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 العمارة واملناخ

 
 املؤلف املهندس عبدهللا علي الثروه

 
 مقدمة :

 
البيئة والعمارة والعالقة بينهما من شح يعانية الباحثون يف جماالت  قليلة هي الكتب اليت تتحدث عن العالقة بني العمارة واملناخ ويعد هذا الكتاب إضافة للمكتبة العربية اليت هي يف أمس احلاجة اليه ملا
ومات عن طبيعة املناخ احمليطة يف التصاميم . حبيث ال تتعارض مع يف املعلومات املنشورة والكتب املؤلفه اليت تساعدهم يف احباثهم وهلذا تناول املؤلف يف كتابة مهمة املعماري واملخطط يف ترمجة املعل

لتحقيق بيئة مناخية مناسبة ألي ت املستفيده يف املناطق احلارة عالية اجلفاف أو عالية الرطوبة وأتثري املناخ على املبىن من خالل االفكار والطرق العملية والعلمية االحتياجات االساسية ورغبات اجلها
 مبىن ابستخدام املصادر الطبيعية .

من خالل اجياد افضل احللول املناسبة يف اجلوانب االقتصادية والطبيعية هلا اليت هي أساس جناح أي تصميم معماري والبد  وتناول املؤلف دراسة العوامل الطبيعية احمليطة ألي تصميم معماري . وذلك
يد ومناخ والسلبيات واالجيابيات اليت تؤثر خضراء وعادات وتقال للمالك واملصمم واملقاول واملهندس ان يتقصى عنها قبل تنفيذ أي مبىن وأن يقيم مجيع التأثريات الطبيعية احمليطة من طبوغرافيا ومناطق

 بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف حتديد اكثر العناصر مالئمة للمبىن ولكل من ينظر لالمور بنظرة علمية واقتصادية .
 على حسب ما يلي : صفحة مبا فيها االغلفة واملراجع واملصطلحات وقد قسم املؤلف كتابة اىل اربعة عشر فصال جاءت 170عدد صفحات الكتاب 

 
 : الطبوغرافية املناخية : الفصل االول

 )الطبوغرافية املناخية . املناخ . هطول االمطار . درجة احلرارة . أشعة الشمس . .. اخل (
كم وتشغل اململكة العربية السعودية أربعة أمخاس املساحة كما تناول   3,000,000افتتح املؤلف يف هذا الفصل ابلطبوغرافية املناخية وأوضح أمهية موقع اجلزيرة العربية يف قارة اسيا اليت تبلغ مساحتها 

 ة يف شبة اجلزيرة العربية .االمهية السياسية واالسرتاتيجية واالقتصادية للموقع اجلغرايف لشبة اجلزيرة العربية مرفقا شكال يبني املوقع اجلغرايف ودرجات احلرار 
اخية من حيث هطول االمطار تناول فيه الدرع العريب واالرتفاعات واالخنفاضات وحتول بعد ذلك اىل املناخ يف اجلزيرة العربية واجلفاف فيها ، مث تناول الصفة املنمث انتقل بعد ذلك اىل الطبوغرافية 

بها يف كل فصل من السنة . ساردا شكل الصف املناخية الثالثه وهي أشعة الشمس اليت وقلتها مبينا ذلك ايضا برسوم بيانية وحتول بعد ذلك اىل درجات احلرارة يف اجلزيرة العربية يف خمتلف املناطق ونس
ىل تقل بعد ذلك اىل الرايح واجتاهاهتا يف اجلزيرة العربية اتتميز هبا اجلزيرة العربية مبينا ذلك من خالل رسم بياين يوضح فيه كمية أشعة الشمس اليت تسقط على االرض خلطوط العرض املختلفة مث ان

 جانب العواصف الرملية اليت هتب يف اجلزيرة العربية .
 

 : العمارة احمللية : الفصل الثاين
 عريب (.)املناطق الوسطى الصحراوية ، املناطق الساحلية الغربية ، مناطق املرتفاعات اجلنوبية الغربية ، املناطق الساحلية الشرقية للخليج ال

االنواع الرئيسية من العمارة التقليدية احمللية  ة القائمة النادره يف شبة اجلزيرة العربية وحتدث عن االنواع الرئيسية من العمارة التقليدية احمللية يف اجلزيرة العربية ، وحتدث عنأورد نبذة اترخيية عن املباين الطيني
ما تتميز به تلك املباين يف املناطق الوسطى من جيث بناءها ابللنب )الطوب غري احلراري( واحلجر والطني واملقاسات  يف اجلزيرة العربية ، كاملناطق اجلنوبية الغربية والشرقية وسواحل اخلليج العريب . وبني 

ملناطق الساحلية الغربية وأتثرها بطبيعة تميز هبا أغلب املدن يف اكما تناول ماهية االشكال االساسية للمساكن التقليدية مرفقا منوذجا للعمارة التقليدية مث انتقل بعد ذلك اىل الطراز املعماري الذي ت
 املباين يف السواحل االفريقية املقابلة واملؤثالات االخرى .

يف بناء تلك املباين , مث حتول اىل املناطق عات.مبينا مواد البناء اليت تستخدم مث انتقل املؤلف اىل أهم مواد البناء يف مناطق املرتفعات اجلنوبية واملواد املستخدمة يف البناء واملناطق اليت يبىن فيها يف املرتف
 واع املواد االساسية اليت تستخدم يف املباين.الساحلية الشرقية للخليج العريب وموقعها مابني الصحراء الرملية يف اجلنوب والغرب ومياه اخلليج العريب وتشاهبها يف املناخ ساردا ان

 
 

 

 : املناخ واالنسان : الفصل الثالث
 االنسان : أتثري الربوده الصحراوية . االستجاابت الفسيولوجيه . السلوك()املناخ و 

لتوفري بيئة مناخية مرحية كما بني أمهية االهتمام من قبل  تناول يف هذا الفصل أمهية العالقة بني وظائف جسم االنسان وردود أفعالة والظروف املناخية لالستفادة منها يف مراحل التخطيط والتصميم
على االنسان من خالل نقاط حددها وهي العمل داخل  ني واملعماريني الذين يصممون يف املناطق القاحلة االخذ بعني االعتبار االنشطة الرئيسية لالنسان . وتقييم التأثريات البيئية الكليةاملخطط

بيانية مث انتقل املؤلف اىل اجلزء الثاين من الفصل مبينا أتثري الربودة الصحراوية على االنسان والتوازن  املسكن والعمل خارج املسكن وعالقتها بتهيئة بيئة مرحية للساكن مبينا ذلك أبشكال ورسومات



 

 

ة بني درجة حرارة اجلسم يف اري الداخلي للجسم مبينا العالقبينهما . كما تناول االستجاابت الفيسولوجية اليت تساعد ردود الفعل للجسم بسبب أتثره بضغوط البيئة احمليطة به على حفظ التوازن احلر 
 حالة العمل اليومي الروتيين واملعتدل وأمهية االستقرار لدرجة حرارة اجللد.

تكيف السلوكي يف د ذلك اىل االستجاابت السلوكية والمث حتول اىل اجلفاف وعالقته يف االنسان اىل جانب التعرق ونبذه عنه كما أوضح اخطار التعرض للحرارة من خالل رسومات بيانية وانتقل بع
 البيئة املناخية القاسية والتعديالت اليت تتناسب مع االحوال اجلوية لالنسان.

 
 : عناصر البناء : الفصل الرابع

 )عناصر البناء : احلوائط ، االسقف (
 

من فهم أتثري ارتفاع درجات احلرارة اليومية على مواد البناء للغالف اخلارجي للمبىن عند بني املؤلف يف هذا القسم من الفصل أنه للتمكن من معرفة ظاهرة التأثري الكمي احلراري على املبىن فال بد 
واملؤثرات  هتيئة اجواء مرحية ومدى حتملها للحرارة والربودة تعرضة الشعة الشمس خالل يوم كامل وخالل الفصول االربعة السنوية وانسياهبا يف املواد . مث تناول احلوائط ومواصفاهتا اليت تساعد على

املناخية ومدى حتمل السقف واقسامها االثنني مبينا اهنا اما ذات املباشرة على درجة احلرارة للحائط داخليا وخارجيا . كما بني عن أمهية االسقف اليت تعترب من أهم عناصر املبىن اليت تتأثر ابالحوال 
مل درجة احلرارة ومدى مقاومتها احلرارية اىل جانب السماكة والعزل للسقف اىل جانب موقع العزل يف السقف كما سرد النوع بكثافة عالية وهي اليت تتصف بلون خارجي حيدد مدى قدرهتا على حت

وعا اخر من انواع االسقف وهو النوع املؤلف يف كتابة ن الثاين من االسقف وهي اخلفيفة الوزن ومواصفاهتا من حيث لوهنا وهتوية الفراغ بني طبقيت االسقف والعزل احلراري السقف اخلفيفة وتناول
ب اليت أدت اىل نباء اسقف عالية يف املباين التقليدية موضحا الثالث ) االسقف املفردة اخلفيفة الوزن( وارتفاع السقف ودوره من حيث اجلوانب املناخية والفسيولوجية واالجتماعية واجلمالية واالسبا

 ذلك من خالل رسوم بيانية .
 

 : مواد البناء  الفصل اخلامس
 اخلارجي ( )مواد البناء ، السعة احلرارية ، السعة احلرارية ومساكة احلائط ، وقت التأخري ، موقع املواد العازلة " املقاومة احلرارية " واللون

احلصول على مبىن مثايل من الناحية املناخية ينبغي أن تكون أسطح املباين مشيدة من أوضح الكاتب يف قسم مواد البناء القوانني االساسية يف الطبيعة اليت تنتقل فيه الطاقة من جسم ألخر . مؤكد أن 
 ا من اهلواء مضيفا أنه البد أن تنسجم مباين كل منطقة معطبقتني ذات مساكة كبرية نسبيا . ويكون السطح الداخلي للطبقة الداخلية مطليا مبادة عاكسة كما جيب ان يكون الفراغ بني الطبقتني مفرع

لشمس هنار وليال متناوال السعة قام عليها مع املواد الطبيعية املتوفرة فيها وانتقل الكاتب اىل السعة احلرارية للحائط وتقلبات درجات احلرارة اخلارجية حتت اشعة اتضاريس وطبيعة ومناخ تلك البقعة امل
 احلرارية ومساكة احلائط واعتماد درجات احلرارة على مفعول مساكة احلائط .

ليال اىل هنار الصيف احلار مث الفصل حتدث املؤلف عن وقت التأخري الذي عين به وقت أتخري الطاقة احلرارية للمواد العازلة وهو أتخري أتثري درجات احلرارة املنخفضة ويف القسم ما قبل االخري من هذا 
ة احلرارية بدون تكييف هواء ميكانيكي اىل جانب أنه حتدث عن املكان الذي جيب أن يتم تركيب حتدث ايضا عن موقع املواد العازلة )املقاومة احلرارية ( واللون اخلارجي للمباين وأمهيتها يف زايدة املقاوم

 العازل احلراري فيه .
 

 : هتوية املباين  الفصل السادس
 واجتاه الرايح() هتوية املباين : معايري تصميم نوافذ التهوية املوقع االفقي واجتاه الرايح حجم النوافذ املوقع العامودي "الرأسي" للنوافذ 

تبني التهوية وأتثري املسافة فيها وسرعة الرايح كما تناول معايري  يف هذا الفصل بني أن مناخ اجلزيرة العربية ميتاز بدرجات حرارة عالية موضحا االسباب الرئيسية لتهوية البماين كما أرفق رسوما بيانية
مارا ابملوقع  رايح وطريقة احلصول على افضل هتوية طبيعية كما تناول أمهية االختيار السليم حلجم النوافذ وموقعها يف املبىن من خالل رسومات بيانيةتصميم نوافذ التهوية واملوقع االفقي للنوافذ واجتاه ال

 العمودي للنوافذ واجتاه الرايح .
 

 : املدار الشمسي  الفصل السابع
ركة الشمس من السماء وزوااي الشمس اثناء االحنراف واالرتفاع اىل جانب مسار الشمس وامهيته يف متكن املصمم من جتديدها وحتديد حتدث املؤلف يف هذا القسم عن املدار الشمسي وأمهية فهم ح

 أتثريها يف مجيع فصول السنة على املبىن املراد تصميمه من خالل رسوم بيانية كثرية وضحت تلك االمهية هلذا اجلانب.
 

 : توجيه املبىن  الفصل الثامن
 ) توجيه املبىن والسطح اخلارجي ، توجيه والشكل اخلارجي ، توجيه فراعات املبىن الداخلية (

 
ناظر طبيعية االنظمة والشوارع اجملاورة طبوغرافية املوقع الضجيج محتدث املؤلف عن العوامل اليت يعتمد علها التوجيه اجلغرايف الي مبىن وهي أشعة الشمس وزوااي السقوط والرايح السائدة واحملببة الطرق 

ص والتمدد بسبب احلرارة ودميومة املواد وأتثري أشعة الشمس والقوانني اخلصوصية متطلبات خاصة للمالك متناوال من خالل هذا القسم توجيه املبىن والسطح اخلارجي وقدره حتمل مواد املبىن على التقل
 املناسب ايضا برسومات بيانية كما أورد توجيه املبىن وشكلة اخلارجي من خالل السعة واملقاومة احلرارية ألجزاء أي مبىن مبينا االجتاه اجلغرايفعلى احلوائط يف االجتاهات اجلغرافية املختلفة ومبينا ذلك 

 بياهتا.والشكل املناسب وتوجيه فراغات املبىن من حيث استخدام العناصر الطبيعية أو الصناعية لالستفادة من اجيابيات اشعة الشمس وجتنب سل
 

 : التظليل : الفصل التاسع
 )التظليل مسقط الظل االنواع االفقية االنواع الرئيسية االنواع االفقية والرأسية معا حساب ارتفاع الظل والربوز(

 



 

 

الظل مث انتقل اىل اجلزء االخري من هذا الفصل وبني فيه مسقط الظل  تناول املؤلف يف هذا الفصل التظليل من خالل الوسائل الطبيعية مبينا أهم مصادر الظل والطريقة املثلى لكسب مساحة أكرب من
سية واالنواع االفقية والرأسية معا وموضحا أهم مميزاهتا إضافة اىل االفقي ألجهزة التظليل ابلطرق اهلندسية البسيطة مقسما أجهزة التظليل الرئيسية اىل ثالثة انواع هي : االنواع االفقية واالنواع الرأ

 مات توضيحية هلا مث انتقل اىل حساب ارتفاع الظل والربوز املطلوب لتغطية ومحاية النوافذ يف أي موقع جغرايف.رسو 
 

 : وسائل التصميم الطبيعية : الفصل العاشر
 اخلي أو البهو الرتبة التربيد ابلتبخري برك ونوافري املاء شكل املبىن ()الوسائل الطبيعية يف التصميم ملقف اهلواء "ابدجري" برج الرايح حوائط الرايح برج التربيد املدخنة الشمسية الفناء الد

خيها مث تناول حوائط الرايح واهلدف االساسي من برج الرايح اىل أورد املهندس الثروه يف هذا الفصل الوسائل الطبيعية يف التصميم ابدائ مبلقف اهلواء )ابدجري( مبينا أين نشئت وفكرهتا وطريقتها واتر 
ني الفكرة اليت تعمل من خالهلا وكل ذلك مضمنا معه نب استعراضة حوائط الرايح وفكرهتا كما تناول برج التربيد من حيث اترخيه وفكرته وطريقة عمله مث انقل اىل املدخنة الشمسية وعرفها وبجا

يف تكييف املناطق الداخلية للمبىن . مث حتول اىل احلمابة ابلرتبة وعىن هبا االستفادة من اخلواص واملميزات  رسوما توضيحية بعد ذلك بني املؤلف الفناء الداخلي والطريقة االمثل لالستفادة من الرتبة
هلواء البارد من ابطن االرض وذلك من ك املساكن مث انتقل اىل جزء االطبيعية للرتبة والطريقة اجليدة لتسخريها لتقليل درجات احلرارة مث بني معلومات حول البناء حتت االرض واملميزات اليت تتميز هبا تل

التهوية وانتقل بعد ذلك الىت التربيد ابلتبخري وطريقة  خالل االستفادة من درجات احلرارة املستقره يف ابطن االرض موضحا بعض املعايري اهلامة اليت جيب االخذ هبا عند استخدام ابطن االرض يف
 برك ونوافري املياه وبني امهية شكل املبىن اهلندسي على كيفية وكمية استهالك الطاقة والسماحات املختلفة .عملها مث اوضح الطرق االخرى يف التربيد منها 

 
 : الطاقة الشمسية : الفصل احلادي عشر

 )استخدام الطاقة الشمسية أنظمة غري طبيعية )فعالة( انظمة طبيعية )غري فعالة( انظمة توليد الطاقة الكهرابئية (
 

لشمسية وهي أوال االنظمة غري طبيعية )فعالة( ف يف هذا الفصل أمهية استغالل الطاقة الشمسية يف اجهزة التدفئة والتربيد وتوليد الكهرابء مبينا يف هذا الفصل اقسام أنظمة الطاقة اتناول املؤل
والثاين أنظمة طبيعية )غري فعالة( وهي اليت تستخدم الوسائل الطبيعية لتدفئة املاء أو اهلواء ، واثلثا  وتستخدم طاقة ميكانيكية خارجية كمضخات الكهرابئية أو أماكن احلركة لتدفئة املاء أو اهلواء .

 انظمة توليد الطاقة الكهرابئية وهي اليت تستخدم شرائح مادة السيليكون لتوليد الطاقة الكهرابئية الساكنة .
 
 
 
 

 : اخلامتة : الفصل الثاين عشر
ناسب املناخ واملنطقة العربية يف شبة ثروه كتابة بنصحية وأمل للمعماريني واملخططني إبعطاء أمهية أكرب وحتليل كل عنصر من عناصر املناخ قبل اختاذ خطوات اىل االمام مبا يختم املهندس عبدهللا ال

 يف سبيل تكييف اي مبىن مبا يناسب املناخ واملنطقة . اجلزيرة العربية اىل جانب بعض املقارانت بني العمارة القدمية واحلديثة امال من اجلميع بذل جهد اكرب
 

 : املصطلحات : الفصل الثالث عشر
 بني املؤلف بعض املصطلحات اليت وردت يف كتابه ترمجها اىل العربية من خالل التعريف هبا .

 
 : املراجع : الفصل الرابع عشر

 ة اليت استقاها من امهات الكتب العلمية واهلندسية .أو املرجع اليت استعان هبا يف هتيئة كتابة واملعلومات العلمي
 

 املخلص :
 

ص رمن عناصر املناخ قبل اختاذ خطوات اىل يبحث هذا الكتاب يف موضوع النظرة الشمولية لتخطيط املنشأت على أسس اقتصادية ومناخية حيث يوضح االسلوب املنهجي لدراسة وحتليل كل عن
  العمارة واملناخ.يدية السائده هي الرتكيز على ختطيط اي مبىن وتصميم فقط ومل يكن هناك اهتماما أبمهية مالئمة كل العناصر الي مبىن من حيث العالقة بنياالمام عقب أن كانت النظرة التقل

ات عن طبيعة املناخ احمليطة ابلتصاميم املعمارية حبيث ال تتعارض مع وهو يبني ان مقدارما سوف تكون عليه املباين يف حقيقة االمر ما هي اال انعكاس للقرارات التخطيطية له يف ترمجة املعلوم
 در الطبيعية .االحتياجات االساسية وأتثري املناخ على املبىن من خالل االفكار والطرق العملية لتحقيق بيئة مناخية مناسبة ألي مبىن ابستخدام املصا

 

 


