير تحديد ١-١-٢
كانت الوجائب متساوية بين واجهات المقسم في كل نموذج مع مالحظة أن الوجائب أقل في  أ و جفي النموذج 

لحفاظ على نفس أبعاد كانت الوجائب مختلفة بين واجهات المقسم وهنا تكمن المفارقة ا بأما النموذج  جوذج النم
إما تغيير في شكل  ، وكان األفضللتقليل نسبة االشغال في كل نموذج المقاسم مع تغيير في أبعاد الوجائب

مة (الشكل المستطيل) من ءال مباني اكثر مالق أشكيالمقسم ليالئم المساحات المختلفة أو تغيير في الوجائب لتحق
  الشكل المربع.

 
 
 
 
 
 
 

 وثجمعية البح ج –أ  نموذج المقاسم ) :٦٤(شكلال
 
 
 
 
 
 
 

 ثو جمعية البح  ج -أ سمامقمقاطع توضيحية في  ) :٦٥(شكلال
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 في الموقع العام لجمعية البحوث ج المقاسم ) :٦٦(شكلال

 
 

B B 

B B A A 

A A 

 مقسم نموذج ج

الحظ مما سبق أن شكل المقسم المربع ال ي
يعطي أفضلية لجهة على أخرى وجاءت الوجائب 
التي فرضها نظام ضابطة البناء في كل من 

متساوية بين جهات المقسم  ج -أالنموذجين 
لتؤكد على عدم تفضيل جهة على أخرى  وهذا 
شيء غير محبذ مما سينعكس سلبًا على المباني 

 ستفادة والتوافق البيئي.وعلى الشقق من حيث اال
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نظام ضابطة البناء ما وردت في حسب  نت الوجائب تختلف بين الجانبية واألمامية والخلفيةموذج ب فكاأما الن
يساوي بين كل واجهتين متقابلتين وهذا سيؤدي مثًال ألن الوجيبة في الجهة الشمالية شكل المقسم المربع  ولكن

  وهذا غير محبذ.متساوية مع الوجيبة التي تقع في الجهة الجنوبية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمعية البحوث ب نموذج المقاسم ) :٦٧(شكلال
 

 

 
 
 
 
 
 

 جمعية البحوث  بمقاطع توضيحية في مقاسم  ) :٦٨(شكلال
 

ومما سبق يستنتج بأن شكل المقسم المعتمد في الجمعية ال 
يتوافق مع الوجائب التي فرضها نظام ضابطة البناء ألنها لم 

يعطي أولوية لجهة على  تراعي شكل المقسم المربع والذي ال
 باإلضافةأخرى فكانت جميع الواجهات متساوية في األهمية 

مما  بين جهات المقسم الوجائب أيضًا متساويةو  المقسم لشكل
عزز تواجد الشكل المربع أيضًا على صعيد المساحة 

تناوله في الفقرة  المخصصة إلنشاء البناء عليها وهذا ما سيتم
 التالية.

 في الموقع العام لجمعية البحوث ب المقاسم ) :٦٩(شكلال                                                        

B B A A 

A 

B 

B 

A 

 مقسم نموذج ب
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 شكل البناء: على الجمعية في المعتمد المقسم شكل تأثير تحديد ٢-١-٢
الشكل في  مربعة ج كان شكل المقسم مربع والوجائب كانت متساوية مما نتج عنه مباني –في النموذجين أ 

ستطيل الذي محوره وهذا يعتبر من األشكال السيئة ألن الشكل المفضل كما ورد سابقًا هو الشكل المأيضًا  سقطالم
 الطولي شرق غرب.

 
 
 
 
 
 
 

 ج في جمعية البحوث –أبعاد المباني في نموذجين أ  ) :٧٠(شكلال

ور الطولي الفاصل بين والمح كانت ذات نسبة الطول ضعف العرض الحظ بأن أبعاد الشقة ضمن البناءيكما 
هي الواجهة الصغيرة والواجهة الجانبية هي الواجهة الرئيسية  شقةأي أن واجهة ال الشقتين هو الفاصل المشترك

أي أن  ٢م ٥٨٠كما أن مساحة البناء والتي تعتبر كبيرة نسبيًا خاصة في النموذج ج والتي تبلغ  حوالي  ،الكبيرة
أشخاص مما سينعكس  ٦وهذه المساحة كبيرة لعائلة متوسط عدد أفرادها  ٢م ٣٠٠مساحة الشقة الواحدة حوالي 

أما  .سلبًا من الناحيتين البيئية واالقتصادية من حيث األعباء التي سيتحملونها بالنسبة لموضوع التدفئة والتكييف
بسبب لمستطيل النموذج ب فكان للوجائب دور في تغير شكل البناء وليس شكل المقسم فكان شكل البناء أقرب ل

 .اختالف الوجائب بين جهات المقسم
 
 
 
 
 
 
 

 في جمعية البحوث بفي نموذج  بناءأبعاد ال ) :٧١(شكلال

ويتضح من الشكل السابق أن نسب البناء تساعد في تحقيق التوافق البيئي بشكل أفضل من النماذج السابقة بسبب 
لمشتركة مع البناء المجاور، وبالتالي فإن شكل المقسم قربه من الشكل المستطيل والواجهة األقصر هي الواجهة ا

بسبب عدم تأثير الوجائب التي كانت متساوية من جميع جهات المقسم وهذا شكل البناء  علىكان له تأثير كبير 
 التأثير كان سلبيًا ألن البناء كان ذو شكل مربع وهو شكل غير محبذ.
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 الوجائب والتباعد بين المباني: ٢-٢
 مدى تالؤم هذه المباني مع الشمس والرياحوجائب المفروضة على المقاسم بتحديد شكل البناء وتحديد تؤثر ال

% وفي ٥٨% أما في النموذج ب تكون نسبة اإلشغال فيه ٤٥كانت نسبة اإلشغال في النموذج أ  أنه حيث
التباعد بين ذج ج) يكون كلما كانت نسبة اإلشغال كبيرة (كما في النمو ، %٧٥النموذج ج تكون نسبة اإلشغال 

ة من الشمس صيفًا مة البناء للبيئة (الحمايءفي المقاسم المتالصقة أقل وهذا ينعكس سلبًا على مدى مال المباني
مقاسم (في ال التباعدشتاًء في الواجهات الجنوبية ) وتبلغ نسبة  هاستفادة منفي الواجهات الشرقية و الغربية ،اإل

ستفادة من شمس تؤمن اإللم ألنها  غير كافية% وهذه النسبة ٠,٧٦ أبناء في النموذج ) إلى ارتفاع الالمتالصقة
نسبة كبيرة أي أن )٥٤(الشكل  النموذج أ% من اجمالي المباني ذات  ٨٠نسبة ب(في الواجهة الجنوبية)  الشتاء

 .ليهاالمنصوص عبسبب هذه الوجائب  في الواجهة الجنوبية المباني التستفيد من شمس الشتاء من
 
 
 
 
 
 
 
 
 )درجة ٢٧زاوية ورود الشمس ( A-Aالمقطع                      

 
بين المباني في النموذج أ تباعدمقطع توضيحي لل ) :٧٢لشكل (ا  

% وهذه ٠,٤٦ )ج(و  )ب(النموذج ) إلى ارتفاع البناء في جاورة(في المقاسم المت التباعد بين المبانيوتبلغ نسبة 
ونسبة  )٧٣لجزء بسيط من المبنى (الشكل  ة الجنوبية قليلة ألنها تؤمن االستفادة من شمس الشتاءالنسبة في الجه

النموذج ونسبة هذه المباني في  )ب(النموذج % من اجمالي المباني ذات  ٤٥ )ب(النموذج هذه المباني في 
شمس الشتاء بسبب هذه  أي أن نصف المباني التستفيد من )ج(النموذج جمالي المباني ذات إ% من  ٥٠ )ج(

ال يساعد عمومًا في ايجاد نقاط ضغط سالبة  توحيد الوجائب وتحديدها بشكل مسبق ، كما أنالوجائب المفروضة
 .وأخرى موجبة تساعد على زيادة حركة الهواء بين المباني

 
 
 
 
 
 

 

A 

A 
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 ٢٧ية ورود الشمس زاو  B-Bالمقطع                                                      
 )ج-ب(مقطع توضيحي للوجائب بين المباني في النموذج  ) :٧٣الشكل (

سباب حرمان أحد أوربطها مع موقعها بالنسبة للمقسم هو على جميع المقاسم  توحيد الوجائبيتبين مماسبق أن 
بعًا لتوضعها الجغرافي الوجائب ت )١(الواجهات الجنوبية لذلك البد من تحديد قيم عن طريقالمباني من الشمس 

كما أن نسب اإلشغال غير كافية لتحقيق ذلك،  قيم هذه الوجائبجميع كانت و وليس تبعًا لموقعها في المقسم 
ونسب  مدى االستفادة البيئية لكل بناء،المختلفة ضمن مقاسم متساوية المساحة أثرت بشكل سلبي على المباني و 

% ٠,٧٦ )أ(مة حيث أنها كانت في النموذج ءفي جميع النماذج مال كنلم ت إلى االرتفاع التباعد بين المباني
في الواجهات الجنوبية لتأمين الشمس في  ٣\٢% في حين أنها يجب أن تكون ٠,٤٦ )ب و ج(وفي النموذجين 

 .في الواجهات الشرقية والغربية ٢\٣الشتاء و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥٠ص  –التباعد والوجائب بين المباني  ٢-٣انظر الفقرة ):١(

B 

B 
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 للوجائب : البيئي تأثيرال دراسة •
ويعتبر عامل الحماية من أشعة الشمس صيفًا واالستفادة منها شتاًء من أهم عوامل التوافق بين العمران والبيئة، 
لذلك كان البد من اجراء دراسة تحليلية لحركة الشمس خالل فصلي الصيف والشتاء تهدف إلى تحديد النسب 

 لتي تتالئم مع البيئة.المئوية لنسب المباني ومن ثم الشقق ا
أب ) هي الواجهات التي  –تموز  –اعتمدت الدراسة أن الواجهات الشرقية والغربية خالل أشهر الصيف (حزيران 

 –تحتاج للحماية من أشعة شمس الصيف كما اعتبرت أن الوجهة الجنوبية خالل أشهر الشتاء (كانون األول 
-١رض أن تستفيد من أشعة شمس الشتاء واعتمدت الدراسة أيام (شباط ) هي الواجهة التي يفت –كانون الثاني 

) من كل يوم وقد اختلفت الدراسة تبعًا للجهة الجغرافية  ١٥ – ٩) من كل شهر وحددت الساعات (  ٣٠-١٥
والصور التالية توضح نموذج لنتائج  )  Ecotect  AutoCadالمدروسة  وقد تمت الدراسة باستخدام برنامج (

 الدراسة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الظالل في جمعية البحوث ) :٧٥الشكل (                الظالل في جمعية البحوث             ) :٧٤الشكل (        
 صباحاً  ١٥) الساعة ٢ك -١شتاًء تاريخ (                     صباحًا         ٩) الساعة ٢ك -١شتاًء تاريخ (         
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 :المباني على للوجائب البيئي يرالتأث دراسة ١-٢-٢
يوضح الجدول التالي نسب المباني التي استفادت من الجهة الشرقية والغربية لتأمين الحماية من أشعة الشمس 

 صيفًا ونسب المباني التي استفادت من الجهة الجنوبية لتأمين التشميس شتاًء:

 (الباحث) لبحوثالبيئي للمباني في جمعية ا الئمدراسة الت ) :٢٦( جدولال

 
 :يالحظ من الجدول السابق مايلي 

% ١٢إن نسبة المباني المحمية من الشمس في فصل الصيف في كل من الواجهتين الشرقية والغربية بلغت  •
وخاصة في لتبريد (التكييف) % من المباني تعتمد على أنظمة ا٨٨وهي نسبة قليلة جدًا، فهذا يعني أن 

وهذا الشمس في الساعات المتأخرة من النهار تكون ذات إشعاع شمسي شديد الواجهة الغربية كون أشعة 
 يترتب عليه استهالك للطاقة بشكل كبير وزيادة في التلوث وكلفة اقتصادية عالية.

% وهي نسبة  ٦٠بلغت نسبة المباني التي تستفيد من أشعة الشمس الشتاء في الواجهات الجنوبية حوالي  •
ادة من أشعة شمس الشتاء الدافئة لنصف المباني تقريبًا وهذا سيجعل هذه المباني قليلة ألنها تؤمن االستف

 تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية وتؤدي لزيادة في التلوث البيئي.
كانت نتائج الدراسة على صعيد الواجهات الشرقية والغربية متساوية بسبب الدراسة التخطيطية التي اعتمدت  •

 صعيد العمراني بين جهتي الجمعية الشرقية والغربية.اسلوب التناظر على ال
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 :الشقق على للوجائب البيئي التأثير دراسة  ٢-٢-٢
يوضح الجدول التالي نسب الشقق التي استفادت من الجهة الشرقية والغربية لتأمين الحماية من أشعة الشمس 

 ميس شتاًء :صيفًا و نسب الشقق التي استفادت من الجهة الجنوبية لتأمين التش

 (الباحث) البيئي للشقق في جمعية البحوث الئمدراسة الت ) :٢٧( جدولال

 :يتبين من  الجدول السابق مايلي 
تبلغت الواجهة الغربية وفي  % ١٦ بلغت الواجهة الشرقيةنسبة الشقق المظللة في فصل الصيف في  أن •

وخاصة في الواجهة الغربية يد (التكييف) % من الشقق تحتاج للتبر ٨٥وهي نسبة قليلة جدًا أي أن  % ١٥
وهذا يترتب عليه استهالك للطاقة كون الشمس في الساعات المتأخرة من النهار تكون ذات إشعاع شديد 

 بشكل كبير وزيادة في التلوث وكلفة اقتصادية عالية.
من  %٧٠فإن  وهي نسبة قليلة وبالتالي % ٣٠ بلغتنسبة الشقق التي تستفيد من أشعة شمس الشتاء  أن •

نسبة في حتاج للتدفئة بشكل كبير ممايؤدي الستهالك زائد في الطاقة المستخدمة في التدفئة وزيادة تالشقق 
 التلوث.

شخص في الهكتار وقلة عدد المباني لم تساعد في تحقيق االستفادة من  ١٤٠أن الكثافة المنخفضة البالغة  •
نظام ضابطة البناء الذي  ذلك يعود إلىلعل ل الشتاء و الموراد الطبيعية المتجددة وخاصة الشمس في فص

جانبية) بحيث أنه لم يتم تمييز هذه  –خلفية  –حدد وجائب ثابتة تابعة لموضعها ضمن المقسم (أمامية 
 غربية).  –شرقية  –الوجائب تبعًا لموقعها الجغرافي(جنوبية 
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فقد انخفضت نسب  مستوى المباني، علىوالدراسة  على مستوى الشققنالحظ االختالف بين الدراسة  •
في حين أنها كانت على مستوى على مستوى الشقق % فقط  ٣٠االستفادة من أشعة الشمس شتاًء ووصلت لـ 

% ٢٥% فقط في حين أنها وصلت على مستوى المباني لـ ١٦% والحماية منها صيفًا وصلت لـ ٦٠المباني 
ت أكثر دقة من التي تكون على مستوى المباني ككل ولعل هذه القيم (على مستوى الشقق ) تعطي مؤشرا

 .ةالبيئي االستفادةلذلك يجب عدم اتباع نموذج تصيمي واحد للمباني ألنه يؤدي إلى وجود شقق التحقق 
 
 ارتفاع البناء: ٣-٢

كلي حدد نظام ضابطة البناء ارتفاع المباني في جمعية البحوث لجميع النماذج بـ أرضي وثالثة طوابق وبارتفاع 
م ومن خالل ماسبق تبين أن هنالك أكثر من اسلوب تجميع متبع في الجمعية فماهي الجدوى من  ١٣,٥اليتجاوز 

تجميعها كما أن الوجائب تختلف بين  اعتماد ارتفاع بناء موجد لكل المباني على الرغم من اختالف اساليب
د في تحقيق التوافق البيئي للجمعية ؟هذا ما سيتم النماذج الثالثة فهل تساوي االرتفاع واختالف الوجائب كان يساع

 االجابة عنه فيمايلي:
 تجميعها : واساليب المباني ارتفاع بين التوافق دراسة ١-٣-٢

لوحظ بأنه هنالك  ١-١مما سبق في الفقرة 
اسلوبين رئيسين لتجميع المباني يختلفان عن 

 ،بعضهم بطريقة اتصال المقاسم المتجاورة
ألول وهو المتناوب الذي يكون إما فاالسلوب ا

والموجود في شمال وشرق شطرنجي أو عادي 
وغرب الجمعية واتخذت جميعها ارتفاع نفسه ولم 
يتم تمييز ارتفاع المباني بين شرق الموقع من 
غربه أما االسلوب الثاني فهو االسلوب المستمر 

 في جنوب الموقع أيضًا له نفس االرتفاع.
 

               R+3لمباني ذات ارتفاع ا

 
  البيئي للشقق في جمعية البحوث الئمدراسة الت ) :٧٦( شكلال

 

A A 
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فكانت المباني تؤثر على بعضها البعض بشكل سيئ بسبب توحيد ارتفاعاتها أما على صعيد كل اسلوب تجميعي 
جهة الشرقية من الموقع والتباعدات الغير متناسبة مع هذه االرتفاعات كما في النمطين المستمر الرباعي في ال

تقع في الجهة الشمالية حرمت من الجهة  يوالنمط المتناوب في الجهة الغربية حيث نالحظ أن اغلب المباني الت
كما أن المباني حرمت من عنصر التظليل الجنوبية بسبب تساوي ارتفاعات المباني الشمالية مع المباني الجنوبية 

 .فيما بينها بسبب تساوي االرتفاعات
 
 
 
 
 
 
 
 

 (الباحث) تأثير ارتفاع المباني على بعضها ) :٧٧( شكلال

 
 
 
 
 
 

 (الباحث) مقطع توضيحي لوصول األشعة الشمسية الجنوبية للشقق ) :٧٨( شكلال

كما أن المباني الغربية حرمت المباني التي خلفها من الرياح الغربية حيث أن الرياح سوف تصطدم بالمباني 
بين  كما يمكن أن تتشكل دومات هوائيةز المباني الخلفية دون أن تتعرض لهذه الرياح و ع الرياح فوقها وتتجاوترتف

وساخ والغبار لداخل الشقق كما تؤدي إلى صدور أصوات غير مرغوبة ذات تأثير مزعج فتقوم بنقل األ المباني
 ومزعجة.

 
 
 
 

 اني (الباحث)مقطع توضيحي لحركة الرياح حول المب ) :٧٩( شكلال

مما سبق يالحظ التأثير السلبي لتساوي ارتفاع المباني حيث أدى لحرمان جزء كبير من المباني من االستفادة من 
 شمس الجهة الجنوبية كما حرمها من االستفادة من الرياح الغربية. 

 
مباني 

حرمت من 
االستفادة 
من الجهة 
 الجنوبية

A 

A 

A - A 

B B 

B - B 
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 : لوجائبوا المباني ارتفاع بين التوافق دراسة ٢-٣-٢
ثابت لجميع مباني الجمعية ووجائب متغيرة وبالتالي فإن الحكم على مدى فرض نظام ضابطة البناء ارتفاع 

على اعتبارها هي المتحولة وهذا التحول أو التغير بين نماذج  مة البيئية للمباني سوف يؤثر فيه الوجائبءالمال
ة النسبة بين ارتفاع لم يكن مفيدًا كما مر في الفقرات السابقة بسبب عدة عوامل وأهمها عدم مراعاالمباني الثالثة 

المباني والوجائب. فالعالقة بين ارتفاع المبنى والوجائب هي عالقة طردية كلما زاد االرتفاع زادت أبعاد الوجائب 
مع مراعاة الجهة التي تقع فيها الوجيبة، فتغير الوجيبة يفترض أن يتبعه تغير في ارتفاع البناء وٕاال سوف يتسبب 

لتوافق البيئي (الحماية أو االستفادة) مع الشمس والرياح كما في النموذج ج حيث ذلك في حرمان المباني من ا
 %.٠,٤٦) ٣+٣ % أي أن التباعد بين البنائين (مجموع الوجيبتين٠,٢٣ والوجيبةكانت النسبة بين ارتفاع البناء 

 
 
 
 
 
 

 ج ج (الباحث)مقطع توضيحي للنسبة بين ارتفاع البناء والوجائب في النموذ ) :٨٠( شكلال

المقطع السابق نالحظ التأثير السلبي للنسبة السيئة بين االرتفاع والوجيبة حيث أدى لحرمان جزء كبير من ومن 
المبنى من أشعة الشمس في الجهة الجنوبية كما أنه سينعكس على االستفادة من الرياح في الجهة الغربية ألن 

رياح عن المباني الخلفية. أما في النموذج ب اختلفت النسبة بين المباني التي تقع في الجهة الغربية ستحجب ال
وبالمجمل %  ٠,٧٦% و  ٠,٤٦وارتفاع البناء حيث تراوحت بين ين وجائب البناء األمامية الخلفية والجانبية ب

غرافية مة ألنها نسبة قليلة وخاصة عندما تقع في الجهة الجنوبية كما أنها لم ترتبط بالجهة الجءمالهي نسب غير 
أما في النموذج أ فكانت  ،فقد تكون النسبة الكبيرة في الجهة الشمالية والقليلة في الجهة الجنوبية التي ستكون فيها

% وهي أيضًا غير مناسبة لنفس األسباب ٠,٧٦النسبة بين االرتفاع والوجائب ثابتة بين جميع الواجهات وتنبلغ 
 الواردة بالنسبة للنموذج ب. 

 
 
 
 
 
 
 

 (الباحث) أمقطع توضيحي للنسبة بين ارتفاع البناء والوجائب في النموذج  ) :٨١( شكلال

 

B 

B 

محرومة 
من 
الرياح 
 الغربية
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و للتفكير في مدى جدوى توحيد االرتفاعات واختالف الوجائب بنسب غير كافية مما انعكس بشكل عوهذا كله يد
ن تصل سواء للطوابق حيث لوحظ بأن أشعة الشمس في الجهة الجنوبية ل سلبي على اغلب المباني في الجمعية

العلوية وهذا سيؤدي لحرمان المباني السفلية من شمس الشتاء المحببة ولكن على صعيد الواجهات الشرقية 
% مقبولة من حيث تأمين الحماية صيفًا من أشعة الشمس الغير محببة وعلى صعيد  ٠,٧٦والغربية كانت النسبة 

ي الشرقية المالصقة للمباني الغربية محرومة من الرياح الغربية االستفادة من الرياح الغربية كانت اغلب المبان
 .بسبب تساوي االرتفاعات فيما بينها

 

 يستنتج مماسبق:
يث دنظام ضابطة البناء مساحة واحدة للمقاسم بسبب التصنيف الخاص بالجمعية (سكن حفرض  •

لجأ المخطط فة الشقق تختلف فيما بينها بمساحانواع من المباني  عدةأول) ومع الحاجة لتواجد 
 لتغير قيم الوجائب لتحقيق ذلك مما انعكس سلبًا على الشقق من ناحية االستفادة البيئية.

انعكس شكل المقسم المربع والوجائب المفروضة المتساوية على شكل البناء فكان أيضًا مربع  •
 الشكل وهو الشكل الغير المحبذ.

% فقط ونسبة الشقق المشمسة في ١٦تقريبًا بلغت  إن نسبة الشقق المظللة في فصل الصيف •
ويعود ذلك لطريقة تجميع المقاسم وهي نسب قليلة % ٣٠بلغت حوالي  شتاءً  الجهة الجنوبية

 والوجائب الغير متناسبة مع بعضها.
اختلفت الوجائب في النموذج ب التي يسميها نظام ضابطة البناء (أمامية، جانبية، خلفية) من  •

 يحدد النظام في أي جهة ستكون الكبيرة وفي أي جهة ستكون الصغيرة.حيث القيم ولكن لم 
لم تكن النسبة بين ارتفاع المباني والوجائب كافية فكانت جميعها أقل من النسبة الالزمة لتحقيق  •

 االستفادة أو الحماية من األشعة الشمسية.
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 ثاني ............................نتائج الباب ال
 نتائج وفق نظام ضابطة البناء المعتمد في الجمعية :ال

 (الباحث) وفق نظام ضابطة البناء الحالي جمعية البحوثل نتائج الدراسة التحليلية ) :٢٨( جدولال

 :نتائج الدراسة التحليلية العامة 

 اساليب تجميع المقاسم: 
o  جزء الشمالي من الموقع باتجاه شمال جنوب باستثناء المحاور التجميع الرئيسية كانت أغلب

وهذه المحاور أثرت سلبًا من حيث االستفادة من شمس الشتاء والسماح بوصول الرياح الشمالية 
 بين المباني على طول الموقع.

o  من ناحية الحماية من أشعة الشمس في الجهتين الشرقية والغربية كان  اسلوب تجميعياسوء
 .بين المباني جهتين الشرقية والغربيةالنمط الشطرنجي بسبب التباعد الكبير في ال

o يحقق توازن من ناحية الحماية أو االستفادة من أشعة ألنه  األنسبالمتناوب كان  االسلوب
الشمس وكذلك الرياح مقارنة مع باقي أساليب التجميع بالرغم من أن محوره التجميعي شمال 

 جنوب.
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 :نظام ضابطة البناء 
o وهذا الشكل غير مربع ال شكلال قسم بشكل مسبق واتخذشكل الم فرض نظام ضابطة البناء

محبذ ألنه عند اتصال المقاسم بشكل جانبي ال يراعي السماح بوصول أشعة الشمس للمقاسم 
 .واليحقق الحماية من أشعة شمس الصيف الخلفية

o ومتساوية من جميع جهات المقسم بدون  ومفروضة بشكل مسبق جميع الوجائب كانت ثابتة
وهذا يفرض على المباني عدم االستفادة  بأية جهة ستكون هذه الوجائب توجيه الجغرافيال مراعاة

 .والرياح الشمس من
o وهذه النسب ٠,٧و  ٠,٤ترواحت بين حيث  نسب التباعد إلى االرتفاع كانت غير كافية جميع 

 ).٣/٢وفي الجهة الشرقية والغربية كانت  ٢/٣أقل من المطلوبة (في الجهة الجنوبية 
o  يعرض أسطح المباني ألكبر كمية متساوي لجميع المباني مما  دد نظام ضابطة البناء ارتفاعح

 .من االشعاع الشمسي صيفاً 
 

 :المبنى السكني 
o كان ذو شكل مربع وسبب ذلك هو شكل المقسم المربع والوجائب المتساوية وهو  شكل المبنى

 الشكل الغير المحبذ ألن الشكل المفضل هو المستطيل.
o  باالتجاه الغربي وٕانما توضعت  ١٥الذي يتمثل بالزاوية  لمبانيلالتوضع األمثل يتم مراعاة لم

بجميع االتجاهات وبشكل عشوائي وبدون مراعاة لالتجاهات التي ستأخذها الشقق وخاصًا الكتل 
 قسم المعيشة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  لثالثا الباب  
 مع التالؤم ليحقق في جمعية البحوث العمراني مالنظا لتحسينرؤى 

 البيئة
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تساعد في تجاوز الواقع الراهن الذي خلفه تطبيق األنظمة العمرانية في مناطق  لطرح رؤى بابيهدف هذا ال
دخال بعض التعديالت على نظام إمن خالل السابق  بابددت آثارها السلبية في الالسكن المنفصل والتي حُ 

هي الموجه األساسي في طرح هذه الرؤى  حركة الشمس حول المبانيأن  انطالقًا منوسيتم ذلك ، ابطة البناءض
وتأثيرها على المباني المجاورة فيتم طرح تعديالت  دراسة ظالل المبانيباإلضافة للرياح وسيتم ذلك عن طريق 

 الجوار المحيطلبعض التعديالت في  باإلضافةوالتباعدات والوجائب  وطريقة تجميعها المقاسمعلى صعيد 
االستفادة مواقف سيارات ...) بحيث يتم تحقيق  –للمباني (مواقع مناطق خضراء ونوعيت النباتات المستخدمة 

في فصل الشتاء في الواجهات الجنوبية والحماية منها في فصل الصيف في الواجهات الشرقية  من الشمس
 لرياح المحبذة والحماية من الغير محبذة.اوكذلك األمر بالنسبة لالستفادة من 

  توظيف ظالل المباني في تطوير عناصر نظام ضابطة البناء: ألولالفصل ا
 :)١(دراسة الظالل أنماط المباني في جميعة البحوث العلمية  ١- ١

وقات ألاج) بحيث يكون كل مبنى مستقل عن األخر وخالل  –ب  –على أنماط المباني الثالثة (أ تمت الدراسة 
 ٤ –صباحًا  ١٠واألوقات ( في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الثاني شتاًء  ظهرًا) ٢ –صباحًا  ٨(التالية 

ومن ثم تم دمج هذه الظالل على شكل واحد لتحديد  عصرًا) في اليوم الخامس عشر من شهر تموز صيفاً 
 ح ذلك:األماكن التي يظللها المبنى في هذه األوقات والشكل التالي يوض

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 نموذج أ في جميعة البحوث(الباحث)ال ذو مبنىالتوضيح دمج ظالل ) ٨٢لشكل (ا

ومن ثم سيتم تحديد أوقات ذروة ظل المبنى التي سيسقطها على الجهة الشمالية لتحديد أكبر مسافة سيحتاجها 
، وتحديد ق االستفادة من شمس الشتاءبحيث يحق المبنى الخلفي (التباعد) لكي ال يقع ضمن ظل هذا المبنى

 التباعد المناسب عن المبنى المجاور في الواجهيتن الشرقية والغربية لتحقيق الحماية من شمس الصيف.  
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Ecotect Analyses 2010جميع االشكال التفصيلية لدراسة ظالل المباني موجودة في ملحق البحث اعتمدًا على برنامج ): ١(

 في رسم هذه الظالل

+ = 

۸الساعة  ۲الساعة    
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يجب االعتماد عليه في تحديد التباعد بين البنائين في الجهة الجنوبية  ١٢ل المباني في الشهر وعند رسم ظال
كان في الشهر  في الواجهتين الشرقية والغربية ل البناءظو  لتحقيق االستفادة من أشعة الشمس أثناء فصل الشتاء،

 شمس في الواجهتين الشرقية والغربية.وهذا يفيد في تحديد التباعد بين البنائين للحماية من أشعة الالسابع 
 
 
 
 
 
 

 (الباحث)١٢ /١٥تاريخ  شتاءً  ظالل مباني جميعة البحوث) ٨٣لشكل (ا
 

 
 
 

 
 (الباحث) ١٥/٧ظالل مباني جميعة البحوث صيفًا تاريخ ) ٨٤لشكل (ا

نظام ضابطة البناء من هذه األشكال يمكن تحديد شكل المقسم المناسب وتحديد الوجائب التي يجب أن يتخذها 
لجعل هذه المباني متالئمة مع المعطيات المناخية بحيث التؤثر هذه المباني سلبًا على المباني المجاورة فتحرمها 

 من شمس الشتاء أو تسمح لشمس الصيف بالوصول. 
 :تحديد شكل المقسم والوجائب وفقًا لظالل المباني ٢ – ١

اب األول تبين أن شكل المقسم بناًء على الدراسات التي وردت في الب
ظالل على  وبناءً  )١(مستطيل بحيث يكون محوره الطولي شرق غرب

وبمساحة  ٣٠×٤٠المقسم كون أبعاد تالتي يرميها البناء سالبناء 
للسماح بوصول  كبيرة جنوبيةبحيث تكون الوجيبة ال ٢م١٢٠٠تقريبة 

تحقيق ل صغرأالشرقية والغربية الوجيبة و أشعة شمس الشتاء الجنوبية 
، ولعب شكل البناء دور كبير في الحماية من أشعة شمس الصيف

تحديد شكل المقسم ألن شكله كان مربع وهذا بالطبع انعكس على 
 شكل المقسم فلو كان ذو شكل مستطيل الختلف شكل المقسم.

 
 

 المقسم السكني وفق دراسة ظالل مباني جمعية البحوث (الباحث)) ٨٥لشكل (ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣٢ص  البيئة مع المباني تالؤم على وانعكاسها المقاسم أشكال ٣-٢انظر الفقرة ): ١(
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 :نظام ضابطة البناء وفق دراسة ظالل المباني ٣ – ١
وتحديد التباعد األمثل لعل هذه الطريقة هي األفضل من حيث تحديد نظام ضابطة البناء وهي رسم ظل البناء 

 لشمس أو الحماية منها.وفق مبدأ االستفادة من أشعة ا بين المباني وتحديد أبعاد المقسم
 
 
 
 
 

 نظام ضابطة البناء المعدل وفق ظالل المباني(الباحث) ) :٢٩( جدولال

بالنسبة للمقسم ومتساوية من كانت الوجائب منسوبة لموقعها  نظام ضابطة البناء المعمول به في الجمعيةوفي 
 للموقع الجغرافي بالنسبة للمقسم  ) كانت الوجائب منسوبة٢٩جميع الجهات أما في النظام المقترح (الجدول 

مع مالحظة بأن  )١(بين هذا النظام والنظام المعمول به في الجمعيةوتختلف تبعًا للتوافق الشمسي وهذا الفرق 
، ويجدر مالحظة وذلك تبعًا لطريقة تجميع المقاسم الوجيبة الشمالية قد تصبح جنوبية أو تصبح الجنوبية شمالية

متر وعند  ١٣فس أبعاد المباني في جمعية البحوث ولنفس ارتفاع البناء البالغ حوالي أن هذه الوجائب هي لن
 اختالف أبعاد البناء وارتفاعه ستتغير هذه الوجائب بسبب اختالف ظل البناء عن ماهو حالي.

هذا يؤدي تتوضع المباني المرتفعة في الجهة الشمالية مثًال و  بحيثويمكن االستفادة من اختالف ارتفاع المباني 
ويكون ظلها قليل بالتالي تكون الوجبية المطلوبة  )٨٦(الشكل  ألن تستفيد المباني األمامية من الجهة الجنوبية

والشكل التالي  من المباني األمامية (الجنوبية) قليلة وتستفيد المباني الخلفية من الجهة الجنوبية كونها اكثر ارتفاعاً 
على من المباني الشمالية أفي جمعية البحوث بحيث تكون المباني الجنوبية يوضح حل افتراضيًا قابل للتطبيق 

ة ورود يأ يوضح وصول أشعة الشمس في الشتاء لكامل واجهة المبنى الخلفي واعتبرت زاو -بطابقين والمقطع أ
 درجة. ٢٧األشعة الشمسية 

 

 أ-المقطع أ        
 

 توضع البناء (الباحث)اختالف ارتفاع المباني حسب جهة ) ٨٦لشكل (ا

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٨، ص ٢٥انظر الفقرة نظام ضابطة البناء، الجدول ): ١(

 أ

 أ
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ويساعد اختالف االرتفاع وتشكل الظالل بين المباني في زيادة حركة الهواء واستقطاب الهواء للمناطق المشمسة 
ن نتيجة اختالف الضغط المتشكل بين المناطق المشمسة والمناطق المظللة مما يساهم في زيادة حركة الهواء بي

 والشكل التالي يوضح ظالل المباني المقترحة والظالل فيما بينها. المباني واستقطاب الرياح الغربية المفضلة
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل الظالل بين المباني المختلفة االرتفاع (الباحث)) ٨٧لشكل (ا

 تجميع المقاسم وفق نظام ضابطة البناء المعدل:: لثانيالفصل ا
مع العناصر المناخية  العمران المقاسم عامل مهم من العوامل التي تؤثر على تحقيق التكامليعتبر اسلوب تجميع 

يفضل تجميع المقاسم بحيث يكون المحور الطولي للتجميع باتجاه شرق  )١(وبناًء على ما ورد في الباب األول
على ذلك سيتم اعادة  المستمر) وبناءً  –وصنفت اساليب تجميع المقاسم في جميعة البحوث (المتناوب غرب 

 .تجميع هذه المقاسم بنفس الطريقة ولكن اعتمادًا على نظام الضابطة المعدل
تجميع المقاسم المفضل هو باتجاه شرق غرب وعند دراسة الجمعية في الباب  اتجاهكما ورد في الباب األول إن 

 األرض كان باتجاه شمال جنوب في شمال سلوبالغالب هو شمال جنوب باستثناء اال التجاهالثاني تبين أن ا
التجميع أيضًا لتحقيق التكامل على  اتجاهوعند تعديل شكل المقسم والوجائب في هذا الباب كان البد من تعديل 

صعيد المقسم الواحد وعلى صعيد المقاسم المتجاورة والشكل التالي يوضح التعديالت التي تمت لتحقيق أكبر 
 مس ،الرياح) :توافق مع العناصر المناخية (الش

 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٩، ص  أساليب تجميع المقاسم السكنية وانعكاسها على المباني  ٢–٢انظر الفقرة  ):١( 
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 تجميع المقاسم بين الدراسة الحالية والمعدلة في جميعة البحوث (الباحث) اتجاهمقارنة ) ٨٨لشكل (ا

تجميع المقاسم باتجاه  اتجاهي أصبح فيها نالحظ من الشكل السابق االختالف بين الدراسة الحالية والمعدلة والت
شرق غرب وهذا يساعد على االستفادة من أشعة الشمس في الجهة الجنوبية كون اغلب واجهات المباني منفتحة 
نحو الجنوب وجهة تالصق المقاسم في الجهة الشرقية والغربية تساعد في الحماية من أشعة شمس الصيف ،كما 

شرق غرب يساعد في الحماية من الرياح الشمالية الغير محبذة ويسمح للرياح الغربية  باتجاهأن اصطفاف المباني 
بالدخول بين المباني والظالل التي ترميها المباني فيما بينها تشكل مناطق ضغط مرتفع ومنخفض تساهم أيضًا 

 في جذب وتحريك الهواء بين المباني والجهتين الشرقية والغربية.
 
 
 
 
 
 
 

 بعد التعديل قبل التعديل
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 :المقترح البناء ضابطة نظام وفق التجميع ليباسا تعديل ١-٢
 وفق نظام ضابطة البناء المعدل: المتناوب تجميع المقاسم لوباس١-١-٢

وبناًء على نظام  االسلوب الشطرنجييقسم اسلوب تجميع المقاسم إلى نوعين األول شمال الموقع العام وهو 
أشعة الشمس في الجهة الجنوبية والشكل التالي يوضح ضابطة البناء المعدل تكون جميع المباني قد استفادت من 

 ذلك:
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسلوب التجميع الشطرنجي وفق النظام المعدل في جمعية البحوث (الباحث)) ٨٩لشكل (ا

في شرق الموقع العام وغربه في التوزيع الحالي يكون محور اسلوب التجميع هو شمال  المتناوبأما الثاني فهو 
وبالتالي يستحسن أن يكون باتجاه شرق غرب للسماح بأكبر عدد ممكن من المقاسم  جنوب وهو غير مفضل

 باالستفادة من الجهة الجنوبية مع تعديل شكل المقسم والوجائب وفق النظام المعدل والشكل التالي يوضح ذلك:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باحث)اسلوب التجميع المتناوب وفق النظام المعدل في جمعية البحوث (ال) ٩٠لشكل (ا

الحل قابل دخال تعديالت بسيطة على موقع الروضة وشكلها وتعديل اشكال المناطق الخضراء يصبح هذه إوب
واالستفادة من الجهة الجنوبية والحماية  فق الشمسي لجميع المباني السكنيةاوتحقيق الفائدة من حيث التو  للتطبيق

استفادت من الجهة الجنوبية بسبب التباعد الذي حدده حيث نالحظ أن جميع المباني  في الجهة الشرقية والغربية
 .نظام ضابطة البناء المعدل كما أنه حقق حماية من شمس الصيف في الواجهتين الشرقية والغربية
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 :وفق نظام ضابطة البناء المعدل المستمر تجميع المقاسم لوباس ٢-١-٢
يوجد في جميعية البحوث اسلوبين للتجميع المستمر األول 

وهذا األسلوب كان في شرق الموقع العام  مستمر الرباعيال
% من المباني كما ٥٠اليحقق االستفادة من شمس الشتاء بنسبة 

ورد في الدراسة التحليلية في الباب الثاني وعند تعديل شكل 
المقسم وأبعاد الوجائب وفق ماهو وارد في نظام ضابطة البناء 

 تادت من الشمس وحققالمعدل نالحظ أن جميع المقاسم قد استف
 )٩١(الحماية منها في الواجهتين الشرقية والغربية والشكل 

 يوضح ذلك:
                                    

 
 اسلوب التجميع المستمر الرباعي وفق النظام المعدل في جمعية البحوث (الباحث)) ٩١لشكل (ا  

في الدراسة  حيث تتالصق المقاسم باالتجاه شمال جنوبواالسلوب الثاني هو اسلوب التجميع المستمر الجانبي 
وهو يؤدي لحرمان المباني من شمس الشتاء بسبب التباعد القليل بين المباني (نسبة المباني التي تستفيد  الحالية

والتؤدي للحماية من الشمس صيفًا (نسبة المباني التي ظللت صيفًا في  % فقط )٤٢من الجهة الجنوبية 
عادة توزيع المقاسم المعدلة وتعديل محور تجميع المقاسم إلى شرق إ وعند )١(%)٠لشرقية والغربيةالواجهتين ا

والشكل  حققت التالؤم مع حركة الشمس من حيث الحماية أو االستفادة منهاغرب نالحظ بأن جميع المباني 
  التالي يوضح ذلك:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وفق النظام المعدل في جمعية البحوث (الباحث)اسلوب التجميع المستمر الثنائي ) ٩٢لشكل (ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦٧، ص  )٢١( جدولال ، ١-١ -١انظر الفقرة ): ١(
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نالحظ من الشكل السابق أن التغيرات التي أجريت على شكل المقسم واسلوب تجميع المقاسم ممكنة مع اجراء 
لي بين الفراغ الداخقد أصبح تعديالت بسيطة في شكل وتوضع المناطق الخضراء وشكل مواقف السيارات فقط و 

ومنفتح نحو الغرب للسماح بوصول )١(كما هو مفضل  ذو شكل مستطيل محوره شرق غرب بعد التعديل المباني
كما أن المباني التي تقع في الجهة الشمالية تساعد في الحماية من الرياح الشمالية الغير  المحبذة الرياح الغربية

 .وأصبح محور تجميع المباني باتجاه شرق غرب محبذة
الوجائب ومحور تجميع المقاسم  وربطهم مع الشمال  أبعادبأن تعديل شكل المقسم و  الحظما سبق نوم

الجغرافي قد ساهم في تحسين االستفادة من األشعة الشمسية أو الحماية منها كما ساعد في االستفادة 
 من الرياح المحبذة أو الحماية منها. 

 :مة بيئياً ءلي المحيط باألبنية لتكون أكثر مالادخال بعض التعديالت على الجوار الحا :٣- ٣
من خالل الدراسة التحليلية تبين أن بعض أجزاء الموقع العام للجمعية كانت تؤثر بشكل سلبي على األبنية فمثًال 
في الجهة الجنوبية للموقع كان يوجد أشجار دائمة الخضرة ذات ارتفاع كبير مما سبب حرمان هذه المباني من 

س الشتاء وكان يمكن االستعاضة عن هذه االشجار إما بأشجار ذات ارتفاع قليل (شجيرات) أو أشعة شم
باستخدام أشجار موسمية (خضراء صيفًا فقط) بحيث تؤمن الحماية صيفًا وتسمح بالتشميس شتاًء و الشكل التالي 

 يوضح ذلك:

 معالجة أشجار الجهات الجنوبية (الباحث)) ٩٣لشكل (ا

األشجار التي تقع في الجهة الشمالية ذات ارتفاع جيد ودائمة الخضرة لتؤمن الحماية من الرياح ويفضل أن تكون 
الشمالية خاصة في فصل الشتاء ويمكن االعتماد على أشجار السرو والصنوبر في شمال الجمعية، كما يفضل 

ة من الشمس صيفًا (خضراء) أن تكون األشجار التي تقع في الجهة الشرقية والغربية موسمية بحيث تؤمن الحماي
وتساعد على وصول الشمس شتاًء (عارية من األوراق) واستخدام انواع من األشجار تقوم بعملية النتح نحو الجو 

 .)١( المحيط بها (تمتص الماء من األرض وتطرحه بالجو على شكل بخار ماء)
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧ة في المباني، ص حيدر المقداد، دور التصميم الحضري والمعماري في ترشيد استهالك الطاق الجوادي): ١(
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 )١(األشجار في الجهة الشرقية والغربية وحماية المباني من أشعة الشمس المباشرة) ٩٤لشكل (ا 

كما يفضل معالجة مواقف السيارات وخاصة التي تقع في الجهة الشرقية والغربية بزرع شجيرات تساعد على  
ة لهذه المواقف كما تؤمن تظليل للمشاة وللسيارات كما هو تخفيف انعكاس األشعة الشمسية على األبنية المجاور 

 موضح في الشكل التالي: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 معالجة أشجار مواقف السيارات في الجهة الشرقية والغربية (الباحث)) ٩٥لشكل (ا
 

فت بشكل األشجار تلعب دورًا مهمًا في تكامل العمران مع البيئة المحيطة فيما اذا وظومماسبق يمكن القول بأن 
فيفضل أن تكون األشجار في الجهة الجنوبية إما موسمية (خضراء صيفًا وعارية شتاًء) أو ذات ارتفاع صحيح 

قليل لتحقق االستفادة من شمس الشتاء، كما يفضل أن تكون األشجار موسمية أيضًا في فصل الصيف وذات 
يف من خالل ظلها سواء على المباني أو ارتفاع كبير خاصة في الجهات الشرقية لتؤمن الحماية من شمس الص

األرصفة والطرقات، ويفضل أن تكون األشجار في الجهات الشمالية دائمة الخضرة وذات كثافة جيدة لتحقق 
 الحماية من الرياح الشمالية.

 
 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧محمد نديم، العمارة الخضراء ص  هيكل): ١( 
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 :البيئة مع العمران تكامل في تساهم التي المعمارية المعالجات بعض: لثالثالفصل ا
والتي يجب أن تكون معالجات وليست مسببات لمشاكل تؤدي لحرمان سلبًا بعض العناصر المعمارية أثرت 

ومن هذه العناصر (توضع قسم المعيشة ضمن  المباني من االستفادة من العناصر المناخية (الشمس، الرياح ...)
،.....) ولذلك من خالل ماسبق يمكن تحديد اماكن البناء، طريقة افراز الشقق ضمن البناء، الفتحات، مواد البناء

التعديالت التي من شأنها أن ترفع كفاءة هذه العناصر وتجعلها  خال بعضالضعف في هذه العناصر وبالتالي اد
 صحابها.أ مة للبيئة وتخفف من التلوث البيئي الناتج عن هذه المساكن وتحقق وفرًا اقتصاديًا يعود علىءمال أكثر

 :قة جهة دخول البناء بتوضع قسم المعيشة في البناءعال: ١- ٣
وهذا مالم يتم االستفادة من الجهة الجنوبية ضمن البناء يعتبر العامل األساسي في تحديد طريقة توزيع الشقق 

وعند وفي جمعية البحوث كان كل طابق في البناء مؤلف من شقتين لحظه في األنظمة والتشريعات العمرانية. 
% ولعل ٨٥إلى  وصلتأن نسبة المباني السيئة حيث مراعاة توضع الشقق بالنسبة للجنوب  ني لم يتمتوزيع المبا

، وبالمقابل كان يمكن أن جهة الدخول للبناء في الموقعل وفقاً تغير توضع المبنى بالنسبة للشمال ذلك كان سببه 
ليس من الضروري أن تكون جهة الدخول  هواعتبار أنيتم معالجة هذه المشكلة من خالل تغير جهة الدخول للبناء 

ق أن تكون كل شقة مستفيدة من الجهة الجنوبية واألشكال التالية يللمساعدة في تحقللبناء هي واجهة قسم المعيشة 
 توضح الوضع الراهن والتعديل المقترح:

 
 

 
 

 وث (الباحث)اسلوب التجميع المستمر الثنائي وفق النظام المعدل في جمعية البح) ٩٦لشكل (ا
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٩، ص  أساليب تجميع المقاسم السكنية وانعكاسها على المباني  ٢ – ٢انظر الفقرة  ):١(

 قبل التعديل
 بعد التعديل
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استفادت جهة قسم المعيشة بالضرورة اعتبار أن جهة الدخول للبناء ليست  عند يالحظ من الشكل السابق أنه
يتمكن  مراعاة ذلك لكييفضل  جميع الشقق من الجهة الجنوبية المفضلة وبالتالي عند الدراسة التصميمية للشقة

كما يفضل اعتبار أن  االستفادة من التوجيه األمثل لهاوضع قسم المعيشة في الجهة الجنوبية مما يحقق من 
  .المحور الفاصل بين الشقتين هو باتجاه شمال جنوب

 :عالقة درج البناء بتوضع قسم المعيشة في البناء: ٢- ٣
ألن مدخل الشقة يفضل أن يؤدي بشكل توضع قسم المعيشة داخل الشقة  يلعب درج البناء دورًا هامًا في تحديد

بناء في واجهة البناء عنه اذا ما كان فيختلف توضع قسم المعيشة اذا كان موضع درج المباشر لقسم المعيشة، 
في واجهة البناء وكانت هذه الواجهة ذات توجيه غير محبذ (شمالي،  الدرجففي حالة توضع  في وسط البناء

عيشة في الجهة الغير محبذة أيضًا بسبب ارتباطهما والشكل التالي شرقي، غربي) هذا سيؤدي ألن يتوضع قسم الم
  .يوضح عالقة توضع درج البناء بقسم المعيشة

 
 العالقة بين درج البناء وتوضع قسم المعيشة (الباحث)) ٩٧لشكل (ا

يتيح امكانية االستفادة من الجهة الجنوبية والدرج  نالحظ من الشكل السابق االختالف بين الدرج الوسطي الذي
المتوضع في واجهة البناء الذي فرض أن يكون قسم المعيشة في الجهة الشمالية كما أن هذا الدرج احتل مساحة 

وفي جميعة البحوث كانت بعض المباني يتوضع من واجهة البناء كان يمكن أن تستغل من قبل غرف الشقق، 
بسبب ارتباط موقع درج البناء جهة البناء مما كان سببًا في توضع قسم المعيشة في هذه الواجهة فيها الدرج في وا

 ، لذلك يفضل االعتماد على الدرج الوسطي في البناء وذكر ذلك في األنظمة العمرانية.بتوضع قسم المعيشة
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 ثالث ............................نتائج الباب ال
على رسم ظل البناء واالستفادة منه في تحديد شكل المقسم وأبعاد الوجائب عندما تم االعتماد  •

 أصبحت اغلب المباني تحقق االستفادة والحماية من أشعة الشمس.
أن ال يتم تحديد شكل المقسم أو أبعاد الوجائب بشكل مسبق وبشكل منفرد قبل تحديد شكل  فضلي •

ومايترتب عليه من وارتفاعه ديد شكل البناء البناء بل يجب أن يتم ذلك على التوازي مابين تح
 ظالل سيرميها ومابين شكل المقسم وأبعاد الوجائب.

تم المحافظة على نفس اساليب تجميع المقاسم مع تعديل في أبعاد المقاسم والوجائب وهذا أدى  •
 ألن جميع المباني حققت التوافق مع حركة الشمس.

غرب ازداد عدد المباني التي استفادت من الجهة  عند تعديل محور تجميع المقاسم ليصبح شرق •
الجنوبية وحققت التوافق مع حركة الرياح السائدة من خالل الفراغات الداخلية بين المقاسم ومن 

 .خالل تشكل مناطق ضغط مرتفع ومنخفض ساهمت في زيادة حركة الهواء بين المباني
بة للمباني التي وقعت في الجهة الجنوبية نتج عن تغير ارتفاع المباني في الجهة الشمالية بالنس •

عندما تالصقت المقاسم باتجاه شمال جنوب إلى استفادة عدد أكبر من الشقق من أشعة الشمس 
 في الجهة الجنوبية وهذا يؤكد على ضرورة ان التكون المباني ذات ارتفاع ثابت.

اء بشكل وسطي ليسمح يجب أن يكون قسم المعيشة بالجهة الجنوبية ويفضل أن يكون درج البن •
 بحرية توضع مدخل البناء ويساهم في زيادة مساحات الواجهات التي تستفيد منها الشقق.

بذ التمييز بين الجهات التي ستكون فيها هذه األشجار فيفضل أن تكون حي عند استخدام األشجار •
هة الشمالية األشجار في الجهة الجنوبية ذات ارتفاع قليل أو أن تكون موسمية بينما في الج

يفضل أن تكون ذات ارتفاع كبير ودائمة الخضرة وفي الواجهتين الشرقية والغربية يفضل االعتماد 
   على اشجار ذات ارتفاع كبير وموسمية لتحقق الحماية من أشعة الشمس صيفًا.
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 النتائج والتوصيات
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 نتائج البحث:
لعمرانية وخاصة نظام ضابطة البناء كونه المؤثر الرئيسي وبشكل مباشر في تحديد تناول البحث األنظمة ا

اشكال المقاسم وتحديد أبعادها وفرضه للوجائب وتحديده الرتفاع البناء وعالقة هذه األنظمة مع عناصر البيئة 
والحماية منها في المحلية (الشمس، الرياح ...) من حيث االستفادة من األشعة الشمسية في الجهة الجنوبية 

الجهات الشرقية والغربية واالستفادة من الرياح المحبذة والحماية من الغير محبذة من خالل مجموعة من 
الدراسات النظرية والتحليلية والتطبيقية التي تم تناولها في األبواب السابقة وتم التوصل لمجموعة من النتائج 

وير األنظمة والتشريعات العمرانية وتعميق دورها البيئي في الرئيسية التي تساعد في إيجاد مقترحات لتط
 المناطق السكنية المنفصلة في مدينة حلب وتتلخص هذه أهم هذه النتائج:

  في مدينة حلب: النظام العمرانيعلى صعيد 
لم يتم ربطها و  هاطريقة افراز  حتى أو لطريقة تجميع المقاسم محدداتلم يحدد النظام أيه ضوابط أو  -١ 

تارة تكون متوافقة وتارة  (مجموعة مقاسم)مع الشمال الجغرافي وبالتالي يمكن ان يؤدي ذلك لتشكل جزر
 .أخرى تكون غير متوافقة مع تحقيق االستفادة من عناصر البيئة الطبيعية

على تصنيف المناطق محددة (ولو بتحديد أصغر طول للمقسم) مسبقًا بناًء  أبعاد المقاسمكانت  -٢
التي وضعها نظام ضابطة البناء ولم يوضح هذا النظام طريقة اعتماد هذه التصنيفات مما يترتب السكنية 

على ذلك أنه يمكن أن تكون هذه المساحات اكبر أو اصغر من المساحة المطلوبة وهذا يكرس عملية 
 الفصل بين عمليتي التخطيط والتصميم اللتان يفترض أن تعمال على التوازي فيما بينهما.

أو لشكل البناء الناتج عن أشكال  توضع البناء ضمن المقسملم يتطرق نظام ضابطة البناء لطريقة  – ٣
وتأثيرها على توضع قسم المعيشة الذي يفضل أن يتخذ  لمقسمهذه المقاسم كما أنه لم يحدد جهة الدخول ل

 الجهة الجنوبية.
خلفية  –قسم فهي كما وردت فيه "أمامية نسبة إلى موقعها في المالوجائب حدد نظام ضابطة البناء  – ٤
جانبية" وهذا التحديد يغفل جانب االستفادة من الشمس صيفًا أو الحماية منها شتاًء ألنها قد تكون  –

 شرقية أو غربية أو شمالية أو جنوبية.
كانت محددة بشكل متساٍو ومسبق وهذا التساوي ال يعطي أهمية لجهة جغرافية على  الوجائبقيم  – ٥

أخرى مع العلم أن زاوية ورود األشعة الشمسية في الجهة الجنوبية صغيرة وهي التي يجب االستفادة منها 
شتاًء وبالتالي يجب أن تكون الوجيبة ذات بعد أكبر من باقي الجهات أما أشعة الشمس الغير مرغوبة 

 ذلك. صيفًا والتي يجب الحماية منها يفضل أن يكون بعد الوجيبة فيها أصغر لتحقيق
من خالل تحديد عدد الطوابق وارتفاع الطابق الواحد وهذا  ارتفاع واحد للمبانيأعطى هذا النظام  – ٦

انعكس سلبًا ألنه ال يميز موقع المبنى فيما اذا كان شمالي عنه اذا ما كان جنوبي مما يؤثر على الصعيد 
سمح باالستفادة من الشمس المرغوبة العمراني في أن ُتحرم هذه المباني من أن تظلل بعضها البعض أو ت

 كما أنه يزيد من تعرض السطح النهائي ألشعة الشمس صيفًا بدًال من ان يظلل البناء نفسه.
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كل هذه النتائج تدق ناقوس الخطر لضرورة التنبه لما سيفرزه هذا النظام المطبق في جميع مناطق 
تب عنه من زيادة في التلوث واستنزاف حلب القائمة أو التي ستقام ضمن مناطق التوسع وما سيتر 

التي أجريت في للموارد وكلفة اقتصادية سيتحملها كل من يقطن هذه المباني ولعل الدراسة التطبيقية 
 تطبيقه.حجم التأثير السلبي الناتج عن  وضحتعلى منطقة سكنية خاضعة لهذا النظام  نيالباب الثا

  العلمية جمعية البحوثفي  النظام العمرانيعلى صعيد: 
مما انعكس سلبًا على نسبة المباني التي  كانت باتجاه شمال جنوب اغلب محاور تجميع المقاسم – ١

 ١٢تحقق التوافق مع عناصر البيئة المحلية حيث وصلت نسبة المباني التي تحقق التظليل صيفًا ل 
 %.٥٩% فقط ونسبة المباني التي تحقق الفائدة من شمس الشتاء إلى 

على مستوى الموقع العام كانت الجهة الجنوبية غير مستغلة بشكل جيد وٕانما  توزيع المقاسمعند  – ٢
كانت المقاسم منتشرة على الجهتين الشرقية والغربية واتجاه المحور الطولي ألساليب تجميع المقاسم 

 كانت شمال جنوب في حين أن االتجاه المفضل هو شرق غرب.
أي أن شكله مربع وهو الشكل الغير محبذ ألنه  ٣٠× ٣٠ اد المقسمأبع حدد نظام ضابطة البناء – ٣

ال يعطي أفضلية لجهة على أخرى، كما أنه عند تساوي الوجائب أدى لحرمان المباني عند تالصق 
 المقاسم بالجهتين الشمالية والجنوبية في االستفادة من شمس الشتاء.

ود ضمنه فكانت اشكال المباني مربعة عند المربع على شكل البناء الموج شكل المقسمانعكس  – ٤
 الشكل الغير محبذ في مدينة حلب. تساوي الوجائب وهو

وتحديدها بشكل مسبق أثر بشكل سلبي على جميع شقق البناء حيث وصلت نسبة  ثبات الوجائب – ٥
% فقط والشقق التي استفادت من شمس  ١٦إلى الشقق التي تحقق الحماية من أشعة شمس الصيف 

% فقط أي أن النسبة العظمى من الشقق سوف تحتاج للتدفئة شتاًء بشكل كامل ٣٣تاء إلى الش
 وللتبريد صيفًا مما يسبب زيادة في التلوث وكلفة اقتصادية زائدة.

كانت غير كافية ومنسوبة تبعًا للمقسم حيث أنها كانت بشكل وسطي نصف  أبعاد الوجائب - ٦
ارتفاع البناء وفي الجهة الشرقية والغربية  ١,٥ة في الجهة الجنوبية ارتفاع البناء ولكن النسبة المطلوب

ارتفاع البناء لتحقيق االستفادة أو الحماية من األشعة الشمسية مما ساهم في زيادة نسب الشقق  ٠,٧
 السيئة والتي ال ترى النور أو تستفيد من التهوية الطبيعية.

سبب في أن المباني األمامية التي قد تقع في الجهة  وهذا ذات ارتفاع ثابتجميع المباني كانت  – ٧
الجنوبية حرمت المباني الخلفية التي اتخذت الجهة الشمالية من أشعة شمس الشتاء المفضلة، كما أنه 

 حرم المباني من مبدأ التظليل الذاتي في الجهات التي بحاجة للحماية من أشعة الشمس.
وربطها بالنسبة لجهة الشمال الجغرافي مما  دخول للمقسمجهة اللم يحدد نظام ضابطة البناء  – ٨

سمح لكثير من المباني أن يكون فيها قسم المعيشة في جهات غير محبذة بسبب ارتباط قسم المعيشة 
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بدرج البناء الذي كان غالبًا في واجهة الدخول للبناء فبلغت نسبة الشقق التي يكون فيها قسم المعيشة 
 قق وهي نسبة قليلة جدًا.% فقط من اجمالي الش١٥
بحيث يكون  ضرورة استفادة كل شقة من الجهة الجنوبيةلم يشر نظام ضابطة البناء إلى  – ٩

المحور الفاصل بين الشقتين في البناء شمال جنوب على اعتبار أن كل بناء كان يحوي شقتين في كل 
 طابق لتحقيق ذلك.

 العناصر البيئية في جمعية البحوث بعض الممارسات التي أثرت على تالؤم المباني مع: 
بالمقاسم السكنية كانت المناطق الخضراء في بعض الجهات ذات تأثير  صعيد الجوار المحيطعلى  – ١

سلبي كما في جنوب الموقع بسبب طبيعة األشجار التي كانت دائمة الخضرة وذات ارتفاع كبير مما 
 الشمس شتاًء. يؤدي لتشكل ظالل على هذه المباني تحرمها من أشعة

التي كانت في الغالب باتجاه شرق غرب من حيث تحقيق الحماية  معالجة الشوارع الداخليةلم يتم  – ٢
من الرياح الشمالية أو من حيث تخفيف األثر السلبي للمساحات الزفتية التي تعكس جزء كبير من أشعة 

 الشمس الساقطة عليها خاصة في فصل الصيف.
متماثلة في جميع واجهات البناء وهذا ذو تأثير سلبي ألنه ال يميز الجهات التي  ءفتحات البناكانت  – ٣

يفضل أن تكون الفتحات فيها صغيرة لتحقيق الحماية من أشعة الشمس في هذه الواجهات عن الفتحات 
 .في الجهات الجنوبية لتحقيق االستفادة من أشعة الشمس ةالتي يجب أن تكون كبير 

في الجهات الشرقية والغربية لتحقيق الحماية من أشعة  د على الكاسرات الشمسيةاالعتمالم يتم  – ٤
 شمس الصيف.

نفسه أو في مواد البناء سواء على مستوى البناء  االعتماد على التقنيات الحديثة المستخدمةلم يتم  – ٥
 على مستوى الموقع العام.

ظام وطريقة تعامله مع المباني حيث انه ال وبالتالي يجب إعادة النظر في مدى جدوى اعتماد هذا الن
يتعدى امالء وفرض معطيات ليس لها أي مرجعية بيئية مما ترتب عليه نتائج سلبية كبيرة ساهمت في 
تعميق بعد هذه المباني عن االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وعندما نعلم بأن هذه األنظمة قد 

ر المخططات التنظيمية لمدينة حلب ولم يتم مراعاة الجانب ) وقبل صدو ٢٠١٢أقرت منذ فترة قريبة (
البيئي فيها نرى مدى حجم المشكلة التي سوف نصادفها في األعوام القادمة على اعتبار أن 
المخططات التنظيمية المصدقة حديثًا لم تدخل حيز التنفيذ، وعند البدء بتنفيذها سوف تولد أبنية تعاني 

 بيق هذا النظام وحرمانها من التكامل مع البيئة المحلية.كما سابقاتها من تبعات تط
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 التوصيات:
 تعديل األنظمة العمرانية من خالل :

باتجاه هو تجميع المقاسم لمحور  ه أفضلبحيث تحدد أنبطريقة تجميع المقاسم إضافة مادة تتعلق  -١
شكل مستطيل محوره ذو أن يكون تكون المقاسم مجمعة حول فراغ عمراني  ه عندماشرق غرب وأن

 الطولي باتجاه شرق غرب.
يكون شكل المقسم مستطيل  ه يحبذ أنمن خالل أن أشكال المقاسمالتي تحدد  ۱٥۷ تعديل المادة – ٢

أن تحدد بناًء على ظل  يفضلمحوره الطولي باتجاه شمال جنوب وٕاضافة فقرة تحدد أن أبعاد المقسم 
 فادة من الشمس المرغوبة والحماية من الشمس الغير مرغوبة.المبنى المقام ضمنه بحيث يتم تأمين االست

وجعل الوجائب تنسب تبعًا لموقعها  بفرض الوجائبالمتعلق  ١٥٧البند األول في المادة تعديل  – ٣
غربية) واالستغناء عن القيم التي حددها النظام واالستعاضة عنها  –شرقية  –جنوبية  –الجغرافي (شمالية 
ارتفاع البناء االعلى في الجهة الجنوبية  ٣/٢فاع البناء وموقع الوجيبة فتكون النسبة بنسب ترتبط بارت

 .ارتفاع البناء االعلى في الجهة الشرقية والغربية ٢/٣و
بشكل متساوي لجميع المباني  ارتفاع البناء االعظميتحدد  ذيال ١٥٧البند الرابع في المادة  الغاء – ٤

الحرية في إيجاد مباني ذات ارتفاعات متمايزة خاصة في الجهتين الشرقية واالستعاضة عنها بمادة تترك 
 .والغربية وبشرط أن ال تؤثر سلبًا على المباني المجاورة

بحيث يكون المحور الطولي للبناء شرق غرب  شكل وتوجيه البناءإضافة مادة تتعلق بتحديد  – ٥
 .درجة عن الشمال باالتجاه الغربي ١٥وبدوران 

واعتماد أن يكون درج  قسم المعيشة في الجهة الجنوبيةام المصمم المعماري بضرورة توضع الز  – ٦
 البناء وسطي وٕالغاء مبدأ واجهة الدخول للبناء هي واجهة قسم المعيشة.

عن شقتين وأن يكون المحور الفاصل بين  عدد الشقق في الطابق الواحدأن ال يتجاوز يفضل  – ٧
 للتخلص مبدأ الشقق التي تسمى حشوات.الشقق باتجاه شمال جنوب و 

في واجهات المباني متمايزة حسب الجهات الجغرافية واالعتماد على  الفتحاتضرورة أن تكون  – ٨
التقنيات الحديثة في اكساء وتغطية هذه الفتحات لما لها من دور كبير في زيادة التأثير اإليجابي لهذه 

 الفتحات.
ذات عازلية جيدة في الجهات الشرقية والغربية وذات  مواد بناءد على التأكيد على ضرورة االعتما – ٩

 إيصالية حرارية جيدة في الجهة الجنوبية.
المستخدمة في المناطق  نوع النباتات واألشجارأن يتم إنشاء جهة مختصة في مراقبة وتحديد  – ١٠

وموسمية في الجهات الشرقية الخضراء بين األبنية بحيث أن تكون دائمة الخضرة في الجهات الشمالية 
 والغربية والجنوبية.
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Research problem:  
The world faces steadily lot of challenges that result from the 
consumption of traditional energy for human needs and comfort, and to 
reflect that the increasing consumption of these energies in urban 
development, which poses a significant burden on the natural 
environment. 

The world has alerted for several decades to the risks coming so that the 
calls for laying the foundations for environmental  Urbanism and other 
highlights the importance of green architecture or environmental design 
features and all calls integration architecture with the natural environment 
and consumption natural energy sources to the extent that provides 
environmental population health and does not lead to deprivation next 
generations of their right to sources of energy.  
Because environmental protection and utilization of renewable energy 
sources are two things cannot be without controls and legislation 
regulating the production process Urban has launched the idea of this 
research attempt to highlight the legislation Urban from the standpoint of 
environmental and stand on the consequent result of application of the 
positives and negatives.  
The beholder to the physical environment surrounding us in Syria and in 
Aleppo specifically noted what the results of this Urban system There are 
areas select buildings high where three floors and other areas adjacent to 
the previous set elevations where b 4 floors and determine the spacing 
between the buildings to some areas to 3 meters and the other 4 meters 
without environmental reasons show the accuracy of the adoption of these 
figures. 
All this gave a kind of urban impasse and underdevelopment resulting 
deprive the city of beauty and an increase in energy consumption leads to 
environmental pollution and the cost of expensive financial Cost Paid by 
all who live in this city. 
All this holds many architects and researchers today to study these 
systems Urban applicable and feasibility and impact on the urban 
environment and the surrounding medium groupings that underpin and 
clarification its advantages, if any, and cons obvious visible, and in this 
context comes this search to reflect what occupies many interested in 
today and contributes to answer some questions and ask some visions of 
the to catch passengers era. 



Research subject:  
The compatibility with the environment in architecture is supposed to be 
the basic need for all architects, and observer in the environmental urban  
notes the lack of some of the buildings of the environmental conditions 
that produce important questions, which: 
• What are the laws and regulations that control the local urban product? 
• How the system of urban should  be linked to environment? 
• Does the urban system in force to the separate residence objectives in 
compatibility with the local environment? 
• What are the controls and environmental standards that must be secured 
in zoning processes? 

 

Research objective:  
This study seeks to achieving the following objectives:  
1 - evaluation the laws and regulations of urban applicable in Aleppo 
from point consideration of sustainable urbanization. 
2 - determine the effects of laws and regulations on the environment of 
urban and environmental.  
3 - try to put forward solutions and priorities to improve the current 
situation of the separate accommodation in the city of Aleppo. 

 

 

The importance of research:  
The importance of research Begin to know the extent to which the system 
Urban in the city with the requirements of the local environment in order 
to reach gatherings residential to be more than just a place to live, in 
addition to the inadequate system of urban environment leads to lack of 
access to natural resources and renewable to depletion of energy 
resources and increasing pollution and waste of economic because its 
effects on the individual and society. 

 

 

 



Research Methodology:  
Methodology of the study is based on:  
- I:  
In-depth study of the foundations of urbanization and environmental 
requirements, so take advantage of them in the legislation relating to the 
process of urban planning and environmental design.  
- Second:  
Approach relies on the analysis of the applicable laws and regulations and 
studied in order to see the pluses and minuses and its impact on the urban 
environment and evaluated within titrated take the environment into 
account.  
- Third:  
To identify the effects of regulations and legislation in the city of Aleppo, 
so that it is taking some of the different types of housing separated and 
studied conclusion what it takes to overcome the status quo. 
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