
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
23

ت�سميم امل�سكن الفردي باملناطق احلارة و الطاقة البديلة
د. ن�بيات اإبراهيم         

اأ�ستاذ حما�سر، معهد ت�سيري التقنيات احل�سرية،  جامعة 
امل�سيلة، اجلزائر

 b_nouibat@yahoo.fr 

اأ. �سع�دي هجرية
ماج�ستري، معهد ت�سيري التقنيات احل�سرية،  جامعة امل�سيلة، 

اجلزائر
hadjersao@yahoo.fr

ملخ�ص
نتطرق يف هذا املقال اإىل احلد من اال�س���تغالل و اال�س���تهالك غري املر�س���د مل�ارد الطاقة  خا�س���ة على م�ست�ى القطاع ال�سكني 
باملناطق احلارة من خالل حتليل اإ�سكالية ا�ستغالل االأر�ض العمرانية للن�سيج العمراين عم�ما، وال�حدات ال�سكنية خ�س��سا، 
ملدن املغرب وامل�س���رق العربيني، والتي عرفت م�جة من النماذج ال�سكنية امل�سنعة وامل�ست�ردة الغري متالئمة مع اخل�س��سيات 
االجتماعي���ة، االقت�س���ادية، الثقافية واملناخية، وذلك من خالل التحليل املبا�س���ر لنمط ا�س���تغالل االأر�ض العمرانية، الن�س���بة 
البنائي���ة )املبني/الغ���ري مبني(، ال�س���كل العمراين، ا�س���تعمال املج���ال العمراين ووظيفت���ه للمدن العتيقة املغربية و امل�س���رقية 
ذات املن���اخ اجل���اف، من جهة، ومقارنة معامالت �س���غل االأر����ض)COS( ومعام���الت اأخذ االأر����ض)CES( ملختلف اأمناط 
ومناذج ال�حدات ال�س���كنية الفردية التقليدية، لغر�ض معرفة العنا�س���ر االأ�سا�س���ية امل�س���اهمة يف حتديد معامالت مثلى ل�سغل 
االأر�ض)CES /COS(، وبالتايل حتقيق اال�س���تغالل االأمثل لالأر�ض العمرانية، ب�ا�س���طة اإن�س���اء برنامج باحلا�س�ب ي�سمن 
مراقبة اأ�س���عة ال�س���م�ض و ح�س���اب الظالل باملباين ال�س���يما امل�س���اكن الفردية يف املناطق احلارة  لتحديد اال�ستخدامات املثلى 
لالأر�ض العمرانية بهذا النمط من امل�س���اكن ح�س���ب تغري امل�اقع، ال��س���عيات، االأبعاد، االجتاهات و امل�س���ت�يات املختلفة لنف�ض 
املنطقة وعلى مناطق خمتلفة، لتحقيق الراحة املناخية من خالل التقليل من ا�ستعمال الطاقة امل�سنعة، و االعتماد ثم التكيف 

مع الطاقة الطبيعية البديلة.
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مقدمة
تتجه الي�م بح�ث كثري من املهند�س���ني املعماريني و العمرانيني لتح�س���ني عمران االأر�ض و حتقيق التنمية املعمارية 
و العمرانية  من خالل اإحداث الت�ازن و التكامل بني التط�ر التقني املعا�سر و اال�ستدامة البيئية و احل�سارية. يف هذا 
االإطار تاأتي هذه ال�رقة البحثية لت�ساهم يف احلد من اال�ستغالل غري املر�سد مل�ارد الطاقة خا�سة على م�ست�ى القطاع 
ال�سكني باملناطق احلارة، حيث �سجلت اإح�سائيات بع�ض البح�ث اأن هذا القطاع ا�ستطاع اأن ي�ستهلك 41% من املجم�ع 
الع���ام لال�س���تهالك الطاق�ي من خمتلف القطاعات مع بداية الت�س���عينيات )1990(، ليقفز بعدها اإىل ا�س���تهالك ما 

ن�سبته 47% مع بداية االألفية الثالثة )2000(، وه� يف تزايد م�ستمر.    
من هذا املنطلق تتطرق هذه الدرا�س���ة اإىل حم�رين اأ�سا�س���ني: املح�ر االأول ي�س���تعر�ض حتليل اإ�س���كالية ا�س���تغالل 
االأر�ض العمرانية للن�س���يج العمراين عم�ما، وال�حدات ال�سكنية خ�س��س���ا، ملدن املغرب وامل�سرق العربيني من خالل: 
حتليل منط ا�س���تغالل االأر�ض العمرانية، الن�س���بة البنائية، ال�سكل العمراين، ا�س���تعماالت املجاالت املختلفة، واملقارنة 
بني معامالت �س���غل االأر����ض)COS( ومعامالت اأخذ االأر����ض)CES( ملختلف ال�حدات ال�س���كنية الفردية التقليدية. 
اأما املح�ر الثاين فيتطرق   الإن�س���اء برنامج باحلا�س����ب يق�م بتحديد اال�ستخدامات املثلى لالأر�ض العمرانية للم�سكن 
الفردي ح�س���ب تغري امل�اقع، ال��سعيات، االأبعاد، االجتاهات و امل�ست�يات املختلفة لنف�ض املنطقة وعلى مناطق خمتلفة 
عن طريق مراقبته الأ�سعة ال�سم�ض و ح�ساب الظالل باملباين ال�سيما امل�ساكن الفردية يف املناطق احلارة ) اجلافة و �سبه 
اجلافة (. اإن الدرا�سة التطبيقية لهذا الربنامج، والتي يتم تطبيقها على متغريات من امل�ساكن الفردية ح�سب املعايري 
العمرانية و املعمارية اجلزائرية املن�س��ض عليها يف املر�س�م ال�زاري رقم 92/177، واملر�س�م ال�زاري امل�سرتك رقم 
89/889  املحدد الأ�س���ناف امل�س���احات املخ�س�سة لل�سكن الفردي، مع وج�ب التحقق من نتائج هذا الربنامج اعتمادا 
على مقارنة املعامالت املثلى املح�س���ل عليها من خالل درا�س���ة القطع النظرية ب�ا�س���طة طريقة التماثل باحلا�س����ب،  
و مقارنتها مع معامالت ا�س���تخدام االأر�ض على م�س���ت�ى امل�س���اكن الفردية للمدينة العتيقة )ق�س���ر مدينة ب��س���عادة 
باجلزائر( التي اأكدت كثري من الدرا�سات باأنها متالئمة يف ن�سيجها العمراين ووحداتها ال�سكنية من ناحية ا�ستغاللها 

لالأر�ض العمرانية مع الع�امل املناخية املميزة للمناطق احلارة اجلافة و �سبه اجلافة. 
اإن الهدف املت�خى ه� اال�س���تخدام االأمثل لالأر�ض العمرانية باالأحياء ال�س���كنية خا�سة الفردية منها، والبحث عن 
املعامالت املثلى املنا�س���بة ال�ستخدام االأر�ض العمرانية وفق ال�سروط و املعطيات املناخية، لتحقيق الراحة املناخية من 
خالل التقليل من ا�س���تعمال الطاقة امل�س���نعة، و االعتماد ثم التكيف مع الطاقة الطبيعية البديلة �س����اء على م�س���ت�ى 
امل�س���م�ن )حتديد �س���عة املجال املبني و غري املبني من خالل حتديد املعامالت املختلفة ال�س���تخدامات اأر�سية امل�سكن 
الفردي(، اأو على م�ست�ى ال�سكل اأفقيا و عم�ديا )من خالل حتديد ال�سكل املنا�سب لكل من االإطار املبني واالإطار غري 
املبني  املتمثل يف االأفنية و املجاالت احلرة(، لن�س���ل يف االأخري اإىل �س���ياغة ت��س���يات تتحكم يف الت�سيري االأمثل لنمط 
ا�س���تغالل االأر�ض على م�س���ت�ى امل�س���كن الفردي باملناطق احلارة اجلافة و �س���به اجلافة من جهة، وت�س���اهم يف اإعداد 

الت�ساميم املنا�سبة لهذه االأمناط من جهة اأخرى.

1- نظرة حتليلية للن�سيج العمراين وامل�سكن التقليديني للمدن العتيقة امل�سرقية و املغربية: 
اإن االأن�س���جة العمرانية للمدن العتيقة امل�س���رقية و املغربية ال�اقعة يف املناطق اجلافة و�س���به اجلافة هي ن�عني اأو 
منطني: االأول يتمثل يف امل�ساكن العم�دية التي تتميز بالكثافة البنائية العالية مع خمطط للكتلة غري مرتا�ض، وم�ساحات 
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خارجية معر�س���ة الأ�س���عة ال�س���م�ض مثل ما ه� م�ج�د يف اليمن )�سنعاء( وم�س���ر )روزات( وجن�ب ال�سع�دية )جدة( 
ويف جن�ب املغرب )�س���كل1(، اأما النمط الثاين - والذي يهمنا كثريا يف هذه الدرا�س���ة - فه� الن�س���يج العمراين اجلد 

مرتا�ض والكثيف وجنده باجلزائر )غرداية، ورقلة، ب��سعادة، ...(، ت�ن�ض، املغرب و �س�ريا ...، ويتميز مبا يلي: 

1-1 �سكن كثيف موجه اإىل الداخل: 
ال�حدات ال�س���كنية متال�س���قة فيما بينها بطريقة تقلل متاما من امل�ساحات وامل�سطحات املعر�سة لل�سم�ض، االأحياء 
مغلق���ة وم�جهة اإىل الداخل، امل�س���اكن الفردية م�جهة اإىل الداخل عن طريق الف���راغ الداخلي )الفناء(. ياأخذ الفناء 
م�ساحة �سغرية مقارنة مع امل�ساحة املبنية بالق�س�ر العتيقة مما يجعل معامل �سغل االأر�ض دائما اأكرب من واحد )�سكل 

.)5 ، 4 ،3 ،2

�سكل01: مدينة ماأرب ب�سنعاء اليمنية و امل�ساكن العم�دية التي تتميز بالكثافة البنائية العالية م
ع خمطط للكتلة غري مرتا�ض وم�ساحات خارجية معر�سة الأ�سعة ال�سم�ض. )امل�سدر: عبد الباقي ا.، 1986(

�سكل 02: الن�سيج العمراين املرتا�ض و الكثيف بق�سر غرداية باجلزائر.
)امل�سدر: عبد الباقي ا.، 1986(

�سكل 03: الن�سيج العمراين ملدينة ت�ن�ض
)Nouibat.B،1997 :امل�سدر(

�سكل 04: الن�سيج العمراين ملدينة نفطة 
)1992 ،Ghrab :بت�ن�ض)امل�سدر
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 �سكل 05: مدينة مراك�ض العتيقة ، كثافة وتال�سق ال�حدات
 ال�سكنية امل�جهه للداخل نح� االأفنية.

)امل�سدر: عبد الباقي اأ.، 1982(

1-2 هيكل عمراين معقد: 
اإن هيكلة الطرقات بهذا الن�س���يج العمراين املكثف جد معقدة )�س���كل 6 ، 7(. ال�س����ارع عميق���ة، ملت�ية، متعرجة 
وحمدبة، ت�فر مناطق مظللة، ت�س���د الرياح و ”لي�س���ت معر�س���ة كثريا لتاأثري ال�سم�ض“ )Poux D، 1977(، يف بع�ض 
االأحيان تك�ن م�س���ق�فة تتخللها بع�ض الفتحات لت�فري االإ�س���اءة والته�ية، ال�س����ارع �سيقة لدرجة ”اأن عر�ض الطريق 
قائم على قاعدة االلتقاء بني ح�سانني حمملني“ )Donnadieu C.، 1986(، وهي نتيجة املجمعات ال�سكنية املغلقة 
وغالب���ا م���ا تنتهي مبم���ر مقط�ع م�ؤمن لل�حدة ال�س���كنية، هذه املم���رات املقط�عة اأخذت جزءا مهم���ا يف االأر�ض حيث 
و�سلت ”52.4 % من الط�ل االإجمايل للطرقات مبدينة فا�ض، 45.7 % باجلزائر، 46.8% بالقاهرة، 43.1 % بدم�سق  

.)Raymond A.، 1985( “و41.3  % بحلب

)Golvin.L،1988 :سكل 06: �س�ارع �سيقة و ظل متبادل)امل�سدر�

�سكل 07: ال�س�ارع عميقة، ملت�ية، متعرجة وحمدبة، ت�فر مناطق مظللة، ت�سد الرياح. )امل�سدر: عبد الباقي ا.، 1986(.
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1-2 اأمناط ال�سكن التقليدي ومنط ا�ستغالل الأر�ض احل�سرية: 
م���ن الناحي���ة التيب�م�رف�ل�جي���ة لل�س���كن التقليدي للم���دن العتيقة بامل�س���رق و املغرب العربيني، ي�جد ت�س���كيليتني 
هند�س���يتني هما ال�سكن العم�دي بدون فناء وال�س���كن الكثيف بفناء، وقبل اأن نتطرق لتحليل وعر�ض خ�سائ�ض هذين 
النمطني نتعر�ض اإىل ال�س���كن االأر�س���ي الذي ت�اجد برتكي���ا مبنطقة كابادو�ض )Gappadoce( ، بفل�س���طني وبت�ن�ض 
)مطماطة -Matmata( )�سكل 8(، حيث �سجل هذا النمط بهند�سته رم�ز واآثار االإن�سانية التي برزت عن طريق النحت 
واحلف���ر الذي مت بق�ة اليد وال�س���اعد، لينحت يف االأر�ض واجلبال الغرف، املطب���خ، املداخل، املداخن و قن�ات الته�ية 
وغريها من مك�نات ال�س���كن التي متثلت يف هذا النمط غري املبني لتدل على املخباأ الذي يربط العالقات بني املحيط، 
املنت�ج واملجتمع. هذه ال�سكنات امل�ج�دة حتت االأر�ض قدمت احلل�ل اجلذرية للم�ساكل احلرارية يف ال�سيف وال�ستاء.

)Nouibat.B،1997 :سكل 08: ال�سكن االأر�سي بت�ن�ض. )امل�سدر�

1-2-1 ال�سكن العمودي التقليدي )ال�سكن بدون اأفنية داخلية(: 
ال�س���كن العم�دي )االأبراج( متيز بتط�ر كبري على م�س���ت�ى االرتفاع، حيث و�س���ل اإىل ت�س���عة ط�ابق ب�سنعاء و اإىل 
ارتف���اع 17م مبدين���ة روزات وج���دة، وهي م�س���اكن م�جهة اإىل اخلارج باأمن���اط متعددة من الن�افذ وامل�س���ربيات التي 
ت�س���من الته�ية واالإ�س���اءة الطبيعية، كما اأن م�اد البناء والتقنية امل�س���تعملة كانت جد مالئمة مع املناخ اجلاف بهذه 
املناطق، فكانت احلجارة واالآجر هي امل�اد امل�ستعملة وتراوح �سمك اجلدران بني 50 و60 �سم لالأجزاء ال�سفلى للعمارة 

.)Fathy H.، 1970 ; Moine P.، 1978( وتراوح بني 35 و40 �سم لالأجزاء العليا

1-2-2 ال�سكن الفردي املكثف )ال�سكن باأفنية داخلية(: 
ه���� االأكرث انت�س���ارا مبدن امل�س���رق واملغ���رب العربيني واالأكرث تكامال ومالئمة �س����اء من حيث اجلان���ب املناخي اأو 
التنظيم االجتماعي » الفناء املركزي يتجاوب مع ال�س���روط املناخية املميزة للبحر االأبي�ض املت��س���ط: اإ�س���عاع �سم�س���ي 
معت���رب، واأمط���ار قليلة م�زعة على اأ�س���هر ال�س���نة« )Raymond A.، 1985(. اإن ال�س���كل العمراين له���ذا النمط من 
ال�سكن جد املرتا�ض والكثيف متالئم مع الع�امل املناخية ال�سحراوية ”يبقى الق�سر ه� ال�سكل االأكرث مالئمة للمناخ 

. )Bennadji A.، 1999( “ال�سحراوي، الأنه مرتا�ض ومرتبط مبا�سرة باملناخ امل�سغر املتمثل يف ال�احة
اإن مناذج هذا النمط من ال�س���كن املت�اجدة بالق�س���بة باجلزائر وق�سنطينة، والق�سبات بجن�ب املغرب اأين و�سل 
ارتفاع العمارات ال�سكنية اإىل اأربعة ط�ابق، يف حني مل يتجاوز الطابق االأول بال�حدات ال�سكنية بالق�س�ر ال�سحراوية 
)غرداية، ب��س���عادة، تيميم�ن، قف�س���ة، جربة، مدينة �س���ليمان بت�ن�ض، ومدينة فا�ض املغربية)�س���كل9((، قد متيزت 
بالت�جه نح� الداخل اأي نح� الفناء وال�س���طح »اإن امل�س���كن بق�س���ر ورقلة ه� منط امل�س���كن ال�س���حراوي املتميز بفناء 

.)CHABA M.، 2002( »و�سطح
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اأما تبادل اله�اء )الته�ية(، االإ�س���اءة وال�س���م�ض يتم طبيعيا من خالل االأفنية الداخلي���ة التي تلعب دور املكيف اله�ائي 
واحلراري، اأما تقنية البناء وكذا امل�اد امل�ستعلمة لهذا النمط من ال�سكن كانت حملية وجد متالحمة ومتنا�سقة مع بيئتها احلارة 
 Ravéreau A.، 1981 ;Golvin L.، 1988; Baduel P-R.، 1988; Ravéreau A.، Abdulac M.، 1979. ;( )10سكل�(

.)1989

.)Blanca S. 2000 :سكل 9: الت�جه نح� الداخل و الفناء املميز للم�سكن ال�سحراوي مبدينة فا�ض املغربية. )امل�سدر�

                 
�سكل 10:االأفنية الداخلية مبثابة املكيف اله�ائي واحلراري للم�سكن الفردي. 

.)Raymond، 1985 :امل�سدر(

1-3 حتليل العالقة بني املجال املبني واملجال احلر )الفناء( بامل�سكن التقليدي الفردي:
 اإن حتليل معامل �سغل االأر�ض بامل�سكن الفردي يرتكز على درا�سة الفناء كحجم غري مبني وعالقته باالإطار املبني. 
 )Marie J.، 1982( »اإن الفناء الذي يعترب »جمال حماط وم�سيج وي�سمل يف حميطه اأجزاء ال�حدة ال�سكنية واخلدمات

يلعب دورين هامني: االأول وظيفي والثاين مناخي.

1-3-1 الدور الوظيفي : 
الفناء ي�سمل خا�سيتني متناق�ستني متكاملني يف ال�قت نف�سه »فه� لي�ض خارجا ولي�ض داخال اأو باالأحرى فه� يلعب 
وظيفة الداخل واخلارج، فه� جمال داخلي بالن�س���بة للكتلة البنائية املحيطة به –امل�س���كن- وجمال خارجي بالن�س���بة 
ملجم�ع املجاالت والغرف املطلة عليه ال�س���تقبال اله�اء« )Marie J.، 1982(. الفناء ه� املجال امل�زع ملختلف جماالت 
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امل�س���كن وه� جمال احلركة والتجمع لالأفراد وجمال ملمار�س���ة الن�س���اطات الن�س�ية جم�س���دا مبداأ خ�س��سية احلرمة 
واالحت�س���ام للم���راأة بت�جه املجاالت الداخلية والغرف وال�س���رفات نح� الداخل ) نح� الفن���اء (، كما يلعب دور الراحة 
 Lesbet D.، 1985; Kaci-Mabrour( )خا�س���ة عندما يك�ن مهياأ بامل�ساحات اخل�س���راء وبنقاط املياه )الناف�رات

.)M.، 1994

1-3-2 الدور املناخي: 
الفناء ه� املجال الذي ي�س���تغل كمكيف ه�ائي وحراري الأنه ي�س���د الرياح الق�ية ب�س���كله واأبعاده، ومبا اأن العنا�سر 
املناخي���ة امل�س���يطرة يف املناطق اجلافة و�س���به اجلافة يف امل�س���رق واملغرب العربي���ني تتميز بالرياح املحمل���ة باالأتربة، 
احلرارة املرتفعة، االإ�سعاع ال�سم�سي املرتفع، فاإن كل هذا يتطلب �سكال منا�سبا للفناء يجعله يتالءم مع م�سار ال�سم�ض 
و�س���ائر الع�امل املناخية االأخرى ليقدم االإ�س���اءة والظل الكافيني يف ف�س���ل ال�سيف، واالإ�س���اءة والت�سمي�ض الكافيني 
يف ف�س���ل ال�س���تاء، كما ي�س���اهم الفناء يف التغريات احلرارية وذلك بتخفي�ض الفارق احلراري بني الغالف اخلارجي 
 Dhouib( والداخل���ي للمج���االت الداخلية والغرف املك�نة للم�س���كن عن طريق الرتحال الداخلي الي�مي اأو الف�س���لي
M.، 1982; Arbaoui A.، 1992; Nouibat B.، 1993(. اإذن فاأ�سهر الف�سل ال�ساخن التي متثل الفرتة التي نحتاج 
فيها اإىل الراحة املناخية داخل ال�حدات ال�س���كنية ال�س���حراوية تتطلب منا درا�سة الفناء كمجال غري مبني وتاأثرياته 
على احلجم املبني، هذه الدرا�سة ترتكز على حتليل ن�سبة – امل�سكن / الفناء  - ودرا�سة تغريات اأبعاد الفناء بالن�سبة 
لتغريات االرتفاع لل�اجهات الداخلية املحيطة به مع تغري الت�جيه وذلك لتحقيق اأقل ن�سبة من م�ساحات الغالف املبني 

املحيط بالبناء )ال�اجهات الداخلية( اأو امل�ساحات غري املبنية )اأر�سية الفناء( لالإ�سعاع ال�سم�سي.

2- اأهمية الطاقة البديلة و املتجددة على الت�سميم املعماري:
رغم ما تتمتع به دول املغرب و امل�س���رق العربيني من اإ�س���عاع �سم�سي هائل، اإال اأنه ال يتم ت�ظيفه ب�سكل فعال كطاقة 
بديلة ومتجددة ت�س���تخدم يف م�س���اريع العمارة و العمران للتخفيف من اال�س���تهالك املفرط مل�س���ادر الغاز،الكهرباء، 
الفحم والبرتول وغريها. ومبا اأن التل�ث البيئي الناجت عن عمليات ا�س���تخراج ومعاجلة و ا�س���تهالك امل�س���ادر احلالية 
للطاقة، وكذا اال�س���تهالك املفرط لها اإن على م�س���ت�ى امل�س���كن من حيث احلاجة اإىل التربيد و االعتماد على االآلة يف 
كافة اأن�س���طة البيت مع تعدد االأجهزة وتن�عها، اأو على م�س���ت�ى اجلانب التخطيطي حيث ازدادت احلاجة اإىل الطاقة 
يف جمي���ع القطاع���ات العمرانية، الزراعية و ال�س���ناعية. لهذه االأ�س���باب و غريها تربز حتمية اال�س���تفادة من الطاقة 
ال�سم�س���ية كم�س���در للطاقة البديلة و املتجددة يف ال�قت الذي تتميز فيه بال�فرة يف كل مكان »فت�س���ل ن�س���بة �س���ط�ع 
ال�س���م�ض يف بع�ض املناطق و خ�س��س���ا البالد العربية اإىل  %70 �ستاء لت�سل هذه الن�سبة اإىل %90  �سيفا« )اأ.د / ن�بى 

حممد و اأ.د/ حمم�د عبدالهادى )1999(، �ض3 (
تعددت �س����ر الطاقة ال�سم�س���ية بقدر احتياجات االإن�سان لها يف ممار�سة اأن�سطة حياته املختلفة، فهي اإما طاقة حرارية 
ي�ستخدمها يف حتقيق الدفء واحلرارة الالزمة لالأغرا�ض املختلفة )الت�سخني اأو التربيد(، اأو طاقة �س�ئية، اأو طاقة ميكانيكية 
ك�س����رة متح�لة عن �س����ر الطاقة احلرارية اأو ال�س�ئية، ومع تعدد هذه ال�س�ر تعددت تقنياتها اإىل تقنيات �سالبة و اأخرى 
 ن�سطة )د. نا�سر بن عبد الرحمان احلمدي، اأحمد عادل اأحمد ع�سره)2002(، د. حممد بن عبد اهلل اإدري�ض)2003(، 

د. حممد جنيب كيايل واأخرون)2005((.
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1-2  تقنيات الطاقة ال�سم�سية ال�سالبة: 
وهى تعنى ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية على �س�رتها االأوىل )�س�ء - حرارة( يف عملية االإ�ساءة والت�سخني والتربيد 
بدون اأي حت�يل ودون ا�س���تخدام اأي اأجهزة و�س���يطة م�س���اعدة، ويتم ذل���ك باالعتماد على و�س���ائل معاجلات معمارية 
خا�سة، مثل ا�ستخدام م�اد البناء ذات العزل احلراري املنا�سب، وبع�ض املفردات املعمارية التي ثبت جناحها يف ت�فري 

الراحة احلرارية املنا�سبة.

2-2 تقنيات الطاقة ال�سم�سية الن�سيطة: 
وهى تعنى ا�س���تخدام و�س���ائل ميكانيكية )اأجهزة اأو خاليا �سم�س���ية خا�س���ة( الأداء كل العمليات، بداية من جتميع 
الطاقة وحت�يلها اإىل اأي �س�رة اأخرى، وحتى اأداء الغر�ض املطل�ب، �س�اء تدفئة اأو تربيد اأو ت�سخني مياه اأو اإنتاج طاقة 
كهربائية اأو ميكانيكية لكافة اال�س���تخدامات االأخرى، ومن اأهم االأجهزة امل�س���تخدمة لهذا الغر�ض ال�س���خان ال�سم�سي 
الذي ميدنا باملاء ال�س���اخن، كما ميكن اأن ي�س���تخدم يف تدفئة اله�اء يف حالة مرور اله�اء بداخله من خالل م�ا�س���ري 
خا�سة ت�زع على الغرف املختلفة ، و الذي اأ�سبح متاح ب�سكل كبري يف كثري من بالد العامل، و ت�ستخدم الطاقة ال�سم�سية 
يف اأجه���زة اأخ���رى داخل املب���اين، مثل مراوح اله����اء واالإنارة والرادي���� والتليفزي�ن واحلا�س���ب االآيل واأجهزة التحكم 
وال�س���يطرة والثالجات. كما اأمكن حت�يل اأ�س���عة ال�س���م�ض ب�ا�سطة املحطات ال�سم�س���ية اإىل طاقة ميكانيكية عن طريق 

الدورة احلرارية والتي ميكن بها اإدارة م�لد كهربائي اأو ت�سغيل م�سخة املياه.
من هنا يتبني لنا اأن تقنيات الطاقة ال�سم�سية ال�سالبة تعد اقت�سادية يف اال�ستخدام و ميكن ا�ستخدامها ب�سكل فعال 
يف ج�انب خمتلفة منها اجلانب املعماري و العمراين، وخ�س��سا عند ت�سميم امل�سكن الفري املتالئم مع خ�س��سيات 

البيئة ال�سحراوية اجلافة.
يعتمد برنامج احلا�س����ب الذي قمنا باإعداده والذي �س���نتطرق له بال�س���رح يف اجلزء امل�ايل اإىل مراقبة االإ�س���عاع 
ال�سم�س���ي بني املجاالت املبنية وغري املبنية للم�س���كن الفردي ح�س���ب متغريات كثرية كالت�جيه وارتفاع املبنى و م�ساحة 
االأر�سية لن�سل من خالله اإىل حتديد الكثافة البنائية املثلى من خالل حتديد املعامالت املثلى ال�ستغالل االأر�ض املتمثلة 
يف معامل �سغل االأر�ض -COS- وعامل اأخذ االأر�ض -CES- ) معامل �سغل االأر�ض - بالفرن�سية  COS– ي�ساوي جمم�ع 
  FAR: Floor Aera Ratio �م�ساحات امل�سطحات اأو امل�ساحة امل�سق�فة على امل�ساحة العقارية ونرمز له باالجنليزية ب
ومقيا�سه اأنه اأكرب من 0 وي�سل اإىل 3 اأو 4 يف احلاالت االأكرث كثافة. اأما معامل اأخذ االأر�ض -بالفرن�سية CES– في�ساوي 
جمم�ع امل�ساحة املبنية على امل�ساحة العقارية ونرمز له باالجنليزية ب� LUI: Land Use Intensity  ومقيا�سه اأنه اأكرب 
من 0 و ال يتجاوز 1 يف جميع احلاالت.(، و ال�سكل االأن�سب للمبني و غري املبني – االأفنية الداخلية وحتديد اأبعادها-.

يعمل الربنامج بطريقة ح�س���اب معدالت امل�س���احات امل�سم�س���ة و املظللة للح�ائط عم�ديا و امل�س���احات احلرة اأفقيا 
ح�س���ب كل م�س���ت�ى اأو طاب���ق، و الأوق���ات خمتلف���ة من الي����م، ثم يقارن بني معدالت ف�س���ل ال�س���يف و ال�س���تاء لنف�ض 
معطي���ات املبن���ى ومتطلب���ات الراح���ة احلرارية لكل ف�س���ل يف �س���كل منحني���ات و نتائ���ج رقمية، ثم يرتجم و�س���عيات 
الراح���ة احلراري���ة اإىل اأ�س���كال و ر�س����مات يتم االنط���الق منها اأثناء الت�س���ميم املعماري للم�س���كن الف���ردي املتالئم 
م���ع من���اخ امل�ق���ع معتمدا عل���ى اال�س���تفادة م���ن الطاقة ال�سم�س���ية البديل���ة،  وتتحدد و�س���عية ه���ذه الراح���ة بتحديد 
�س���كل املج���االت احل���رة و املبنية بدق���ة، وكذا كثافة البناء ح�س���ب تغ���ري بعدي الط����ل و العر�ض، الت�جي���ه واالرتفاع.
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3- اجلانب النظري للربنامج و التعريف بحالة الدرا�سة:
تتطرق الدرا�سة اإىل اإن�ساء برنامج باحلا�س�ب ي�سمن مراقبة اأ�سعة ال�سم�ض و ح�ساب الظالل باملباين خا�سة امل�ساكن 
الفردية يف املناطق احلارة ) اجلافة و �س���به اجلافة ( لتحديد اال�س���تخدامات املثلى لالأر�ض العمرانية بهذا النمط من 
امل�ساكن ح�سب التغريات املختلفة ويتم تطبيق ذلك على متغريات نظرية من  القطع االأر�سية املخ�س�سة امل�ساكن الفردية. 
لقد ظهرت الطريقة النظرية ملراقبة اأ�سعة ال�سم�ض باملباين منذ مرور ن�سف قرن تقريبا،  و حتديدا يف �سنة 1957 
على يد الباحث اأولقاي – OLGAY – وكانت عبارة عن طريقة نظرية حل�س���اب الظل، وحتديد النمط، و ال��س���عية 
و االأبع���اد املنا�س���بة لت�ف���ري الظالل باملباين بن�س���بة %50 اإىل %100 ، بعد ذل���ك اجته كثري من الباحث���ني لتط�ير هذا 
املجال من البحث، فربزت بع�ض الطرق لقيا�ض الظالل باملباين  وكذا مراقبة اأ�س���عة ال�س���م�ض، منها الطريقة البيانية 
و طريقة التماثل الفيزيائية وطريقة التماثل باحلا�س����ب، حيث اأن هذه االأخرية اأ�س���بحت اأكرث ا�ستعماال و تداوال نظري 
اخت�س���ارها لل�قت، على عك�ض الطرق البيانية و طرق التماثل  الفيزيائية ذات اال�س���تعمال املعقد وامل�س���تهلكة لل�قت، 
اأما برامج التماثل باحلا�س�ب اخلا�سة مبراقبة ال�سم�ض  باملباين فلها �سلبياتها كتب�سيط االأ�سكال املعقدة، و ت�سميمها 
املخ�س����ض و امل�ج���ه عم�م���ا للمناطق ذات املن���اخ البارد و املمطر، اإ�س���افة اإىل ذلك ال ميكن ا�س���تعمالها يف كثري من 

.)Nouibat.B، 1997( احلاالت على املناطق  اجلافة و �سبه اجلافة
يف هذه الدرا�سة نق�م با�ستكمال هذا اجلانب  من خالل اإن�ساء برنامج باحلا�س�ب ي�سمن مراقبة اأ�سعة ال�سم�ض، و 
ح�ساب الظالل باملباين -خا�سة امل�ساكن الفردية يف املناطق احلارة )اجلافة و �سبه اجلافة (- لتحديد اال�ستخدامات 
املثلى لت�س���ميم تق�س���يمات و ا�س���تعماالت القطع االأر�س���ية بهذا النمط من امل�س���اكن ح�س���ب تغري امل�اقع، ال��سعيات ، 

االأبعاد، االجتاهات و امل�ست�يات املختلفة لنف�ض املنطقة وعلى مناطق خمتلفة.

3-1- امل�سمون و الهدف من الدرا�سة التطبيقية للربنامج املوؤ�س�ض:
اإن اإن�س���اء هذا الربنامج يعتمد على اجلمع بني الطريقة البيانية خا�س���ة ) ABAQUES DES MASQUES ( و    
)DIAGRAMMES SOLAIRES ( و طريقة املعادالت الريا�س���ية، ونطبق ذلك على متغريات نظرية من امل�ساكن 
الفردية باملناطق احلارة اجلافة و �س���به اجلافة ح�س���ب املعايري العمرانية و املعمارية اجلزائرية خا�س���ة منها املر�س�م 
ال�زاري رقم 92/177 ، واملر�س����م ال�زاري امل�س���رتك رقم 89/889  املحدد لثالثة اأ�س���ناف من امل�ساحات املخ�س�سة 

: )Nouibat.B، 1997( لل�سكن الفردي و املتمثلة يف
•  قطع لل�سكن الفردي ترتاوح م�ساحاتها بني 60 و 80 م2.

• قطع لل�سكن الفردي ترتاوح م�ساحاتها بني 80 و 120 م2. 
• اأخرى ت�سل  م�ساحاتها اإىل ح�ايل 300 م2.

هذه االأ�س���ناف من القطع تتميز عم�ما بعمقها املعترب الذي يف�ق عر�س���ها، وارتفاعها املتغري ح�س���ب ال�س���نف و 
يرتاوح بني 8 و 12م مع اإ�سافة 1.50 م ل�سياج ال�سطح.

وناأخذ بعد ذلك درا�سة مدينة ب��سعادة باجلزائر ذات املناخ احلار و �سبه اجلاف للتحقق من نتائج هذا الربنامج، 
اعتم���ادا عل���ى مقارن���ة املعام���الت املثلى املح�س���ل عليها من خالل درا�س���ة القطع النظرية ب�ا�س���طة طريق���ة التماثل 
باحلا�س����ب،  و مقارنتها مع معامالت ا�س���تخدام االأر�ض على م�ست�ى امل�س���اكن الفردية للمدينة العتيقة )ق�سر مدينة 
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ب��س���عادة( التي اأكدت كثري من الدرا�س���ات اأن هذا النمط من املدن متالئم يف ن�سيجه العمراين ووحداته ال�سكنية من 
ناحية ا�ستغالله لالأر�ض العمرانية مع الع�امل املناخية املميزة للمناطق احلارة اجلافة و �سبه اجلافة.

تهدف الدرا�س���ة التطبيقية اإىل الت��س���ل لال�س���تخدام االأمثل لالأر�ض العمرانية باالأحياء ال�س���كنية خا�سة الفردية 
منها، والبحث عن املعامالت املثلى و املنا�سبة ال�ستخدام االأر�ض العمرانية وفق ال�سروط و املعطيات املناخية ، لتحقيق 
الراحة املناخية من خالل التقليل من ا�ستعمال الطاقة امل�سنعة، و االعتماد ثم التكيف مع الطاقة الطبيعية �س�اء على 
م�س���ت�ى امل�س���م�ن )حتديد �س���عة املجال املبني و غري املبني من خالل حتديد املعامالت املختلفة ال�ستخدامات اأر�سية 
امل�س���كن الفردي(، اأو على م�س���ت�ى ال�س���كل اأفقيا و عم�ديا )من خالل حتديد ال�س���كل املنا�س���ب لكل من االإطار املبني 
واالإطار غري املبني  املتمثل يف االأفنية و املجاالت احلرة(، لنت��س���ل يف االأخري اإىل تثبيت ت��س���يات تتحكم يف الت�س���يري 

االأمثل لنمط ا�ستغالل االأر�ض على م�ست�ى امل�سكن الفردي باملناطق احلارة اجلافة و �سبه اجلافة.

3-2-  درا�سة املعطيات املناخية حلالة الدرا�سة:
تقع مدينة ب��س���عادة يف اجلن�ب ال�س���رقي للجزائر على بعد 248 كلم من العا�سمة و هي دائرة تابعة ل�الية امل�سيلة 
تت��س���طها و تبعد عنها ب�65 كلم و لها م�قع ا�س���رتاتيجي هام ك�نها تربط بني ال�سرق و الغرب و بني ال�سمال و اجلن�ب، 

تقع باإقليم جاف، حما�سرة بح�اجز طبيعية و تتحمل �سغطا �سكانيا عاليا.
اإن ه���ذه الدرا�س���ة البي�مناخي���ة تهدف اإىل حتدي���د اأثر الع�ام���ل املناخية على �س���كان املدينة حيث ت�س���مح بتلبية 
احتياجات الراحة مل�س���تعملي املجاالت العمرانية ومن ثمة حت�س���ني �سروط ا�س���تعمال وا�ستغالل املكان، فيك�ن الت�سكيل 
العمراين وت�سميم املباين متالئما مع اخل�س��سيات املناخية للمناطق اجلافة و�سبه اجلافة. اإذ تتعر�ض هذه الدرا�سة 
املناخية للن�س���يج العمراين ملدينة ب��س���عادة عم�ما، ثم حتديد كيفية ا�س���تغالل االأر�ض العمرانية على م�ست�ى امل�سكن 
الفردي. نتطرق يف اجلانب االأول اإىل ا�ستعمال جداول ماه�ين  )MAHONEY( للدرا�سة املناخية للمدينة لتحديد 
الت�جيه���ات والت��س���يات العامة التي يجب اأن يك�ن عليها الن�س���يج العم���راين باملناطق اجلافة و�س���به اجلافة علما اأن 
جداول ماه�ين هي طريقة لتحليل الظروف املناخية واحلرارية مل�قع ما، لتعطي ت��سيات معمارية و عمرانية مبا�سرة 
حتدد بع�ض االعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها عند الت�س���ميم مثل ن�س���بة الفتح���ات، ثقل احل�ائط، احلماية من 
االأمطار، ت�فري اأماكن للن�م يف اله�اء الطلق وغريها، و ذلك ا�ستنتاجا من بيانات االأر�ساد اجل�ية للم�قع، وهي و�سيلة 
جيدة ت�ساعد املعماري و العمراين من حتقيق املالئمة املناخية يف ت�سميماتهما و خمططاتهما عند العمل يف مكان اأو 
م�قع لي�ست لديهما خلفية وا�سحة عن ظروفه املناخية. بعد ذلك نتطرق يف اجلانب الثاين اإىل درا�سة كيفية ا�ستغالل 
االأر�ض العمرانية على م�س���ت�ى ال�حدات ال�سكنية بهذه املناطق بتحديد املعامالت واالأ�سكال املثلى للمبني وغري املبني 
)الفناء( مبدينة  ب��سعادة، التي تتميز بخ�س��سيات املناخ اجلاف االنتقايل بني البحر االأبي�ض املت��سط وال�سحراوي 
احلار واملتميز بعدم االنتظام يف الت�س���اقط، حيث نركز يف هذه الدرا�س���ة على عنا�س���ر الت�ساري�ض، الرياح، احلرارة و 

.)Nouibat  B .،  2004; URBA. BATNA، 2005( الت�ساقط
الت�ساري�ض: 

يبلغ مت��سط ارتفاع املدينة 560 م على م�ست�ى �سطح البحر ، وتقع يف ال�سفح ال�سمايل لالأطل�ض ال�سحراوي )جبل 
اأوالد نايل( وتطل على �س���ط احل�سنة ، حتا�س���رها جبال كردادة وعز الدين من اجلهتني ال�سرقية اجلن�بية والغربية، 
والكثبان الرملية من اجلهة ال�س���مالية ال�س���رقية. اأما واد ب��س���عادة فينبع من ال�سفح ال�س���مايل جلبل اأوالد نايل ويقطع 
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املدينة من اجلهة اجلن�بية ليلتقي ب�ادي ميطر.
الرياح: 

تتاأثر الرياح بت�جيه الت�ساري�ض وتتاأثر باملناطق التلية وال�سحراوية و نحدد اأن�اعها كما يلي: 
- البحري: رياح �سمالية قادمة من البحر عادة ما تك�ن حمملة باالأمطار والثل�ج يف اأيام جد قليلة من ال�سنة.

- الظهراوي: رياح �سمالية غربية باردة ورطبة حمملة يف بع�ض االأحيان باالأمطار تك�ن يف ف�سل ال�ستاء. 
- الغربي: رياح باردة وجافة يف ال�ستاء.

-  اأما من اجلهة اجلن�بية ال�س���رقية والغربية فت�س����د �سيفا رياح ال�سريوك� ال�ساخنة املحملة باالأتربة واجلافة فتجفف 
النباتات واملحيط، وهذه الرياح هي امل�سيطرة على منطقة الدرا�سة.

احلرارة : 
تبداأ احلرارة يف االرتفاع ابتداء من �س���هر ماي و ت�س���تمر اإىل غاية �س���هر �س���بتمرب، وت�ستد يف الفرتة املمتدة ما بني 
التا�س���عة �س���باحا و الثالثة بعد الزوال، وقد بلغت درجات احلرارة الدنيا، الق�س����ى، واملت��س���طة ل�س���هر ج�يلية على 
الرتتيب : 23، 40 و 32، ويف �س���هر جانفي  ت�س���هد انخفا�س���ا حادا اإذ قدرت اأدنى درجة ب� 8° ومن هنا تتبني �س���ع�بة 

املناخ اجلاف للمدينة .
الت�ساقط : 

عرف���ت املدينة ت�س���اقطات تراوح���ت معدالتها بني200 و255 ملم خ���الل املدة املمتدة ب���ني )1934  و 1971( على 
خالف الع�س���ريات االأخرية، حيث مل يتجاوز معدل الت�س���اقط  170 ملم، وهي بذلك قليلة وغري منتظمة )مبعنى اأنها 

متثل 45 ي�م بالن�سبة لل�سنة اأو 4 اأيام لكل �سهر(.
 

4- الدرا�سـة التطبيـقية:
ت�س���مل هذه الدرا�س���ة التطبيقية حم�رين رئي�س���يني: االأول يرتكز على تطبيق جداول ماه�ين على حالة الدرا�س���ة 
املتمثلة يف مدينة ب��سعادة للتعبري عن الت��سيات العمرانية التي يجب اأن تعتمد عليها اأثناء عمليات التخطيط العمراين 
والت�س���ميم العمراين، ثم ننتقل اإىل التحليل بطريقة برنامج »COS.BAS«   الذي قمنا بتاأ�سي�س���ه خ�سي�س���ا لتحديد 
معامالت �سغل االأر�ض » COS« ومعامالت اأخذ االأر�ض »CES« املثلى، وكذا االأ�سكال املثلى لالإطار املبني و غري املبني 
)الفناء(  للم�ساكن الفردية. اأما املح�ر الثاين فيهدف اإىل حتقيق النتائج املت��سل اإليها عن طريق الربنامج من خالل 
التحلي���ل املق���ارن ملختلف معامالت �س���غل االأر�ض، وكيفية ا�س���تغالل االأر�ض الأمناط متعددة لل�س���كن الفردي التقليدي 
املتالئم جدا مع الع�امل املناخية للمناطق اجلافة املتمثل يف ن�س���يج ق�س���ر ب��س���عادة ح�سب درا�سات عديدة �سبقت يف 

هذا املجال و التي لها نف�ض اخل�سائ�ض مع القطع النظرية املدرو�سة ب�ا�سطة الربنامج.

4-1 اأثر الكثافة العمرانية على الراحة املناخية على م�ستوى الن�سيج العمراين:
م���ن خ���الل الدرا�س���ة املناخية عرب جداول ماه�ين حلالة الدرا�س���ة »ب��س���عادة« حت�س���لنا على النتائ���ج العمرانية 
واملعمارية ذات العالقة بنمط ا�س���تغالل وتنظيم االأر�ض العمرانية على م�س���ت�ى خمطط الكتلة »املجمعات« واملجاالت 
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العمرانية اخلارجية وحتديد كيفية ت�سميم ال�اجهات، الفتحات، اجلدران وال�سق�ف كانت كالتايل: 
- ت�جيه املباين يك�ن نح�)�سمال – جن�ب( واملحاور الط�لية نح� املح�ر )�سرق – غرب(.

- خمطط الكتلة مرتا�ض وكثيف ي�سمل اأفنية داخلية )الكثافة العمرانية تلعب – اإذن– دورا اإيجابيا ل�سمان الراحة 
املناخية باملناطق اجلافة و�سبه اجلافة(. 

- عمارات اأو بناءات ذات ت�جيه مزدوج متكن من احلركة املتبادلة لله�اء وت�سمن التكاثف بني املجمعات العمرانية.
- فتحات �سغرية ت�سغل من 10 %  اإىل 20 % من امل�ساحة االإجمالية لل�اجهة.

- بناءات ذات جدران �سميكة لت�سمن الراحة احلرارية )على م�ست�ى اجلدران وال�سقف( .
- ت�ف���ري جماالت خارجية مفت�حة وغري م�س���ق�فة وتتمثل يف ال�س���احات بالن�س���بة للن�س���يج العم���راين، ويف االأفنية اأو 

االأ�سطح بالن�سبة للم�ساكن الفردية.

4-2 درا�سة ال�ستغالل الأمثل لالأر�ض على م�ستوى القطعة املخ�س�سة للم�سكن الفردي:
�س���حيح اأن طرق���ا عدي���دة كالط���رق البياني���ة اأو الفيزيائية اأو احل�س���ابية )برامج با�س���تعمال احلا�س����ب(مل تكن 
خم�س�س���ة فقط لقيا�ض ن�س���بة الظالل والت�س���مي�ض، ولكن كانت تهدف اأي�س���ا اإىل قيا�ض ق�ة الطاقة احلرارية الأن�اع 
االإ�س���عاع ال�سم�س���ي اأو حتديد الزوايا املثلى لتجنب االإ�س���عاع ال�سم�س���ي املبا�س���ر و كذا حتديد الي�م املح�ري لدرا�س���ة 
الت�سمي�ض يف ال�سهر، و كيفية انت�سار االإ�سعاع ال�سم�سي عرب اله�اء، الزجاج واحل�اجز االأخرى ومن بني هذه الربامج: 
)SEMT-O1، CITY-SHADOWS، CHAMS(، هذه االأدوات و ال��سائل هي امل��س�ع الرئي�سي للبحث يف جمال 
الت�س���ميم املناخي يف العامل الي�م، فالربامج التي تهتم بتمثيل ال�س���ل�ك املناخي للمبن���ى اأو الأجزاء معينة منه كثرية، 
و العدي���د منها ه���� ناجت اأبحاث جامعية والبع�ض االآخر منها ه� برامج جتارية تقدمها �س���ركات الربامج للم�س���ممني 
املحرتف���ني، واأغلبه���ا يهتم فقط بالبيئة الباردة و الرطبة. واملالحظ اإذن ه� قل���ة الربامج التي تعالج الع�امل املناخية 

باملناطق العمرانية اجلافة و�سبه اجلافة، مما جعلنا ن�ؤ�س�ض برنامج )COS.BAS( خ�سي�سا لهذا الغر�ض.

:)COS BAS( 4-2-1 تاأ�سي�ض برنامج 
لق���د اعتمدنا اجلمع ب���ني الطريقة البياني���ة)GRAPHICAL METHOD ( والطريقة الريا�س���ية احل�س���ابية              
)MATTEMATIQUE METHOD( لتاأ�س���ي�ض برنام���ج  )COS.BAS(  الذي يهدف اإىل حتديد معامل �س���غل 
االأر�ض االأمثل للقطعة املخ�س�س���ة لل�س���كن الفردي وفق مراقبة اأ�سعة ال�س���م�ض باملجاالت احلرة )غري املبنية( املتمثلة 
عم�ما يف االأفنية، وكذا حتديد االأ�س���كال واالأبعاد املنا�س���بة ح�سب تغيري االرتفاع والت�جيه وال�قت )تغيري ال�قت يك�ن 
   )ABACUS MASKS( وقد ا�ستعملنا الطريقة البيانية من خالل ا�ستعمال املعداد .)ح�سب ال�ساعة، الي�م والف�سل
وال�س���تريي�غراف  )STEREOGRAPHIC PROJECTION(  خلط العر�ض 36° حيث حالة الدرا�س���ة تقع على 
خط العر�ض )35° و 13‘( �س���ماال، و املنحنى اخلا�ض بالزاوية 36° خم�س����ض لكل املناطق التي تقع بني زاويتي °35 
و37°. اأما ا�س���تعمالنا للمعادالت الريا�س���ية فكان يهدف حل�ساب امل�ساحات املعر�سة لالإ�سعاع ال�سم�سي اأي امل�سم�سة، 
)معدل مت��س���ط الت�س���مي�ض-RME-( اأو امل�س���احات املظللة للمجاالت احلرة )معدل مت��سط الظل-RMO-(. قبل 
اعتماد القطع الإجراء الدرا�س���ة التطبيقية عليها، وعمال باملن�س����ر ال�زاري رقم 889/89 املحدد مل�س���احات و اأبعاد 
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القطع املخ�س�س���ة لل�س���كن الفردي. ومن خالل ذلك قمنا بتطبيق الربنامج »COS.BAS«  على ثالثة اأمناط رئي�سية 
من القطع وهي:

م (.  •20= )Y( 15م، الط�ل = )X(قطعة مب�ساحة 300م2 )العر�ض :A النم����ط
م (.  •18 = )Y( 12م ،الط�ل = )X( قطعة مب�ساحة 216 م2  )العر�ض :B النم����ط

م(.   •12 = )Y( 8م ، الط�ل = )X( قطعة مب�ساح��ة 96م2  )العر�ض :C النم����ط
وميكن ت�سخي�ض متغريات القطعة التي متت درا�ستها بربنامج  COS.BAS باملعطيات التالية ) �سكل 11 (: 

X و Y•  : متثل على الت�ايل العر�ض والط�ل للقطعة.
: ارتفاع البناية.   •H

: متثل على الت�ايل العر�ض والط�ل للمجال احلر )الفناء( هذا املجال احلر وغري املبني و�سع مبركز القطعة من   •y و x
اجلانب النظري لت�سهيل عملية تطبيق الربنامج لكن يف ال�اقع ميكن اأن يحتل م�اقع عديدة وخمتلفة وباأ�سكال متعددة.

   •SE اجلن�ب ال�سرقي.E و ال�سرق  O الغرب .NE وال�سمال ال�سرقي SO اجلن�ب الغربي . N وال�س���مال S اجلن�ب 
وال�سمال الغربي NO: هي التغريات املختلفة لت�جيه القطعة.

�س���ا ،  A : ه���ي زاوية ال�س���م�ض بعد اإ�س���قاطها عل���ى االأر�ض بالن�س���بة الجتاه اجلن����ب وتغريها بتغري ال�قت )9:00 •
12:00�سا، 15:00�سا(.

 h : الزاوية ال�سم�سية وتتغري بتغيري ال�قت)9:00 �سا، 12:00�سا ، 15:00•  �سا(. 
  •-FAR: Floor area ratio-معامل �س���غل االأر�ض وي�س���اوي امل�س���احة امل�س���ق�فة على امل�س���احة االإجمالية :COS 
  •-LUI: Land use intensity-معام���ل اأخ���ذ االأر�ض وي�س���اوي امل�س���احة املبنية على امل�س���احة االإجمالي���ة : CES 

: معامل املجال احلر وي�ساوي امل�ساحة غري املبنية على امل�ساحة االإجمالية.  •CEL

4-2-2 ال�ستنتاجات:
 )COS(من خالل الربنامج حت�س���لنا على نتائج بيانية تربز العالقة بني املعدالت املت��س���طة للم�ساحات امل�سم�سة
 RME، واملظللة)RMO )COS بالن�س���بة ملعامل �س���غل االأر�ض اأو معامل املجال احلر. وبعد تطبيق ذلك على االأمناط 
الثالثة املختلفة لقطع االأر�ض املخ�س�س���ة لل�سكن الفردي وفقا للقان�ن اجلزائري للتعمري حت�سلنا على اال�ستنتاجات 

التالية: 

:)A(النمط
 متكنا من ا�س���تخال�ض النتائج والت��س���يات لهذا النمط على م�س���ت�يات خمتلفة حيث تن�عت النتائج ح�س���ب تغري  

الت�جية وامل�ست�يات املختلفة )االرتفاع(  وهي كالتايل: 

 :))RDC+O( 0+امل�ستوى الأول )طابق اأر�سي
- بالن�س���بة للت�جيه �س���مال- جن�ب )SN(   حت�س���لنا  على  معامالت  �س���غل  االأر�ض  )COS(  مثلى  ترتاوح  بني 



ت�سميم امل�سكن الفردي باملناطق احلارة و الطاقة البديلة

كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
36

0.77 و 0.93  مرتبطة  مبعامل  اأق�س���ى  0.95، و�س���كل  اأمثل  للمجال  احلر )الفناء(  مب�س���احة  ال تقل  عن 15 م2  
وباأبعاد )xm = 5م و ym =3م(.

�سكل11: من القطعة االأر�سية اإىل املجمع
)امل�سدر: اجناز الباحثني(

-  بالن�سبة  للت�جيه  �سرق- غرب )EO(  فان  معامالت  �سغل  االأر�ض  املثلى  ترتاوح  بني 0.84  و 0.93   مبعامل  
اأق�سى  ي�سل  اإىل 0.95  مرتبط  ب�سكل  م�ستطيل  اأمثل  م�ساحته  15 م2  و اأبعاده )xm = 3م و ym =5م( عك�ض  

االأبعاد  املح�سل  عليها  وفق  الت�جيه )SN( )�سكل12(.
- اأم���ا بالن�س���بة للت�جيه جن�ب  �س���رق - �س���مال غ���رب )SENO(  و  جن�ب غرب - �س���مال �س���رق )SONE( فان 
معام���الت �س���غل االأر�ض املثلى ترتاوح بني 0.80 و 0.87 مع معامل �س���غل االأر�ض االأق�س���ى االأمثل ي�س���اوي 0.92 

مرتبط ب�سكل مربع للمجال احلر مب�ساحة ال تقل عن 25 م 2 وباأبعاد ) xm = 5م و ym= 5م (.
 اإن املطابقة بني خمتلف االأ�سكال املثلى املمكنة للمجال احلر )الفناء( تعطي مرونة وحرية للم�سممني �س�اء كان�ا 
مهند�سني معماريني اأو عمرانيني لت�سميم م�ساكن فردية اأو جماالت خارجية تك�ن حممية من اأ�سعة ال�سم�ض وبالتايل 

اإنتاج ن�سيج عمراين كثيف ومرتا�ض)�سكل15(.
:))RDC+1( 1 + امل�ستوى الثاين )طابق اأر�سي

 -  بالن�س���بة للت�جي���ه )SN( ، فان معامالت �س���غل االأر�ض املثلى ترتاوح ب���ني 0.98 و 1.36، ومن خالل املطابقة بني 
االأ�سكال املثلى للطابقني االأر�سي و االأول نتح�سل على معامل �سغل االأر�ض االأمثل االأق�سى ي�ساوي1.71 )�سكل13(.

- بالن�سبة للت�جيه )EO( فاإن معامالت �سغل االأر�ض املثلى ترتاوح بني 1.19 و1.44، واملطابقة بني االأ�سكال املثلى 
للطابقني االأر�سي و االأول تعطي معامل �سغل االأر�ض االأمثل االأق�سى ي�ساوي 1.78 .

- اأما بالن�س���بة للت�جيهني )SENO( و) SONE( فاإن معامالت �س���غل االأر�ض املثلى ترتاوح بني 0.83 و 1.05 ، 
واملطابقة بني االأ�سكال ت�سري اإىل معامل اأق�سى ي�ساوي 1.51.
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�سكل12:  النمطA  ) طابق اأر�سي +0(، الت�جيه �سرق- غرب )EO()امل�سدر: اجناز الباحثني(

                                                                

�سكل13:  النمطA  ) طابق اأر�سي +1(، الت�جيه �سمال- جن�ب )SN( )امل�سدر: اجناز الباحثني(

:))RDC 2+( 2+امل�ستوى الثالث ) طابق اأر�سي
-بالن�س���بة للت�جيه )SN( ، فان معامالت �س���غل االأر�ض املثلى ترتاوح بني 0.96 و 1.68 ، واملطابقة بني االأ�س���كال 

املثلى ت�سري اإىل معامل اأق�سى ي�ساوي 2.31) �سكل14 ( .
-بالن�س���بة للت�جيه )EO( ، فان املعامل االأمثل يرتاوح بني 1.08 و 1.64 ، واملطابقة بني االأ�س���كال املثلى للط�ابق 

االأر�سي واالأول و الثاين ي�ساوي 2.38.
-اأما بالن�سبة للت�جيهني ) SENO( و) SONE( ، فان معامالت �سغل االأر�ض املثلى ترتاوح بني 1.08 و 1.64 ، 

و املطابقة بني االأ�سكال املثلى للط�ابق  االأر�سي و االأول والثاين ت�سري اإىل معامل اأق�سى ي�ساوي 2.08 .

�سكل14: النمط A  ) طابق اأر�سي +2(، الت�جيه �سمال- جن�ب )SN( )امل�سدر: اجناز الباحثني(

 : )B ( النمط
متكنا من ا�ستخال�ض النتائج والت��سيات لهذا النمط على م�ست�يات خمتلفة حيث تن�عت هذه النتائج بتن�ع وتغري 

امل�ست�يات والت�جيه وهي كما يلي: 
 :))RDC+0( ،0 + امل�ستوى الأول )طابق ار�سي

-بالن�سبة للت�جيه SN، جند املعامالت املثلى ل�سغل االأر�ض ترتاوح بني 0.72 و 0.90 مع معامل اأق�سى ي�ساوي 0.93.
-بالن�سبة للت�جيه SENO، فاإننا جند املعامالت املثلى ل�سغل االأر�ض ترتاوح بني 0.74 و 0.81 مع معامل اأق�سى 

ي�ساوي 0.93 )�سكل16(.
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�سكل15:  النمط A  :املطابقة بني االأ�سكال املثلى
FAR: Floor area ratio=COS

)امل�سدر: اجناز الباحثني(

 :))RDC( ،1+امل�ستوى الثاين )الطابق الأر�سي
-بالن�سبة للت�جيه SN ، جند املعامالت املثلى ترتاوح بني 0.75و1.25 مع معامل اأق�سى ي�ساوي 1.57 بعد املطابقة 

بني االأ�سكال املثلى للطابق االأر�سي والطابق االأول .
-بالن�س���بة للت�جي���ه ) SENO( فاملعامالت املثلى ترتاوح بني  0.75 و1.11 مع معامل اأق�س���ى ي�س���اوي 1.52 بعد 

املطابقة بني االأ�سكال املثلى للطابق االأر�سي واالأول.
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:))RDC+2( ،2+ امل�ستوى الثاين )طابق اأر�سي
-بالن�س���بة للت�جي���ه )SN( ، ف���ان املعامالت املثلى ال�س���تغالل االأر�ض ت���رتاوح ب���ني 1.13 و 1.88، واملطابقة بني 

االأ�سكال املثلى للطابق االأر�سي واالأول والثاين ت�سري اإىل معامل اأق�سى ي�ساوي 2.26.

)SENO(و )SN( الت�جيه ،)طابق اأر�سي +0 (  B سكل 16: النمط�
)امل�سدر: اجناز الباحثني(

-بالن�سبة للت�جيه )SENO( فان معامالت �سغل االأر�ض ترتاوح بني 1.13 و 1.67 ومعامل اأق�سى ي�ساوي 2.17 
بعد املطابقة بني االأ�سكال املثلى للطابق االأر�سي واالأول والثاين )�سكل 17(.

�سكل17:  النمط B  و املطابقة بني االأ�سكال املثلى
)امل�سدر: اجناز الباحثني(

 : )C ( النمط
بعد حتليل نتائج برنامج COS.BAS املطبقة على هذا النمط مب�س���احته ال�س���غرية )96م2( وباأبعاده ال�سغرية 
اأي�س���ا )X=8م و Y=12م( ت��س���لنا اإىل اإبقاء الطابق الثاين على �سكل �سطح وعدم جتاوز الطابق االأر�سي مع طابق 
واحد، حتى ميكن اأن حتقق بناية امل�سكن التاأقلم مع الع�امل املناخية خا�سة الت�سمي�ض وبالتايل الراحة املناخية داخل 
امل�س���كن الفردي، مع مالحظة اأن النتائج امل�ستخل�س���ة و كذا الت��سيات اخلا�س���ة بهذا النمط قد جاءت متن�عة نظرا 

لتن�ع وتغري امل�ست�يات والت�جيه وكانت كالتايل : 
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 :))RDC+0( ،0+امل�ستوى الأول )طابق اأر�سي
-بالن�سبة للت�جيه )SN( فان املعامالت املثلى ال�ستغالل االأر�ض ترتاوح بني 0.53 و 0.75 ومعامل اأق�سى ي�ساوي 

0.83 مع حتديد ال�سكل االأدنى االأمثل للمجال احلر وه� مربع وباأبعاد )xm=4م و ym=4م( 
-بالن�س���بة للت�جيه )SENO( ، فان املعامالت املثلى ترتاوح بني 0.53 و 0.75 مع معامل اأق�س���ى ي�س���اوي 0.79 

مرتبط ب�سكل م�ستطيل اأدنى باأبعاد )4m= xm،و 5m=ym( للمجال احلر)�سكل18(.

 :))RDC+1( ،1+ امل�ستوى الثاين )طابق ار�سي
-بالن�س���بة للت�جي���ه )SN(، ف���ان املعام���الت املثلى ترتاوح بني 1.06 و 1.50 ومعامل اأق�س���ى ي�س���اوي 1.36 بعد 

املطابقة بني االأ�سكال املثلى للمجال احلر للطابق االأر�سي والطابق االأول.
-بالن�س���بة للت�جيه )SENO( ، فان املعامالت املثلى ترتاوح بني 1.06 و 1.75 ومعامل اأق�س���ى ي�ساوي 1.32 بعد 

املطابقة بني االأ�سكال املثلى للمجال احلر للطابق االأر�سي واالأول )�سكل19( .

�سكل 19:  النمط C و املطابقة بني االأ�سكال املثلى
)امل�سدر: اجناز الباحثني(

)SENO(و )SN( الت�جيه ،)طابق اأر�سي +0 (  C سكل 18: النمط�
)امل�سدر: اجناز الباحثني(

5- حتقيق النتائج:
اإن حتقي���ق النتائج املت��س���ل اإليها ع���ن طريق تطبيق الربنامج )COS.BAS( على االأمن���اط الثالثة A وB وC يتم 
من خالل التحليل املقارن ملختلف معامالت �س���غل االأر�ض، وكيفية ا�س���تغالل االأر�ض لالأمناط املتعددة لل�سكن الفردي 

التقليدي لق�سر ب��سعادة املتالئم جدا مع الع�امل املناخية للمناطق اجلافة.
ويلعب معامل �س���غل االأر�ض دورا هاما يف تنظيم احلرارة والراحة املناخية داخل امل�س���كن الفردي من خالل ت�فري 
االأفنية -كمجاالت غري مبنية-  الأنها متثل العن�سر القاعدي للته�ية، االإ�ساءة،  وت�فري الظالل واحلماية من الت�سمي�ض، 
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كما اأنها تلعب دورا وظيفيا اآخر يتمثل يف التجميع واحلركة والت�زيع، وكذا ا�س���تغاللها - بن�س���بة كبرية من طرف املراأة 
- للطهي وحت�س���ري الن�س���يج وغري ذلك. اإن حتليل معامالت �سغل االأر�ض )COS( لل�سكنات الفردية مبختلف االأمناط 
لق�س���ر ب��س���عادة كانت يف حدود الراحة املحددة ح�س���ب اجلدول )�س���كل24( جعلنا نتحقق من �س���حة نتائج برنامج 
)COS.BAS( من خالل االأمناط الثالثة التي ي�س���ملها ق�س���ر ب��سعادة )املدينة العتيقة )�سكل20(: النمط ال�سغري، 
املت��س���ط والكبري، تلك االأمناط التي مت حتليلها من ناحية ا�س���تغالل االأر�ض واملعامالت وال�س���كل واالأبعاد و كان ذلك 

كالتايل: 
اأ- النمط ال�سغري:

  اإن م�س���احة هذا النمط ت�س���ل اإىل 40م2. ميثل وحدة �سكنية اأ�سلية على �س���كل خيمة الأ�سرة فقرية، اأو هي نتيجة 
تق�س���يم االإرث وتت�اج���د بن�س���بة كب���رية يف املمرات املقط�ع���ة وزوايا املجمع���ات، يف حني ينعدم وج�ده���ا على الطرق 
الرئي�سية وال�ساحات، وهي عم�ما ال تت�فر على وج�د فناء مل�ساحتها ال�سغرية، كما اأن معامل �سغل االأر�ض بها ي�ساوي 
اأو اك���رب م���ن ال�احد يف حالة وج�د الطابق االأول و�س���روط الراحة املناخية بهذا النمط غائبة حلد كبري ب�س���بب غياب 

الفناء )�سكل21(.
ب- النمط املتو�سط: 

ترتاوح م�س���احته بني 40م2 و 100م2 وه� عبارة عن تط�ر وت��س���ع النمط ال�س���غري بعد زيادة عدد اأفراد العائلة، 
ويتك����ن عم�م���ا من اأربع غرف متن�عة وفناء مع وج�د مدرج لل�س���المل نح� الطابق االأول، و معامل �س���غل االأر�ض لهذا 

النمط يرتاوح بني 0.80 و 1.20 ويحقق �سروط الراحة املناخية )�سكل22(.
ج-  النمط الكبري:

 ت���رتاوح امل�س���احة بني 100م2 و 300م2 وه� النم���ط االأكرث تط�را وله عالقة كبرية مع اخل���ارج حيث ي�جد بكرثة 
يف الطرق الرئي�س���ية وامل�س���احات، ويتك�ن من خم�س���ة اإىل ثمانية غرف متن�عة مع وج�د جمال حر )الفناء( متنا�سب 
مع امل�سكن. ويحقق �سروط الراحة  من حيث ال�سكل. ومعامل ا�ستغالل االأر�ض يرتاوح بني  1 و1.5 بعد املطابقة بني الطابق 

االأر�سي والعل�ي )�سكل23(.

�سكل20: املبني و الفارغ على م�ست�ى الن�سيج العمراين للق�سر
CES=0.62، COS=0.76مقيا�ض= 5000/1 )امل�سدر: اجناز الباحثني(

اخلال�سة:
بع���د التحق���ق من نتائج الربنام���ج، تبني اأنها جد مرنة حيث ميك���ن اعتماد جمم�عة من معامالت �س���غل االأر�ض و 
املجاالت احلرة، وكذا اأ�سكال متعددة ومتن�عة للمجال املبني و غري املبني للم�سكن الفردي ال�احد مبعطيات واحدة اأي 
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بنف�ض امل�ساحة و االرتفاع والت�جيه. ومع تغري عن�سر من املعطيات تتغري النتائج وتتن�ع بطريقة مرنة لتعطي للم�سمم 
احلرية الكاملة يف اختيار ال�س���كل االأن�س���ب و املعامالت املنا�س���بة للمجاالت احلرة لتحقق املالئمة املناخية و احلرارية 
ح�س���ب تن����ع امل�اق���ع اجلغرافية. بهذه النتائ���ج ميكننا التخل�ض من الطريق���ة املعممة املعتم���دة يف اجلزائر واملحددة 
لنف�ض معامالت �س���غل االأر�ض و معامالت اأخذ االأر�ض مهما تغريت امل�اقع اجلغرافية اأو املعطيات التف�س���يلية لقطعة 
االأر�ض املخ�س�س���ة لل�س���كن الفردي، مما اأنتج منطا اأقرب للنمط االأوربي منه اإىل عمارتنا املتاأ�س���لة و تك�ن متالئمة 
مع اخل�س��سيات االجتماعية، االقت�سادية و املناخية. و ميكن تق�سيم النتائج والت��سيات امل�ستنتجة من هذه الدرا�سة 

اإىل م�ست�يني:

�سكل 22:  النمط املت��سط 
معامل �سغل االأر�ض يرتاوح بني 0.8و1.2
(COS varie entre 0,80 et 1,20)

)امل�سدر: اجناز الباحثني(

�سكل 21: النمط ال�سغري
معامل �سغل االأر�ض يف�ق اأو ي�ساوي 01

)COS ≥ 1(
)امل�سدر: اجناز الباحثني(

�سكل23:  النمط الكبري معامل �سغل االأر�ض يرتاوح بني 1و1.5
)COS≤ 1،5≥ 1()امل�سدر: اجناز الباحثني(

امل�ستوى الأول: 
من خالل درا�س���ة ا�س���تغالل االأر�ض حلالة الدرا�س���ة مدينة ب��س���عادة وكذا مناذج املدن العتيقة بامل�سرق و املغرب 

العربيني من خالل االأمناط ال�سكنية الفردية لل�سكن التقليدي متكنا من ا�ستخال�ض النتائج التالية : 
-اإن لالأحياء ال�س���كنية التقليدية معامالت �س���غل االأر�ض عالية، ون�س���يجا عمرانيا مرتا�س���ا وكثيفا. �س����ارعه عميقة 
ومتعرجة ت�فر ال�س���الل وتقلل من اخرتاق الرياح، و ال�س���كنات متال�سقة، وهي بذلك تقلل من امل�ساحات املعر�سة 

لل�سم�ض.
-اإن الن�س���يج العمراين للق�س���ر متالئم مع ع�امل املناخ اجلاف وذلك بارتفاع ن�س���بة امل�ساحات املبنية بالن�سبة لغري 

املبنية )معامل �سغل االأر�ض للن�سيج العمراين ي�ساوي 0.76، اأما معامل اأخذ االأر�ض في�ساوي 0.76(.
-اإن معامالت �س���غل االأر�ض بحالة الدرا�سة تبني اأن امل�س���اكن الفردية التقليدية ا�ستملت على معامالت �سغل االأر�ض 
مرنة وديناميكية اختلفت وتن�عت من منط اإىل اآخر ح�سب تن�ع واختالف االأبعاد )امل�ساحة( واالرتفاع والت�جيه.

-اإن امل�ساكن التقليدية لها اأفنية داخلية جد متالئمة مع دوران االإ�سعاع ال�سم�سي مما جعلها مظللة لفرتة ط�يلة من 
ف�سل ال�سيف.
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�سة
درا

ة ال
حال امل�سكن الفردي التقليدي   ) COS optimal( حدود الراحة

 » COS.BAS « نتائج التماثل بالربنامج

منط م�ست�يات م�ساحة 
م2

COS منط م�ست�ى COS opt -
mal حتقيق

ادة
�سع

ة ب�
دين

م �سغري R+1 40 ≥1.00 C R+1 1.32-1.06 يحقق

مت��سط R+1 100-40 1.20-0.80 C R+1 1.32-1.06 يحقق

كبري R+1 300-100 1.50-1.00 A R+1 1.51-0.83 يحقق

�سكل24:  جدول حدود الراحة) معامالت �سغل االأر�ض املثلى(
)امل�سدر: اجناز الباحثني(

امل�ستوى الثاين:
 يلخ�ض الت�جيهات اخلا�سة الإن�ساء اأو تاأ�سي�ض معامالت �سغل االأر�ض )COS( ، معامالت اأخذ االأر�ض )CES( واالأ�سكال 
املثلى للمجاالت املبنية واحلرة لل�سكن الفردي باملناطق اجلافة و �سبه اجلافة، وذلك اعتمادا على ما مت الت��سل اإليه من 
خالل تطبيقات برنامج )COS.BAS( على حالة الدرا�سة مدينة ب��سعادة باجلزائر، وتتمثل هذه الت�جيهات فيما يلي: 
-حت�سري درا�سات منطية للم�ساكن الفردية لكل بلدية اأو جمم�عة من البلديات للمناطق اجلافة و�سبه اجلافة، حيث 

يتم ت�سنيف خمتلف ال�سكنات ال�سرورية من ناحية امل�ساحة، االرتفاع واالأبعاد.
-تطبيق برنامج  )COS.BAS(  على كل منط من هذه االأمناط امل�سنفة، وحتديد الت�سريع اخلا�ض بالكثافة البنائية 

بعد ا�ستخال�ض النتائج والت��سيات العامة املتح�سل عليها من خالل تطبيقات الربنامج.
-حتديد جمم�ع معامالت �سغل االأر�ض املثلى لكل منط �سكني وكذا ال�سكل االأن�سب للمجال احلر)الفناء(.

-حتديد معامل �س���غل االأر�ض االأدنى و االأمثل الأ�س���غر قطعة ار�ض املخ�س����ض للطابق االأر�س���ي فقط كمعامل �س���غل 
االأر�ض احلد )COS.limite( للمنطقة ال�سكنية اأو البلدية.

-ترخي�ض املطابقة بني االأ�سكال املثلى للمجال احلر لل�سكن الفردي. 
-اإمكانية جتاوز معامل �سغل االأر�ض احلد )COS.limite( ب�سرط اأن ال يتم جتاوز معامل �سغل االأر�ض االأق�سى لكل 

منط، وذلك مقابل دفع م�ساهمة مالية كحق�ق لهذا التجاوز امل�سم�ح به.
-اإن�ساء قاعدة اأو مقيا�ض حل�ساب حق�ق امل�ساهمة املالية لكل ن�سبة جتاوز.

-ت�جيه امل�س���اهمات املالية لتح�س���ني ج�انب الت�س���يري العمراين عم�ما وتخ�سي�سها لت�س���يري امل�ساحات اخل�سراء و 
اإن�ساء نقاط املياه لغر�ض تلطيف املناخ احلار لهذه املناطق.

-امل�س���اهمة يف اإن�س���اء ن�س���يج عمراين كثيف ومرتا�ض م���ن ناحية البناء )معامل �س���غل االأر�ض مرتفع(، اقت�س���ادي 
وعقالين من ناحية ا�ستعمال وا�ستهالك االأر�ض العمرانية. 
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Abstract
We tackle, in this article, to reduce the exploitation and irrational consumption of 
energy resources especially in the residential sector of hot regions through the analysis 
of the problem of the occupation of lands in the ground in the urban tissues of oriental 
and maghrebin towns, and more particularly, in these habitation unities, which have 
known a massive importation non-adapted to socio-economic factors, cultural and 
climatic, and this through the direct analysis of the occupation mode of the urban 
ground, in relation (built / non-built ),urban form, use and functioning of different 
spaces of traditional maghrebin and oriental towns in arid regions on a hand, and the 
comparison of land use intensity and floor area ratio (LUI/FAR), of different types and 
examples of traditional habitations on the other hand, to Know the parameters which 
take part in the fixation of optimal LUI and FAR, and then, an optimal occupation 
of the urban ground, through the construction of a program control of solar radiation 
and the calculation of shaded surfaces in the homes of hot regions, to determine their 
optimal occupations of the variation in situations, positions, dimensions, orientations 
and levels to ensure comfortable climate and minimize the use of artificial energy, and 
then adapt to the appropriation of natural energy alternative.




