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  الشكر والتقدير
   وبعد... أعانني على إنجاز هذا البحث والذي قدر له أن یرى النور الحمد هللا الذي 

الذي  محمد عبداهللا المـه/ الدكتور أتوجه بأخلص آیات الشكر والتقدیر إلى أستاذي الفاضل 

ومن الوقت والجهد تكرم باألشراف على هذا البحث ، فقدم من العلم خالصته ومن العون أصدقه 

األثر في إخراج الرسالة بهذه الصورة ـ فجزاه  بالغوٕارشاداته العلمیة القیمة  أثمنه ، وقد كان لتوجیهاته

  .اهللا عني خیر الجزاء 
كمـــا أتقـــدم بالشـــكر الجزیـــل إلـــى األســـتاذ الـــدكتور امحمـــد عیـــاد مقیلـــي، واألســـتاذ الـــدكتور ونـــیس      

فـــي قرأتهـــا،  عبــدالقادر الشركســـي علـــى قبولهمـــا مناقشــة هـــذه الرســـالة، ومـــا خصصـــاه مــن وقـــت وجهـــد

  . ونقدها النقد البناء من أجل إثرائها وظهورها بالمظهر الالئق 

الـذین شـملوني بضـیافتهم الكریمـة وأمـدوني بمـا  أهـالي مدینـة غـاتكما أتقدم بالشـكر الجزیـل إلـى      

 توفر لدیهم مـن بیانـات، وأجـابوا علـى استفسـاراتي فـي المقـابالت التـي أجریتهـا معهـم، األمـر الـذي أنـار

أبــوبكر ، واألخ العزیـز الطـاهر محمـد المـدني/ الــدكتورالطریـق لهـذا العمـل وأخـص بالـذكر مـنهم األخ 

  . عم األخ ونعم الرفیقالذي الزمني طوال فترة الدراسة المیدانیة فكان نِ  جبریل المدني

ي كـان الذي لم یتـوانى عـن تقـدیم المسـاعدة للباحـث والـذ محمد دندهوالشكر موصول إلى األستاذ      

كما أتقـدم بخـالص الشـكر . لشروحه حول المدینة القدیمة الفضل في إماطة اللثام عن كثیر من األمور

إلـــى جمیـــع طلبـــة وطالبـــات كلیـــة اآلداب والعلـــوم بمدینـــة غـــات الـــذین ســـاعدوني فـــي توزیـــع اســـتمارات 

أمـین الشـؤون / سـبیعيبشیر عبداهللا بشیر الاالستبیان، وال یفوتني أن أتقدم بجزیل الشكر إلى األسـتاذ 

اإلداریة والمالیة بالمركز الوطني لألرصـاد الجویـة علـى تعاونـه ومسـاعدته فـي الحصـول علـى البیانـات 

ــدالعزیز ابوخشــیموالــدكتور . المناخیــة لمنطقــة الدراســة ــك عب حســین علــى تعاونــه التــام، والــدكتور  أبری

ولیـد أعز األصدقاء أسـتاذي الـدكتور  الذي أمدني بالمراجع التي ساعدتني،كما أشكر مسعود ابومدینة

هم لـي ولـو بالكلمـة الطیبـة، كمـا أشـكر زمالئـي طلبـة تواألستاذ عبـدالعظیم امعیتیـق علـى مسـاعد الولدة

وطالبـــات الدراســـات العلیـــا بقســـم الجغرافیـــا علـــى تعـــاونهم معـــي طیلـــة فتـــرة الدراســـة، كمـــا أتقـــدم بجزیـــل 

 . لمراجعة اللغویة لهذا العملالذى قام با یوسف األمینالشكر إلى األستاذ 
  والشكر  من قبل ومن بعد

  الباحث . ?                                                                   
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هـذا البحـث دراسـة االعتبـارات المناخیـة فـي التخطـیط العمرانـي بمدینـة غـات، حیـث یتكـون  یتناول     

ة إلــى المقدمــة العامــة والخاتمــة، وتضــم المقدمــة نبــذة عامــة عــن موضــوع مــن خمســة فصــول، باإلضــاف

الدراســة، وتحدیــد مشــكلتها، وفروضــها العلمیــة، وأهــدافها، وأهمیــة الدراســة واختیــار الموضــوع، وتحدیــد 

منطقـــــة الدراســـــة، ومنهجیتهـــــا، وطـــــرق جمــــــع بیاناتهـــــا ومصـــــادرها، وأســـــلوبها والتعریفـــــات اإلجرائیــــــة، 

  . الصعوبات التي واجهتها، ومحتویاتهاو السابقة،  واستطالع الدراسات

ــــــاول الفصــــــل األول مــــــن الدراســــــة الجغرافیــــــة الطبیعیــــــة لمنطقــــــة الدراســــــة، والمتمثلــــــة فــــــي        ویتن

وقـــد اتضـــح مــــن  .جیولوجیتهـــا، وجیومورفولوجیتهـــا، ومصـــادر المیـــاه فیهـــا، وتربتهـــا، ونباتهـــا الطبیعـــي

منطقــة غــات جیولوجیــا إلــى تكوینــات الــزمنین األول والرابــع، انتمــاء أغلــب أراضــي  دراسـة تلــك الجوانــب

من مسـاحة المنطقـة، فـي حـین تشـكل تكوینـات الـزمن % 82,5وتغطي تكوینات الزمن األول ما نسبته 

  .²كم 2774من المساحة اإلجمالیة للمنطقة التي تبلغ % 17,5الرابع ما جملته 

 ـ ســم الشــرقي حیــث تمتــد جبــال تــادرارتع وبــاألخص فــي القتتمیــز أراضــي المنطقــة باالرتفــاو      

تمثــل المیـاه الجوفیــة المصــدر الوحیـد للمیــاه بالمنطقـة، ویعتبــر الخــزان السـفلي بحقــب الحیــاة و . أكـاكوس

أمــا عــن تربــات المنطقــة فأغلبهــا رملیــة فقیــرة بــالمواد العضــویة، .  القدیمــة أهــم الخزانــات الجوفیــة فیهــا

بالنســبة للنباتــات  أمــا . لكثبــان الرملیــة وتربــة الودیــان الرســوبیة والتربــة الملحیــةتربــة احیــث تتمثــل فــي 

فتسود منطقة غات نباتات اإلقلیم الصحراوي، وتعـد نباتـات األثـل والبـرمبخ مـن أكثرهـا انتشـارا  الطبیعیة

   . في المنطقة

خاللهـا تـم  مـنو لدراسـة، منـاخ منطقـة ا العوامـل المـؤثرة فـي أما الفصل الثاني فقد اخـتص بدراسـة      

التعــرض للعناصــر المناخیــة المتــأثرة بهــا، وقــد اتضــح مــن دراســة هــذه العوامــل والعناصــر بــأن المنطقــة 

تقــع فــي اإلقلــیم الصــحراوي الحــار الجــاف بكــل مــا یمثلــه مــن تطــرف فــي معــدالت درجــة الحــرارة التــي 

 9,8نوي لســـقوط األمطـــار م، فـــي حـــین ال یتجـــاوز المعـــدل الســـ °39,9یصـــل متوســـطها صـــیفًا حـــوالي 

ملـم، ویبلـغ  15,8یوم، ومعدالت التبخر إلـى /ساعة  9,5ملم، والمعدل السنوي لسطوع الشمس حوالي 

مللیبـار، وتشـكل الریـاح الشـمالیة والشـمالیة  936,7المعدل السنوي للضغط الجـوي فـي المنطقـة حـوالي 

فصـل الصـیف أكثـر الفصـول تعرضـًا  مـن الریـاح الهابـة علـى المنطقـة، ویعتبـر% 30,7الشرقیة بنسبة 

   .       من مجموع عدد أیام الهبوب% 42للعواصف الترابیة بنسبة 

فـــي األقـــالیم الحـــارة الجافـــة، حیـــث  التخطـــیط العمرانـــيو المنـــاخ  دراســـة الفصـــل الثالـــث تضـــمنو       

أهـم  الجافـة، ثـمفـي األقـالیم الحـارة  العمرانـي ، ونمـط التخطـیطالتخطیط العمراني بالمنـاخ یوضح عالقة
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االعتبـارات المناخیـة المـؤثرة فـي التخطـیط العمرانـي، ثــم یسـتعرض نشـأة مدینـة غـات ومراحـل التخطــیط 

للمنـــاخ الــدور الحاســـم والمســـیطر فـــي تحدیـــد شـــكل المبـــاني أن وقـــد اتضـــح  .العمرانــي التـــي مـــرت بهـــا 

لمــؤثرة فــي التخطــیط العمرانــي وتنحصــر االعتبــارات المناخیــة ا ونمطهــا فــي األقــالیم المناخیــة المختلفــة،

فـــي اإلشـــعاع الشمســـي ودرجـــة الحـــرارة والریـــاح واألمطـــار والرطوبـــة النســـبیة، ویعـــد اإلشـــعاع الشمســـي 

  .أهمها في المناطق الحارة الجافة

أثــر المنــاخ فــي تخطــیط وتصــمیم مبــاني مدینــة غــات القدیمــة، حیــث  یتنــاولف الفصــل الرابــعأمــا       

وقـــد  .ة للمنـــاخ فـــي المدینـــة، وعناصـــر المعالجـــات المناخیـــة فـــي المبـــانيیوضـــح المعالجـــات التخطیطیـــ

وأن تخطـیط شـوارع . في اختیـار موضـع المدینـة القدیمـة اتضح أن العوامل المناخیة كان لها دور كبیر

المدینة القدیمة لم یـأِت عشـوائیا، وٕانمـا نتیجـة لدراسـات دقیقـة لمسـارات اإلشـعاع الشمسـي فـي المنطقـة، 

قـــد كـــان و ه الشـــوارع عمودیـــا علـــى حركـــة الشـــمس آخـــذة اتجـــاه مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب، فجـــاء توجیـــ

الســتعمال مــواد بنــاء محلیــة ذات ســعة حراریــة عالیــة فــي بنــاء المدینــة القدیمــة دورًا كبیــرًا فــي تحســین 

  .للمدینة ومبانیها المناخ المحلي

تخطـیط وتصــمیم مبـاني مدینــة فقــد خصـص لدراســة أثـر المنـاخ فــي  أمـا الفصـل الخــامس واألخیـر     

غــات الحدیثـــة، حیـــث یوضـــح مورفولوجیــة مدینـــة غـــات الحدیثـــة وأثرهــا علـــى المنـــاخ المحلـــي، وعالقـــة 

المبـــاني بـــالظروف المناخیـــة، ثـــم نمـــط الشـــوارع بالمدینـــة وعالقتهـــا بـــالظروف المناخیـــة، ومـــواد البنـــاء 

یـــة الســـتخدامها فـــي التخطـــیط العمرانـــي وعالقتهـــا بـــالظروف المناخیـــة، وأخیـــرًا معالجـــة البیانـــات المناخ

خــالل فصــل الشــتاء وأوائــل %  31,5أن الســكان بحاجــة إلــى التدفئــة بنســبة وقــد اتضــح  .بمدینــة غــات

التظلیـل فتصـل  الربیع وأواخر الخریف ابتداء من السـاعة الواحـدة إلـى السادسـة صـباحا، أمـا احتیاجـات

خـالل فصــل الصــیف أثنــاء % 45,1یــد بنســبة فــي حـین یحتــاج الســكان إلـى التبر  ،%61,1إلـى حــوالي 

منطقـــة غیـــر مالئـــم لظـــروف االرتیـــاح الحـــراري حســـب تصـــنیف المنـــاخ كمـــا اتضـــح أن  ،اللیـــل والنهـــار

ــــى  وتصــــل ،فــــي فصــــل الشــــتاء )م◦13,5(فهــــي تصــــل إلــــى  (Olgay)أولجــــاي فــــي فصــــل الصــــیف إل

لتـوفیر منـاخ مالئـم للسـكان  ، مما یجعل المدینة تتطلب استخدام معالجات معماریـة وعمرانیـة)م◦39,9(

  .خدام المكثف ألجهزة تكییف الهواءحراریا على األقل، والتقلیل من االست

  

الخاتمـــة فتناولـــت عرضـــًا ألهـــم نتـــائج الدراســـة وتوصـــیاتها التـــي قـــد تســـهم فـــي معالجـــة هـــذه  أمـــا      

  .  المشكلة سواء على مستوى مبنى واحد أو على مستوى المدینة ككل



 
  

  

  

  

  

  

  

 الفھارس
 

 

 

 
  

  

  
  
 



 ز 
 

 

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  المقدمة العامة 
  28ـ  1  نھجي للدراسةاإلطار النظري والم

  4  مشكلة الدراسة
  4  الفروض العلمیة

  5  أهمیة الدراسة ومبررات اختیار الموضوع
  6  منطقة الدراسة
  6  أهداف الدراسة
  12  منهجیة الدراسة

  12  طرق جمع البیانات
  15  تحدید المفاهیم والمصطلحات

  17  الدراسات السابقة
  27  ثالصعوبات والمشكالت التي واجهت الباح

  27  تبویب الدراسة
  الفصل األول

  61ـ 29  الجغرافیا الطبیعیة لمنطقة الدراسة

  30  جیولوجیة منطقة الدراسة: أوًال 
  30  التكوینات الجیولوجیة - 1       
  30  تكوینات الزمن األول - 1- 1       
  31  العصر الكمبري - أ       

  31  العصر األوردوفیشي -ب       

  32  عصر السیلوريال -ج       

  35  تكوینات الزمن الرابع - 1- 2       

  35  رواسب األودیة القدیمة - أ       

  35  ترسیبات السبخة -ب       



 ح 
 

  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  36  رواسب الجاذبیة -ج       

  36  الرواسب المائیة الریاحیة -د       

  36  رواسب الودیان الحدیثة -هـ       

  37  الرواسب الریاحیة -و        

  37  البنیة الجیولوجیة - 2       

  38  التاریخ الجیولوجي للمنطقة - 3       

  40  جیومورفولوجیة منطقة الدراسة: ثانیًا 

  40  طبوغرافیة المكان - 1       

  43  الظاهرات الجیومورفولوجیة - 2       

  43  المرتفعات الجبلیة - 2- 1       

  43  أكاكوس -جبال تادرارت - أ       

  47  ناجر - هضبة تاسیلي -ب       

  48  األودیة - 2- 2       

  49  وادي تنزوفت - أ       

  51  الكثبان الرملیة - 2- 3       

  53  مصادر المیاه: ثالثًا 

  54  التربة: رابعًا 

  54  تربة الكثبان الرملیة - 1       

  54  تربة الودیان الرسوبیة - 2       

  55  )السبخیة(التربة الملحیة  - 3       

  57  النبات الطبیعي: خامسًا 

  58  )      الفخفاخ(البرمبخ  - 1       

 



 ط 
 

  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  58  شجرة الطلح - 2       

  59  ر األثلأشجا - 3       

  60  السدر - 4       

  60  الشیح - 5       

  60  الرتم والسبط - 6       
  الفصل الثاني

  العوامل المؤثرة في مناخ منطقة الدراسة
  91ـ  62

  64  الموقع بالنسبة لدوائر العرض -1

  65  اإلشعاع الشمسي - أ         

  68  درجة الحرارة -ب         

  70  الكتل الهوائیة -2

  72  الضغط الجوي - أ       

  74  الریاح -ب       

  78  التضاریس والبعد عن المسطحات المائیة -3

  81  النسبیةالرطوبة  - أ       

  84  األمطار -ب       

  86  التبخر -ج       

  89  العواصف الترابیة -4
  الفصل الثالث

  المناخ والتخطیط العمراني في األقالیم الحارة الجافة
92 -128  

  93  بالمناخ عالقة التخطیط العمراني: أوًال 

  98  نمط التخطیط العمراني في األقالیم الحارة الجافة: ثانیًا 

  105  االعتبارات الُمناخیة المؤثرة في التخطیط العمراني: ثالثًا 

 



 ي 
 

  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  105  ع الشمسياإلشعا - 1       

  109  درجة الحرارة - 2       

  112  الریاح - 3       

  114  األمطار - 4       

  118  الرطوبة - 5       

  119  نشأة مدینة غات ومراحل التخطیط العمراني بها: رابعًا 

  119  نشأة مدینة غات - 1       

  121  مراحل التخطیط العمراني بمدینة غات - 2       

  121  المرحلة القدیمة - أ       

  123  المرحلة االنتقالیة -ب       

  126  المرحلة الحدیثة -ج       
  الفصل الرابع

  أثر المناخ في تخطیط وتصمیم مباني مدینة غات القدیمة
129- 159  

  131  في المدینة للمناخ المعالجات التخطیطیة: أوالً 

  131  اختیار موضع المدینة - 1       

  137  أتباع نمط التخطیط المتضام للمدینة - 2       

  139  الشوارع الضیقة والمتعرجة - 3       

  145  الشوارع المسقوفة - 4       

  149  عناصر المعالجات المناخیة في المباني: ثانیًا 

  149  مواد البناء وعالقتها بالمناخ - 1       

  156  الفناء الداخلي - 2       

  157  لنوافذالفتحات وا - 3       

 



 ك 
 

 

  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  الفصل الخامس 

  أثر الُمناخ في تخطیط وتصمیم مباني مدینة غات الحدیثة 
160- 203  

  162  مورفولوجیة المدینة وأثرها على المناخ المحلي: أوًال 

  171  ةعالقة المباني بالظروف المناخی:  ثانیاً 

  179  في المدینة وعالقتها بالظروف المناخیة     نمط الشوارع:  ثالثاً  

  187  وعالقتها بالظروف المناخیة مــواد البـناء:  رابعاً 

  196  التخطیط العمراني بمدینة غات ات المناخیة الستخدامها فيبیانمعالجة ال: خامسًا 

  218 -204  الخاتمة

  205  النتائج - 1       

  216  التوصیات - 2       

  219  المالحق

  235  قائمة بالمراجع والمصادر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل 
 

 
  الجــــــداول -1

  

 الصفحة دولـــــــجـــــوان الـــــنـــــع الرقم

 33 مساحات التكوینات الجیولوجیة بمنطقة الدراسة 1

 48 أهم األودیة في منطقة غات 2

 65  لمحطة غات مقارنة ببعض محطات اإلقلیم الصحراوي قع الجغرافيالمو   3

 67 )2005ـ  1975(متوسط مدة سطوع الشمس في محطة غات خالل الفترة  4

 69 ) 2005-1975(متوسطات الحرارة الشهریة بمحطة غات خالل الفترة   5

6 
غـات فـي محطـة  واتجاهات الریاح وسرعتها للضغط الجوي المتوسطات الشهریة

 )  2005 - 1975  (خالل الفترة 
73 

  82  ) 2005ـ 1975(في محطة غات خالل الفترة  (%)متوسط الرطوبة النسبیة 7

 85  )2005ـ  1975(متوسط األمطار الشهریة في محطة غات خالل الفترة  8

 87 )2005ـ  1975(متوسط كمیة التبخر في محطة غات خالل الفترة  9

10 
في منطقـة غـات حسـب أشـهر وفصـول السـنة خـالل  الترابیةواصف عدد أیام الع

  ) 2005ـ  1975(الفترة 
90 

11 
وزاویة سقوط إشعاع شمس الظهیرة في مدینتي  العالقة بین دائرة عرض المكان

 طرابلس وغات خالل الفصول المختلفة
106 

 108 زوایا سقوط أشعة الشمس خالل أشهر السنة بمدینة غات 12

 126 )2006-1973(سكان في مدینة غات خالل الفترةتطور عدد ال 13

 132 مدینة غات القدیمة لزحف الكثبان الرملیة حسب رأي السكان مدى تعرض 14

أسباب عدم تعرض مدینة غات القدیمة لزحف الكثبان الرملیة علیھا حسب  15
 132 رأي السكان

 135  مدینة غات القدیمةل المرتفع موضعالأسباب اختیار  16

 141 حول مدى مالءمة شوارع مدینة غات القدیمة للتهویة رأي السكان  17

مقارنة الخواص الحراریة بین جدار من الطوب الطیني وآخر من الطوب   18
 153 )البلوك(األسمنتي



 م 
 

  

 الصفحة دولـــــــجـــــوان الـــــنـــــع الرقم

19 
من وجهة نظر  مدینة غات القدیمة واء فيوسائل تكییف اله أسباب عدم استخدام

 السكان
155 

 174 الدهانات المستخدمة في البناء ألوان درجة االنعكاس واالمتصاص لبعض 20

 190 2006األساسیة في السوق المحلي لمدینة غات خالل سنة  أسعار مواد البناء 21

 90  2006م خالل شهور السنة بمدینة غات خالل العا تذبذب أسعار األسمنت 22

 197 التحلیل الحراري مقیاس جدول 23

 198 التحلیل الحراري لمحطة غات جدول 24

 200 )2005 -1975(  نوفل لمحطة غات جدول 25

 
 

  الـــمـــالحــــــــق - 2
  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

  220  ستبیان الاستمارة ا  1

  225  توزیع المساكن على أحیاء مدینة غات  2

3  
 2005-1975(ع الشهري لكمیة األمطـار فـي محطـة غـات خـالل الفتـرة المجمو 

  )م
226 

4 
السنوات األكثـر واألقـل تعرضـًا للعواصـف الترابیـة فـي محطـة غـات خـالل الفتـرة 

  ) م 1975-2005(
226 

  227  عالقة نسبة اإلشعاع الشمسي بزاویة سقوط األشعة الشمسیة  5

  228  مة والسكن في المدینة الحدیثةأسباب خروج السكان من مدینة غات القدی  6

  228  أهم عیوب مخطط مدینة غات الحدیثة من وجهة نظر السكان  7

  229  نمط المساكن في مدینة غات الحدیثة  8

  229  تقییم موضع مدینة غات الحدیثة في مجرى وادي تنزوفت  9

  230  التوزیع النسبي إلحاطة المباني باألشجار في مدینة غات  10



 ن 
 

 

  الصفحة  عنوان الملحق  الرقم

  230  اتجاه واجهات المساكن في مدینة غات الحدیثة  11

  231  ألوان الطالء الخارجي للمباني في مدینة غات الحدیثة  12

  231  أسباب اختیار اللون الخارجي للمساكن في مدینة غات الحدیثة  13

  231  في مدینة غات الحدیثةرأي السكان حول إحاطة الطرق باألشجار   14

15  
انطباع السـكان فـي مدینـة غـات حـول مـدى مالءمـة نمـط تخطـیط المناخیـة السـائدة 

  في المنطقة
232  

  232  العناصر المناخیة األكثر إزعاجًا للسكان في مدینة غات الحدیثة  16

  233  نسبة استخدام أجهزة تكییف الهواء في مدینة غات  17

  233  مة فاتورة الكهرباء التي یدفعها السكان في مدینة غاتلقی المتوسط الشهري  18

19  
أســباب تكــرار فتــرات انقطــاع التیــار الكهربــائي حســب آراء الســكان فــي مدینــة غــات 

  الحدیثة
234  

20  
 2002(بـــین عـــامي فـــي مدینـــة غـــات ) ســـكني(تطـــور معـــدالت اســـتهالك الكهربـــاء 

  )م 2006ـ
234  

 

 

 

 

 

 

 

 



 س 
 

 

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  9  موقع منطقة الدراسة  1

  10  خریطة توضح أحیاء مدینة غات  2

  11  غات الظواهر الجغرافیة الطبیعیة لمنطقة  3

  34  التكوینات الجیولوجیة لمنطقة غات  4

  42  الخـریطة الكنتـوریة لمنطـقة غـات  5

  46  منطقة غـــاتلجیومورفولـوجیة ال المظاهر  6

  67  )2005ـ  1975(متوسط مدة السطوع الشمسي في محطة غات خالل الفترة   7

  69  ) 2005-1975(متوسطات الحرارة الشهریة بمحطة غات خالل الفترة   8

  71  الكتل الهوائیة المؤثرة على منطقة الدراسةأنواع   9

  74  )2005 -1975(المتوسط الشهري للضغط الجوي بمحطة غات خالل الفترة   10

  76  ) 2005ـ  1975(اتجاهات الریاح في محطة غات خالل الفترة   11

  77   ) 2005ـ  1975(متوسط سرعة الریاح في محطة غات خالل الفترة   12

  82  )2005ـ  1975(متوسط الرطوبة النسبیة في محطة غات خالل الفترة   13

  83  العــالقة بین التبخـر والـرطـوبـة النسبیة في محطة غات  14

  85   )2005ـ1975(المتوسط الشهري لكمیة األمطار في محطة غات خالل الفترة  15

  87  ) 2005 ـ 1975(كمیة التبخر في محطة غات خالل الفترة  متوسط  16

  88  العــالقة بین األمطار والتبخر في محطة غات 17

  91  )2005 ـ 1975(عدد أیام العواصف الترابیة في محطة غات خالل الفترة   18

  97  منطقة الراحة الحراریة لدى اإلنسان  19

  100  نمط التخطیط العمراني في األقالیم الحارة الجافة  20

  102  نمط المساكن في األقالیم الباردة والحارة الرطبة  21

 



 ع 
 

 

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  107  سیةاألشعة الشمارتفاع عالقة نسبة اإلشعاع الشمسي بزاویة   22

  113  رسم تخطیطي یوضح دور الریاح في تغیر مناطق الضغط في المدن  23

  115  وضعیة المساكن والشوارع بالنسبة التجاه انحدار األرض  24

  116  شكل األسقف في المناطق الحارة الجافة  25
  117  في المناطق متوسطة وغزیرة األمطارأشكال األسقف   26
  123  م 1909لفتح اإلسالمي وحتى عام توسع مدینة غات ما قبل ا  27

  125  ) 1988- 1970( مخطط مدینة غات   28

  128  ف 2000مخطط مدینة غات لسنة   29

  133  موضع مدینة غات القدیمة طبوغرافیة  30

  134  في حمایة المدینة من أثر الریاح أشجار النخیلدور الموضع المرتفع و   31

  134  لزحف الكثبان الرملیةأسباب عدم تعرض مدینة غات القدیمة   32

  136  أسباب اختیار موضع المدینة القدیمة المرتفع  33

34  
دور مورفولوجیة المدینة المتضامة في الحد من دخول أشعة الشمس بشكل 

  مباشر
138  

  144  دور الشوارع الضیقة والمتعرجة في كسر حدة الریاح في مدینة غات القدیمة  35

  144  غات القدیمة للتهویةمدى مالءمة شوارع مدینة   36

  147  شبكة الشوارع في المدینة القدیمة  37

  148  بروز واجهات المباني لتظلیل الشارع في مدینة غات القدیمة  38

39  
مقارنة األداء الحراري بین المسكن التقلیدي والمسكن الحدیث في المناطق الحارة 

   )درجة الحرارة والرطوبة النسبیة(الجافة 
154  

  155  باب عدم استخدام وسائل تكییف الهواء في مدینة غات القدیمةأس  40

  164  نمط المساكن في مدینة غات الحدیثة  41

  165  دور مورفولوجیة المدینة الحدیثة في التأثیر المباشر ألشعة الشمس   42

  166  تیار الهواء في المسقط األفقي عند ترتیب مباني المدینة  رسم تخطیطي لحركة  43



 ف 
 

 

 

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم

  167  عند ترتیب مباني المدینة  الرأسيلحركة تیار الهواء في المسقط  رسم تخطیطي  44

  168  تأثیر فنتوري بین المباني المتجاورة  45

  170  النسبة المئویة إلحاطة المباني باألشجار في مدینة غات  46

  172  لنسبة ألشعة الشمس في المناطق الحارة الجافةبا شكل المبنى وتوجیهه  47

  174  ألوان الطالء الخارجي للمباني السكنیة في مدینة غات  48

  177  نمط حركة الهواء في المباني حسب اتجاه الفتحات  49

  178  تأثیر موقع الفتحات على نمط وحركة الهواء في المباني  50

  181  شبكة الشوارع في مدینة غات  51

  183  سم توضیحي یبین إسقاطات الظالل على شوارع المدینةر   52

  186  تأثیر عناصر المناخ على السكان في مدینة غات  53

  189  للمبنى التغیرات الیومیة لدرجة الحرارة الداخلیة والخارجیة  54

  191  2006خالل شهور السنة بمدینة غات خالل العام  تذبذب أسعار األسمنت  55

  193  أجهزة تكییف الهواء في مدینة غاتنسبة استخدام   56

  194  لقیمة فاتورة الكهرباء التي یدفعها السكان في مدینة غات المتوسط الشهري  57

58  
 2002(بـــین عـــامي فـــي مدینـــة غـــات ) ســـكني(تطـــور معـــدالت اســـتهالك الكهربـــاء 

  )م 2006ـ
195  

  198  طبیعة المناخ وفقًا لجدول التحلیل الحراري لمحطة غات  59

  201  تقدیر االحتیاجات الحراریة للسكان في مدینة غات  60

 

 

 
 



 ص 
 

 

  الصفحة  عــنــــوان الصـــــورة  الرقم

  45  الحـافة الغربیة لجبـال أكـاكـوس  1

  45  جبل كاف الجنون شمال مدینة غات  2

  50  أكاكوس أحد األودیة الخانقیة المنحدرة من الحافة الغربیة لجبال  3

  50  جزء من مجرى وادي تنزوفت جنوبي غات  4

  52  الكثبان والغطاءات الرملیة شمال مدینة غات  5

  55  تربة الكثبان الرملیة في أحد األودیة شرقي مدینة غات  6

7  
قرب مشروع تربیة الدواجن في  التربة الرسوبیة الطینیة في مجرى وادي تنزوفت

  مدینة غات
56  

  56  م مقر اللجنة الشعبیة لشعبیة غاتأما حیة في مدینة غاتالتربة المل  8

  57   )منخفض تایتا شرقي أكاكوس(التجمعات النباتیة في بطون المنخفضات   9

  58  )وادي تنزوفت شمالي غات(نبـات البـرمبـخ   10

  59  )وادي إیسین جنوبي غات(أشـجار الطــلـح   11

  59  )ین غات القدیمةقرب ع(أشجـار األثـل في مدینة غــات   12

  60  )شرقي مشروع تهالة الزراعي(شـجیـرات الســدر  13

  61  )غربي قریة الفیوت(نبــات الـشیــــح   14

  61  )وادي تنزوفت شمال مدینة غات(غـطاء كثیف من نبات الرتم في   15

  104  )حي كااللة(  مدینة غاتباستخدام الواجهات الزجاجیة   16

  104  )حي تونین الجدیدة( ء الغربي في مدینة غات نموذج لطراز البنا  17

  133  موضع مدینة غات القدیمة المرتفع على سفح جبل كوكمن  18

  138  مدینة غات القدیمة ةمورفولوجی  19

  142  مقاییس الشوارع في مدینة غات القدیمة  20

  143  دور الشوارع الضیقة والمتعرجة في توفیر الظل طول النهار  21

  146  ع المسقوفة في المدینة القدیمةالشوار   22

  146  الفتحات السماویة في الشوارع المسقوفة  23



 ق 
 

 

  

  الصفحة  عــنــــوان الصـــــورة  الرقم

  151  طریقة تجهیز الطوب الطیني وتجفیفه بأشعة الشمس  24

  157  الفناء الداخلي في مساكن مدینة غات القدیمة  25

  158  في مباني مدینة غات القدیمة فتحات الخارجیةال  26

  159  الداخلي في مساكن مدینة غات القدیمة النوافذ الداخلیة المطلة على الفناء  27

  164  مورفولوجیة مدینة غات الحدیثة كما تظهر من فوق جبل كوكمن  28

  170   )قدیمةحي الشعبیة ال(استخدام النباتات في وقایة المبنى من اإلشعاع الشمسي   29

  186   )الثانویة(بحي تدرامت  الشوارع المسقوفة في مدینة غات الحدیثة  30

  192  حي تونین الجدیدةبعض أوجه القصور في المعالجات المعماریة في مدینة غات   31

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
  
 
  

 املقـدمة العامة
 اإلطار النظري واملنهجي للدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
  



2 
 

  العامة ـدمةالمق
  ))اإلطار النظري والمنھجي للدراسة ((

    :تمهید   

أحــد فــروع الجغرافیــا  Applied Climatologyالمنــاخ التطبیقــي یعتبـر علــم 

المناخ ویعد دراسة تأثیر ، المناخیة الذي یهتم بدراسة تأثیر المناخ على النشاط البشري

فتخطــیط  ،علــى العمــران أحــد اهتمامــات ومجــاالت هــذا الفــرع مــن الدراســات الجغرافیــة

والمعمـاریین فقـط، وٕانمـا أصـبح  مخططـي المـدنالمدن وعمارتها لم یعـد مقتصـرًا علـى 

للعناصــر المناخیــة، ودراســة تأثیرهــا علــى عملیــة  كمحلــل ومفســر اً بــارز  اً للجغرافــي دور 

 البیئــينـاخ والمكــان والزمـان، مــن خـالل احتكاكــه بـالواقع التخطـیط، فهــو یـربط بــین الم

  .والعملي للعمران، ومن ثم یمكن النهوض بالتنمیة العمرانیة

وقد حظي الموضوع باهتمام مـن قبـل منظمـة الیونسـكو حیـث عقـدت نـدوة خاصـة 

فـــي المنـــاطق " Indoor Climate"ف لدراســـة المنـــاخ داخـــل الغرفـــة  1963فـــي عـــام 

ف دراسة عـن المنـاخ ودوره فـي تصـمیم المسـكن  1971كما نشرت عام  الجافة والرطبة،

  .)1(وبخاصة ما یتوافق مع المناخات الحارة

ونتیجــة للنمــو الحضــري المواكــب لخطــط التنمیــة الطموحــة وخلــق منــاخ مالئــم 

للســـكان فــــي جمیــــع المراكـــز العمرانیــــة فــــي لیبیــــا، فقـــد حظیــــت المنــــاطق الصــــحراویة 

ع التطور الحدیث، وكان نصیب مدینة غات من الدراسـة بمخططات حدیثة متمشیة م

والتـي اعتمـدت مخططهـا حتـى سـنة   (Finnmap)مـن قبـل الهیئـة االستشـاریة فنمـاب

  .ف 2000

ــــد مــــن الدراســــات  ونظــــرًا ألن تلــــك المخططــــات اهتمــــت عنــــد إعــــدادها بالعدی

ــــم یســــلط علیهــــا الضــــوء مــــن المنظــــور... الهندســــیة والتخطیطیــــة ــــه ل  وغیرهــــا، إال أن

أتي أهمیـة الـدور الـذي تـالجغرافي، لمعرفة مدى تأثیر البعد المناخي علیهـا، ومـن هنـا 

  -:یقوم به الجغرافي في التخطیط العمراني من خالل اآلتي

والذي یمثل عامًال طبیعیًا مؤثرًا في  Climatologyإدراكه لعلم المناخ  -1

  بالعامل المناخياإلنشاءات العمرانیة، فالجغرافي أكثر درایة من المعماري 

                                     
  .192ف، ص 1982 دمشق،  علي موسى، الوجیز في المناخ التطبیقي، الطبعة األولى، دار الفكر، -  1-
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  .شكال واتجاه المباني المعماریة، ومشاركته في تخطیط المدینةأالذي یفید في      

اختیار الموقع األنسب والموضع داخل المدینة إلقامة أي مشروع معماري، بحكـم  -2

  .إدراكه لخصائص الموقع وتفهمه للظروف البیئیة الطبیعیة والبشریة

وتحدید المناطق السكنیة ومراكز الخدمات والساحات توزیع استخدامات األراضي  -3

العامــة داخــل المدینــة، إذ أنــه أكثــر المــدركین ألهمیــة المســافة وعالقتهــا بالحركــة 

 .وزمن الرحلة

وال تخـــرج المدینـــة عـــن كونهـــا مجـــال جغرافـــي باســـتطاعة اإلنســـان العـــیش فیـــه،       

طبیعـي بواسـطة اإلنسـان، ومـن ال) البیئـة(ولكن الحالـة األكثـر دقـة هـي تغییـر المحـیط 

مـن عوامـل التغییـر، حیـث  كثیـر، والالسهل مالحظة العدید من الظواهر داخل المدینة

مــن العلمــاء أن هنــاك متغیــرات توجــد داخــل المدینــة تعمــل علــى التــوازن  الكثیــریؤكــد 

  .للمدینة البیئي

هـا، حیـث ة ومنظمـة تتفاعـل فیمـا بینفالمدینة عبارة عـن مجموعـة عناصـر منتظمـ     

ویــؤثر كــل واحــد منهــا فــي  بینهــا المكونــة لهــا تتفاعــل فیمــا) المركبــات(نجــد العناصــر 

ـــة نظامـــًا  بیئیـــًا صـــنعه اإلنســـان فـــي األخـــر حســـب هـــدف محـــدد، ولهـــذا تعتبـــر المدین

  .المحیط الطبیعي

ومـدن الواحــات القدیمــة ال تخـرج عــن هــذا السـیاق، حیــث كانــت عبـارة عــن نظــام      

جمیــع النــواحي، ومــرد هــذا التكامــل إلــى طــرق التعمیــر التــي كانــت بیئــي متكامــل مــن 

والظــــروف المناخیــــة والطبیعیــــة لهــــذه  ،الســـكان تـــتحكم فیهــــا عــــادات وتقالیــــد وأعــــراف

هذه المدن عامـة ومدینـة غـات وتعرضت خالل السنوات األخیرة المنطقة الصحراویة، 

ت الملحوظــــة التغیــــراخلــــًال فــــي نظامهــــا البیئــــي، تمثــــل فــــي  لحــــدوث بشــــكل خــــاص

 أشــجارتــدهور مهــم فــي  ذلــك والتدریجیــة فــي المنــاخ المحلــي لهــذه المدینــة، صــاحب

تزویـد الجـو النخیل التـي كانـت تعمـل علـى حمایـة المدینـة مـن زحـف الكثبـان الرملیـة و 

، إضـافة إلـى سـیادة نظـام تعمیـري سـریع ال یـتالءم مـع الظـروف االجتماعیــة بالرطوبـة

علـــى مدینـــة غـــات وأســـالیب  جریـــتأُ لدراســـة المقارنـــة التــي والمناخیــة لهـــذه المدینـــة، وا

  .مة والحدیثة فیها بینت هذا الخللالتعمیر القدی
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  -:مشكلة الدراسة * 
یعـــد موضـــوع االعتبـــارات المناخیـــة فـــي التخطـــیط العمرانـــي مـــن الموضـــوعات   

طـیط الهامة التي یهتم بها علـم المنـاخ التطبیقـي، وأحـد الركـائز التـي یعتمـد علیهـا التخ

  .البیئي لمشروعات التنمیة االقتصادیة

التنمیـــة وخاصـــة فـــي مجـــال التخطـــیط العمرانـــي  خطـــط أّدت محاولـــة تنفیـــذوقـــد      

للمدینة القدیمـة، إال أن  اً لمدینة غات إلى تخطیط مدینة حدیثة في موضع آخر امتداد

ل المدینــة راَع فیــه االعتبــارات المناخیــة، ممــا یجعــیــیبــدو أنــه لــم  لهــا الموضــع الحــدیث

المدینة القدیمة أنشئت علـى أرض  أنالحدیثة أكثر تأثرًا بالظروف المناخیة، في حین 

ومحمیـة بأشـجار النخیـل، ممـا جعلهـا تتكیـف " سـفح جبـل كـوكمن" بجوار مرتفعة نسبیاً 

  .إلى حد كبیر مع الظروف المناخیة السائدة

نـة حدیثــة تشـبه فــي ونتیجـة لمحاولـة إعطــاء المدینـة وجهــًا حضـاریًا بجعلهــا مدی  

تخطیطهــا المــدن العصــریة، فقــد تــم التخطــیط العمرانــي فیهــا بوضــع قــد ال یــتالءم مــع 

، حیــث لـــم یؤخــذ فـــي االعتبــار أثنـــاء الشــدیدة الجفـــاف الظــروف المناخیــة الصـــحراویة

التصـمیم المعمـاري طریقــة البنـاء المالئمــة للمنـاخ الصـحراوي، كتخطــیط المبـاني ونــوع 

لشوارع واتجاهاتها ورصفها وتظلیلها، مما ترتب علـى ذلـك العدیـد مادة البناء وعرض ا

  .االقتصادیة والصحیة من المشاكل

  -:وبالتالي انطلقت الدراسة من طرح التساؤل اآلتي

إلــى أي مــدى یتماشــى نمــط التخطــیط العمرانــي بمدینــة غــات بشــطریها القــدیم 

فــي المنطقــة،  لســائدةا الشــدیدة الجفــاف، والحــدیث مــع الظــروف المناخیــة الصــحراویة

   .؟  االعتبارات المناخیة في مجال التخطیط العمراني للمدینةوهل ُأخذت 
  

  -:العلمیةالفروض  *
تــم صــیاغة عــدد مــن الفــروض العلمیــة التــي تعــد بمثابــة إطــار تنظیمــي لهــذه   

  -:الدراسة تمثلت في اآلتي

لید تـأثیرات بیئیـة كان و  في موضعها المرتفع إن نشأة وتكوین مدینة غات القدیمة -1

  .مختلفة ساهمت بشكل فعال في إبراز خصوصیة البیئة المعماریة لهذه المدینة
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لســـكان، والـــذي إن نمـــط التخطـــیط الحـــدیث للمدینـــة زاد مـــن تـــأثیر الحـــرارة علـــى ا -2

االقتصــادي علــیهم مــن خــالل تكییــف مســاكنهم، بعكــس  ءانعكــس فــي زیــادة العــب

  .والذي أعطاها تكییفًا طبیعیاً نمط التخطیط في المدینة القدیمة 

إن مواد البناء المسـتخدمة فـي مدینـة غـات الحدیثـة ال تتناسـب مـع طبیعـة المنـاخ  -3

  .الحار الجاف السائد في المنطقة 

إن نمـط التخطــیط الحــدیث للمدینـة جعلهــا أكثــر أمنــًا مـن تــأثیر الكــوارث الطبیعیــة  -4

  .مثل السیول والفیضانات

تماشــــى مــــع تالحدیثــــة ال  غــــات مدینــــة لمفتوحــــة التــــي تتخــــذهاا مورفولوجیــــةالإن  -5

، حیـث تزیـد مـن أثـر اإلشـعاع السـائدة فـي المنطقـة الظروف المناخیة الصحراویة

   .الشمسي على السكان
  -:أھمیة الدراسة ومبررات اختیار الموضوع *

  -:تكمن أهمیة الدراسة في اآلتي  

دیمة التي ال زالت تحتفظ بنسـیجها تعد مدینة غات إحدى نماذج مدن الواحات الق -1

المعمــاري الــذي یعكــس صــورة الحیــاة االجتماعیــة لســكانها ومعالجــاتهم المعماریــة 

فــي مقاومــة الظــروف المناخیــة الصــحراویة، إضــافة إلــى أن هــذه المدینــة لــم تأخــذ 

الدراســـات فـــي مختلـــف  بكـــر للعدیـــد مـــن حقهــا مـــن الدراســـة، فهـــي ال تـــزال أرضٍ 

  .الجغرافیة منهاسیما المجاالت وال

حداثة الموضوع من المسائل التي أدت بالباحث إلى تناوله والخوض فیه من  تعد -2

منظور جغرافي رغم العقبات والمشكالت وكذلك اإلمكانیات التي یحتاجهـا، حیـث 

بالرغم مـن قیـام علـوم و لم ینل هذا الموضوع اهتماما كبیرًا إال في العقود األخیرة، 

الهندســـة والعمـــارة، إال أنـــه لـــم تـــتم دراســـته مـــن ناحیـــة متخصصـــة فـــي دراســـته ك

جغرافیة، والتي تعد من أفضل العلوم في تناولها لمثل هذه المواضـیع؛ العتمادهـا 

  .على التوزیع والربط والتحلیل 

عدم وجود دراسات سابقة تتناول موضوع أثر المناخ على التخطیط العمرانـي فـي  -3

أولـى لدراسـات الحقـة تتنـاول جوانـب أخـرى مـن منطقة الدراسة، یجعـل منهـا لبنـة 

  .الجوانب الجغرافیة لمنطقة الدراسة
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تكمـــن أهمیـــة هـــذه الدراســـة فیمـــا تضـــیفه مـــن معرفـــة فـــي مجـــال دراســـات المنـــاخ  -4

  .التطبیقي التي تعاني من نقص شدید

دراســـة هـــذا الموضـــوع لـــه جوانـــب تطبیقیـــة ویمكـــن أن یســـتفاد منـــه فـــي عملیـــات  -5

انـي مسـتقبًال، سـواء علـى مسـتوى المدینـة فـي إقامـة أحیـاء جدیــدة، التخطـیط العمر 

   .أو على مستوى إقلیمي عند التخطیط إلقامة مدن ذات ظروف مناخیة متشابهة
  

  - :أھداف الدراسة *
  -:تهدف الدراسة إلى تحقیق اآلتي  

التعــرف علــى مــدى مالءمــة تخطــیط المدینــة بشــطریها القــدیم والحــدیث للظــروف  -1

  .الصحراویة السائدة المناخیة

  .المؤثرات البیئیة المحیطة وتأثیراتها على نمط العمران في المدینة تحدید أهم -2

التعرف على انطباعات السكان في مدینة غات حول نمطي التخطیط القدیم  -3

  .والحدیث

دراسة عناصر البیئة الطبیعیة في المنطقة باعتبارها المسرح الجغرافي الذي تقـوم  -4

  .البیئة العمرانیة ومدى تفاعل السكان معهاعلیه 

إبراز دور الجغرافي في العملیات التخطیطیة من خالل تحلیل العناصـر المناخیـة  -5

   .ومدى تأثر البیئة العمرانیة الصحراویة بها
  

  -:منطقة الدراسة *
تقـع مدینــة غــات فـي الطــرف الجنــوبي الغربـي مــن لیبیــا ممثلـة الحلقــة الشــمالیة   

، حیــث أعطــى الموقــع احــات المنتشــرة فــي الصــحراء الكبــرىمــن مجموعــة الو األخیــرة 

ــ. أهمیــة كبیــرة للمدینــة منــذ القــدم  ، ى الجنــوب الغربــي مــن ســبها، ومــرزقفهــي تقــع إل

كمــا تبعــد عــن  ،كــم 450، وعــن الثانیــة بمســافة كــم 570وتبعــد عــن األولــى بمســافة 

  . )1(كم  1360 بــطرابلس 

                                     
منشورات مركز خالل القرن التاسع عشر المیالدي، الطبعة األولى، ، مدینة غات وتجارة القوافل الصحراویة نجمي رجب ضیاف  )1(

 .  51، ص ف 1999 ،لسطراب هاد اللیبیین للدراسات التاریخیة،ج
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هایـــة الجنوبیـــة ، تتـــوفر فیـــه الحمایـــة الطبیعیـــة عنـــد النوتمتـــاز غـــات بموقـــع جیـــد     

محصـــورًا بــین جبـــال  الشــمالإلـــى  الجنــوب، الـــذي یمتــد مـــن فــتو لمــنخفض وادي تنز 

مـن ناحیـة  تحـده، وبـین جبـال تاسـیلي التـي وس التي تطل علیه من ناحیـة الشـرقأكاك

  .الغرب والجنوب الغربي 

ر لهــا ســبل الحیـاة قرونــًا عدیــدة، لــه وفـ، ذا الموقــع الــذي نمـت فیــه واحــة غــاتوهـ     

فقـد   ،، كمـا انـه یعـد أكثـر أجـزاء لیبیـا تمیـزًا مـن النـواحي الطبیعیـةأهمیة تاریخیة كبیرة

ینـــة غـــات ، ممـــا أعطـــى لمدد الممـــرات الطبیعیـــة لســـیر القوافـــلشـــكل هـــذا الـــوادي أحـــ

لمتوسـط ، باعتبارها حلقة وصل مهمة بین مدن ساحل البحـر اشهرتها العالمیة السابقة

، وبــین شــرق واحــات الصــحراء یــة جنــوب الصــحراء الكبــرى مــن ناحیــةوالمــدن األفریق

  .  )1(الكبرى وغربها من ناحیة أخرى

تبعــد  مــع الشــقیقة الجزائـر التــي ال مـن خــط الحــدود الـوهميتقـع المدینــة بــالقرب و      

ن ناحیـــة الشـــرق سلســـلة جبـــال وتحـــدها مـــ، كـــم مـــن ناحیـــة الغـــرب 85عنهـــا ســـوى بــــ 

أمــا مــن الجنــوب فتحــدها واحــة البركــت التــي تعــد أقــرب التجمعــات الســكانیة ، كــاكوسأ

ـــومتر 7تتجـــاوز المســـافة بینهمـــا لهـــا حیـــث ال  ـــل ومـــن الشـــمال یحـــدها، كیل كـــاف  جب

الــذي أقــیم عنــد نهایــة التصــریف الــداخلي  )2(الزراعــي الجنــون ووادي أو مشــروع تهالــة

  . لوادي تنزوفت

ـــة تقـــعأمـــا بالنســـبة للموقـــع ا      10,9( طـــول بـــین خطـــي لفلكـــي فـــإن المدین َ,31  ـ◦ً

10,11 َ,12 24,56(عــرض بــین دائرتــي ، و درجــة شــرقا )◦ً َ,39 24,58ـ◦ً  رجــةد) ◦31ً,َ

)3(شماال
   ).2(، )1(شكل  ، 

وتتركـز فیـه رقعتهـا  ،المدینـةأما بالنسبة للموضع فهـو المكـان الـذي تقـوم علیـه 

محلیة التي یتمیز بهـا لها تبعا للظاهرات ال وتتحدد فیه محاور النمو العمراني، السكنیة

  .  )4(سواء كانت منخفضات أو تالل أو بحیرات أو غیرها، هذا المكان

                                     
، منشورات مركز 2، العدد 13ا الصحراء، مجلة البحوث التاریخیة، السنة ، غدامس وغات توأم، منصور البابورةالهادي أبو لقم )1(

 . 85 -84، ص ص ف 1991جهاد اللیبیین، طرابلس، 
   .ف 2006الدراسة المیدانیة، الكانون  )2(
 .م 2007-4- 20بتاریخ  (G.P.S)حث بواسطة جهاز تحدید األماكن الجغرافیة الدراسة المیدانیة، قیاسات البا )3(
  .  146، صف1993فتحي محمد ابوعیانة، جغرافیة العمران، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،  )4(
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 م700 حــوالي الــذي یرتفــع كــوكمن فــي أسـفل جبــل القدیمــة مدینــة غــات تتوضـعو      

مغطـــاة بالرمـــال والحصـــى ترتفـــع عـــن ســـطح  رضٍ أعلـــى ، عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر

  ) .3(شكل  . )1() اً متر  670( بحواليالبحر 

، إذ أن المدینـة المدینـة مـا بـین القدیمـة والحدیثـةوهناك تباین ملحوظ فـي موضـع      

، حیــث تمتــد البقعــة التــي منطقــة مرتفعــة علــى ســفح جبــل كــوكمن القدیمــة تقــع ضــمن

، وعمل أهالي المدینة على إحاطتهـا لمدینة في اتجاه شمال شرق الواحةنشأت علیها ا

؛ لتعمـل كمصـدات للریــاح المحملـة باألتربـة والتــي تجاهـات بمــزارع النخیـلمـن بـاقي اال

  .)2(تهب عادة من الجهة الجنوبیة الغربیة

 عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر) متـــر 640(فتقـــع علـــى ارتفـــاع  أمـــا المدینـــة الحدیثـــة     

رض منخفضـة أقـد أنشـئت علـى و ، متـراً  30 تنخفض عـن سـابقتها بنحـو وبالتالي فهي

 ، ویحــدها مــن ناحیـــة)3(ل الشــمال الغربــي إلـــى جنــوب الجنــوب الغربــيتمتــد مــن شــما

ها الكثبــان الرملیــة ووادي ، ومــن الجهــة الشــرقیة تحــدالشــمال المدینــة القدیمــة والســبخة

، وقــد كــان لتغیــر جهتــین الغربیــة والشــمالیة الغربیـةواألراضــي الزراعیــة مـن ال، تنزوفـت

نخفض ومـــا أعقبـــه مـــن تغیـــر فــــي طبوغرافیـــة موضـــع المدینـــة مـــن المرتفـــع إلــــى المـــ

 . تأثیر في تباین الظروف المناخیة المؤثرة في المدینة  امورفولوجیته

إعـداد الرسـالة بدایـة  أما المجال الزمنـي للدراسـة فقـد حـدد بمـا یتماشـى مـع مراحـل     

و(الصــیف مــن اختیــار موضــوع الدراســة فــي شــهر  ف وصــوًال إلــى مرحلــة  2006 )یونی

مبر(ل الفتــرة بــین شــهري الكــانون خــالجمــع البیانــات  ل(ف و الطیــر  2006 )دیس  )أبری

نمو وتطور المدینة ف، حیث تم خالل هذه الفترة جمع بیانات ومعلومات عن  2007

   .ف 2005بدایة من الفتح اإلسالمي وحتى سنة 

                                     
 . 2007-4- 20بتاریخ  (G.P.S)الدراسة المیدانیة، قیاسات الباحث بواسطة جهاز تحدید األماكن الجغرافیة  )1(
 . 2ف، ص 1970مؤسسة وایتینج العالمیة ،  وتنفیذ، إعداد  1ـ7تقاریر التخطیط للمحافظات الجنوبیة ، مخطط غات ، المجلد  )2(
، مقدمة لقسم العلوم االجتماعیة، )غیر منشورة(جغرافیة المدن، رسالة ماجستیر  دراسة في: محمد المشاي، مدینة غات ملقاسأبوا )3(

 .  16، ص ف 2005دیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، شعبة الجغرافیا، أكا



9 
 

 
 
 

 موقع منطقة الدراسة) 1(شكل

 
 .بتصرف، 64، ص1978ساحة، الطبعة األولى، طرابلس، مصلحة الم،  التخطیطأمانة  األطلس الوطني، :المصدر     
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  خریطة توضح أحیاء مدینة غات) 2(شكل

 
  ، إعداد وتنفیذ8ن .لعامة للمرافق، مخطط إقلیم سبها، المنطقة الفرعیة غات، تقریر سأمانة اللجنة الشعبیة ا: المصدر      

  .بتصرف ، ف 1985، شركة فنماب المحدودة      
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 غات الظواھر الجغرافیة الطبیعیة لمنطقة) 3(لشك

 
 الشركة المصریة لألعمال المساحیة وٕانتاج الخرائط والمجموعة االستشاریة للخرائط والمعلومات األرضیة: المصدر      

 .رف ، بتص 2004الطبعة األولى، القاهرة ،  ، 1:500000، مقیاس رسم  SEـ  NG 32لوحة غات   ،)جیوماب(             
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  -:منھجیة الدراسة *
  -:استخدم الباحث في دراسته المناهج اآلتیة  

وتم فیه تتبع مراحل نمو وتطور المدینة تاریخیًا والتعرف علـى  :المنهج التاریخي -1

  . المراحل التخطیطیة التي مرت بها، وذلك ضمن الحدود الزمنیة للدراسة

) الطبیعیـة و البشـریة(جغرافیـة وتـم فیـه وصـف أهـم الظـواهر ال :المنهج الوصـفي -2

  . والتي ال تخضع للقیاس الكمي

المختلفــة والتــي تــم الحصــول  وتــم فیــه تحلیــل البیانــات المناخیــة :المــنهج الكمــي -3

والبیانــات الدیموغرافیــة ومعالجتهـــا ، علیهــا مــن المركــز الــوطني لألرصـــاد الجویــة

ییس النزعـــة المركزیـــة كمیـــًا باســـتخدام أســـالیب التحلیـــل الكمـــي المتعـــددة مثـــل مقـــا

ومقـاییس االنحـراف والتشـتت واالخــتالف ومعادلـة خـط االنحـــدار وغیرهـا، كمـا تــم 

تمثیل تلك البیانـات الكمیـة تمثـیًال كارتوغرافیـًا باسـتخدام األشـكال والرسـوم البیانیـة 

  . والدوائر النسبیة 

ینــــة أمكــــن مــــن خاللــــه أجــــراء مقارنــــة بــــین مراحــــل نمــــو المد :المــــنهج المقــــارن -4

   .وتطورها، وما تعرضت له من تغیرات بین شطریها القدیم والحدیث
 

 -:طرق جمع البیانات *
   -:متنوعة من المصادر تتمثل في على مجموعة في دراسته اعتمد الباحث     

  :المراجع والمصادر العلمیة -1
خ قــام الباحــث بــاإلطالع علــى العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع المنــا      

والتخطیط العمراني، للتعرف على ما ُكتب عن الظاهرة بوجه عام وخاصة في األقالیم 

الحارة الجافة، لذلك فقـد أعتمـد علـى عـدد مـن المراجـع العربیـة واألجنبیـة التـي اهتمـت 

بالظــاهرة موضــوع البحــث، ونتیجــة لقلــة الكتــب الجغرافیــة التــي تناولــت الموضــوع فقــد 

وبالتـالي وجـد ر فـي فـروع أخـرى كالعمـارة والهندسـة، ركز الباحث على مراجع ومصـاد

نفسه مضطرًا للتعامل بحذر مع المادة التي وردت في هذه الكتب، وذلك لالبتعاد عن 

الهندسیة أو الفنیة، وقد تمثلت تلك المراجـع فـي الكتـب الخلط بین الجوانب الجغرافیة و 

ل النـدوات والمـؤتمرات العلمیـة والدوریات والرسائل العلمیة والتقاریر وكذلك نتائج أعمـا

   . التي سیرد اإلشارة إلیها في الدراسات السابقة المتخصصة
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  : اإلحصائیات والتقاریر -2
 المركـــز الـــوطني لألرصـــادصـــدرها یاإلحصـــائیات فـــي البیانـــات المناخیـــة التـــي  تتمثـــل

الجویــة، أمــا التقــاریر فتتمثــل فیمــا تصــدره بعــض الشــركات المتخصصــة فــي التخطــیط 

  (WHITING ASSOCIATES INTERNATIONAL) عمرانــي مثــل مؤسســة وایتیــنجال

، كما اعتمدت هذه الدراسة على تقاریر الهیئة العامة للمیـاه فـرع  (FINNMAP)فنمابو 

   .المنطقة الجنوبیة 
  : الدراسة المیدانیة -3

  :جمع البیاناتأ ـ 
والمصـــادر، فقـــد قـــام  نظـــرًا لحاجـــة الباحـــث للبیانـــات التـــي لـــم تتضـــمنها المراجـــع     

 شخصـــیًا بـــاإلدارات والمؤسســـات والمعامـــل والجهـــات ذات العالقـــة باالتصـــالالباحـــث 

بموضـوع الدراســة، وأطلـع علــى العدیــد مـن التقــاریر والنشــرات، ونتـائج تحالیــل خــواص 

مـــواد البنـــاء والمیـــاه بالمنطقـــة، ومعظـــم هـــذه البیانـــات غیـــر منشـــورة، وقـــد قـــام الباحـــث 

   .ف  2007-2006دة منها في دراسته، حیث تم ذلك خالل عامي بجمعها واالستفا

 :العمل المیداني والتحلیل المعملي -ب

والتـــي تمـــت بعـــد تســـجیل الموضـــوع،  وهـــي عبـــارة عـــن الدراســـة المیدانیـــة الفعلیـــة     

وجمـــع المـــادة العلمیـــة األولیـــة، وتحدیـــد مواضـــع الظـــاهرات المطلـــوب الحصـــول علـــى 

 )دیسمبر(  جریـت هـذه الدراسـة خـالل شـهر الكـانونلدراسـة، وأُ بیانات عنها فـي منطقـة ا

ل ( الطیـــر ف، ثـــم عـــاد الباحـــث واســـتكمل نقـــص البیانـــات خـــالل شـــهر 2006  ) إبری

ف، واشتملت هذه الدراسة على مشـاهدات میدانیـة لـبعض الظـواهر الطبیعیـة،  2007

هــذه الدراســة  وتخطــیط المدینــة القدیمــة والحدیثــة، وأمــاكن الظــالل فیهــا، كمــا تضــمنت

ـــه المبـــاني  أیضـــًا إجـــراء قیاســـات علـــى بعـــض الشـــوارع فـــي المدینـــة بشـــطریها، وتوجی

تـم ) طبیعیة وبشریة(والشوارع، وقد تم التقاط عدة صور فوتوغرافیة للظاهرات المختلفة

أمــا عــن عینــات مــواد البنــاء التــي ُجمعــت فقــد تــم تحلیلهــا .إرفــاق أهمهــا بمــتن الرســالة 

راریـة بمركـز البحـوث واالستشـارات الهندسـیة بجامعـة الفـاتح، وتـم ومعرفة خواصها الح

  .تحلیل عینة من المیاه بمختبر مصنع الحدید والصلب بمصراتة
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  :االستبیان -ج

لجــأ الباحــث إلــى االســتبیان لدراســة االعتبــارات المناخیــة فــي التخطــیط العمرانــي       

یضـعها األفـراد والمؤسسـات عنـد  بمدینة غات، للتعرف على أهم تلك االعتبارات التـي

ف، حیــث 2006جــري االســتبیان خــالل شــهر الكــانون تخطــیط وبنــاء مســاكنهم، وقــد أُ 

ـــًا لمـــا یقتضـــیه موضـــوع  ـــام الباحـــث بإعـــداد اســـتمارة اســـتبیان ووضـــعت أســـئلتها وفق ق

 فقد قـام الباحـث باسـتخداممجتمع الدراسة،  حجم لكبرونظرًا  ،)1(ملحق رقم الدراسة، 

) عــدد المســاكن(، حیــث وصــل حجــم مجتمــع الدراســة ینــة العشــوائیة البســیطةالع أســلوب

ونظـــرًا لعــدم وجـــود ، )2(مقســـمة علــى أحیــاء المدینـــة ملحــق رقــم  )اً مســكن 915(إلــى 

یحدد حجم العینة الممثلة لمجتمع الدراسة فقد حرص الباحث علـى زیـادة  مطلق قانون

صـلي، لكـي یضـمن أن تكـون مـن حجـم المجتمـع األ%) 50(عدد مفردات العینة إلـى 

وبالتــالي بلــغ  العینــة لیســت بعیــدة عــن حجــم المجتمــع األصــلي وتمثلــه أفضــل تمثیــل،

، تــم توزیعهــا علــى اســتبیان اســتمارة) 460(عــدد االســتمارات التــي تــم توزیعهــا حــوالي 

   .ف 2006الكانون  22-6أرباب األسر خالل الفترة من 

   :المقابالت الشخصیة -د

ــــذلك فقــــد لجــــأ إلیهــــااســــتكماال لعملیــــة االســــتبیانقــــابالت تعتبــــر الم        الباحــــث ، ل

الســـــتكمال البیانـــــات الناقصـــــة، حیـــــث قـــــام الباحـــــث باالتصـــــال شخصـــــیًا بعـــــدد مـــــن 

واإلســكان والمرافـق بالمنطقــة، وكـذلك كبــار  ،التخطــیط العمرانـي أمنـاءالمسـؤولین مثــل 

   .السن الذین یحملون في ذاكرتهم مراحل نمو وتطور المدینة 

  : تحلیل البیانات  -4
ــــز  االنتهــــاءبعــــد  قــــام الباحــــث      ــــة تجمیــــع البیانــــات بإعــــداد دلیــــل ترمی مــــن مرحل

ب باســتخدام و الســتمارات االســتبیان، ومــن ثــم بــدأت عملیــة تفریــغ البیانــات فــي الحاســ

ومــن ثــم تحلیــل الجــداول البســیطة والمركبــة والتكــرارات  (SPSS)اإلحصــائيالبرنــامج 

إلعداد األشـكال البیانیـة مثـل األعمـدة  (Excel) ، كما استخدم برنامجوالنسب المئویة

الخرائط التي تخـدم والمنحنیات والدوائر النسبیة وغیرها، إضافة إلى استخدام عدد من 

  .موضوع الدراسة
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  -:تحدید المفاھیم والمصطلحات *
  Climate Considerations -:االعتبارات المناخیة  -1

نمـط  تبـاعإتفـرض علـى مخططـي المـدن  ة العناصر المناخیة التيمجموع هي       

معین من التخطـیط للتخفیـف مـن أثـر هـذه العناصـر علـى السـكان، بمـا یضـمن تـوفیر 

ة الحراریـة لهـؤالء السـكان ضـمن حـدود المدینـة، ویعـد اإلشـعاع الحدود الدنیا من الراح

ة مـن أهـم هـذه االعتبــارات الشمسـي ودرجـة الحـرارة والریـاح واألمطـار والرطوبــة النسـبی

التي تؤخذ في الحسبان عن التخطیط لبناء منزل بمفرده، أو عنـد إعـداد مخطـط لقریـة 

    . )1(أو مدینة بوجه عام

    Applied Climatology -:المناخ التطبیقي -2

على جوانب  العلم الذي یهتم بدراسة مدى تأثیر مختلف العناصر المناخیةهو   

، بمـا فـي ذلـك )الـخ...مناخ زراعي، صناعي، تجـاري سـیاحي(ختلفة البیئة البشریة الم

  .)2(اإلنسان ذاته من حیث لباسه وطعامه، وسكنه وحركاته

    Local or Micro Climatology -:أو المجهري المناخ المحلي -3

هـو العلــم الـذي یهــتم بدراسـة منــاخ الجــزء مـن الجــو القریـب مــن ســطح األرض   

عـــن اختالفـــات مظـــاهر الســـطح التضاریســـیة األصـــغریة،  والمالمـــس لـــه، حیـــث یتولـــد

ووجـــود غطـــاء نبـــاتي أو عـــدم وجـــوده، ووجـــود مظـــاهر حضـــاریة متمثلـــة فـــي مراكـــز 

ویتولــد عــن ذلــك كلــه مناخــات بــالقرب . إلــخ ....عمرانیــة وصــناعیة، ومنشــآت أخــرى 

 من سطح األرض متمیزة كلیًا عن المناخ العـام ووحداتـه األصـغریة محكومـة بمـؤثرات

   . )3(تلك المظاهر

       Urban Planning-:التخطیط العمراني -4

االجتماعیــــة واالقتصــــادیة، الصــــحیة  اإلجــــراءاتمجموعــــة متكاملــــة مــــن وهــــو   

والمعماریـــة، التـــي یكـــون الغـــرض منهـــا تكـــوین أو خلـــق  اإلنشـــائیةالوقائیـــة، التكنیكیـــة 

                                     
عبدالعزیز بن سعد المقرن، دار النشر العلمي : توماس السویل، االعتبارات اإلنسانیة في التصمیم المعماري، الطبعة األولى، ترجمة  )1(

 .85، ص 1997والمطابع ـ جامعة الملك سعود، الریاض، 
(2)

  .37ف، ص 1986دمشق، المناخي، الطبعة األولى، دار الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، علي حسن موسى، المعجم الجغرافي   
  .211، ص نفسه مرجعال، علي حسن موسى  (3)
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ن أحســـن ظـــروف الهیكـــل التخطیطـــي المعقـــول أو األمثـــل للمدینـــة، علـــى أســـاس تـــأمی

 .)1(العمل والحیاة والراحة للسكان
  

    Morphology of City -:المدینة مورفولوجیة -5
 ویقصـــد بهـــا شـــكل المدینـــة وتركیبهـــا ومظهرهـــا الخـــارجي ونســـیجها الحضـــري  

  .)2(استخدامات األرض فیها كذلكو  وترتیب المباني فیها والنمط الذي تأخذه
  

    Compact Planning -:التخطیط المتضام -6

یقصــد بــالتخطیط المتضــام هــو تقــارب مبــاني المدینــة بعضــها مــن بعــض بحیــث      

تتكتـــل وتتـــراص مبانیهـــا لمنـــع تعـــرض واجهاتهـــا للعوامـــل الجویـــة مثـــل أشـــعة الشـــمس 

 . )3(وریاح القبلي المحملة باألتربة التي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل المباني
  

    The Neighborhood-:المجاورة السكنیة -7

ضاحیة من ضواحي المدینة، تحدها من الخارج شوارع رئیسـیة، وبالـداخل هي   

شــبكة طــرق فرعیــة تــوفر الراحــة والهــدوء، وتضــم مؤسســات تعلیمیــة تقــع فــي المنطقــة 

المركزیـــة لهــــا، ویقـــع بــــالقرب منهـــا بعــــض المبـــاني العامــــة ومجموعـــة مــــن المحــــالت 

 .)4(وملعب ریاضي التجاریة ومركز اجتماعي وحدیقة عامة

  

     Specific Heat Capacity-:السعة الحراریة النوعیة -8

هي كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كیلوجرام واحد من المادة درجـة مئویـة      

   . )5(واحدة

                                     
، دار میر للطباعة والنشر، داود سلیمان المنیر: ترجمة، الطبعة األولى، تخطیط وبناء المدن في المناطق الحارة، اناتولي ریمشا )1(

 .352ص ، ف1977، موسكو
الهادي ابولقمة، سعد خلیل القزیري، الطبعة األولى، الدار : ، تحریرالجماهیریة دراسة في الجغرافیاسعد خلیل القزیري، التحضر،   (2)

  .434ف، ص 1995الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، سرت، 
)3(

 . 46ص  ،1975معة بیروت، بیروت، محمد بدر الدین الخولي، المؤثرات المناخیة والعمارة العربیة، منشورات جا 
 .27، ص 1998أحمد خالد عالم، تخطیط المدن، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة،  )4(
 .187،ص2004حنان یامین وآخرون، الدلیل اإلرشادي لتصمیم المباني الموفرة للطاقة، شركة بیلسان للطباعة والنشر، رام اهللا،  )5(
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    Time Lag-:التأخر الزمني  -9

رتفـاع درجـة الـزمن الفاصـل بـین وصـول السـطح الخـارجي للمبنـى إلـى ذروة ا هو     

حرارته، ووصول السـطح الـداخلي لهـذا المبنـى لـذروة ارتفـاع درجـة حرارتـه خـالل دورة 

    . )1(ساعة، ویقاس التأخر الزمني بالساعات) 24(واحدة 

   Starve Modulus -:معامل النقص  -10

هــو النســبة بــین أعلــى قیمــة لدرجــة حــرارة الســطح الــداخلي لجــدار، وأعلــى قیمــة      

ساعة، مقاسة مـن معـدل درجـة ) 24(ارة سطحه الخارجي خالل دورة واحدة لدرجة حر 

   . )2(الحرارة الیومیة

    Courtyard -:الفناء الداخلي -11

مكشــوفة تتــرك فــي وســط مســطح المبنــى إلضــاءة وتهویــة  ســاحةم عبــارة عــن هــو    

انــب وحــدات المبنــى الداخلیــة، وقــد یكــون الفنــاء محاطــًا بوحــدات المبنــى مــن أربعــة جو 

  .)3()فناء مفتوح(، أو من ثالثة جوانب أو جانبین )فناء مغلق(
  
  -:الدراسات السابقة *

حسب ما وصل إلیه الباحث من  تفتقر الدول العربیة عامة ولیبیا بشكل خاص  

إلـــى الدراســـات التـــي تتنـــاول عالقـــة المنـــاخ بمظـــاهر النشـــاط البشـــري ومنهـــا  مراجـــع

بها الدراسات التي تتناول هذا الموضوع  فتنعدم اسةالتخطیط العمراني، أما منطقة الدر 

وتتمثـــل أهـــم الدراســـات الســـابقة عـــن ، األخـــرى وغیـــره مـــن فـــروع الدراســـات الجغرافیـــة

   :موضوع الدراسة ومنطقتها في اآلتي 

والتـي تعـد أول  )4(التصـمیم وفقـًا للمنـاخف عـن  1938سنة   Theinدراسة ثین -1

وخاصة عنصر المطر، حیث أوضـح  على العمران دراسة تهتم بتأثیر عناصر المناخ

درجــة عــن الوضــع  30تتفــاوت مــن  علــى المبــاني بــأن زاویــة اصــطدام المطــر الهاطــل

                                     
،  والتوزیع لعناصر المناخیة والتصمیم المعماري، بدون رقم طبعة، جامعة الملك سعود للنشر العلميابن عوف،  مسعید عبد الرحی )1(

 .215، ص ف 1987الریاض، 
 .189حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص )2(

  .246ف، ص 1976محمد توفیق عبدالجواد، معجم العمارة وٕانشاء المباني، مؤسسة األهرام، القاهرة،   (3)
)4(  Thein. J. , Design with Climate, Princeton university press, Princeton, New Jersey, 1938. 
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درجــة فــي الصــیف، وأنــه فــي حــال معرفــة اتجــاه الریــاح  15فــي الشــتاء إلــى  العمــودي

السائدة فإنه مـن الممكـن صـنع شـرفات وجـدران واقیـة تحمـي جـدران البیـوت المكشـوفة 

عادلـــة وتوصـــل الباحــث فــي نهایـــة دراســته إلـــى صــیاغة م .وطــأة المطـــر الهاطــلمــن 

  .سنوردها فیما بعد  لمدى اختراق المطر للبیوت

، ویعـد جغرافیة فزانف كتابه تحت عنوان  1967سنة  )1(نشر جمال الدناصوري -2

هـــذا الكتـــاب أول دراســـة جغرافیـــة متخصصـــة لمدینـــة غـــات وفـــزان بشـــكل عـــام باللغـــة 

مـن جیولوجیـة ومظـاهر سـطح ، حیث تناول الكاتـب الظـروف الطبیعیـة لإلقلـیم العربیة

وجیوموفولوجیــة ونبــات طبیعــي ومصــادر المیــاه، ثــم تنــاول ســكان فــزان مــن النـــواحي 

الدیموغرافیــة، وانتقــل فــي الجــزء الثــاني مــن الكتــاب لدراســة الجغرافیــا اإلقلیمیــة لمنطقــة 

ناطق اإلقلیم ومن بینها منطقـة غـات، فزان، حیث تحدث بإیجاز عن كل منطقة من م

متناوًال نشأتها والظواهر الطبیعیـة المحیطـة بهـا، ثـم انتقـل إلـى وصـف المدینـة وأبوابهـا 

وتوصــل المؤلــف إلــى أن ، ومبانیهــا ومــن ثــم ضــواحیها وســكانها ونشــاطهم االقتصــادي

مدینــــة غــــات تتمیــــز بطــــراز معمــــاري فریــــد جــــاء اســــتجابة لعــــدة مــــؤثرات ومــــن بینهــــا 

مناخیــة، كمــا حــاول أن یرســم خارطــة لمدینــة غــات وضــواحیها أال أنهــا كانــت غیــر ال

  .واضحة المعالم 

 WHITING ASSOCIATES(ف قامـــــــت مؤسســـــــة  1970وفـــــــي ســـــــنة  -3 

INTERNATIONAL ()2(  ــــــة غــــــات یشــــــمل اســــــتعماالت بإعــــــداد مخطــــــط عــــــام لمدین

بنســختین،  ف، وتمخضــت هــذه الدراســة عــن إعــداد تقریــر1988األراضــي حتــى ســنة 

، وتضـمن هـذا التقریـر معلومـات عامـة عـن 1-7یحمـل رقـم المجلـد  عربیـة وٕانجلیزیـة،

المدینة من حیث موقعها وأهمیتها بالنسبة لإلقلیم الذي تقـع فیـه، وتطـور عـدد السـكان 

 بالمدینـة، كمـا أشـتمل التقریـر علـى معلومـات عـن اتجاهـات التطـور العمرانـي بالمدینــة

ف، مــــع تحدیـــد اســــتعماالت األراضــــي المختلفــــة داخــــل 1988ومتطلباتـــه حتــــى ســــنة 

مخطــط المدینــة والمســاحة المخصصــة لكــل اســتخدام، كمــا احتــوى علــى خــرائط تبــین 

استخدامات األراضي خالل سنوات التخطیط، وانتهى المخطـط بجملـة مـن التوصـیات 

                                     
 . ف 1967، جمال الدین الدناصوري، جغرافیة فزان، الطبعة األولى، دار لیبیا للنشر والتوزیع، بنغازي )1(
 ف 1970، فیذ مؤسسة وایتینج العالمیةتن، إعداد و 1ـ7اریر التخطیط للمحافظات الجنوبیة، مخطط غات، المجلد تق )2(
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ط العامــة تتعلـــق بمراحــل التطـــور العمرانــي الســـكني وبــرامج التحســـینات العامــة، ونشـــا

الطـــابع التخطــیط الالحـــق فــي المدینـــة، ومــن أهـــم تلــك التوصـــیات هــي الحفـــاظ علــى 

، باعتباره نموذج فریـد لتفاعـل اإلنسـان مـع بیئتـه في المدینة القدیمة الجمالي المعماري

 .المحیطة 
دراسـة تركـز علـى المنـاخ ودوره فـي  )1(نشـرت منظمـة الیونسـكو 1971 وفي سـنة -4

یتوافـق مـع المناخـات الحـارة، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن وبخاصة ما ، تصمیم المسكن

تتحكم بشكل كبیر في تصـمیم المسـاكن، إذ أن لكـل إقلـیم منـاخي االعتبارات المناخیة 

تصـــمیم یتماشـــى وطبیعـــة الظـــروف المناخیـــة الســـائدة فیـــه، وقـــد ركـــزت الدراســـة علـــى 

        .التصمیم في المناطق الحارة الجافة

، تخطیط وبناء المدن في المناطق الحارة )2(اتولي ریمشادرس ان 1977في عام  -5

وتوصل إلـى أن اإلجـراءات التـي یمكـن أن تسـاعد مسـاعدة جوهریـة علـى إیجـاد الحـل 

الناجح للمسائل التخطیطیة فـي المنـاطق الحـارة تعتمـد علـى خلـق منـاخ محلـي مالئـم، 

الضــروري ألشــعة وٕانشــاء واقیــات الشــمس والتوجیــه األمثــل للمبــاني، وكــذلك التعــریض 

الشـمس واختیـار النظـام الریحـي المالئـم، كمـا خلـص إلـى أن عـدم وجـود التكامـل عنــد 

ـــــى جعـــــل المحـــــی ط حـــــل مســـــائل تخطـــــیط وبنـــــاء المـــــدن فـــــي هـــــذه األقـــــالیم یـــــؤدي إل

  .من الظروف الطبیعیة لعمل وحیاة وراحة السكان االصطناعي للمدینة خالیاً 

ن الظـــروف الصــعبة لحیـــاة الســـكان فـــي توصـــل المؤلـــف إلـــى أنــه بـــالرغم مـــكمــا      

األقـــالیم الحـــارة، إال أنهـــم قـــاموا بإنشـــاء الـــدور والمســـاكن مـــع أخـــذ الظـــروف الطبیعیـــة 

والمناخیـــة فـــي االعتبـــار، وهـــي تعكـــس بوضـــوح الخصـــائص الثقافیـــة والتقالیـــد القومیـــة 

لشـعوب هـذه المنــاطق، ونتیجـة لالســتعمار األوروبـي ألغلـب الــدول التـي تقــع فـي هــذا 

لنطاق، فقد تم اإلخالل بهذا النظام المعماري التقلیـدي، حیـث امتـدت الطـرق الحدیثـة ا

لتخترق األحیاء القدیمـة، وُأقیمـت علـى جوانبهـا المبـاني األوروبیـة الطـراز، ممـا یتنـافى 

   .مع طبیعة المناخ في هذه المناطق 

                                     
)1(  UNESCO, (( Climate and House Design)). New York, 1971. 

 . 1977داود سلیمان المنیر، دار میر للطباعة والنشر، موسكو،:اناتولي ریمشا، تخطیط وبناء المدن في المناطق الحارة، ترجمة )2(



20 
 

بإعـــداد مخطـــط عـــام للمدینـــة  FINNMAPقامـــت شـــركة  ف 1985وفـــي ســـنة  -6

، حیث أصـدرت الشـركة المخططـة )1(ف2000استعماالت األراضي حتى عام  یشمل

تقریر یتألف من جـرد لألوضـاع الحالیـة المقترحـة وتحلیـل للمعوقـات الطبیعیـة وخـرائط 

ف، ومـــن ضـــمنها بـــرامج التنمیـــة المقترحـــة  2000المخططـــات العامـــة النهائیـــة لســـنة 

ـــة االجتماعیـــة األساســـیة والمر  افـــق الدینیـــة والمرافـــق الصـــناعیة لإلســـكان ومرافـــق البنی

وتوصل المخطط في النهایة إلى جملة والزراعیة وحركة المرور والمرافق االجتماعیة، 

مـــن التوصـــیات مـــن أهمهـــا اســـتعمال منطقـــة المطـــار القـــدیم جنـــوبي المدینـــة كمنطقـــة 

للتنمیة الحضریة مستقبًال، وضرورة إعداد مخطط حضري تفصیلي للمناطق المركزیة 

دینة وخاصة القدیمة، وبیان المناطق القدیمة في المدینـة كمنـاطق حمایـة یجـب في الم

الحفــــاظ علــــى طابعهــــا المعمــــاري الفریــــد، وٕاعــــداد دراســــة عاجلــــة لتحدیــــد األســــالیب 

واإلمكانیـــات التـــي یجـــب تبنیهـــا للحفـــاظ علـــى النوعیـــة المعماریـــة لهـــذه المنـــاطق، كمـــا 

إلـــى الجهـــة الشـــرقیة مـــن  قلیمـــياإلأوصـــت الدراســـة بضـــرورة تحویـــل مســـار الطریـــق 

الالزمــــة لحمایــــة التجمــــع الســــكاني مــــن خطــــر  اإلجــــراءات واتخــــاذالتجمــــع الســــكاني، 

   . السیولالفیضانات عن طریق استعمال حافة الطریق المقترح كسد أمام میاه 

العناصـر ف فـي كتابـه  1987عـام  )2(بـن عـوف متناول الدكتور سعید عبد الرحی -7

، أثـــر المنـــاخ علـــى العمـــران وتوصـــل إلـــى أن مســـكن المعمـــاريالمناخیـــة والتصـــمیم 

اإلنســـان مـــا هــو إال انعكاســـًا للظــروف المناخیـــة المحیطــة بـــه، وأن المنــاخ هـــو الـــذي 

یفرض على اإلنسان إتباع تقنیـات معینـة فـي العمـارة مثـل أن یكـون السـقف مـائًال فـي 

ة، مشیرًا إلـى أنـه ال بـد مـن األقالیم الممطرة والجدران سمیكة في المناطق الحارة الجاف

اختیار مواد البناء المالئمة لطبیعة مناخ المنطقة، مستعرضـًا لـبعض نمـاذج التخطـیط 

  .العمراني في األقالیم المناخیة المختلفة

                                     
شركة فنماب المحدودة،  ، إعداد وتنفیذ8ن .خطط إقلیم سبها، المنطقة الفرعیة غات، تقریر سأمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق، م )1(

 . ف 1985
 جامعة الملك سعود للنشر العلمي والتوزیع، بدون رقم طبعة، بن عوف، العناصر المناخیة والتصمیم المعماري، مسعید عبد الرحی )2(

 .ف  1987الریاض، 
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ف  1988مقالــة الــدكتور المهنــدس أحمــد كمــال الــدین عفیفــي التــي نشــرها عــام  -8     

وهـو أحـد أحیـاء مدینـة دبـي القدیمـة،  )1(النسیج العمراني لحـي البسـتكیةتحت عنوان 

الحي، العوامل التي  هذا حیث أوضح من خالل دراسته التحلیلیة للنسیج العمراني في

أثـــرت فـــي تصـــمیمه، ومـــن بینهـــا العوامـــل المناخیـــة المتمثلـــة فـــي شـــدة الحـــرارة، مبینـــًا 

بنــاء  الكیفیـة التــي تــم بهــا التغلـب علــى هــذه الظــروف مــن خـالل اختیــار مــواد وطریقــة

  .مناسبة لمناخ المنطقة

ف فـــي كتابهمـــا  1989عـــام  )2(تنـــاول المهندســـان شـــفق العوضـــي ومحمـــد ســـراج -9

، دراسـة األقـالیم المناخیـة فـي العـالم، مـع التركیـز علـى المناخ وعمارة المناطق الحارة

المنطقة الحارة، ومن ثم تطرقا لدراسة العوامل المناخیة المؤثرة فـي التصـمیم والمتمثلـة 

في اإلشعاع الشمسي والحرارة والریاح واألمطار والرطوبة، مطبقًا دراستهما على شكل 

المباني في المدن المصریة، وتوصال في نهایة كتابهما إلى مجموعـة توصـیات تتعلـق 

  .بالتخطیط والعمارة في المناطق الحارة

ء نشــر المهنــدس عــال )3(أثــر المنــاخ فــي شــكل العمــارة العربیــةوتحــت عنــوان  -10

ف فـــي مجلـــة عـــالم البنـــاء، تنـــاول فیهـــا الـــدور الـــذي لعبـــه  1989یاســـین مقالتـــه عـــام 

المنـاخ فــي إعطــاء ســمات ممیــزة للعمــارة العربیــة، فالمنطقــة العربیــة تتــدرج فــي مناخهــا 

من المناطق المعتدلة الدفیئة بـاألطراف الشـمالیة للـوطن العربـي علـى البحـر المتوسـط 

ة الصـحراویة، لتصـل للمنـاطق الحـارة الرطبـة فـي جنـوب مرورًا بالمنـاطق الحـارة الجافـ

  .السودان موضحًا تغیر نمط البناء في العمارة العربیة تبعًا لتغیرات المناخ

ف فـي  1990، سـنة )4(تناول عادل سـعید الـراوي وقصـي عبدالمجیـد السـامرائي -11

ختلفــة، ومــن ، أثـر المنــاخ علــى األنشــطة البشــریة المالمنــاخ التطبیقــيكتابهمـا بعنــوان 

بینها أثره على العمران، حیث تطرقا ألنمـاط التخطـیط فـي األقـالیم المختلفـة، وأوضـحا 

كیـــف یكـــون المنـــاخ العامـــل الحاســـم فـــي عملیـــة التخطـــیط، وكـــذلك أهـــم االعتبـــارات 

                                     
 

(1)
  .1988الكویت،  منظمة المدن العربیة،، 30العدد  ، النسیج العمراني لحي البستكیة، مجلة المدینة العربیة،أحمد كمال الدین عفیفي  

القاهرة،  سراج، المناخ وعمارة المناطق الحارة، الطبعة الثانیة، عالم الكتب للنشر والتوزیع، شفق العوضي الوكیل ومحمد عبد اهللا )2(

 .ف 1985

 
  . ف 1989، 101ناخ في شكل العمارة العربیة، عالم البناء، الریاض، العدد عالء یاسین، أثر الم (3)

 . 1990عادل سعید الراوي، قصي عبدالمجید السامرائي، المناخ التطبیقي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،  )4(
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المناخیــة التــي تؤخــذ فــي الحســبان عنــد تخطــیط وبنــاء المــدن أو المســاكن فــي األقــالیم 

  .الحارة 

مؤلفان إلى أنه بالرغم من التطور التقني الذي وصل إلیه اإلنسان إال وتوصل ال      

أن المناخ ال یزال یلعب الدور الحاسم في التأثیر على نمط البنـاء والعمـارة فـي العدیـد 

من األقالیم، رغم استطاعة اإلنسان التحكم جزئیًا فـي ظـروف المنـاخ الـداخلي، إال أن 

   .قتصادیة والصحیة ذلك نتج عنه العدید من المشاكل اال

والـدكتور منصـور البـابور التـي نشـراها فـي عـام  ةمقالة الدكتور الهـادي أبـو لقمـ -12

حیــث تعــرض الباحثــان  )1(غــدامس وغــات توأمــا الصــحراءف، تحــت عنــوان  1991

لدراســة تطــور ونمــو هــاتین المــدینتین ودرســا مورفولوجیــة المــدینتین والتركیــب الــداخلي 

وعاداتهـــا االجتماعیـــة، وتوصـــال إلـــى أن كـــل هـــذا یـــدلنا علـــى  لهمـــا وطـــراز العمـــارة،

مالءمة جیدة وتناسب منطقي مع بیئة الصـحراء القاسـیة مـن ناحیـة، مالءمـة حضـریة 

  .من خالل استمراریة نموذج المدینة اإلسالمیة التقلیدیة من ناحیة أخرى

نـة غـات، كما أكد الباحثان بأن المخطط العصري الحدیث الـذي ُفـرض علـى مدی     

هــو بـــال شــك عمـــل تخطیطــي تنقصـــه حكمــة مـــن قــام بإنشـــاء هــذه المراكـــز العمرانیـــة 

القدیمة، كما ینقصه اإلطار الشمولي الذي ینظـر لإلنسـان وأعمالـه مـن خـالل عالقتـه 

   .مع بیئته

ــأثیر العوامــل أطروحــة بعنــوان  )2(قــدم حمــدي صــادق أحمــد 1994وفــي عــام  -13 ت

یة على التشكیل المعمـاري للمسـكن اإلسـالمي، وأثـر المناخیة في المناطق الصحراو 

وتعد هذه األطروحة ، ذلك في تشكیل المسكن الصحراوي المعاصر في شمال أفریقیا

مــن أهــم مــا ُكتــب فــي أثــر المنــاخ علــى التخطــیط والعمــارة فــي المنــاطق الحــارة، حیــث 

شـــمال توصـــل الباحـــث إلـــى أن أنمـــاط البنـــاء والتخطـــیط فـــي المنـــاطق الصـــحراویة بال

                                     
ریخیة، العدد الثاني، السنة الثالثة عشرة، الهادي أبولقمة ومنصور محمد البابور، غدامس وغات توأما الصحراء، مجلة البحوث التا )1(

 .ف 1991 طرابلس، منشورات مركز دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو اإلیطالي،
حمدي صادق أحمد، تأثیر العوامل المناخیة في المناطق الصحراویة على التشكیل المعماري للمسكن اإلسالمي، وأثر ذلك في  )2(

، ، جامعة حلوان ـ المطریة، مقدمة لكلیة الهندسة)یر منشورةغ(شمال أفریقیا، رسالة دكتوراهتشكیل المسكن الصحراوي المعاصر في 

 . 1994القاهرة ، 
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األفریقي جاءت نتاج التفاعل بین عنصرین أساسیین هما الثروات الطبیعیة من المادة 

  .الخام المتوفرة في البیئة والمناخ السائد في المنطقة 

كمـا أن المسـكن اإلسـالمي التقلیـدي عكــس المسـتوى اإلبـداعي الرفیـع الـذي مــزج      

ي المعاصـر فـي مسـكن الصـحراو بین الفن التقني والجمـال المعمـاري، فـي حـین جـاء ال

عـــن البیئـــة المحیطـــة وال ینتمـــي لهـــا، وبالتـــالي أوصـــى الباحـــث  هـــذه المنطقـــة معـــزوالً 

بضـــرورة أخـــذ العامــــل المنـــاخي باالعتبـــار عنــــد تخطـــیط وبنـــاء المــــدن فـــي المنــــاطق 

الصــحراویة، وضــرورة إیجــاد بــدائل لمــواد البنــاء الحدیثــة المســتعملة فــي هــذه المبــاني 

نهــا جــزرًا حراریــًة، مبینــًا أن المســاكن الحدیثــة فــي المنــاطق الصــحراویة والتـي جعلــت م

    .عنها في المسكن التقلیدي % 50یزید استهالكها للطاقة بنحو 

ف تحــت عنــوان  1996مقالــة الــدكتور محمــد إبــراهیم شــرف، التــي نشــرها عــام  -14

ــي مدینــة اإلســكندریة  لباحــث حیــث قــام ا. دراســة فــي المنــاخ الحضــري –الحــرارة ف

بقیاس درجات الحرارة داخـل اإلطـار الحضـري للمدینـة وعلـى ارتفاعـات مختلفـة، وفـي 

  .)1(فترات اللیل والنهار، وفي الظل والضوء

وتوصـل الباحـث إلــى أن كثافـة السـكان وتعــدد وظـائف المدینـة والتبــاین فـي توزیــع      

، كـل هـذا یـؤدي المنشآت الصناعیة، وما ینبعث من الكتل الحجریة وحـوائط الخرسـانة

إلى تفاوت الحرارة بین منطقة وأخرى داخل االمتداد العمراني للمدینة من ناحیة، وبین 

   .المنطقة العمرانیة الداخلیة بالمدینة والنطاقات الهامشیة لها من ناحیة أخرى

 دراســـةرســـالة ماجســـتیر بعنـــوان  ف قـــدم موســـى عمـــر مـــودي1996وفـــي ســـنة  -15    

ــاطق متخــذًا مــن مــدینتي غــدامس وغــات عینــة  الجافــة، الحــارة أضــرار الرصــف بالمن

للدراسة، وتوصل الباحـث إلـى أن سـطح الشـارع المـبلط باإلسـفلت والواقـع بـالقرب مـن 

) م◦25(المنــازل الســكنیة، یــؤثر علــى درجــة الحــرارة حیــث تزیــد درجــة حرارتــه بحــوالي 

لشمســیة بفعــل عــن درجــة حــرارة الجــو، وذلــك لقدرتــه العالیــة علــى امتصــاص األشــعة ا

لونه وخواص المواد المكونة له، ثم یعود فیطلق الحرارة المختزنة أثناء انخفاض حرارة 

                                     
 

(1)
دراسة في المناخ الحضري، مجلة كلیة اآلداب، جامعة اإلسكندریة، المجلد  -محمد إبراهیم شرف، الحرارة في مدینة اإلسكندریة    

  . ف 1996، الرابع واألربعین، اإلسكندریة
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الجو، ولذلك ینصح عند تبلیط الشوارع في المناطق الحارة الجافة باستخدام البالطات 

    .    )1(يالخرسانالحجریة، أو التبلیط اإلسمنتي 

ف تحـت عنـوان  2000ي نشـرها عـام التـ مقالة المهندس الحسین محمـد فاضـل -16

مدینـة : طرق التعمیر وأثرها في البیئـة الحضـریة فـي مـدن الواحـات، عینـة الدراسـة

، حیـــث تنـــاول فیهـــا مقارنـــة بـــین أســـالیب التعمیـــر القدیمـــة والحدیثـــة فـــي مدینـــة بســـكرة

بسكرة، متتبعًا مراحل نمو وتوسع المدینة، كمـا درس الخصـائص المعماریـة والعمرانیـة 

حیاء السكنیة، وتوصـل فـي نهایـة الدراسـة إلـى أن توسـع المدینـة جـاء علـى حسـاب لأل

المنــاطق الزراعیـــة، األمــر الـــذي أدى إلــى تغیـــرات واضــحة فـــي المنــاخ المحلـــي بهـــا، 

عــالوة علــى أن الطــرق الحدیثــة فــي التعمیــر لــم تأخــذ فــي اعتبارهــا العــادات والتقالیــد 

ى فـي نهایـة الدراسـة بضــرورة أن ال تتوقــف واألعراف السائدة فـي المنطقـة، ولهـذا نـاد

نظـــرة المخطـــط فـــي تقویمـــه للمشــــروعات علـــى النظـــرة االقتصـــادیة والمـــردود المـــادي 

فحســـب، بـــل یجـــب أن تتعـــداها لتشـــمل أیضـــًا رصـــد وتقـــویم المـــردودات البیئیـــة لهـــذه 

  .)2(المشاریع

لمـــؤتمر قـــدم الـــدكتور المهنـــدس ســـلیمان محمـــود، ورقـــة بحثیـــة شـــارك بهـــا فـــي ا -17

المعــاییر التخطیطیــة "ف بعنــوان  2001العلمـي الثــاني لهیئــة المعمــاریین العــرب عـام 

، عرض فیها تحلیله للتجربة التراثیة في )3("للحي السكني في المدینة العربیة الحدیثة

تخطیط الحي السكني في المدینة العربیة القدیمة؛ مع دراسته لواقع التخطیط العمراني 

  .یثةفي المدینة الحد

وتمكن في النهـایة من استنبـاط أربعة معاییر تخطیطیــة أساسـیة للحـي السـكني،       

فـي تصــمیم  ةالمــؤثر وهـي عبـارة عــن مجموعـة محــددات قیاسـیة لمجموعـة مــن العوامـل 

نمــوذج مدینــة المســكن، باعتبــاره اللبنــة األساســیة فــي تشــكیل الحــي، متخــذًا فــي ذلــك 

                                     
، مقدمة لقسم الهندسة المدنیة، )غیر منشورة(موسى عمر مودي، دراسة أضرار الرصف بالمناطق الحارة الجافة، رسالة ماجستیر )1(

 . 1996كلیة الهندسة، جامعة الفاتح، طرابلس، 
ینة بسكرة، مجلة المدینة العربیة، مد: الحسین محمد فاضل، طرق التعمیر وأثرها في البیئة الحضریة في مدن الواحات عینة الدراسة )2(

 .ف 2000، منظمة المدن العربیة، الكویت، أغسطس 97العدد 
(3)

سلیمان محمود، المعاییر التخطیطیة للحي السكني في المدینة العربیة، المؤتمر العلمي الثاني لهیئة المعماریین العرب، الجزء   

  . ف 2001األول، طرابلس، 
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واالجتمــاعي  یــار البیئــي، والقــومي، والــدیموغرافي،المع: ، وهــذه المعــاییر هــي"حمــص"

موضحًا من خالل دراسته أن المهندسین والمخططین في الوقت الـراهن . واالقتصادي

ال یولــــون أهمیــــة لبحــــث الظــــروف المناخیــــة عنــــد تصــــمیم المســــكن وتخطــــیط الحــــي 

الســـكني، إذ أن هنــــاك نقصــــًا فــــي المخططــــات المناخیــــة المعــــدة للتصــــمیم المعمــــاري 

  .لتخطیط العمرانيوا

التأثیرات البیئیـة ، بعنـوان )1(رسالة الماجستیر التي أعدها الباحث أنور الحاسي -18

ــ" عمــارة مدینــة غــدامس"علــى العمــارة المحلیــة الصــحراویة  دمت هــذه الدراســة ســنة ُق

ف، حیث أوضح الباحـث أن عمـارة مدینـة غـدامس كانـت ولیـدة تـأثیرات بیئیـة  2004

  .فعال في إبراز خصوصیة البیئة المعماریة للمدینةمختلفة ساهمت بشكل 

العناصـــــــــــر             كما توصل الباحث إلى أن الظروف المناخیة كان لها أثر واضح على      

المعماریـة المختلفـة المكونـة لعمـارة مدینــة غـدامس القدیمـة وأن أسـلوب وتقنیـات البنــاء 

  .     هذه المناطقما هي إال انعكاسًا للظروف المناخیة القاسیة في 

ــــة إلهــــام الكــــوافي -19     الظــــروف  ، بعنــــوان)2(رســــالة الماجســــتیر التــــي أعــــدتها الباحث

دمت الدراسـة سـنة ، ُقـالمناخیة ودورها في تخطیط مدینـة غـدامس القدیمـة والحدیثـة

ف، حیـــــث قامـــــت الباحثـــــة بالمقارنـــــة بـــــین تخطـــــیط مدینـــــة غـــــدامس القدیمـــــة  2004

بــالرغم مــن حتمیــة ســیطرة المنــاخ علــى اإلنســان، إال أنــه والحدیثــة، وخلصــت إلــى أنــه 

ـــى مـــا جـــابههم مـــن الصـــعاب، فلقـــد اســـتطاعوا  ظهـــرت قـــدرة األهـــالي فـــي التغلـــب عل

م مـن بسـاطتها، معالجة الظروف المناخیة؛ مستعملین مبادئ وتقنیات فعالة على الـرغ

جمـال المعمـاري، یًا لمستوى إبداعي رفیع، مـزج بـین الفـن التقنـي والفكانت تجسیدًا ماد

مـــن خـــالل اختیـــار موضـــع مـــنخفض للمدینـــة، واختیـــار نمـــط معمـــاري ممیـــز، وٕاتبـــاع 

  .مورفولوجیة مسقوفة

وفي الجانب اآلخر من المدینـة، نـرى أن مخطـط المدینـة الحدیثـة قـد فشـل فـي   

تحقیـق بیئـة مناخیــة مالئمـة لراحــة اإلنسـان بـالرغم مــن وجـود وســائل صـناعیة لتكییــف 
                                     

 

(1)
غیر "، رسالة ماجستیر "عمارة مدینة غدامس القدیمة"اسي، التأثیرات البیئیة على العمارة المحلیة الصحراویة أنور عبدالرزاق الح  

  .ف 2004، مقدمة لقسم علوم وهندسة البیئة، أكادیمیة الدراسات العلیا فرع بنغازي، بنغازي، "منشورة
، مقدمة "غیر منشورة"غدامس القدیمة والحدیثة، رسالة ماجستیر إلهام حسین الكوافي، الظروف المناخیة ودورها في تخطیط مدینة  )2(

 .ف 2004، بنغازي، سلقسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة قار یون
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ي فــي المبـاني، فقــد ترتــب علـى اســتخدام أجهــزة التكییـف المختلفــة بــروز المنـاخ الــداخل

   .العدید من المشاكل االقتصادیة والصحیة

، قـدمت مدینة غات دراسـة فـي جغرافیـة المـدنبعنوان  دراسة ابوالقاسم المشاي -20

ف، حیــث تنــاول الباحــث الخصــائص الطبیعیــة للمدینــة وتطورهــا  2005الدراســة ســنة 

درس مورفولوجیـــة المدینـــة واســتخدامات األرض فیهـــا، وانتقـــل بعـــد ذلـــك  وســكانها، ثـــم

لدراسة اإلقلـیم الـوظیفي للمدینـة ومـدى عالقتهـا بإقلیمهـا، وخلصـت الدراسـة إلـى جملـة 

    .  )1(من النتائج العامة

بعنوان دراسة التنمیة المكانیة الصناعیة لشعبیة  دراسة مركز البحوث الصناعیة -21

ــ ف، وتناولــت التكوینــات الجیولوجیــة للمنطقــة  2006الدراســة ســنة دمت هــذه غــات، ُق

ـــــت لدراســـــة الســـــكان وأنشـــــطتهم  ـــــم انتقل بشـــــكل مفصـــــل، وكـــــذلك مظـــــاهر الســـــطح ث

االقتصادیة، ثم تناولت المراكز الحضریة في الشعبیة ومستوى الخـدمات فیهـا، وكـذلك 

  .  )2(اطقآفاق قیام صناعات مختلفة على المواد الخام المتوفرة في هذه المن
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                     
، مقدمة لقسم العلوم االجتماعیة، )غیر منشورة( دراسة في جغرافیة المدن، رسالة ماجستیر : محمد المشاي، مدینة غات  مأبوالقاس )1(

 .ف  2005أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس،  شعبة الجغرافیا،
 . ف 2006، الفاتح یة المكانیة الصناعیة لشعبیة غات، دراسة التنممركز البحوث الصناعیة )2(
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  :  والمشكالتالصعوبات  *
واجهت هذه الدراسة عدد من الصعوبات والمشـكالت حالـت دون تحقیـق أهـدافها      

  ـ:كاملة، حیث تمثلت في األتي 

فأغلـب  عدم توفر الدراسـات السـابقة عـن موضـوع الدراسـة خاصـة الجغرافیـة منهـا -1

، ولــم تــدرس الباحــث كانــت ضــمن تخصصــات أخــرى الدراســات التــي تحصــل علیهــا

  .الموضوع من ناحیة جغرافیة، وهو ما زاد من صعوبة القیام بهذه الدراسة

 1260ُبعد منطقة الدراسة عـن مكـان إقامـة الباحـث، حیـث تبعـد عنهـا بـأكثر مـن  -2

كم، وقد تم التغلب على هذه المشكلة بمحاولة جمع كل البیانـات والمعلومـات المتعلقـة 

ف،  2006بموضوع البحث خالل فترة الدراسة المیدانیة للمنطقة خالل شهر الكانون 

   .ف 2007واستیفاء النقص فیها خالل شهر الطیر 

عدم وجود رحالت جویة للمنطقة خالل فترة قیام الباحـث بالدراسـة المیدانیـة، ممـا  -3

   . يطریق البر الزاد مشقة السفر والوصول إلى المنطقة عن 

التمكن من الحصول على جهاز األنیمومیتر لقیاس سرعة الریاح واتجاهاتها عدم  -4

داخل شوارع المدینة، سواء من المركز الوطني لألرصاد الجویة أو من محطة أرصاد 

  . ولذلك فقد تم االعتماد على بیانات الریاح من محطة أرصاد غات غات

، ممــا منطقــة الدراســةخــرائط ولوحــات طبوغرافیــة وتفصــیلیة لعلــى  حصــولالعــدم  -5

، مـا  250000:1الخـرائط الجیولوجیـة بمقیـاس رسـم  االعتماد علـىأدى بالباحث إلى 

  .أخذ وقت وجهد كبیرین 
   

  ـ: تبویب البحث *
تتــألف الدراســـة مـــن خمســـة فصـــول تســـبقها مقدمـــة وتعقبهـــا خاتمـــة، وقـــد تناولـــت      

ها، وفروضـها العلمیـة، مقدمة البحث نبـذة عامـة عـن موضـوع الدراسـة، وتحدیـد مشـكلت

وأهـــدافها، وأهمیـــة الدراســـة واختیـــار الموضـــوع، وتحدیـــد منطقـــة الدراســـة، ومنهجیتهـــا، 

واسـتطالع الدراسـات  والتعریفـات اإلجرائیـة، وطرق جمع بیاناتهـا ومصـادرها، وأسـلوبها

  . عوبات التي واجهتها الصالسابقة، و 
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، والمتمثلـــة فـــي للمنطقـــةبیعیـــة الط الجغرافیـــة وتنـــاول الفصـــل األول مـــن الدراســـة     

  .جیولوجیتها، وجیومورفولوجیتها، ومصادر المیاه فیها، وتربتها، ونباتها الطبیعي

، غــاتالعوامــل المــؤثرة فــي منــاخ منطقــة  أمــا الفصــل الثــاني فقــد اخــتص بدراســة     

وتشــمل موقـــع المكـــان بالنســبة لـــدوائر العـــرض ومـــن خاللــه ســـیتم التعـــرض للعناصـــر 

ألكثــر تــأثرًا بهــذا العامــل مثــل اإلشــعاع الشمســي ودرجــة الحــرارة، ثــم الكتــل المناخیــة ا

الهوائیة التي سیتم من خاللها التعـرض لمراكـز الضـغوطات الجویـة التـي تتعـرض لهـا 

المنطقـة وتحلیلهــا والریــاح التــي تهــب علــى منطقـة الدراســة، ثــم التضــاریس والبعــد عــن 

لعناصـــر الرطوبـــة الجویـــة واألمطـــار  تطـــرقال ســـیتم المســـطحات المائیـــة ومـــن خاللهـــا

  .والتبخر، وأخیرًا نتحدث عن العواصف الترابیة 

فـــي األقـــالیم الحـــارة  التخطـــیط العمرانـــيو المنـــاخ  دراســـة ویتنـــاول الفصـــل الثالـــث     

ونمــط التخطـیط فـي األقــالیم  ،بالمنـاخ التخطـیط العمرانـي حیـث یوضـح عالقــة، الجافـة

ــــة المــــؤثرة فــــي التخطــــیط العمرانــــيرات المناالحــــارة الجافــــة، ثــــم أهــــم االعتبــــا ــــم خی ، ث

  . نستعرض نشأة مدینة غات ومراحل التخطیط العمراني التي مرت بها 

ویتنـــاول الفصـــل الرابـــع أثـــر المنـــاخ فـــي تخطـــیط وتصـــمیم مبـــاني مدینـــة غـــات      

تخطیطیة للمناخ في المدینة، وعناصـر المعالجـات القدیمة، حیث یوضح المعالجات ال

  .یة في المبانيالمناخ

أمـــا الفصـــل الخــــامس واألخیـــر فقـــد خصــــص لدراســـة أثـــر المنــــاخ فـــي تخطــــیط      

مدینــة غــات الحدیثــة وتصــمیم مبــاني مدینــة غــات الحدیثــة، حیــث یوضــح مورفولوجیــة 

وعالقـــة المبـــاني بـــالظروف المناخیـــة، ثـــم نمـــط الشـــوارع  ،وأثرهـــا علـــى المنـــاخ المحلـــي

یـــة، ومـــواد البنـــاء وعالقتهـــا بـــالظروف المناخیـــة، بالمدینـــة وعالقتهـــا بـــالظروف المناخ

   .وأخیرًا معالجة البیانات المناخیة الستخدامها في التخطیط العمراني بمدینة غات

أمــا الخاتمــة فتناولــت عرضــًا ألهــم نتــائج الدراســة وتوصــیاتها التــي قــد تســهم فــي      

  .مدینة ككلمعالجة هذه المشكلة سواء على مستوى مبنى واحد أو على مستوى ال
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  الفصل األول
  الجغرافیة الطبیعیة لمنطقة الدراسة 

  
  تمھید
الجغرافیة الطبیعیة لمنطقة غات، والتـي تعتبـر  صراعنهذا الفصل دراسة  یتناول     

اسـة الركائز األساسیة لمكونات النظام البیئي الطبیعي في المنطقـة، وذلـك مـن خـالل در 

  .جیولوجیتها وجیومورفولوجیتها ومصادر المیاه فیها وتربتها ونباتها الطبیعي
 

  ـ  :جیولوجیة منطقة الدراسة : أوالً 
أغلــب أراضــي منطقــة الدراســة إلـى تكوینــات الــزمنین األول والرابــع، وترجــع  تنتمـي     

ـــــة ـــــزمن األول وبالتحدیـــــد إلـــــى العصـــــر أقـــــدم التكوینـــــات الجیولوجی ( الكمبـــــري  إلـــــى ال

Cambrian ( وتنتشر هذه التكوینات غرب وجنوب غرب منطقة الدراسة ،.  

ــــي مــــن صــــخور الحجــــر ا غــــاتتتــــألف التكوینــــات الجیولوجیــــة فــــي منطقــــة و       لرمل

، كما تنتشر تكوینات الزمن الرابع في األجزاء الشـمالیة وصخور الحجر الطیني الطبقي

  .والشمالیة الشرقیة للمنطقة 

منطقـة لوالبنیة الجیولوجیة  ،ناول في هذا الجانب دراسة التكوینات الجیولوجیةوسنت     

  . الجیولوجي هاتطور غات فضًال عن 
  :   Geological Formationsالتكوینات الجیولوجیة  -1

وجیـة ومسـاحاتها فـي التكوینـات الجیول) 4(شـكل الخریطةو  )1(الجدول رقم  وضحی     

ضــا بعــض مالمــح البنیــة الجیولوجیــة طبقــًا لعمرهــا مــن كمــا توضــح أی ،منطقــة الدراســة

  ـ :األقدم إلى األحدث وهي كاآلتي 

   ) :Paleozoic(   تكوینات الزمن األول 1-1

أي مـــا نســـبته  )1( ²كـــم 2287تغطـــي تكوینـــات هـــذا الـــزمن مســـاحة تقـــدر بحـــوالي      

زاء ، وتتـــوزع تكوینـــات هـــذا الـــزمن فـــي أجـــ*مــن إجمـــالي مســـاحة منطقـــة غـــات% 82,5

  ـ   :متفرقة من المنطقة وتنتمي تلك التكوینات إلى العصور اآلتیة 

                                     
 . 11 -32، لوحة وادي تنزوفت ش ز15 -32، لوحة غات ش ز 250000: 1حسبت من خریطة لیبیا الجیولوجیة، مقیاس رسم  )1(
 . ²كم 2774تبلغ المساحة اإلجمالیة لمنطقة اللوحة حوالي  *
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   : )  Cambrian(الكمبري   ـأ  ـ

یقتصــر وجـــود تكوینـــات هــذا العصـــر علـــى القســـم الغربــي والجنـــوبي الغربـــي مـــن       

 Hasawnah تكـــوین الحســــاونةحیــــث تتمثـــل فـــي  ،)4(شـــكلمنطقـــة الدراســـة خریطـــة 

Formation مــــن %  16,3أي مــــا نســــبته  *²كــــم 452احة تقــــدر بـــــ الــــذي یغطــــي مســــ

ویرتكــز هــذا التكــوین فــوق صــخور مــا قبــل الكمبــري، ویتــراوح  إجمــالي مســاحة المنطقــة،

وتتكون صخوره من الحجر الرملي الغریني والكوارتزایت  متر، 400 – 300ُسمكه بین 

  . )1(الناعم تفصلها راقات من الطین البني أو األبیض

  :  )(Ordovicianوردوفیشي العصر األ  ـب  ـ

یتركــز وجــود تكوینــات هــذا العصــر فــي النصــف الغربــي لمنطقــة الدراســة خریطــة      

مـن إجمـالي %  12,2أي مـا نسـبته  ²كـم 338، حیـث تغطـي مسـاحة تقـدر بــ )4(شكل

  :، وتنتمي إلیه التكوینات التالیة مساحة منطقة الدراسة

ینـات یعد هـذا التكـوین أقـدم التكو : Ash shabiyat Formation  تكوین الشیبیات -)1(     

ته أي ما نسـب ²كم 10ویغطي مساحة صغیرة ال تتجاوز  ،المنتمیة للعصر األوردوفیشي

، حیــث یظهــر علــى ســطح األرض شــمال غــرب مدینــة )2(منطقــةالمــن مســاحة %  0,5

تتكـون صـخور هـذا و  . )3(غات وشمال البركت وعلى طـول الطریـق بـین غـات والفیـوت

كـــوین مـــن الحجــــر الرملـــي النــــاعم والخشـــن الــــذي یحتـــوي علــــى حفریـــات التجــــیالت الت

  .) 4(المتحجرة في القسم السفلي منه

یظهــر هــذا التكــوین فــي :  Melez Chograne Formation تكــوین ملزشــقران -)2(     

 68، ویغطي مسـاحة تقـدر بــ كْت تامزّ بین غات والبركت وفي وادي المناطق المسطحة 

، وهو یعلو تكوین الشـیبیات بسـطح عـدم من مساحة المنطقة%  2,5نسبته ما أي  ²كم

، ویتـراوح سـمك العمـود یجیًا ویتحـول إلـى تكـوین میمونیـاتتوافق واضح، بینما ینتقل تدر 

                                     
 ) .1(بناء على بیانات الجدول رقم  *
 . 5ص، ف 1984، طرابلس، الكتیب التفسیري،  15-32لوحة غات ش ز ، مركز البحوث الصناعیة )1(
 ) .1(حسبت من بیانات الجدول رقم  )2(
 . 5مركز البحوث الصناعیة ، لوحة غات ، الكتیب التفسیري ، مرجع سابق ، ص  )3(

)4(  Industrial Research Center , Geological Map of Libya , 1:250000 , Sheet of Ghat , NG 32-15 , 
Explanatory booklet  , Tripoli , 1984 , p . 24 .   
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الصلصـال  ، وتتكون صخور هذا التكـوین مـن)1(متر 50-20الطبقي لهذا التكوین بین 

  .من الجرانیت  ، كما توجد به شظایاالرملي الرمادي واألخضر

یتركـــز وجـــود هـــذا التكـــوین فـــي :  Memouniat Formation تكـــوین میمونیـــات -)3(     

أي مـا نسـبته  ²كـم 260، حیث یغطي مسـاحة تقـدر بــ ألجزاء الشمالیة الغربیة للمنطقةا

وبـــین  ،، ویشـــیع وجــوده حـــول جبــل كـــوكمنغــاتمــن إجمـــالي مســاحة منطقـــة %  9,5

وتخلـو األجـزاء الشـرقیة مـن ، )2(، ومنطقـة جبـل تقیشـيغات ولوس تنجرابن في الجنـوب

  ) .4( شكل وجود هذا التكوین خریطة

ویفصـلهم ســطح  ،متـرًا، ویعلــوه تكـوین تنزوفــت 30ُسـمك هــذا التكـوین حــوالي یبلـغ      

  .، وتتألف صخوره من الحجر الرملي رمادي اللون  عدم توافق واضح

  :  ) (Silurian العصر السیلوري ـج  ـ

، حیث تغطـي مسـاحة ثر تكوینات الزمن األول انتشاراً تعد تكوینات هذا العصر أك     

، مــن إجمــالي مســاحة منطقــة الدراســة%  39أي مــا نســبته  *²كــم 1089تقــدر بحــوالي 

  :وتنتمي إلیه التكوینات التالیة 

یعد أكثر التكوینات الجیولوجیـة  :  Tanezzuft Formationتكوین تنزوفت -)1(    

ته أي مــا نســب **²كــم 580إذ یغطــي مســاحة تقــدر بحــوالي  ًا فــي منطقــة الدراســة،انتشــار 

، ویشیع وجود هذا التكوین شمال مدینة غـات علـى من إجمالي مساحة المنطقة%  21

طول طریق غات ـ اوباري، كما یظهر على هیئة بقـع فـي مجـرى وادي تنزوفـت، وعلـى 

  ) .4( شكل طول الحافة الغربیة لجبال أكاكوس خریطة

تتخللها طبقـات مـن ) الشیل(تتكون صخور هذا التكوین من صفائح الطین الطبقي      

حیث یصل أقصـى ُسـمك  ،مك التكوین من الجنوب إلى الشمال، ویقل سالحجر الرملي

وترسـبت صـخور  ،)3(متـرًا عنـد وادي أیـادار أحـد روافـد وادي تنزوفـت الجنوبیـة 480له 

  .  هذا التكوین في بیئة بحریة ضحلة
                                     

  . 4، ص  1984الكتیب التفسیري ، طرابلس ، ،  11-32لوحة وادي تنزوفت ش ز ، مركز البحوث الصناعیة  )1(
 . 6مركز البحوث الصناعیة ، لوحة غات ، الكتیب التفسیري ، مرجع سابق ، ص  )2(
  ) .1(حسبت من بیانات الجدول رقم  *

 .، لوحة غات ، لوحة وادي تنزوفت  250000:1حسبت من خریطة لیبیا الجیولوجیة ،  **
)3( Industrial Research Center ,Geological Map of Libya ,1: 250000, Sheet of  Wadi  Tanezzuft  NG32-11,  

Explanatory Booklet, Tripoli , 1984 , p . 41. 
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یغطي هذا التكوین مساحة تقدر  :  Akakus Formationتكوین أكاكـوس -)2(     

، ویتركــز وجــوده فــي مــن مســاحة منطقــة غــات%  18ا نســبته أي مــ ²كــم 509بحــوالي 

كمــا  ،)4(شــكل األجــزاء الشــمالیة والشــرقیة علــى امتــداد جبــال تــادرارت أكــاكوس خریطــة

ویبلــغ أقصــى ســمك لــه بالمنطقــة  ت،یظهــر عنــد جبــل كــاف الجنــون شــمالي مدینــة غــا

مترًا، وتتكون صـخور هـذا التكـوین مـن الحجـر الرملـي والصلصـال الـذي یحتـوي   180

  .)1(على حفریات

  

  یوضح مساحات التكوینات الجیولوجیة بمنطقة الدراسة) 1(جدول رقم 

  %  ²المسـاحـة كم  الــرمــز  أســــم التكــــوین  العصــــــر  
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  %17,5  ²كم 487  مجموع تكوینات الزمن الــــــرابـــــــــــــع

  % 100  ²كم 2774  المجمـــــــــــــــــــوع الكـــــلــــــــــــــــــــــــــي
باستخدام ف،  1984،لوحة غات، لوحة وادي تنزوفت،  250000:1مقیاس رسم  حسبت المساحات من خریطة لیبیا الجیولوجیة،:المصدر

   .  (GIS)وهو أحد تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة  Arc Viewبرنامج 

                                     
 . 6مركز البحوث الصناعیة ، لوحة وادي تنزوفت ، الكتیب التفسیري ، مرجع سابق ، ص  )1(
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  التكـوینـات الجیولوجـیة لمنطقة غـــات) 4(شكـل 

  
ة،مركــز البحــوث الصـــناعیة، : المصــدر ا الجیولوجی ة لیبی م  خریط اس رس ات،ش ز 250000:1مقی ة غ ة وادي 15-32،لوح ، لوح

  .ف، بتصرف 1984،  11-32تنزوفت،ش ز
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  :  ( Devonian )العصر الدیفوني ـد ـ

 408الـذي یغطـي مسـاحة   Tadrart Formationتكـوین تـادرارت فيتتمثل تكویناته       

ویشــیع وجــود هــذا التكــوین  ،*ن إجمــالي مســاحة المنطقــةمــ%  14,6أي مــا نســبته  ²كــم

، حیث تتكون منـه )4(شكل الشمالي الشرقي لمنطقة الدراسة خریطةفي الجزء الشرقي و 

ربیــة تمامــًا مــن وجــود هــذا ، فــي حــین تخلــو األجــزاء الغ)1(األجــزاء العلیــا لجبــال تــادرارت

، ویبلـغ سـمك العمـود م توافـق، ویعلو تكوین تادرارت تكـوین أكـاكوس بسـطح عـدالتكوین

  .من أحجار رملیة بنیة اللون  ، وتتكون صخورهاً متر  120الطبقي لهذا التكوین 

  :  ( Quaternary )تكوینـات الزمـن الـرابـع  ـ1ـ2
 17,5أي مـا نسـبته  ** ²كـم 487تغطي تكوینات هذا الزمن مساحة تقدر بحـوالي      

مـــن إجمـــالي مســـاحة منطقـــة غـــات ، وتتركـــز أغلـــب هـــذه التكوینـــات فـــي األجـــزاء % 

وتنقسم هذه الرواسب حسب ظروف تكوینها إلى  ،)2(الشمالیة والشمالیة الشرقیة للمنطقة

  :اآلتي 

تغطــي هــذه الرواســب  : Old Wadi depositsالقدیمــة  األودیــةرواســب  -أ     

، حیث من مساحة المنطقة%  0,05مانسبته أي  ²كم 1مساحة محدودة جدًا التتجاوز 

الشــرقي علــى طــول توجــد فــي جنــوب غــرب مدینــة غــات وعنــد بئــر تجیــات فــي الشــمال 

، وتتكون هذه الرواسـب )4(، وفوق صخور التكوینات القدیمة خریطة المنحدرات الحادة

ـــومیرات والحصـــى ضـــعیف التماســـكمـــن ال  5، ویصـــل ســـمكها فـــي الغالـــب إلـــى كونجل

  .  )3( أمتار، ویعود عمرها إلى عصر البلیستوسین

توجــد ترســیبات الســبخة فــي  : Sabkha Sedimentsترســیبات الســبخة   -ب     

نخفضـــات المحـــدودة الحجـــم فـــي وادي تنزوفـــت وقـــرب جبـــل ألـــوس تینجـــرابن وغـــرب الم

                                     
 .، لوحة غات ، لوحة وادي تنزوفت  1:250000حسبت من خریطة لیبیا الجیولوجیة ،  *
 . 7مركز البحوث الصناعیة ، لوحة غات ، الكتیب التفسیري ، مرجع سابق ، ص  )1(

 .، لوحة غات ، لوحة وادي تنزوفت  1:250000بیا الجیولوجیة ، حسبت من خریطة لی **
)2(  Industrial Research Center , Sheet of Ghat , Explanatory Booklet , op . cit., p . 47 . 
)3( I bid . p . 63 . 
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، حیـــث تمثـــل هـــذه المنخفضـــات أحـــواض الترســـیب لشـــبكات )4(إیســـین راجـــع خریطـــة 

  . )1(األودیة المنحدرة من المرتفعات المحیطة بها

مـــن %  0,2أي مانســـبته  ²كـــم 5تغطـــي هـــذه الرواســـب مســـاحة صـــغیرة تقـــدر بــــ      

ونــادرًا مایوجــد بهــا الجــبس وملــح  وتتكــون مــن الغــرین والطــین والرمـل، طقــة،مسـاحة المن

  .  )2(متر 6-2الطعام، ویتراوح سمك هذه الرواسب من 

علـى سـفوح  توجد هـذه الرواسـب:    Colluvial depositsرواسب الجاذبیة -ج     

احة وتغطـي مسـ المنحدرات وعلى جوانب األودیة العریضة التي تقطـع تكـوین أكـاكوس،

وهـي عبـارة  من إجمـالي مسـاحة المنطقـة،%  0,1أي مانسبته  ²كم 2صغیرة التتجاوز 

ویتـراوح ســمك  أمتـار، 5عـن كتـل صـخریة مختلفـة األحجـام والزوایــا یبلـغ قطرهـا حـوالي 

  . )3(متراً  30-3هذه الرواسب من 

تعـد أكثـر رواسـب :    Fluvioeolian depositsالرواسب المائیـة الریاحیـة -د     

ـبـ تقـــدر إذ تغطـــي مســـاحةً  الـــزمن الرابـــع انتشـــارًا فـــي منطقـــة الدراســـة، أي  ²كـــم 232 ـ

ویشیع وجودها على طول وادي تنزوفت  من إجمالي مساحة المنطقة،%  8,5مانسبته 

وتتــألف هــذه الرواســب مــن الغــرین  وبعــض روافــده مثــل وریــرات واناللــن وبــاب تشــوانت،

مـاكن المسـطحة بواسـطة الودیـان ذات االنحـدار والحصى والرمل التي تـم نقلهـا عبـر األ

وهـي تشـكل تربـة صـالحة للزراعـة  أمتـار، 5ویبلغ سمك هذه الرواسب حـوالي  الطفیف،

  . )4(في بعض األماكن مثل غات والبركت وتهاله

ــة -هـــ      تغطــي هــذه :    Recent Wadi depositsرواســب الودیــان الحدیث

ویتركــز وجودهــا  مــن مســاحة المنطقــة،%  3,5أي مانســبته  ²كــم 99الرواســب مســاحة 

مثــل وادي أكــاكوس  فــي الودیــان القصــیرة الجارفــة المنحــدرة غربــًا مــن جبــال أكــاكوس،

، وتتكــــون هــــذه الرواســــب مــــن قطــــع )4(وتانتفــــت واویــــس وادرنجلكــــو راجــــع الخریطــــة 

                                     
 . 14، ص  ف 2006مركز البحوث الصناعیة ، دراسة التنمیة المكانیة الصناعیة لشعبیة غات ، الفاتح  )1(

)2(  Industrial Research Center , Sheet of  Wadi Tanezzuft , Explanatory Booklet , op . cit., p . 63 .  
 . 8مركز البحوث الصناعیة ، لوحة وادي تنزوفت ، الكتیب التفسیري ، مرجع سیق ذكره ، ص  )3(

)4(  Industrial Research Center ,  Sheet of  Wadi Tanezzuft , Explanatory  Booklet , op . cit ., p . 48 . 
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ســم، كمــا تحتــوي علــى الطــین  10-1الصــخور قلیلــة االســتدارة التــي یتــراوح قطرهــا مــن 

   .)1( أمتار 7،ویصل سمك هذه الرواسب إلى حوالي والرمل

وهـي عبـارة عـن كثبـان وغطـاءات :    Eolian depositsالرواسـب الریاحیـة -و     

رملیـة ترســبت بفعــل الریــاح فــي اتجــاه شــمال ـ جنــوب علــى طــول وادي تنزوفــت شــمال 

تغطــي هــذه الرواســب مســاحة . وعلــى طــول الطریــق بــین غــات والفیــوت  مدینــة غــات،

ــــ ت وتعـــد أحـــدث  مـــن إجمـــالي مســـاحة المنطقـــة،%  5,3أي مانســـبته  ²كـــم 148قـــدر ب

المتجانســة  )الكــوارتز(الرواســب فــي منطقــة الدراســة، وتتــألف أساســًا مــن حبــات الســیلكا 

  . )2(األحجام،ویتدرج لونها من األصفر إلى األحمر المصفر

  :     Geological Structureالبنیة الجیولوجیة -2

والصـدوع أو االنكسـارات وذلـك لمـا لهـا مـن ) االلتـواءات ( دراسـة الطیـات وتشـمل      

   ـ:وتتمثل في األتي أثر على األشكال األرضیة

وتتمثــل فـــي بعــض االلتـــواءات المتفرقــة التـــي  : Folds) االلتـــواءات(الطیــات  -1-2

وكـذلك  ،)5º)3حیـث یـزداد االنحـدار عـن  توجد على طول وادي تنزوفت جنـوبي غـات،

، غیــر أن هــذه فـي الجهــة الشـرقیة 10,30ºتـواء الــذي یظهـر علــى طـول خــط طــول االل

  . )4(شكل  االلتواءات لم تحدث عنها حركات هبوط واضحة

من أبرز الصدوع التي یمكن تتبعها في  :   Faults)االنكسارات(الصدوع  -2-2     

ل شـمال صدع مغطى یمتد على طول جبال أكاكوس ویأخذ اتجـاه شـما منطقة الدراسة،

ویصـل شـماًال  ویمثـل وادي بـاب تشـوانت نهایتـه الجنوبیـة، جنوب جنوب غـرب، ـشرق 

راجـع  .)4(ولـم تنـتج عـن هـذا الصـدع أي إزاحـة عمودیـة للطبقـات إلى منطقة بئر انـزوا،

  . )4(الشكل 

                                     
)1( Industrial Research Center , Sheet of Ghat , Explanatory Booklet , op . cit ., p . 49 . 
)2( Industrial Research Center , Sheet of  Wadi Tanezzuft  , Explanatory Booklet  , op . cit ., p . 64 . 
)3( I bid , p . 65 . 
)4(  Industrial Research Center , Sheet of Ghat , Explanatory Booklet , op . cit ., p . 50 . 
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یظهــر فــي أقصــى الشــمال الشــرقي للمنطقــة صــدع علــى امتــداد خــط طــول كمــا       

فــي منطقــة الدراســة، ونتجــت عنــه  *كــم 60ن تتبعــه لمســافة شــرقًا والــذي یمكــ° 10,30

  .مترًا  30-20إزاحة عمودیة للطبقات حیث هبط جانبه الشرقي لمسافة تتراوح بین 

وفــي القســم الشــمالي الغربــي والجنــوبي الغربــي توجــد عــدة نظــم صــدعیة تمتــد فــي      

ن الفوالـق جنـوب شـرق وقـد انتشـرت حـول هـذه الصـدوع منـاطق مـ ـاتجـاه شـمال غـرب 

والمالحـظ علـى الصـدوع فـي منطقـة الدراسـة أنهـا نتجـت  )1(كیلومتر 2بعرض یزید عن 

 ) . 3(الخریطة شكل راجعللطبقات وهبط جانبها الشرقي  ةعنها حركة عمودی

  

  :   Geological History التاریخ الجیولوجي للمنطقة  -3
ولوجیـة التـي مـرت بهـا فـزان یرتبط التطور الجیولوجي لمنطقة غات باألحداث الجی     

بشــكل عــام، حیــث تعرضــت المنطقــة عــدة مــرات لطغیــان البحــر علیهــا وانحســاره خــالل 

  .العصور المختلفة 

فقــد تعرضــت المنطقــة خــالل الــزمن اآلركــي لحركــات رفــع أدت إلــى ظهــور بعــض      

الجبــال فــي أقصــى الجنــوب الغربــي وانحســار البحــر عــن مســاحات واســعة مــن منطقــة 

وانتشــرت الصــخور المتحولــة مثــل الجرانیــت والــدیورایت التــي توجــد ظــاهرة  ،)2(ةالدراســ

  .)3(على السطح بالقرب من الحدود اللیبیة الجزائریة

أن منطقـة الدراسـة كانـت خـالل العصـر الكمبـري  علـىوتدل الدراسات الجیولوجیة      

تـم إرسـاب  ویتعرض لعملیات تعریة شـدیدة حیـث عتساإلعبارة عن سهل تحاتي عظیم ا

  .)4(الصخور الرملیة الغرینیة لتكوین الحساونة في بیئة قاریة

وفــي العصــر األوردوفیشــي حــدثت حركــة تكــوین القــارات التــي ســببت فــي ظهــور      

أراضي شمال إفریقیا، وتلى ذلك تكوین شـبكة تصـریف متطـورة جـدًا حیـث كانـت أغلـب 

                                     
  .، لوحة غات ، لوحة وادي تنزوفت  1:250000حسبت من خریطة لیبیا الجیولوجیة ، مقیاس رسم  *

)1(  Industrial Research Center , Sheet of Ghat , Explanatory Booklet , op .cit. , p. 53 . 
 . 72ص  ،ف1963، اإلسكندریة، ة الثقافة الجامعیةمؤسس ،ف، جغرافیة لیبیا، الطبعة األولىعبدالعزیز طریح شر   )2(
غیر ( ، رسالة ماجستیر)(GIS، دراسة المكامن النفطیة لجزء من حوض مرزق باستعمال نظم المعلومات الجغرافیةالالفي علي الالفي  )3(

 . 35، ص 2006سانیة، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، مقدمة لقسم الجغرافیا، مدرسة العلوم اإلن ،)ةمنشور 
)4(  Industrial Research Center , Sheet of Ghat , Explanatory Booklet , op .cit. , p. 59 . 
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أراضــــي تاســـیلي والحجــــار  ، وكانـــتي منطقــــة الدراســـة تنحــــدر نحـــو الشــــرقاألودیـــة فـــ

وتیبستي في هذه الفترة تغطیها قبعة جلیدیة ضخمة ممتدة على طول   الساحل الغربـي 

جنوبـًا وفـي هـذه الفتـرة تـم ترسـیب صـخور تكـوین  °20ألفریقیـا حتـى حـدود خـط عـرض 

  .)1( میمونیات الرمادیة

 ،نـوب لیبیـاوفي أوائل الزمن الجیولوجي الثالث طغى البحر على معظـم أراضـي ج     

 °22وكان خلیج سرت قد وصل إلى أعظم اتساع له وتوغل جنوبـًا حتـى دائـرة العـرض 

فــي بیئــة بحریــة ) صــفائح طــین تنزوفــت(حیــث ترســبت طبقــات مــن الصلصــال ،جنوبــاً 

  .)2(وكان وادي تنزوفت ینحدر صوب الشرق لیصب في خلیج سرت

وذلــك  ،منطقــة الدراســة وفــي نهایــة عصــر األولیجوســین أنحســر البحــر تمامــًا عــن     

وتـــم ترســـیب  ،بســـبب حـــدوث حركـــات رفـــع أدت إلـــى بـــروز منطقـــة الهـــروج إلـــى أعلـــى

وأسـتمر هـذا الوضـع إلـى  ،صخور تكوین تادرارت في بیئة من األنظمـة النهریـة الظـافرة

، ثـم المائیـة فـي بدایـة الـزمن الرابـع الزمن الرابع حیث تشكل وادي تنزوفت بفعل التعریة

حیــث . )3(تتحــول تــدریجیًا إلــى صــحراء مــع نهایــة عصــر البلیستوســین أخــذت المنطقــة

تكونـت رواســب عدیــدة ملئـت األودیــة مثــل الكثبــان الرملیـة والســبخات والرواســب المائیــة 

  . الریاحیة وغیرها 

  

  

  

  

  

  

                                     
)1( I bid , p . 62 . 

 . 234، ص1984الثالثة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، العالم العربي، الطبعة جودة حسنین جودة، الجغرافیة الطبیعیة لصحاري  )2(
)3( Industrial Research Center , Sheet of  Wadi Tanezzuft  , Explanatory Booklet  , op . cit ., p . 78 . 
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  ـ:جیومورفولوجیة منطقة الدراسة : ثانیاً 
كـان ومظهـره العـام وبعـض منطقة في دراسة طبوغرافیة المالتتمثل جیومورفولوجیة      

   .الظاهرات السطحیة البارزة 

  
  ـ : ـان ــة المكــیـرافــوغــ طب 1

، وال اً متر 900، فأغلب االرتفاعات تزید عن باالرتفاع غات منطقة تتمیز تضاریس     

-600التــي یتــراوح ارتفاعهــا بــین  واألودیــة یســتثنى مــن ذلــك ســوى بعــض المنخفضــات

، وتتمیــز المنطقــة باالنحــدار التــدریجي مــن الغــرب إلــى تنزوفــتمثــل وادي  )1(اً متـر  700

  .الشرق والشمال الشرقي 

تبدو منتظمة إلى حد كبیـر فـي القسـم ) التساوي(إن المسافات بین خطوط الكنتور      

 كمـا یظهـر مـن الخریطـة ،بسـبب تمـوج السـطح علـى الـرغم مـن تعرجهـا الغربي للمنطقة

خلیـة تـدریجیًا صـوب الشـمال هضـبة تاسـیلي الدا ، حیـث تنحـدرلمنطقة غـات) 5( شكل

، وتتقـارب جنوبـًا عن بعضها شماًال مع اتساع الهضبةتتباعد خطوط الكنتور ف، الشرقي

  . بسبب قربها من مرتفعات تاسیلي

أن هذا االنتظام فـي خطـوط الكنتـور الـذي تتمیـز بـه منطقـة الدراسـة فـي القسـم إال      

، حیـث تتقـارب كـم 18شرق من مدینـة غـات بحـوالي الالغربي سرعان ما یضطرب إلى 

خطــــوط الكنتــــور مــــن بعضــــها كثیــــرًا بســــبب وجــــود حافــــة جبــــال أكــــاكوس التــــي یتحــــدد 

، ثــــم تبــــدأ هــــذه الحافــــة م1300وقمتهــــا بخــــط كنتــــور  م 800حضیضــــها بخــــط كنتــــور 

فــي  مــاأ ،شــرقًا حیــث تنحــدر باتجــاه حــوض مــرزقباالنخفــاض التــدریجي كلمــا توجهنــا 

وذلـــك عنـــد جبـــل م  1400تمر هـــذه الحافـــة باالرتفـــاع حتـــى خـــط الكنتـــور الشـــمال فتســـ

راســة یتمیــز بــأراٍض وبصــفة عامــة یمكــن القــول بــأن القســم الغربــي لمنطقــة الد، تجیــات

د و ، كمـا یتمیـز بوجـ)هینـة ( ، ذات ارتفاعـات قلیلـة وانحـدارات طفیفـة مسطحة ومتموجة

ممــزق بالعدیــد مــن األودیــة مثــل  ، وســطحهانحــدرات القصــیرة والــتالل المتفرقــةبعــض الم

  . )2(وادي تامزاكت ووریرات

                                     
)1(  Industrial Research Center , Sheet of Ghat , Explanatory Booklet , op .cit. , p . 8 
)2( Industrial Research Center , Sheet of  Wadi Tanezzuft  , Explanatory Booklet  , op . cit ., p . 9 . 
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، یمتــاز الســطح باالســتواء ، حیــث یمتــد وادي تنزوفــتوفــي الجــزء األوســط للمنطقــة     

مثــل جبــل كــوكمن  ، عــدا بعــض البــروزات الجبلیــة التــي تظهــر فــي مجــرى الــواديتقریبــاً 

فحه الجنوبي بلدة غـات ى س، حیث أقیمت علاً متر  700الذي یصل ارتفاعه إلى حوالي 

 670-600، ویمیــل ســطح األرض فــي هــذا الجــزء صــوب الشــرق حتــى حــوالي القدیمــة

  .   )1(في أكثر جهات الوادي انخفاضاً  الحدیثة مدینة غات ُأقیمت حیث، اً متر 

، حیـث اریس الـوعرة واالرتفاعـات الكبیـرة، فیتمیـز بالتضـةالقسم الشـرقي للمنطقـ ماأ     

، كمـا تمتـاز س علـى شـكل حافـة ذات جـدران حائطیـةیة لجبال أكـاكو تظهر الحافة الغرب

فـي . بوجود األودیة الخانقیة الضیقة والتي یعتبر وادي أكاكوس وتانتفت واویـس أهمهـا 

أمـا انحـدار  ،تبدو أكثر تقطعاً حیث ، دار هذه السلسلة في الطرف الشرقيحین یقل انح

           .)2(الشرق األرض في هذا القسم فیعد انحدارًا طفیفًا نحو

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     
)1( Industrial Research Center , Sheet of Ghat , Explanatory Booklet , op .cit. , p . 8 
)2( Industrial Research Center , Sheet of  Wadi Tanezzuft  , Explanatory Booklet  , op . cit ., p . 9 . 
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  اتـقة غـوریة لمنطـریطة الكنتـالخ ) 5( شكل
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .ف  1984لوحة غات ، لوحة وادي تنزوفت ، ،  250000:1على الخرائط مقیاس  من إعداد الباحث اعتمادا: المصدر
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  : الظاھرات الجیومورفولوجیة -2
  :ات الجیومورفولوجیة في المنطقة إلى األتي یمكن حصر أهم الظاهر      

  ـ:وتتمثل في : المرتفعات الجبلیة:  1-2

  ـ:ـ جبال تادرارت ـ أكاكوس  أ 

شـماًال  ˚25,30ـ˚24,30عـرض  دائرتـي تقع سلسلة جبـال تـادرارت أكـاكوس بـین      
تشـــكل وحـــدة تضاریســـیة متكاملـــة تمتـــد علـــى شـــكل مســـتطیل یتجـــه أطـــول  حیـــث ،)1(

وتشـكل هـذه السلسـلة  ،)2(تقریبـاً  اً كیلـومتر  200ن الجنوب إلى الشـمال بطـول أضالعه م

  . الجبلیة الحد الفاصل بین هضبة تاسیلي الداخلیة وفزان  

أكــاكوس مــن مجــرى وادي أیــادار ورملــة تخرخــوري التــي ـ تبــدأ جبــال تــادرارت 

، )3(لشــمالتشــكل النهایــة الطبیعیــة لهــذه الجبــال فــي الجنــوب إلــى واحــة العوینــات فــي ا

وهــي عبـــارة عـــن مركــب جبلـــي ومنحـــدرات حــادة علـــى طـــول الحافــة الشـــمالیة، والنقـــاط 

عنـــد جبـــل  َا◌ً متـــر  1428األعلـــى واقعـــة علـــى القمـــة المســـتویة لجبـــال أكـــاكوس حـــوالي 

ـــوب حـــوالي  ـــار المعـــزول فـــي الجن ـــالقرب مـــن غـــات، وجبـــل أكب ، اً متـــر  1218تجیـــات ب

،    واتجاههـــا دیـــة كثیـــرة تختلـــف فـــي عمقهـــاوطبیعـــة هـــذه الجبـــال صـــخریة تتقـــاطع بهـــا أو 

  ).  6( خریطة شكل

تظهــر جبــال أكــاكوس علــى هیئــة بــروزات جبلیــة تطــل بجــدران شــدیدة االنحــدار فــي     

، كجـــدران حائطیــة ال یمكــن اختراقهـــا حیــث تظهــر ،وفـــتالجهــة الغربیــة علــى وادي تنز 

وتتجمــع عنــد أقــدامها ، یكانیكیــةتبــرز منهــا رؤوس كثیــرة ،نتجــت عــن عوامــل التجویــة الم

ومـن ، )1صـورة ( كمیات من الصخور المهشـمة الناتجـة عـن عملیـة التسـاقط الصـخري

والـذي  ،التي تقع في مجـرى وادي تنزوفـت بین تلك البروزات یظهر أكبر جبال المنطقة

مسـكون مـن الجـن ویعتقد أهالي غات إلى یومنا هذا أنـه  ،یشبه في شكله نعل الحصان

یبــدو هــذا الجبــل علــى شــكل و  ،*ویســمیه أهــل المنطقــة األدنــین ،ویســمى كــاف الجنــون
                                     

عمر الباروني ، فؤاد الكعبازي ، بدون : الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاریخ ، ترجمة : فابریتشیو موري ، تادرارت أكاكوس  )1(

  .  29ف ، ص1988رقم الطبعة ، منشورات مركز جهاد اللیبیین ، طرابلس ، 
 . ف  1984، لوحة غات ، لوحة وادي تنزوفت ،  250000:1من خریطة لیبیا الجیولوجیة ، مقیاس رسم حسبت المسافة  )2(

)3(   Industrial Research Center , Sheet of Ghat , Explanatory Booklet , op .cit. , p . 49 
  .وینطقها سكان المنطقة اندد .األدنین كلمة تارقیة تعني الجبل  *
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. )2صـورة(ویتمیز بسـفوحه شـدیدة االنحـدار ،یرة صحراویة تحیط بها ارض منخفضةجز 

 .فواصـــلمـــن خـــالل الشـــقوق وال المیكانیكیـــة والتـــي یظهـــر علیهـــا أثـــر عملیـــات التجویـــة

  .)1(وتتكون أغلب صخوره من الحجر الجیري الدولومیتي

الـذي یفصـلها  ن الكتلة الجبلیـة تنحـدر بلطـف نحـو مـنخفض تایتـاإفي الشرق ف أما     

الشـرق،  والـذي تصـب فیـه أغلـب األودیـة المنحـدرة فـي اتجـاه ،عن هضبة امساك ملیت

مــن  كمـا تصـب فیـه األودیـة المنحـدرة، كـم تقریبـا100ول هـذا المـنخفض إلـى ویصـل طـ

مــن الجبــال  أكثــر تقطعــًا مــن ، ویظهــر هــذا الجــزء هضــبة امســاك ملــت باتجــاه الغــرب

شــــر فــــي هــــذه الجهــــة األشــــكال المخروطیــــة والــــتالل المنعزلــــة تالحافـــة الغربیــــة، كمــــا تن

الریــاح لصــخور الحجــر الرملــي الهشــة  عریــةواألعمــدة الصــخریة والتــي ظهــرت بفعــل ت

  .   )2(،حیث تشرف هذه الظاهرات على عروق من الرمال

عــدة أودیــة تتجــه بشــكل عــام حســب خطــوط  لهــذه الجبــال ختــرق الســفح الشــرقيیو      

، ومــن تلــك األودیــة لبهــا فــي مــنخفض تایتــا الســابق ذكــرهوینتهــي اغ، الرئیســیة االنحــدار

   .وغیرها ووادي تالویت وعین أرماسوادي تایتا ووادي وان كازة 

وال تقـــوى مجـــاري األودیـــة دائمـــا علـــى شـــق طریقهـــا عبـــر الكثبـــان الرملیـــة فتشـــكل      

مـن شـجر  تجمعـات، تنمـو فیـه *)الفشـفاش( من الرمال الناعمة تسـمى  مساحات واسعة

  .  األثل وقلیل من أشجار الطلح 

خاصــة أكـاكوس فــي الغالــب مــن صــفائح طــین تنزوفــت و  ـتتكـون جبــال تــادرارت و      

 مـا األجـزاء العلیـا فیغلـب علیهـا تكوینـات الحجـر الرملـيأ، الحافات السـفلى لهـذه الجبـال

وعنــدما  ،**الهارالنیــاات رقیقــة رمادیــة أو خضــراء اللــون تحتــوي علــى الــذي تتخللــه طبقــ

ن عوامـــل التعریـــة تـــؤدي إلـــى تكـــوین أشـــكال جیومورفولوجیـــة إتتعاقـــب هـــذه الطبقـــات فـــ

والتي یعد قـوس أكـاكوس أهمهـا إضـافة  ،)3(الكباري الصحراویة مختلفة مثل األقواس أو

  .    حث الریاح للصخور األقل صالبةوتنتج هذه األشكال بسبب ن، إلى الموائد الصخریة

                                     
 . 127ص ، طریح شرف ، مرجع سابق عبدالعزیز  )1(
 .ف  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون  )2(
 .الفشفاش تسمیة محلیة تطلق على نوع من الرمال الناعمة مغطى بطبقة من الحصى صغیر الحجم   *

 .هي نوع من الحفریات **
 . 71، ص ف 1967توزیع، بنغازي، ولى، دار لیبیا للنشر وال، الطبعة األجمال الدین الدناصوري، جغرافیة فزان )3(
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  الحـافة الغربیة لجبـال أكـاكـوس) 1(صورة 

  
   .ف 2006الدراسة المیدانیة ، الكانون :المصدر 

  

 جبل كاف الجنون شمال مدینة غات) 2(صورة 

 
   .ف  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : المصدر  
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 طقة غـــاتمنلجیومورفولـوجیة ال المظاھر )6(شـكـل 

 
لوحة غات   ،)جیوماب(الشركة المصریة لألعمال المساحیة وٕانتاج الخرائط والمجموعة االستشاریة للخرائط والمعلومات األرضیة  :المصدر

NG 32  ـSE  بتصرف  2004القاهرة ،  الطبعة األولى، ، 1:500000، مقیاس رسم ،.  
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   ـ :  أزجر ـهضبة تاسیلي  - ب
الحافـــة الشــرقیة لمرتفعـــات األحجـــار التــي تمتـــد علـــى  نهایـــةبة تمثــل هـــذه الهضــ

عنـد قاعـدة  اً متـر  750الجزائریة، ویتراوح ارتفاع هـذه الهضـبة مـن  ـطول الحدود اللیبیة 

، وتوجـد الصـخور )1(بالقرب من الحـدود اللیبیـة الجزائریـة اً متر  1900فت إلى و وادي تنز 

 ـعـات األحجـار فـي اتجـاه شـمال       شـرق المتبلورة على امتداد الحافة الشـرقیة لمرتف

  .مع میل بسیط إلى الشمال الغربي اً كیلومتر  10 ـ 5جنوب غرب بعرض 

وتغطــي الهضــبة معظــم أراضــي الجنــوب الغربــي للمنطقــة، وهــي عبــارة عــن ســطح      

متمــوج والمیــل العــام لصــخور الحجــر الرملــي بهــذا الســطح إلــى الشــمال الشــرقي حیــث 

األودیة الخانقیة الضیقة التي تمیل في اتجاه التركیبات الرئیسیة مثل  یقطعها العدید من

وادي وریــرات الــذي یتجــه صــوب الجنــوب الشــرقي لیتصــل بــوادي تنزوفــت بــالقرب مــن 

إلـــى جانـــب وجـــود بعـــض  ،ر مـــن منطقـــة البحیـــراتووادي إیســـین الـــذي ینحـــد ،)2(غـــات

  .المنحدرات القصیرة والتالل المتفرقة 

مــن الصــخور الرســوبیة لحقــب الحیــاة  أزجــرتاســیلي وتاســیلي  وتتــألف مرتفعــات  

، وتشكل سلسلة من المرتفعـات تكوین الحساونة من العصر الكمبريالقدیمة وخصوصا 

، وتضـــم هـــذه السلســـلة مجموعـــة مـــن الغربـــي والجنـــوبي لمنطقـــة الدراســـة علـــى الجانـــب

ع فــي الشــمال یقـفــوق مسـتوى ســطح البحــر، و  اً متـر  600المرتفعـات مثــل قبـو بلقــا عمــر 

 دمتــر فــوق مســتوى ســطح البحــر عنــ 1400، وادرار میلــین حــوالي الغربــي مــن المنطقــة

، )3(عنــد الجنــوب  متــراً  750 وهضــبة تاهجلــة بارتفــاع حــوالي ،الجانــب الغربــي للمنطقــة

وقــد نشــأت هــذه الهضــبة كغیرهــا مــن هضــاب جنــوب غــرب لیبیــا خــالل فتــرة األلتــواءات 

   .  )4(الهرسینیة

  
 

                                     
ـ 45، ص ف 1998القومي للبحوث والدراسات العلمیة، طرابلس، ، المركز 1سالم علي الحجاجي، صحاري العالم المداریة الحارة، ط )1(

46  . 
 .   2، ص مركز البحوث الصناعیة، لوحة غات، الكتیب التفسیري، مرجع سابق )2(
 . 9سة التنمیة المكانیة الصناعیة لشعبیة غات، مرجع سابق، صدرا مركز البحوث الصناعیة،  )3(
ي جیومورفولوجیة األراضي اللیبیة، الطبعة األولى، الجزء الثاني، منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، ، أبحاث فجودة حسنین جودة )4(

   . 109ـ  108، ص ف 1975
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  :ودیـــة األ  -2-2
 وخاصة في القسم الشـرقي، یخترق منطقة الدراسة عدد كبیر من األودیة الخانقیة،     

حیث تنحدر من الحافة الغربیة لجبال أكاكوس، ویالحظ أن أغلـب أودیـة المنطقـة تأخـذ 

، )1(غــرب ،باســتثناء وادي تنزوفــت الــذي یتجــه مــن الجنــوب إلــى الشــمالـ اتجــاه شــرق 

وافتراشــها بغطــاء  ،یــة بضــیق قیعانهــا وانحــدار جوانبهــاهــذه األود وتمتــاز) . 6(خریطــة 

كمـا فـي  ،)3صـورة ( من الحصى والحطام الصخري المصقول والمستدیر فـي معظمـه،

وأحیانــا تغطیهــا الرواســب المائیــة الریاحیــة المكونــة مــن  ،وادي أكــاكوس وتانتفــت واویــس

، ســعة مثــل تنزوفــت وتامزاكــت واغــالدنالغــرین والحصــى والرمــل كمــا فــي األودیــة الوا

  . الدراسة أهم أودیة منطقة )2(یوضح الجدول رقم و 

  

 یوضح أهم األودیة في منطقة غات) 2(جدول رقم 

  االتجاه  الطول بالكیلومتر  اسم الوادي

  من الجنوب إلى الشمال  200  تنزوفت

  من الشرق إلى الغرب  22  أویس

  """"""""    """"   """"  "  15  أدرنجلكو

  """"    """"   """"  """""  18  أكاكوس

  """"    """"   """"  """""  25  تانتفت

  """"    """"   """"  """""  25  باب تشوانت

  من الغرب إلى الشرق  32  وریرات

  """"    """"   """"  """""  17  اغالدن

  """"    """"   """"  """""  30  تامزاكت
   .لوحة غات، لوحة وادي تنزوفت،  250000:1یا الجیولوجیة، مقیاس رسم حسبت من خریطة لیب :المصدر

  

  

                                     
 . 402جمال الدین الدناصوري ، مرجع سابق ، ص  )1(
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  : وادي تـنـزوفـت 

یعتبــر وادي تنزوفــت مــن أهــم الظــاهرات الجیومورفولوجیــة فــي جنــوب غــرب لیبیــا      

یمتد هذا الوادي بین سلسلة جبال تـادرارت و  ،، ومنطقة الدراسة بشكل خاصبشكل عام

هضبة تاسیلي الداخلیة في الغرب، حیـث تنبـع روافـده العلیـا أكاكوس في الشرق وأجزاء 

  .من أقصى جبال تادرارت وتاسیلي في الجنوب الغربي 

مـا أ، *كـم 200ویصـل طولـه إلـى حـوالي  ،تجه الوادي مـن الجنـوب إلـى الشـمالوی     

  . )1(كم في الشمال 30و، كم في أقصى الجنوب 10-5راوح مابین عرضه فیت

نجــد منســوبه ال    ف كبیـر فــي منســوب الـوادي ففــي األطــراف الشـمالیةوهنـاك اخــتال     

د أقـدام فـي أقصـى الجنـوب عنـ اً متـر  870إلـى  صـل، في حین نجـده یمتراً  670یتجاوز 

، وهــذا  االنحــدار هــو مــا یتــیح للــوادي إیصــال حمولتــه إلــى    مرتفعــات تــادرارت وتاســیلي

  . نهایة مجراه في مواسم األمطار الغزیرة   

وٕالــى الشـــمال الغربــي مـــن غــات وعلـــى مقربــة مـــن ســفوح تاســـیلي یلتقــي بـــه رافـــده      

، غیــر أن تاســیلي الداخلیــةوریـرات الــذي ینبــع مـن المنحــدرات الشــمالیة الشــرقیة لهضـبة 

هذا الـوادي الیسـیر باتجـاه شـمالي ـ جنـوبي كسـابقه وٕانمـا یتجـه مـن الشـمال الغربـي إلـى 

  . بالقرب من غات  الجنوب الشرقي لیلتقي بوادي تنزفت

ویمثـل قاعـدة نشـاط التعریـة بمنطقــة  اً صـحراوی اً قاریـ اً یشـكل وادي تنزوفـت منخفضـ     

حیــث تنجــذب إلیــه بقیــة األودیــة المنحــدرة مــن الشــرق أو الغــرب ویمتلــئ هــذا  الدراســة،

ــــوادي بالر  ــــة مــــن العصــــر الرابــــعال ــــث تأخــــذ هــــذه الرواســــب أشــــكاًال واســــب الحدیث ، حی

فة وذلك حسب المكونات وعوامل الترسیب حیث یوجـد الكثبـان الرملیـة مورفولوجیة مختل

صـورة (كما تنتشر به بعض النباتات الصحراویة  ،)2(والسباخ والرواسب المائیة الریاحیة

4( .  

                                     
 .ف  1984، لوحة غات ، لوحة وادي تنزوفت ،  1:250000المسافة من خریطة لیبیا الجیولوجیة ، مقیاس رسم  حسبت *

)1(  Industrial Research Center . Sheet of Wadi Tanezzuft , Explanatory Booklet , op. cit ., p . 7 . 
 .  2ري ، مرجع سابق ، ص مركز البحوث الصناعیة ، لوحة وادي تنزفت ، الكتیب التفسی )2(
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والــوادي غنــي بمصــادر المیــاه وتنتشــر بــه الواحــات ممــا أعطــاه شــهرة كبیــرة كأحــد      

، ومـــن أشـــهر واحـــات ل عبـــر الصـــحراء الكبـــرىلكها القوافـــالممـــرات الطبیعیـــة التـــي تســـ

  . الوادي واحة غات والبركت والفیوت   

  
 أحد األودیة الخانقیة المنحدرة من الحافة الغربیة لجبال أكاكوس) 3(صورة 

 
  .ف  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : المصدر 

  

  

  جزء من مجرى وادي تنزوفت جنوبي غات) 4(صورة 

  
  ف 2006المیدانیة ، الكانون  الدراسة :المصدر 
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أكــاكوس العدیــد مــن األودیــة الضــیقة التــي تمتــد مــن  وتقطــع الحافــة الغربیــة لجبــال     

ـــة مـــن الشـــمال إلـــى  الشـــرق إلـــى الغـــرب لتصـــب فـــي وادي تنزوفـــت، وأهـــم هـــذه األودی

وادي بــاب  ـوادي تانتفــت  ـوادي أكــاكوس  ـوادي أدرنجلكــو ـوادي أویــس : الجنــوب

ـــةوتب ،تشـــوانت ـــوالي) *كـــم 25،25،18،15،22 (لـــغ أطـــوال هـــذه األودی ـــى الت راجـــع  عل

، وتمتـــاز هـــذه األودیـــة بأنهـــا خانقیـــة، وذات جوانـــب شـــدیدة االنحـــدار، )2(جـــدول رقـــم 

  . وتفترش قیعانها بغطاء من الحصى والحطام الصخري مختلف األحجام 

لداخلیة العدیـد مـن وفي القسم الغربي لمنطقة الدراسة تخترق حافة هضبة تاسیلي ا     

، وهـذه األودیـة مـن ب إلـى الشـرق لتصـب فـي وادي تنزوفـتاألودیة التي تمتـد مـن الغـر 

ل اطـو أصـل تالشمال إلـى الجنـوب هـي وادي وریـرات ووادي اغـالدن ووادي تامزاكـت، و 

وهي تختلف عـن  ،)2(راجع جدول رقم  كم على التوالي 30-17-32هذه األودیة إلى 

یث تمتاز باالتساع واالنحـدار الهـین، كمـا تغطـي بطونهـا الكثبـان أودیة القسم الشرقي ح

   .   والغطاءات الرملیة  

  

  :الكـثبان الرملیـة  -3-2
حیـث تمتـد  تغطي الكثبان الرملیة أجزاء واسعة بمواقع متفرقـة مـن منطقـة الدراسـة،     

  .من مساحة المنطقة%  5,3نسبته  أي ما ،**²كم 148على مساحة تقدر بحوالي 

الدقیقـة ) الكـوارتز( تتركب الكثبان والغطاءات الرملیة أساسـًا مـن حبیبـات الرمـال و      

  .   ملم، ویمیل لونها إلى الُبني المصفر 0,5ب عن التي ال یزید حجمها في الغال

وقــد تشـــكلت هـــذه الكثبـــان والغطـــاءات الرملیــة خـــالل الـــزمن الرابـــع تحـــت ظـــروف      

 ،)1(علــى طــول وادي تنزوفــت ةوجیــة واتجــاه الریــاح الســائدالتضــاریس والتراكیــب الجیول

وشـمال شـرق مدینـة البركـت  بلـدةویوجد المركب الكبیر من هذه الكثبان على مقربة من 

، كما تمتد غطاءات رملیة كبیرة في األجـزاء المركزیـة لـوادي قریة الفیوت وشمال ،غات

  .تنزوفت على طول الطریق بین غات وجبل كاف الجنون 

                                     
 .، لوحة غات ، لوحة وادي تنزوفت  1:250000حسبت من خریطة لیبیا الجیولوجیة ، مقیاس رسم  *

  .، لوحة غات ، لوحة وادي تنزوفت  1:250000حسبت من خریطة لیبیا الجیولوجیة مقیاس رسم  **
 . 10شعبیة غات ، مرجع سابق ، ص مركز البحوث الصناعیة ، دراسة التنمیة المكانیة الصناعیة ل )1(
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تأخــذ اتجــاه الظــاهرات التــي ویالحــظ أن هــذه الكثبــان والغطــاءات الرملیــة غالبــًا مــا      

الكثبان الرملیـة التـي تمتـد علـى طـول وادي تامزاكـت شـمال الفیـوت  حیث تأخذ، تغطیها

یـة وهي مـن نـوع الكثبـان الهالل ،)1(م 20-15، ویتراوح ارتفاعها بین غرب ـاتجاه شرق 

ان التي تمتد على طول وادي تنزوفت شـمال وشـمال شـرق على عكس الكثب ،)البرخان(

ویصــل  وب،جنــ ـمدینــة غــات والتــي تعــرف بـــ رملــة بَهــدي، حیــث تأخــذ اتجــاه شــمال 

، حیث تكون جهة السیف ذات انحدار م، وهي من نوع السیف 30ارتفاعها إلى حوالي 

  . )5صورة (، )2(كبیر ومفاجئ

ــــد غطــــاءات      ــــة رمل وفــــي جنــــوب منطقــــة الدراســــة تمت یــــة واســــعة تعــــرف باســــم رمل

، وتعتبر البوابة الجنوبیة لسلسـلة جبـال كم عن مدینة غات 35وتبعد حوالي  ،تخرخوري

فـــي  ، وتكونـــت بتـــراكم الرمـــالاتجـــاه شـــرقي ت، تأخـــذ هـــذه الغطـــاءاأكـــاكوس ـتـــادرارت 

  ) .6( شكل خریطةراجع ، األودیة عند قاعدة جبل أكبار
  

  الرملیة شمال مدینة غاتالكثبان والغطاءات   )5(صورة 

 
   .  2006 الدراسة المیدانیة ، الكانون: المصدر 

                                     
)1(  Industrial Research Center , Sheet of Ghat , Explanatory Booklet , op .cit. , p . 49 . 

  . 2006الدراسة المیدانیة ، الكانون  )2(
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  ـ :مصادر المیاه: ثالثاً 
 شـدیدة الجفـافنظرًا للموقع الجغرافي والظروف المناخیة تعد منطقـة غـات منطقـة      

ینــدر بهــا ســقوط المطــر بالشــكل الــذي یمكــن أن یســتفاد بــه كمصــدر لمیــاه الشــرب أو 

    .للمیاه بالمنطقة  الوحیدتالي تعتبر المیاه الجوفیة المصدر الزراعة، وبال

ویعتبر الخزان السفلي بحقب الحیاة القدیمة المصدر الوحید للمیاه بالمنطقة، حیث      

الكمبــري واألردوفیشــي اآلبــار بالمیــاه، ویتــراوح  الحقــبتــزود طبقــات الحجــر الرملــي مــن 

وقـــد بلـــغ عـــدد اآلبـــار المحفـــورة بهـــذا . )1(اً متـــر  500-300ُســـمك هـــذه الطبقـــات مـــابین 

بطاقــة إنتاجیــة ، آبــار فــي مدینــة غــات) 5(شــرب حــوالي الخــزان والمســتغلة ألغــراض ال

فـي حـین ، )2(اً متـر  400-150ویتراوح عمـق هـذه اآلبـار بـین ساعة، / ³م 30تصل إلى 

وزعـة مسـاعة، /³م21، تنتج حوالي اً بئر  90بلغ عدد اآلبار المستغلة في الزراعة حوالي 

الكلـي مـن هـذا الخـزان یصـل إلـى  ن معـدل االسـتهالكإوبالتالي ف ،)3(مزرعة 268على 

مــن هــذه اآلبــار بأنهــا ذات  ، وتمتــاز المیــاه المســتخرجةســنةال/ ³ملیــون م 29,5حــوالي 

-300مـن   T.D.Sالذائبـة األمالح معدالتنوعیة جیدة ومالئمة للشرب، حیث تتراوح 

، فــي حــین 7,5-6,5تتــراوح بــین  P.H الهیــدروجیني الــرقم ، وقیمــةالملیــون/جــزء 600

، ویجـري )4(اللتـر/ملجـرام 8,5تزید نسبة الحدید عن الحد المسموح به، حیث تصل إلـى 

سـاعة وتكمـن المشـكلة / ³م 120معالجة المیاه في محطـة للتنقیـة تبلـغ سـعتها اإلنتاجیـة 

ســـتوى المیـــاه فـــي األساســـیة التـــي تعـــاني منهـــا المیـــاه فـــي المنطقـــة هـــي عملیـــة هبـــوط م

 . )5(السنة/متر 1,20اآلبار، حیث بلغ معدل الهبوط العام فیها حوالي 

  

  

                                     
 . 15، ص  ف 2005عن الوضع الحالي للمیاه بشعبیة غات ، طرابلس ،) غیر منشور(الهیئة العامة للمیاه ، تقریر )1(
عن الوضع المائي للمنطقة الممتدة من غات إلى الویغ ، سبها ، ) غیر منشور(،تقریر)فرع المنطقة الجنوبیة(الهیئة العامة للمیاه  )2(

 . 3-2ف ، ص ص  2005
للزراعة والثروة الحیوانیة خامة عبداللطیف جبور، أمین اللجنة الشعبیة العامة . الدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع م )3(

  .ف  2006- 12-15بشعبیة غات ، بتاریخ 
 .ف  2007-1-10الدراسة المیدانیة، بناء على تحلیل عینة من المیاه في مختبرات مصنع الحدید والصلب بمصراتة، بتاریخ  )4(
 . 15، ص  رجع سابقمعن الوضع الحالي للمیاه بشعبیة غات ، ) غیر منشور(الهیئة العامة للمیاه ، تقریر )5(
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  ـ:التـربــة: رابعاً 
تتصـــف تربـــات منطقـــة غـــات بأنهـــا مـــن التربـــات الصـــحراویة حدیثـــة التكـــوین ذات      

العضـویة، كمــا تتمیـز ببســاطة  ةبالمــادالنسـیج الخفیــف، وهـي رملیــة بصـفة عامــة، فقیـرة 

وقلة سمكه، وتحتوي على تركیزات عالیة مـن األمـالح خصوصـًا فـي األراضـي قطاعها 

 (Entisols)المنخفضــة والســیئة الصــرف، وتصــنف تــرب المنطقــة عمومــًا تحــت رتبــة 

  : ، ویمكن تقسیمها إلى ثالثة أنواع وهي  )1(ونشاط األحیاء فیها بسیط أو معدوم

  :   ـ تربة الكثبان الرملیة 1
ت الحدیثــة التـي نمــت وتطــورت فـوق رمــال خشـنة، وتتكــون المــواد التربـا وهـي مــن     

األصلیة لها من حبیبات رملیة صفراء، وقد جلبت هذه التربـات بفعـل الریـاح التـي تهـب 

، كمـــا *، وتحتـــوي علــى نســـبة كبیـــرة مــن الرمـــل)6صـــورة (جنــوب،  ـفــي اتجـــاه شــمال 

عضــــویة فمــــنخفض تحتــــوي علــــى بعــــض المــــواد المعدنیــــة، أمــــا محتواهــــا مــــن المــــواد ال

ســم عنــد درجــة حــرارة /مللیمــوز 9,41، وتصــل نســبة الملوحــة فیهــا إلــى حــوالي **للغایــة

وجود هذه التربـات شـمال وشـمال شـرق مدینـة غـات، وعلـى طـول  یشیعو ، )2(مئویة ◦25

  . ²كم148الطریق بین غات والفیوت، وتغطي مساحة تقدر بحوالي 

  :ـ تربة الودیان الرسوبیة 2
ه التربـات علـى مسـاحات محـدودة فـي منطقـة الدراسـة، ویتركـز وجودهـا تنتشـر هـذ     

غــات،  شــمال مدینــة ²كــم 5فــي مجــاري بعــض األودیــة والواحــات، حیــث تغطــي مســاحة 

 ²كم 18في منطقة البركت في الجزء الجنوبي لوادي تنزوفت، وحوالي  ²كم 15وحوالي 

  . )3(في الجزء الشمالي منه حیث أقیم مشروع تهالة الزراعي

                                     
الهادي ابولقمة، سعد خلیل القزیري، الطبعة : ، تحریردراسة في الجغرافیة: الجماهیریةابریك عبدالعزیز ابوخشیم، الغالف الحیوي،  )1(

 . 246ص، 1995األولى، منشورات الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، سرت، 
  % . 0,05-0,03أما المحتوى الطیني فیتراوح بین ، %  95-85تتراوح نسبة الرمل بها بین  *

 %) . 3,01(، ونسبة أمالح الكلورید والسلفات%) 4,56(، والكالسیوم %) 0,05(تصل نسبة المواد العضویة فیها إلى  **
)2(  Industrial Research Center, Sheet of Ghat, Explanatory Booklet, op. cit., p.73. 

خامة عبداللطیف جبور، أمین اللجنة الشعبیة العامة للزراعة والثروة الحیوانیة . نیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع مالدراسة المیدا )3(

 .ف  2006 – 12 – 15بشعبیة غات، بتاریخ 
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ومـــادة أصـــل هـــذه التربـــة هـــي رواســـب الودیـــان ومســـیالت المجـــاري المائیـــة التـــي      

لومیــة إلــى رملیــة  (تمتــاز هــذه التربــة بــالقوام الثقیــل و ، )1(حــدثت علــى فتــرات متالحقــة

، وتحتوي على نسب متفاوتة من الحصـى، ویصـل محتواهـا مـن المـواد العضـویة )لومیة

ت الكالســـــیوم، وتتكـــــون مـــــن الرمـــــل والســـــلت ، وتخلـــــو مـــــن كربونـــــا)2(%) 1,45(إلـــــى 

   . )7صورة (لونها إلى البني الغامق،  ویمیل ،*والطین

  ) :السبخیة(ـ التربة الملحیة 3
تنتشــر هــذه التربــة فــي المنخفضــات الصــغیرة ســیئة الصــرف فــي وادي تنزوفــت،      

ز هـذه وتمتـا ،قریـة إیسـینوعلـى مقربـة مـن مدینـة غـات شـمالي المدینـة القدیمـة، وغـرب 

التربات بأنها ذات قوام ثقیل وتحتوي على نسبة عالیة من األمالح الذائبة، وهـي ملحیـة 

، كمــا تحتــوي علــى طبقــات )3(علــى طــول القطــاع، وتتكــون مــن الغــرین والطــین والرمــل

، ویتفــاوت لونهــا بـــین )8صـــورة (بیضــاء مــن الجــبس والهاالیـــت مترســبة علــى الســطح 

   .ني المحمر األصفر المائل إلى الحمرة والب
 

  .في أحد األودیة شرقي مدینة غات تربة الكثبان الرملیة) 6(صورة 

  
  . ف  2006الدراسة المیدانیة ، : المصدر 

                                     
 .192، ص1995خالد رمضان بن محمود، الترب اللیبیة، الطبعة األولى، الهیئة القومیة للبحث العلمي، طرابلس،  )1(
 . 277، ص1984خالد رمضان بن محمود، عدنان رشید الجندیل، دراسة التربة في الحقل، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس،  )2(
 % . 47,85-18,44، ونسبة الطین من % 49,62-23,90ونسبة السلت من ، % 65,04-26,25تتراوح نسبة الرمل فیها من  *
، دراسات األراضي التفصیلیة لمشروع غات ـ العوینات الزراعي، مطابع شركة ریجوا، )ریجوا(ألبحاث والمیاه الجوفیة لالشركة العامة  )3(

 .21، ص1975القاهرة، 



56 
 

   
  

  التربة الرسوبیة ) 7(صورة 

  )قرب مشروع تربیة الدواجن في مدینة غات(الطینیة في مجرى وادي تنزوفت

  
  . ف  2006الدراسة المیدانیة ، : المصدر 

  
  )أمام مقر اللجنة الشعبیة لشعبیة غات( التربة الملحیة في مدینة غات) 8(ة صور 

  
   .ف  2006المصدر الدراسة المیدانیة ، الكانون 

 
 



57 
 

  ـ: ـ النبات الطبیعــي : خامساً 
الحیـاة النباتیـة فیهـا بأنهـا  تصـفوت، الدراسة نباتات اإلقلیم الصحراويتسود منطقة      

تكون أساسًا من نباتات متفرقـة تنمـو متقاربـة بعضـها مـن بعـض فقیرة في أنواعها التي ت

وخاصة في بطون األودیة وبعض المنخفضات  ،و سنویاً كلما تزایدت الرطوبة موسمیًا أ

تبـــدو هـــذه النباتـــات علـــى شـــكل حـــزم منعزلـــة و ، )9صـــورة ( رطوبـــة التربـــة رتفـــعحیـــث ت

، هــذا ثبــان الرملیــةنقــط متنــاثرة فــوق الكیفصــل بعضــها عــن بعــض عــدة أمتــار وكأنهــا 

باإلضــافة إلــى قیعــان األودیــة الرملیــة والحصــویة التــي تخلــق بیئــات جیــدة لنمــو أشــجار 

  .   )1( ر الطلحاشجأمثل  الخضرة دائمةوشجیرات 

  ـ             : أنواع النباتات الطبیعیة في منطقة الدراسة 

تنـــوع  بهـــا یوجـــدبـــالرغم مـــن ظـــروف الجفـــاف التـــي تســـود منطقـــة الدراســـة إال أنـــه      

، وقــد أمكــن للباحــث حصــر بعــض هــذه األنــواع ظ فــي الحیــاة النباتیــة فــي المنطقــةملحــو 

  ـ : خالل فترة الدراسة المیدانیة ومنها 

  
 )منخفض تایتا شرقي أكاكوس( التجمعات النباتیة في بطون المنخفضات) 9(صورة 

 
  .ف  2006 أي النار المیدانیة لشعبیة غات ، الدراسة ، أكتوبر مصراتة 7قسم الجغرافیا ، جامعة : المصدر 

                                     
 . 297ابریك عبدالعزیز ابوخشیم ، مرجع سابق ، ص  )1(
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  Calotropis proceraـ ) : الفخفاخ(البرمبخ  -1

نباتـــات انتشـــارا فـــي منطقـــة الدراســـة، وینتشـــر بشـــكل یعـــد هـــذا النبـــات مـــن أكثـــر ال     

الباحــث وجــوده فــي ، فلــم یالحــظ م نمــوهئــ، التــي یبــدو أن تربتهــا تالخــاص فــي األودیــة

تشــر هــذا النبــات فــي علــى طــول وادي تنزوفــت وخاصــة فــي الجهــة ، ینالمنـاطق الجبلیــة

، ویظهــر النبــات فـــي مختلطــا مـــع أشــجار األثــل الشــرقیة و فــي وادي إیســین والواحــات

، وأوراقهــــا عریضــــة )1(متــــر 2شــــكل غابــــات مــــن األشــــجار یصــــل طولهــــا إلــــى حــــوالي 

ر جـــذع ، ولـــیس لهـــذه األشـــجامجوفـــة تحتـــوي علـــى مـــادة لبنیـــة ســـامةوســـیقانها طویلـــة و 

  .      )10صورة (واضح حیث تظهر السیقان مباشرة من األرض 

   Acacia tortiligـ :شجرة الطلح  -2

، وینتشـر وجودهـا اضي الرملیة والصخریة علـى السـواءتنمو أشجار الطلح في األر      

حافــات الجبلیـة فــي وادي تنزوفـت وٕایســین وبـالقرب مـن ال كـل مــنفـي مواقـع متفرقــة فـي 

صورة (أمتار  3-2یتراوح بین  ، وهي عبارة عن أشجار شوكیه طولهاسیليأكاكوس وتا

  .   ، وأوراقها صغیرة الحجم ویستفاد من أخشابها في صناعة الفحم )11

 )وادي تنزوفت شمالي غات( نبـات البـرمبـخ) 10(صورة 

 
   .ف  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : المصدر 

                                     
 .ف  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون  )1(
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 )ادي إیسین جنوبي غاتو ( أشـجار الطــلـح) 11(صورة 

 
   ف 2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : المصدر 

   Tamarix articulateـ: أشجار األثــل  -3

، وینمــو منطقــة الدراســة بعــد نبــات البــرمبخ تعــد أشــجار األثــل األكثــر انتشــارًا فــي     

نسـب البیئـات وتعـد الودیـان أ، لتربـة الرملیـة والسـلتیة والملحیـةاألثل فـي األراضـي ذات ا

ألكثـر انتشـارًا ، فهو یوجد في شكل غابات على طول وادي تنزوفت وٕایسین ویعد النموه

یتفــرع مــن  ، ویظهــر األثــل فــي شــكل أشــجار لهــا جــذع قــائم وأحیانــافــي واحــات المنطقــة

  .    )12صورة (، أوراقه خیطیة القاعدة قرب سطح األرض
    

  )رب عین غات القدیمةق( ـل في مدینة غــاتأشجـار األث )12(صورة 

 
    .ف  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : المصدر 
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     Zizphus lotusـ:الســـدر  -4

، وفــي منطقــة راضــي الصــخریة ذات التربــة المفككــةتنمــو شــجیرات الســدر فــي األ     

وكــذلك فــي  ،مرتفعــات تاســیلي وفــي بعــض أودیتهــا الدراسـة ینتشــر وجودهــا علــى حــواف

 ، وهــي عبــارة عــن شــجیرات یصــل*ت الصــخریة التــي تعــرف بـــ القــرارةبعــض المنخفضــا

 ، ســـاقه وأغصـــانه رمادیـــة اللـــون وعلیهـــا أشـــواك حـــادة ،ارتفاعهـــا إلـــى المتـــرین ونصـــف

وثمـــاره كرویــة الشـــكل  ،)13صــورة (شــكل ذات لـــون أخضــر زاهـــي وأوراقــه بیضـــاویة ال

   .لونها بني عند النضج وتعرف بـ النبق 

    Artemesia helba-albaـ: الـشیـح  -5

یتمیـز هـذا النبـات و  ،عبارة عن شجیرات صغیرة ال ترتفـع كثیـرا عـن سـطح األرض     

الشـدیدة، حیـث یقـل  تبرائحته الطیبة ویوجد بكثرة في المناطق الصخریة ذات االنحدارا

  . وینمو في شكل تجمعات ) 14(، وتبدو أوراقه خیطیة صورة سمك التربة المفككة

 )شرقي مشروع تهالة الزراعي(یـرات الســدرشـج )13(صورة 

 
  .ف  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : المصدر 

  
 

                                     
ي الرملیة أو الصخریة ، والتي تتجمع فیها میاه األمطار المنحدرة القرارة تسمیة محلیة تطلق علي المنخفضات الصغیرة سواء في األراض *

 .من المسیالت الصغیرة وتعد مكان مالئم لنمو النباتات الحولیة 
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   )غربي قریة الفیوت( نبــات الـشیــــح )14(صورة 

 
  . ف  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : المصدر 

   

     Retama Ratam  and  Aristida pungensـ: الرتــم والـسبـط  -6

وهمــا مــن النباتــات التــي تتمیــز بهــا منــاطق الرمــال الصــحراویة المتحركــة ویقتصــر      

 وجودهما على الودیان التـي تغطیهـا الكثبـان الرملیـة فـي وادي إیسـین واألجـزاء الجنوبیـة

  .  )15صورة (، من وادي تنزوفت وتامزاكت وغیرها
  )ة غاتوادي تنزوفت شمال مدین( فيغـطاء كثیف من نبات الرتم  )15(صورة 

  .ف  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : المصدر 

 



 
 
 

 
  

  

  

  
  

  

  ثانـيـل الالـفـص

العوامل املؤثرة يف ُمناخ منطقة الدراسة 

1 
 
 

2 

 

3  

 

 

 

4  
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  صل الثانيالف
 العوامل المؤثرة في مناخ منطقة الدراسة

  

   :تمهید

، ومـــن النـــادر وجـــود خ علـــى ســـطح األرض مـــن مكـــان إلـــى آخـــریختلـــف الُمنـــا      

فــإن تشــابها فــي الحــرارة مـــثًال . مكــانین یتشــابهان فــي ظروفهمــا المناخیــة تشــابهًا تامــاً 

، وٕان تشـابها مـدار السـنة أمطار أو توزیعها علىاختلفا في كمیة ما یسقط علیهما من 

فـي الحـرارة والمطــر أختلفـا فــي االتجـاه السـائد للریــاح أو فـي مقــدار اإلشـعاع الشمســي 

كما أن خصائص المكان المناخیة تظهر نتیجة للعالقات المركبة بین عناصـر المنـاخ 

  . وظروف السطح

وتتمثـل تلـك یتناول هذا الفصل دراسة العوامل المـؤثرة فـي منـاخ منطقـة الدراسـة،      

العوامل في موقع المكان بالنسبة لدوائر العـرض ومـن خاللـه سـیتم التعـرض للعناصـر 

 عامــل المناخیــة األكثــر تــأثرًا بهــذا العامــل مثــل اإلشــعاع الشمســي ودرجــة الحــرارة، ثــم

الكتـــل الهوائیـــة التـــي ســـیتم مـــن خاللهـــا التعـــرض لمراكـــز الضـــغوطات الجویـــة التـــي 

هــا والریــاح التــي تهــب علــى منطقــة الدراســة، ثــم نتعــرض تتعــرض لهــا المنطقــة وتحلیل

لعامل التضاریس والبعد عن المسطحات المائیة ومن خالله نتطـرق لعناصـر الرطوبـة 

الجویة والسحب والسـطوع الشمسـي واألمطـار والتبخـر، وأخیـرًا نتحـدث عـن العواصـف 

حـارة الجافـة بشـكل الترابیة التي تعد أكثـر العناصـر تـأثیرًا علـى المنـاطق الصـحراویة ال

  .  عام 

  

  

  

  

  

  



64 
 

  العوامل المؤثرة في ُمناخ المنطقة
تتأثر منطقة الدراسة بعدد من العوامل التـي تعطـي مناخهـا خصائصـه المختلفـة ومنهـا 

:-  

  : موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض  -1
، ویلعـب موقـع االسـتوائیة یقصد بدرجة العرض قرب المكان أو بعده عـن الـدائرة     

، وذلـك ألن هـذا رئیسـیًا فـي توزیـع درجـات الحـرارة المكان بالنسبة لدرجة العرض دوراً 

  .  )1(الموقع یحدد زاویة سقوط أشعة الشمس على سطح األرض وطول النهار

العمودیة لزاویة سقوط األشعة الشمسیة كلما كانت عمودیة أو قریبة من  فبالنسبة     

ة العمودیة تقطع في الغالف الجوي مسـافة أقصـر األشع نأل، كانت أقوى وأشد تركیزاً 

، وبــذلك فهــي تتعــرض عنــد عبورهــا الغــالف ســافة التــي تقطعهــا األشــعة المائلــةمــن الم

، كمـــا أن حزمـــة األشـــعة وانتشـــار أقـــل ـوامتصـــاص  ـانعكـــاس  ـالجـــوي لتعـــدیالت 

، فـــي حــین تتـــوزع ســطح األرض تتــوزع علـــى مســاحة أصــغر العمودیــة عنــد وصـــولها

  . )2(المائلة على مساحة أكبر فیقل تركیزهااألشعة 

الموقــــع الجغرافـــــي لمحطــــة غـــــات مقارنــــة بـــــبعض ) 3(ویوضــــح الجــــدول رقـــــم       

حیث یتضح من الجدول أن محطـة  المحطات األخرى الواقعة في النطاق الصحراوي،

جهــات اإلقلــیم تطرفــًا نحــو الجنــوب، وبالتــالي فإنهــا تعــد األقــرب  غــات تقــع فــي أكثــر

، *شـمال مـدار السـرطان )درجة عرضـیة  °1.06 (فهي تبعد بمقدار ة المداریة،للمنطق

والــذي تتعامــد علیــه أشــعة الشــمس فــي فصــل الصــیف، وبالتــالي تصــل زاویــة ســقوط 

، فترتفـــع حـــرارة )یونیـــو(فـــي شـــهر الصـــیف° 88,5األشـــعة الشمســـیة علـــى المدینـــة إلـــى 

مس في فصل الشتاء على مـدار المنطقة كثیرًا في هذا الفصل، بینما تتعامد أشعة الش

عــن منطقــة الدراســة، وبالتــالي  )درجــة عرضــیة  °48.06 (الجــدي الــذي یبعــد بحــوالي 

، األمــر )دیســمبر(خــالل شــهر الكــانون° 42ن زاویــة ســقوط أشــعة الشــمس تصــل إلــى إفــ

خــالل هـذا الفصــل بسـبب مــیالن  الـذي یجعـل حــرارة المنطقـة تــنخفض ویعتـدل مناخهـا

                                     
 . 117، ص1993ولى، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، امحمد عیاد مقیلي، مقدمة في الطقس والمناخ، الطبعة األ )1(
 .119ص ، المرجع نفسهامحمد عیاد مقیلي،  )2(
 . تم احتساب الفرق في الدرجات بین دائرة عرض منطقة الدراسة ومدار السرطان من قبل الباحث *
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درجــة الحــرارة مــن أكثــر العناصــر المناخیــة و  إلشــعاع الشمســيا عــدیو  .أشــعة الشــمس

  .من خالله  ذین العنصرین ولذلك سیتم التعرض له بدرجة عرض المكانارتباطًا 

   

  الموقع الجغرافي) 3(جدول رقم 

 لمحطة غات مقارنة ببعض محطات اإلقلیم الصحراوي 

  متر/ االرتفاع   الرقم الدولي  المحطة
  یاتــداثــاإلح

  ) ق ( طولخط ال  ) ش (عرضائرة الد

24,56  692  62212  غات َ,39 ً◦*  10,9 َ,31 ً◦  

  ◦14,27  ◦27,01  432  62124  سبها

  ◦12,47  ◦26,36  463  62200  اوباري

  ◦9,30  ◦30,08  357  62103  غدامس

  ◦23,18  ◦24,13  436  62271  الكفرة

  ◦14,27  ◦25,56  78  62273  مرزق
  .1، ص 2001د الجویة، إدارة الخدمات، قسم العملیات المناخیة، النشرة المناخیة، طرابلس،لألرصا المركز الوطني: المصدر    

   
  : يالشمس اإلشعاع -أ

المصـدر الرئیسـي للطاقـة علـى سـطح األرض، والتـي تحـرك جمیـع الشـمس تعـد       

العملیـــات الطبیعیـــة فـــي الغـــالف الجـــوي، وتـــتحكم فـــي المنـــاخ والحیـــاة علـــى األرض 

عبــارة عــن مجموعــة اإلشــعاعات األثیریــة التــي تنطلــق  بأنــه ع الشمســياإلشــعاویعــرف 

 100,000مـــن الشـــمس باســـتمرار فـــي شـــكل موجـــات كهرومغناطیســـیة تقـــدر بحـــوالي 

وعـادة مــا یعبـر عنــه بمـدة الســطوع  ،)1(سـعرًا حراریـًا علــى السـنتیمتر المربــع لكـل دقیقــة

فیهــا الشــمس ســاطعة هــي المــدة التــي تبقــى  ســطوع الشــمس بمــدة یقصــدو  ،)2(الشمســي

ـــــى غروبهـــــا وتقـــــاس بعـــــدد  وظـــــاهرة للراصـــــد خـــــالل النهـــــار مـــــن شـــــروق الشـــــمس إل

                                     
 . 2007-4-20بتاریخ  (G.P.S)الدراسة المیدانیة، قیاسات الباحث بواسطة جهاز تحدید األماكن الجغرافیة  *
 .34امحمد عیاد مقیلي، مرجع سابق، ص  )1(
 .35، ص 1989یوسف عبدالمجید فاید، جغرافیة المناخ والنبات، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، بیروت،  )2(
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 وتختلف فترة سطوع الشمس من منطقـة ألخـرى حسـب موقعهـا الجغرافـي، )1(الساعات

، فقـد تصـل فـي المنـاطق الحـارة الجافـة إلـى أكثـر )2(ومع اختالف فصول السـنة كـذلك

ید عن هذا المعدل في مدینة غات لتصل إلى غیر أنها تز ، )3(السنة/ساعة 3000من 

ط السنوي لإلشعاع الشمسي *)السنة/ساعة 3467,5( حوالي ، في حین یصل المتوس
كما تـؤثر شـفافیة الجـو ومـا یحتویـه  .)4()السنة.  ²م/وات 280(في المدینة إلى حوالي 

، فتقــل فــي األیــام الغائمــة وتزیــد فــي مــن غیــوم علــى عــدد ســاعات الســطوع الشمســي

   .ألیام قلیلة الغیوما

أن أكثـر الشـهور التـي تتعـرض فیهـا منطقـة ) 7(والشـكل) 4(ویوضح الجدول رقم     

إذ یصـل متوسـط . )أغسـطس( وهانیبـال) یولیـو( الدراسة ألشعة الشمس همـا شـهري ناصـر

ون السـماء خالیـة تمامـًا سـاعة لكـل منهمـا، حیـث تكـ 11,3مدة سطوع الشـمس حـوالي 

یـــة فصـــل أ متوســـط مـــدة ســـطوع الشـــمس باالنخفـــاض مـــع نها، بینمـــا یبـــدمـــن الســـحب

 ، فیصــلطــي الســحب جــزءًا كبیــرًا مــن الســماء، حیــث تغالخریــف وبدایــة فصــل الشــتاء

حیـث بلـغ  )ینـایر(وأي النـار )دیسـمبر(متوسط السطوع الشمسي أدناه خالل شهري الكانون

لمـدة سـطوع أما عن التوزیع الفصـلي . ساعة في الثاني  8,7ساعة في األول و  8,5

مـدة سـطوع فصـول السـنة حیـث لـم یتجـاوز متوسـط الأقـل  الشتاءیعد فصل ف، الشمس

  .النهار  طول ؛ وذلك لوجود كمیة من السحب وقصرساعة 8,7الشمس فیه 

طول النهار وخلو فتزداد معدالت السطوع الشمسي بتأثیر  الصیفأما في فصل      

 11السـطوع إلـى حـوالي  سـاعات، حیث یصـل المتوسـط الفصـلي لالسماء من السحب

   .ع درجات الحرارة خالل هذا الفصلوهذا ما یعكس ارتفا ،الیوم/ساعة

  
  

  

                                     
  .14المعجم الجغرافي المناخي، مرجع سابق، ص ، علي موسى )1(
 . 94ف ، ص  1985، دار النهضة العربیة ، بیروت ،  3لجغرافیا المناخیة ، طحسن سید أبو العینین ، أصول ا )2(
 .26، صمرجع سابق، عوضي الوكیل، محمد عبداهللا سراجشفق ال )3(
 .عدد أیام السنة × ـ المتوسط السنوي لعدد ساعات سطوع الشمس :حسبت وفقًا للمعادلة  *
 .بیانات غیر منشورة طرابلس، المركز الوطني لألرصاد الجویة، إدارة المناخ، )4(
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  )2005ـ  1975(متوسط مدة سطوع الشمس في محطة غات خالل الفترة ) 4(رقم  جدول
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مدة سطوع 

  ساعة/الشمس
8,7  9  8,7  9  9,3  10,4  11,3  11,3  9,7  9,1  8,9  8,5  9,5  

  .هي من حساب الباحث المركز الوطني لألرصاد الجویة ، إدارة المناخ ، طرابلس ، أما النسب ف:المصدر

  

  

  

  
 )2005ـ  1975(متوسط مدة السطوع الشمسي في محطة غات خالل الفترة ) 7(  شكل

 
) .4(ت الجدول رقم من عمل الباحث استنادًا إلى بیانا: المصدر
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  :درجة الحرارة  -ب
 ، إذ ترتبط بها جمیع العناصر األخرىرجة الحرارة من أهم عناصر المناختعد د     

فــي لیبیــا  ، ومــن المعــروف أن درجــة الحــرارةجــوي وریــاح ورطوبــة وتكــاثف مــن ضــغط

، ة مثــل الموقــع الجغرافــي والتضــاریس؛ وفقــًا لظــروف محلیــتتبــاین مــن منطقــة ألخــرى

  .والقرب والبعد عن المسطحات المائیة 

أن درجــــة الحــــرارة ترتفــــع فــــي فصــــل  ،)8(والشــــكل ) 5(ویوضــــح الجــــدول رقــــم      

، أكثــر شــهور الســنة حــرارة ) یونیـو (یعتبــر شــهر الصــیفو  ،راســةفــي منطقــة الد الصــیف

 )یولیــو(ویلیــه شــهر ناصــر ،م°40.2 إلــى حــوالي صــل متوســط الحــرارة العظمــىیحیــث 

ارتفاع درجة الحرارة بسرعة  سبب ویرجع ،م°39.9حیث بلغت النهایة العظمى للحرارة 

ســقوط اإلشــعاع  فــي منطقــة الدراســة خــالل أشــهر الصــیف األولــى إلــى ارتفــاع زاویــة

والــذي یتركــز بصــفة  ،م°30حیــث یمــر بهــا خــط الحــرارة المتســاوي  ،)1(وقاریــة المكــان

وذلــك بســبب  ،)2(خاصــة خــالل هــذا الفصــل علــى مدینــة غــات وجنــوب شــرق الجزائــر

 صیفاً  الحرارة حیث یصل متوسط ،لضغط المرتفع على الصحراء الكبرىتركز نطاق ا

39.9ºـــــى شـــــهر ها .م ـــــم تأخـــــذ درجـــــة الحـــــرارة )أغســـــطس(نیبـــــالویســـــتمر الحـــــال حت ، ث

، على الرغم من أنها التزال مرتفعـة نسـبیاً ، نخفاض التدریجي خالل فصل الخریفباال

م °37.6 )أكتـوبر(والتمـور )سـبتمبر(الفـاتح شـهريحیث یصل معدل النهایة العظمى خـالل 

صـغرى وبصفة عامة یمكن القول بأن معدل درجـة الحـرارة ال. م على التوالي °33.1 ـ

  .  )أغسطس(م  خالل شهر هانیبال ° 24.8صیفًا ال یقل عن 

م، °13.5وفـي فصــل الشــتاء تـنخفض درجــة الحــرارة، حیـث یصــل متوســطها إلــى      

أقـــل شـــهور الســـنة حـــرارة، حیـــث یصـــل معـــدل النهایـــة  )ینـــایر( ویعتبـــر شـــهر أي النـــار 

ًء ال تزیــد عــن م، وبصــفة عامــة فــإن معــدالت النهایــة العظمــى شــتا°3.9الصــغرى إلــى 

  . ) فبرایر (م خالل شهر النوار 22.9°

                                     
الهادي ابولقمة، سعد خلیل القزیري، الطبعة األولى، : دراسة في الجغرافیا، تحریر : المناخ، الجماهیریة امحمد عیاد مقیلي ،  )1(

 ، 197، ص 1995سرت، ، منشورات الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن
 . 138سالم علي الحجاجي ، مرجع سابق ، ص  )2(
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ویعتبــر هــذا المــدى كبیــرًا نســبیًا؛  ،م°20.8المــدى الحــراري الســنوي فقــد بلــغ  مــاأ     

  . نتیجة لوقوع المنطقة في نطاق إقلیم المناخ الصحراوي 

  

  

  ) 2005- 1975(متوسطات الحرارة الشهریة بمحطة غات خالل الفترة ) 5(رقم  جدول    
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  31.8  21.7  27  33.1  37.6  39.6  39.9  40.2  37.8  33.4  28  22.9  20.1  العظمى الحرارة

  16.4  5.7  11.3  18.9  23.2  24.8  25.1  25.8  22.3  17.7  11.9  6.7  3.9  الحرارة الصغرى

  24.1  13.7  19.1  26  30.4  32.2  32.5  33  30  25.5  19.9  14.8  12  المتوسط

  .  الباحثأما النسب فهي من حساب ، قسم المناخ ، طرابلس ، المركز الوطني لألرصاد الجویة: المصدر

  

  )8(شــكل 

  )2005- 1975(خالل الفترة بمحطة غات  الشهریة متوسطات الحرارة

  
  ) .5(ت الجدول رقم من عمل الباحث استنادًا إلى بیانا: المصدر
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2-ـوائیــةالكتـل اله 
الكتلــة الهوائیــة عبــارة عــن حجــم كبیــر مــن الهــواء المتجــانس إلــى حــد كبیــر مــن       

الرطوبة والریاح وغیرها، ومـن أهـم خصـائص الكتـل الهوائیـة أنهـا تفیـدنا حیث الحرارة و 

في التنبؤ بالطقس؛ ألن لكـل كتلـة هوائیـة طقسـها الممیـز الخـاص الـذي یصـاحبها فـي 

بـــأنواع مـــن الكتـــل الهوائیـــة  كغیرهـــا مـــن المنـــاطق تتـــأثر منطقـــة الدراســـة، و )1(حركتهـــا

  ـ : وهي ) 9(خریطة شكل 

تـؤثر  ي، وهـالصـحراء الكبـرى امصـدره) : cT( لمداریة القاریةالكتلة الهوائیة ا -1

دة الحـرارة والجفـاف فـي فصـل بشـ تتمیـز هـذه الكتلـة، و تقریبـاً  على المنطقة طوال العام

ع نهایـة فصـل الربیـع مـویعظـم تأثیرهـا ، رودة في فصـل الشـتاءإلى الب ة، ومائلالصیف

جویــة الربیعیــة التــي تتحــرك نــدفع فــي مقدمــة المنخفضــات الت، عنــدما الخریــفوأوائــل 

ـــبالد مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرقعلـــى طـــول الســـواحل الشـــ ، وهـــذا الهـــواء هـــو )2(مالیة لل

، وتتمیز هذه الریاح بـالحرارة المرتفعـة التـي )القبلي(هبوب الریاح المحلیة  المسئول عن

نخفاض الرطوبة التي تصل إلـى وجفافها بسبب ا ،م°50تصل في بعض األحیان إلى 

، حیـث الدقیقـةبیـرة مـن األتربـة تكون هـذه الریـاح محملـة بكمیـات كلبًا ما غا، و 2-3%

إلــى إضــعاف مجـــال  یــؤدي مــاا وهــذ، )3(یتغیــر لــون الســماء إلــى الرملــي أو األشــهب

   .لرؤیة إلى الصفر في بعض األحیانا

ل إلـــى شــمال الـــبالد فـــي فصـــل صـــوت : )cP( ةقاریـــال ةقطبیـــال ئیـــةهواالكتلــة ال -2

لبحر المتوسط مـن الغـرب إلـى ة االنخفاضات الجویة المرتحلة فوق ا، في مؤخر الشتاء

فـي بـادئ األمـر، إال أن  جافـةكـون ت، و ا جنوب روسیا وشـرق أوروبـا، ومصدرهالشرق

علـى المیـاه الدافئـة للبحـر المتوسـط یـؤدي إلـى زیـادة كمیـة بخـار المـاء العالقـة  امروره

، ویــؤدي ذلــك إلــى ن جهــة أخــرىا نســبیًا مــ، وٕالــى ارتفــاع درجــة حرارتهــا مــن جهــةبهــ

ســببا فــي إثــارة بعــض العواصــف  ا، ممـا یجعلهــاحـدوث حالــة عــدم اســتقرار فــي طبقاتهــ

                                     
 ،1990، لتوزیع واإلعالن، مصراتةالدار الجماهیریة للنشر وا الطبعة األولى،الجزء األول، محمد أحمد النطاح،األرصاد الجویة، )1(

 . 261ص
 .155ص  ، مرجع سابق،دراسة في الجغرافیا: الجماهیریة المناخ، امحمد عیاد مقیلي ،  )2(
 . 30ف ، ص 1980ر الطقس في لیبیا ، منشورات جامعة الفاتح ، طرابلس ، خیري الصغیر ، التوزیع الفصلي لبعض عناص )3(
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، غیــر أن مرتفعــات الجبــل الغربــي )1(وســقوط األمطــار علــى الشــریط الســاحلي للــبالد

ـــدادها یحـــول دون وصـــول مؤثراتهـــ ـــةوامت ، ویقتصـــر ا إلـــى المنـــاطق الداخلیـــة والجنوبی

، رد شدیدة القسوة خاصـة خـالل اللیـلقة الدراسة في حدوث موجات بعلى منط اتأثیره

  . حیث تهبط درجات الحرارة أثنائها إلى مادون درجة التجمد 

فـوق المحـیط األطلسـي  تنشأ هذه الكتلة) : (mPطبیة البحریةقال ئیةهواالكتلة ال -3

فـي مـؤخرة لـبالد یندفع هواء هـذه الكتلـة إلـى األجـزاء الشـمالیة الغربیـة مـن ا، و الشمالي

الغـــرب إلــى الشـــرق فــي فصـــل المنخفضــات الجویــة التـــي تغــزو البحـــر المتوســط مــن 

عـن ارتفـاع  ةالمسـئول ي، وبـذلك فهـالرطوبةارتفاع نسبة و  بشدة البرودة تمیزت، و الشتاء

یجدر الذكر بأن الهواء  وهنا. )2(نسبة الرطوبة في منطقة الدراسة خالل فصل الشتاء 

قد یستمر فـي هبوبـه نحـو الجنـوب حتـى یصـل إلـى ) قاري والبحري ال( القطبي بنوعیه

  .)3(شمال السودان حامال معه موجات شدیدة من البرد

   

 أنواع الكتل الهوائیة المؤثرة على منطقة الدراسة) 9(شكل

 
  .، بتصرف 270أحمد النطاح، مرجع سابق، ص محمد : المصدر 

                                     
 . 156ص  مرجع سابق، ، دراسة في الجغرافیا: الجماهیریة امحمد عیاد مقیلي ، المناخ ،  )1(
 110عبد العزیز طریح شرف ، مرجع سابق ،  )2(
  .100، ص 1989مع الفاتح للجامعات، طرابلس، سالم علي الحجاجي، لیبیا الجدیدة، الطبعة الثالثة، منشورات مج )3(
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  :    الضغط الجوي والریاح

الجــوي والریــاح مــن أهــم عناصــر المنــاخ، وهمــا مرتبطــان ارتباطــا  یعتبــر الضــغط     

. ب فـــي تحــرك الریـــاح مــن منطقـــة ألخـــرىوثیقــًا، فـــاختالف الضــغط الجـــوي هــو الســـب

تتــأثر منطقــة الدراســة فــي فصــل الشــتاء بالضــغط المرتفــع االوزوري الــذي یمتــد عبــر و 

أمــا فــي فصــل .)1(الصــحراء الكبــرى إلــى أن یتصــل بنطــاق الضــغط المرتفــع اآلســیوي

فتكون المنطقة جـزءًا مـن نطـاق عظـیم االمتـداد مـن الضـغط المـنخفض الـذي  الصیف

یشــمل الضــغط المــنخفض االســتوائي الــذي یتزحــزح شــماًال فــي هــذا الفصــل، والضــغط 

  .)2(المنخفض الذي یتكون على الصحراء الكبرى نفسها بسبب شدة حرارتها

ــــغ نهایتــــه بــــأ) 10(والشــــكل ) 6(یوضــــح الجــــدول رقــــم و        ن الضــــغط الجــــوي یبل

ـــى حـــوالي حیـــث یصـــل )دیســـمبر(العظمـــى فـــي غـــات خـــالل شـــهر الكـــانون   940,4 إل

، تــم یأخــذ باالنخفــاض تــدریجیًا فــي بقیــة أشــهر الســنة حتــى یصــل إلــى نهایتــه لیبــارلم

لیبـار لم 934حیـث یبلـغ  ،)مـایو(والمـاء )یولیو(وناصر )یونیو(الصیف الصغرى في شهور؛

كمـا یبـدو أن الضـغط . فـي الثالـث  934,5لیبار في الثـاني ولم 934,2في األول، و 

 937,1 حـــوالي إلـــى )فبرایـــر(لیبـــار فـــي شـــهر النـــوارلم 939,4الجــوي یتغیـــر فجـــأة مـــن 

، ویعنــي ذلــك أن االنتقــال نحــو لیبــارلم 2,3أي بفــارق  )مــارس(ملیبــار فــي شــهر الربیــع

غط الخریفـي أو الشـتوي أو الضغط الربیعـي یكـون فجائیـًا أكثـر مـن االنتقـال نحـو الضـ

  .         الصیفي

، للیبـارم 936,7 حـوالي غـات محطـة ویبلغ المعدل السنوي للضـغط الجـوي فـي      

وهـذا االنخفــاض الواضــح فــي المعــدل ال یمكـن تفســیره إال باالرتفــاع فــي درجــة الحــرارة 

   .متراً  692والذي یقدر بحوالي  وارتفاع المنطقة عن مستوى سطح البحر

  

  

  

  

                                     
 . 97، ص  المرجع السابق، سالم علي الحجاجي )1(
 . 185عبد العزیز طریح شرف ، مرجع سابق ، ص  )2(
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  واتجاھات الریاح وسرعتھا للضغط الجوي المتوسطات الشھریة )6(رقم  جدول    

  )  2005 - 1975  (في محطة غات خالل الفترة  

  الشــهــر

  متوسط

  الضغط

  الجوي

  *)یبارلمل(

  النسبة المئویة التجاهات الریاح
متوسط 

سرعة 

الریاح 

یة  بالعقدة
مال

ش
  

یة
مال

ش
 

یة
شرق

  

یة
شرق

  

یة
نوب

ج
 

یة
شرق

  

ج
یة

وب
ن

  

یة
نوب

ج
 

یة
غرب

  

یة
غرب

  

یة
مال

ش
 

یة
غرب

  

س
ون

ك
  

  5,4  3,0  15,7  16,4  9,6  10,7  3,9  9,9  11,2  19,6  939,3  )ینایر( أي النار
  6,5  2,8  17,3  14,0  12,3  9,2  2,0  11,0  14,7  18,5  939,4  )فبرایر( النوار
  7,7  2,1  7,6  9,8  38,0  4,0  5,3  9,2  10,6  13,4  937,1  )مارس( الربیع
  8,2  1,5  11,5  10,2  29,1  6,9  9,8  8,5  11,7  10,8  935  )ریلاب( الطیر
  8,6  1,2  12,7  8,6  23,1  10,1  11,2  10,6  13,7  8,8  934,5  )مایو( الماء

  7  8,9  4,8  3,8  11,3  14,2  8,6  13,7  24,5  10,2  934  )یونیو( الصیف
  6,3  9,4  4,0  2,9  9,7  11,6  16,4  10,3  26,1  9,6  934,2  )یولیو( ناصر

  5,9  10,1  9,6  4,6  5,1  9,2  16,8  13,5  22,4  8,7  934,6  غسطسأ(هانیبال
  6,2  7,4  10,2  11,0  9,0  12,4  6,5  14,0  7,0  22,5  936,5  )سبتمبر( الفاتح
  5,8  8,6  5,6  9,3  8,6  10,7  5,1  19,4  13,8  18,9  937,2  )أكتوبر( التمور
  5,6  8,0  4,2  6,7  7,4  10,9  9,4  23,6  11,2  18,6  938,4  )نوفمبر( الحرث

  5,2  4,0  4,6  21,6  8,1  11,1  4,1  11,5  10,1  24,9  940,4  دیسمبر( الكانون
  6,5  5,5  8,9  9,9  14,2  10,1  8,3  12,9  14,7  15,5  936.7  المتوسط السنوي

   . أما النسب فهي من حساب الباحث، قسم المناخ ، طرابلس ،  المركز الوطني لألرصاد الجویة: المصدر

  
 
 
 
 
  

                                     
 .رصاد الجویة  المركز الوطني لألالضغط الجوي مصحح ومنسوب لمستوى سطح البحر ، وذلك حسب  *
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  )2005 -1975(طة غات خالل الفترة ري للضغط الجوي بمحالمتوسط الشه) 10(كل ش

 
  ) .6(ت الجدول رقم من عمل الباحث استنادًا إلى بیانا: المصدر

   

والشــكل ) 6(فــي منطقـة غـات، فیوضـح الجـدول رقـم  عـن اتجاهـات الریـاح مـاأ      

یة، هـي الشـمالیة والشـمالیة الشـرق فـي محطـة غـات أن االتجاهات الغالبة للریاح) 11(

حیــث یالحــظ أن مجمــوع الریــاح التــي تهــب علــى غــات مــن الشــمال والشــمال الشــرقي 

مــن مجمــوع الریــاح التــي تتعــرض لهــا طــوال العــام، وتــأتي % 30,7تصـل نســبتها إلــى 

الریــاح الجنوبیــة والجنوبیــة الغربیــة فــي المرتبــة الثانیــة، حیــث تصــل نســبة هبوبهــا إلــى 

مما یدل على . السنة % /5,5ة التتجاور ، كما یالحظ أن نسبة السكون قلیل24,3%

  .أن الریاح لیست هادئة في معظم شهور السنة 

الریاح توضح أنها متغیرة  التجاهاتومن جانب آخر فإن دراسة التوزیع الفصلي      

یالحـــظ هبـــوب  الشـــتاءففـــي فصــل ). 11(مــن فصـــل إلـــى آخـــر كمـــا یوضـــح الشـــكل 

، فـي حـین یالحـظ قلـة %17الغربیـة بنسـبة تلیهـا الریـاح % 21الریاح الشمالیة بنسـبة 

، وبصــفة عامــة %3,3هبــوب الریــاح الجنوبیــة الشــرقیة التــي لــم تتجــاوز نســبة هبوبهــا 

یمكـــن القـــول أن أغلـــب الریـــاح التـــي تهـــب علـــى غـــات خـــالل هـــذا الفصـــل تـــأتي مـــن 

  % .45,5الجهات الشمالیة بشكل عام، حیث تصل نسبتها إلى 
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، ویمكـن القـول %30الریـاح الجنوبیـة الغربیـة بنسـبة  فتسـود الربیـعأما في فصل      

بأن الریاح التي تهب من الجهات الجنوبیة بشكل عام هي السـائدة خـالل هـذا الفصـل 

خـالل هـذا % 1,6، في حین تقل نسـبة السـكون عـن %45,7حیث تصل نسبتها إلى 

حــو ة الشــرقیة وتصــل نســبتها نفتســود الریـاح الشــمالی الصــیفأمــا فــي فصــل . الفصـل 

، فـي حـین تصـل نسـبة الریـاح التـي تهـب مـن الجهـات الشـمالیة بصـفة عامــة 24,3%

والجـدیر  ،%34,4تلیها الریاح التـي تهـب مـن الجهـات الجنوبیـة بنسـبة % 36,3نحو 

كــأعلى معــدل % 9,4بالــذكر أن نســبة الســكون تــزداد خــالل هــذا الفصــل حیــث تصــل 

اح الشـمالیة، إذ تصـل نسـبتها فتسود الریـ الخریفأما في فصل . خالل فصول السنة 

في حین تصل نسبة الریـاح التـي تهـب  ،%19تلیها الریاح الشرقیة بنسبة % 20نحو 

تلیهـــا الریـــاح التـــي تهـــب مـــن الجهـــات % 37,2مـــن الجهـــات الشـــمالیة بصـــفة عامـــة 

مما یـدل علـى أن الریـاح % 8، في حین تصل نسبة السكون %26,8 بنسبةالجنوبیة 

  . هادئة خالل هذا الفصل

عقـدة 6,5حـوالي  فیالحظ أن متوسطها السنوي یصـل إلـى أما عن سرعة الریاح،     

، بمتوسـط )المـاء( ومـایو )ابریـل( ، وتبلـغ أقصـى سـرعة لهـا خـالل شـهري الطیـرالساعة /

، فــي حــین تبلــغ أدنــى ســرعة لهــا ســاعة للثــاني /عقــدة8,6اعة لــألول و ســ /عقــدة8,2

كمــا یوضــح الجــدول الســابق والشــكل   )ینــایر( روأي النــا )الكــانون( خــالل شــهري دیســمبر

)12. (   
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  ) 2005ـ  1975(اتجاهات الریاح في محطة غات خالل الفترة ) 11(شكل 

  
  ) . 6(ت الجدول رقم من عمل الباحث استنادًا إلى بیانا: المصدر  
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  ) 12(شكل  

  ) 2005ـ  1975(متوسط سرعة الریاح في محطة غات خالل الفترة 

  
  ) .6(ت الجدول رقم من عمل الباحث استنادًا إلى بیانا: المصدر 
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   ـ: التضاریس والبعد عن المسطحات المائیة -3
، تؤثر التضاریس والبعد عن المسطحات المائیة علـى المنـاخ فـي منطقـة الدراسـة     

متــر  100عنــا ففمــن المعــروف أن درجــة الحــرارة تــنخفض درجــة مئویــة واحــدة كلمــا ارت

نالحـــظ أن ) 3(ومـــن خـــالل النظـــر إلـــى الجـــدول رقـــم  ،)1(عـــن مســـتوى ســـطح البحـــر

متــر  962محطـة غــات تعــد أكثـر المحطــات الجنوبیــة ارتفاعـًا حیــث تقــع علـى ارتفــاع 

   .فوق مستوى سطح البحر

فــي قــاع وادي مــنخفض قــدیم ینحصــر بــین جبــال تــادرارت  مدینــة غــات ونشــأت     

تمتـد هـذه الكتـل الجبلیـة التـي تحـیط بمنطقـة الدراسـة و  .ي نـاجرأكاكوس وهضبة تاسـیل

، وبالتـالي فـإن تأثیرهـا الیبـدو واضـحًا علـى كـل اتجاه عام من الشمال إلى الجنوب في

بال على درجة العناصر المناخیة في منطقة الدراسة، وربما یكون أوضح أثر لهذه الج

الحــراري التــي تحــدث بــین نســیم  ، وذلــك مــن خــالل عملیــة التبــادلالحــرارة فــي المنطقــة

  . الجبل ونسیم الوادي 

ـــة نتیجـــة الخـــتالف درجـــة حـــرارة األجـــزاء المرتفعـــة       الجبـــال  (تحـــدث هـــذه العملی

، حیـث دیـة المجـاورة لهـا بمنطقـة الدراسـةعن حرارة المناطق السهلیة واألو  )والهضاب 

، فیتكـون علــى دیـةالل النهــار بدرجـة أشـد مــن األو تسـخن السـفوح المواجهــة للشـمس خـ

تلــك األجــزاء المرتفعــة ضــغط مــنخفض ینجــذب نحــوه هــواء بطــون األودیــة علــى شــكل 

ؤ تیــارات هوائیــة ، وذلــك عــن طریــق نشــ)نســیم الــوادي(لطیــف وضــعیف یســمى  نســیم

ویبلــغ ذروتــه مـــع  ،یم الــوادي بعـــد شــروق الشــمس مباشــرة، ویظهــر تــأثیر نســصــاعدة

  .  )2(، وینتهي مع غروب الشمسظهراً  12الساعة 

ن األودیــة ویصــعد نهــارًا إلــى أعلــى، أمــا أثنــاء وعلــى ذلــك تقــل كثافــة هــواء بطــو      

مـن الهــواء ، إذ یبـرد الهــواء المالمـس للقمـم الجبلیــة بسـرعة أكبــر اللیـل فیحـدث العكــس

علویـــة التــي تكــون فــي الغالـــب ، إضـــافة إلــى تــأثیر الریــاح الالمالمــس لبطــون األودیــة

إال ، ومن تم تتحول قمم الجبال إلى مراكز ضغط مرتفع تنحدر منها ریاح خفیفة اردةب

                                     
، دار میر للطباعة والنشر، داود سلیمان المنیر: ترجمة، الطبعة األولى، في المناطق الحارةتخطیط وبناء المدن ، اناتولي ریمشا )1(

 .25ص ، ف 1977، موسكو
 . 227، ص مرجع سابقحسن سید أبو العینین ،  )2(
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، حیث یهبط الهواء ذو الكثافـة )نسیم الجبل(أنها أقوى من نسیم الوادي، فیطلق علیها 

؛ وهو مـا یـؤدي إلـى انخفـاض درجـة الحـرارة ة من هذه القمم إلى بطون األودیةالمرتفع

، ویحــل محلــه هــواء أكثــر دفئــًا یــأتي مــن طبقــة ة الدراســةرًا خــالل اللیــل فــي منطقــكثیــ

وبالتــالي فــأن اخــتالف التضــاریس یجعــل . المالمســة لســطح األودیــة المنخفضــة الهــواء

  .)1(المناطق المنخفضة أشد حرارة من الجهات المجاورة

، تـــــدادها علـــــى كمیـــــة األمطـــــار الســـــاقطةالجبلیـــــة وام تویـــــؤثر اتجـــــاه المنحـــــدرا     

بلیــة الممتــدة بشــكل مــوازي التجــاه الریــاح یكــون تأثیرهــا علــى األمطــار فالسالســل الج

مــد علـى اتجـاه الریـاح یكــون محـدودًا، بینمـا تـأثیر الحــواجز الجبلیـة الممتـدة بشـكل متعا

طقة الدراسة تمتد في اتجاه شـمالي فإن الجبال المحیطة بمن ت اإلشارة، وكما سبقكبیراً 

زي التجـاه الریـاح التــي تهـب فـي نفـس االتجــاه جنـوبي وبالتـالي فهـي تمتــد بشـكل مـواـ 

  .تقریبا

، في حین یظهـر جبال على األمطار ال یبدو واضحاً وعلیه فإن أثر امتداد هذه ال     

، أوضــححــر المتوســط والمحــیط األطلســي أثــر الكتــل الجبلیــة الممتــدة علــى ســواحل الب

ســــي والبحــــر ن المحــــیط األطلفهــــي تعمــــل كحــــواجز تعیــــق الریــــاح الرطبــــة القادمــــة مــــ

، مما یـؤدي إلـى انخفـاض المناطق الداخلیة الواقعة خلفها ، وتمنع توغلها إلىالمتوسط

  .معدالت األمطار أو نذرتها في تلك المناطق 

ة وكمیــات اإلشــعاع الشمســي وٕالــى جانــب تــأثیر المرتفعــات علــى المطــر والحــرار      

ه ، حیـث تـنخفض مقـادیر الجـوي هـو اآلخـر یتـأثر باالرتفـاع ، فإن نظام الضـغطوالریاح

كمــا تــؤدي هــذه  ،نتیجــة لتنــاقص عمــود الهــواء ؛باالرتفــاع فــوق مســتوى ســطح البحــر

ــــع ترابیــــةالعملیــــة لتكــــوین منــــاطق ضــــغط محلیــــة مســــببة حــــدوث ز  فــــي المنــــاطق  واب

احــث حــدوث وقــد الحـظ الب، )2()زوبعــة الشـیطان(، وتعــرف تلـك الظــاهرة باسـم المنخفضـة

  . نزوفتهذه الظاهرة على طول وادي ت

هـــا أو بعـــدها عـــن بمـــدى قربیتـــأثر  جهـــة أخـــرى فـــإن منـــاخ أي منطقـــة ومـــن       

دورا في اختالف توزیـع درجـات  حیث أن تداخل الیابس والماء له، المسطحات المائیة

                                     
 . 133مرجع سابق، ص  صحاري العالم المداریة الحارة، سالم علي الحجاجي ، )1(
 . 325ناخیة ، مرجع سابق ، ص علي أحمد غانم ،الجغرافیا الم  )2(
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طحات المائیـة فتشـكل المسـ. خـتالف خصائصـهماا بسـببالحرارة علـى سـطح األرض 

س إال القلیـــل مـــن الحـــرارة ولفتـــرة زمنیـــة ، بینمـــا ال یخـــزن الیـــابمخـــازن ضـــخمة للحـــرارة

ة، ، ولهذا فإن الیابس یسخن بسرعة فـي النهـار أكثـر مـن المسـطحات المائیـ)1(محدودة

، وهــذا مــا یفســر ارتفــاع المــدى الحــراري بشــكل ملحــوظ كمــا أنــه یبــرد فــي اللیــل بســرعة

فـي فصـل تفاعـًا شـدیدًا خاصـة ، فترتفع درجة الحرارة في النهـار ار لى منطقة الدراسةع

، لتصـل إلــى ًا فـي اللیـل وخاصـة فـي فصـل الشـتاء، وتـنخفض انخفاضـا شـدیدالصـیف

  . درجة التجمد أحیانًا نظرًا لبعدها عن المسطحات المائیة التي توفر الرطوبة الجویة 

، وذلــك فــي اتجــاه )2(كــم 750تبعــد عــن البحــر بحــوالي وبمــا أن منطقــة الدراســة      

، خصوصـــًا وأن لبحریـــة تكـــون بعیـــدة كـــل البعـــد عنهـــاالتـــأثیرات ا نإفـــ، لـــذلك عمـــودي

شــمالي شــرقي یحــول دون  ـامتــداد مرتفعــات الجبــل الغربــي فــي اتجــاه جنــوبي غربــي 

ولـذلك فـإن معـدالت الرطوبـة تقـل هـي  ،ؤثرات البحریـة إلـى منطقـة الدراسـةوصول المـ

رارة خ الصـحراوي شـدید الحـتقـع المنطقـة تحـت تـأثیر المنـا حیـث األخرى في المنطقـة،

، فــي حــین م°40.3حــوالي  )یونیــو(متوســط درجــة الحــرارة فــي شــهر الصـیف ف، والجفـاف

  .                )3(ملم 0.8خالل أشهر الشتاء حوالي  المطریصل متوسط كمیة 

  

  

  

  

  
 
 
  

  

                                     
 . 105ف ، ص  1983، مطبعة النور النموذجیة ، األردن ،  2نعمان شحاذة ، علم المناخ ، ط )1(
 . 250000:1تم احتساب المسافة من خریطة لیبیا الجیولوجیة، مقیاس رسم  )2(
 .، بیانات غیر منشورة المناخ، طرابلس الجویة، قسمالمركز الوطني لألرصاد ، اعتمادًا على بیانات حسابات الباحث )3(
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  :الرطوبة النسبیة  -أ
 Waterتعـــرف الرطوبـــة النســـبیة بأنهـــا النســــبة المئویـــة لكمیـــة بخـــار المــــاء      

Vapour وذلـك مـا یمكـن أن یحملـه الهـواء مـن بخـارإلـى  في الهـواء ة فعلیاً لموجودا ،

اء تتناســب ویالحــظ أن مقــدرة الهــواء علــى حمــل بخــار المــ ،)1(عنــد درجــة حــرارة معینــة

، بمعنــى أنــه كلمــا ارتفعــت درجــة حرارتــه زادت مقدرتــه علــى طردیــًا مــع درجــة حرارتــه

  . )2(حمل كمیة جدیدة من بخار الماء

یــًا فــي الدراســات المناخیــة، حیــث لتبــر الرطوبــة النســبیة المقیــاس المطبــق عموتع     

، فعنــدما فــي أي مكــان فــي درجــة حــرارة معینــة تمكننــا مــن معرفــة درجــة تشــبع الهــواء

  .)3(عن حالة التشبع% 20فإن ذلك یعني أن هنالك نقصًا قدره % 80تكون الرطوبة 

بیة فـي وسـط السـنوي للرطوبـة النسـأن المت) 13(والشـكل) 7(ویوضح الجدول رقـم     

بانخفــاض  ، ولــذلك یمكــن القـول بــأن منطقــة الدراسـة تمتــاز%27,3غـات یبلــغ حـوالي 

إضــافة إلــى وقــوع  . )4(وذلـك بســبب ارتفــاع درجــة الحـرارة؛ كبیـر فــي معــدالت الرطوبــة

المنطقـة فــي اإلقلــیم الصــحراوي الجــاف والبعیـد عــن المســطحات المائیــة ونــدرة الغطــاء 

   .يالنبات

، حیث یصل الشتاءأما عن التوزیع الفصلي للرطوبة فتبلغ أقصاها خالل فصل      

، وذلك بسبب برودة الجو وظهور كحد أقصى% 39,4هذا الفصل إلى معدلها خالل 

أعلى معدل رطوبـة حیـث وصـلت إلـى  )ینایر( وسجل شهر أي النار ،)5(بعض السحب

العواصف ة الحرارة وكثرة هبوب وبسبب ارتفاع درج الصیفأما في فصل % . 42,3

 ســجل شــهر ناصــر، وقـد %18,5الرطوبـة النســبیة یــنخفض إلــى ن متوســط إفــ الترابیـة

  . %17,9أقل معدل للرطوبة بلغ  )یولیو(

                                     
 .255علي موسى، المعجم الجغرافي المناخي، مرجع سابق، ص  )1(
 . 312حسن سید أحمد أبوالعینین ، مرجع سابق  ، ص  )2(
 . 126، ص 2003، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 1دراسة في الجغرافیا الطبیعیة، ط: سهل بنغازي ، محمد عبداهللا المة )3(
 .  160سالم علي الحجاجي ، صحاري العالم المداریة الحارة ، مرجع سابق ، ص  )4(
 . 161المرجع نفسه ، ص  )5(
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غیــر أن هــذا الوضــع قــد ینقلــب خــالل فصــل الصــیف فترتفــع نســبة الرطوبــة إلــى      

مــــنخفض الحــــزام  ر امتـــدادوذلـــك بســــبب وقــــوع المنطقـــة تحــــت تــــأثی% 90أكثـــر مــــن 

  . )1(، مما یؤدي إلى انسیاب الهواء الرطب باتجاه المنطقةاالستوائي

أن العالقـة بــین الرطوبــة النسـبیة والتبخــر فـي محطــة غــات ) 14(ویوضـح الشــكل     

ویعنـــي ذلـــك أنـــه كلمـــا زادت الرطوبـــة یقـــل  ،*)0,9-(ســـالبة وقویـــة جـــدًا حیـــث بلغـــت 

  . ة النسبیة التبخر، وكلما زاد التبخر تقل الرطوب

  

 )2005ـ  1975(في محطة غات خالل الفترة  (%)متوسط الرطوبة النسبیة) 7(رقم  جدول
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42,3  35  27,7  22,3  19,5  18,3  17,9  19,3  21,7  28  34.7  41,7  27.3  

  . المركز الوطني لألرصاد الجویة ، قسم المناخ ، طرابلس ، أما النسب فهي من حساب الباحث :المصدر

  

  

  )2005ـ  1975(خالل الفترة  متوسط الرطوبة النسبیة في محطة غات) 13(شكل 

  
   ) .7(ت الجدول رقم من عمل الباحث استنادًا إلى بیانا: المصدر

                                     
، وأمطــار                  أمطــار خریفیــة علــى الســاحل الغربــي ، أنظمــة حملیــة متوســطة النطــاق مرتبطــة بظــاهرة تســاقطعبــدالفتاح الهــادي الشــیباني )1(

، ورقـة مقدمـة للملتقـى العاشــر ))تقرار جـوي مفاجئـة اسـ مدراسـة سـینوبتكیة لحــاالت عـد(( غربـي ومنـاطق الوسـط صـیفیة علـى الجنـوب ال

   .ف  10/12/2003 - 8 ،بنغازي، رافیین اللیبیین ، جامعة قاریونسللجغ
 .حسبت بتطبیق معامل ارتباط بیرسون  *
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 العــالقة بین التبخـر والـرطـوبـة النسبیة في محطة غات) 14(شكل 

 
  ) . 9ـ  7(إلى بیانات الجداول رقم من عمل الباحث استنادًا : المصدر
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  : األمـطـار -ب
وبعــدها  الحـار الجــاف مــن نتـائج وقــوع منطقـة غــات فــي النطـاق الصــحراوي كـان     

ت معـــدالت األمطــار فیهــا بشـــكل عــن التــأثیرات البحریــة وكتـــل الهــواء الرطبــة أن تــدن

-1975(علیهـــا خـــالل الفتـــرة  التـــي ســـقطت، فـــالمجموع الكلـــي لكمیـــة األمطـــار كبیـــر

تعــد مـــن أكثــر جهـــات  وبالتـــالي فهــي. )3(ملحــق ) ملـــم 322,9(لــم تتجــاوز ) 2005

وتحصــــل المنطقــــة فــــي بعــــض الســــنوات علــــى أمطارهــــا مــــن األنظمــــة . العــــالم جفافــــاً 

التصاعدیة المرتبطة ببعض االنخفاضات الجویة الشتویة، وفي سنوات أخرى تحصـل 

علــــى بعــــض األمطــــار المرتبطــــة بالنظــــام الموســــمي المتمركــــز علــــى أقــــالیم جنــــوب 

  .)1(الصحراء

هــو أكثــر شــهور ) مــارس( أن شــهر الربیــع) 15(والشــكل) 8(ویوضــح الجــدول رقــم      

، یلیــه شــهر أي لــمم 2,1، حیــث یصــل متوســط ســقوط األمطــار فیــه إلــى الســنة مطــراً 

فلـم ) یولیـو( ، أما أشد شهور السنة جفافًا فهـو شـهر ناصـرلمم 1,8بمتوسط ) ینایر( النار

  . سنة  31 مدىتتلقى منطقة الدراسة أي كمیة من األمطار خالل هذا الشهر على 

وتتمیز األمطار في المناطق الصحراویة ومنطقة الدراسة أحداها بعدم وجود قمة      

، ویتضــح ذلــك مــن كــن أن یســقط خــالل أي وقــت مــن الســنةواضــحة للمطــر، فهــو یم

بلـغ مجمــوع كمیـة المطــر ی الشــتاءخـالل دراسـة التوزیــع الفصـلي لألمطــار ففـي فصـل 

مـــن أجمـــالي كمیـــة % 29,2م أي مانســـبته لـــم 94علـــى المنطقـــة حـــوالي  تســـقطالتـــي 

منخفضات البعض  لتوغلوهي غالبًا أمطار إعصاریة تنشأ نتیجة ، )3(ملحق  المطر

، )2(، عنـدما تكـون شـدیدة القـوةبعیدًا عـن مسـالكها المألوفـة فـي الشـمال الجویة الشتویة

كمـا یظهـر  .أو نتیجة عبور كتل هوائیة مداریة أو استوائیة رطبة من جنوب الصحراء

ــ الربیــعكمیــة األمطــار التــي ســقطت خــالل فصــل  أن )3(مــن الملحــق  المنطقــة  ىعل

بینمــا تصــل ، طــار المنطقــةمــن أجمــالي أم% 30م أي مانســبته لــم 97حــوالي  بلغــت

مـن أجمـالي % 18,2سـبته مم أي مان 58,7حوالي  الصیفكمیة المطر خالل فصل 

وتنشأ أمطاره من األنظمة  ،جفافاً  ذا الفصل أكثر فصول السنة، ویعتبر هكمیة المطر

                                     
 . 173، مرجع سابق ، ص رافیادراسة في الجغ: الجماهیریة ، المناخ ، امحمد عیاد مقیلي )1(
 . 139ص ، جمال الدین الدناصوري ، مرجع سابق  )2(
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التصــاعدیة التــي تتشــكل نتیجــة لوصــول امتــدادات الموســمیات االســتوائیة إلــى منطقــة 

كمیــة األمطــار التــي ســقطت علــى المنطقــة خــالل فصــل الخریــف  بلغــتو .  )1(الدراســة

میـــة األمطـــار الســـاقطة علـــى مـــن أجمـــالي ك% 22,6م أي مانســـبته لـــم 73,2حـــوالي 

، وتــرتبط هــي األخــرى بــانحراف بعــض المنخفضــات الجویــة عــن )3(المنطقــة ملحــق 

   .مساراتها 

  
  )2005ـ  1975(في محطة غات خالل الفترة  األمطار الشهریةمتوسط ) 8(رقم  جدول
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كمیة  متوسط

   مللم / األمطار 
1,8  0,2  2,1  0,5  0,4  0,8  0  1  0,3  1,1  0,8  0,8  9,8  

   .المركز الوطني لألرصاد الجویة ، قسم المناخ ، طرابلس ، أما النسب فهي من حساب الباحث :المصدر
  

  

  )2005 – 1975(الشهري لكمیة األمطار في محطة غات خالل الفترة المتوسط) 15(شكل 

 
   ) .8(ت الجدول رقم من عمل الباحث استنادًا إلى بیانا: المصدر

                                     
مقدمـة لقسـم الجغرافیــا، كلیـة اآلداب، جامعــة السـابع مــن ) غیـر منشــورة(یوسـف زكـري، األمطــار والتبخـر فــي لیبیـا ، رسـالة ماجســتیر )1(

  . 122، ص  1998أبریل ، الزاویة ، 
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  :التبخر -ج
یعرف التبخر بأنه تحول جزیئات الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیـة فـي      

مـن  عـددویتوقـف معـدل التبخـر علـى . )1(فـي الهـواء شكل جزیئات غیر مرئیـة سـابحة

العوامل مثل درجة حرارة الهواء ودرجـة جفافـه وسـرعة الریـاح، حیـث أن الهـواء الـدافئ 

یمتلـك قــدرة كبیــرة علــى امتصـاص بخــار المــاء، إذ أن هنــاك عالقـة طردیــة بــین درجــة 

دل التبخــــر حــــرارة الهــــواء ومعــــدل التبخــــر، فكلمــــا زادت درجــــة حــــرارة الهــــواء زاد معــــ

كمــا أنــه كلمــا زادت رطوبــة الهــواء قلــت قدرتــه علــى امتصــاص المزیــد مــن  والعكــس،

بخار الماء، ویتوقف التبخر تمامًا عندما یتشبع الهواء بالرطوبة، إذ أن التبخـر یحـدث 

كمــا أن التبخــر یــزداد مــع زیــادة . ســریعًا فــي الهــواء الجــاف وبطیئــًا فــي الهــواء الرطــب

ح السـریعة تعمـل باسـتمرار علـى إزالـة طبقـة الهـواء الرطبـة القریبـة سرعة الهواء، فالریا

، ولمـا كانـت )2(من السطح وتستبدله بهـواء آخـر جـاف بإمكانـه امتصـاص بخـار المـاء

منطقـــة الدراســـة تتمیـــز بـــدرجات حـــرارة عالیـــة وانخفـــاض كبیـــر فـــي معـــدالت الرطوبـــة 

  . المنطقةوزیادة سرعة الریاح فهذا یفسر ارتفاع معدالت التبخر في 

بــــأن منطقــــة الدراســــة تمتــــاز ) 16(والشــــكل) 9(حیــــث یظهــــر مــــن الجــــدول رقــــم     

، كمــا مللــم 15,8ط الســنوي للتبخــر حــوالي بمعــدالت تبخــر عالیــة حیــث یصــل المتوســ

، فصــل الصــیف وتقــل خــالل فصــل الشـــتاء یالحــظ أن معــدالت التبخــر تــزداد خــالل

حیـث بلغـت ) یونیـو( الصـیف حیث أن أعلى معدالت التبخر في غات تسجل فـي شـهر

 ىأدنـــ) ینـــایر( ، وســـجل شـــهر أي النـــارم وذلـــك خـــالل فتـــرة التعامـــد الشمســـيمللـــ 22,4

مللــم وذلــك النخفــاض درجــات  7.4حیــث وصــل إلــى  ،ةمعــدالت التبخــر فــي المنطقــ

  . الحرارة خالل هذا الشهر 

ذ یصـــل إاختالفـــًا كبیـــرًا بـــین فصـــول الســـنة،  وتظهــر المعـــدالت الفصـــلیة للتبخـــر     

، وذلـك بتـأثیر ارتفـاع مللـم 21,6ل فصل الصیف حیث یبلغ معدل التبخر أقصاه خال

فیـه ، یلیـه فصـل الربیـع الـذي تصـل الجـودرجات الحرارة وانخفاض كمیة الرطوبـة فـي 

، وتبلــغ معــدالت التبخــر أدناهــا خــالل فصــل الشــتاء مللــم 18,1معــدالت التبخــر إلــى 

                                     
 .138ي الطقس والمناخ، مرجع سابق، صامحمد عیاد مقیلي، مقدمة ف )1(
 .139المصدر نفسه، ص  )2(
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اض درجات الحرارة وزیادة كمیات الرطوبة وتلبد مللم، وذلك النخف 8,5فهي التتجاوز 

  .السماء بالغیوم 
  

  )2005ـ  1975(في محطة غات خالل الفترة  كمیة التبخرمتوسط ) 9(رقم  جدول
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متوسط كمیة 

التبخر 

  شهر/مللم

7,4  10,6  14,5  18,6  21,2  22,4  21,7  20,7  18,6  15  11,1  7,5  15,7  

  .سب فهي من حساب الباحث المركز الوطني لألرصاد الجویة ، قسم المناخ ، طرابلس ، أما الن:المصدر

  

  
 ) 2005ـ  1975(متوسط كمیة التبخر في محطة غات خالل الفترة ) 16(شكل 

 
   ) .9(ت الجدول رقم من عمل الباحث استنادًا إلى بیانا: المصدر
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أن العالقـــة بـــین األمطـــار والتبخـــر فـــي محطـــة غـــات ) 17(كمـــا یوضـــح الشـــكل      

ویعني ذلك أنـه كلمـا زادت األمطـار لـیس  ،*)0,4-(سالبة وضعیفة جدًا، حیث بلغت 

  .بالضرورة أن یقل التبخر 

  

  

  

  

 العــالقة بین األمطار والتبخر في محطة غات )17(شكل

 
  ) .9ـ  8(إلى بیانات الجداول رقم من عمل الباحث استنادًا : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

                                     
 .حسبت بتطبیق معامل ارتباط بیرسون  *
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   :العواصف الترابیة -4
اح المحلیـة التـي ف لهبـوب الریـتتعرض منطقة غات خـالل فصـلي الربیـع والصـی     

، جافـًا ومحمـًال بالغبـار واألتربـة ، ولذلك فـإن الجـو عنـد هبوبهـا یصـبح)القبلي(تعرف بـ

الناعمـة منهـا  وذلك من خالل ما تقوم به هذه الریاح من نقل لجزیئـات التربـة وخاصـة

ونــدرة التربـة المفككـة  ـ، ویسـاعد مـن قـوة وشـدة العواصــف الترابیـة آلالف الكیلـومترات

  . الغطاء النباتي وشكل السطح وسرعة الریاح القادرة على انتزاع جزیئات التربة

هو أكثر الفصول التي تحدث فیها  الصیفأن فصل ) 10(ویوضح الجدول رقم      

مــن مجمــوع عــدد % 42أي بنســبة  *یومــاً  229العواصــف الترابیــة، حیــث بلــغ عــددها 

فیه عدد أیام هبوب العواصف الترابیة إلى  الذي وصل الربیعأیام الهبوب، یلیه فصل 

مـــــن أجمـــــالي عـــــدد أیـــــام الهبـــــوب، ویعـــــزى اشـــــتداد % 38,5یومـــــًا أي بنســـــبة  209

العواصــف الترابیــة خــالل هــذین الفصــلین لكثــرة مــرور االنخفاضــات الجویــة الربیعیـــة 

بینمـا . )1(التي تندفع في مقدمتها والتـي غالبـًا مـا تتسـبب فـي إثـارة األتربـة وریاح القبلي

% 9,5تقل العواصف الترابیة نسبیًا خالل فصـل الشـتاء حیـث التتجـاوز نسـبة هبوبهـا 

.  

هـو أكثـر شـهور  )مـارس( أن شـهر الربیـع) 18(والشـكل) 10(ویوضـح الجـدول رقـم     

یومــًا أي  89، حیــث بلــغ عــددها هــب فیهــا العواصــف الترابیــة فــي غــاتالســنة التــي ت

، یلیــه شــهر ف التــي تعرضــت لهــا المنطقــةالعواصــ مــن أجمــالي عــدد% 16,5بنســبة 

مــن أجمــالي عــدد أیــام % 15,5یومــًا أي بنســبة  87حیــث بلــغ عــددها  )یولیــو( ناصــر

ة تعرضـًا لهبـوب أقـل شـهور السـن )فبرایـر( ، ومن ناحیة أخرى یعتبر شهر النـوارالهبوب

 یلیه شهري الحـرث ،%2,3یومًا أي بنسبة  12وز عددها ، فلم یتجاالعواصف الترابیة

  .لكل منهما % 2,5بنسبة  )دیسمبر( والكانون )نوفمبر(

أن ) 4(صف الترابیة، فیوضح الملحق رقـم أما عن السنوات التي تشتد فیها العوا     

أكثــر الســنوات تعرضــًا للعواصــف الترابیــة فــي محطــة غــات، ) 1977-1975(عــامي 

فــي  )یومــاً  26(ألولــى وفــي ا )یومــاً  32(حیــث بلــغ عــدد أیــام العواصــف الترابیــة بهــا 

                                     
 )سنة  31( یقصد بها عدد أیام الهبوب خالل الدورة المناخیة للمنطقة  *
 . 188عبد العزیز طریح شرف ، مرجع سابق ، ص  )1(
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، أمـــا الســـنوات التـــي شـــهدت أقـــل عـــدد مـــن العواصـــف الترابیـــة وجـــد أن عـــامي الثانیــة

لألولى و  )أیام 9(، حیث بلغ عددهاأقل السنوات تعرضًا للعواصف) 1985-1989(

  .  للثانیة  )أیام 6(

  

  

  

  ام العـواصف الترابیةعدد أیـ) 10(رقم  جدول

  ) 2005ـ  1975(الل الفترة في منطقة غات حسب أشهر وفصول السنة خ
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عدد 

  األیام
89  66  54  59  87  83  24  17  14  14  26  12  

المتوسط 

  الشهري
16.5  12.1  9.9  10.8  15.9  15.3  4.4  3.1  2.5  2.5  4.7  2.3  

  المعدل

  الفصلي
38.5%  42%  10%  9.5%  

45.4 
   یوم

  .لمناخ ، طرابلس ، أما النسب فهي من حساب الباحث المركز الوطني لألرصاد الجویة ، قسم ا: المصدر
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  عدد أیام العواصف) 11(  شكل

  )2005ـ  1975(غات خالل الفترة  التي شهدتهاالترابیة 

 
  ،) 10(ت جدول رقم من عمل الباحث استنادًا إلى بیانا: المصدر

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
  

  
 
  
  

  

  لثالــثالـفـصــل ا

  والتخـطيـط العـمـرانـي يف األقاليماخ ـناملُ 
  احلـــــارة اجلــــــافــــــة 
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  الفصل الثالث
 المناخ والتخطیط العمراني في األقالیم الحارة الجافة

  :تمهید
نمـــوذج لألقـــالیم الحـــارة الجافـــة، والتـــي یجـــب أن یتمیـــز نمـــط  مدینـــة غـــاتتعتبـــر      

عالقــة م األخــرى، لــذلك یتنــاول هــذا الفصــل دراســة التخطــیط العمرانــي بهــا عــن األقــالی

، ونمــــط التخطــــیط فــــي األقــــالیم الحــــارة الجافــــة، ثــــم أهــــم بالمنــــاخ التخطــــیط العمرانــــي

والتـي تفـرض إتبـاع نمـط معـین مـن  االعتبارات المناخیـة المـؤثرة فـي التخطـیط العمرانـي

سـتعرض نشـأة التخطیط یتماشـى مـع الظـروف المناخیـة السـائدة فـي هـذه المنـاطق، ثـم ن

  . التي مرت بها  مراحل التخطیط العمرانيمدینة غات و 

  

  

   :الُمناخب التخطیط العمراني عالقة: أوًال 
تعلــم اإلنســان علــى مــر التــاریخ كیــف یــتحكم بظــروف البیئــة والمنــاخ مــن حولــه،       

وتعامل معها كعامل حاسم في تخطیط وبناء مسكنه، كما تعلم كیف یتعامل مـع المنـاخ 

لبیئـــة المحیطـــة مـــن أجـــل تحقیـــق راحتـــه ســـواء الجســـمیة أو النفســـیة، وتمكـــن بفطرتـــه وا

وخبرتــه المكتســبة مــن أن یفهــم البیئــة والمنــاخ الــذي یتواجــد فیــه، وأن یطــور مســكنه بمــا 

یتالءم مع تلك البیئة وذلك المناخ، لیحقق لنفسه ولعائلته مسكنًا مریحـًا یسـتطیع فیـه أن 

فقــد حــرص اإلنســان علــى أن یتضــمن بنــاؤه للمــأوى  ،ختلفــةیمــارس حیاتــه ونشــاطاته الم

 مالمنـاخ، ومحاولـة إیجـاد جـو داخلـي مالئـ تـأثیرات الحمایـة مـن: عنصرین رئیسیین هما

  . )1(لراحته

لقــد أثــر المنــاخ بصــورة كبیــرة علــى الطــابع التخطیطــي والمعمــاري الــذي ســاد فــي و      

خ والبیئـة علـى شـكل المسـكن وتوزیـع ، وانعكسـت طبیعـة المنـاالمدن الصـحراویة القدیمـة

فراغاته ومواد البنـاء المسـتعملة فیـه، فتنوعـت أشـكال وأنمـاط البنـاء واختلفـت المعالجـات 

التخطیطیــة التــي وضــعت ســواء علــى مســتوى المســكن نفســه أو علــى مســتوى المدینــة 

   . )2(ككل

                                     
)1(  Wazeri, Y.H. , The relation between solar  radiation  and  building  design in north Africa, M.Sc., 

Thesis, Institute of African Research and Studies, Dep. Of Natural Resources, Cairo Univ., Cairo, 1997, 
p. 2 .      

 .  118ص، 1988سسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، المؤ ، حسن فتحي ، الطاقات الطبیعیة والعمارة التقلیدیة، الطبعة األولى )2(



94 
 

وف الظر اإلنســـان بـــ اهتمـــاموخـــالل التـــاریخ اإلنســـاني نجـــد أمثلـــة واضـــحة لمـــدى      

وهـــو مایتضـــح مـــن خـــالل دراســـة العدیـــد مـــن نظـــم . المناخیـــة ومحاولـــة التكیـــف معهـــا 

التخطــیط والعمــارة فــي مختلــف الحضــارات ، ففــي مصــر أهــتم الفراعنــة بتوجیــه أســطح 

، كمـــا تـــم توجیــه مـــداخل المعابـــد بحیـــث ت نحـــو الجهـــات األصـــلیة بدقــة عالیـــةاألهرامــا

  . )1(داخل المعبد تصل أشعة الشمس إلى

فـي تخطـیط  أثـرت ویذكر أرسطو أن العوامل المناخیة كانت من أهم العوامل التـي     

قراط بضرورة تخطیط المدینة بحیث یمكن للمسـاكن المدن اإلغریقیة، حیث أوصى هیبو 

أن تدخلها الشمس ، وقد تحقق ذلك من خالل تقـاطع الشـوارع فـي زوایـا قائمـة وموجهـة 

 أشـــــعة ینـــــة حســـــنة التهویـــــة وتـــــدخل مســـــاكنهانحـــــو الجهـــــات األصـــــلیة فأصـــــبحت المد

   .)2(الشمس

أن أهمیتـــه تـــنعكس بصـــورة  اوأهـــتم المســـلمون منـــذ البدایـــة بالعامـــل المنـــاخي ورأو      

المدینـــة ونمـــط تخطیطهـــا والشـــكل البنـــائي الـــذي تأخـــذه متـــأثرة بنـــوع مباشـــرة علـــى حیـــاة 

اد أشترط أن یكـون موقعهـا غدلمنصور عندما أراد بناء مدینة بلخلیفة افا. المناخ السائد 

، فكلــف عــدد مــن رجالــه بالمبیــت فــي موضــع المدینــة  لیدرســوا الشــروط الصــحیةیحقــق 

ثـم أصـبح هـذا الـنهج واضـحًا فـي تخطـیط .  )3(موقع بغـداد لطیـب هوائهـا فاختیرأحواله 

، ســواء فــي أثــر المنــاخ علــى تخطــیط الشـــوارع نــات المعماریــة للمدینــة اإلســالمیةالتكوی

جاهاتهـا، أو فـي نمــط البنـاء للمنـازل والمبـاني األخــرى التـي تالصـقت وأصــبح وتحدیـد ات

خططت المدینـة اإلسـالمیة لتراعـي ظـروف وهكذا  .الفناء عنصرًا رئیسیًا في تخطیطها 

المنــاخ الصــحراوي الحــار فنشــأت المــدن مغلقــة تتقــارب بیوتهــا وتضــیق شــوارعها بهــدف 

 )4(لى هواء بارد داخل الطرق والممـراتمن الظالل والحفاظ ع قدر الحصول على أكبر

.  

                                     
المجلس الوطني  ،304، العدد سلسلة عالم المعرفةالروافد التي شكلت التعمیر اإلسالمي، : ري، العمارة اإلسالمیة والبیئةیحیى وزی )1(

  . 15-14، ص ص  2004الكویت،  ،للثقافة والفنون واآلداب 
  . 38، ص  1981، القاهرة ، یط المدن ، مكتبة األنجلو المصریة محمد عبداهللا ، تاریخ تخط )2(
، ، مقدمـة لقسـم الجغرافیـا)غیـر منشـورة(دراسـة فـي جغرافیـة المـدن، رسـالة ماجسـتیر: فاطمة حسن حمـودة ، تخطـیط المدینـة اإلسـالمیة  )3(

 . 6ص ،  2005كلیة اآلداب والعلوم بني ولید ، جامعة المرقب ، الخمس ، 
العربیة في ضوء المنهج اإلسالمي، بحث قدم في المؤتمر العلمي الثاني لهیئة الدین محمد علي، المعاییر التخطیطیة للمدینة عصام  )4(

 . 56ص ،  2001) مایو(الماء 8-6،  )لیبیا(الجزء األول ، طرابلس مجلد األبحاث ، المعماریین العرب ،
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إن انتقـال اإلنســان مــن منــاطق تتمیـز بمنــاخ مالئــم للعــیش إلـى منــاطق أخــرى أقــل      

لالســتعانة بــالمالبس وتصــمیم البنــاء بمــا یــالءم المنــاخ الجدیــد للحصــول مالئمــة دفعتــه 

لیصـمم  اإلنسـان فـي الماضـي صـعوبة كبیـرة ولم یجـد، على أكبر قدر ممكن من الراحة

، ففـي المنـاطق المنخفضـة الحـرارة یحتـاج مسكنه بالصـورة التـي تسـتجیب لحاجـة المنـاخ

ن تصــمیم المســكن یجــب أن یراعــى فیــه الحصــول علــى إ، ولــذلك فــاإلنســان إلــى التدفئــة

الشمســي، وأن تكــون فتحــات التهویــة فــي المســكن قلیلــة  اإلشــعاعأكبــر قــدر ممكــن مــن 

أما فـي . ر قدر ممكن من حرارة المنزل الداخلیة وصغیرة حتى یضمن الحفاظ على أكب

المنــاطق الحــارة فــإن اإلنســان بحاجــة إلــى التبریــد، فالتصــمیم فــي هــذه الحالــة یجــب أن 

یراعـــى فیـــه التقلیـــل مـــن اإلشـــعاع الشمســـي المباشـــر واســـتخدام طاقـــة الهـــواء التبریدیـــة 

ل فترة قصیرة مـن ومن خالل التجربة استطاع اإلنسان القدیم وخال .)1(بأقصى ما یمكن

إیجـاد التصـمیم المالئــم لمنـاخ المنطقـة التــي یسـكنها، كمـا اســتطاع أن یحـدد نـوع المــواد 

التــي یجــب اســتخدامها فــي البنــاء لخدمــة أغراضــه فــي زیــادة الحــرارة أو خفضــها داخــل 

  .المنزل 

دته البشــریة منـذ الثــورة ومـع التطــور والتقـدم التقنـي الــذي شـه الوقـت الحاضــروفـي      

ان فــي التخطــیط العمرانــي ، تضــاءلت أهمیــة المنــاخ كعنصــر یهــتم بــه اإلنســالصــناعیة

الكهربائیة یستطیع تـوفیر  تكییف الهواء، وأصبح من خالل اعتماده على أجهزة والعمارة

الظـروف الجویـة والمناخیـة  سـوء، رغـم ف الحراریة المریحة له فـي الـداخلأفضل الظرو 

إال أن اسـتخدام هـذه الوسـائل الصـناعیة مكلـف  . )2(بـهالتي تحیط بالمبنى الذي یتواجد 

، ولهذا یظل البحث عن وسائل طبیعیة ات كبیرة من الطاقة غیر المتجددةكمی كویستهل

هـي األسـاس فـي الدراسـات للحمایـة واالسـتفادة مـن عوامـل المنـاخ وتخطیطیة ومعماریة 

  . حة ألغلبیة السكان بأقل التكالیف، حتى تتوفر الراالتطبیقیة

ولهـــذه األســـباب وألســـباب عدیـــدة أخـــرى تتعلـــق بشـــعور اإلنســـان بالراحـــة یصـــبح      

 موضــوع المنــاخ والتخطــیط العمرانــي مــن األمــور التــي اســتحوذت علــى اهتمــام البــاحثین

حیـث توصـل البـاحثون فـي هـذا  .والمهندسـینالمخططـین أو  الجغـرافیینسواء كانوا مـن 

                                     
 . 265ص ،  1990لمناخ التطبیقي، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، عادل سعید الراوي، قصي عبدالمجید السامرائي، ا )1(
 .19ص ،مرجع سابقوآخرون،  حنان یامین )2(
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لیراعــي ظــروف المنــاخ عنــد إعــداده التصــامیم المجــال إلــى أن اإلنســان یجــب أن یعــود 

لمســكنه أو مكــان عملــه، فالمنــاخ بعناصــره المختلفــة لــه تــأثیر مباشــر فــي اختیــار المــواد 

التــي تســتعمل فــي البنــاء ومــن ثــم فــي منــاخ المنــزل الــداخلي، فاســتخدام هــذه المعلومــات 

اسـتخدام  من شأنه أن یرفع مـن نسـبة شـعور اإلنسـان بالراحـة مـن غیـر أن یضـطر إلـى

   .كثیف لألجهزة داخل المنزل 

فالدراسـة ، ولقد أدرك اآلن معظـم مهندسـي العمـارة أهمیـة تـأثیر المنـاخ علـى البنـاء     

تعـد نقطـة  )انجلتـرا(د في جامعـة شـیفل 1958عام  (page)بیج  رالبروفیسو  التي قدمها

نظمـة الیونسـكو هـذا المیـدان، وبعـد أن ُأكـدت جوهریـة هـذه المسـألة عقـدت مالبدایة فـي 

 1963فــي أثنــاء انعقــاد المــؤتمر العلمــي الثالــث لألرصــاد الجویــة فــي عــام نـدوة خاصــة 

كمـا نشـرت المنظمـة بحثـًا فـي  لدراسة المناخ داخـل الغرفـة فـي المنـاخ الجـاف والرطـب،

عـــن دور المنـــاخ فـــي تصـــمیم المســـكن وخاصـــة مـــا یتوافـــق مـــع المناخـــات  1971عـــام 

  . )1(الحارة

هــي  لمنــاخ األمثــل لراحــة اإلنســان وتحدیــده،إلــى ا وصــولالمحــاوالت لل إن أفضــل     

وتوصــل فیهــا لعمــل مخطــط  1963عــام   (Olgyay)المهنــدس أولجــايالتــي جــاء بهــا 

ـــاني لمـــدى شـــعور اإلنســـان بالراحـــة، شـــكل فقـــد اســـتخدم العناصـــر المناخیـــة ) . 19(بی

عملیــة التخطــیط وهــي والتــي یجــب مراعاتهــا عنــد  األربعــة المــؤثرة علــى راحــة اإلنســان

اإلشـــعاع الشمســـي والحـــرارة والرطوبـــة وســـرعة الریـــاح، مـــع افتـــراض أن ارتفـــاع المكـــان 

قــــد  عــــن ســــطح البحــــر، وأن یكــــون اإلنســــان مرتــــدیًا مالبــــس خفیفــــة اً متــــر  300الیزیــــد 

ویعمــل عمــًال بســیطا، وحــدد منطقــة الراحــة بــأن تتــراوح درجــة الحــرارة فــي ) كــغ1(تعــادل

، ) م°22,4-20,3(، وفـي فصـل الشـتاء مـابین )م°26,6-21,1(فصل الصـیف مـابین 

 )2(%)77-18(ویمكــن أن تمتــد مــن %) 60-30(وأن تنحصــر الرطوبــة النســبیة بــین 

أمـا إذا قلـت درجـة الحـرارة أو . غیر أن النسـبة األخیـرة تعـد مقبولـة ولكنهـا غیـر مریحـة 

لتدفئــة أو تبریــد زادت عــن هــذا المعــدل فــأن األمــر یحتــاج الســتخدام أســالیب صــناعیة 

  . وترطیب الهواء

                                     
 . 192، ص  مرجع سابقعلي موسى ، الوجیز في المناخ التطبیقي،  )1(
 . 234عادل سعید الراوي، قصي عبدالمجید السامرائي، مرجع سابق، ص  )2(
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 ولهذا یتطلب األمـر فـي مجـال تخطـیط المـدن معرفـة موقـع المدینـة بالنسـبة لـدوائر     

، ومعرفـــة موضـــعها لتحدیـــد موضـــع المبـــاني فیهـــا العـــرض لمعرفـــة المنـــاخ الســـائد بهـــا

 ونوعیتهـــا وطریقـــة إنشـــائها ومـــواد بنائهـــا والتصـــمیمات المعماریـــة فیهـــا لتحقیـــق المنـــاخ

یفتــرض حســن التعامــل  ةلــتحكم فــي میــزان العناصــر المناخیــاالمناســب لراحــة الســكان، و 

درجـــة حـــرارة هـــواء المدینـــة  رفـــع فمـــن أجـــل ،مـــع التجمعـــات الســـكنیة والنشـــاط البشـــري

وتجمعاتهــا الســكنیة فــي المنــاطق ذات الشــتاء البــارد والصــیف المعتــدل یتطلــب خفــض 

، ورفع المباني للتعرض ألشعة ى الحد األدنىمن سطوح المدینة إلسرعة الریاح بالقرب 

الشمس إلى الحـد األقصـى، بینمـا یفضـل خفـض درجـة حـرارة الهـواء دون المعـدل العـام 

فـي المنــاطق ذات الصــیف الحـار والشــتاء المعتــدل وزیــادة سـرعة الریــاح المرغــوب فیهــا 

   .  ◌ً )1(إذا كان الصیف حارًا ورطبا

  
  

  لدى اإلنسانمنطقة الراحة الحراریة ) 19( شكل

  

  

  

  

  

  
  

  

  
سعید عبدالرحیم بن عوف، العناصر المناخیة والتصمیم المعماري، جامعة الملك سعود للنشر العلمي والتوزیع، الریاض، : المصدر
   . 235، ص 1987

  

                                     
 ، 1989الكویت،  السنة الثامنة، ،37، العدد منظمة المدن العربیة ،ع العربي، مجلة المدینة العربیةاخ في الشار محمد ولید كامل، المن )1(

 . 97ص
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  :نمط التخطیط العمراني في األقالیم الحارة الجافة :ثانیًا 
العامل الحاسم والمسیطر في تحدید كان المناخ على مدى تاریخ البناء والتخطیط      

شكل المبـاني ونمطهـا فـي األقـالیم المختلفـة، وبسـبب التنـوع والتبـاین فـي ظـروف المنـاخ 

من منطقة إلى أخرى على سطح األرض كان لإلنسان أسالیب مختلفـة لمعالجـة المنـاخ 

الثـــروات : وتطویعـــه، وهـــذه األســـالیب هـــي نتـــاج التفاعـــل بـــین عنصـــرین أساســـیین همـــا

 ،)1(والثـاني هـو المنـاخ السـائد فـي المنطقـةطبیعیة من المواد الخـام المتـوفرة فـي البیئـة ال

  .مناخیة صرفة اً حیث جاءت هذه األنماط لتلبي أغراض

وهـــو باحـــث  (Olgyay)أولجـــاي حنـــان یـــامین نقـــًال عـــن قـــولتوفـــي هـــذا المجـــال       

حة وممیــزة بــین أن هنــاك عالقــة واضــ" كتــب عــن موضــوع المنــاخ والعمــارة  ةوضــع عــد

أن الســـطح المســـتوي موجـــود فـــي " ویضـــیف قـــائًال " المنـــاطق المناخیـــة وشـــكل الســـقف

المناطق الحارة، بینما السطوح المقببة في المناطق الجافة، في حین أن السقوف المائلة 

فــي المنــاطق المعتدلــة شــتاًء ذات الصــیف الحــار، بینمــا األســقف العالیــة نجــدها تتواجــد 

  . )2( عتدلة صیفًا الرطبة الباردة شتاءً في المناطق الم

-15یمتـد بـین دائرتـي عـرض وتقع مدینة غات ضمن اإلقلیم الحار الجاف الـذي      

ـــاً  30° ـــاز باالرتفـــاع الشـــدید فـــي درجـــات الحـــرارة والتـــي تصـــل إلـــى شـــماًال وجنوب ، ویمت

  . )3(مئویة°22مئویة في الظل، في حین یصل معدل درجة الحرارة الیومي إلى 43°

لذلك یعتبر التركیب المقفـل للمبـاني وكثافتهـا العالیـة مـن أهـم الخصـائص الممیـزة       

؛ وذلـــك مـــن أجـــل تـــوفیر أكبـــر قـــدر مـــن )4(لتخطـــیط المنـــاطق الســـكنیة فـــي هـــذا اإلقلـــیم

الظالل خالل الیوم، كما یجـب الـتحكم فـي توجیـه شـبكة الشـوارع والممـرات داخـل الكتـل 

حركــة الهــواء، وتوجیــه حركتــه لــداخل الكتــل العمرانیــة أو العمرانیــة، بهــدف الــتحكم فــي 

                                     
، وأثر ذلك في تشكیل اإلسالمي، تأثیر العوامل المناخیة في المناطق الصحراویة على التشكیل المعماري للمسكن  حمدي صادق أحمد )1(

، مقدمة لكلیة الهندسة ، جامعة حلوان ـ المطریة القاهرة ، )غیر منشورة(ي شمال أفریقیا، رسالة دكتوراهالمسكن الصحراوي المعاصر ف

 . 4ص ،  1994
 . 28، ص  مرجع سابق،  وآخرونحنان یامین ،  )2(
 23شفق العوضي الوكیل ، محمد عبداهللا سراج ، مرجع سابق ، ص )3(
 . 40، صمرجع سابقاناتولي ریمشا،  )4(
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وبشمال (ذ أن توجیه الشوارع باتجاه ، إ)1(حمایتها من أثر الریاح غیر المرغوبة  )ـ جن

یجعلها عمودیة على حركـة الشـمس الظاهریـة، ویكسـبها ظـًال طـوال النهـار، زیـادة علـى 

.  )2(ودتهــا أطـــول فتـــرة ممكنـــةاكتســابها الریـــاح الشـــمالیة التــي تســـاعد علـــى اســـتمرار بر 

إضافة إلى اللجوء لتخطیط الشوارع بشكل متعرج وذلـك للتقلیـل مـن حـدة الریـاح وتـوفیر 

  .  قدر كبیر من الظل حتى في منتصف النهار 

كما فرضت ظروف المناخ في هذه المناطق استخدام مـواد بنـاء لهـا كفـاءة حراریـة      

وتفقـدها  ، التـي تمـتص الحـرارة نهـاراً جـر والطـینمثـل الح  (High Heat Capacity) عالیـة

لیًال دون السماح لها باختراق الجدران لسماكتها الكبیرة، إضافة إلى كون الجـدران غالبـًا 

  .)3(خشنة من الخارج فتعمل على تشتیت قدر كبیر من أشعة الشمس

داخلي ومن المعالجات األخرى التي فرضتها ظروف المنـاخ هـو اسـتخدام الفنـاء الـ     

لتحقیق التظلیل والتهویة والتبرید داخل المنزل، إضافة إلـى اسـتخدام النباتـات فـي الفنـاء 

ـــة ـــف الجـــو ورفـــع نســـبة الرطوب ـــداخلي مـــع بعـــض العناصـــر المائیـــة لتلطی وتقلیـــل . )4(ال

الفتحــات الخارجیــة وتركیزهــا داخلیــًا، كمــا ینصـــح باســتخدام األلــوان الفاتحــة فــي طـــالء 

لمبــاني وذلــك لكــي تعكــس جــزءًا كبیــرًا مــن األشــعة الســاقطة علیهــا، الجــدران الخارجیــة ل

  .    )5(ویفضل اللون األبیض ألن نسبة االنعكاس فیه عالیة جداً 

فرض ظروف المناخ في هذه المنـاطق أن یكـون شـكل السـطح مسـتویًا وذلـك تكما      

وانعـــدام ، ونظـــرًا لجفـــاف الهـــواء )20(لالســـتفادة منـــه فـــي لیـــالي الصـــیف الحـــارة شـــكل

الرطوبـة جزئیــًا فــي منـاطق هــذا اإلقلــیم فیفضـل اســتخدام وســائل تبریـد الهــواء كاســتخدام 

  . أو استخدام نافورات المیاه داخل فناء المنزل الملقف
        

                                     
حمد فائز محفوظ، التوازن البیئي العمراني كأساس معیاري لتحسین المناخ المحلي للمدینة العربیة المعاصرة، بحث قدم في المؤتمر م )1(

 .130،ص2001) مایو(الماء 8-6، طرابلس ، )الجزء الثاني(العلمي الثاني لهیئة المعماریین العرب، مجلد األبحاث
الثاني  عاییر تخطیطیة للحفاظ على هویة المدن العربیة اإلسالمیة، بحث قدم في المؤتمر العلميحیدر عبد الرزاق كمونه، من أجل م )2(

 .   204، ص 2001) مایو(الماء 8-6طرابلس،   ،)الجزء الثاني(مجلد األبحاث لهیئة المعماریین العرب،
، 1991دلتا النیل، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، دراسة في المناخ التطبیقي لبیئة : فتحي عبدالعزیز أبوراضي، المناخ والبیئة )3(

 .  73ص
 . 250حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق ، ص  )4(
 . 124، ص 1994العمارة والبیئة، الطبعة األولى، دار قابس، دمشق، ، محي الدین سلقیني )5(
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حیـث تـنخفض درجـة الحـرارة معظـم أشـهر السـنة، فیفضـل  أما في األقالیم البـاردة     

، علــى أن یراعــى مــن الــداخلبنــاء المســاكن بمــواد عازلــة للحــرارة لتقلیــل فقــدان الحــرارة 

ـــاني إلیصـــال اإلشـــعاع الشمســـي للجـــدران، وأن أفضـــل توجیـــه  إیجـــاد فتحـــات بـــین المب

اني یكــون فــي اتجــاه جنــوب الجنــوب الشــرقي وذلــك للحصــول علــى أعلــى قــدر مــن للمبــ

كمـــا یراعـــى أن تكـــون فتحـــات النوافـــذ صـــغیرة للتقلیـــل مـــن الحـــرارة ، اإلشـــعاع الشمســـي

كمــا یفضــل اســتخدام األلــوان الداكنــة فــي طــالء المنــازل مــن الخــارج؛ وذلــك  )1(المفقــودة

كـون األسـقف منحـدرة لتقلیـل تكـدس المتصاص أكبر قدر من اإلشـعاع الشمسـي، وأن ت

وعـــادة مـــا تكـــون البیـــوت فـــي هـــذه المنـــاطق صـــغیرة ) .  ب -21(الثلـــوج فوقهـــا شـــكل 

   . )2(الحجم كي تحتفظ بالحرارة

یتصــف بشــتائه الممطــر الــدفيء الــذي  اإلقلــیم المنــاخي المعتــدل الــدافئ وفــي حالــة     

لمعالجـات المناخیـة فـي هـذا ن أفضـل اإ، ف)مناخ البحر المتوسط(لحار الجاف وصیفه ا

توجیــه المبــاني إلــى الجنــوب الشــرقي، كمــا یفضــل أن یكــون الحــي الســكني بتم تــاإلقلــیم 

مفتوحــًا والمنــازل متباعــدة لالســتفادة مــن األشــعة الشمســیة شــتاًء، وكــذلك اســتخدام مــواد 

اســتخدام السـاحات المكشــوفة داخــل إضـافة إلــى للوقایــة مـن أشــعة الشــمس،  بنـاء عازلــة

ویفضـل زراعـة  ،)3(، والـذي یعمـل كمـنظم حـراري داخـل المنـزل)الفناء الـداخلي(نازل الم

حركـة الریـاح  ئش لتقلیل تأثیر الحرارة صیفًا، وأن تكون الشوارع تتالءم مـعالفناء بالحشا

الســائدة، كمــا یكــون التركیــز علــى زراعــة األشــجار قــرب المنــازل مــن أجــل إقامــة الظــل 

  ) .ج  ـ21(شكل  )4(على الجدران صیفاً 

أتبــاع طــرق  تفــرض ظــروف المنــاخ فــأن اإلقلــیم المنــاخي الحــار الرطــبأمــا فــي       

البناء المكشوفة التـي تـؤمن أكبـر تهویـة ممكنـة لفسـحة األرض، وبسـبب غـزارة األمطـار 

إضـافة إلـى أنهـا  )دـ 21(فأن البیوت غالبًا ما تقام على أعمـدة فـي الطـابق األول شـكل

حــول المبنــى مــن كافــة الجهــات، وكــذلك اســتخدام األســقف التــي تســمح بجریــان الهــواء 

تسمح بمرور الهواء من خاللها، وذلك بأن تكون غیر متصـلة بجـدران المبنـى ومرفوعـة 
                                     

 . 278-277ص ص ، عادل سعید الراوي ، قصي عبدالمجید السامرائي ، مرجع سابق  )1(
 . 213مرجع سابق ، ص الوجیز في المناخ التطبیقي، علي موسى ، )2(
 . 44، صمرجع سابقبدرالدین الخولي،  محمد )3(
 . 119ص،  1982عفیف البهنسي، الفنون القدیمة، الطبعة األولى، دار الرائد اللبناني، بیروت،  )4(
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بواسطة أعمدة، من أجل االستفادة من خاصیة ارتفاع الهواء الساخن إلى أعلى وحركـة 

هم، مع مراعاة أن تكـون هـذه الهواء البارد لیحل محله في مناطق تواجد السكان ومعیشت

  .  )1(األسقف شدیدة المیل للتخلص من میاه األمطار

  

  

   الباردة والحارة الرطبة نمط المساكن في األقالیم) 21(ل شك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  .، بتصرف215-210مرجع سابق، ص ص  ،الوجیز في المناخ التطبیقي علي موسى،  : المصدر     

  

  

                                     
 . 251حنان یامین ، وآخرون ، مرجع سابق ، ص  )1(
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اط الســكن فــي األقــالیم المناخیــة المختلفــة یؤكــد علــى تلــك العالقــة إن اخــتالف أنمــ     

القویة والتأثیر المباشر للمناخ على كل من اإلنسان والتخطیط العمراني، وبالتالي یمكن 

القول أنه إذا كان المبنى یمثل عمًال معماریًا خالصًا، فأنه من جهة أخـرى وبـدون أدنـى 

ن والبیئـة الخارجیــة والتــي یمثـل المنــاخ أحــد أهــم شـك یمــثال الغــالف الحـاجز بــین اإلنســا

  .عناصرها 

البیئیــة و  االعتبــارات المناخیــةفقــد تــم إهمــال العدیــد مــن ، أمــا فــي الوقــت الحاضــر     

مفـاهیم أخـرى مثـل  ، وحلـت محلهـامـن األقـالیم التي كانت تفرض نمط البناء فـي العدیـد

الزجاجیـة والطـوب األسـمنتي فـي الشكل الجمالي للمنزل وغیرهـا، فاسـتخدمت الواجهـات 

أدى إلـى  األمر الـذي ،)17 ـ16( مناطق ذات درجات حرارة عالیة كمدینة غات صورة

   . الراحة الحراریة للسكان تحقیق وحال دون، رفع درجة حرارة المبنى

كما أن تخطیط الشوارع جاء بطـرق ال تتماشـى مـع الظـروف المناخیـة السـائدة فـي      

بحت الطـــرق متســـعة وتتقـــاطع فـــي خطـــوط مســـتقیمة، ممـــا جعـــل هـــذه المنـــاطق، فأصـــ

المدینـــة تعـــاني مـــن مشـــاكل عدیـــدة، فـــالتخطیط لـــه أبعـــاده وآثـــاره الكبیـــرة، إذ أن المبنـــى 

الواحد له صفة خاصة وتأثیره محدود سواء كان إیجابیـًا أو سـلبیًا، فـیمكن إدخـال بعـض 

ٕاعــادة بنائــه إذا اقتضــى األمــر، التعــدیالت علیــه لمحاولــة تكیفــه مــع المنــاخ، بــل إزالتــه و 

تصـبح أمـرا واقعـًا ال یمكـن تغییـره، فهـي تمتـد إلـى أجیـال  بناؤهـا ولكن المدینة عندما یتم

الحاضر والمستقبل، ولذلك یجب التعامل مع المعطیات المناخیة للمدینـة قبـل البـدء فـي 

اسـتخدام  ، والتقلیل مـنأجل خلق مناخ داخلي مالئم للسكانعملیة التخطیط، وذلك من 

  .   أجهزة التدفئة والتبرید داخل المساكن 
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  )حي كااللة(  مدینة غاتباستخدام الواجھات الزجاجیة ) 16(صورة 

 
  .  2006الدراسة المیدانیة ، الكانون  : المصدر

  

  
 )حي تونین الجدیدة (نموذج لطراز البناء الغربي في مدینة غات ) 17(صورة 

 
  .ف 2006میدانیة، الكانون الدراسة ال: المصدر
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  -:االعتبارات الُمناخیة المؤثرة في التخطیط العمراني :ثالثًا 
یعـد المنــاخ مــن أهــم العناصـر التــي تشــترك فــي وضـع خصــائص المكــان، كمــا أن      

المعلومــات والبیانـــات المناخیــة لهـــا أثـــر كبیــر علـــى تخطـــیط المــدن، إذ أن الهـــدف مـــن 

روع في التخطیط؛ هـو تسـخیر اإلمكانیـات الطبیعیـة وتطویـع الدراسات المناخیة قبل الش

العمــارة لهــا، لتــأمین حــد معــین مــن الراحــة الحراریــة لإلنســان داخــل المبــاني وخارجهــا، 

، إذ العمرانــياألمـر الـذي یتطلـب دراســة عناصـر المنـاخ الرئیسـیة المــؤثرة فـي التخطـیط 

وتتمثـل ، الحضـري التخطـیطأن هناك بعض العناصر أكثر أثرًا من غیرهـا علـى عملیـة 

   :هذه االعتبارات التي یجب األخذ بها عند التخطیط العمراني في األتي 

   -: اإلشعاع الشمسي – 1

العنصـــر األساســـي والمـــؤثر مـــن عناصـــر المنـــاخ علـــى  یعتبـــر اإلشـــعاع الشمســـي     

التخطیط العمراني، وتأتي أهمیته من الشـمس التـي هـي المصـدر الرئیسـي للطاقـة علـى 

األرض، والمحـرك لبقیـة العناصـر المناخیـة األخـرى، حیـث أن اخـتالف درجـات الحــرارة 

وحركــة الهــواء والریــاح واألمطــار وفــرق الضــغط الجــوي بــین منطقــة وأخــرى مـــاهي إال 

نتیجـة مباشــرة لحركــة ودوران الشــمس ومــا ینــتج عنهــا مــن إشــعاع شمســي تختلــف شــدته 

                         .  )1(وكمیته من منطقة إلى أخرى

محصلة قوة أشعة الشمس المؤثرة علـى سـطح األرض والتـي تقـدر بحـوالي وتتحدد      

للشمس نتیجة لعـدة عوامـل منهـا اإلشـعاع الشمسـي المباشـر  من القوة األصلیة%) 50(

واإلشعاع المنعكس مـن سـطح األرض أو مـن السـحب، واألشـعة التـي یمتصـها الغـالف 

وهنــاك عــدة عوامــل  ،)2(عــة تكــون االتــزان الحــراري لــألرضالجــوي، وهــذه العوامــل مجتم

   -:تتحكم في تحدید قوة تأثیر أشعة الشمس على الموقع وهي 

تبعـــًا لتغیـــر فصـــول الســـنة،  مـــدة ســـطوع الشـــمستتغیـــر  -:ســـطوع الشـــمس  – أ     

وكـــذلك تبعـــًا لتغیـــر الموقـــع بالنســـبة لـــدوائر العـــرض، حیـــث یصـــل أقصـــاها فـــي فصـــل 

، كمــا تتــأثر بحالــة وخصــائص )شــماال وجنوبــا ◦35-15(تــي عــرض الصــیف بــین دائر 

متوســط مـدة ســطوع الشـمس فیهــا تصـل إلــى  نإفـالسـحب، وتبعـا لموقــع منطقـة الدراســة 

                                     
 .45، ص1985، منشورات دارالجامعات المصریة، اإلسكندریة، 11عزیز طریح شرف، الجغرافیا المناخیة والنباتیة، الطبعة عبدال )1(
 .24شفق العوضي الوكیل، محمد عبداهللا سراج، مرجع سابق، ص )2(
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ممــا یجعلهــا تكتســب كمیــات كبیــرة  ،)ناصــر(خــالل شــهر یولیــو  )1()ســاعة 11,3(حــوالي 

   .من الطاقة الحراریة المقلقة لراحة السكان

 تحــدد -: األشــعة الشمســیة ســقوطزاویــة  المكــان واخــتالف درجــة عــرض –ب      

درجــة العـــرض مقـــدار الزاویـــة التـــي یســقط بهـــا اإلشـــعاع الشمســـي علـــى ســـطح األرض 

العالقـة بـین دائـرة عـرض المكـان ) 11(، ویوضـح الجـدول رقـم خالل الفصـول المختلفـة

ي تقـع فـي وزاویة سقوط إشعاع شمس الظهیرة خالل الفصول المختلفة بمدینـة غـات التـ

، مقارنـــة بمدینـــة )شـــماالً  ◦24,56(أقصـــى الجنـــوب الغربـــي للـــبالد عنـــد دائـــرة العـــرض 

، حیــث )شــماالً  ◦32,54(طــرابلس التــي تقــع فــي شــمال غربــي الــبالد عنــد دائــرة عــرض 

خـالل الفصـول یظهر من الجدول ارتفاع زاویـة سـقوط أشـعة الشـمس علـى مدینـة غـات 

  .وذلك بتأثیر درجة عرض المكان )°8(أكثر من طرابلس بحوالي  المختلفة

  
  یوضح العالقة بین دائرة عرض المكان) 11(ل رقم جدو

  وغات خالل الفصول المختلفة طرابلسوزاویة سقوط إشعاع شمس الظھیرة في مدینتي 

  المدینة
  دائرة

  العرض

  زاویة سقوط إشعاع شمس الظهیرة

  االنقالب الصیفي  االعتدال الربیعي  االنقالب الشتوي  االعتدال الخریفي

  °80,12  °57,06  °34,00  °57,06  °32,54  طرابلس

  °88,5  °65  °42  °65  °24,56  غات

  °8,38  °7,94  °8  °7,94  °7,98  الفرق بینهما

  معمر حسین الشیباني، األمطار وأثرها على الموارد المائیة والزراعیة بشمال غربي : إعداد الباحث استنادًا إلى  : المصدر

   .63ف، ص  2004، مقدمة لقسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة الفاتح، طرابلس، "غیر منشورة"هیریة، رسالة ماجستیرالجما      

  

، المكــانوتحــدد زاویــة ســقوط أشــعة الشــمس كمیــة الطاقــة الحراریــة الواقعــة علــى       

فكلمـــا كـــان اإلشـــعاع یصـــل إلـــى ســـطح األرض فـــي زاویـــة مائلـــة تكـــون قوتـــه أقـــل مـــن 

ع الذي یصـل عمودیـا علـى سـطح األرض، حیـث تتـأثر كمیـة اإلشـعاع الشمسـي اإلشعا

التــي یكتســبها ســطح مــا أو جهــة معینــة بالزاویــة التــي تصــنعها أشــعة الشــمس مــع خــط 

نســـبة اإلشـــعاع ) 5(والملحـــق رقـــم ) 22(عمـــودي علـــى هـــذا الســـطح، ویوضـــح الشـــكل 

شعة، حیث یظهر من الشمسي الواصل إلى سطح ما عند كل زاویة من زوایا سقوط األ

                                     
 .المركز الوطني لألرصاد الجویة، إدارة المناخ، طرابلس، بیانات غیر منشورة  )1(
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بـــأن الزاویـــة الواقعـــة مـــا بـــین أشـــعة الشـــمس والخـــط العمـــودي علـــى ســـطح مـــا  خاللهمـــا

تتناسب عكسیا مع نسبة اإلشـعاع الشمسـي الـذي یتعـرض لـه هـذا السـطح، كمـا یالحـظ 

زیــادة شــدة اإلشــعاع الشمســي علــى وحــدة المســاحة كلمــا اقتربــت األشــعة إلــى الوضـــع 

  .)1(العمودي على السطح

  
 األشعة الشمسیةارتفاع عالقة نسبة اإلشعاع الشمسي بزاویة ) 22(شكل

 
  .36حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص: المصدر         

  

زوایـــا ســـقوط أشــعة الشـــمس علـــى مدینـــة غـــات طبقـــًا  )12(ویوضــح الجـــدول رقـــم      

 لموقعهـــا الجغرافـــي وذلـــك خـــالل أشـــهر الســـنة، ویالحـــظ منـــه أن أقصـــى ارتفـــاع لزاویـــة

حیـث تسـقط األشـعة عمودیـة تقریبـًا  )یونیـو(سقوط أشعة الشـمس یكـون فـي شـهر الصـیف

، فــــــي حــــــین تصــــــل أدناهــــــا خــــــالل شــــــهر )◦88,5(إذ تصــــــل حــــــوالي علــــــى المدینــــــة 

، وبالتـــالي تتحـــدد كمیـــة اإلشـــعاع )◦42(إذ ال تتجـــاوز زاویـــة ســـقوطها  )دیســـمبر(الكـــانون

  .الشمسي الساقط على المدینة وفقًا لزاویة سقوطه

ولذلك عند الشروع في التخطیط لمدینة مـا أو إلنشـاء مبنـى معـین البـد مـن معرفـة      

كمیــة أشــعة الشــمس الواصــلة إلــى ذلــك المكــان، لالســتفادة منهــا ومحاولــة تســخیرها وفقــا 

لمتطلبات المبنى ووظیفته، لكي یهیئ لمستخدمیه أفضل الشروط المناخیة ومقلـًال بـذلك 

  .)1(ائیة للتدفئة أو التبرید إلى الحد األدنىمن استخدام الطاقة الكهرب
                                     

ي، المكان والزمان في المعاییر العمرانیة، بحث قدم في المؤتمر العلمي الثاني لهیئة المعماریین العرب، مجلد األبحاث، أحمد الغفر  )1(

 .26، ص2001) مایو(الماء -8-6الجزء األول، طرابلس،
 .199مرجع سابق،  ،الوجیز في المناخ التطبیقي،علي موسى )1(
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ومن خالل تحدیـد هـذه الزوایـا یكـون باسـتطاعة المهنـدس المصـمم تحدیـد واجهـات      

المبــاني وٕاســقاطات الظــالل ومواقــع الفتحــات، لكــي یعمــل علــى تقلیــل تعــرض المبــاني 

نـة للمــدن معی ةواختیـار مورفولوجیــ ألشـعة الشـمس خــالل الفصـول الحــارة قـدر اإلمكــان،

الواقعة في المناطق الحارة، بحیث تكفل إیجاد مناخ داخلي مالئـم لراحـة السـكان، فعلـى 

ســة، إال أن الــرغم مــن وصــول كمیــة متســاویة مــن اإلشــعاع الشمســي علــى منطقــة الدرا

 ثـة نظـرًا الخـتالف مورفولوجیـة كـُل◌ُ مـن المدینـة القدیمـة والحدی تأثیرها یختلف على كـلٍ 

 .تحدث عنه في الفصول القادمةمنهما، وهذا ما سن

   
 زوایا سقوط أشعة الشمس خالل أشھر السنة بمدینة غات 12)(جدول رقم            

  زاویة سقوط أشعة الشمس  الیوم  الشهر

  ◦44  26  )ینایر( أي النار

  ◦53  23  )فبرایر( النوار

  ◦65  21  )مارس( الربیع

  ◦75  16  )أبریل( الطیر

  ◦85  19  )مایو( الماء

  ◦88.5  21  )یونیو( یفالص

  ◦83.5  28  )یولیو( ناصر

  ◦73.5  27  )أغسطس( هانیبال

  ◦65  23  )سبتمبر( الفاتح

  ◦55  20  )أكتوبر( التمور

  ◦46  17  )نوفمبر( الحرث

  ◦42  22  )دیسمبر( الكانون

  A = 90 – ( L + D ): حسبت من قبل الباحث وفقًا للمعادلة التالیة : المصدر         

  تمثل زاویة ارتفاع الشمس في المكان في تاریخ معین عند منتصف النهار   Aحیث                   

L                                 تمثل درجة عرض المكان المراد معرفة زاویة ارتفاع الشمس عنده  

D                                  تمثل درجة عرض الشمس.   

 -: درجة الحرارة - 2

جـة الحــرارة هــي نتیجـة مباشــرة لإلشــعاع الشمسـي وتتــأثر بــه بصـورة كبیــرة، حیــث در      

انعكاســه یســخن ســطح األرض نتیجــة لإلشــعاع الشمســي الســاقط علیهــا ممــا یــؤدي إلــى 
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ارتفـاع درجـة حـرارة طبقـة الهـواء المالمـس لسـطح على شكل إشـعاع أرضـي یـؤدي إلـى 

  .)1(األرض وذلك بالتوصیل الحراري فیما بینهما

وتتفــاوت درجــة الحــرارة بــین اللیــل والنهــار، إضــافة إلــى أنهــا تتفــاوت أیضــا حســب      

طبیعة السطح واختالف مادته، فدرجة حرارة الهواء فوق سطح مثل طریق معبد تختلف 

درجات الحرارة بین واجهتي مبنـى  كلیًا عنها فوق حدیقة مزروعة بالنجیلة، كما وتختلف

الحراري داخل هذا المبنـى، وأن الفـرق  واالرتیاحداخلیة مما یؤثر على درجات الحرارة ال

الحـرارة مـن البیئـة الداخلیـة  انتقـالفي درجات الحرارة بین الداخل والخـارج سـوف یسـبب 

ارتفــاع فــي درجــة الحــرارة الخارجیــة ســوف یزیــد مــن  أيإلــى الخارجیــة أو بــالعكس، وأن 

ي تـؤدي بـدورها إلـى زیـادة درجـة سرعة وشـدة الموجـة الحراریـة المنتقلـة إلـى الـداخل والتـ

  .)2(حرارة البیئة الداخلیة

إن انتقـــال الحـــرارة عبـــر جـــدران وفتحـــات المنـــزل ذات أهمیـــة كبیـــرة، وذلـــك ألنهـــا      

ــ المســئولة ، ولمــا كانــت المنــازل مربعــة الشــكل أو مســتطیلة، هعــن الحالــة الحراریــة داخل

ـــه درجـــة حـــرارة م ختلفـــة بـــاختالف كمیـــة فـــأن كـــل جـــدار مـــن جـــدران المنـــزل ســـتكون ل

اإلشــعاع الشمســي التــي یتســلمها، ففــي النصــف الشــمالي مــن الكــرة األرضــیة تتعــرض 

جهــــة للجنــــوب لإلشــــعاع الشمســــي معظــــم النهــــار، بینمــــا تكــــون الجــــدران الجــــدران الموا

المواجهة للشمال في الظل، في حـین تتسـلم الجـدران المواجهـة للشـرق األشـعة الشمسـیة 

ة، والجـدران المواجهـة للغـرب مـن الظهیـرة حتـى الغـروب، فـإذا من الشروق حتـى الظهیـر 

ن الجـدران المواجهـة للجنـوب تصـل درجـة إفـ) م◦28(كانت درجـة حـرارة الهـواء الخـارجي

فـــي وقـــت الظهیـــرة، بینمـــا الجـــدران الموجهـــة نحـــو الشـــمال تصـــل ) م◦48(حرارتهـــا إلـــى

  . )3(الظهر بین الساعة العاشرة صباحًا والرابعة بعد) م◦37(حرارتها إلى

ســعة  كمــا تــؤثر درجــة الحــرارة فــي اختیــار مــواد البنــاء، فلكــل مــادة مــن هــذه المــواد     

 حراریة معینة، وبالتالي یكون اختیارها وفقا لطبیعـة المنـاخ، ففـي المنـاطق الحـارة الجافـة

حیــث تكــون درجــات الحــرارة مرتفعــة جــدا، یتطلــب اســتخدام مــواد بنــاء  مثــل مدینــة غــات

                                     
 .36حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
 .65ص مرجع سابق،سعید عبدالرحیم بن عوف،   )2(
 .269عادل سعید الراوي، قصي عبدالمجید السامرائي، مرجع سابق، ص )3(
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اریــة عالیـــة، لكــي تـــؤخر زمــن وصــول الموجـــة الحراریــة مـــن الخــارج إلـــى ذات ســعة حر 

الــداخل، وهــذا یفســر ســبب اســتخدام الطــین اللــبن فــي بنــاء المــدن القدیمــة فــي الواحــات 

  .، مثل مدینة غات القدیمة)1(الواقعة في الهامش الشمالي للصحراء الكبرى

مك جـــدران المبنـــى، مـــن خـــالل تحدیـــد ســـ علـــى المبـــاني كمـــا یظهـــر أثـــر الحـــرارة     

كمـا تـؤثر  كمیة الحرارة النافذة للداخل وتؤخر زمن وصولها، فالجدران السمیكة تقلل من

 اً كبیــر  اً الحــرارة علــى اختیــار اللــون الخــارجي للمبــاني، حیــث تعكــس األلــوان الفاتحــة جــزء

 من األشعة الشمسیة وتحول دون نفاذ الحرارة للداخل، فقد أثبتت الدراسات الحدیثـة بـأن

عـن المبـاني ذات ) م◦6(المباني ذات اللون األبـیض تـنخفض بهـا درجـة الحـرارة بمعـدل 

   .)2(اللون الرمادي

باإلضــافة إلــى التــأثیرات الســابقة لعنصــري اإلشــعاع الشمســي ودرجــة الحــرارة فــإن      

ا على الصـحة العامـة للسـكان، حیـث ملهما تأثیرات أخرى ال یمكن تجاهلها، وهو تأثیره

 إلنسان لإلشعاع الشمسـي لفتـرة طویلـة یـؤدي إلـى إصـابته بضـربة الشـمساأن تعرض 
Sun Stroke   والتــي تــؤدي إلــى تلــف األنســجة والخالیــا ممــا یــؤدي إلــى المــوت إذا

كمـا أن هنـاك حـاالت أخـرى لهـا عالقـة بـالتعرض إلـى .  )3(استمرت الحالة لفتـرة طویلـة

  Blisteringو تقـرح الجلـد Sun burnمثـل حرقـة الشـمس  اإلشعاع الشمسي المباشر

التي تحدث نتیجة التعرض لألشعة فوق البنفسجیة   Skin Cancers أو سرطان الجلد

 .)4(میكرون 0,3التي یصل طولها الموجي إلى 

 Heatلحــرارةضــربة اویــؤدي االرتفــاع الكبیــر فــي درجــات الحــرارة إلــى اإلصــابة ب     
Stroke   حیـث تضـعف فعالیـة العـرق ، ة الرطبـةار والتي تحدث غالبًا في المنـاطق الحـ

ممــا یــؤدي إلــى رفــع درجــة فــي تبریــد الجســم بســبب ارتفــاع الرطوبــة النســبیة فــي الجــو، 

فـــإن كثـــرة التعــرق تـــؤدي إلـــى اســـتنزاف  ، أمـــا فــي المنـــاطق الحـــارة الجافــةة الجســـمحــرار 

كمیــات كبیــرة مــن أمــالح الجســم وخاصــة كلوریــدات الصــودیوم ونقــص حــاد فــي المــاء 

                                     
حسام عبدالسالم باش إمام، التأثیرات البیئیة واالجتماعیة في المعاییر التخطیطیة، بحث قدم في المؤتمر العلمي الثاني لهیئة  )1(

 .114، ص2001) مایو(الماء -8-6حاث، الجزء األول، طرابلس، المعماریین العرب، مجلد األب
 .271، مرجع سابق، صقصي عبدالمجید السامرائي، عادل سعید الراوي )2(
 .254المرجع نفسه، ص عادل سعید الراوي، قصي عبدالمجید السامرائي، )3(

)4(  Mather. Climatology: Fundamentals and Applications. McGraw hill, New York, 1974. P 245. 



111 
 

التـــي  Heat Crampsد فـــي الخالیـــا ومـــن ثـــم اإلصـــابة بالتشـــنجات الحراریـــة الموجــو 

  .)1(تصیب العضالت نتیجة نقص األمالح

 Heatاإلرهـاق الحـراريكمـا یـؤدي ارتفـاع درجـة الحـرارة إلـى اإلصـابة بمـا یعـرف      

Exhaustion   وهــي حالـة خطـرة تنــتج مـن نقـص وصـول الــدم إلـى المحـیط الخــارجي

اســـتطاعة القلـــب ضـــخ الـــدم الكـــافي، وتظهـــر علـــى المـــریض آثـــار للمـــخ؛ بســـبب عـــدم 

  .)2(اإلعیاء والصداع والغثیان وحرارة دون معدلها الطبیعي في الجسم

إن معظــم الحــاالت الســابقة ناتجــة عــن قلــة المــاء فــي الجســم نتیجــة شــدة التعــرق،      

الحـارة،  لذلك ظهـرت دراسـات تحـدد حاجـة اإلنسـان إلـى المـاء فـي المنـاطق الصـحراویة

 10حـدد حاجـة اإلنسـان الیومیـة إلـى المـاء بحـدود  1974سنة   Adolphففي دراسة لـ

م عنـدما یكـون اإلنسـان بوضـع راحـة، أمـا إذا زاول اإلنســان ◦40لتـرات فـي درجـة حـرارة 

  .)3(لترًا بالیوم 17عمًال فإن الكمیة ترتفع إلى 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                     
 .253قصي عبدالمجید السامرائي، مرجع سابق، ص، عادل سعید الراوي )1(
 .المصدر نفسه، نفس المكان قصي عبدالمجید السامرائي، ، عادل سعید الراوي )2(
 .254المصدر نفسه، ص قصي عبدالمجید السامرائي، ، عادل سعید الراوي )3(
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   - :احـــــــــریـــــــال -3
     

تعد الریـاح مـن أهـم العناصـر المناخیـة تـأثیرًا علـى التخطـیط العمرانـي، فهـي تحـدد      

كما تعمل علـى توزیـع درجـات الحـرارة  مواقع استخدامات األرض في مخططات المدن،

خالل انتقالها من مكان إلى آخر، وتنشأ الریاح نتیجة لما یسـببه اإلشـعاع الشمسـي مـن 

حیـث یـؤدي تسـخین الهـواء إلـى تمـدده، األمـر الـذي اختالف في درجـات حـرارة الهـواء، 

یقلل من كثافته مما یؤدي إلى حدوث فرق في الضغط الجـوي بینـه وبـین الهـواء البـارد، 

  .مما یدفع الهواء إلى التحرك واالندفاع على شكل ریاح

اختیار موقع البقعـة السـكنیة وتوزیـع  فيویعد اتجاه الریاح من أهم العوامل المؤثرة      

لمناطق الوظیفیة فیها، وهنا یؤخذ بالحسبان بأن التضاریس األرضیة للموقع تؤثر لیس ا

 اإلجــراءاتح أیضــا، وٕاذا كانــت اعلــى الطبیعــة الحراریــة فحســب، بــل وعلــى ســرعة الریــ

الهندسیة التخطیطیة المتخذة في مدن البلدان الحارة الرطبـة، متجهـة نحـو الـتخلص مـن 

الحـــار  كافـــة الجهـــود تبـــدل فـــي البلـــدان ذات المنـــاخ هـــدوء أو ســـكون الهـــواء، نجـــد بـــأن

  .)1(الجاف للتخلص من الریاح الحارة

 نإفـوتتأثر حركة الریاح في المدن بعامل االحتكاك بسطح األرض الخشن، ولهـذا      

الطبقـة الســفلى مـن الغــالف الجـوي والمالصــقة لسـطح األرض مباشــرة هـي طبقــة راكــدة 

ریاح تزداد باالرتفـاع، وبالتـالي یقـل تـأثیر عامـل االحتكـاك ن سرعة الإتماما، أما فوقها ف

  .)2(سواء على السرعة أو االتجاه

وتـــؤثر الریـــاح علـــى المبـــاني بشـــكل كبیــــر، حیـــث تتشـــكل منـــاطق ضـــغط مرتفــــع      

علـى جـانبي المبـاني التـي تتعـرض للریـاح، وتسـبب منـاطق ) موجب وسـالب(ومنخفض 

فرق الضغط هذه حركة الهواء في داخل المباني من خالل الممـرات والفتحـات، ممـا قـد 

لهواء یمیــل إلــى التحــرك فــي اتجــاه ، فــایســبب فقــد أو كســب للحــرارة مــن المبنــى أو إلیــه

وعنــــد حـــــدوث ) 23(معــــین إلــــى أن یصــــطدم بحائــــل أو حــــاجز یغیــــر اتجاهــــه شــــكل 

نتیجــة النضــغاط الهــواء، ) موجــب(االصــطدام تنشــأ أمــام المبنــى منطقــة ضــغط مرتفــع 

                                     
 .33صاناتولي ریمشا، مرجع سابق،  )1(
 .78إلهام حسین الكوافي، مرجع سابق، ص )2(
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، فــي حــین أن المنطقــة )ســالب(وتنشــأ وراء المبنــى أو الحــاجز منطقــة ضــغط مــنخفض 

الممتـــدة إلـــى النقطـــة التـــي تســـتعید عنـــدها كتلـــة الهـــواء اتجاههـــا الواقعـــة وراء الحـــاجز و 

األصـــلي والتـــي تســـمى بمنطقـــة الســـكون أو منطقـــة الظـــل، وهـــذه هـــي منطقـــة الضـــغط 

حركـة الهـواء حـول  نإفالمنخفض، حیث نجد بأن الهواء فیها ال یتحرك تقریبًا، وبالتالي 

ف وتوجیـه المبنـى ووجـود المباني تعتمد على عرض وارتفاع وطول المبنـى، ومیـل السـق

   . )1(الفتحات
 رسم تخطیطي یوضح دور الریاح في تغیر مناطق الضغط في المدن) 23(شكل

 
   .34اناتولي ریمشا، مرجع سابق، ص: المصدر       

  

كمــا تــؤثر الریــاح علــى نمــط تصــمیم الشــوارع الرئیســیة فــي المدینــة، ففــي المنــاطق      

عمودیـــة علـــى اتجـــاه ى تخطـــیط الشـــوارع بصـــورة الحـــارة الجافـــة یضـــطر المصـــممون إلـــ

إحاطتهـا بشــریط  ٕالـىوذلـك لتفـادي الریـاح السـاخنة والمحملـة باألتربـة، و الریـاح السـائدة، 

   .)2(ح وتعیق توغلهاامن األشجار تحجب الری

وتــؤدي الریــاح دورًا مهمــا كــذلك فــي تصــمیم المنــزل، ففــي المنــاطق الحــارة الجافــة      

بنظـــر االعتبــار التهویـــة المطلوبــة لخفـــض درجــة الحـــرارة داخـــل  البــد لمصـــمم أن یأخــذ

المنـــزل طبیعیـــا، فـــالمعروف أن للریـــاح أثـــرا فـــي خفـــض درجـــة الحـــرارة، بینمـــا المنـــاطق 

تكـون بحاجـة إلـى تقلیـل حركـة الریــاح للحفـاظ علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن الهــواء  البـاردة

                                     
 .68عوف، مرجع سابق، صبن سعید عبدالرحیم  )1(
 .34اناتولي ریمشا، مرجع سابق، ص )2(
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ام أو التخطــیط لبنـاء مبنــى ولهــذا عنـد تخطــیط المـدن بشــكل عـ. )1(الـدافئ داخــل المنـزل

معــین البــد مــن دراســة حركــة الریــاح فــي الموقــع بشــكل مفصــل، واالســتفادة مــن الجانــب 

اإلیجــابي للریــاح لتحقیــق التهویــة الســلیمة، وذلــك مــن خــالل الــتحكم فــي توجیــه المبــاني 

  .  والشوارع وتحدید مواقع الفتحات في المباني المختلفة

  
     -:ارــطـــــاألمـ -4
  
تعـد األمطـار مـن العوامـل المـؤثرة علــى تخطـیط وبنـاء المـدن فـي األقـالیم المناخیــة      

وذلك لما لها من أضرار مدمرة علـى المـدن مثـل الفیضـانات وٕاغـراق الشـوارع  المختلفة،

  .)2(والمیادین، وقد یصل األمر إلى انهیار المباني بسبب تداعي أساساتها

العمراني بدایة من اختیار وضعیة المباني فـي  ویظهر أثر األمطار على التخطیط     

كبیـــرة فـــإن ذلـــك یفـــرض  انحـــداراتالمواقـــع المختلفـــة، فعنـــدما تكـــون أرض الموقـــع ذات 

وجود جسور وقنوات كافیة لتصریف األمطار والتحكم في مجراها، كما یستحسن وضـع 

أمــا  ،)24(المبــاني فــي صــفوف موازیــة التجــاه ســریان المــاء ولــیس عمودیــا علیــه شــكل 

بالنســبة للطــرق فیجــب أال تكــون فــي اتجــاه ســریان المــاء؛ ألن ذلــك یــؤدي إلــى تســهیل 

عملیـــــة انـــــدفاع المـــــاء وزیـــــادة ســـــرعة جریانـــــه، ممـــــا یـــــؤدي إلـــــى الزیـــــادة فـــــي أخطـــــاره 

وحتـى فــي المنـاطق الحــارة الجافـة التـي تتمیــز بنـدرة ســقوط األمطـار فیهــا، . )3(التدمیریـة

بار عند اختیار موقع البناء وخاصة في األودیة، التي یجب أن تؤخذ األمطار في االعت

غالبًا ما تتعرض لسیول فجائیة خالل بعض السنوات، وبالتـالي یكـون لهـا آثـار تدمیریـة 

م، عنـدما غمـرت  1976على المدن في هذه األقالیم، كمـا حـدث فـي مدینـة غـات سـنة 

، )4(القــرى المحیطـة بهــامــن المدینـة وعزلتهـا عــن بـاقي  اً كبیـر  اً سـیول وادي تنزوفـت جــزء

ولذلك یجب إنشاء السدود التعویقیة على مجاري األودیة فـي هـذه المنـاطق، أو تحاشـي 

البنــاء فــي مجــرى الــوادي، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ســكان المــدن الصــحراویة القدیمــة قــد 

                                     
 .271عادل سعید الراوي، قصي عبدالمجید السامرائي، مرجع سابق، ص )1(
 .130شفق العوضي الوكیل، محمد عبداهللا سراج، مرجع سابق، ص )2(
 .21ادق أحمد، مرجع سابق، صحمدي ص )3(
 .ف 2006- 12-7رجب المصري، أحد سكان مدینة غات، بتاریخ  .الدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع أ )4(
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تنبهوا بفطرتهم وخبرتهم البسیطة إلى هذه االعتبـارات، فاختـاروا لمـدنهم مواضـع مرتفعـة 

   .رء خطر السیول في هذه المناطقلد

  

 التجاه انحدار األرض بالنسبة وضعیة المساكن والشوارع) 24(شكل

 
  .130شفق العوضي الوكیل، محمد عبداهللا سراج، مرجع سابق، ص: المصدر        

   

  

وتذهب بعض الدراسات إلى القول بأن اختالف شكل أسـقف المبـاني یعـد انعكاسـا      

، حیــث أن األســطح المســتویة توجــد فــي المنــاطق اخ وخاصــة المطــرألثــر عناصــر المنــ

، فـــي حـــین توجـــد األســـقف المائلـــة أو  )25(شـــكل  الحـــارة الجافـــة بســـبب قلـــة األمطـــار

  ).26(، كما یظهر من الشكل  )1(شدیدة المیل في المناطق االستوائیة غزیرة األمطار
  

بــاني، فهــي تــؤثر فــي المــواد علــى األجــزاء الظــاهرة مــن الم فعــال ولألمطــار تــأثیر     

الداخلة في البناء، كما تؤثر في الطبقة الخارجیة المقاومة، وعندما تتوافـق األمطـار مـع 

ریاح عالیة السـرعة فـأن تأثیرهـا قـد یصـل إلـى األجـزاء الداخلیـة مـن المبنـى، ولقـد درس 

                                     
 .28حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(



116 
 

                      -: )1(، مدى اختراق المطر للبیوت وأسـتنتج العالقـة التالیـةم1938سنة )  Theinثین(

  ²ر × نم =ح 
  مدى اختراق المطر =  ححیث           

  )مم ( أقصى كمیة مطر في خمس دقائق  = نم               

    )ثا /م( سرعة الریاح خالل خمس دقائق  = ر               

هـذه  ، وتظهـر)100(إلـى أكثـر مـن ) خ ( وتبدأ األمطار باالختراق عنـدما تصـل قیمـة 

العالقة أهمیة غزارة األمطار الهاطلة في فترة زمنیة قصیرة، وبالتـالي علـى المخطـط أو 

المصـــمم أن یـــوفر شـــرفات وجـــدران واقیـــة تحمـــي جـــدران البیـــوت المكشـــوفة مـــن وطـــأة 

         .المطر الهاطل

  

  

  

 شكل األسقف في المناطق الحارة الجافة ) 25(شكل

 
  ،1995المعماري وعناصر البناء األساسیة، دار األنیس للنشر والتوزیع، مصراتة،  عمر ابوجناح، اإلنشاء: المصدر   

  .، بتصرف54ص   

  

                                     
 .198مرجع سابق، ص ،الوجیز في المناخ التطبیقي علي موسى، )1(
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  في المناطق متوسطة وغزیرة األمطارأشكال األسقف ) 26(شكل

 
   .، بتصرف54صعمر ابوجناح، مرجع سابق، : المصدر         
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  -:   ـوبـةـــرطـــالـ -5
ر الرطوبــة علــى التخطــیط العمرانــي فــي أنهــا مــن أهــم العوامــل المســاعدة یتمثــل أثــ     

علــــى الشــــعور بالراحــــة الحراریــــة لإلنســــان، حیــــث یــــزداد اإلحســــاس بــــالحرارة عنــــدما ال 

یستطیع الجسم التخلص من الحرارة الزائدة عـن طریـق إفـراز العـرق وتبخـره، وذلـك عنـد 

اج ذلــك إلــى حركــة جیــدة للهــواء ارتفــاع نســبة الرطوبــة فــي الجــو عــن حــد معــین، ویحتــ

مــن األشــعة الشمســیة  اً كبیــر  اً لعالجهــا، كمــا ترجــع أهمیــة الرطوبــة إلــى أنهــا تحجــب جــزء

  . )1(وتحول دون وصولها للمباني

ففي المناطق الحارة الجافة تكون الحاجة إلى زیادة نسبة الرطوبة في الجـو؛ وذلـك      

مثـل زیـادة عـدد هـا بطـرق تخطیطیـة متعـددة لتقلیل شدة حرارة الهـواء، ولـذلك یـتم معالجت

األشجار بالقرب من المبنى، أو استخدام العناصـر المائیـة لتزویـد الهـواء بالرطوبـة، أمـا 

فــي المنــاطق التــي تتمیــز بمعــدالت رطوبــة عالیــة، فتــتم معالجتهــا بالبنــاء المرتفــع وٕاتبــاع 

تحریــك الهــواء، أو  مورفولوجیــة مفتوحــة؛ وذلــك لكــي یســمح للریــاح بــأن تقــوم بــدورها فــي

  .)2(استخدام الوسائل المیكانیكیة مثل أجهزة تكییف الهواء
        

  
  

إن دراســة العناصــر المناخیــة المــؤثرة علــى التخطــیط العمرانــي تجعــل الباحــث فــي       

مجــال المنــاخ التطبیقــي قــادرًا علــى توظیـــف المعلومــات المناخیــة فــي خدمــة مخططـــي 

خــــالل معالجــــة هــــذه المعلومــــات والبیانــــات وتبویبهــــا المــــدن والمعمــــاریین، وذلــــك مــــن 

وتحویلهــا إلــى رســوم وأشــكال بیانیــة، ومــن ثــم تقــدیر احتیاجــات الســكان ســواء للتبریــد أو 

ــــات أمــــام  ــــي یتحصــــل علیهــــا، ووضــــع هــــذه البیان ــــائج الت ــــًا للنت ــــل وفق التدفئــــة أو التظلی

  .   طیًا أو معماریاً المهندسین والمخططین الذین یتولون معالجة هذه االحتیاجات تخطی
  
  

  
                                     

 .20سابق، ص حمدي صادق أحمد، مرجع )1(
 .58عوف، مرجع سابق، صبن سعید عبدالرحیم  )2(
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  :نشأة مدینة غات ومراحل التخطیط العمراني بها :رابعًا 

  :ـ نشأة مدینة غات  1
ویصـعب  موضـع جـدل وخـالف بـین البـاحثین، تاریخ تأسـیس مدینـة غـات ال یزال     

الوصول إلى رأي حاسم فـي هـذا الخصـوص، خاصـة وأن كتـب الجغـرافیین والرحالـة لـم 

  .تذكر اسم غات

بطوطـة  ابـنالمعروفـة حتـى اآلن السـم غـات تعـود إلـى الرحالـة  اإلشـاراتإن أقـدم      

ه مـــن تكـــدا إلـــى تـــوات فـــي منتصـــف القـــرن الرابـــع عشـــر الـــذي زار المنطقـــة فـــي طریقـــ

، وال یعــرف بالضــبط إذا كــان االســم یــدل علــى المدینــة بحــد ذاتهــا أم علــى )1(المــیالدي

  .المنطقة التي تقع فیها 

لبلدان الذي یورد مادة هامة عن غـدامس وزویلـة ال یـذكر مدینـة غـات، معجم اإن      

أســقط  مــاأنــه إفعلــى الــرغم مــن أن البكــري قــد أولــى المغــرب ودواخلــه اهتمامــًا خاصــًا، 

، )رأت(یعرفها، في حین یشیر ابـن غلبـون إلـى أن غـات عرفـت باسـم  ذكرها، أو أنه ال

  . )2(وهي مدینة قدیمة في الصحراء

كـراوزة رأیـه حـول تأسـیس المدینـة   ربع األخیـر مـن القـرن التاسـع عشـر بنـىوفي ال     

  :اعتمادًا على روایات الحاج عثمان أحد أبناء غات، وفي ذلك یضع احتمالین

إما أن المدینة قد ُأسست منذ قرنین من تاریخ زیارته للمدینة في القرن السـابع عشـر أو 

غـات الـذي ورد عنـد ابـن بطوطـة ال  السادس عشـر، وعلـى هـذا األسـاس یعتقـد أن اسـم

واالحتمــال الثــاني الــذي یــرد عنــد . یــدل علــى المدینــة بــل علــى المنطقــة التــي تقــع فیهــا

كــراوزة یتمثــل فــي محاولتــه تحدیــد تــاریخ تقریبــي لتأســیس المدینــة، ویبــین أن مدینــة حیــل 

لموقــع المدینــة فــي  )هــوف أودنــي(البـرس أقــدم مــن غــات، ویشــیر فــي ذلــك إلـى وصــف 

لع العشرینات من القرن التاسع عشـر، عنـدما زارهـا والتـي كانـت تقـوم علـى الهضـبة مط

    . )3(والمنطقة المجاورة لها التركیة حالیُا القلعة تشغلها التي

                                     
 .699، ص1964بطوطة، رحلة أبن بطوطة، دار صادر، بیروت،  ابن )1(
أبي عبداهللا محمد خلیل بن غلبون الطرابلسي، تاریخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فیمن ملك طرابلس وما كان بها من أخبار،  )2(

  . 114، 113هـ ، ص ص1349أحمد الزاوي، المطبعة السلفیة، القاهرة، الطاهر : صححه وعلق علیه
 .59نجمي رجب ضیاف، مرجع سابق، ص )3(
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في حین یرى جامي بأن مدیة غات الیوم لیست مبنیـة علـى أنقـاض مركـز التجـارة      

یعثر علیها الفالحون أكثر ما توجـد  الصحراویة في العهد الروماني، فقطع األواني التي

مـة كانـت مبنیـة فـي المكـان الـذي بـه قرب منطقة البركت، ممـا یـدل علـى أن البلـدة القدی

البركـت،  يقریة البركت بجوار منبع المیاه الكبیر، حیث توجد أطالل قریة صغیرة جنـوب

یـة التـي توجـد بـین ویستدل من أبنیتها بأنها مـن القـرى البربریـة القدیمـة، أمـا القبـور األثر 

 ،)1(فیرجـع تاریخهـا إلـى العصـر الحجــري) إیـدي بینـین(غـات والبركـت ویسـمیها التـوارق 

أي أن غـــات كانـــت منطقـــة اســـتقرار ســـكني منـــذ آالف الســـنین، أي قبـــل مرحلـــة الفـــتح 

  .العربي اإلسالمي 

قلون أما أهالي المنطقة فهم ال یحددون تاریخ معین لتأسیس المدینة، فـي حـین یتنـا     

  :أساسیةروایات حول أصل نشأتها، ویمكن حصرها في ثالثة روایات 

مفادهــا أن نشــأة مدینــة غــات تعــود إلــى أن قافلــة كانــت تســیر فــي  الروایــة األولــى     

الصحراء فعطشت، وعندما وصلت الموضع الذي تقـوم فیـه غـات اسـتغاث أفـراد القافلـة 

ا الكلـب نـدى مـاء فـي المكـان الـذي توجـد باهللا استسقاًء وكان مع القافلة كلب، ورأى هـذ

، فبحثــوا فــي تلــك المنطقــة فنبــع المــاء، وبــذلك ظهــرت )تشــیت( فیــه عــین غــات الحالیــة

فتقــول أن غرابــًا كــان ینــزل فــي  أمــا الروایــة الثانیــة. العــین التــي قامــت علیهــا المدینــة 

. ب ومنـه أخـذ اسـم غـات أي مـن نعیـق الغـرا )غاغـا(مكان به بعض الماء عرف باسـم 

( إن اسم المدینة  مأخوذ مـن اسـم شـخص بانیهـا ویـدعى الروایة الثالثة في حین تقول 

، ویستدل على صحة هذه الروایة بأن الرسائل القدیمة كانت تكتب اسـم المدینـة )غوث 

وتشـترك الروایـات الثالثـة فـي أن وجـود المـاء هـو  ،)2(أي معجمة بثالث نقـاط) غاث ( 

   . *مدینة وتسمیتهاالسبب الرئیسي في نشأة ال
 
 
 
 

                                     
 .130ص، 1974عبدالقادر جامي، من طرابلس الغرب إلى فزان، ترجمة محمد األسطى، دار المصراتي، طرابلس،  )1(
 . 62نجمي رجب ضیاف، مرجع سابق، ص )2(
ضیاف، وذلك من خالل مطابقتها بالروایات التي سجلها الباحث في عدد من  نجمي لروایات التي وردت عندیؤكد الباحث على صحة ا *

   . 2006الكانون  9-5الدراسة المیدانیة  ي المدینة القدیمة،المقابالت الشخصیة التي أجراها مع عدد من كبار السن الذین عاشوا ف
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  :مدینة غات ب مراحل التخطیط العمراني -2
مــرت مدینــة غــات بمراحــل مــن التطــور المرتبطــة بفتــرات وأحــداث مختلفــة، وكــان      

لكـــل فتـــرة تاریخیـــة نمطهـــا الخـــاص مـــن البنـــاء، اســـتجابة لمتطلبـــات العصـــر واألنمـــاط 

آثـار مـا قبــل ( هدة علــى ذلـك وهــذا مـا تبینـه اآلثـار الشـا كـل زمـن،بالحضـاریة الخاصـة 

ــــة، وأخیــــرًا اآلثــــار  ــــة، آثــــار إســــالمیة، آثــــار عثمانی ــــار جرمنتی ــــاریخ، آث  االســــتعماریةالت

ویمكن تقسیم مراحل تخطیط وتطور المدینة لثالثة مراحـل أساسـیة هـي كمـا  ،)اإلیطالیة

  :یأتي 
  

  

  : المرحلة القدیمةـ  أ
ثــم الحكــم  ت إلــى فتــرة الفــتح اإلســالميبـدأت هــذه المرحلــة منــذ نشــأة المدینــة وامتــد     

الجـزء القـدیم مـن المدینـة الـذي یتكـون مـن  أنحیـث یـرى المؤرخـون  ،العثماني من بعـده

قد تم بنـاؤه ) أغرم وشرن(وبعض البیوت المحیطة بها والتي تعرف بحي ) تغرفت(قلعة 

لـك مـن ویسـتدل علـى ذ ،في الفترة التي سبقت انتشار اإلسـالم فـي المنـاطق الصـحراویة

ـــذي أحـــیط بهـــذا الجـــزء والـــذي التـــزال بقایـــاه  ،)1(وجـــود المســـجد العتیـــق خـــارج الســـور ال

وقـد اتســمت الفتـرة التـي سـبقت انتشــار اإلسـالم فـي المدینـة بــنمط  ،)2(موجـودة لحـد اآلن

خاص مـن البنـاء، حیـث كانـت الحجـارة هـي المـادة األساسـیة التـي ُشـیدت منهـا المبـاني 

 10000(باحــث إن مسـاحة المدینـة فـي ذلــك الوقـت لـم تتجــاوزوالسـور، وفـي تقـدیرات ال

  .)27(، شكل )3(حسب ما هو موجود من بقایا المباني والقلعة )²م

اإلســالم فیهــا فــي  انتشــارلــم تأخــذ مدینــة غــات شــكل المدینــة المندمجــة إال عقــب      

المــدن  تخطــیط المدینــة آنــذاك شــأن بقیــة شــأن ، وبالتــالي كــان)4(القــرن الســابع المــیالدي

اإلســالمیة فــي إطارهــا العــام، حیــث تعمــل كوحــدة مترابطــة تتمركــز حــول المســجد الــذي 

، وقــد )5(یعتبــر نــواة المدینــة، ومنــه تتفــرع الطــرق الرئیســیة والتــي بــدورها تتفــرع إلــى أزقــة

                                     
 .132عبدالقادر جامي، مرجع سابق، ص )1(
 .2006لدراسة المیدانیة، الكانون ا )2(
 . 2006على الدراسة المیدانیة للمدینة ، الكانون  تقدیرات الباحث، بناءً  )3(
 . 420، ص1968الطاهر الزاوي، معجم البلدان، الطبعة األولى، دار مكتبة النور، طرابلس،  )4(
السنة السابعة، ، 39المدینة العربیة، منظمة المدن العربیة، العدد محمد ماجد الشاهین، وضع األسس التصمیمیة للمدینة العربیة، مجلة  )5(

 .46، ص1989الكویت، 
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كانــت هــذه الشــوارع واألزقــة ضــیقة ومســقوفة فــي جــزء منهــا حتــى فــي الجــزء القــدیم مــن 

  .المدینة 

مدینة غات بسمات المدینة اإلسالمیة، والمتمثلـة فـي إقامـة المسـجد الجـامع تأثرت      

 واختلفــتفــي وســط المدینــة، وبالتــالي كــان المســجد العتیــق أول مــا ُأخــتط مــن المبــاني، 

ســنة مضــت فــي حــین  900وجهــات النظــر حــول تــاریخ تأسیســه، فــالبعض یرجعــه إلــى 

القدیمـــة  ةالمبـــاني فـــي المدینـــ، ثـــم زادت )1()م1810(یرجعـــه الـــبعض اآلخـــر إلـــى ســـنة 

، حیــث تــم بنــاء حــي كاللــة فــي فتــرة الحقــة لبنــاء المســجد العتیــق، بزیــادة عــدد ســكانها

فــي ) األمـین(یعتبـر أكبــر أحیـاء المدینــة مسـاحة، وبعــد ذلـك تـم بنــاء حـي الزاویــة الـذي و 

، ویشكل أحدث أحیاء البلدة، وقـد وصـلت مسـاحة مدینـة غـات القدیمـة )2()م1861(سنة

  .)3() ²م 160000(ضواحیها حوالي  دون

لتـونین، وقـد كـان  فقد كان تأسیس حـي تـدرمت سـابقاً  أما بالنسبة لضواحي المدینة     

مخصصًا للحـدادین وأصـحاب المهـن المختلفـة، وتمیـز هـذا الحـي بعـدم إحاطتـه بأسـوار 

ته مثــل المدینــة القدیمــة، كمــا أن نمــط تخطــیط الشــوارع جــاء مســتقیمًا، وقــد بلغــت مســاح

م علــى یــد الحــاج  1845، أمــا قریــة تــونین فقــد تأسســت فــي عــام )²م 85000(حــوالي 

   .)5()²م 105000(وتصل مساحتها إلى ، )4(أحمد ولد صدیق

 1909 -1875(م العثماني للمدینة التي استمرت بین عامي أما خالل فترة الحك      

بنـــاء ثكنـــة عســـكریة ، فلـــیس هنـــاك مـــا یـــدل علـــى حـــدوث توســـع للمدینـــة باســـتثناء )6()م

  .م  1879بالقرب من عین غات الرئیسیة سنة 

كـان یـتم وفـق  وبصفة عامة یمكن القول بأن التخطیط العمرانـي خـالل هـذه الفتـرة      

فعلـى سـبیل المثـال كانـت األزقـة تخـتط باالتفـاق بـین  ،ینـةحاجات ومتطلبات سـكان المد

لتركیز على مبدأ الخصوصیة فال الجیران لترك ممر یفصل بین المساكن، إضافة إلى ا

                                     
الدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع الشیخ محمد المهدي بشیر، إمام المسجد العتیق بالمدینة القدیمة وأحد سكانها،  )1(

 .ف 2006-12-5بتاریخ 
 .132ق، صعبدالقادر جامي، مرجع ساب )2(
 . 10، ص 2005مكتب التخطیط العمراني بشعبیة غات، حصر المعالم والمدن التاریخیة داخل المخططات، بیانات غیر منشورة،  )3(
 .404جمال الدین الدناصوري، مرجع سابق، ص )4(
 .11ق، صمكتب التخطیط العمراني بشعبیة غات، حصر المعالم والمدن التاریخیة داخل المخططات، مرجع ساب )5(
 . 239الطاهر أحمد الزاوي، مرجع سابق، ص )6(
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یسمح ببناء مسـكن أكثـر ارتفاعـا مـن اآلخـر حتـى ال یكـون مكشـوفًا، وتحاشـي أن تكـون 

   .واجهات المساكن مفتوحة على الشارع مباشرة 
 

 م 1909وحتى عام  ما قبل الفتح اإلسالميتوسع مدینة غات ) 27(شكل

 
  قدیمة مأخوذة في النصف األول من القرن العشرین، اللجنة الشعبیةصورة جویة   :استنادًا إلى إعداد الباحث :المصدر

 .للمرافق واإلسكان بشعبیة غات          

 
  :االنتقالیة المرحلةـ ب 

 )1()م 1914(هــذه المرحلــة مــع بدایــة االحــتالل اإلیطــالي لمدینــة غــات ســنة  بــدأت      

ه المرحلــة ببدایــة البنــاء ، وتمیــزت هــذ)م 1969(بدایــة ثــورة الفــاتح ســنة  واســتمرت حتــى

 علــى المبـــاني والمنشـــآت فـــي بدایــة هـــذه الفتـــرة خــارج أســـوار المدینـــة، وأقتصــر التوســـع

التــي تخــدم مصــالح اإلدارة اإلیطالیــة، حیــث تــم بنــاء المطــار القــدیم فــي الجــزء  العامــة

، ومكتــب للبریــد ومركــز للجمــارك ومكاتــب عســكریة أخــرى، )2(الجنــوبي الغربــي للمدینــة

                                     
 . 87، ص 1982م، دار الثقافة، بیروت،  1931-1911خلیفة محمد التلیسي، معجم معارك الجهاد في لیبیا  )1(
شــركة فنمـــاب ، إعــداد وتنفیــذ  8ن .أمانــة اللجنــة الشــعبیة العامــة للمرافــق ، مخطـــط إقلــیم ســبها ، المنطقــة الفرعیــة غـــات ، تقریــر س )2(

  .    31ف ، ص  1985المحدودة ، 
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م بنــاء القلعــة اإلیطالیــة فــي المنطقــة الواقعــة بــین غــات القدیمــة وتــونین، ومــن كــذلك تــ

 ،)1(المرافق األخرى التي أنشئت خـالل هـذه الفتـرة المدرسـة االبتدائیـة والمستشـفى القـدیم

وعملـت اإلدارة اإلیطالیـة علـى ربــط هـذه المؤسسـات بشـبكة مــن الطـرق، ومـا یمیـز هــذه 

م مــواد وأســالیب جدیــدة للبنــاء تختلــف كلیــًا عــن الطــرق الفتــرة أنهــا تمثــل بدایــة اســتخدا

  .واألسالیب المستخدمة في المدینة القدیمة 

ونتیجــة لزیــادة دخــل الــبالد مــن الــنفط والرغبــة فــي تخطــیط وتنظــیم كــل التجمعــات      

الســـــكانیة، كلفـــــت الحكومـــــة اللیبیـــــة أربعـــــة شـــــركات استشـــــاریة إلعـــــداد مجموعـــــة مـــــن 

لة لجمیــع المــدن والقــرى اللیبیــة، وقــد صــاحب عملیــة إعــداد المخططــات العامــة والشــام

  . )2(في لیبیا شامل لمجال التخطیط الحضري *إصدار أول قانون هذه المخططات

أول عهد لمدینة غات بالتخطیط العمراني، حیث تم تكلیـف  1968وقد كانت سنة      

غطــي بإعــداد مخطــط للمدینــة ی WHITING ASSOCIAES  INTERNATIONALمؤسســة 

، 5000:1م، وتــم إعــداد المخطــط بمقیــاس رســم  1988اســتعماالت األرض حتــى عــام 

، )3(اً هكتــار  70,59وكــان إجمــالي المســاحة الحضــریة التــي شــملت فــي المخطــط حــوالي 

  ) .28(، شكل  1970خة من التقریر في ربیع عام وسلمت نس

روج السـكان مـن المدینـة أنها تمثـل البدایـة الفعلیـة لخـ إن أهم ما یمیز هذه المرحلة     

، حیــث التوسـع فــي إنشــاء المبــاني الســكنیة القدیمـة والســكن فــي المســاكن الحدیثــة نتیجــة

 م ضـمن برنـامج اإلسـكان العـام، 1964أو جزء منـه سـنة ) الثانویة(أنشئ حي تدرامت 

 12م واللـذان یتكـون كـل منهمـا مـن 1965وحي كاللة ومساكن تونین الحدیثة فـي سـنة 

م الـذي یتكـون مـن 1967كمـا تـم إنشـاء حـي الشـعبیة القدیمـة فـي سـنة  ،)4(وحدة سـكنیة

  .وحدة سكنیة 30

                                     
 . 6تقاریر التخطیط للمحافظات الجنوبیة، مرجع سابق، ص  )1(
حیث نص القانون على وجوب وجود  بشأن تخطیط المدن والقرى، 1969لسنة ) 5(باسم قانون رقم  1969صدر هذا القانون في سنة  *

   .مخطط شامل أو عام لكل التجمعات السكانیة 
  .  450ص، مرجع سابق، سعد خلیل القزیري )2(
 . 15أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق، مرجع سابق، ص  )3(
 . 9تقاریر التخطیط للمحافظات الجنوبیة، مرجع سابق، ص  )4(
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االخــتالف واضــحًا بــین هــذه المبــاني ومبــاني المدینــة القدیمــة ســواء فــي  وقــد كــان     

موضــعها أو شــكلها أو مــواد بنائهــا، وهكــذا بــدأ النشــاط العمرانــي الــذي أخــذ فــي التوســع 

دینــة القدیمــة فاختلطـت أســالیب التنظــیم العمرانـي بــین محلیــة واالنتشـار خــارج أسـوار الم

ومســتوردة، وتغیــرت بــذلك النســب والحجــوم المعماریــة والمقــاییس والمعــاییر التخطیطیــة، 

وظهر التداخل واضحًا بـین نمطـي البنـاء القـدیم والحـدیث سـواء كـان فـي مـادة البنـاء أو 

    .شكله
 ) 1988- 1970( مخطط مدینة غات ) 28(شكل

 
  .، بتصرف1970، 1- 7المجلد مخطط غات، ، ط للمحافظات الجنوبیةتقاریر التخطی، مؤسسة وایتینج العالمیة: المصدر
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  :المرحلة الحدیثةج ـ 
م، والتـي رفعـت شـعار رفـع  1969بدأت هذه المرحلة مع قیام ثـورة الفـاتح فـي عـام      

كبیــرة علــى مســتوى الــبالد  مسـتوى المعیشــة للمــواطن اللیبــي رافقــه حــدوث طفــرة عمرانیــة

  . وبالتالي التوسع في إنشاء مخططات المدن

) دیســـمبر(الكـــانون -4وقــد بـــدأت هــذه المرحلـــة بالتحدیـــد فــي مدینـــة غـــات بتــاریخ      

ــــم توقیعــــه مــــع شــــركة  1980 إلعــــداد مخطــــط عــــام  (FINNMAP)م، بموجــــب عقــــد ت

ـــ اً ركـــز ستشـــكل م باعتبارهـــاف،  2000یســـتهدف تطـــویر مدینـــة غـــات حتـــى عـــام   اإداری

 فـي عــدد الســكان، كبیــرة ومركــز خـدمات فــي المنطقـة، وبالتــالي ستشــهد زیـادة اوصـناعی 

، فترتب على ذلك وضع مخطط للمدینة یستوعب هذه الزیادة السكانیة )13(جدول رقم 

أن تصـل نسـبة النمـو السـكاني فـي المدینـة إلـى حـوالي  االستشـاريالمتوقعة، حیث قـدر 

ـــ%) 2,9( وقـــد بلـــغ إجمـــالي المســـاحة ، )ف 2000 -1981(رة بـــین عـــامي خـــالل الفت

  ) .29(شكل  . )1(اً هكتار  372حوالي  التي شملت في المخطط الحضریة

نشــاء الوحـدات الســكنیة لكـي تواكــب إونتیجـة للتوقعـات الســابقة فقـد تــم التوسـع فـي      

لقلعــة الــذي وٕانشــاء حــي ا الزیـادة المتوقعــة فــي عــدد الســكان، فــتم اسـتكمال حــي تــدرامت

وحــدة ســكنیة، وفــي  22وحــدة ســكنیة، وحــي الزهــور الــذي یتكــون مــن  128یتكــون مــن 

وحـدة سـكنیة، وحـي العروبـة الـذي  35م تم إنشاء حي تندمیرا ویتكـون مـن  1981سنة 

  .  یة والذي یعد أكبر أحیاء المدینةوحدة سكن 304یتكون من 
 

 )2006-1973(ل الفترةتطور عدد السكان في مدینة غات خال ) 13(جدول رقم 

  2006  1995  1984  1973  السنة

  5009  4462  2552  2077  ذكــور

  4219  4224  2482  1638  إنـــاث

  9228  8686  5034  3715  جمـلة
  .47محمد المشاي، مرجع سابق، صأبوالقاسم  - 1: المصدر

  .21ص  ،2006الهیئة العامة للمعلومات، النتائج النهائیة للتعداد العام للسكان،  - 2      

 

                                     
 .33أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق، مرجع سابق، ص  )1(
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مـن لقد ساهم التوسع في إنشاء الوحدات السكنیة فـي اإلسـراع مـن هجـرة السـكان و      

مدینــة القدیمــة واالنتقــال للعــیش فــي المســاكن الحدیثــة التــي تختلــف مــن حیــث الــنمط ال

واألسلوب عن تلك المساكن التي عاشوا فیها، كما أن جفاف عین غات الرئیسیة سـاهم 

سراع من انتقال السكان، والتـي كانـت المدینـة تعتمـد علیهـا اعتمـادًا إلى حد كبیر في اإل

  . )1(كلیاً 

من أفراد العینة كان الهـدف مـن خـروجهم مـن %) 51(أن )6(ویوضح الملحق رقم     

%) 22(هو تحسین مستوى المعیشة والبحث عن األفضـل، بینمـا یرجـع  المدینة القدیمة

مــنهم بســبب زیــادة عــدد %) 15(، والقدیمــة لتهالــك المســاكن فــي المدینــة الســبب مــنهم

  .منهم یرجع السبب لمواكبة اآلخرین %) 12(، وأفراد األسرة

وعلـى الــرغم مــن أهمیــة المخططــات التــي أعــدت للمدینــة وضــرورتها لتنظــیم النمــو      

ـــة إمكانیـــة التطـــور والنمـــو علـــى مســـتوى  والتطـــور العمرانـــي، إال أنهـــا فشـــلت فـــي معرف

وهـي تعتبـر مـدة طویلـة إذا مـا أخـذنا ) سـنة 20(دة المخططات كانـت اإلقلیم، كما أن م

فــي االعتبــار التغیــرات والتطــورات الهائلــة التــي حــدثت فــي الــبالد فــي الســنوات األخیــرة 

مثل زیادة الدخل القـومي مـن الـنفط وارتفـاع مسـتوى المعیشـة، كمـا أن هـذه المخططـات 

الثقــافي والمعمــاري مــع  والتــراث) لمنــاخا(لــم تأخــذ فــي االعتبــار تكییــف البیئــة الطبیعیــة 

إضــافة إلــى غیــاب المشــاركة الشــعبیة فــي متطلبــات الحیــاة فــي بیئــة حضــریة عصــریة، 

ـــالي جـــاءت عملیـــة  ـــًا، وبالت ـــم یكـــن محلی ـــًا ول التخطـــیط، حیـــث أن التخطـــیط كـــان مركزی

یوضح الملحق رقم ، حیث )2(التخطیط جائرة على رغبات المواطن وعالقاته االجتماعیة

مـــن أفـــراد العینـــة یـــرون أنـــه مـــن أهـــم عیـــوب مخطـــط مدینـــة غـــات  %)78,5(أن  )7(

العالقـــات االجتماعیــــة فـــي المدینـــة، فجـــاءت المســـاكن واألحیــــاء  یـــراعِ الحدیثـــة أنـــه لـــم 

مـنهم  %)13,7(، فـي حـین یـرى متباعدة مما یشعر الفرد بعـدم االنتمـاء وروح الجماعـة

مبــدئي لمخطــط المدینــة یعــد مــن أهــم أن عــدم استشــارة الســكان عنــد وضــع التصــور ال

إمكانیــة  یــراعِ لــم  أن مخطــط مدینـة غــات الحدیثــةمــن أفــراد العینــة %) 5(عیوبـه، ویــرى 

عــدم أن  مــن أفــراد العینــة %) 2,8( ، فــي حــین یــرى حــواليزیــادة عــدد ســكان المدینــة

                                     
 ف 2006-12-11رجب المصري، أحد سكان مدینة غات القدیمة، بتاریخ . الباحث مع أالدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها  )1(
 .456سعد خلیل القزیري، مرجع سابق، ص )2(
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االهتمــام بتــوفیر مســاحات خضــراء وحــدائق عامــة داخــل حــدود المخطــط تعــد مــن أبــرز 

  .   ا المخططعیوب هذ
  

 ف 2000مخطط مدینة غات لسنة ) 29(شكل

  
  ، إعداد وتنفیذ 8ن .أمانة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق ، مخطط إقلیم سبها ، المنطقة الفرعیة غات ، تقریر س: المصدر     

  . بتصرف، 22ص ، ف 1985شركة فنماب المحدودة ،       



  

  
  
  
  

  

  الـفـصــل الرابـــــع

  أثر املناخ يف ختطيط
  القدمية وتصميم مباني مدينة غات 
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  الرابعالفصل 
  القدیمة أثر المناخ في تخطیط وتصمیم مباني مدینة غات

  : تمهيد
تعلــم اإلنســان علــى مــر التــاریخ كیــف یــتحكم بظــروف البیئــة والمنــاخ مــن حولــه،      

وتعامــل معهــا كعامــل حاســم فــي تخطــیط وبنــاء مســكنه، كمــا تعلــم كیــف یتعامــل مــع 

ن كـــواء الجســـمیة أو النفســـیة، وتمالمنـــاخ والبیئـــة المحیطـــة مـــن أجـــل تحقیـــق راحتـــه ســـ

وأن یطـــور  بفطرتـــه وخبرتـــه المكتســـبة مـــن أن یفهـــم البیئـــة والمنـــاخ الـــذي یتواجـــد فیـــه،

مســكنه بمــا یــتالءم مــع تلــك البیئــة وذلــك المنــاخ، لیحقــق لنفســه ولعائلتــه مســكنًا مریحــًا 

  . )1(ستطیع فیه أن یمارس حیاته ونشاطاته المختلفةی

غـــات القدیمـــة فـــي التصـــدي للمشـــكالت المناخیـــة التـــي  لقـــد نجـــح ســـكانو           

واجهـــتهم عنـــد إقامـــة المدینـــة ومســـاكنها، وتمكنـــوا مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى المـــوارد 

الحمایـــة مـــن اإلشـــعاع  الطبیعیـــة المتـــوفرة فـــي البیئـــة مـــن تحقیـــق عـــدة أهـــداف أهمهـــا

مـل علـى الشمسي عن طریق توفیر الظالل بأسالیب تخطیطیة ومعماریـة مختلفـة، والع

تحریك الهواء من خالل التخطـیط التقلیـدي للمدینـة الـذي یعتمـد علـى الشـوارع الضـیقة 

واألفنیة المكشوفة داخل المباني، وتنظیم درجة الحرارة لیًال ونهارًا باسـتعمال مـواد بنـاء 

  .معینة

هــذا الفصــل معرفــة كیــف تــم تحقیــق هــذه األهــداف علــى المســتوى  ســنحاول فــيو      

تـأثیر المنـاخ علـى ِكـال ى تصـمیم المبـاني، وأن نلـتمس دینة وعلى مسـتو التخطیطي للم

ـــوفر حـــد مـــن ، المســـتویین ـــي ی وكیـــف ســـاهمت هـــذه المعالجـــات فـــي خلـــق منـــاخ محل

االرتیـــاح الحـــراري للســـكان ویمكـــنهم مـــن ممارســـة نشـــاطاتهم المختلفـــة داخـــل المســـكن 

   .والمدینة 
  
  
  
  
  

                                                
 . 105حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(
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  : لمدینةا في  للمناخ  المعالجات التخطیطیة: أوالً 
لقد أثرت ظروف المناخ السائدة في منطقة الدراسة على طبیعة تخطـیط المدینـة،      

حیــث عمـــل أهــالي المدینـــة علـــى مراعــاة عـــدة عوامـــل ومعالجــات تخطیطیـــة لمجابهـــة 

بمــا یضــمن الراحـــة للســكان داخــل حـــدود الظــروف المناخیــة، ومحاولــة التكیـــف معهــا 

  ـ :یة مایليالمدینة، ومن هذه المعالجات المناخ
  :اختیار موضع المدینة  -1

فقـد بنـى  تیار موضع مدینة غات القدیمـة،كبیر في اخدور كان للعوامل المناخیة      

عـن  اً متـر 700 األهالي المدینة على السفح الجنوبي لجبـل كـوكمن، الـذي یرتفـع حـوالي

یصــل البقعــة التــي نشــأت علیهــا المدینــة ف مــاأ ،كمــا ســبق الــذكر مســتوى ســطح البحــر

ن المدینــة ترتفـــع إوبالتــالي فــ ،)18(صــورة الو ) 30(شــكل  )1(اً متــر  670ارتفاعهــا إلــى 

عمـا یجاورهـا، وهـذا الموضـع الـذي نشـأت فیـه المدینـة وفـر لهـا نوعـًا  اً متـر  30بحـوالي 

فمــن ناحیــة الشــمال یعمــل جبــل  مــن التكیــف مــع ظــروف المنــاخ الســائدة فــي المنطقــة،

  .لیة التي تهب طوال العام تقریبًا لریاح الشماكوكمن على حمایة المدینة من ا

في التـأثیر علـى حركـة وسـرعة الریـاح  اً كبیر  اً ولموضع المدینة ومورفولوجیتها دور      

یتضـــح دور موضـــع المدینـــة المحمـــي ) 31(فـــي داخـــل المدینـــة، فمـــن خـــالل الشـــكل 

أن الریـاح التـي  ، كمـایعیق دخول الریاح القویـة إلیهـا اً بمزارع النخیل التي تشكل حاجز 

تهــب علــى المنطقــة تكــون جافــة فــي أغلــب األحیــان، وعنــدما یعترضــها غطــاء نبــاتي 

كثیــف فأنــه یعمــل علــى تلطیــف وترطیــب الهــواء الــداخل للمدینــة، فتهــب الریــاح علــى 

   .إضافة إلى دوره في تنقیة الجو من الغبار واألتربة  )2(شكل نسمات خفیفة

أن المدینــة العینـة یــرى  أفــرادمـن  )%91(حــوالي أن ) 14(یوضـح الجــدول رقـم و      

عینـة  أفراد من%) 9(، في حین یرى كانت غیر معرضة لزحف الكثبان الرملیة علیها

   .الدراسة أن المدینة كانت تتعرض من وقت ألخر لزحف الكثبان الرملیة علیها

                                                
  . 2007- 4-20بتاریخ  (G.P.S)قیاسات الباحث بواسطة جهاز تحدید األماكن الجغرافیة   )1(
-12-10بشعبیة غات، وأحد سكان المدینة القدیمة، بتاریخ ، مصلحة اآلثار محمد دنده. ، مقابلة شخصیة مع أالدراسة المیدانیة  )2(

2006 .  
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  یوضح مدى تعرض) 14(جدول رقم 
 ب رأي السكانمدینة غات القدیمة لزحف الكثبان الرملیة حس

  %النسبة   شخص/ العدد   البیان

أشــخاص یــرون أن المدینــة القدیمــة كانــت معرضــة لزحــف 

  الكثبان الرملیة علیها
42  9  

أشـــخاص یـــرون أن المدینـــة القدیمـــة كانـــت غیـــر معرضـــة 

  لزحف الكثبان الرملیة علیها
418  91  

  %100  460  المجموع
  .ف  2006انون، الكالدراسة المیدانیة، استبیان شهر : المصدر

  

أما أسباب عدم تعرض مدینة غات القدیمة لزحف الكثبان الرملیة علیها فیوضـح      

ـــم  یـــرى بـــأن الســـبب عینـــة الدراســـة  مـــن )%85(أن  )32(والشـــكل ) 15(الجـــدول رق

فـــي عـــدم تعـــرض المدینـــة القدیمــة للعواصـــف الترابیـــة یرجـــع إلـــى أن أشـــجار  يالرئیســ

مــن  )%15(أثــر العواصــف الترابیــة، فــي حــین یــرى  النخیــل كانــت تحمــي المدینــة مــن

  .  أصًال أفراد العینة أن السبب یكمن في أن العواصف الترابیة كانت قلیلة الحدوث 
  أسباب عدم تعرض) 15(جدول رقم 

 حسب رأي السكان مدینة غات القدیمة لزحف الكثبان الرملیة علیھا
  %النسبة   شخص/ العدد   السبب

نت تحمي المدینة من أثـر العواصـف أن أشجار النخیل كا

  الترابیة
391  85  

  15  69  في السابق إن العواصف الترابیة كانت قلیلة الحدوث

  %100  460  المجموع
   .ف  2006ر الكانون، الدراسة المیدانیة، استبیان شه: المصدر 

  
  

  موضع مدینة غات القدیمة طبوغرافیة )30(شكل 
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 للمرافق واإلسكانالعشرین، اللجنة صورة جویة قدیمة مأخوذة في النصف األول من القرن   :إلى اً استناد الباحثإعداد  :المصدر   

 .بشعبیة غات
  
  

  موضع مدینة غات القدیمة المرتفع على سفح جبل كوكمن   )18(صورة 

  
  . 2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : المصدر  
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  دور الموضع المرتفع ) 31(شكل 

  ي حمایة المدینة من أثر الریاحف أشجار النخیلو

  
  . 134أنور عبدالرزاق الحاسي ، مرجع سابق ، ص : استنادًا إلى  إعداد الباحث :  المصدر

  
  
  

  
  لزحف الكثبان الرملیة القدیمة غات مدینة عدم تعرضأسباب  )32( شكل

  
   .  )15(استنادًا إلى بیانات الجدول رقم  إعداد الباحث : المصدر    
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ـــة التـــي لعبـــت دور أمـــ      فـــي اختیـــار موضـــع المدینـــة  اً كبیـــر  اً ا أهـــم العوامـــل المناخی

المرتفع فهو األمطـار، وذلـك مـن أجـل إبعـاد المدینـة عـن خطـر السـیول الفجائیـة التـي 

تحـدث مــن حــین آلخــر، وبالتـالي جــاء اختیــار موضــع المدینـة بعیــدًا عــن مجــرى وادي 

 مـن أفـراد العینـة )%42( أن )33(والشكل ) 16(حیث یوضح الجدول رقم تنزوفت ، 

أن الســبب الرئیســي فــي اختیــار موضــع المدینــة المرتفــع هــو إبعــاد المدینــة عــن  یــرى

ســـبب نشـــأة  أن األغـــراض الدفاعیـــة هـــي مـــنهم %)34(خطـــر الســـیول فـــي حـــین یـــرى

یرون أن المدینة نشأت في هذه فَ  %)24(النسبة المتبقیة، أما المدینة في هذا الموضع

   .ة في المدینة القرب من عین الماء الرئیسیالبقعة بسبب 

ن امتــداد المدینــة علــى ســفح جبلــي جعلهــا أقــل حــرارة مــن إومــن ناحیــة أخــرى فــ     

 المنــاطق المنخفضــة التــي تحــیط بهــا، وذلــك بتــأثیر نســیم الجبــل ونســیم الــوادي، حیــث

لیـة فـي یكون هذا النسیم أكثر رطوبة وأقـل حـرارة إذا انتشـرت المـدن علـى السـفوح الجب

    .  )1(الجافة المناطق الحارة
  

  

  

  

 مدینة غات القدیمة ل المرتفع موضعالیوضح أسباب اختیار ) 16(جدول رقم 

  %النسبة   شخص/ العدد   ببـالس

  42  194  إبعاد المدینة عن خطر السیول

  34  156  ألغراض دفاعیة

  24  110  في المدینة ةللقرب من عین الماء الرئیسی

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون، الدراسة المیدانیة، استبیان شهر : المصدر  
  

  
                                                

 . 98ص   ، مرجع سابقكامل ،  محمد ولید  )1(



136 
 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   القدیمة غات لمدینة المرتفع موضعالأسباب اختیار ) 33( شكل

 
  ) .16(إعداد الباحث استنادًا إلى بیانات الجدول رقم  : المصدر  
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  : للمدینة المتضامالتخطیط  أتباع نمط -2
هــو تقــارب مبــاني المدینــة بعضــها مــن بعــض بحیــث  المتضــامالتخطیط بــیقصــد      

تتكتـــل وتتـــراص مبانیهـــا لمنـــع تعـــرض واجهاتهـــا للعوامـــل الجویـــة مثـــل أشـــعة الشـــمس 

 ،)1(وریاح القبلي المحملة باألتربة التـي تـؤدي إلـى ارتفـاع درجـة الحـرارة داخـل المبـاني

یط المدینـة خاصـة فیمـا یتعلـق وتعد العوامل المناخیـة هـي المحـدد الرئیسـي لـنمط تخطـ

  . )2(بشكل شبكة الشوارع واتجاه كتل األبنیة

الـذي یـتم بمـلء هـو "ویقصـد بـالنمو التراكمـي  ،لقد نمت مدینة غـات نمـوًا تراكمیـاً      

أو عنــد أقــرب مكــان مــن  مشــارفال عنــدمســاحات الفضــاء داخــل المدینــة، أو بالبنــاء 

فــي خلــق هــذا النــوع مــن النمــو،  اً مهمــ اً اء دور وقــد لعبــت مــواد البنــ ،)3("المدینــةأســوار 

كمــــا أن  ،)4(والـــذي یلـــزم أن تكـــون فیـــه المبـــاني متالصـــقة لكـــي تشـــد بعضـــها بعضـــاً 

االختالف في ارتفاع المباني المجاورة یؤدي إلـى تظلیـل أجـزاء كبیـرة مـن هـذه المبـاني 

ات وحمایتها من أشعة الشمس ومـا ینـتج عنهـا مـن طاقـة حراریـة ضـاغطة خـالل سـاع

  .  )5(النهار

 تظهــر مدینــة غــات القدیمــة علــى شــكل كتلــة مندمجــة واحــدة ال تفصــل أحیاءهــاو      

، حیـــث تظهـــر المدینـــة وكأنهـــا بنـــاء واحـــد ال یتصـــل )19(حـــواجز أو فواصـــل صـــورة 

دة نسبة األرض بالمحیط الخارجي ، وقد ساعدت هذه المورفولوجیة المندمجة على زیا

المســـاحات غیـــر (بـــین المبـــاني  تة، إذ أن زیـــادة الفراغــاالمغطــاة بالمبـــاني فـــي المدینـــ

على المباني  تالفراغاتساعد على ارتفاع درجة الحرارة، نظرًا لما تعكسه هذه ) المبنیة

ولـذلك كلمـا ، )اإلشعاع األرضي (  من إشـعاعات حراریـة سـاقطة علیهـا مـن أشـعة الشـمس

ـــة األرض المبنیـــة كلمـــا ســـا عد ذلـــك علـــى تقلیـــل قـــل حجـــم هـــذه المســـاحات إلـــى جمل

                                                
 . 46محمد بدرالدین الخولي ، مرجع سابق ، ص  )1(
 .64رائد جورج جمیل مسكوني، مرجع سابق ، ص )2(
 . 118ف، ص  2003ر النهضة العربیة، بیروت، لبنان، عبداهللا عطوى، جغرافیة المدن، الجزء الثالث، الطبعة األولى، دا )3(
األنصاري ، أحد كبار السن الذین عاشوا في  نمقابلة شخصیة أجراها الباحث مع الشیخ إبراهیم عبد الرحمراسة المیدانیة ، الد )4(

 .ف 2006-12-8المدینة القدیمة ، بتاریخ 
 . 50محمد بدرالدین الخولي ، مرجع سابق ، ص  )5(
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وتبلــغ نســبة األرض المغطــاة بالمبــاني فــي المدینــة .  )1(انعكــاس الحــرارة إلــى المســاكن

 ـ 80، حیـث تتـراوح النسـبة بـین إذا قیسـت إلـى جملـة مسـاحة المدینـةالقدیمة أقصـاها 
وبالتالي تكون الفراغات المعرضـة ألشـعة الشـمس  ،)2(من جملة مساحة المدینة% 85

  . )34(قلیلة شكل 
  مدینة غات القدیمة ةمورفولوجی ) 19(صورة 

 
  . 2006الدراسة المیدانیة ، الكانون : صدر الم       

  
  دور مورفولوجیة المدینة ) 34( شكل

  المتضامة في الحد من دخول أشعة الشمس بشكل مباشر

  
   . 112ص أنور عبدالرزاق الحاسي ، مرجع سابق ، : الباحث استناداً إلى  إعداد : المصدر   

                                                
، السنة  30حمد كمال الدین عفیفي ، النسیج العمراني لحي البستكیة ، مجلة المدینة العربیة ، منظمة المدینة العربیة ، العدد أ )1(

 . 54، ص  1988السابعة ، الكویت ، 
 . 100× تم احتساب النسبة بطریقة المربعات ، وقسمة الناتج على المساحة اإلجمالیة للمدینة   )2(
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  : الشوارع الضیقة والمتعرجة -3
بالتبعیـة  أدىإن اللجوء إلتبـاع الحـل المتضـام فـي النسـیج العمرانـي لمدینـة غـات      

تعرضها ألقل قدر من اإلشـعاع لإلى أن تكون شوارع المدینة ضیقة، حیث یؤدي ذلك 

ال فـي إلى جانب أن ضـیق الشـوارع كـان یتناسـب مـع وسـائل االنتقـ الشمسي المباشر،

  . )1(والتي لم تكن تتطلب شوارع عریضة) الدواب(ذلك الوقت 
  

وقد أوضحت الدراسة المیدانیة لشوارع المدینة القدیمة تعدد أشكالها ما بین شارع      

ـــواب  4عرضـــه إلـــى  وصـــل الرئیســـي فالشـــارع وزقـــاق،وحـــارة  أمتـــار ویصـــل بـــین األب

واســتعملت  اً متــر  2,20ـ 2ها بـین مــا الحــارات فتـراوح عرضــالرئیسـیة ومركــز المدینـة، أ

 2ـ1,50مـــا الزقـــاق فیتـــراوح عرضـــه بـــین كحركـــة رئیســـیة داخـــل المنـــاطق الســـكنیة، أ

، هـذه المقـاییس فـي ضـواحي المدینـة القدیمـة مثـل تـونین وتادرامـت، وال تختلف )2(اً متر 

. ب  .أ  . 20(، صــورة إال أن هـذه الشـوارع تبــدو أكثـر اســتقامة فـي ضــواحي المدینـة

    . ) ج 

وقـد كـان الرتفـاع المبـاني علـى جـانبي الشـارع أثـره الواضـح فـي تـوفیر قـدر كبیـر      

 4:1ل طـــوال النهـــار، حیـــث تبلـــغ نســـبة ارتفـــاع المبـــاني إلـــى عـــرض الشـــارع مــن الظـــ

   . فیها الظلتقریبًا، وهذا ما یساعد على استمراریة 
  

اإلشـعاع الشمسـي فـي لقد فهم أهالي غـات بفطـرتهم وخبـرتهم البسـیطة مسـارات       

المنطقة، وانعكس هذا الفهم على توجیه الشوارع في المدینة، فجاءت الشوارع عمودیـة 

ال إلـى الجنـوب، حیـث سـاعد ذلـك علـى آخذة اتجاه عام من الشـم حركة الشمسعلى 

عدم تعرض واجهات البیوت المطلة على هذه الشوارع فترة طویلة لإلشـعاع الشمسـي، 

الریــاح الشــمالیة التــي تســاعد علــى اســتمرار برودتهــا أطــول فتــرة إضــافة إلــى اكتســابها 

كمـــا تمیـــزت شـــوارع .  ) 21(صـــورة  )3(العالیـــة فـــي هـــذه الشـــوارع الظـــللوجـــود نســـبة 

وصــلت إلــى  قــدكــل منعطــف  نهایــة المدینــة بكثــرة تعرجاتهــا، حتــى أنــك تحســب عنــد
                                                

األنصاري ، أحد كبار السن الذین عاشوا في  نمیدانیة ، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع الشیخ إبراهیم عبد الرحمالدراسة ال )1(

 .ف 2006-12-8المدینة القدیمة ، بتاریخ 
 .  2006-الكانون ، الدراسة المیدانیة ، قیاسات الباحث  )2(
 . 204، مرجع سابق ، ص  حیدر عبدالرزاق كمونة )3(
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ة أمـــن مفاجـــ زیـــدتطریـــق مســـدود، وهـــذه التعرجـــات إضـــافة إلـــى دورهـــا المنـــاخي فأنهـــا 

  . )1(المار فیها نفس الملل عن ٕابعاداكتشاف الطریق و 
   

لقد ساعدت هذه الشوارع بضیقها وتعرجاتها على خلـق منـاخ محلـي فـي المدینـة       

خاصــة وأنهــا تنفــتح علــى ســاحات واســعة ومفتوحــة؛ حیــث تقــوم هــذه الســاحات بــنفس 

علـى نطـاق أوسـع، فهـي تعمـل الوظیفة التي تقوم بها األفنیة في داخـل البیـوت، ولكـن 

علــى تخــزین الهــواء المعتــدل البــرودة فــي اللیــل، وتمنــع تســربه مــع أول هبــوب للریــاح، 

كمــا فــي المدینــة ( )2(وهـذا مــا قــد یحــدث فــي حالــة التخطـیط الشــبكي للشــوارع العریضــة

حیث یؤدي نمط شـوارعها إلـى سـهولة فقـدها للهـواء البـارد المتجمـع بهـا أثنـاء ) الحدیثة

  . مع أول هبوب للریاح نهاراً  اللیل
  

ن اخـــتالف الضـــغط الناشـــئ نتیجـــة لضـــیق الشـــوارع مقارنـــة إومــن جانـــب آخـــر فـــ     

باألفنیــة الداخلیــة للمســاكن یســمح بانتقــال الهــواء خــالل فتحــات ومــداخل المبــاني مــن 

ضـغط (إلـى األفنیـة الداخلیـة المشمسـة ) ضـغط مرتفـع(الشوارع الضیقة األكثر تظلیًال 

  . )3(خاصة أثناء فترة الظهیرة) منخفض
  

ن كثـرة التعرجـات فـي الشـوارع سـاهم إلـى حـد كبیـر فـي كسـر إومن جهة أخـرى فـ     

حدة الریاح في المدینة، فعدم تخطیط شوارع وممرات المدینـة بشـكل مسـتقیم جنبهـا أن 

 ةتتحــول إلــى أنفــاق للریــاح الشــتویة البــاردة أو لریــاح القبلــي الســاخنة والمحملــة باألتربــ

، مع أن ضیق الشـوارع یمنـع حـدوث ذلـك، كمـا تتـیح وجـود منـاطق مظللـة )35(شكل 

فــــي مختلــــف أجــــزاء الشــــارع فــــي معظــــم ســــاعات النهــــار بغــــض النظــــر عــــن توجیــــه 

مـن أفـراد  )%76(أن حـوالي إلـى ) 36(والشـكل ) 17(رقـم  الجـدولویشیر . )4(الشارع

تناســب مــع تجــدد الهــواء فیهــا أن طبیعــة تخطــیط شــوارع المدینــة القدیمــة ت نو العینــة یــر 

                                                
اإلسالمیة، بحث قدم في المؤتمر العلمي الثاني لهیئة المعماریین العرب،  ةال ، المعاییر التخطیطیة لطرقات المدینزیاد مُ محمد  )1(

  . 230ص،  2001) مایو(الماء 8-6مجلد األبحاث، الجزء األول، طرابلس ، 
 . 59، ص 1982الثقافة واألعالم ، العراق ، عیسى سلمان ، وآخرون ، العمارات العربیة في العراق ، الجزء األول ، وزارة  )2(
 .73، مرجع سابق، ص  أحمدحمدي صادق  )3(
 .21، ص 1993، الریاض، 152حسن فتحي، التهویة وتلطیف الهواء في مباني مصر والبالد الحارة، مجلة عالم البناء، العدد )4(
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یسـمح بالحركـة والمـرور فیهـا طیلـة النهـار،  اً داخلی اً بصورة صحیحة، وأنها تخلق مناخ

إن ضیق شوارع المدینة القدیمة وتعرجهـا یجعلهـا  %)24(في حین ترى النسبة الباقیة 

  . غیر مناسبة للتهویة 

  

  

  

  

  

  رأي السكان) 17(جدول رقم 

 للتهویة نة غات القدیمةشوارع مدی مدى مالءمة حول

  %النسبة   شخص/ العدد   البیان

طبیعــة تخطــیط شــوارع المدینــة القدیمــة تتناســب 

  صورة صحیحةمع تجدد الهواء فیها ب
350  76 %  

إن ضــــــیق شــــــوارع المدینــــــة القدیمــــــة وتعرجهــــــا 

  یجعلها غیر مناسبة للتهویة
110  24 %  

  %100  460  المجموع
  .ف  2006ر الكانون، بیان شهالدراسة المیدانیة، است: المصدر
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  القدیمة غات مقاییس الشوارع في مدینة) 20(صورة 
 الشوارع الرئیسیة -أ

  
  
  
 

  ب ـ الحارات

  
  
  
 

 ج ـ األزقة

  
  

  .ف  2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر       
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 دور الشوارع الضیقة والمتعرجة في توفیر الظل طول النهار) 21(صورة 
  
 

 
  
 

  
  

  .2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر      
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  دور الشوارع) 35(شكل 

 في مدینة غات القدیمة حدة الریاح كسر الضیقة والمتعرجة في 

  
 

  ،لخدمات المشاریع ةتنفیذ مكتب األمم المتحد مشروع إحیاء مدینة غات القدیمة،متحدة اإلنمائي، برنامج األمم ال: المصدر 
  .بتصرف العظمى،لصالح الھیئة العامة للسیاحة واآلثار بالجماھیریة          

 
  
  

 للتهویة شوارع مدینة غات القدیمة مدى مالءمة) 36(شكل

 
  ) .17(نات الجدول رقم إعداد الباحث استنادًا إلى بیا: المصدر  
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  :الشوارع المسقوفة  -4
تعد الشوارع المسقوفة من أهم األسالیب التخطیطیة التي فرضتها ظروف المنـاخ      

الصحراوي المتمثلة في شدة الحرارة وزیادة عدد سـاعات سـطوع الشـمس، وعلـى الـرغم 

 أنهـا تصـبح غیـر مـن الظـل خـالل النهـار، إال اً كبیـر  اً من أن الشوارع الضیقة توفر قـدر 

وبالتــالي  .عنــد ســاعات معینــة مــن النهــار عنــدما تكــون الشــمس فــي كبــد الســماء فعالــة

كــــان اللجــــوء لتســــقیف أو تغطیــــة الشــــوارع مــــن أفضــــل الحلــــول لتقلیــــل أثــــر اإلشــــعاع 

  ).22(صورة  )1(الشمسي على المارة خالل هذه الساعات من النهار

، )2()م◦4(رارة الهـواء المحـیط بحـوالي ویساهم تظلیل الشوارع في خفـض درجـة حـ     

مــا بتســقیفها أو أولهــذا كــان الحــرص علــى تــوفیر الظــالل فــي شــوارع المدینــة القدیمــة، 

   .بتغطیة أجزاء منها 

تــأتي الشــوارع المســقوفة فــي مدینــة غــات القدیمــة فــي الجــزء الشــرقي منهــا شــكل و      

ة األخشاب والمـواد البنائیـة ویقتصر السقف على الشوارع الضیقة منها وذلك لقل) 37(

، وتحتـــوي هـــذه الشـــوارع علـــى فتحـــات علویـــة )3(التـــي تكفـــي لتغطیـــة الشـــوارع الواســـعة

، فمن خـالل هـذه الفتحـات )23(ة الشارع صورة دائریة الشكل تسمح بإضاء) یةسماو (

تدخل أشعة الشـمس والتـي بـدورها تـؤدي إلـى اخـتالف فـي درجـات الحـرارة علـى طـول 

بب اختالفـــات محلیـــة فـــي معـــدالت الضـــغط وبالتـــالي تحـــرك الهـــواء الشـــارع؛ ممـــا یســـ

   .الساخن المتجمع بالشوارع قرب السقف

ونظــرًا ألن شــوارع المدینــة لیســـت مســقوفة كلهــا فــأن ذلـــك یســاعد علــى حركــة الهـــواء 

وبرودته على طول هذه الشوارع، فعندما تسقط أشعة الشـمس علـى الشـوارع المكشـوفة 

بهـــا ویرتفـــع إلـــى أعلـــى، فیســـحب الهـــواء البـــارد مـــن الشـــوارع یســـخن الهـــواء الموجـــود 

       . )4(المسقوفة لیحل محله، مما یساعد على خلق تیار بارد على طول الشارع

                                                
 . 231محمد زیاد ُمال، مرجع سابق، ص  )1(
 .87سابق ، ص حمدي صادق أحمد، مرجع  )2(
-12-10مصلحة اآلثار بشعبیة غات، وأحد سكان المدینة القدیمة، بتاریخ  محمد دنده ،. الدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة مع أ )3(

2006 . 
 .47ص ،  1984،الریاض، 13محمد البدوي، العمارة اإلسالمیة الشعبیة في شمال أفریقیا، مجلة البناء، العدد  )4(
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 الشوارع المسقوفة في المدینة القدیمة) 22(صورة 

 
  .ف  2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر         

  

  

 في الشوارع المسقوفة الفتحات السماویة) 23(صورة 

 
  . ف 2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر       
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كمـــا لجـــأ األهـــالي إلـــى وســـیلة أخـــرى مـــن أجـــل إلقـــاء المزیـــد مـــن الظـــالل علـــى      

أرضـیات الشـوارع، وذلـك عـن طریـق عمـل بـروزات فـي واجهـات المبـاني المطلـة علـى 

بكامـــل مســـاحتها، بینمـــا تبـــرز الشـــارع، حیـــث یشـــغل الطـــابق الســـفلي قطعـــة األرض 

، فتلقــي الظــالل علــى واجهــة المبنــى نفســه هــات الــدور األول علــى حســاب الشــارعواج

   ) .38(، شكل )1(التي تطل علیه وعلى أرضیة الشارع

  

  

  

 شبكة الشوارع في المدینة القدیمة) 37(شكل 

 
  لخدمات المشاریع ةالمتحدتنفیذ مكتب األمم  ینة غات القدیمة،مشروع إحیاء مدبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : المصدر            

   .لصالح الھیئة العامة للسیاحة واآلثار بالجماھیریة العظمى                                    
  

  

  

  

                                                
 .102، مرجع سابق، ص یحیى وزیري )1(
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 القدیمة غات في مدینة بروز واجهات المباني لتظلیل الشارع) 38(شكل

 
  لخدمات المشاریع لصالح ةتنفیذ مكتب األمم المتحد مشروع إحیاء مدینة غات القدیمة،اإلنمائي، برنامج األمم المتحدة : المصدر

  .الھیئة العامة للسیاحة واآلثار بالجماھیریة العظمى ، بتصرف         
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  :عناصر المعالجات المناخیة في المباني: ثانیاً 
ف أثـــر عناصـــر المنـــاخ علـــى إن الهـــدف األساســـي مـــن تشـــیید المبـــاني هـــو تخفیـــ     

حراریــة علـــى (اإلنســان وحمایتــه مــن قســوة هــذه العناصــر بإیجــاد ظــروف مناســبة لــه 

  .المختلفةلیمارس نشاطاته الیومیة ) األقل

) األســقف، والجــدران، والفتحــات(وعلیــه یمكــن القــول بــأن المبنــى بعناصــره كافــة      

، ممــا یوجـــد بیئـــة داخلیـــة لیـــةتعمــل علـــى الفصـــل بـــین البیئــة الخارجیـــة واألخـــرى الداخ

  . مناسبة لحیاة اإلنسان تحافظ على صحته وتحسن من أدائه لعمله

وتفننـــوا فـــي طـــرق لقـــد أولـــى ســـكان مدینـــة غـــات القدیمـــة أهمیـــة كبیـــرة للمبـــاني و      

مســتخدمین فــي ذلــك مــواد ، منــاخ الصــحراوي الســائد فــي المنطقــةمعــالجتهم لظــروف ال

  .حراريالعالیة على العزل ال تمتاز بقدرتهامتوفرة محلیًا 

     :ـ مواد البناء وعالقتها بالمناخ1
البناء ومادته بشكل كبیر بـالموقع الـذي یبنـى فیـه، إذ أن كـل موقـع یحتـاج  یتأثر     

لنوع معین من مـواد البنـاء لمقاومـة الظـروف المناخیـة السـائدة فـي هـذا الموقـع والتـأقلم 

ام مـــواد البنـــاء فــي المنـــاطق الحـــارة الجافـــة واســـتخد اختیــارن إمعهــا، وبصـــفة عامـــة فـــ

یتطلــب مراعــاة خاصــة، بحیــث تقــاوم قســوة الظــروف المناخیــة، حیــث یراعــى فیــه أن 

، وذلـك للتغلـب علـى المـدى الحـراري الكبیـر *تكون مواد البناء ذات سعة حراریة عالیة

  . )1(في هذه المناطق

د البنــاء المتــوفرة فــي البیئــة المحیطــة لقــد اســتخدم أهــالي مدینــة غــات القدیمــة مــوا     

، بحیـــث الجـــاف الســـائد فـــي المنطقـــة حـــاربهـــم والمالئمـــة فـــي الوقـــت نفســـه للمنـــاخ ال

وفیمـا  ،)2(مـن البیئـة التـي تضـمها وال تختلـف عـن طابعهـا أصبحت هـذه المبـاني جـزءاً 

   :یلي عرض ألهم مواد البناء التي استخدمت في تشیید مباني مدینة غات القدیمة

ویعد أكثر مواد البناء استخدامًا في المدینة القدیمـة، بسـبب تـوفره  :ـ الطوب الطیني أ 

جمیــع األودیــة المحیطــة بالمدینــة، ویــتم تحضــیره محلیــًا عــن طریــق خلطــه بالمــاء  فــي

                                                
 .جرام واحد من المادة درجة مئویة واحدة یلو تعرف السعة الحراریة بأنها كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة ك *
 . 201، مرجع سابق ، ص محمد عبداهللا سراج، شفق العوضي الوكیل )1(
 .17، ص1984جامعیة، بیروت، محمد علي بركات، مواد البناء واختباراتها القیاسیة، دار الرتب ال )2(



150 
 

یخلـط مـرة أخـرى ویضـاف لـه كمیـة مـن التـبن أو  وتركه لیتخمر مـدة تفـوق الشـهر، ثـم

) ســم 8×30×40(بمقاســات ضــع فــي قوالــب خشــبیة ویو  ،األثــل لزیــادة تماســكه أوراق

  ) .24(صورة  )1(ایوم 15-10ویترك لیجف تحت أشعة الشمس لمدة تتراوح بین 

وتختلف طریقـة تحضـیر الطـین بـاختالف الهـدف مـن اسـتعماله، فنجـد أن الطـین      

تصــل إلــى  المــراد اســتخدامه فــي أســقف المبــاني یأخــذ فتــرة أطــول فــي عملیــة التخمیــر

ن ثالثــة أشــهر، كمــا أنــه یخلــط بــروث الحیوانــات بــدًال مــن التــبن وذلــك لزیــادة أكثــر مــ

   .)2(خفته وقدرته على منع تسرب میاه األمطار إلى داخل المنزل

فـي المدینـة القدیمـة، حیـث  وهي من أقـدم مـواد البنـاء التـي اسـتخدمت ـ:ب ـ الحجارة 

ضـافة إ) أغـرم وشـرن(سـم بالحي القـدیم مـن المدینـة المعـروف تم استخدامها في بناء ا

ویعتبر جبل كوكمن الـذي تقـع المدینـة علـى ، )قلعة تغرفت( إلى القلعة التركیة القدیمة

ع الحجارة التي استخدمت في البنـاء، غیـر أن اسـتخدامها سفحه الجنوبي أحد أهم مقال

قل في الفترات الالحقة واستعمل الطین بدًال عنها، وأقتصر استخدامها في األساسـات 

سـم، وذلـك لمقاومتهـا  50لسفلیة للجدران حتى ارتفاع متر ونصف بسـمك یصـل إلـى ا

نها تعكس جـزءًا كبیـرًا إللرطوبة والمیاه إضافة لألحمال، وبسبب اللون الفاتح للحجارة ف

  . من اإلشعاع الشمسي الساقط علیها 

ر -ج بس والجی وهــو یجلــب مــن منطقــة تنجــرابن جنــوبي المدینــة، ویــتم تحضــیره  :الج

عــن طریــق حــرق الصــخور الجیریــة، ویســتخدم فــي تبیــیض الجــدران، وتــنعكس أهمیتــه 

مناخیًا في أن لونه األبیض یعكس أشعة الشـمس، ممـا یخفـف األحمـال الحراریـة علـى 

المبنــى، إضــافة إلــى حمایــة الجــدران مــن میــاه األمطــار، ویعمــل علــى تقویتهــا وعزلهــا 

   . )3(واالنهیارمما یقلل من عوامل التفسخ 

                                                
الدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع الشیخ محمد المهدي بشیر، أحد كبار السن الذین عاشوا في المدینة القدیمة،  )1(

 .2006-12-5بتاریخ 
حد كبار السن الذین عاشوا في المدینة أاألنصاري،  نعبد الرحمالدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع الشیخ إبراهیم  )2(

  .2006-12-8القدیمة، بتاریخ 
مواد اإلنشاء الرئیسیة في العمارة العراقیة القدیمة، بحث القي في الحلقة الدراسیة التي أقامها مركز األحیاء العلمي عادل عبداهللا،  )3(

  . 115، ص1990فبرایر  -25العربي، دار الحكمة، بغداد، 
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 طریقة تجهیز الطوب الطیني وتجفیفه بأشعة الشمس) 24(صورة 

 
   . 2006) أي النار(أكتوبر، مصراتة، الدراسة الحقلیة لشعبیة غات، 7قسم الجغرافیا، جامعة :المصدر  
  
 

مـن األشـجار، ویتمیـز نخیلهـا  ینالنوع ینبهذتعد واحة غات غنیة  :ـ النخیل واألثل  د

ممــا یســاعد فــي عملیــة البنــاء، حیــث  ،اً متــر  12إلــى  بطــول جذعــه الــذي یصــل أحیانــاً 

تستخدم جذوعه كدعامات لألسقف وفي صناعة األبواب، وعلى الرغم من أن الخشب 

، إال أن أهـالي المنطقـة ریا والرطوبة والتسـوسیبصفة عامة یتعرض للتحلل بفعل البكت

جیـري لكـي التغلب على هـذه المشـكلة وذلـك بطـالء هـذه األخشـاب بمحلـول  ااستطاعو 

كما یسـتفاد مـن الجریـد فـي األسـقف، إذ یـتم وضـع جـذوع  ،)1(یصمد أطول فترة ممكنة

النخیـل أو األثــل وتوضــع فوقهــا طبقـة مــن ســیقان نبــات البـرمبخ، ثــم طبقــة مــن الجریــد 

خیــل المشــدود لبعضــه لتقلیــل الفراغــات البینیــة، ثــم تغطــى بطبقــة أخــرى مــن ســعف الن

امـًا، وتوضـع بعـد ذلـك طبقـة سـمیكة مـن المونـة الطینیـة وأوراق األثل لسد الفراغات تم

  .أو أوراق األثل تالمخلوطة بروث الحیوانا

رمبخھ  اخ(ـ الب كمـــا ســـبقت اإلشـــارة یعـــد هـــذا النبـــات مـــن أكثـــر النباتـــات  : )الفخف

، وتسـتخدم سـیقانه كعـازل حـراري )10(راجـع صـورة  الطبیعیة انتشارًا في منطقة غـات

لـداخل وتحتـوي علـى القدیمة، حیـث تتمیـز بأنهـا مجوفـة مـن ا في أسقف مباني المدینة
                                                

مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع الشیخ محمد المهدي بشیر، أحد كبار السن الذین عاشوا في المدینة القدیمة، المیدانیة،  الدراسة )1(

 .2006-12-5بتاریخ 
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مــادة لبنیــة ســامة ممــا یحمیهــا مــن التســوس، وعنــدما تجــف هــذه الســیقان تصــبح أكثــر 

 . )1(متانة
إن مــواد البنــاء التــي اســتخدمت فــي مبــاني غــات القدیمــة كــان لهــا أثــر كبیــر فــي      

تمتــاز هــذه المــواد بأنهــا ذات حیــث  معالجــة الظــروف المناخیــة الســائدة فــي المنطقــة،

سـم یسـاعد فـي تـأخیر  40سعة حراریـة كبیـرة، كمـا أن ُسـمك الجـدار الـذي یصـل إلـى 

انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل عندما یتعـرض السـطح الخـارجي للحـائط ألشـعة 

  . )2(الشمس المباشرة واألشعة المنعكسة من األسطح األخرى
المقارنــة بـین مــواد البنـاء فــي المدینـة القدیمــة ومــواد إجـراء نــوع مـن  وحتـى یتســنى     

البناء األخرى كاألسمنتیة فیما یتعلق بخاصیة العزل الحراري والوقایة الحراریـة یوضـح 

أهـم القــیم الفیزیائیـة فــي هـذا الخصــوص، والتـي بواســطتها نســتطیع ) 18(الجـدول رقــم 

 اقتصادیامقیاسًا  اعتبارهة یمكن أن نلتمس تلك المقارنة، فالمعامل الكلي النتقال الحرار 

 كفـاءةهـذا المعامـل زادت  ت قیمـةللطاقة الحراریة المنتقلة خالل الجـدار، وكلمـا صـغر 

بالنســــبة  )م كلـــیفن/واط 2(، حیـــث تصــــل قیمـــة هــــذا المعامـــل إلــــى المـــادة وأفضــــلیتها

بالنسبة للطوب األسمنتي، وبالتالي فأن الطوب ) م كلیفن/واط 5,1(، وللطوب الطیني

أمـا معامـل . مقارنة بالطوب األسـمنتي%) 35(الطیني یحقق نسبة أفضلیة تصل إلى 

النقص والتخلف الزمني فیمكن بواسطتهما الحكم على نوعیة الوقایـة الحراریـة للجـدران 

فــي فصــل الصــیف، حیــث یبــین معامــل الــنقص نســبة الواصــل فــي داخــل المبنــى مــن 

الجدار الخارجي، ومن البدیهي أن یكـون الموجات الحراریة العالیة المؤثرة على سطح 

حیـث یتبـین مـن الجـدول أن قیمـة معامـل الـنقص ال  صغر هذا المعامل هـو األحسـن،

فـي حالـة الطـوب ) 0,37(بالنسبة للطوب الطیني، في حین ترتفـع إلـى) 0,17(تتجاوز

  %) .37(بنسبة  يلطینللطوب اتكون األفضلیة  وبالتالي األسمنتي، 

مـن  المتضـاءلة الحراریـة الزمنـي علـى زمـن تـأخر وصـول الموجـة یدل التخلـفو       

التخلف الزمنـي  قیمة ن ازدیادإف لین السابقینوبعكس المعام ،إلى داخل المبنى الخارج

                                                
األنصاري، أحد كبار السن الذین عاشوا في المدینة  نالدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع الشیخ إبراهیم عبد الرحم )1(

  .2006-12-8لقدیمة، بتاریخ ا
 .97ص مرجع سابق،سعید بن عوف،  مسعید عبد الرحی )2(
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ویتبــین مــن الجــدول أن الطــوب الطینــي یمكــن أن یــؤخر زمــن وصــول  ،هــو األفضــل

األســـمنتي زمـــن ال یـــؤخر الطــوب ، فـــي حــین )ســـاعة 10,5(الموجــة الحراریـــة حــوالي 

التـالي فـإن الطـوب الطینـي یحقـق ب، و )سـاعة 5,6(وصول الموجة الحراریة ألكثر من 

   .عن مواد البناء األسمنتیة%) 49(أفضلیة تصل إلى حوالي نسبة 

  
  مقارنة الخواص الحراریة) 18(جدول رقم 

 )البلوك(الطوب الطیني وآخر من الطوب األسمنتي بین جدار من

  مادة البناء
ك الُسم

  )سم(

الكثافة 

  ³م/كجم

المعامل الكلي 

  م كلیفن/طوا
  معامل النقص

التخلف الزمني 

  )ساعة(

  10,5  0,17  2  1400  40  طوب طیني

  5,6  0,37  5,1  600  20  )بلوك(طوب أسمنتي 

  %49  %37  %35  ـ  ـ  نسبة األفضلیة
  .ف 2007- 2-11الفاتح، طرابلس،  مكتب البحوث واالستشارات الھندسیة، جامعةالدراسة المیدانیة،  :المصدر        

  

البناء بین المسكن التقلیدي المبني من الطین  تقنیةدراسة مقارنة في  جریتأُ كما      

فــي المدینــة القدیمــة وبــین المســكن الحــدیث فــي المنــاطق الحــارة الجافــة فــي حالــة عــدم 

كل منهمـا  ، لمعرفة مدى تأقلم مواد البناء المستخدمة فيالهواءاستخدام أجهزة تكییف 

الحــرارة  مــع الظــروف المناخیــة الســائدة فــي المنطقــة، وارتكــزت الدراســة علــى عنصــري

 .*والرطوبة في منتصف فصلي الصیف والشتاء
ــــر       ــــى أكث ففــــي فصــــل الصــــیف تصــــل درجــــة الحــــرارة الخارجیــــة أثنــــاء النهــــار إل

ا مــ ، وقــد ســجلت فــي داخــل المســكن الحــدیث)م◦22(، وتــنخفض لــیًال إلــى )م◦40(مــن

لیًال ونهارًا، أما الرطوبـة ) م◦28(، بینما سجلت في المسكن التقلیدي )م◦40-37(بین 

فـي الخـارج، فـي حـین %) 30-15(سـجلت نسـبتها مـا بـین النسبیة خالل هذا الفصل 

فـــي المنـــزل  ارتفعــت، بینمـــا %)25-16(ســجلت فـــي داخــل المنـــزل الحـــدیث مــا بـــین 

  ) . 39(شكل %) . 31(التقلیدي إلى 

                                                
، وفي فصل 1983) أغسطس(هانیبال -4إلى ) یولیو(ناصر  -28اعتمدت الدراسة في فصل الصیف على قراءتها في الفترة من  *

 .من نفس السنة ) دیسمبر(الكانون 28-22الشتاء خالل الفترة من 
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ما في فصل الشتاء الذي تنخفض فیه درجات الحرارة فقد تراوحت درجة الحرارة أ     

-4(، فـــي حـــین تتـــراوح فـــي داخـــل المنـــزل الحـــدیث بـــین )م◦25-12(الخارجیـــة بـــین 

أمــا الرطوبــة . لــیًال ونهــاراً ) م◦12(، بینمــا تعتــدل فــي المســكن التقلیــدي وتســجل)م◦22

تفعـــت فـــي المســـكن الحـــدیث إلـــى فـــي الخـــارج، بینمـــا ار %) 50(النســـبیة فقـــد ســـجلت 

   . )1(%)55(، أما في المسكن التقلیدي فلم تتجاوز %)80(
  

  مقارنة األداء الحراري بین المسكن التقلیدي) 39(شكل 

 )درجة الحرارة والرطوبة النسبیة(والمسكن الحدیث في المناطق الحارة الجافة

 
ع سابق، ص: المصدر          وافي، مرج ام حسین الك ن  .139إلھ الً ع  ,The Technology of Housing in Libyaنق

Ghadames Conference, April., 1987.   بتصرف.   

إن هذه االختالف في معدالت الحرارة والرطوبة في ِكال المسكنین یرجع بالدرجـة      

األولــى إلــى خــواص مــواد البنــاء المســتخدمة فــي كــٍل منهمــا، ومــدى تأثرهــا بــالظروف 

                                                
 .138ن الكوافي، مرجع سابق، ص إلهام حسی )1(
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حیــث یوضــح الجـــدول دة ، ممــا وفـــر تكییفــًا طبیعیــًا للمبــاني التقلیدیـــة، المناخیــة الســائ

ــــة یرجعــــون ســــبب عــــدم  )%45(أن حــــوالي  )40(والشــــكل) 19(رقــــم مــــن أفــــراد العین

فیهـا،  المسـتخدمة استخدام وسائل تكییف الهواء في المدینة القدیمة لطبیعة مواد البناء

والــذي  المتضــامةالمدینــة  مورفولوجیــةمــنهم الســبب لطبیعــة  )%30(فــي حــین یرجــع 

مــنهم الســبب لعــدم تــوفر الكهربــاء، و %) 19(فــي حــین یرجــع  جعلهــا مكیفــة طبیعیــًا،

   .لعدم توفر أجهزة تكییف الهواء في ذلك الوقت %) 6(
  

  أسباب عدم استخدام) 19(جدول رقم 
 من وجھة نظر السكان وسائل تكییف الھواء في مدینة غات القدیمة 

  %النسبة   شخص/ العدد   السبـــب

  % 30  138  المتضامةمورفولوجیة المدینة 

  % 45  207   في المدینة المستخدمة البناء موادنوع 

  % 19  87  عدم توفر الكهرباء

  % 6  28  عدم توفر أجهزة التكییف

  %100  460  المجموع
   .ف  2006الكانون،  الدراسة المیدانیة، استبیان شھر: المصدر           
  

  سباب عدم استخدام وسائل تكییف الھواء في مدینة غات القدیمةأ) 40(شكل 

 
   ) .19(إعداد الباحث استنادًا إلى بیانات الجدول رقم  :المصدر 
  

یشــیر أغلــب البــاحثین أن انتشــار ظــاهرة الفنــاء الــداخلي فــي  :الفنــاء الــداخلي  -2

لمنـاخ الحـار خاصـة فـي المنـاطق ذات ا المباني القدیمة یعود ألسباب مناخیـة صـرفة،
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ــاً (الجــاف، وذلــك بتــوفیر منطقــة وســطیة ضــمن المســكن التقلیــدي تتمیــز ) مركزیــة غالب

بفــرق ضــغط ودرجــة حــرارة مختلفــة عــن الفراغــات األخــرى، ممــا یســمح بانتقــال الهــواء 

  . )1(عبر المبنى، وتوفیر نسیم هوائي یساعد على تلطیف درجات الحرارة
  

خـر، ولكنهـا تتـراوح عمومـًا آلنـة غـات مـن مسـكن تختلف أبعاد األفنیة في مدیو        

فیكـون علـى  االرتفـاعأمـا  ،)2(متر في العـرض 3-2.5متر في الطول، و 3,5-3بین 

، وتفـتح أغلـب ر نسـبة عالیـة مـن الظـل طـول النهـارطول المبنى؛ وهو ما یسمح بتوفی

  ) .25( صورة حجرات المنزل على هذا الفناء من خالل األبواب والنوافذ،
  

یـؤدي الفنـاء الــداخلي فـي مبــاني غـات القدیمـة دور المــنظم الحـراري، اعتمــادًا و        

 على الفرق الكبیر في درجات الحرارة بین اللیل والنهار، حیث یقوم أثنـاء اللیـل بإعـادة

طــوال النهــار فــي حوائطــه إلــى الجــو  اإلشــعاع األرضــي الــذي تــم امتصاصــه واختزانــه

خــزین الهــواء البــارد بــه، لیــتم االســتفادة مــن برودتــه الخــارجي، وفــي الوقــت نفســه یــتم ت

  . )3(أثناء النهار
     

فیختلـــف أداء الفنـــاء الـــداخلي مـــع تعرضـــه لإلشـــعاع الشمســـي،  أمـــا أثنـــاء النهـــار     

حیث تتم عملیة سحب هوائي، فعنـدما یتعـرض الفنـاء ألشـعة الشـمس یقـل وزن الهـواء 

وفي هذه الحالة یسحب الهواء البارد من  الساخن ویرتفع إلى أعلى من الفناء المفتوح،

   .  )4(خالل نوافذ الحجرات لیحل محل الهواء الساخن
  

                                                
 .54، القاهرة، ص1986، 71أحمد كمال عبدالفتاح، تأثیر المناخ على المدینة والمنزل في العراق القدیم، مجلة عالم البناء، العدد  )1(
 .ف  2006الكانون  قیاسات الباحث، الدراسة المیدانیة، )2(

)3(  Wazeri, Y. H. ،op.cit .p.44. 
 .47ص ،  مرجع سابقي، محمد البدو  )4(
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 غات القدیمة مدینة مساكنالفناء الداخلي في ) 25(صورة 

 
  . 2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر  

  
 
  :الفتحات والنوافذ  -3

قدیمــة اســتجابة لمــؤثرات المنــاخ لقــد جــاءت الفتحــات والنوافــذ فــي مبــاني غــات ال     

الصــحراوي الـــذي یســـود المنطقـــة، فهـــي ال تعــدو كونهـــا فتحـــات صـــغیرة منتشـــرة علـــى 

مختلفــة مثلثــة أو مربعــة أو  الجــدران الخارجیــة للمســاكن، وتأخــذ هــذه الفتحــات أشــكاالً 

فـي حـین نجـد النوافـذ العریضـة مطلـة علـى الفنـاء ) . 26(، صـورة )2(على شكل أسـهم

  ).27(صورة، سكنلمالداخلي ل

  

إن توزیع الفتحات بواجهات المباني في المدینـة جـاء وفـق أسـس علمیـة دقیقـة،        

فوجـــود الفتحـــات الضـــیقة والمرتفعـــة فـــي الجـــدران الخارجیـــة للمبنـــى المواجهـــة للریـــاح، 

والنوافذ العریضة المطلة على الفناء الـداخلي یحـدث فـرق فـي الضـغط یـؤثر فـي كمیـة 

فتحـة خـروج الهـواء عـن فتحـة دخولـه  مسـاحةاخـل المبنـى، فكلمـا زادت حركة الهـواء د

                                                
 .2006الدراسة المیدانیة، الكانون  )1(
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وقـد جــاءت الدراسـات الحدیثــة لتؤكـد هــذا المبــدأ، . )1(زادت حركـة الهــواء داخـل المبنــى

ن المواصـــفات القیاســـیة للنوافـــذ فـــي فقــد نشـــرت محطـــة األبحـــاث البریطانیـــة دراســـة عـــ

، )2()م س 3150=ك(دلـة التالیـة المملكة المتحدة، وانتهـت الدراسـة إلـى صـیاغة المعا

تمثــل مســاحة فتحــة ) م(الســاعة، /تمثــل معــدل حركــة الهــواء بالقـدم المكعــب) ك(حیـث 

، أي أنــه كلمــا قــل الســاعة/تمثــل ســرعة الهــواء میــل) س(دخــول الهــواء بالقــدم المربــع، 

حجم فتحة دخول الهواء عن فتحة خروجـه كلمـا زاد معـدل تـدفق الهـواء وسـرعته، ممـا 

   . وتغیر درجة حرارته ى تجدد الهواءیؤدي إل

  

 مدینة غات القدیمة في مباني الفتحات الخارجیة) 26(صورة 

 
 . 2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر           

  

مـن خــالل التحلیــل الســابق للتجربــة التقلیدیـة فــي تخطــیط مدینــة غــات القدیمــة و        

وروح  ،ل المناخیــة فــي التخطــیط مــن جهــةیتضــح أن هــذا التخطــیط عكــس أثــر العوامــ

التكافــل والتــراحم بــین النــاس مــن جهــة أخــرى، حیــث تمیــز النســیج العمرانــي المتــراص 

، حیـث كـان التبـاین فـي االرتفاعـات والحجـوم المقیاس اإلنساني أفقیًا وعمودیـاً للمدینة ب

                                                
 .112، ص 2001خالد سلیم فجال، العمارة والبیئة في المناطق الصحراویة الحارة، الطبعة األولى، منشورات الدار الثقافیة، القاهرة،  )1(

)2(  Fathy, H., Architecture for the poor, The University of Chicago Press, Chicago, 1973 ،p.47.  
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مدروســـًا وفـــق أســـس وقواعـــد تـــؤمن الظـــل والحمایـــة مـــن أشـــعة الشـــمس، إضـــافة إلـــى 

استخدام مواد بناء تقلیدیة كالطین والحجر والخشب لتغطیة الفراغات، وهي مـواد ذات 

  . ألقصى من الراحة الحراریة للسكانسعة حراریة عالیة تؤمن الحد ا

إمـــا شـــوارع رئیســـیة  كمـــا كانـــت الطـــرق فـــي المدینـــة ذات أشـــكال متعـــددة، فهـــي     

قة ومسقوفة تصل بین األحیـاء عریضة تعمل كشرایین للحركة في المدینة أو أزقة ضی

السكنیة، وكلهـا تلتقـي فـي سـاحات واسـعة تجـرى فیهـا أغلـب األنشـطة االقتصـادیة فـي 

ي تشـكیل النسـیج العمرانـي للمدینـة، وقـد كما لعب الفناء الداخلي دورا هاما ف. المدینة 

أخــذ أشــكاال وأحجامــا مختلفــة، وكانــت تــتم فیــه معظــم النشــاطات الحیاتیــة لألســرة وقــد 

المســاكن  تنفــتحكـان منظمــًا حراریــًا للمســكن، لمــا یحتویــه مـن عناصــر نباتیــة ومائیــة، و 

نحــو الــداخل وقــد كانــت الفتحــات الخارجیــة قلیلــة ممــا حقــق الكثیــر مــن الخصوصــیة 

  .للسكان إضافة إلى خلق مناخ داخلي مالئم 

       

  النوافذ الداخلیة ) 27(صورة

 دینة غات القدیمةالداخلي في مساكن م المطلة على الفناء

 
   . 2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر  



 
  
  
  
  
  

 
  الـفـصــل الـخـامـــس

  أثر املناخ يف ختطيط
  احلديثة وتصميم مباني مدينة غات 
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  الفصل الخامس
  أثر المناخ في تخطیط وتصمیم مباني مدینة غات الحدیثة

  
  : تمهيد

بصحة اإلنسان أو أن یكلـف التحكم في میزان العناصر المناخیة دون أن یضر  إن     

اقتصـاده الشــيء الكثیـر یفتــرض حســن التعامـل مــع المبنــى والتخطـیط البنیــوي لإلنشــاءات 

بتوجیـه المبـاني ومواقـع فتحـات التهویـة فیهـا وحجمهـا، یجعـل هـذه  االهتمامالسكنیة، فعدم 

لـب الحراري، مما یضطر سـاكنیها إلـى محاولـة التغ االرتیاحالمباني غیر مالئمة لظروف 

علــى هــذه الظــروف بالوســائل االصــطناعیة، مــن خــالل تكییــف مســاكنهم وجعلهــا مالئمــة 

العدیــد  یجبــرو ، إال أن اســتخدام هــذه الوســائل یســتهلك الكثیــر مــن الطاقــة، للســكن والراحــة

   .من سكان المدن على إنفاق معظم دخلهم على فواتیر الوقود 

وأثرها على المنـاخ المحلـي،  لحدیثةغات ا یستعرض هذا الفصل مورفولوجیة مدینةو      

ــــالظروف  ــــم نمــــط الشــــوارع بالمدینــــة وعالقتهــــا ب ــــالظروف المناخیــــة، ث ــــاني ب وعالقــــة المب

المناخیـــة، ومـــواد البنـــاء وعالقتهـــا بـــالظروف المناخیـــة، وأخیـــرًا معالجـــة البیانـــات المناخیـــة 

  .الستخدامها في التخطیط العمراني بمدینة غات 
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   ـ: المحلى وأثرھا على المناخ مورفولوجیة المدینةـ  :أوالً  
       

ــ      المــدن بجوانــب حضــریة تتمثــل فــي خطــة المدینــة وطــراز مبانیهــا  ةتــرتبط مورفولوجی

وارتفاعاتهــا، باعتبارهـــا مـــن صـــنع اإلنســـان، وبجوانــب مادیـــة متمثلـــة فـــي موضـــع المدینـــة 

نتاجــا لنموهــا وتطورهــا خــالل فتــرات ، ویعــد اتســاع رقعــة المدینــة )1(وخصائصــها الطبیعیــة

تتخــذ المدینــة شــكلها النهــائي إال عقــب مــرور فتــرة مــن  متالحقــة مــن البنــاء والتشــیید، وال

  .التطور الطویل منذ تأسیسها وحتى الوقت الحاضر
  

لقــد تــم تخطــیط مدینــة غــات بشــكل طــولي تقریبــا یأخــذ اتجــاه عــام مــن الشــمال إلــى      

حیـث تمنـع بعـض  ع امتـداد الظـواهر الطبیعیـة المحیطـة بهـا،متماشیا في ذلك مالجنوب، 

، ویحــول وادي تنزوفــت والكثبــان الشــمالالــتالل مثــل جبــل كــوكمن نمــو المدینــة فــي اتجــاه 

، انخفاضــا، فالمدینــة تمتــد فــي أكثــر جهــات المنطقــة )2(الرملیــة دون امتــدادها جهــة الشــرق

ارتفــاع البقعــة التــي ال یتجــاوز فــالجزء األكبــر منهــا یقــع فــي مجــرى وادي تنزوفــت، حیــث 

  .)3(اً متر  640 نشأت فیها

عـن بعضـها  مبانیهـاحیـث تتباعـد  ،)28صـورة ( ،مفتوحـة ةوتتخذ المدینة مورفولوجیـ     

وتتخذ هذه المباني أنماطا مختلفـة، فمنهـا مـا یأخـذ  تاركة بینها ساحات وفضاءات واسعة،

طـوط مسـتقیمة كمـا فـي حـي العروبـة النمط المتـوازي، نتیجـة لتقـاطع شـبكة الشـوارع فـي خ

ط المتضــام بحیــث تتكتــل المبــاني موالشــعبیة القدیمــة والزهــور وغیرهــا، ومنهــا مــا یأخــذ الــن

الـذي )  تادرامـت (         وتتراص بحیث تترك بینها شوارع ضیقة كما في حي الثانویة 

وضـیق الشـوارع بني بشكل یحاكي طراز البناء في المدینة القدیمة، من حیث كثافة البناء 

  .وتظلیلها

                                     
 .281ص، 2003مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة،  ة األولى،الطبع محمد مدحت جابر، جغرافیة العمران، )1(
 .2006الدراسة المیدانیة، الكانون  )2(
 . 2007- 4-20، بتاریخ (G.P.S)قیاسات الباحث بواسطة جهاز تحدید األماكن الجغرافیة  )3(
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وتعتمد المدینة في نموها على التوسـع األفقـي، فأغلـب مبانیهـا تتكـون مـن طـابق أو       

 مـــن أفـــراد العینـــة%) 67,6( حـــوالي أن) 8(، ویظهـــر الملحـــق رقـــم طـــابقین علـــى األكثـــر

یقیمــون فــي  مــن أفــراد العینــة%) 32,4(فــي حــین أن تتكــون مســاكنهم مــن طــابق واحــد، 

علـــى الـــرغم مـــن أن ). 41(الشـــكل  مـــن كمـــا یظهـــر أو أكثـــر كـــون مـــن طـــابقینمنـــازل تت

یتمثــل فــي عمــارات المدینـة عرفــت التوســع العمــودي أو الرأسـي فــي اآلونــة األخیــرة والـذي 

مـن بـؤرة مركزیـة واحـدة، بـل جـاءت  والمدینـة لـم تنمـو. مباني الحكومیةالضمان وبعض ال

متـــد المحـــالت التجاریـــة والـــورش علـــى ت حیـــث، هـــا متباعـــدة ومنفصـــلة عـــن بعضـــهاؤ أحیا

جــانبي الطریــق، وخاصــة الطریــق الرئیســي الــذي یــربط بــین غــات والعوینــات؛ ممــا جعــل 

  .)1(المدینة تنمو في هذا االتجاه

مـــع طبیعــة المنـــاخ الصـــحراوي  خطـــیط الحــدیث لمدینـــة غـــات لــم یتمـــاَش إن نمــط الت     

التــي اتخــذتها المدینــة ســاهمت فــي  الســائد فــي المنطقــة، حیــث أن المورفولوجیــة المفتوحــة

فتباعـــد المبـــاني جعلهــــا أكثـــر عرضــــة لتـــأثیر اإلشــــعاع  زیـــادة أثـــر عوامــــل المنـــاخ فیهــــا،

ـــك نتیجـــة )42(شـــكل  الشمســـي ـــد منـــه مـــن ســـطح األرض؛ وذل ـــد نســـبة المرت ، حیـــث تزی

ــــة نســــبة األرض المغطــــاة  النتشــــار الفضــــاءات والمســــاحات المكشــــوفة فــــي المدینــــة، وقل

األشــجار، ممــا یزیــد مــن حــدة تــأثیر اإلشــعاع الشمســي خاصــة خــالل فصــل  بالمبــاني أو

حیـث تـؤثر كثافـة البنـاء علـى المنــاخ  الصـیف حیـث تسـقط أشـعة الشـمس عمودیـة تقریبـًا،

المحلـــي للمدینـــة، فالفراغـــات المقفلـــة والمبـــاني كثیفـــة التجمـــع تعمـــل علـــى تظلیـــل بعضـــها 

لـي، ولـذلك یفضـل إتبـاع التركیـب أو البعض، وتؤدي إلـى تحسـین أو تلطیـف المنـاخ المح

  . )2(النمط المتضام للمباني وخاصة في المناطق الحارة الجافة

       

                                     
 .2006الدراسة المیدانیة، الكانون  )1(
 .152خالد سلیم فّجال، مرجع سابق، ص  )2(
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 مورفولوجیة مدینة غات الحدیثة كما تظهر من فوق جبل كوكمن) 28( صورة

 
  .2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر

  
  

 نمط المساكن في مدینة غات الحدیثة) 41( شكل

 
   ) .8(ستنادًا على بیانات الملحق رقم إعداد الباحث ا: المصدر             
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  دور مورفولوجیة) 42(شكل
 المدینة الحدیثة في التأثیر المباشر ألشعة الشمس  

 
 S.AHMMED, General Studies about The City Of Ghadames:نقًال عن 155ص  إلهام حسین الكوافي، :المصدر 

and Design of Neighborhood Unit General Plan, PhD thesis University of Krakow, Poland.1985, P 13. 
  .بتصرف من الباحث 

   
إن مخطـــط مدینـــة غـــات الحدیثـــة لـــم یأخـــذ بعـــین االعتبـــار الظـــروف المناخیـــة فـــي      

المنطقـــة وأثرهـــا علـــى مخطـــط المدینـــة وطبیعـــة المنـــاخ المحلـــي فیهـــا، بدایـــة مـــن اختیـــار 

وضع المنخفض للمدینة وامتدادها في بطـن وادي تنزوفـت؛ جعلهـا میث أن الموضعها، ح

خـر، خاصـة وأنـه ال توجـد عوائـق آلأكثر عرضة لخطر السیول الفجائیة للوادي من حین 

میاه الوادي للمدینة، وعلى الرغم من أن المخطـط قـد أوصـى بتحویـل مسـار تمنع وصول 

لیكـون إلـى الجـزء الشـرقي مـن المدینـة؛  الطریق الرئیسي الذي یصل بین غـات والعوینـات

ـــوادي ـــك التوصـــیات بعـــین )1(ســـّد أمـــام فیضـــانات ال ـــم تأخـــذ تل ، إال أن الجهـــات المنفـــذة ل

إلـــى إغـــراق جـــزء كبیـــر مـــن المدینـــة  1976االعتبـــار، فقـــد أدت ســـیول الـــوادي فـــي عـــام 

، فـــي حـــین كانـــت المدینـــة وقطعــت خطـــوط المواصـــالت بینهـــا وبـــین القـــرى المحیطــة بهـــا

، وفــي هــذا دلیــل علــى الرؤیــة )2(لقدیمــة بموضــعها المرتفــع فــي مــأمن عــن هــذه الســیولا

إلـى أن ) 9(حیث یشیر الملحـق رقـم الشمولیة لمن قام بتخطیط الجزء القدیم من المدینة، 

                                     
 .31، مرجع سابق، ص2000نة اللجنة الشعبیة العامة للمرافق، مخطط مدینة غات لسنة أما )1(
 .ف 2006- 12-7رجب المصري، أحد سكان مدینة غات، بتاریخ . الدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع أ )2(
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من أفراد العینة یرون أن موضع مدینة غـات الحدیثـة فـي مجـرى وادي %) 65,6( حوالي

%) 34,4( السیول من المدینة القدیمة، في حـین یـرى جعلها أكثر تعرضًا لخطرتنزوفت 

  . منهم أن السیول ال تشكل تهدیدًا مباشرًا للمدینة

وتــؤثر مورفولوجیـــة المدینـــة علـــى حركـــة الهــواء فیهـــا، فطریقـــة ترتیـــب المبـــاني حـــول      

بعضها البعض تلعب دورا في تحدید نمط التهویة لهذه المباني وفي حركـة الهـواء حولهـا، 

ـــة أن ترتیـــب حصـــولها جمیعـــا علـــى التهویـــة المناســـبة، وفـــي  ـــت الدراســـات الحدیث فقـــد دل

المبـاني فـي صـفوف متوازیـة یحـول دون تهویــة المبـاني بشـكل جیـد حیـث تصـطدم الریــاح 

وتحـرم المبـاني  بالمباني المواجهة لها فتعمل هذه المباني على تكوین منطقة سكون خلفها

، وذلــــك ألنهــــا )ب -أ 43(شــــكل  یــــة المناســــبةالتهو  علــــى الواقعــــة خلفهــــا مــــن الحصــــول

 (Staggered)تتعــرض لتــأثیر الــریح قبــل غیرهــا، أمــا عنــد ترتیــب المبــاني ترتیبــا خالفیــا 

تــزداد المســافة الموجــودة بینهــا، األمــر الــذي یســمح لتیــار ) ج 43(كرقــع الشــطرنج شــكل 

   .)1(الهواء بالعودة إلى مساره األصلي قبل الوصول إلى المبنى التالي
  

  رسم تخطیطي لحركة) 43(شكل
 تیار الھواء في المسقط األفقي عند ترتیب مباني المدینة  

 
   .51اناتولي ریمشا، مرجع سابق، ص  :المصدر        

                                     
 .23بق، ص في مباني مصر والبالد الحارة، مرجع سا وتلطیف الهواء حسن فتحي، التهویة )1(
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وال تــؤثر طریقــة ترتیــب المبــاني فــي المدینــة علــى الحركــة األفقیــة للریــاح فحســب بــل      

) في اتجاه الریح( ن عدة طوابق مقامًا وعلى الحركة الرأسیة كذلك، فوجود مبنى مؤلف م

، سیؤدي إلـى أن المبنـى المرتفـع یحـرف تیـار .)أ.44(أمام مبنى یتألف من طابقین شكل 

الهواء، ویخلق بذلك منطقة سكون في موقع المبنى المؤلف من طابقین، ولما كان الهـواء 

  .في هذه المنطقة ال یتحرك تقریبًا، فأن التهویة تكون غیر كافیة

تنشــأ ظــروف .) ب.44(نــد تغییــر نظــام أو طریقــة ترتیــب المبــاني بالنســبة للــریح شــكل وع

ومـــن خـــالل معرفـــة المســـار الـــذي تأخـــذه الریـــاح فـــي .  )1(متعادلـــة لتهویـــة ِكـــال المبنیـــین

المناطق المبنیة من المدینة تكون ذات فائدة كبیرة في عملیة التخطیط العمراني، وضمان 

هویــة المناســـبة، وكــذلك معادلـــة قــوة تـــأثیر الریــاح الحـــارة حصــول جمیـــع المبــاني علـــى الت

   .المتعفرة بكمیات من الرمال
       

  رسم تخطیطي) 44(شكل
 عند ترتیب مباني المدینة  الرأسيلحركة تیار الھواء في المسقط  

 
   .52اناتولي ریمشا، مرجع سابق، ص  :المصدر       

  

ن المســــافة بــــین كــــل مبنیــــین إالمدینــــة، فــــوٕاضــــافة إلــــى طریقــــة ترتیــــب المبــــاني فــــي      

متجــاورین تــؤثر هــي األخــرى علــى حركــة الهــواء حــول المبــاني، وتوجــد مــا یمكــن تســمیته 

                                     
 .52اناتولي ریمشا، مرجع سابق، ص )1(
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إلـى زیـادة سـرعة الریـاح فـي تلـك المنطقـة،  *بنفق الریاح الذي یؤدي نتیجـة لتـأثیر فنتـوري

ویظهــر  ،)1(علــى حركــة المشــاة والبیئــة المحیطــة وخاصــة فــي وســط المدینــةممــا یــنعكس 

  .تأثیر فنتوري بین المباني المتجاورة في المدن) 45(الشكل 
  

 تأثیر فنتوري بین المباني المتجاورة) 45(شكل

 
 .Saini, Balwant., Building in Hot dry Climate, John Hopkins, 1980, p. 144 :المصدر           

  

یلعــــب دورًا كبیــــرًا فــــي  إن اســــتخدام المســــاحات الخضــــراء واألشــــجار حــــول المبــــاني     

الــتحكم والســیطرة علــى عناصــر المنــاخ ســواء اإلشــعاع الشمســي أو الریــاح والتقلیــل مــن 

آثارها على البیئة الحضریة والمبـاني بصـورة عامـة واإلنسـان بصـورة خاصـة، إضـافة إلـى 

ــ علیهــا وعلــى النســیج العمرانــي بشــكل عــام، اً جمالیــ اً ضــفي منظــر أنهــا ت ن معالجــة إلــذلك ف

األرض حول المباني تعد أمرًا أساسیا في تخفیـف الضـغوط الحراریـة التـي یتعـرض سطح 

لهــــا الغــــالف الخــــارجي للمبنــــى، فطبیعــــة ســــطح األرض العاكســــة خاصــــة فــــي المنــــاطق 

الصحراویة له تأثیر على درجة حرارة الهواء بمـداها الیـومي الكبیـر، لـذلك ال یجـب تركیـز 

                                     
یعرف تأثیر فنتوري بأنه النسبة بین مساحة فتحة دخول الهواء إلى مساحة فتحة خروجه، فكلما زادت مساحة األولى عن الثانیة ازدادت  *

فنتوري الذي یعد أول من الحظ وجود هذه  روبرتسرعة حركة الهواء وتدفقه في المدینة، وسمیت بتأثیر فنتوري نسبة إلى العالم البریطاني 

 .الظاهرة في المدینة
 .265حمدي صادق أحمد، مرجع سابق، ص  )1(
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إلــى مــا یحــیط  أیضــاً  ل یجــب أن یمتــد االهتمــاماالهتمــام علــى العناصــر العمرانیــة فقــط بــ

بــالمبنى مـــن فراغـــات خارجیـــة، باســـتخدام مســـاحات خضـــراء مـــن النجیلـــة واألشـــجار ممـــا 

  .)1(یؤدي إلى تخفیض انعكاس اإلشعاع الشمسي من األراضي المحیطة
  

إحاطــة المبــاني باألشــجار والشــجیرات یمكــن أن یحقــق عــدة أهــداف مناخیــة،  نأ إذ     

 األشعة الشمسیة قبل وصولها إلى حائط المبنى مـع تظلیـل انعكاسا تعمل على حیث أنه

وامتصـاص الحـرارة الناتجـة عــن اإلشـعاع الشمسـي السـاقط علیهـا والتخفیــف  الحـوائط هـذه

، كما أنها تعمل بمثابة مرشح لتنقیة )29(صورة  )2(من حدته وشدة انعكاسه على المباني

حیــث تســتخدم لعمــل حــزام واقــي حــول  واصــف الرملیــة،الهــواء مــن ذرات الرمــال أثنــاء الع

بالرمال، وذلك بأن تصف بشكل متعامد مع اتجاه  المحملةالمدن الصحراویة لصد الریاح 

الــریح الســائد، وتحــدد خصــائص هــذا الحــزام تبعــا لســرعة الریــاح واتجاهاتهــا، فكلمــا زادت 

. )3(باطــأ بشــكل ملحــوظارتفاعــات األشــجار وعــرض الحــزام النبــاتي تقــل ســرعة الریــاح وتت

كما أن لها قدرة على تحریك الهواء بشكل مستمر نظرًا لفرق الضغط الناتج عـن اخـتالف 

وتشـیر بعـض الدراسـات إلـى ، )4(درجات الحرارة بین الفراغات المظللة وتلك غیر المظللـة

أن زراعـــة األشـــجار حــــول المبـــاني فـــي المنــــاطق الحـــارة الجافـــة یمكــــن أن یخفـــض مــــن 

  . )5(%30التبرید إلى حوالي احتیاجات 

فـي اسـتخدام  اً واضـح اً الدراسة المیدانیة لمدینـة غـات أن هنالـك نقصـ أوضحتلقد        

المدینة بشكل عام، ب المحیطة المسطحات الخضراء واألشجار سواء المحیطة بالمباني أو

الریـاح حیث تبدو المدینة مفتوحة في جمیع االتجاهات، وال تحیط بها أحزمة تعیق دخول 

إلیها، على الـرغم مـن الحاجـة الشـدیدة لمثـل هـذه األحزمـة حیـث تحـیط بالمدینـة مسـاحات 

                                     
 .42محمد بدرالدین الخولي، مرجع سابق، ص  )1(
 . 67، ص 1987محمد عبدالعال إبراهیم، البیئة والعمارة، الطبعة الثانیة، دار الرتب الجامعیة، بیروت،  )2(
 .54، مرجع سابق، ص حمدي صادق أحمد )3(
 .230حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص  )4(
   ة للنشـــر والتوزیـــع، شـــویكار ذكـــي، الـــدار الدولیـــ: دافیـــد مـــالین رودمـــان، نیكـــوالس لینســـین، ثـــورة فـــي عـــالم البنـــاء، الطبعـــة األولـــى، ترجمـــة )5(

  .63، ص 1997القاهرة، 
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 راجــع صــورة )1(واســعة مــن الكثبــان الرملیــة خاصــة فــي الجهــة الشــمالیة الشــرقیة والغربیــة

ال مـن أفـراد العینـة %) 78,4(أن  )46(والشـكل  )10(الملحـق رقـم  یوضـححیـث ). 28(

مــنهم تحــاط مســاكنهم %) 21,6( فــي حــین أن ،مــن األشــجارتحــاط مســاكنهم بمجموعــة 

   .مما یزید من تأثیرات اإلشعاع الشمسي والریاح على مساكنهم .بأشجار
  

 )حي الشعبیة القدیمة( اإلشعاع الشمسياستخدام النباتات في وقایة المبنى من  )29(صورة 

 
  .2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر 

  

  المئویة إلحاطة المباني باألشجار في مدینة غاتالنسبة ) 46(شكل

 
   .) 10(الباحث استنادا إلى الملحق رقم إعداد : المصدر           

                                     
 .2006الدراسة المیدانیة، الكانون  )1(
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  ـ: عالقة المباني بالظروف المناخیةـ : ثانیاً 
تعد التأثیرات المناخیة من أكثر العوامـل وضـوحًا علـى العناصـر المعماریـة المختلفـة      

لســكنیة منهــا، حیــث یقضــي فیهــا اإلنســان فتــرة طویلــة مــن یومــه، فــي المبــاني، وخاصــة ا

وهـــي مكـــان الراحـــة والســـكینة لـــدى اإلنســـان المســـتخدم، ووفقـــًا لمنـــاخ أي منطقـــة تجـــد أن 

هنالــك معالجـــات معماریـــة خاصـــة فـــي المبـــاني، كالنوافـــذ واألبـــواب والفتحـــات، وكلهـــا لهـــا 

  .تأثیر كبیر على طبیعة المناخ الداخلي في المباني

یـرتبط توجیـه المبـاني فـي الموقـع باعتبـارات عدیـدة، منهـا مـا یتعلـق بتوجیـه تجمعــات      

المباني ضمن النسیج العمراني بشكل عام، ومنها ما یتعلق بالمبنى الواحد وموقعه ضـمن 

تجمعــات المبــاني األخــرى، وتوجیــه المبــاني یكمــن فــي توظیــف محــاور المبنــى وترســیمها 

م فـــي عناصـــر المنـــاخ لتحقیـــق متطلبـــات المبنـــى الحراریـــة، علـــى الواقـــع ألغـــراض الـــتحك

  .)1(والمجال النفسي المناسب لإلنسان ضمن نسقه

، هــي توجیــه واجهاتهــا الجافــة ارةإن أفضــل الطــرق لتوجیــه المبــاني فــي المنــاطق الحــ     

، أو بإمالـــة المحـــور )التوجیـــه بزاویـــة ارتفـــاع معینـــة ( األمامیـــة نحـــو الشـــمال أو الجنـــوب 

، حیـث یسـاعد )47(شـكل  ◦17-15لي للمبنى في المسقط األفقي بزاویة تتراوح بین الطو 

توجیــه المبـــاني بزاویـــة ارتفـــاع معینـــة علـــى الحـــد مـــن اإلشـــعاع الشمســـي المفـــرط، وكـــذلك 

  .)2(یحسن التهویة الطبیعیة للمباني أو الغرف

الغــرب، حیــث  نحــو الشــرق أو اً عامــ اً تأخــذ المبــاني فــي مدینــة غــات الحدیثــة اتجاهــو      

نهــــا تتعــــرض لإلشــــعاع الشمســــي إتكـــون واجهاتهــــا مفتوحــــة فــــي هــــذا االتجـــاه، وبالتــــالي ف

المباشر مـن السـاعة التاسـعة صـباحا إلـى السـاعة السادسـة بعـد الظهـر، وهـي فتـرة حركـة 

حیث یوضـح الملحـق رقـم من الشرق إلى الغرب في أطول فترة ممكنة،  الظاهریة الشمس

تتجــه مســاكنهم نحــو الشــرق أو الغــرب، فــي مــن أفــراد العینــة  %)61,5(أن حــوالي  )11(

  .منهم اتجاه الشمال أو الجنوب%) 38,5(حین تأخذ مساكن 

                                     
 .134، ص 1980الطبعة األولى، الدار الجامعیة للنشر، بیروت، بیومي، المناخ والعمارة،  سمیر )1(
 .49اناتولي ریمشا، مرجع سابق، ص  )2(
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 یخضــــع عمومــــا الجافــــة إن توجیــــه المبــــاني فــــي منطقــــة الدراســــة والمنــــاطق الحــــارة     

العتبارات الشمس أكثر من خضوعه العتبارات حركة الریاح، وذلك لضـمان تـوفیر أكبـر 

من الظالل أو البعد عن الهواء الجـاف السـاخن الـذي تتمیـز بـه المنطقـة، ویستحسـن  قدر

  .)1(أن یمر الهواء على مناطق رطبة أو مظللة قبل وصوله إلى المبنى

في عملیـة الكسـب والفقـد الحـراریین، حیـث یعـد  اً كبیر  اً كما أن شكل المبنى یلعب دور      

الطاقة وتخفیض نسـبة الكسـب والفقـد الحـراري  الشكل المستطیل هو الشكل األمثل لتوفیر

وخاصة إذا كانت االستطالة في اتجاه شرق ـ غرب، حیـث تُكـون أكبـر في هذه المناطق، 

قـــدر مـــن الظـــالل علـــى طـــول الواجهـــات الشـــمالیة فـــال تتـــأثر واجهـــات المبنـــى باإلشـــعاع 

قطة للظـالل ن المباني ذات األشكال المركبة المسـإ، كذلك ف)47(الشمسي المباشر شكل 

 لـوحظ الحدیثـة ، ومـن خـالل الدراسـة المیدانیـة لمدینـة غـات)2(تعد مرغوبة في هـذا اإلقلـیم

ن جــدرانها تتعــرض إأن أغلــب المبــاني فــي المدینــة تأخــذ الشــكل المربــع تقریبــا، وبالتــالي فــ

 دونبشكل متساوي لإلشعاع الشمسي المباشر مما یؤدي إلى رفع درجة حرارتها، وتحول 

   .راحة الحراریة للسكانال تحقیق
  

 بالنسبة ألشعة الشمس في المناطق الحارة الجافة شكل المبنى وتوجیھھ )47(شكل

 
  .132رائد جورج مسكوني، مرجع سابق، ص : إعداد الباحث استنادا إلى : المصدر   

                                     
 .200شفق العوضي الوكیل، محمد عبداهللا سراج، مرجع سابق، ص  )1(
 .108حمدي صادق أحمد، مرجع سابق، ص  )2(
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أوال : إن عملیـــــة تســـــخین أو تدفئـــــة المحـــــیط الجـــــوي فـــــي المدینـــــة تـــــتم بطـــــریقتین      

، وعنـد ارتـداده علـى شـكل إشـعاع أرضـيلمباشر لإلشعاع الشمسي، وثانیـا باالمتصاص ا

تسخین الطبقات السفلى للهواء تقل كثافته وترتفع طبقاته إلى أعلى، وتنقل تیـارات الحمـل 

هــذه ال تحــدث ببســاطة،  *الرأســیة الحــرارة إلــى طبقــات الجــو العلیــا، ولكــن عملیــة الحمــل

الجو الـذي یكـون ضـغطه أقـل یتمـدد، وتـرتبط عملیـة فالهواء الدافئ الصاعد، بدخوله إلى 

، وكمـا هـو معـروف أن ویهبط إلى أسفل تمدده بفقد طاقة معینة، ونتیجة لذلك یبرد الهواء

مــن  اً متــر  100تـنخفض بمقــدار درجـة مئویــة واحــدة لكـل  فـي الهــواء الجــافحــرارة الدرجـة 

  .غیر متجانس، وبالتالي یصبح المحیط الجوي للمدینة )1(االرتفاع في الجو

یلعـب دورًا هامـًا فـي التـوازن اإلشـعاعي    (Albedo)إن انعكـاس اإلشـعاع الشمسـي     

للمدینة، وتعتمد قیمته على شدة التعرض المباشر ألشعة الشمس وعلـى قابلیـة العكـس أو 

السطح ولونـه الخـارجي، فمـن المعـروف أن األلـوان الفاتحـة لهـا   (reflectivity)عاكسیة

س كبیرة، بینمـا تقـل هـذه الخاصـیة فـي حالـة األلـوان القاتمـة كمـا یظهـر مـن خاصیة انعكا

  .)20(الجدول رقم 

مــن أفــراد العینـــة %) 58(أن حــوالي إلـــى ) 48(والشــكل ) 12(یشــیر الملحــق رقــم و      

مســـاكنهم مطلیـــة بـــاللون األبـــیض، و %) 3(تأخـــذ مســـاكنهم اللـــون الترابـــي، وأن حـــوالي 

 إلـى ) 13(یشیر الملحق رقـم كما ، )أسمنتي ( ادي غامق مساكنهم ذات لون رم%) 29(

ســبب اختیــار هــذا اللــون للظــروف المناخیــة  یرجعــون مــن أفــراد العینــة%) 59(حــوالي أن 

التي تسود منطقة الدراسة مثل شدة اإلشعاع الشمسي وكثرة العواصـف الترابیـة، فـي حـین 

 یرجعونـه ألسـباب أخـرىمـنهم %) 11(منهم للشكل الجمـالي للمسـكن، و %) 30(یرجعه 

  . مختلفة

  

                                     
 .ارة في الغالف الجويأحد طرق انتقال الحر الحمل الحراري ـ هو  *
 .25اناتولي ریمشا، مرجع سابق، ص  )1(
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  )20(جدول رقم 
 الدھانات المستخدمة في البناء ألواندرجة االنعكاس واالمتصاص لبعض 

  درجة االمتصاص  درجة االنعكاس  المادة أو اللون

  0,50  0,50  طالء برونزي

  0,12  0,88  طالء أبیض

  0,40  0,60  طالء رمادي فاتح

  0,25  0,75  لون ترابي

  0,70  0,30  غامقطالء رمادي 

  0,85  0,15  طالء أسود
 .143سعید بن عوف، مرجع سابق، ص  مسعید عبدالرحی :المصدر     

  

 ألوان الطالء الخارجي للمباني السكنیة في مدینة غات) 48(شكل

 
  ) . 12(الباحث استنادا إلى الملحق رقم إعداد : المصدر  

    

ر التي تستخدم في الـتحكم بعناصـر المنـاخ تعتبر التهویة الطبیعیة أحد أهم العناصو      

، وقـد بینـت العدیـد الجافـة وفي توفیر البیئة المریحة لإلنسـان وخاصـة فـي المنـاطق الحـارة

من الدراسات أن تأثیر التهویة یكون على اإلنسان نفسـه مباشـرة، أو بطریقـة غیـر مباشـرة 

هـي تحـافظ علـى مكونـات من خالل تأثیرها على درجات الحرارة والرطوبة داخل المبنى، ف



175 
 

فـي  Comfort Zoneالمسكن وكذلك علـى راحـة سـكانه، حیـث أن منطقـة راحـة اإلنسـان

 ، ودرجـة رطوبـة نسـبیة)م◦26,7-21,1(الوسط المحیط به تتراوح فـي حـدود درجـة حـرارة 

)20-60(%)1( .  

 وعلى الرغم من أن هذه الوظائف یمكن أن تتحقـق باسـتعمال أجهـزة میكانیكیـة، لكـن     

ـــق االرتیـــاح الحـــراري لإلنســـان،  ـــة تظـــل تلعـــب دورًا مهمـــًا ألغـــراض تحقی التهویـــة الطبیعی

وخاصة لذوي الدخل المحدود الذین ال یستطیعون تحمل كلفة مثـل هـذه األجهـزة المرتفعـة 

وتــتم التهویــة الطبیعیــة وحركــة الهــواء فــي المبــاني نتیجــة لعــدة عوامــل وهــي كمــا  .الــثمن

  : )2(یلي

یجة لفرق الضغط الناتج عن الفرق في درجات الحـرارة بـین الهـواء الـداخلي التهویة نت -1

  .    Stack Effectوالخارجي

  .التهویة نتیجة لضغط الهواء الخارجي على الواجهات الخارجیة للمبنى  -2

  .الحالتینالتهویة نتیجة للتأثیر المشترك لكال  -3

ا یسـخن الهــواء وبالتـالي تقـل كثافتــه والتهویـة الناتجـة عـن العامــل األول تحـدث عنـدم     

، مما یحدث حركـة للهـواء البـارد لیحـل محـل الهـواء السـاخن الـذي یرتفـع عن الهواء البارد

إلــى األعلــى، وهــو مــا یســبب فــي النهایــة حركــة الهــواء مــن خــالل الشــبابیك والفتحــات مــن 

  .)3(المنطقة األبرد إلى المنطقة األسخن والتي یكون فیها الهواء أقل كثافة

ویعتمد هذا النوع من التهویة على عدة عوامل مثل مقدار الفرق فـي درجـات الحـرارة      

بــین الــداخل والخــارج، ومقـــدار الفــرق فــي االرتفــاع بـــین فتحــات دخــول الهــواء وخروجـــه، 

وحجــم هــذه الفتحــات نفســها، وقــد بینــت الدراســات أنــه كلمــا ازداد الفــرق بــین هــذه العوامــل 

  . )4(الهواء وفاعلیة هذا النوع من التهویةكلما ازدادت سرعة 

                                     
 .219، ص 1994فاروق عباس حیدر، تخطیط المدن والقرى، الطبعة األولى، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  )1(
 .235حنان یامین وآخرون، مرجع سابق، ص  )2(
 .205ص  حسن فتحي ، الطاقات الطبیعیة والعمارة التقلیدیة، مرجع سابق، )3(
 .216سعید عبدالرحیم سعید بن عوف، مرجع سابق، ص  )4(
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والطریقة الثانیة التي تسبب حركة الهواء والتهویة الطبیعیة داخل المبـاني ناتجـة عـن      

ضــغط الریــاح علــى جــدران المبنــى، وتمامــا كمــا تــؤثر فــروق الضــغط علــى مســتوى الكــرة 

تحــدث نتیجــة لفــرق األرضــیة علــى نمــط وحركــة الریــاح، فــأن حركــة الهــواء داخــل المبــاني 

الضــغط الــذي تحدثــه الریــاح علــى واجهــات المبنــى المتقابلــة، فالریــاح عنــدما تهــب تســبب 

علـــى الواجهـــة المقابلـــة التجـــاه الهـــواء، فـــي حـــین تتشـــكل منطقـــة ) مرتفـــع(ضـــغط موجـــب 

علــى الواجهــة األخــرى، وعلیــه فــأن الهــواء یتحــرك مــن منطقــة  )مــنخفض(ضــغط ســالب 

ـــواجهتین  الضـــغط المرتفـــع إلـــى منطقـــة ـــین ال الضـــغط المـــنخفض لتعـــدیل فـــرق الضـــغط ب

حــول المبنــى  الریــاحویتــأثر هــذا النــوع مــن التهویــة بعــدة عوامــل منهــا ســرعة . المتقــابلتین

 ، والعوائــق)ســرعتها واتجاههــا(الفصــلیة والیومیــة فــي نمــط الریــاح  واالختالفــاتواتجاههــا 

  . )1(المجاورة للمبنى

موقعها وحجمها والعناصر واألجسام المجاورة لهـا تعـد مـن أن اتجاه فتحات التهویة و      

وقـد أجریـت العدیـد مـن بشـكل عـام،  حركـة الهـواءنمـط التهویـة و  أهم العوامل المؤثرة على

الدراسات واألبحاث على تأثیر اتجاه الفتحات وعالقتها بزاویـة هبـوب الریـاح باسـتخدام مـا 

ة عامـة أن هبــوب الریـاح باتجــاه وقـد تبــین بصـور   Wind Tunnelیعـرف بنفـق الریــاح 

عمـــودي علـــى المبنـــى یســـبب تیـــار هـــواء یمـــر مـــن منطقـــة الضـــغط المرتفـــع إلـــى منطقـــة 

الضــغط المــنخفض مباشــرة، وهــذا الــنمط مــن الحركــة یغطــي منطقــة صــغیرة مــن المبنــى، 

بینمــا الغالبیــة العظمــى مــن المبنــى ال تتــأثر بهــذا التیــار، كمــا أظهــرت التجــارب أن إمالــة 

على اتجاه الریـاح السـائدة قـد یسـاعد فـي تحسـین نمـط ) ◦45(الفتحة بزاویة مقدارها اتجاه 

مساحة أكبـر ویصـل حركة الهواء في داخل الغرفة، إذ یشكل حركة دائریة للهواء ویغطي 

نمط حركة الهواء داخل غرفـة ) 49(، ویظهر الشكل )2(حتى زوایا الغرفة وأطرافها البعیدة

     .الفتحةحسب اتجاه الهواء وموقع 

                                     
 .237حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(
 .127سمیر بیومي، مرجع سابق، ص  )2(
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  ء في المباني حسب اتجاه الفتحاتنمط حركة الھوا) 49(شكل   

 
    .128سمیر بیومي، مرجع سابق، ص : إعداد الباحث استنادا إلى  :المصدر           

  

وحركـة الریـاح بشـكل كبیـر، فـإذا ) سرعة واتجاه(على نمط  *كما یؤثر حجم الفتحات     

یؤثر تأثیرا طفیفـا علـى سـرعة الهـواء  فس الجدار، فأن حجمهماكانت كلتا الفتحتین على ن

والتهویة بشكل عـام، أمـا إذا كانـت الفتحتـین غیـر متسـاویتین مـن حیـث المسـاحة، وكانـت 

تــــأثیر (فتحـــة دخــــول الهــــواء أصــــغر مــــن فتحــــة خروجـــه، فــــیالحظ ازدیــــاد ســــرعة الهــــواء 

راســات لتؤیــد المبــدأ الــذي ، ممــا یعطــي تهویــة جیــدة للمبنــى، وقــد جــاءت هــذه الد)فنتــوري

  .أنتهجه من قام بتخطیط وتصمیم مباني مدینة غات القدیمة كما ذكرنا سابقاً 

ومــن جانــب أخــر فــأن موقــع الفتحــات لــه تــأثیر علــى نمــط التهویــة فــي المبــاني، فــإذا      

وضـــعت فتحتـــین بشـــكل متنـــاظر مقابـــل بعضـــهما الـــبعض، فالنتیجـــة تكـــون تهویـــة عـــابرة 

أكبــر للهــواء بینهمــا، أمــا فــي حالــة وقــوع  ن الفتحتــین ممــا یضــمن ســرعةمباشــرة بــین هــاتی

ن هــذا یعنــي أن تیــار الهــواء ســیندفع فــور دخولــه إلــى إالفتحــة قریبــة مــن ســطح الفــراغ، فــ

، وٕاذا كانــت الفتحــة فــي )50(الفــراغ مــن الفتحــة إلــى المنطقــة القریبــة مــن الســطح شــكل 

نخفضـة نوعـا مـا، أمـا إذا كانـت الفتحـة ن تیـار الهـواء سـوف یكـون فـي منطقـة مإالوسط ف

قریبة من األرض فمعنى ذلك أن تیار الهواء سیتجه إلى المنطقة القریبة من البالط بعیـدا 

                                     
 .المقصود بالفتحات مداخل الهواء ومخارجه *
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باسـتمرار، وهــذا األمــر یقلــل مــن فاعلیــة التهویــة  لمنطقــة التــي یتواجــد فیهــا الســاكنونعـن ا

  .)1(الطبیعیة وحركة الهواء في تحقیق أجواء مریحة لهم

الحظ الباحث وجـود عـدم  ن خالل الدراسة المیدانیة لمدینة غات الحدیثة ومبانیهاوم     

، ارتبــاط بــین اتجــاه فتحــات التهویــة ومواقعهــا وحجمهــا وبــین مســارات الریــاح فــي المنطقــة

خـر ممـا یجعـل دراسـتها آلحیث تختلف هذه الفتحات من حیث موقعها وحجمها من مبنى 

رة الحجــم وتأخــذ اتجــاه شــرقي أو غربــي فــي الغالــب، أمــرا صــعبا، ولكنهــا بصــفة عامــة كبیــ

األشجار التي تظللها، مما یجعلها من أكثر الوسائل التـي وتفتقر إلى كاسرات الشمس أو 

   .تؤدي إلى تسخین المباني في المدینة

        

  

  
 تأثیر موقع الفتحات على نمط وحركة الھواء في المباني) 50(شكل

 
   .187رحیم سعید بن عوف، مرجع سابق، ص سعید عبدال: المصدر       

  

  

  

  

                                     
 .242حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص  )1(
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  ـ :لظروف المناخیة با اوعالقتھفي المدینة نمط الشوارع ـ :ثالثاً 
تعتبر شبكة الشوارع أحد أهـم المؤشـرات التخطیطیـة للمـدن الحدیثـة، وعنصـر فعـال      

ــــــه مــــــن نظــــــم  ــــــة لهــــــا، لمــــــا تمثلــــــه الشــــــوارع بمــــــا تحوی ــــــد الســــــمات التخطیطی فــــــي تحدی

من شرایین حیویة توثـق الصـلة بـین قطاعـات  ـ Transportation Systemsمواصالت

  . )1(المدینة الواحدة والمدن المجاورة لها

ویكتسب تخطیط الشوارع والطرقات أهمیة كبیرة فـي بنیـة المـدن مـن حیـث تصـنیفاته      

وعالقاتــه العضــویة مـــع المحــیط العمرانــي التقلیـــدي، وبالتــالي اختلــف مفهـــوم الشــارع فـــي 

تخطیط المدن المعاصرة نتیجة للزیادة السكانیة وزیادة استخدام األشكال المختلفـة لوسـائل 

  .)2(المواصالت، وما رافقه من آثار سلبیة على المدن

ولما كانت المدینة ال تتكون فقط مـن كتـل المبـاني المقامـة علـى األرض، بـل تتكـون      

بــد مــن اللجــوء إلــى بعــض الحلــول ، كــان ال)3(مــن مجموعــة ســاحات تتخللهــا كتــل المبــاني

اإلنشـــائیة التـــي تحـــد مـــن تـــأثیر المنـــاخ علـــى الســـكان، وهـــذا یتوقـــف علـــى شـــكل وارتفـــاع 

المباني وتأثیره على عـرض واتجـاه الشـوارع والمسـاحات الخضـراء المفتوحـة، بحیـث تـنظم 

  .)4(العالقة ما بین هذه الفضاءات في المدینة، وبین راحة األفراد المستخدمین لها
  

تتصــف شــوارع مدینــة غــات الحدیثــة بأنهــا تتــألف مــن شــوارع متقاطعــة مــع بعضــها و      

، وهـــي )51(، شـــكل )شـــبكة الشـــوارع المســـتطیلة( الـــبعض بزوایـــا قائمـــة أو مـــا یعـــرف بــــ

تختلف عن شوارع المدینة القدیمة من حیث اتسـاعها واسـتقامتها وافتقارهـا لعملیـة التظلیـل 

ویمكن تصنیف الشوارع في مدینة غـات إلـى نـوعین رئیسـیین إال في أجزاء محدودة منها، 

  :هما 

                                     
  .245فاطمة حسن حمودة، مرجع سابق، ص )1(
  .227محمد زیاد مال، مرجع سابق، ص )2(
عشرة، الرابعة  ، السنة 124محمود عبدالهادي األكیابي، القیم الوظیفیة والجمالیة للنباتات في الفراغات العمرانیة، مجلة عالم البناء، العدد  )3(

  .21، ص1991الریاض، 
  .22مرجع سابق، صال )4(
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حركــة مــرور وســائل النقــل بــین مختلــف  ســهیللتـ وهــي مخصصــة  ســیةیطــرق رئ – 1

، وقـد )1()م18ـ  16(مناطق المدینة، وتمثل خطوط مستقیمة یتراوح متوسط اتسـاعها بـین 

وســط غــات مــن أهــم هــذه تكــون فردیــة أو مزدوجــة وكلهــا معبــدة، ویعتبــر الطریــق المــار ب

جـزء غربـي حیـث تتمركـز المدینـة : الطرق وأكثرها نشاطا، حیث یقسم المدینة إلـى جـزئین

القدیمـــة، وجـــزء شـــرقي یضـــم طـــریقین رئیســـیین یمـــر أحـــدهما بالمستشـــفى وكلیـــة اآلداب 

، أمـا الطریـق اآلخـر فیمـر أمـام )العوینـات ـغـات (والعلـوم حتـى یلتقـي بـالطریق الرئیسـي 

، ویصــل مجمــوع أطــوال الطــرق )2(داري ثــم یتصــل بــالطریق الرئیســي الســابقالمجمــع اإل

، وتنتشر المباني والمحـالت التجاریـة )3()كم 9,5(الرئیسیة المعبدة في المدینة إلى حوالي 

  .على جانبي هذه الطرق

ـــ وهـي التــي تــربط بـین أجــزاء الحـي الســكني الواحــد، وتمتـاز بأنهــا أقــل :طـرق فرعیــة – 2

، وٕان كانـت تقـل عـن ذلـك )أمتـار 8(سابقتها، حیث ال یتجاوز عرض الشارع اتساعا من 

، ویصــل )متاتــدر ( ، كمــا فــي حــي الثانویــة )م 3,90(كثیــرًا فــي بعــض األحیــاء لتصــل إلــى 

، وأغلبهـا غیـر معبـدة وتفتقـر إلـى )كـم 15,9(مجموع أطوال هذا النوع مـن الطـرق حـوالي 

  .ایتهااألشجار التي تزرع على جانبي الطریق لحم

الــذي یوضــح شــبكة الشــوارع فــي مدینــة غــات، ) 51(ومــن خــالل النظــر إلــى الشــكل      

جنوب، في حین تمتـد  ـتمتد في اتجاه شمال ) الرئیسیة( نالحظ بأن شوارع الرتبة األولى 

شـــوارع الرتبــــة الثانیـــة عمودیــــة علیهـــا، وبالتــــالي فــــأن شـــبكة الشــــوارع تقســـم المدینــــة إلــــى 

أو المســتطیالت، حیــث أن امتــداد الشــوارع فــي هــذا االتجــاه یزیــد  مجموعــة مــن المربعــات

من تعرض واجهات األبنیـة إلـى كمیـة كبیـرة مـن األشـعة الشمسـیة خـالل سـاعات النهـار، 

، في حین تعمل الشوارع الضیقة كمـا فـي المدینـة )4(وتزداد الجرعة كلما زاد اتساع الشارع

   .من أشعة الشمسالقدیمة على حمایة المارة وواجهات المباني 

                                     
  .ف 2006الدراسة المیدانیة، الكانون  )1(
   .80أبوالقاسم محمد المشاي، مرجع سابق، ص )2(
   .ف 2006الدراسة المیدانیة، الكانون  )3(
   .115موسى عمر مودي، مرجع سابق، ص  )4(
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 شبكة الشوارع في مدینة غات) 51(شكل

  
  :  إعداد الباحث استنادا إلى  :المصدر         

    .2005مكتب التخطیط العمراني بشعبیة غات، بیانات غیر منشورة،  - 1             

  .78أبوالقاسم محمد المشاي، مرجع سابق، ص- 2             
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ع واتجاهه في المدینة یرتبط ارتباطـًا وثیقـًا بالتفاعـل المتـداخل إن تحدید عرض الشار      

بــین عنصــري المنــاخ المتمثلــة فــي اإلشــعاع الشمســي واتجــاه الریــاح مــن جهــة، والتفاعــل 

المتبادل بین المناخ وشكل تصـمیم األبنیـة مـن جهـة أخـرى، فقـد تكـون الشـوارع موازیـة أو 

ح الســائدة، وحســبما تكــون الرغبــة فــي درجــة متعامــدة أو مائلــة بزاویــة مــا مــع اتجــاه الریــا

التهویــة المناســبة مــن أجــل ســاعات ســطوع ومحصــلة إشــعاع شمســي معینــة یحــدد عــرض 

  .)1(الشارع واتجاهه

یفضــل توجیــه الشــوارع مــن الشــمال إلــى  كمدینــة غــات ففــي المنــاطق الحــارة الجافــة     

المطلـــة علیهـــا الجنـــوب؛ الن ذلـــك یســـاعد علـــى عـــدم تعـــرض الطـــرق وواجهـــات البیـــوت 

ألشــعة الشــمس، إذ أن توجیــه الشــوارع علــى هــذا النحــو بحیــث تكــون عمودیــة مــع حركــة 

الشــمس الظاهریــة یجعلهــا تكتســب ظــالًال طــوال النهــار، باإلضــافة إلــى اكتســابها الریــاح 

الشـــمالیة التـــي تســـاعد علـــى اســـتمرار برودتهـــا أطـــول فتـــرة ممكنـــة؛ لوجـــود نســـبة التظلیـــل 

  .)2(العالیة بها

وتساهم األبنیة بما تملك من شرفات خارجیة معلقـة أو محمولـة فـي رفـع نسـبة الظـل      

ــــأثیر عناصــــر المنــــاخ كأشــــعة الشــــمس  فــــي الشــــارع المطلــــة علیــــه وحمایــــة المــــارة مــــن ت

واألمطار، وتجدر اإلشارة إلى العالقة بین عرض الشارع ودرجة تعرض واجهات المبـاني 

رع زادت درجــــة التعـــرض الشمســـي والعكــــس، ألشـــعة الشـــمس، إذ كلمــــا زاد عـــرض الشـــا

وتتبـــدل هـــذه العالقـــة بتبـــدل النســـبة بـــین الســـطح المشـــغول أفقیـــًا وعمودیـــًا، إذ كلمـــا زادت 

ـــت نســـبة تعـــرض الشـــارع ألشـــعة الشـــمس والعكـــس  مســـاحة الســـطح المشـــغول بالبنـــاء قل

، ویمكن قیاس ذلك على شوارع مدینة غات والتي سبق تصـنیفها والحـدیث عـن )3(صحیح

) أمتــار 8( انبي الطریــق إلــى حــوالي اتســاعها، إذ یصــل متوســط ارتفــاع المبــاني علــى جــ

) 52(علـى اعتبــار أن أغلــب المبـاني تتكــون مــن طـابقین، فمــن خــالل النظـر إلــى الشــكل 

                                     
  .98محمد ولید كامل، مرجع سابق، ص  )1(
   .102، ص 1988ب، الكویت، عبدالستار عثمان، المدینة اإلسالمیة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدامحمد  )2(
  .193حمدي صادق أحمد، مرجع سابق، ص  )3(
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الـذي یوضــح إسـقاطات الظــالل علـى شــوارع المدینـة، یمكــن مالحظـة أن المبــاني المقامــة 

تظلیــل الشــارع بــاختالف فتــرات النهــار عنــدما تكــون علــى جــانبي الطریــق لهــا القــدرة علــى 

هـذه الشــوارع ضــیقة، بینمــا تقــل نســبة الظــل فــي حالــة الشــوارع العریضــة، وبالتــالي تصــبح 

، )1(ثر عرضة لإلشعاع الشمسي، مما یؤدي إلـى رفـع درجـة الحـرارة علـى طـول الشـارعكأ

للضـوء والحـرارة بالنفـاذ  فـي السـماح اً مهمـ اً وبالرغم من ذلك فأن اتساع الشـوارع یلعـب دور 

  .منها بكل حریة 
    

 رسم توضیحي یبین إسقاطات الظالل على شوارع المدینة) 52(شكل

 
 .55أحمد كمال الدین عفیفي، مرجع سابق، ص: إعداد الباحث استنادًا إلى : المصدر        

                                     
  .54، مرجع سابق، صأحمد كمال الدین عفیفي  )1(
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جنـــوب، وقلـــة  ـومـــن جهـــة أخـــرى فـــأن امتـــداد شـــوارع المدینـــة فـــي اتجـــاه شـــمال       

التعرجات على طول الطریق قد جعل منها أنفاق تزید من سرعة الریاح فیها، خاصة وأن 

أغلب الریاح التي تهب على مدینة غات تأتي مـن الجهـات الشـمالیة والجنوبیـة، إذ تصـل 

علــى التـــوالي مــن مجمــوع الریـــاح التــي تهــب علـــى %) 32,6(و %) 39,1(نســبتها إلــى 

نت أغلب شوارع المدینة غیر محاطـة باألشـجار التـي ، ولما كاحالتوضیسبق المدینة كما 

تــوفیر قــدر كبیــر مــن الظــل علــى امتــداد الشــارع، والوقایــة مــن أشــعة الشــمس  علــى تعمــل

الحارقة خالل فصل الصیف، فـأن ذلـك زاد مـن أثـر عناصـر المنـاخ علـى المـارة، إضـافة 

ل ألبیـدو مرتفـع ممـا إلى أن األشجار تعمل على تنقیة الجو من األتربة التـي تتمیـز بمعامـ

یزیــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة، وذلــك ألنهــا تعمــل علــى ترســیب كمیــات كبیــرة منهــا علــى 

، خاصة وأن أغلـب شـوارع مدینـة غـات غیـر معبـدة، وتتكـون أرضـیتها مـن تربـة )1(أوراقها

طینیة مفككة بسبب الجفاف؛ فعنـدما تهـب ریـاح حتـى وٕان كانـت ذات سـرعة خفیفـة فأنهـا 

كمـا أن رصـف بعـض الشـوارع باإلسـفلت  . )2(ثارة األتربـة علـى طـول الشـارعتعمل على إ

وذلــك بســبب طبیعــة المــواد المكونــة لــه، حیــث تمــتص  ،درجــات الحــرارة ارتفــاع یزیــد مــن

لإلشــــعاع الشمســــي والتــــي ال تتجــــاوز  كمیــــات كبیــــرة مــــن الحــــرارة بســــبب قلــــة عاكســــیتها

جــو المحـیط، فتعــود إلطالقهــا مــرة وتظـل محتفظــة بهــا إلـى أن تــنخفض حــرارة ال )3(%)4(

أخرى في الجو مما یرفع درجات الحرارة كثیرًا، ولذلك یفضل خلط األسفلت بالرمل الفاتح 

، كمـا أن ذلـك یقلـل التشـققات فـي هـذه الطـرق والذي یعكس الحرارة بدال من االحتفاظ بهـا

  .  )4(بسبب اكتسابها مرونة جیدة

                                     
  .119شفق العوضي الوكیل، محمد عبداهللا سراج، مرجع سابق، ص  )1(
 .2006الدراسة المیدانیة، الكانون  )2(
 .24أحمد الغفري، مرجع سابق، ص  )3(
 .163مرجع سابق، ص  موسى عمر مودي، )4(



185 
 

مــن أفــراد العینــة یفضــلون أن تكــون %) 86( حــوالي إلــى أن) 14(ویشــیر الملحــق رقــم  

لتقــیهم مــن اإلشــعاع الشمســي خاصــة خــالل  *شــوارع المدینــة الحدیثــة محاطــة باألشــجار

فصل الصیف، وكـذلك الریـاح المحملـة باألتربـة، كمـا أن إنشـاء الشـوارع المسـقوفة ال یعـد 

ألحیـاء السـكنیة، عملیة مستحیلة في المدینة الحدیثة،على األقل في الشـوارع التـي تتخلـل ا

، والقـت استحسـان كثیـر )30(صـورة ) الثانویـة(فقد تم تطبیق هذه الفكرة في حـي تـدرمت 

مــن النــاس، وذلــك ألنهــا تــوفر الظــل علــى طــول الشــارع، ومســاعدتها علــى تكــوین تیــارات 

هـواء حتــى فــي فتــرات ســكون الریــاح، مـن خــالل تعاقــب المنــاطق المظللــة والمكشــوفة فــي 

  .  الشارع

ـــة الحدیثـــة غیـــر       ـــائج االســـتبیان علـــى أن طبیعـــة تخطـــیط شـــوارع المدین كمـــا دلـــت نت

إلى ) 15(یشیر الملحق رقم  مناسبة لطبیعة الظروف المناخیة السائدة في المنطقة، حیث

أن اســتقامة الشــوارع وقلــة تعرجاتهــا واتســاع  یــروا مــن أفــراد العینــة%) 56,5( أن حــوالي

الخضراء حولها، جعلها أكثر تأثرًا بعناصـر المنـاخ المختلفـة،  المساحاتمقاییسها وانعدام 

 مـــنهم أن تخطـــیط الشـــوارع بهـــذا الشـــكل جعلهـــا أكثـــر مالءمـــة%) 43,5(فـــي حـــین یـــرى 

 .لإلضاءة والتهویة
  

الملحــق رقــم  ویمكــن توضــیح مــدى تــأثیر عناصــر المنــاخ علــى الســكان مــن خــالل       

من أفراد العینة یـرون أن اإلشـعاع %) 35(ي شیر إلى أن حوالیإذ ، )53(الشكل و  )16(

الشمسي من أكثر العوامل المناخیة إزعاجًا لهم خـالل السـیر فـي شـوارع وطرقـات المدینـة 

الحدیثــة خاصــة خــالل فصــل الصــیف، بســبب االنعكاســات التــي یحــدثها ممــا یــؤثر علــى 

لهـــم  مـــنهم أن درجـــة الحـــرارة تســـبب اإلزعـــاج األكبـــر%) 27,6(الرؤیـــة، فـــي حـــین یـــرى 

خاصــة أثنــاء الســیر علــى الطرقــات المعبــدة التــي تضــاعف مــن درجــات الحــرارة، وتــأتي 

مـن %) 19,6(العواصف الترابیة في المرتبة الثالثة من حیث التأثیر على المارة، إذ یرى 

السـیر علـى الطرقـات، فـي  أثنـاء أفراد العینة أن الریاح المحملة باألتربة تسبب مضـایقتهم
                                     

لقد بدأت الشعبیة بتنفیذ حمالت تشجیر على جانبي الطرق في مدینة غات خالل فترة الدراسة المیدانیة، وقد أشترك الباحث في أحدى هذه  *

 .الحمالت 
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مــنهم فقــط أنهــا تــؤثر %) 3,9(یر األمطــار علــى الســكان حیــث یــرى حــین تقــل نســبة تــأث

   ).53(علیهم أثناء السیر على الطرقات شكل 
 

 )الثانویة(بحي تدرامت  الشوارع المسقوفة في مدینة غات الحدیثة) 30(صورة 

 
     . 2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر  

  

  

 في مدینة غات تأثیر عناصر المناخ على السكان) 53(شكل

 
  ) .16(استنادا إلى بیانات الملحق رقم إعداد الباحث : المصدر   
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  ـ: بالظروف المناخیةوعالقتھا  ناءـواد البــمـ :رابعاً 
یـــؤثر المنـــاخ بعناصـــره المختلفـــة فـــي اختیـــار مـــواد البنـــاء المســـتخدمة فـــي كـــل إقلـــیم      

عـن تـوفیر الراحـة  المسـئولةة، فهـي مناخي، وتعتبر هذه المواد على قدر كبیر من األهمیـ

الحراریة للسكان داخل المبنى، وذلك وفقا لخصائصها الحراریة وقـدرتها علـى تـأخیر زمـن 

  .)1(وصول الموجة الحراریة من الخارج إلى الداخل
  

وتعتبــر المــواد اإلنشــائیة المســتخدمة فــي المبــاني علــى درجــة عالیــة مــن األهمیــة فــي      

الحراریین، وعلیه یتعین اختیار هذه المواد بعنایة بالغـة خـالل مرحلـة تحدید الكسب والفقد 

التصــمیم، وذلــك مــن حیــث ســماكتها وألوانهــا وخصائصــها الحراریــة، حیــث یختلــف األداء 

 Thermophysicalالفیزیائیــة ـالحــراري لمــواد البنــاء بــاختالف خصائصــها الحراریــة 

Properties   عد كثیرا في اختیار المناسب منهـا، فتحلیل هذه الخصائص ودراستها یسا

والكیفیــة التــي تســتعمل بهــا لتــؤدي دورهــا فــي االســتفادة مــن اإلیجابیــات وتفــادي الســلبیات 

، ومن أجل الوصـول إلـى االختیـار األمثـل لمـواد )2(الموجودة في عناصر المناخ الخارجي

المنــاخ ومــواد البنــاء البــد مــن معرفــة األســس والقــوانین التــي تحكــم التفاعــل بــین عناصــر 

   .البناء وخاصة فیما یتعلق بعملیة انتقال الحرارة

ففـــي الطبیعــــة تســــبب التغیـــرات المناخیــــة حالــــة مــــن عـــدم الثبــــات، فــــالتغیر الیــــومي      

، ویكمــن تــأثیر هــذا التغیــر علــى )ســاعة 24(لــدرجات الحــرارة یحــدث دورة متكــررة مــداها 

ة، ففـي سـاعات النهـار الحـارة خـالل فصـل المباني في التبادل الحراري بینها وبین الطبیعـ

الصــیف تتــدفق الحــرارة مــن الخــارج إلــى الــداخل، حیــث ُیختــزن قســم منهــا، وفــي ســاعات 

یــنعكس هــذا االتجــاه إذ یصــبح التــدفق الحــراري مــن الــداخل إلــى الخــارج، وحیــث أن اللیـل 

) 54(شــكل ، ویبــین ال)3(هــذه الــدورة متكــررة یومیــا فأنهــا تســمى بالتــدفق الحــراري الــدوري

  .للمبنى التغیرات الیومیة لدرجات الحرارة الداخلیة والخارجیة
                                     

الثانیة والعشرون،  ، السنة148 ناصر عبدالرحمن الحمدي، معاییر التصمیم المناخي في صحراء منطقة الریاض، مجلة البناء، العدد )1(

 .65، ص 2002الریاض، دیسمبر 
 .19عمر ابوجناح، مرجع سابق، ص  )2(
 .186حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص  )3(
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لقــد اســتعیض عــن مــواد البنــاء المســتخدمة فــي مدینــة غــات القدیمــة بمــواد إنشــائیة       

أخــرى غیــر محلیــة، وٕانمــا هــي مــواد مصــنعة بأســالیب وطــرق حدیثــة، وذلــك نظــرًا لتطــور 

تتمتــع بمســـتوى رفاهیـــة أكبـــر، وتتمثـــل هـــذه أســالیب الحیـــاة وطلبـــا لتحقیـــق حیـــاة عصـــریة 

والخشـب ) الـزلط(المواد في األسمنت والبلوك األسمنتي المجوف، وحدیـد التسـلیح والركـام 

وغیرها، وكلها مواد غیر محلیة تجلب إلى المدینة مـن المنـاطق الشـمالیة  والزجاج والرخام

د المحلیـــة التـــي كانـــت للـــبالد، كمـــا أنهـــا ذات ســـعة حراریـــة منخفضـــة جـــدًا مقارنـــة بـــالموا

ـــدي كمـــا  ـــاء التقلی ـــي البن ، وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه المـــواد ال ســـبق التوضـــیحتســـتخدم ف

تســـتغرق وقتـــا طـــویال فـــي عملیـــة إنشـــائها وال تتطلـــب جهـــدا كبیـــرا، إال أنهـــا تعتبـــر غیـــر 

، فمــن خـــالل ن أســـعار البنــاء فــي تزایــد مســتمرإومكلفــة جــدًا، ونتیجــة لــذلك فــ اقتصــادیة

والـــذي یوضـــح أســـعار مـــواد البنـــاء األساســـیة فـــي الســـوق ) 21(دول رقـــم جـــالالنظـــر إلـــى 

أسعار هذه المواد بدرجة كبیرة، وذلك ألن جمیع هذه  ارتفاعالمحلي لمدینة غات، نالحظ 

كما أن أسعار هذه المواد غیر ثابتـة  المواد غیر محلیة، وتزید تكالیف النقل من أسعارها،

فلـو أخـذنا مـادة األسـمنت علـى سـبیل المثـال والتـي بل تتعرض للتذبذب مـن وقـت ألخـر، 

تذبــذب خــالل أشــهر تتعتبــر مــادة البنــاء األساســیة فــي المدینــة الحدیثــة، نجــد أن أســعارها 

؛ وذلــك ألن ســوق مــواد )55(الشــكل و  )22(الجــدول رقــم  الســنة الواحــدة كمــا یظهــر مــن

ها، نتیجة ألن معدالت البناء یشهد بصورة دوریة عجز بمادة األسمنت وعدم انتظام توزیع

إلــى أن تســویقها أصــبح یــتم الحالیــة ال تغطــي احتیاجــات الســوق المحلــي، إضــافة  اإلنتــاج

مـــن خـــالل القنـــوات غیـــر المقننـــة أو الســـوق الســـوداء وبأســـعار تفـــوق األســـعار الرســـمیة 

، كمـــا یظهـــر مـــن الشـــكل أن فتـــرة البنـــاء فـــي مدینـــة غـــات تنحصـــر فیمـــا بـــین )1(المعتمـــدة

   . مما یؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء خالل هذه الفترة الحرثو  شهري الطیر
 

                                     
موسى عبداهللا قریفة، خصائص مواد البناء في السوق اللیبي وأثرها على إنتاجیة وأداء صناعة البناء اللیبیة، بحث قدم في المؤتمر  )1(

 .84، ص2006) نوفمبر(الحرث  23-21الث لمواد البناء والهندسة اإلنشائیة، مصراتة، الوطني الث
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 للمبنى التغیرات الیومیة لدرجة الحرارة الداخلیة والخارجیة) 54(شكل

 
  . 187حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق،  :المصدر      
  

  

لیســت  إن الخصــائص الحراریــة لمــواد البنــاء المســتخدمة فــي مدینــة غــات الحدیثــة       

هــي وحــدها التــي تــؤثر علــى الراحــة الحراریــة داخــل المســاكن، وٕانمــا طریقــة اســتخدام هــذه 

ـــداخل، فعلـــى الـــرغم مـــن  المـــواد تـــؤثر هـــي األخـــرى علـــى مقـــدار الحـــرارة المتدفقـــة إلـــى ال

، إال أن طریقـة اسـتخدامها )الثانویـة(مت اتـدر  استخدام مواد البنـاء الحدیثـة فـي إنشـاء حـي

مــن تســرب الحــرارة إلــى الــداخل، فقــد عمــل المصــممون علــى إنشــاء  قللــت إلــى حــد كبیــر

) ســم 10(حــوائط المســاكن بجــدار مــزدوج یفصــل بینهمــا فــراغ هــوائي یصــل ســمكه إلــى 

نــه إللحــرارة ف رديء، وبمــا أن الهــواء موصــل )ســم 40(وبالتــالي یصــل ســمك الجــدار إلــى 

عمـل المهندسـون علـى  الموجـة الحراریـة إلـى الـداخل، كمـایعمل على تأخیر زمن وصول 

إنشـــاء األســـقف المزدوجـــة بحیـــث یعمـــل الســـقف العلـــوي الـــذي تفصـــله مســـافة كبیـــرة عـــن 

السفلي على إلقاء الظل علیه وحمایته من اإلشعاع الشمسي المباشر خاصة خالل فصل 

إلى أن الحـي أتخـذ مورفولوجیـة متضـامة علـى غـرار المدینـة القدیمـة؛  إضافة، )1(الصیف

   .فیر الظل طیلة فترات النهار مما أدى إلى تو 

                                     
الذي أشرف على بناء حي الثانویة، وأحد  سعبدالهادي، المهند أحمد عبدالهادي. الدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع م )1(

 .2006-12-18سكانه، بتاریخ 
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هــذا الــنمط مــن البنــاء لــم یــتم تعمیمــه علــى بــاقي أحیــاء المدینــة، فظهــرت  أن غیــر      

أحیــاء جدیــدة ذات نمــط ال یختلــف كثیــرا عــن ذلــك الموجــود فــي المنــاطق الســاحلیة التــي 

تختلــــف فــــي طبیعــــة ظروفهــــا المناخیــــة عــــن منطقــــة الدراســــة، حیــــث تمیــــزت باســــتخدام 

ات الزجاجیـــة وأصـــبحت المنـــازل مفتوحـــة علـــى الخـــارج بعـــدما كانـــت فـــي المدینـــة الواجهـــ

القدیمــة مفتوحــة نحــو الفنــاء الــداخلي، األمــر الــذي أدى إلــى زیــادة أثــر اإلشــعاع الشمســي 

  ).31(والحرارة على السكان داخل المنزل صورة 
  
  

  )21(جدول رقم 
  2006ات خالل سنة أسعار مواد البناء األساسیة في السوق المحلي لمدینة غ

  السعر بالدینار اللیبيمتوسط   مادة البناء

  دینار للقنطار 19.75  األسمنت

  دینار للقنطار 80  حدید التسلیح

  دینار للبلوكة الواحدة 1  البلوك األسمنتي المجوف

  دینار للشاحنة الواحدة 565  )الزلط ( الركام 

  دینار للمتر المربع 450  الخشب
   .ف  2006-12-14مقابلة شخصیة مع عدد من تجار مواد البناء في مدینة غات، بتاریخ  اسة المیدانیة،الدر : المصدر   

  

  

  
  

  تذبذب أسعار األسمنت )22(رقم  جدول
  2006خالل شھور السنة بمدینة غات خالل العام 
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12.5  13  15.75  15.25  16.50  18.75  19.75  19  17.50  14.75  15.75  13.25  

  .2006الكانون ، مدینة غاتالدراسة المیدانیة، من واقع فواتیر محالت بیع مواد البناء في : المصدر  
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  تذبذب أسعار األسمنت) 55(شكل
 2006خالل شھور السنة بمدینة غات خالل العام 

 
   ).22(إعداد الباحث، استنادًا إلى بیانات الجدول رقم  :المصدر  

  

إن اختیــار مــواد البنــاء وطریقــة اســتخدامها لــه دور كبیــر فــي الــتحكم بكمیــة الحــرارة       

داخــل المبــاني، فــالمواد الحدیثــة المســتخدمة فــي مدینــة غــات الحدیثــة ذات  المتســربة إلــى

سعة حراریة منخفضـة ولهـا القـدرة علـى التوصـیل الحـراري خـالل فتـرة زمنیـة قصـیرة، وقـد 

سبق توضیح ذلك في الفصل السابق عنـد المقارنـة بـین األداء الحـراري للمسـكن التقلیـدي 

أصــبح ال یكــاد یخلـــو مســكن مــن المســـاكن  نأوالمســكن الحــدیث، وقـــد ترتــب علــى ذلـــك 

الحدیثــة إال ویوجــد بــه أجهــزة تكییــف الهــواء، فقــد أوضــحت نتــائج االســتبیان بــأن حــوالي 

ـــة ال یســـتغنون عـــن %) 98( ـــازلهم  اســـتخداممـــن أفـــراد العین بســـبب هـــذه األجهـــزة فـــي من

ة فـــي شـــعورهم بـــالحرارة أو البـــرودة، بینمـــا لـــم یكـــن األمـــر یســـتدعي اســـتخدام هـــذه األجهـــز 

  .المدینة القدیمة؛ بسبب طبیعة تخطیطها ونوع مواد البناء المستخدمة فیها
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   )31(صورة 
 )حي تونین الجدیدة(بعض أوجھ القصور في المعالجات المعماریة في مدینة غات 

 
   . 2006الدراسة المیدانیة، الكانون : المصدر  
  

  

حیـث یظهـر الملحـق رقـم ه األجهزة، توضح نتائج االستبیان كثافة استخدام هذ كما       

ثالثـة مكیفـات للهـواء  من أفراد العینة یسـتخدمون%) 70(أن حوالي  )56(والشكل ) 17(

مــنهم %) 49(فـي المتوســط خــالل فصــل الصــیف، وخـالل فصــل الشــتاء یســتخدم حــوالي 

 ، وتتوافق فترات استخدام هذه األجهزة مـع المسـار الیـومي لدرجـةمدفأة كهربائیة) 2(عدد 

  .الحرارة في المدینة صیفا وشتاًء كما سنوضحه الحقاً 
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 نسبة استخدام أجھزة تكییف الھواء في مدینة غات) 56(شكل     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

        
  

   ) .17(استنادا إلى بیانات الملحق رقم إعداد الباحث : المصدر          
      

االقتصـــاد المحلـــي،  ضـــخمًا علـــى فـــي المدینـــة تفـــرض عبئـــاً  إن احتیاجـــات الطاقـــة       

مـن میزانیـات الطاقـة القومیـة، % 50-35فالمباني في البالد الصناعیة تبدد نموذجیا من 

معظمهــا لتدفئــة وتبریــد األمــاكن وتســخین المیــاه واإلضــاءة والطهــي، وفــي المنــاطق الحــارة 

مـن ذلـك  ن النسـبة تكـون أعلـىإحیث استهالك الطاقة أكبـر خاصـة فـي التبریـد والتدفئـة فـ

علـــى المصـــادر الخارجیـــة للطاقـــة یســـتنزف االقتصـــادیات  االعتمـــاد، حیـــث أن )1(بكثیـــر

المحلیــة ویجبــر الكثیــر مــن ســكان المــدن علــى إنفــاق معظــم دخلهــم علــى فــواتیر الطاقــة، 

تتـراوح  السـكانمـن %) 49( حـوالي أن إلى ) 57(والشكل  )18(ملحق رقم ال حیث یشیر

في حـین لـم  ،اً دینار ) 150-101(بین  كل ثالثة أشهریدفعونها التي قیمة فاتورة الكهرباء 

هـؤالء مـن %) 3(فأقـل حـوالي ) دینـار 50(من یدفعون قیمـة فـاتورة الكهربـاءتتجاوز نسبة 

ن هـــذه النســـب ال تعتبـــر مؤشـــرًا صـــادقًا یعبـــر عـــن القیمـــة الفعلیـــة إ، ومـــع ذلـــك فـــالســـكان

                                     
 .43بق، ص الو، مرجع سا. مارسیا د )1(
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نتیجــة %) 30(إلــى حــوالي د فیهــا الســتهالك الطاقــة فــي المدینــة، حیــث تصــل نســبة الفاقــ

  .)2(الوصالت غیر الشرعیة
  

  متوسط قیمة ) 57(شكل
 فاتورة الكھرباء التي یدفعھا السكان في مدینة غات

 
  ) .18(استنادا إلى بیانات الملحق رقم إعداد الباحث : المصدر    

  
  

ادة األحمال لوسائل تكییف الهواء في مدینة غات أدى إلى زی إن االستخدام المكثف     

الكهربائیــة علــى الشــبكة العامــة، ممــا زاد مــن تكــرار فتــرات انقطــاع التیــار الكهربــائي عــن 

 إلـــى أن حــــوالي )19(یشـــیر الملحـــق رقـــم  المدینـــة خاصـــة خـــالل أوقـــات الـــذروة، حیـــث

ـــ نیـــرو  مـــن أفـــراد العینـــة%) 57( االســـتخدام المكثـــف لوســـائل تكییـــف الهـــواء یعتبـــر  نأب

فتــرات متكــررة، فــي حــین یــرى لعــن منــازلهم  الكهربــائي ع التیــارالنقطــاالســبب الرئیســي 

مــنهم %) 12(مــنهم أن ذلــك یرجــع ألســباب فنیــة تتعلــق بشــركة الكهربــاء، ویــرى %) 29(

، فــي حــین  أن انقطــاع الكهربــاء باســتمرار یرجــع للظــروف الجویــة مثــل األمطــار والریــاح

  .أن السبب یرجع لتقادم الشبكة العامة %) 2(یرى 

                                     
مدي محمد األمین، مدیر دائرة حسابات المستهلكین غات بالشركة العامة . الدراسة المیدانیة، مقابلة شخصیة أجراها الباحث مع م )2(

 .2006-12-17للكهرباء، بتاریخ 
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كیلوفولـــث  24بحــوالي  لمـــدنللســكان فــي ا یتحــدد معیــار تجهیـــز الطاقــة الكهربائیـــةو      

نســـمة تقـــدر حاجتهـــا مـــن  45000للشـــخص الواحـــد، فالمدینـــة التـــي یبلـــغ عـــدد ســـكانها 

قــد ، إال أن اســتهالك مدینــة غــات مــن الكهربــاء )1(كیلوفولــث 103000الكهربــاء بحــوالي 

في  كیلوفولث 3262935إلى حوالي  2002كیلوفولث سنة  1568284تزاید من حوالي 

 2006نسـمة فـي سـنة  9228علـى الـرغم مـن أن عـدد سـكانها لـم یتجـاوز ،  2006سنة 

   ).58(الشكل و ) 20(الملحق رقم  ، كما یظهر من)2(ف

ـــة فـــي الهیاكـــل إوبالتـــالي فـــ      ن الســـبیل الوحیـــد لتقلیـــل حجـــم االســـتهالك الكبیـــر للطاق

الجـة البیئـة المناخیـة فـي هـذه المنـاطق هـو إعـادة النظـر فـي ها العالیـة لمعتالحضریة وكلف

صیاغة الهیكل العمراني للمدینة والتوقیع المكاني للكتل البنائیة بالشكل الذي یخلق مناخـًا 

اریــة فــي الفراغــات الســكنیة بصــورة خاصــة والفراغــات األخــرى بصــورة یحقــق الراحــة الحر 

   . )3(عامة
  

  تطور معدالت) 58(شكل
 )م 2006ـ  2002(بین عامي  في مدینة غات )سكني( الكھرباءاستھالك  
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   ) .20(استنادا إلى بیانات الملحق رقم إعداد الباحث  :المصدر     

                                     
لمؤتمر العلمي الثاني لهیئة ناصر صالح مهدي، وآخرون، المعاییر التخطیطیة واقتصادیات المدینة العربیة المعاصرة، بحث قدم في ا )1(

 .202، ص 2001) مایو(الماء  8-6المعماریین العرب، مجلد األبحاث، الجزء األول، طرابلس، 
 .21، بیانات غیر منشورة، ص 2006الهیئة العامة للمعلومات، النتائج األولیة للتعداد العام للسكان  )2(
قدم في المؤتمر العلمي الثاني لهیئة المعماریین العرب، مجلد األبحاث،  العربیة، بحثمحمد فتحي بارة، الطاقة الكهربائیة في المدینة  )3(

 . 212، ص 2001) مایو(الماء  8-6الجزء األول، طرابلس، 
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  المناخیة الستخدامھا في التخطیط العمراني بمدینة البیاناتمعالجة ـ :خامساً 
  : غات             

نه یكـون علـى إه المهندس المعماري مسألة تحضیر مخطط بناء معین، فعندما یواج     

درایـة كافیــة بالعوامـل األساســیة فـي البنــاء، كنمـوذج البنــاء المطلـوب وموقــع البنـاء وحــدود 

التكلفـــة وغیرهـــا، إال أن معرفتـــه بالعوامـــل المناخیـــة المـــؤثرة علـــى عملیـــة التخطـــیط تكـــون 

التــي  س فــي عملــه علــى درجــة الفائــدة االقتصــادیةمحــدودة جــدًا، فغالبــا مــا یركــز المهنــد

یمكــن أن یحققهــا هــذا البنــاء، ویركــز كــذلك علــى الجوانــب الشــكلیة المتمثلــة فــي النــواحي 

  . )1(الجمالیة للتصمیم، دون أن یولي اهتماما للعوامل المناخیة

توزیعهـا المناخیـة و  تولما كان الجغرافي أكثر قدرة من غیره على التعامـل مـع البیانـا     

في المواقع المختلفة، ففي هذه النقطة یلتقي عملـه مـع المهنـدس المصـمم، فـالجغرافي هـو 

على إعطاء فكرة عن طبیعة المناخ في موقـع البنـاء لكـي یسـتفید منهـا المهنـدس  لئو المس

فــــي عملــــه، وتشــــمل هــــذه المعلومــــات بیانــــات عــــن اإلشــــعاع الشمســــي والحــــرارة والریــــاح 

التي تعد من أهم العوامل التي تؤثر على عملیـة التخطـیط العمرانـي والرطوبة واألمطار، و 

  . سبقت اإلشارةكما 

ولغرض تحدید التخطیط والتصمیم المالئـم للبنـاء فـي منـاخ معـین، البـد مـن معالجـة      

المناخیة المتوفرة، وتحویلها إلى معلومـات تبـین مـدى الراحـة أو الحاجـة إلـى  البیاناتهذه 

، ومن أجل تحقیق ذلك فال بد أن یعتمـد الجغرافـي علـى )2(في ذلك المناخالراحة لإلنسان 

بعض الجـداول واألشـكال البیانیـة لتمثیـل البیانـات المناخیـة التـي تمكنـه مـن تحدیـد طبیعـة 

المنـاخ فـي المنطقـة محـل الدراسـة بشـكل دقیـق، لكـي یخـرج بنتـائج یمكـن أن یعتمـد علیهــا 

  .قًا للمتطلبات المناخیة في المنطقةالمهندس المصمم في تخطیط البناء وف

ومن أبسط الجداول التي یمكن أن یعتمد علیهـا الجغرافـي فـي هـذا الصـدد مـا یعـرف      

، حیث یتضمن هذا الجدول معلومات أولیة تفید في إعطـاء )3()جدول التحلیل الحراري(بـ 

                                     
  .192مرجع سابق، ص ، الوجیز في المناخ التطبیقي علي موسى،  )1(
  . 266عادل سعید الراوي، قصي عبدالمجید السامرائي، مرجع سابق، ص  )2(
  . 49حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص  )3(
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ن حیـــث المهنــدس المصـــمم فكــرة أولیـــة ســـریعة عــن طبیعـــة المنــاخ الـــذي یتعامـــل معــه مـــ

البــرودة وشــدة الحــرارة، ویمثــل هــذا الجــدول حالــة الطقــس فــي كــل شــهر مــن أشــهر الســنة 

للمنطقــة التــي یــتم دراســتها، مــن حیــث كونــه بــاردا جــدًا أو بــارد أو مــریح أو حــار أو حــار 

 Mean Maximum)جـــدًا، معتمـــدًا فـــي ذلـــك علـــى معـــدل درجـــة الحـــرارة القصـــوى
Temperature) ،  دیــــد ماهیـــة ظـــروف االرتیــــاح الحـــراري فــــي ولتح ،)23(جـــدول رقـــم

  .منطقة الدراسة یعتمد التحلیل الحراري على المقیاس الوارد في الجدول التالي

 مقیاس جدول التحلیل الحراري) 23(جدول رقم 
  درجة الحرارة الدالة على طبیعة المناخ  طبیعة المناخ

  درجة مئویة 9أقل من   بارد جداً 

  درجة مئویة 19-9  بارد

  درجة مئویة 27-19  حمری

  درجة مئویة 32-27  حار

  درجة مئویة فأكثر 32  حار جداً 
 .49حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص : المصدر                  

ویمكـــن مـــن خـــالل هـــذا الجـــدول الحكـــم علـــى المنطقـــة المناخیـــة موضـــوع الدراســــة      

ادا علــى حســاب عــدد األشــهر باعتبارهــا منطقــة ذات منــاخ بــارد أو حــار أو مــریح، اعتمــ

وهــذا . علیـه بنـاءً ذات الوصـف المتشـابه والنســبة المئویـة لهـذا العــدد للحكـم علـى المنطقــة 

یمثـــل تحلـــیًال أولیـــا بســـیطًا یســـاعد المهنـــدس المعمـــاري فـــي التعـــرف علـــى منـــاخ منطقـــة 

  . الدراسة دون الحاجة إلى التعمق في الدراسات واإلحصاءات والتحلیل

والذي یوضح التحلیل الحـراري لمحطـة ) 59(والشكل ) 24(الجدول رقم  ویظهر من     

وفقًا للمقیاس السـابق، حیـث  )1(%) 58,3(غات، أن المناخ في المنطقة حار جدًا بنسبة 

وبر (ویسـتمر إلـى شـهر التمـور) أبریـل ( یبدأ الفصل الحار من شـهر الطیـر  ، فـي حـین ) أكت

، %) 33,3(نهـــا بارتیـــاح حـــراري إلـــى حـــوالي تصـــل نســـبة الفتـــرة التـــي یمكـــن أن یعبـــر ع

وتســتمر هــذه الفتــرة مــن أواخــر فصــل الخریــف إلــى نهایــة فصــل الشــتاء، وبنــاء علــى هــذه 
                                     

  .حسابات الباحث  )1(
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تصـمیمًا  دَ البیانات ینبغي على المهندس أن یضـع تصـامیمه علـى هـذا األسـاس، وأن یوِجـ

ام مــواد بنــاء قـادرًا علــى تحقیـق الراحــة الحراریــة للسـكان ضــمن هـذا المنــاخ، ســواء باسـتخد

معینـــة تــــوفر الظـــل خــــالل ســــاعات  ةذات ســـعة حراریــــة عالیـــة، أو اســــتخدام مورفولوجیــــ

 .    )1(النهار
 جدول التحلیل الحراري لمحطة غات) 24(جدول رقم 

  حار جداً   حار  مریح  بارد  بارد جداً   الشھر
      *      )ینایر(أي النار

      *      )فبرایر(النوار
    *        )مارس(الربیع
  *          )بریلأ(الطیر
  *          )مایو(الماء
  *          )یونیو(الصیف
  *          )یولیو(ناصر
  *          )أغسطس(ھانیبال
  *          )سبتمبر(الفاتح
  *          )أكتوبر(التمور
      *      )نوفمبر(الحرث
      *      )دیسمبر(الكانون

  7  1  4  0  0  المجموع
  %58,3  %8,3  %33,3  -  -  النسبة المئویة

 . 50حنان یامین وآخرون، مرجع سابق، ص -1 :إعداد الباحث استنادا إلى : المصدر                   
   .، قسم المناخ ، طرابلس ، بیانات غیر منشورة  بیانات المركز الوطني لألرصاد الجویة  -2          

  

 یوضح طبیعة المناخ وفقًا لجدول التحلیل الحراري لمحطة غات) 59(شكل

 
   ).24(اد الباحث استنادا إلى بیانات الجدول رقم إعد: المصدر         

                                     
  .268عادل سعید الراوي، قصي عبدالمجید السامرائي، مرجع سابق، ص  )1(
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ومن اجل الحصـول علـى بیانـات أكثـر دقـة لطبیعـة المنـاخ فـي المنطقـة لكـي یسـتفاد      

منهــا المهنــدس فــي وضــع تصــمیم یتماشــى مــع هــذا النــوع مــن المنــاخ، البــد مــن اســتخدام 

راســة خــالل كــل شــهر جـداول أكثــر دقــة لتحدیــد االحتیاجــات الحراریــة فــي المنطقــة قیــد الد

من أشهر السنة، بل وكل ساعة من ساعات النهار، ومـن أجـل تحقیـق ذلـك یـتم اسـتخدام 

، حیـــث یتعامـــل هـــذا )1()جـــدول نوفـــل ( مـــا یعـــرف بجـــدول تقـــدیر االحتیاجـــات الحراریـــة 

الحصـول  أمكـنالجدول بالتحلیل مع درجة الحرارة القصوى، ودرجة الحـرارة الـدنیا، اللتـان 

، باإلضــــافة إلــــى المــــدى المركــــز الــــوطني لألرصــــاد الجویــــةمــــن بیانــــات علــــى قیمهمــــا 

ومــن هــذه المعلومــات یمكــن تقــدیر درجــة الحــرارة   (Temperature Range)الحــراري

ـــة  ـــى فتـــرات منتظمـــة مقـــدارها ســـاعتین وذلـــك باســـتعمال المعادل الســـاعیة خـــالل الیـــوم عل

  : )2(التالیة
  )ثابت × المدى + ( الحرارة الدنیا  درجة=  درجة الحرارة التقریبیة كل ساعتین

  

) جـدول نوفـل ( نموذجًا لجدول تقدیر االحتیاجات الحراریـة ) 25(ویمثل الجدول رقم     

حیــث یســاعد هــذا الجــدول فــي معرفــة احتیاجــات الســكان للتدفئــة والتظلیــل ، لمحطــة غــات

  : قة كما یلي واالرتیاح الحراري والتبرید خالل أشهر السنة وساعات النهار في المنط

لتقـــدیر احتیاجـــات التدفئــــة فـــي المنطقـــة باســــتعمال جـــدول نوفـــل یــــتم حســـاب عــــدد  - 1

، وبمقارنة هذا العدد مع العدد )م ◦19,5(المربعات التي تكون درجة الحرارة فیها أقل من 

الكلـــي مـــن المربعـــات یـــتم معرفـــة النســـبة المئویـــة الحتیاجـــات التدفئـــة فـــي تلـــك المنطقـــة، 

أن احتیاجات التدفئة فـي مدینـة غـات تصـل ) 60(والشكل ) 25(جدول رقم ویظهر من ال

، وذلـــك خـــالل أشـــهر الشـــتاء وأوائـــل فصـــل الربیـــع وأواخـــر فصـــل %)31,5(إلـــى حـــوالي 

الخریـف، وذلــك أثنــاء اللیـل خــالل الفتــرة بـین الســاعة الواحــدة إلـى السادســة صــباحًا حیــث 

  .تكون درجة الحرارة في أدنى مستویاتها 

                                     
  .51حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص )1(
 .263سعید عبدالرحیم بن عوف، مرجع سابق، ص  )2(
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قدیر احتیاجات التظلیـل فـي المنطقـة یـتم حسـاب عـدد المربعـات التـي تكـون درجـة لت – 2

، وبمقارنــة هــذا العــدد مـــع العــدد الكلــي للمربعــات یـــتم )م ◦21,1(الحــرارة فیهــا أكبــر مـــن 

معرفــة النســـبة المئویـــة الحتیاجـــات التظلیـــل فــي المنطقـــة، ویظهـــر مـــن الجـــدول أن نســـبة 

، وذلـك بفعـل ارتفـاع درجـة %)61,1(ع إلـى حـوالي الحاجة للتظلیـل فـي مدینـة غـات ترتفـ

  .وخاصة في فصل الصیف ،الحرارة وشدة اإلشعاع الشمسي أغلب شهور السنة

  

  
 )2005 -1975(  یوضح جدول نوفل لمحطة غات) 25(جدول رقم 

  الشھر
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  ة الحرارةدرج
  21.7  27  33.1  37.6  39.6  39.9  40.2  37.8  33.4  28  22.9  20.1  القصوى

  5.7  11.3  18.9  23.2  24.8  25.1  25.8  22.3  17.7  11.9  6.7  3.9  درجة الحرارة الدنیا
  16  15.7  14.2  14.4  14.8  14.8  14.4  15.5  15.7  16.1  16.2  16.2  المدى

  
  

  ثابت  الوقت
  

  )ثابت × المدى + ( درجة الحرارة الدنیا = كل ساعتین درجة الحرارة التقریبیة ل
  

0  0.222  7.5  10.3  15.4  21.2  25.7  28.9  28.3  28  26.4  22  14.7  9.2  
2  0.139  6.10  8.9  14.10  19.8  24.4  27.8  27.1  26.8  25.2  20.8  13.4  7.9  
4  0.056  4.8  7.6  12.8  18.5  23.1  26.6  25.9  25.6  24  19.7  12.1  6.6  
6  0.000  3.9  6.7  11.9  17.7  22.3  25.8  25.1  24.8  23.2  18.9  11.3  5.7  
8  0.111  5.7  8.5  13.6  19.4  24  27.4  26.7  26.4  24.8  20.4  13  7.4  
10  0.583  13.3  16.1  21.2  26.8  31.3  34.2  33.7  33.4  31.6  27.1  20.4  15  
12  0.861  17.8  20.6  26.9  31.2  35.6  38.2  37.8  37.5  35.6  31.1  26.8  19.4  
14  1.000  20.1  22.9  28  33.4  37.8  40.2  39.9  39.6  37.6  33.1  27  21.7  
16  0.917  18.7  21.5  26.8  32.1  36.5  39  38.6  38.3  36.4  31.9  25.7  20.3  
18  0.694  15.1  17.9  23  28.6  33  35.8  35.3  35  33.2  28.7  22.2  16.8  
20  0.444  11.1  13.9  19  26.8  29.1  32.2  31.6  31.3  29.6  26.8  18.2  12.8  
22  0.306  8.8  11.6  16.8  22.5  27  30.2  29.6  29.3  27.6  23.2  16.1  10.6  

  %22,2  مــــریح  % 31,5  احتیاجات التدفئة
  %45,1  احتیاجات التبرید  % 61,1  احتیاجات التظلیل

  :إعداد الباحث استنادا إلى  :المصدر

  .51حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص –1            

   .، قسم المناخ ، طرابلس ، بیانات غیر منشورة المركز الوطني لألرصاد الجویة –2            
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لمعرفة نسبة الفترات الزمنیـة التـي یمكـن أن یعبـر عنهـا بارتیـاح حـراري، یـتم حسـاب  – 3

، )م◦26,7(وأقــل مــن ) م◦21,1(عــدد المربعــات التــي تكــون فیهــا درجــة الحــرارة أكبــر مــن 

لعدد الكلي للمربعات یتم تحدید النسـبة المئویـة لفتـرة االرتیـاح الحـراري فـي وبمقارنتها مع ا

نجد أن هـذه النسـبة تقـل ) 25(المنطقة مقارنة بكامل السنة، ومن خالل تتبع الجدول رقم 

، ویتركز أغلبها خالل فصلي الربیع والخریف %)22,2(في مدینة غات حیث ال تتجاوز 

.  

یــتم حســاب عــدد المربعــات التــي تكــون فیهــا درجــة الحــرارة لمعرفـة احتیاجــات التبریــد  – 4

، وبمقارنتهــا مــع العــدد الكلــي یــتم معرفــة النســبة المئویــة الحتیاجــات )م◦26,7(أكبــر مــن 

ــــة غــــات تصــــل إلــــى  التبریــــد، ویظهــــر الجــــدول الســــابق أن احتیاجــــات التبریــــد فــــي مدین

اللیـل والنهـار، لـذلك ، وتكون الحاجة للتبرید شدیدة خالل فصـل الصـیف أثنـاء %)45,1(

ن المصـــمم یجـــب أن یراعـــي هـــذه المســـألة، ویعمـــل علـــى االســـتفادة مـــن حركـــة الهـــواء إفـــ

وتقلیل اإلشعاع الشمسي الواصل إلى داخل المنزل وجدرانه، واختیار مواد بناء ذات سعة 

     .ضامة لتوفیر أكبر قدر من الظاللحراریة عالیة، وأن یتبع مورفولوجیة مت
  

 ر االحتیاجات الحراریة للسكان في مدینة غاتتقدی) 60(شكل

 
   ).25(إعداد الباحث استنادا إلى بیانات الجدول رقم : المصدر     
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النسـبة  أما بالنسبة لبیانات الریاح فیمكن االعتماد على وردة الریـاح البسـیطة لمعرفـة     

ریة لسـرعة الریـاح وكذلك المتوسطات الشـه تكرار هبوب الریاح الفصلیة والسنویةل المئویة

 ایوضــحان لــذلفــي الفصــل الثــاني وا ینالــوارد )11،12( ین، ویمكــن مراجعــة الشــكلبالعقــدة

فـــي مدینـــة غــــات،  والمتوســـطات الشـــهریة لســــرعتها اتجاهـــات الریـــاح الفصـــلیة والســــنویة

مـن  لالسـتفادةوبالتالي فأن هذه البیانات تفیـد المصـمم فـي معرفـة التوجیـه األمثـل للمبـاني 

وكـــذلك الحـــال بالنســـبة . تبریـــد المبـــانيالریـــاح ســـواء فـــي التهویـــة الطبیعیـــة أو خصـــائص 

لبیانـــات الرطوبـــة النســـبیة، حیـــث یمكـــن للمصـــمم أن یعتمـــد علـــى المتوســـطات الشـــهریة 

للرطوبــة لمعرفــة اإلجــراءات التــي یمكــن أن یزیــد أو یقلــل مــن خاللهــا نســبة الرطوبــة فــي 

المســـطحات الخضـــراء والعناصـــر المائیـــة،  المنـــزل أو المدینـــة ككـــل مـــن خـــالل اســـتخدام

الــــوارد فــــي الفصــــل الثــــاني لمعرفــــة المتوســــطات الشــــهریة ) 13(ویمكــــن الرجــــوع للشــــكل 

 .للرطوبة النسبیة في المدینة

إن المواصـــفات التفصـــیلیة للمنـــاخ أعـــاله تبـــین أن المنطقـــة بحاجـــة إلـــى تقلیـــل أثـــر      

ـــ وجافـــة منطقـــة حـــارةالحـــرارة وكـــذلك تقلیـــل أثـــر اإلشـــعاع الشمســـي، فال ن إجـــدًا، وبـــذلك ف

یجب أن یراعـي هـذه الحقیقـة، فـالمنزل یفضـل  التصمیم الجید للمسكن أو المباني األخرى

، وذلك لتقلیل اإلشعاع الشمسي الواصل إلى الجـدران، أو جنوبيأن یكون اتجاهه شمالي 

بالنسـبة كما أن تقارب البیوت من بعضها البعض مفضل بسبب الظل الذي یكونـه البیـت 

إلى البیت المجاور، مما یقلل من تـأثیر األشـعة الشمسـیة السـاقطة علـى الجـدران، ویكـون 

التشجیر ضروریا وذلك مـن أجـل تقلیـل األشـعة المنعكسـة وكـذلك لتـوفیر جـو رطـب یرفـع 

من رطوبة الهواء، أما األلوان فتفضل الفاتحة من أجل رفـع نسـبة االنعكـاس إلـى الفضـاء 

ة الســاقطة، ویفضــل اللــون األبــیض ألن نســبة االنعكــاس فیــه عالیــة، مــن األشــعة الشمســی

وتفضل النوافذ الصغیرة والفتحـات المرتفعـة علـى الجـدران الخارجیـة؛ لتقلیـل نسـبة األشـعة 

كما یفضل أن یكون هناك ظل على الشبابیك لمنـع األشـعة  الشمسیة الداخلة إلى المنزل،

لمنــع اإلشـعاع األرضـي مـن التـأثیر فـي داخــل  تفضـل الشـبابیك المرتفعـة قلـیالالمباشـرة، و 

المنزل، وتفضل اتجاهات الشبابیك أن تكـون باتجـاه الجنـوب أو الشـمال وبدرجـة أقـل إلـى 
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الشـرق، وال یفضـل إطالقـا االتجــاه الغربـي، أمـا الجـدران فالخارجیــة منهـا تفضـل أن تكــون 

یة إلى داخل المنزل ذات عزل حراري جید وسمیكة؛ لتأخیر زمن وصول التأثیرات الخارج

زلــة، وأن اعلــى األقــل، ویفضــل أن تســتعمل فــي بنــاءه المــواد الع) ســاعات 6(ألكثــر مــن 

یكون سمیكا لیؤخر وصول التأثیرات الخارجیة الحراریة إلى الداخل، كما یفضل أن یكـون 

لــــون الســــقف مــــن الخــــارج فاتحــــا أو أبــــیض، لــــیعكس أكبــــر كمیــــة ممكنــــة مــــن اإلشــــعاع 

  .الشمسي

ـــذلك یمكـــن تخطـــیط وی      مكـــن أن یـــدخل ضـــمن هـــذه الصـــورة أمـــور تكمیلیـــة كثیـــرة وب

اســتخدام  تكــالیفالمدینــة أو تصــمیم منــزل یســتفاد مــن المعطیــات المناخیــة، وذلــك لتقلیــل 

     .أجهزة التدفئة أو التبرید داخل المنازل إلى الحد األقصى
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  الخاتـمـة
توصــلت هــذه الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج والتوصــیات التــي قــد تهــم فــي معالجــة      

ــــدة للمــــدن المشــــكلة أو التنبیــــه ألهمیتهــــا  ــــد إعــــداد مخططــــات جدی وأخــــذها بالحســــبان عن

  :النطاق الصحراوي الحار الجاف، وتتلخص فیما یلي  والمباني الواقعة في

  
  نتائـج الدراســة: أوالً 

  :ما یلي  الطبیعیة لمنطقة غات الجغرافیةأوضحت دراسة  -1

انتماء أغلب أراضي غات جیولوجیا إلى تكوینـات الـزمنین األول والرابـع، وترجـع أقـدم  -أ

لف أغلـــب هـــذه التكوینـــات مـــن التكوینـــات الجیولوجیـــة فیهـــا إلـــى العصـــر الكمبـــري، وتتـــأ

صخور الحجر الرملي وصـفائح الطـین الطبقـي، وتغطـي تكوینـات الـزمن األول مـا نسـبته 

% 17,5مـا جملتـه من مساحة المنطقة، فـي حـین تشـكل تكوینـات الـزمن الرابـع % 82,5

  . ²كم 2774من المساحة اإلجمالیة للمنطقة التي تبلغ 

األخص فـــي القســـم الشـــرقي حیـــث تمتـــد جبـــال تتمیـــز أراضـــي المنطقـــة باالرتفـــاع وبـــ -ب

م، ویتمیـز هـذا القسـم  1400تـادرارت ـ أكـاكوس، حیـث یصـل أقصـى ارتفـاع لهـا حـوالي 

باألودیة الخانقیة التي تقطع الحافة الجبلیة نحو الشرق أو الغرب، وتمتد أغلب الظاهرات 

لى الجنوب، شكل مستطیل یتجه أطول أضالعه من الشمال إ على هافیالجیومورفولوجیة 

  .مثل جبال أكاكوس ووادي تنزفت، وتغطي الكثبان الرملیة مساحات واسعة من المنطقة 

المصـدر الوحیـد للمیـاه بالمنطقـة، ویعتبـر الخـزان السـفلي بحقـب  تمثـل المیـاه الجوفیـة -ج

یـة فیهـا، وتتركـز هـذه المیـاه فـي طبقـات الحجـر الرملـي الحیاة القدیمة أهم الخزانـات الجوف

م، 400نتمي للحین الكمبري واألردوفیشـي، ویصـل عمـق اآلبـار المحفـورة فیهـا إلـى التي ت

 ،المیــاهالمشــاكل التــي تعــاني منهــا  وتعــد مشــكلة هبــوط مســتوى المیــاه فــي اآلبــار مــن أهــم

  .متر سنویاً  1,20حیث وصل معدل الهبوط العام فیها إلى حوالي 
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یثـة التكـوین، وهـي رملیـة بصـفة بأنها من التربات الصـحراویة حد غاتتتصف تربات  -د

عامة، وغیر مكتملة اآلفاق وفقیـرة فـي المـواد العضـویة، كمـا تحتـوي علـى تركیـزات عالیـة 

مــن األمــالح المترســبة علــى الســطح، وتنقســم إلــى ثالثــة أنــواع رئیســیة هــي تربــة الكثبــان 

  .الرملیة وتربة الودیان الرسوبیة والتربة الملحیة 

الحیاة النباتیة فیها بأنها فقیـرة  تصفوتات اإلقلیم الصحراوي، تسود منطقة غات نبات -ھـ

في أنواعها، وتنمو متباعـدة عـن بعضـها فـي تجمعـات صـغیرة فـي بطـون األودیـة وبعـض 

المنخفضــات الصـــغیرة، وقـــد اســـتطاعت هـــذه النباتـــات أن تتحایـــل علـــى ظـــروف الجفـــاف 

   .ارا في المنطقةبطرق مختلفة، وتعد نباتات األثل والبرمبخ من أكثرها انتش

   :ما یلي  منطقة غات العوامل المؤثرة في مناخ أوضحت دراسة -2

 11یرتفــع متوســط مــدة ســطوع الشــمس فــي المنطقــة خــالل فصــل الصــیف بمتوســط  -أ

و(الیوم، ویسجل شـهري ناصـر /ساعة أعلـى متوسـط شـهري یصـل  )أغسطس(وهانیبـال  )یولی

وذلــك لخلــو الســماء مــن الســحب، فــي  الیــوم لكــل منهمــا،/ســاعة ســطوع 11,3إلــى حــوالي 

 8,7حـــین یســـجل فصـــل الشــــتاء أدنـــى متوســـط لمـــدة ســــطوع الشـــمس حیـــث ال یتجــــاوز 

مبر(الیــوم، وذلــك لقصــر النهــار وتلبــد الســماء بــالغیوم، ویســجل شــهر الكــانون /ســاعة  )دیس

   .  الیوم /ساعة 8,5أدنى متوسط شهري لمدة السطوع حیث ال یتجاوز 

بســبب تركـــز  خــالل فصـــل الصــیف، م◦30الحـــرارة المتســاوي  یمــر بالمنطقــة خــط  -ب 

نطاق الضغط المنخفض على الصحراء الكبرى، ویبلغ متوسط درجة الحرارة فـي المنطقـة 

خالل فصل الصیف، في حین یصـل متوسـط درجـة الحـرارة خـالل فصـل  م◦39,9حوالي 

حرارة، حیـث یصـل أقل شهور السنة  )ینایر(، ویعتبر شهر أي النار م◦13,5الشتاء حوالي 

نسـبیًا  اً فیعـد كبیـر  غـاتم، أما المدى الحـراري فـي ◦3,9معدل النهایة الصغرى إلى حوالي 

  .م ◦20,8إذ یصل إلى حوالي 

تتــأثر المنطقــة فــي فصــل الشــتاء بالضــغط المرتفــع اآلزوري، أمــا فــي فصــل الصــیف  -ج

الصــحراء فتتــأثر بالضــغط المــنخفض االســتوائي والضــغط المــنخفض الــذي یتكــون علــى 

حیـث یصـل إلـى  )دیسمبر(الكبرى، ویبلغ معدل الضغط الجوي أقصاه خالل شهر الكـانون 
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، یبــارلمل 934حیــث یصــل إلــى ) یونیــو(یبــار، ویبلــغ أدنــاه فــي شــهر الصــیف لمل 940,4

حتى خالل أشهر  غات منطقةوبصفة عامة تعتبر معدالت الضغط الجوي منخفضة في 

 .حــرارة المنطقـة وارتفاعهـا عـن مسـتوى سـطح البحــر الشـتاء، وذلـك بسـبب ارتفـاع درجـات

أمــا الكتــل الهوائیــة التــي تــؤثر علــى المنطقــة فهــي الكتلــة الهوائیــة المداریــة القاریــة والكتلــة 

  .الهوائیة القطبیة القاریة، والكتلة القطبیة البحریة 

بة بنســــ غــــاتوتعــــد الریــــاح الشــــمالیة والشــــمالیة الشــــرقیة أكثــــر الریــــاح هبوبــــا علــــى      

، أمـــا بالنســـبة %24,3، تـــأتي بعـــدها الریـــاح الجنوبیـــة والجنوبیـــة الغربیـــة بنســـبة 30,7%

، %21للتوزیع الفصلي للریاح  یتكرر هبوب الریـاح الشـمالیة خـالل فصـل الشـتاء بنسـبة 

، وفي فصل الصیف %30وفي فصل الربیع یتكرر هبوب الریاح الجنوبیة الغربیة بنسبة 

، أمـا خـالل فصـل %24,3قیة األكثر هبوبا على المنطقة بنسبة تعد الریاح الشمالیة الشر 

، ویسجل فصـل الصـیف أعلـى نسـبة لسـكون %20الخریف فتسود الریاح الشمالیة بنسبة 

ــــــى   6,5، ویصــــــل المتوســــــط الســــــنوي لســــــرعة الریــــــاح حــــــوالي %9,4الریــــــاح تصــــــل إل

بمتوسط الریاح  أعلى معدل لسرعة )مایو(والماء  )أبریل(ساعة، ویسجل شهري الطیر /عقدة

  .ساعة للثاني /عقدة 8,2ساعة لألول و /عقدة 8,6

تـــنخفض معـــدالت الرطوبـــة النســـبیة فـــي المنطقـــة بشـــكل ملحـــوظ، حیـــث ال یتجـــاوز  -د

، وتصـل الرطوبـة أقصـاها فـي وذلك بسـبب ارتفـاع درجـة الحـرارة% 27,3معدلها السنوي 

غ أدناهـا فـي شـهر ناصـر ، في حین تبل%42,3حیث تسجل حوالي  )ینایر(شهر أي النار 

  % .17,9، حیث ال تتجاوز )یولیو(

ـــیم الصـــحراوي الحـــار   -هــــ  ینـــذر ســـقوط األمطـــار فـــي غـــات لوقوعهـــا فـــي نطـــاق اإلقل

ملم سـنویًا، ویسـجل فصـل الشـتاء  9,8الجاف، حیث ال یتجاوز المعدل السنوي لسقوطها 

من إجمالي % 29,1ملم أي ما نسبته  94أعلى مجموع لكمیة األمطار حیث بلغ حوالي 

كمیـــة األمطـــار، فـــي حـــین یعـــد فصـــل الصـــیف أكثـــر الفصـــول جفافـــا، حیـــث لـــم یتجـــاوز 

مـــن مجمـــوع كمیـــة % 18,1ملـــم أي مـــا نســـبته  58,7مجمـــوع مـــا ســـقط بـــه مـــن أمطـــار 

ارس(ویعتبــر شــهر الربیــع . األمطـار أكثــر شــهور الســنة ســقوطا لألمطــار، حیــث وصــل  )م
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و(یعتبــر شــهر ناصــر  ملــم، فــي حــین 2,1متوســطها إلــى حــوالي  أشــد أشــهر الســنة  )یولی

جفافـا، حیـث لـم تتلقـى منطقـة غـات أي كمیـة مـن األمطـار خـالل هـذا الشـهر علـى مــدى 

  .عامًا  31

ملـم، 15,8لـغ المتوسـط السـنوي حـوالي تمتاز المنطقة بمعدالت تبخر عالیة، حیث ب -و 

ذلــك بتــأثیر ملــم و  21,6ویرتفــع هــذا المعــدل خــالل فصــل الصــیف حیــث یســجل حــوالي 

ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، ویصل معدل التبخر أدناه خـالل فصـل الشـتاء 

ملـم، وذلـك النخفـاض درجـات الحـرارة وارتفـاع الرطوبـة النسـبیة  8,5فال یتجاوز متوسطه 

  .وتلبد السماء بالغیوم خالل هذا الفصل 

ب الریــــاح المحلیــــة تتعــــرض منطقــــة الدراســــة خــــالل فصــــلي الربیــــع والصــــیف لهبــــو  -ز 

التــي تعمــل علــى إثــارة األتربــة، ویعــد فصــل الصــیف أكثــر الفصــول التــي تحــدث ) القبلــي(

مـــن مجمـــوع عــدد أیـــام هبوبهـــا، یلیــه فصـــل الربیـــع % 42فیهــا العواصـــف الترابیـــة بنســبة 

فصــل الشــتاء أدنــى معـــدل لهبــوب العواصــف الترابیـــة ، فــي حــین یســـجل %38,5بنســبة 

  .مجموع عدد أیام الهبوب  من% 9,5ز حیث ال یتجاو 

  :ما یلي  في األقالیم الحارة الجافة التخطیط العمرانيو المناخ أوضحت دراسة  -3

للمناخ الدور الحاسم والمسیطر في تحدید شكل المبـاني ونمطهـا فـي األقـالیم المناخیـة  -أ

ال المختلفة، وبسبب التباین والتنوع فـي ظـروف المنـاخ مـن منطقـة إلـى أخـرى تتبـاین أشـك

 الجافـة تفـرض فـي األقـالیم الحـارةفالمباني وأنماط تجمعاتها ومواد البناء المستخدمة فیها، 

اســتخدام مــواد بنــاء ذات ســعة حراریــة عالیــة، وأن تكــون الجــدران  الســائدةطبیعــة المنــاخ 

سـمیكة لتـؤخر زمـن وصـول الحـرارة إلـى الـداخل، وأن تتخـذ المبـاني الـنمط المتضـام الــذي 

أو زیـادة ، ع ضـیقة ومتعرجـة لتقلیـل أثـر الریـاح السـاخنة والمحملـة باألتربـةینتج عنـه شـوار 

واسـتخدام الفنـاء  ،عدد الطوابق إللقاء الظل على الشـوارع فـي حالـة كانـت الشـوارع واسـعة

الداخلي لیعمل كمنظم للحرارة بین الداخل والخارج، واستخدام األلوان الفاتحة لتعكس جزء 

  .الحرارةكبیر من اإلشعاع الشمسي و 
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المناخیــة المــؤثرة فــي التخطــیط العمرانــي فــي اإلشــعاع الشمســي  االعتبــاراتتنحصــر  -ب

أهمهــا فــي ودرجــة الحــرارة والریــاح واألمطــار والرطوبــة النســبیة، ویعــد اإلشــعاع الشمســي 

المنـاطق الحـارة الجافـة، وذلـك ألنـه المسـئول عـن معظـم التغیـرات فـي العناصـر األخــرى، 

لشــمس واخــتالف زاویــة ســقوط أشــعة الشــمس مــن أهــم العوامــل التــي وتعتبــر مــدة ســطوع ا

تـــتحكم فـــي تحدیـــد قـــوة تـــأثیر اإلشـــعاع الشمســـي، وتصـــل زاویـــة ســـقوط األشـــعة الشمســـیة 

فـي حـین تصـل  ◦88,5حیث تبلـغ ) یونیو(على مدینة غات خالل شهر الصیف  أقصاها

  . ◦42إذ ال تتجاوز ) دیسمبر(أدناها خالل شهر الكانون 

تأثیر درجة الحـرارة فـي اختیـار مـواد البنـاء المسـتخدمة، حیـث تتحـدد هـذه المـواد ویقتصر 

تبعا لقدرتها علـى العـزل الحـراري وتـأخیر زمـن وصـول الموجـة الحراریـة إلـى الـداخل، أمـا 

الشــوارع وطریقــة ترتیــب المبــاني وموقـــع الریــاح فیظهــر أثرهــا فــي نمــط التهویــة وتصــمیم 

فـي شـكل األسـقف التـي تكـون مائلـة جـدًا فـي المنـاطق  الفتحـات، فـي حـین تـؤثر األمطـار

  .المطیرة ومستویة تقریبا في المناطق الجافة 

مــرت مدینــة غــات بمراحــل مــن التطــور والتخطــیط، وكــان لكــل فتــرة تاریخیــة نمطهــا  -ج

الخاص من البناء، بدایة بالمرحلة القدیمة التـي بـدأت منـذ نشـأة المدینـة وامتـدت إلـى فتـرة 

حیــث تكونــت المدینــة مــن جــزء قــدیم بنــي فــي الفتــرة التــي ســبقت انتشــار  ميالحكــم اإلســال

حــي أغــرم وشــرن، وكــان یحــیط بهــا ســور قــدیم، واســتخدمت فیهــا الحجــارة  واإلســالم وهــ

كمــادة بنــاء رئیســیة، ثــم تطــورت المدینــة فــي عهــد اإلســالم وأصــبحت تتمحــور حــول بــؤرة 

الشـوارع المنطلقـة مـن أبـواب المدینـة،  مركزیة تتمثل في المسجد العتیق الـذي تلتقـي عنـده

واستخدمت الطین اللبن كمادة بناء أساسیة، وبدأت المرحلـة االنتقالیـة مـع بدایـة االحـتالل 

، وأهـم مـا میـز هـذه 1969واستمرت حتى بدایة ثورة الفاتح  1914اإلیطالي للمدینة سنة 

وتعتبر هذه المرحلة البدایـة  المرحلة هو بدایة التوسع والبناء خارج أسوار المدینة القدیمة،

الفعلیة الستخدام مواد البناء الحدیثة التي تختلـف كلیـا عـن المـواد المسـتخدمة فـي المدینـة 

القدیمة، ودخول الطابع أو الـنمط األوروبـي للمدینـة، وفـي نهایـة هـذه الفتـرة تـم إعـداد أول 

كلفـــت ، و 1988لیغطـــي اســـتعماالت األراضـــي حتـــى عـــام  1968ســـنة مخطـــط للمدینـــة 
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، اً هكتـار  70,59بإعداده مؤسسة وایتینج العالمیة، حیث شملت المنطقـة الحضـریة حـوالي 

ـــونین، وقـــد بـــدأ  ـــم تنفیـــذ عـــدد مـــن مشـــاریع اإلســـكان مثـــل الشـــعبیة القدیمـــة وكاللـــة وت وت

  .االختالف واضحا بینها وبین مباني المدینة القدیمة

ینــة القدیمــة، أمــا المرحلــة الحدیثــة وتمثــل هــذه المرحلــة بدایــة خــروج األهــالي مــن المد     

مخطـط لكـل مدینـة أو تجمـع،  باعتمـادفقد بدأت مع قیام ثورة الفاتح العظیمة التي بادرت 

حیث كلفت شـركة فنمـاب بإعـداد مخطـط لمدینـة غـات یشـمل اسـتعماالت األراضـي حتـى 

اء هكتار، وبالتـالي تـم التوسـع فـي إنشـ 372وبلغ إجمالي المساحة الحضریة  2000عام 

والقلعـــة والعروبـــة وغیرهـــا، ) الثانویـــة(الوحـــدات الســـكنیة، حیـــث تـــم إنشـــاء حـــي تادرامـــت 

واالســتغناء كلیــا عــن المــواد القدیمــة، واتسـمت هــذه المرحلــة باســتخدام مــواد البنــاء الحدیثــة 

  .كما اختلفت مورفولوجیة المدینة ونمط شوارعها 

  :مایلي  مدینة غات القدیمةفي تخطیط وتصمیم مباني أثر المناخ أوضحت دراسة  -4

بنـــى فـــي اختیـــار موضـــع المدینـــة القدیمـــة، حیـــث  كـــان للعوامـــل المناخیـــة دوٌر كبیـــرٌ  -أ

متــرا عمــا یجــاوره، وقــد  30األهــالي المدینــة علــى ســفح جبــل كــوكمن الــذي یرتفــع بحــوالي 

مـن أفـراد العینـة یـرى أن السـبب الرئیسـي فـي اختیـار هـذا % 42دلت نتائج االستبیان أن 

مــنهم أن مــرد ذلــك % 34لموضــع هــو إبعــاد المدینــة عــن خطــر الســیول، فــي حــین یــرى ا

لألغــراض الدفاعیــة، كمــا أن إحاطـــة المدینــة بأشــجار النخیــل شـــكل حــاجزا یعیــق دخـــول 

مـن أفـراد العینـة % 91الریاح القویة إلیها، ویزید من نسبة الرطوبة فـي الجـو، حیـث یـرى 

  ثبان الرملیة بسبب حمایة أشجار النخیل لهاأن المدینة كانت غیر معرضة لزحف الك

فــي حمایــة واجهــات المبــاني مــن  اً كبیــر  اً لقــد كــان إلتبــاع نمــط التخطــیط المتضــام دور  -ب

  .التعرض فترة طویلة ألشعة الشمس ومن ثم الحرارة النافذة إلى داخل المدینة

اســـات دقیقـــة عشـــوائیا، وٕانمـــا نتیجـــة لدر  یط شـــوارع المدینـــة القدیمـــة لـــم یـــأِت أن تخطـــ -ج

فجاء توجیه الشوارع عمودیا على حركة الشـمس لمسارات اإلشعاع الشمسي في المنطقة، 

آخــذة اتجـــاه مــن الشـــمال إلــى الجنـــوب، ممــا ســـاعد علــى عـــدم تعــرض واجهـــات المبـــاني 

ألشعة الشـمس وتـوفر الظـل علـى طـول الشـارع، كمـا سـاعد ضـیق هـذه الشـوارع وتعرجهـا 
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من أثرها، وقد كان النتشار السـاحات المفتوحـة دورا فـي  على كسر حدة الریاح والتخفیف

تحریك الهواء داخل المدینة من خالل تكوین مناطق ضغط محلیة نتیجة اختالف الحـرارة 

مـن أفـراد العینـة أن طبیعــة % 76ممـا سـاعد علـى جـودة التهویــة فـي المدینـة، حیـث یــرى 

المزیـد مـن  رة صحیحة، ولتوفیتخطیط شوارع المدینة تتناسب مع تجدد الهواء فیها بطریق

ـــأثیر اإلشـــعاع  الظـــالل فـــي الشـــوارع لجـــأ األهـــالي إلـــى تســـقیف بعـــض الشـــوارع لتقلیـــل ت

الشمسي خـالل سـاعات معینـة مـن النهـار، وتحتـوي هـذه الشـوارع علـى فتحـات مـن أعلـى 

  .لإلضاءة وتجدد الهواء فیها

 فـي بنـاء المدینـة القدیمـةمواد بناء محلیـة ذات سـعة حراریـة عالیـة  الستعماللقد كان  -د

للمدینـة ومبانیهـا، األمـر الـذي جعلهـا أشـبه بـالجزیرة  المحلـيفي تحسین المنـاخ  اً كبیر  اً دور 

البـــاردة وســـط محـــیط شـــدید الحـــرارة، وتتفـــوق هـــذه المـــواد علـــى مـــواد البنـــاء الحدیثـــة فـــي 

وذلـك فـي زمـن تـأخیر وصـول % 49خواصها الحراریة، حیث تصـل نسـبة أفضـلیتها إلـى 

ینـة یرجعـون سـبب عـدم من أفراد الع% 45الموجة الحراریة، فقد دلت نتائج االستبیان أن 

فیهـا، فـي  المسـتخدمة استخدام أجهزة تكییف الهواء في المدینة القدیمة لطبیعة مواد البناء

والـــذي  ةالمدینـــة المتضـــام مورفولوجیـــةمـــنهم أن الســـبب یرجـــع لطبیعـــة % 30حـــین یـــرى 

كمــا أظهــرت الدراســات أفضــلیة المســكن التقلیــدي علــى المســكن . جعلهــا مكیفــة طبیعیــا 

  .فیما یتعلق باألداء الحراري وذلك في حالة عدم استخدام أجهزة تبرید الهواءالحدیث 

لعوامـل مناخیـة صـرفة، وذلـك  اسـتجابةیعد انتشار الفناء الداخلي في المباني القدیمـة  -ھـ

تتمیــز بفــرق ضـغط ودرجــة حــرارة مختلفــة  التقلیــدي بتـوفیر منطقــة وســطیة ضــمن المسـكن

بانتقال الهـواء عبـر المبنـى وتـوفیر نسـیم هـوائي یسـاعد ، مما یسمح ىعن الفراغات األخر 

على تلطیف درجات الحرارة، ویؤدي الفناء الـداخلي دور المـنظم الحـراري للمنـزل اعتمـادا 

  .على الفرق الكبیر في درجات الحرارة بین اللیل والنهار

وبصـــفة عامـــة یمكـــن القـــول بـــأن تخطـــیط مدینـــة غـــات القدیمـــة عكـــس أثـــر العوامـــل      

مناخیة في التخطیط من جهة، وروح التكافل والتراحم بین الناس من جهـة أخـرى، حیـث ال

تمیـــــز النســـــیج العمرانـــــي المتـــــراص للمدینـــــة بالمقیـــــاس اإلنســـــاني أفقیـــــا وعمودیـــــا، فجـــــاء 
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االخـــتالف والتبـــاین فـــي االرتفاعـــات والحجـــوم مدروســـًا وفـــق أســـس وقواعـــد تـــؤمن الظـــل 

اسـتخدام مـواد البنـاء التقلیدیـة كـالطین والحجـر  تحمي من أشعة الشمس، إضافة إلـى أنو 

 داخــل المدینــة للســكان والقــش لتغطیــة الفراغــات أمــن الحــد األقصــى مــن الراحــة الحراریــة

  .ومساكنهم بشكل خاص  بشكل عام

  :مایلي في تخطیط وتصمیم مباني مدینة غات الحدیثة المناخ أثرأوضحت دراسة  -5

الحدیثـــة ومورفولوجیتهـــا أن أصـــبحت أكثـــر تـــأثرا لقـــد نـــتج عـــن تغیـــر موضـــع المدینـــة  -أ

بالظروف المناخیة، فقـد أدت المورفولوجیـة المفتوحـة التـي اتخـذتها المدینـة إلـى زیـادة أثـر 

اإلشعاع الشمسـي علـى المبـاني والسـكان، حیـث انحسـرت الظـالل وارتفـع معـدل اإلشـعاع 

أدى بــدوره إلــى ارتفــاع األرضــي المرتــد نتیجــة لزیــادة مســاحات الفضــاء فــي المدینــة، ممــا 

درجــــات الحــــرارة، كمــــا أن هــــذا الموضــــع المــــنخفض جعــــل المدینــــة أكثــــر تهدیــــدا لخطــــر 

% 65,6السیول؛ وذلك المتدادها في مجرى وادي تنزوفت، فقد دلت نتائج االسـتبیان أن 

من أفراد العینة یرى أن موضع المدینة المنخفض جعلها أكثر تعرضا لخطر السـیول مـن 

یمــة، كمــا أن طریقــة ترتیــب المبــاني فــي المدینــة الحدیثــة والتــي أخــذت الــنمط المدینــة القد

إلــى أن المدینـة أصــبحت أكثــر عرضــة المتـوازي حــال دون تهویــة أغلـب المبــاني، إضــافة 

  .للریاح والعواصف الترابیة؛ لعدم وجود مصدات تعیق وصولها للمدینة 

اتهــا نحــو الشــرق أو الغــرب إن أغلــب المبــاني فــي مدینــة غــات الحدیثــة تنفــتح واجه -ب

وبالتـــالي فأنهـــا تتعـــرض لإلشـــعاع الشمســـي المباشـــر مـــن الســـاعة التاســـعة صـــباحا إلـــى 

مـن أفـراد العینـة تكـون % 61,5السادسة بعد الظهر، فقد دلت نتائج االستبیان أن حوالي 

منـازلهم مفتوحــة فــي هــذا االتجـاه، كمــا أن أغلــب المبــاني تأخـذ الشــكل المربــع فــي الغالــب 

ا یعرض جمیع جدران المبنـى لجرعـات متسـاویة تقریبـا مـن اإلشـعاع الشمسـي وبالتـالي مم

مـن أفـراد العینـة تتخـذ منـازلهم % 29رفع درجة حرارتها، كما أشـارت نتـائج االسـتبیان أن 

ممـا یزیـد كمیـة الحــرارة واإلشـعاع الممتصـة ویقلـل نســبة ) أســمنتي(اللـون الرمـادي الغـامق 

% 59مــنهم اللــون الترابــي، ویعلــل حــوالي % 58تأخــذ مســاكن االنعكــاس فیهــا، فــي حــین 
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مـنهم للشـكل % 30منهم سبب اختیار هذا اللون نتیجة للظروف المناخیة، في حین یـرده 

  .الجمالي للمنزل

لقــد جــاء امتــداد الشــوارع الرئیســیة فــي المدینــة متماشــیا مــع اتجــاه الریــاح الســائدة فــي  -ج

ـ جنـوب، إال أن ذلـك لـم یرافقـه إجـراءات تخطیطیـة المنطقـة، حیـث تمتـد فـي اتجـاه شـمال 

تقلــل مــن تــأثیر عناصـــر المنــاخ علــى المـــارة، فزیــاد عــرض هـــذه الشــوارع زاد مــن درجـــة 

تعرضــها لإلشــعاع الشمســي، إضــافة إلــى أن عــدم إحاطتهــا بســیاج مــن األشــجار جعلهــا 

التوغــل إلــى تتحــول إلــى أنفــاق للریــاح ممــا زاد مــن أثــر العواصــف الترابیــة وقــدرتها علــى 

داخــل المدینــة، كمــا أن مــواد الرصــف التـــي اســتخدمت وخاصــة األســفلت زاد مــن درجـــة 

مــن % 56,5الحـرارة بالنسـبة للمبــاني الواقعـة بـالقرب منهــا، وقـد دلـت نتــائج االسـتبیان أن 

یــرى أن اســتقامة الشــوارع وقلــة تعرجاتهــا واتســاع مقاییســها وانعــدام األســیجة  أفــراد العینــة

  .ها جعلها أكثر تأثرا بعناصر المناخ المختلفةالخضراء حول

مــــن أفــــراد العینــــة یــــرى أن اإلشــــعاع % 35أن إلــــى  نتــــائج االســــتبیان أشــــارتكمــــا      

الشمسي یعد من أكثر عناصر المناخ تأثیرا علیهم أتناء السیر في شـوارع المدینـة خاصـة 

ر اإلزعـاج منهم أن درجة الحرارة هي مصد% 27,6خالل فصل الصیف، في حین یرى 

مـنهم أن الریـاح المحملـة باألتربـة أكثـر مـا یـزعجهم أثنـاء % 19,6األكبر لهم، بینما یـرى 

مــن %  3,9الســیر فــي شــوارع المدینــة، وال تشــكل األمطــار مصــدر إزعــاج ســوى لحــوالي 

  .أفراد العینة 

هم؛ أدى استخدام مواد البناء الحدیثة إلى زیادة أثر الحرارة على السـكان داخـل مسـاكن -د

وذلـــك بســـبب انخفـــاض ســـعتها الحراریـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى ســـرعة انتقـــال الموجـــة الحراریـــة 

، وقد نتج عن ذلك لجوء السكان الستخدام أجهزة التكییـف لتعـدیل المنـاخ الـداخلي للداخل

مـن أفـراد العینـة ال یسـتغنون عـن % 98للمساكن، حیـث أشـارت نتـائج االسـتبیان إلـى أن 

منازلهم بسبب شعورهم بالحرارة أو البرودة، ولم یقف األمر عند استخدام هذه األجهزة في 

، فقـد أدى اسـتخدام مـواد البنـاء غیــر المناسـبة لظـروف المنـاخ فـي المنطقـة إلــى هـذا الحـد

مـــن أفـــراد % 70زیـــادة عـــدد أجهـــزة التكییـــف المســـتخدمة، فقـــد دلـــت نتـــائج االســـتبیان أن 
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وسط خـالل فصـل الصـیف، وخـالل فصـل العینة یستخدمون ثالثة مكیفات للهواء في المت

مـــدفأة كهربائیـــة، وقـــد أدى هـــذا االســـتخدام  2مـــنهم عـــدد % 49الشـــتاء یســـتخدم حـــوالي 

المكثــف ألجهــزة التكییــف إلــى إجبــار الكثیــر مــن الســكان علــى إنفــاق معظــم دخلهــم علــى 

مــن أفــراد العینــة تتــراوح % 49فــواتیر الكهربــاء، فقــد أظهــرت نتــائج االســتبیان أن حــوالي 

، إضافة إلى زیادة تكـرار اً دینار  150-101قیمة فاتورة الكهرباء التي یدفعونها شهریا بین 

فتــرات انقطــاع التیــار الكهربــائي عــن المدینــة، كمــا تشــیر نتــائج الدراســة إلــى أن اســتهالك 

كني( الكهربـاء ، فقــد تضـاعف حجــم االســتهالك علــى مسـتوى المدینــة فــي تزایـد مســتمر )الس

 معالجــات ، ممــا یلفــت االنتبــاه إلــى ضــرورة إیجــاد2006-2002ي عــدة مــرات بــین عــام

  .تخطیطیة لتقلیل االستهالك الكبیر للطاقة

المناخیة الستخدامها في التخطیط العمرانـي بمدینـة غـات  البیاناتمن خالل معالجة  -ھـ

وفقـا لمقیـاس جـدول % 58,3حـار جـدا بنسـبة  أوضحت نتائج الدراسة بأن منـاخ المنطقـة

الحـــراري، وأن الفصــل الحـــار فــي المنطقـــة یســتمر لفتـــرة ســبعة أشـــهر مــن شـــهر التحلیــل 

الطیر إلى شهر التمور، في حین ال تتجاوز نسبة الفترة التي یمكـن التعبیـر عنهـا بارتیـاح 

، والحــرث أي النــار والنــوار(، وذلــك خــالل شــهور وفقــا للمقیــاس الســابق% 33,3حــراري 

  . )والكانون

دیر االحتیاجات الحراریة للسكان في مدینة غات، أن السكان كما أوضحت دراسة تق     

خــالل فصــل الشــتاء وأوائــل الربیــع وأواخــر الخریــف %  31,5بحاجــة إلــى التدفئــة بنســبة 

التظلیل فتصل إلى حوالي  ابتداء من الساعة الواحدة إلى السادسة صباحا، أما احتیاجات

متضـــامة لتـــوفیر أكبـــر قـــدر مـــن ممـــا یؤكـــد ضـــرورة اتخـــاذ المدینـــة مورفولوجیـــة % 61,1

وتكــون هــذه الحاجــة ملحــة % 45,1الظــالل، فــي حــین یحتــاج الســكان إلــى التبریــد بنســبة 

خالل فصل الصیف أثناء اللیل والنهار، مما یستلزم استخدام مواد بناء ذات سعة حراریة 

ي عالیــة، وال تتجــاوز نســبة الفتــرات التــي یمكــن أن یعبــر عنهــا بارتیــاح حــراري للســكان فــ

، ممــا یــدل علــى تطــرف منــاخ المنطقــة بــین البــرودة الشــدیدة %22,2مدینــة غــات حــوالي 

  .والحرارة األشد 
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بــأن منــاخ منطقــة الدراســة غیــر مالئــم لظــروف االرتیــاح  وبصــفة عامــة یمكــن القــول     

وذلــك النخفــاض درجــة الحــرارة عــن المعــدل  (Olgay)الحــراري حســب تصــنیف أولجــاي

، والرتفاعهــا فــي فصــل )م◦13,5(صــل الشــتاء فهــي تصــل إلــى فــي ف) م◦19,5(المطلــوب 

حیــث ) م◦26,7-21,1(الصـیف عــن درجــة االرتیــاح الحــراري التـي تنحصــر بــین درجتــي 

، ممـــا یجعـــل المدینـــة تتطلـــب اســـتخدام معالجـــات )م◦39,9(تصـــل فـــي مدینـــة غـــات إلـــى 

یـل مـن االسـتخدام للسـكان حراریـا علـى األقـل، والتقلمنـاخ مالئـم  رمعماریة وعمرانیة لتـوفی

  .المكثف ألجهزة تكییف الهواء 

  
                توصیات الدراسة :ثانیا
على ضوء النتائج السابقة یمكن الخروج بـبعض التوصـیات التـي نأمـل أن تؤخـذ فـي      

االعتبار عند تخطیط وبناء المدن والمباني في المناطق الحارة الجافة بشكل عام ومنطقـة 

  : مایلي ومن أهم هذه التوصیاتالدراسة بشكل خاص 

  :امــة ـات عــتوصی
المنــاطق، وتأصــیل المفــاهیم  یــالءمإعــادة النظــر فــي الضــوابط البنائیــة ومعاییرهــا بمــا  -1

والمعالجـــــات المرتبطـــــة بالبعـــــد المكـــــاني، لتحســـــین البیئـــــة نوعـــــا ال كمـــــًا فقـــــط، كتأصـــــیل 

  .الطبیعة ومواءمتها المعالجات المناخیة واعتماد المواد المحلیة والعودة إلى

لمـــا للتوجیـــه والــــنمط والتكـــوین الشـــكلي للنســــیج العمرانـــي مـــن أثــــر فـــي التقلیـــل مــــن  -2

المالئمــة المكانیــة البیئیــة المحلیــة فــال بــد مــن االلتــزام بمؤشــراتها اســتهالك الطاقــة وتــأمین 

  . في هذا المجال واالستفادة من الدراسات البحثیة

ــــا -3 ــــدعیم أجهــــزة التخطــــیط بالكف ــــادین المختلفــــة، ت ءات العلمیــــة المتخصصــــة فــــي المی

اقتصادیة وجغرافیة وتخطیطیـة وتربویـة، هندسـیة واجتماعیـة، تعمـل علـى تطـویر المدینـة، 

  .حتى تتم عملیة التخطیط في إطار متكامل 
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تطویر الطرز المعماریة المحلیـة مـن الناحیـة التخطیطیـة والتصـمیمیة بمـا یـتالءم مـع  -4

ادات وثقافـــة مجتمعنـــا، وٕامكانیـــة تطـــویر فكـــرة الفنـــاء الـــداخلي بشـــكل البیئـــة والمنـــاخ وعـــ

  .عصري 

  ،أن تكــون البیــوت فـــي المنــاطق الحــارة الجافــة متقاربـــة مــن بعضــها الـــبعض ةمراعــا -5

بسبب الظل الـذي یكونـه البیـت بالنسـبة إلـى البیـت المجـاور، ممـا یقلـل مـن تـأثیر األشـعة 

  .الشمسیة الساقطة على الجدران

مــن أجــل رفــع نســبة  فــي طــالء الجــدران الخارجیــة للمبــاني؛ الفاتحــةتخدام األلــوان اســ -6

االنعكاس إلـى الفضـاء مـن األشـعة الشمسـیة السـاقطة، ویفضـل اللـون األبـیض ألن نسـبة 

  .اس فیه عالیةاالنعك

مراعاة توجیه الشوارع بحسب المناخ وسرعة الریاح في المناطق الحارة الجافة، إذ أن  -7

یجعلهــا عمودیــة علــى حركــة الشــمس الظاهریــة، ) جنــوب ـشــمال (شــوارع باتجــاه توجیــه ال

ویكســـبها ظـــًال طـــوال النهـــار، زیـــادة علـــى اكتســـابها الریـــاح الشـــمالیة التـــي تســـاعد علـــى 

  .استمرار برودتها أطول فترة ممكنة

مراعـاة ترتیـب المبـاني المتجــاورة فـي المسـتوى األفقـي والعمــودي، لتـأمین تهویـة جیــدة  -8

 .كل منهال

ـــة اإلســـالمیة والتـــراث المعمـــاري العربـــي اإلســـالمي فـــي تخطـــیط  -9 الحفـــاظ علـــى الهوی

المبـــاني والمنشـــآت والمرافـــق، ومراعـــاة القـــیم والعـــادات االجتماعیـــة والثقافیـــة فـــي األحیـــاء 

   .السكنیة الجدیدة 

 إنشــاء مركــز وطنــي لدراســات وأبحــاث مــواد البنــاء، وذلــك مــن أجــل دراســة أنواعهــا -10

  .وتحدید نوع مادة البناء التي تتماشى مع الظروف المناخیة السائدة في أي منطقة 

ضــــرورة تطبیــــق قــــانون الكراســــة المعماریــــة الــــذي أســــتحدث مــــؤخرا، والــــذي یحــــدد  -11

  .التصامیم حسب المناطق الجغرافیة ومناخها 

مـرزق، تفعیل دور مركـز دراسـات الصـحراء وتنمیـة المجتمعـات الصـحراویة بمدینـة  -12

  .وتبني هذه األهداف واإلستراتیجیات
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  :توصیات خاصة بمدینة غات 

تربــة، واإلكثــار مــن ألللریــاح المحملــة با إحاطــة المدینــة بحــزام أخضــر لیعمــل كمصــدّ  -1

  .زراعة األشجار حول المباني إلسقاط مزید من الظالل علیها 

عرضـة ألشـعة الشـمس تجنب استخدام المسطحات الزجاجیة الكبیرة فـي الواجهـات الم -2

.  

ضرورة إتباع مورفولوجیة متضامة للمدینـة الحدیثـة علـى غـرار المدینـة القدیمـة وذلـك  -3

  .لتقلیل أثر اإلشعاع الشمسي على السكان 

تحویــل مســار الطریــق الرئیســي الــذي یــربط بــین غــات والعوینــات إلــى الجهــة الشــرقیة  -4

  .من المدینة لیعمل كسّد أمام سیول وادي تنزوفت 

اإلكثــار مــن زراعـــة األشــجار علـــى جــانبي الطــرق داخـــل المدینــة، لكـــي تعمــل علـــى  -5

  .تظلیلها وخلق مناخ مالئم للحركة علیها 

أكبــر قــدر مــن الظــالل،  راختیــار التوجیــه األمثــل للمبــاني فــي المدینــة، لتــوفیمراعــاة  -6

  .لة ویفضل توجیهها في اتجاه الشمال، لتقلیل تعرضها ألشعة الشمس فترة طوی

تخفـــیض ســـعر تعریفـــة الكهربـــاء لســـكان المدینـــة، نظـــرا لطبیعـــة المنـــاخ القاســـیة فـــي  -7

  .طوال العام المنطقة مما یستدعي استخدام أجهزة التكییف بشكل مستمر تقریبًا 

االســتفادة مــن مــواد وأســالیب البنــاء القدیمــة بعــد ثبــات نجاحهــا فــي معالجــة الظــروف  -8

  .تماشى مع متطلبات العصر المناخیة، ولكن بطرق حدیثة ت

الحفاظ على طـابع المدینـة القدیمـة الفریـد، وصـیانتها وترمیمهـا باسـتخدام نفـس المـواد  -9

  .المحلیة التي دخلت في بنائها 

دعــم جمعیــة أصــدقاء مدینــة غــات القدیمــة مادیــا ومعنویــا، لمــا لعبتــه مــن دور فــي  -10

  . القدیمة بغات  الحفاظ على المدینة

  .وتوفیر مصادر المیاه لها من التدهور أشجار النخیل حول المدینةابات حمایة غ -11
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منع األجانب والعمالـة مـن اإلقامـة والسـكن فـي المدینـة القدیمـة، لمـا ألحقـوه بهـا مـن  -12

  .فساد وتدمیر

عند إنشاء أحیاء جدیـدة فـي ) الثانویة(اعتماد طراز البناء الموجود في حي تدرامت  -13

  .الءمته لظروف المناخ الصحراوي الحار الجاف المدینة، وذلك لم

تخصیص بعض طرق المدینة للمشاة فقط والسیما في مركز المدینـة، والعمـل علـى  -14

  .الظل على طول الطریقجعل هذه الشوارع مسقوفة، أو إحاطتها باألشجار لتوفیر 
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  )1(ملحق رقم 

  استمارة االستبیان

  

  الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى

  كلیة اآلداب ـ جامعة مصراتة 

  ـ الدراسات العلیاقسم الجغرافیا 

  استمارة استبیان مقدمة لسكان مدینة غـات
  عنوان البحث

  )ي التخطیط العمراني بمدینة غات االعتبارات المناخیة ف( 

   

  :األخ المشارك

لــذكر أســمك إن أردت  يوال داعــنأمـل منــك اإلجابــة بكـل صــدق وأمانــة وصـراحة      

 ،لمســاعدة فــي جمــع بیانــات هــذا البحــث، حیــث أننــا فــي حاجــة ضــروریة لتقــدیم اذلــك

د تخطــیط الجهــات عنــ وذلــك لمعرفــة أهــم االعتبــارات المناخیــة التــي یضــعها األفــراد أو

فـي المنـاطق الحـارة الجافـة تحتـاج  ت، فكما تعرف أن المسـاكن والمنشـآوبناء مساكنهم

  . إلى نمط معین من التخطیط ، وذلك لتوفیر مناخ مالئم لإلنسان یجد فیه راحته 

، فـال تتـردد فـي أن هدف هذه الدراسة علمي بحث، وستبقى إجابتك فـي منتهـى السـریة

  .  ةلق آمالنا على جدیتكم في ملء هذه االستمار ، لذا فإننا نع*أبداء رأیك

  

  ولكم منا جزیل الشكر وفائق االحترام  

   سلیمان السبیعي: الباحث
  

   استمارة االستبیان

                                                
  ـ  :مالحظــة    *    

 .ـ یرجى بیان األسباب عندما یطلب منك ذلك باختصار  1      
  . أمام اإلجابة التي توافق علیھا بین قوسین) P (ـ في حالة األسئلة المحددة تضع عالمة صح  2      
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  بیانات متعلقة بالمشارك : أوًال 
   ..............:....................العمر. 2:.........................    )اختیاري( االسم. 1

  :................الدخل الشهري. 4 (    ).، متزوج (   )  أعزب :      حالة االجتماعیةال. 3

  (    ). عدد اإلناث  (   ).    عدد الذكور               :............... األسرة أفرادعدد . 5

  ...........:........................المهنة .7            :...............المستوى التعلیمي. 6

      

  أمام اإلجابة التي توافق علیها بین قوسین) P  (ضع عالمة  :بیانات متعلقة بالمسكن: ثانیاً 

   .................................:..................اسم الحي. 1

  .(       )من كم طابق تتكون  ، (   ) فیال . أ:     نوع المسكن هل هو. 2

   (     ).مسكن عربي . ج(    ).     ففي أي طابق  ،(     ) شقة . ب  

   (   ).ال(   ).     نعم       :               توجد أشجار حول منزلك؟هل . 3

   (   ).،  ال (   )   نعم               منزلك ؟       )سور( هل توجد نافورة میاه في فناء. 4

  الصباح أو المساء ؟هل نوافذ منزلك معرضة ألشعة الشمس سواء في . 5

  (      ). ال . ، ب(     )      نعم . أ

  (   ). نحو الجنوب. ب         ،(   )  نحو الشمال. أ           أین تتجه واجهة منزلك؟. 6

   (  ).نحو الغرب   . د(   )            نحو الشرق . ج                                      

   (   ).ال(    ).     نعم   في المدینة القدیمة؟        ناألسرة مسك تمتلك هل .7

تتناســـب مـــع تجـــدد الهـــواء فیهـــا بطریقـــة  المدینـــة القدیمـــة شـــوارع تخطـــیط  هـــل تـــرى بـــأن طبیعـــة. 8

   (    ) .، ال (    )   نعم                                                 ؟صحیحة

   (    ).ال (    ).   نعم :  منزلك الحدیثهل تستخدم وسائل تكییف الهواء في . 9

   :، أجب من خالل الجدولكفي منزل أجهزة التكییف إذا كانت اإلجابة بنعم فكم عدد. 10

  عددھا في المنزل  نوعھا  وسیلة تكییف الھواء

  وسیلة تبرید الھواء
  (    )        مكیف ھواء

   (   )مروحة كھربائیة    

  وسیلة تدفئة
(   )بائیة   مدفأة كھر      

  

 المنـاخ فـي المنطقـةإذا كانت اإلجابة بال فهل هذا یعني بأن تصمیم المسكن یتناسب مع طبیعة .11

   (   ).ال (   ).    نعم :              مما ال یستدعي استخدام وسائل تكییف الهواء

   ). (  ال (   ).    نعم :       كهرباء في منزلك )ساعة(هل تم تركیب عداد . 12
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االسـتخدام المكثـف  نتیجـة التـي تـدفعها إذا كانت اإلجابة بنعم فكم متوسـط قیمـة فـاتورة الكهربـاء. 13

   . أجب من خالل الجدوللوسائل تكییف الهواء ، 
1 – 50  

(    )  

51 – 100  

(     )  

101 – 150  

(     )  

151 – 200  

(      )  

  دینار فأكثر 200

(       )  

  

  (..............................).                  أكتب اللونارجي للمسكن ، ما هو اللون الخ .14

  (    ).للظروف المناخیة  .أ:     ما هي أسباب اختیار لون المسكن. 15

العتبارات أخرى .ج              (      ) .        على المنزل      شكل جمالي إلضفاء.ب  

   ...........................................................................:............أذكرها

  (   ).، ال (   ) نعم  ائي عن منزلك خالل فصل الشتاء؟  هل یتكرر انقطاع التیار الكهرب .16

  ...........................................إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو السبب برأیك ؟  

..............................................................................................   

مـن وجهـة نظـرك ،  مدینـة غـات القدیمـةفـي  ما هي أسباب عـدم اسـتخدام وسـائل تكییـف الهـواء .17

  :هل هي راجعة إلى

  (    ). فیها دمةالمستخ د البناءوام طبیعة. ب (    ).      مورفولوجیة المدینة المتضامة. أ   

  (    ).عدم توفر أجهزة تكییف الهواء . د (    ).                 م توفر الكهرباء عد. ج   

  .............:....................................................أسباب أخرى أذكرها. هـ 

..............................................................................................   

   ؟ من وجهة نظرك؟ هل هيماهي أسباب نشأة المدینة القدیمة في موضعها المرتفع . 18

  (     )ألغراض دفاعیة     . ،  ب(   )   إلبعاد المدینة عن خطر السیول . أ           

   (   )للقرب من عین الماء الرئیسیة  . ج           

  :هل هي راجعة إلى والسكن في المدینة الحدیثة من المدینة القدیمة خروجكمباب ما هي أس. 19

  (   )   زیادة عدد أفراد األسرة . ب                 (    ). تهالك المساكن في المدینة .أ 

   (    ).لتحسین مستوى المعیشة والبحث عن األفضل  .د(    ).       مواكبة اآلخرین . ج  

  )المقصود اإلضاءة الطبیعیة(  تتوفر فیها اإلضاءة المناسبة المدینة القدیمة بأن مساكنهل ترى . 20

   (   ) .، ال                                 (    )  نعم                  

  :إذا كانت اإلجابة بال فما هي األسباب من وجهة نظرك ، هل هي بسبب. 21

  ). (  المباني تالصق . ج       ، (    )  المبانيتوجیه . ب      ،   )   ( ضیق النوافذ . أ 
   .......:..............................................................أذكرها أخرى أسباب .د 
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كنت أحد سكان المدینة القدیمة فهل كانت المدینة تتعـرض لزحـف الكثبـان الرملیـة باسـتمرار  إذا. 22

   (    ) .،   ال (    )   نعم                                         :               

  :    ما هي األسباب من وجهة نظرك ؟إذا كانت اإلجابة بال ف. 23

  (    ) أشجار النخیل كانت تحمي المدینة من زحف الكثبان الرملیة  أن. أ 

  (    ) .أن العواصف الترابیة قلیلة الحدوث . ب 

   ............:.........................................................خرى تذكرأسباب أ. ج 

هل ترى بأن موضع مدینة غات الحدیثة في مجرى وادي تنزوفت جعلها أكثر عرضة لخطر . 24

   (    )،      ال     (   )  السیول من المدینة القدیمة بموضعها المرتفع ؟  نعم   

  :ظروف المناخ من حیثل مناسبة عة تخطیط شوارع المدینة الحدیثةهل ترى أن طبی. 25

  (  ).، ال (  ) نعم           الحرارة. ب        (   ). ،  ال (   ) نعم     أشعة الشمس.  أ 

  (  ).، ال (  ) نعم            األمطار .د    (   ) .          ،  ال (  )  نعم     الریاح .ج 

   (   ).،   ال (  )  نعم           الرملیة  زحف الكثبان .هـ

المناخیة التي تسبب لك اإلزعاج أثناء السیر في  العواملأكثر إذا كانت اإلجابة بال فما هي . 26

   في السیارة ؟مما یعیق عملیة الحركة سواء على الشخص بذاته أم  شوارع المدینة

  (  ) الریاح . ،         ج(   )  لحرارة درجة ا. ،            ب(   )   اإلشعاع الشمسي . أ

   (   )زحف الكثبان الرملیة . ، هـ(   )                             األمطار   . د

  .شوارع المدینة الحدیثة محاطة باألشجار  هل تفضل لو كانت. 27

   (   ).ال . ، ب(    )   نعم . أ

  ر خالل فصل الصیف؟ أن قیمة فاتورة الكهرباء تكون أكبهل الحظت . 28

   (     ).،  ال (     )      نعم 

  ........................................إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما هو السبب في رأیك ؟. 29

..............................................................................................   

  ).  (، ال (  ) هربائي عن منزلك خالل فصل الصیف؟    نعم اع التیار الكهل یتكرر انقط. 30

  ........................................إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما هو السبب في رأیك ؟. 31

.............................................................................................   

  ؟ ماهي أبرز عیوب مخطط مدینة غات الحدیثة من وجهة نظرك . 33

  .........................................................................................أ 

  ........................................................................................ب 

  .........................................................................................ج 

   .........................................................................................د 
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  ـ :إذا كانت لدیك أي إضافات ترید كتابتها .34

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

.......................................................................................  

  

  
  تعاونكم ومساهمتكم في جمع بیانات هذا البحثلصدقكم و  أشكركم

  ـ سلیمان السبیعي: الباحث 

  

  



225 
 

 
 
 
 
 
 
 

  )2(رقم  ملحق
 توزیع المساكن على أحیاء مدینة غات

  عدد المساكن  أسم الحي

  128  حي القلعة

  109  )الثانویة(حي تدرامت 

  12  حي كــاللة

  12  حي تونیـن

  22  حي الزهــور

  30  حي الشعبیة القدیمة

  13  حي تنجرابن

  35  حي تندمیرا

  304  )304(حي العروبة 

  250  حي القروض

  915  المجموع الكلي
  .ف  2006اللجنة الشعبیة لإلسكان والمرافق بشعبیة غات، بیانات غیر منشورة،  :المصدر
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  )3(ملحق رقم 

 )م 2005-1975(ألمطار في محطة غات خالل الفترة المجموع الشهري لكمیة ا

  فصل الخریف  فصل الصیف  فصل الربیع  فصل الشتاء   الفصل

وي
سن

 ال
دل

مع
ال

  

ور
ھـ

لش
ا

  

ن 
نو

لكا
ا

)
بر

سم
دی

(  

ر 
لنا

ي ا
أ

)
یر

ینا
(  

ر 
وا

الن
)

یر
برا

ف
(  

ع 
ربی

ال
)

س
ار

م
(  

ر 
طی

ال
)

یل
بر

ا
(

ء  
لما

ا
)

یو
ما

(  

ف 
صی

ال
)

یو
ون

ی
(  

ر 
ص

نا
)

یو
ول

ی
(  

ل 
یبا

ھان
)

س
سط

أغ
(  

لفا
ا

ح 
ت

)
بر

تم
سب

(  

ر 
مو

الت
)

بر
تو

أك
(  

ث 
حر

ال
)

بر
فم

نو
(  

مجموع 
  كمیة

  مللم/ المطر
27.5  58.3  8.2  65.8  18.1  13.1  25.7  0  33  11.4  36.6  25.2  26,9  

  المعدل
  100  % 22.6  % 18.2  % 30  % 29.2  الفصلي

  .الباحث المركز الوطني لألرصاد الجویة ، قسم المناخ ، طرابلس ، أما النسب فهي من حساب  :المصدر

  

  

  السنوات األكثر واألقل تعرضًا ) 4(ملحق رقم 

 )م 2005-1975(للعواصف الترابیة في محطة غات خالل الفترة 

  الشھر
  

نار  السنة
 ال

أي
  

وار
الن

یع  
رب

ال
یر  

لط
ا

اء  
الم

ف  
صی

ال
  

صر
نا

ال  
نیب

ھا
  

تح
لفا

ا
ور  

تم
ال

رث  
لح

ا
ون  

كان
ال

وع  
جم

الم
  

وم
ی

  

1975  2  0  6  2  3  4  5  6  2  0  1  1  32  

1977  1  1  8  7  0  3  3  3  0  0  0  0  26  

1985  2  0  2  0  1  1  1  1  0  0  1  0  9  

1989  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  0  0  6  

  .المركز الوطني لألرصاد الجویة ، قسم المناخ ، طرابلس، بیانات غیر منشورة : المصدر
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  ) 5(ملحق رقم 

 عالقة نسبة اإلشعاع الشمسي بزاویة سقوط األشعة الشمسیة

  النسبة المئویة لإلشعاع الشمسي  ط أشعة الشمسزاویة سقو 

0◦  0 %  

5◦  8,7 %  

10◦  17,4 %  

15◦  25,9 %  

20◦  34,2 %  

25◦  42,3 %  

30◦  50 %  

35◦  57,4 %  

40◦  64,3 %  

45◦  70,7 %  

50◦  76,6 %  

55◦  81,9%  

60◦  86,6 %  

65◦  90,6 %  

70◦  94 %  

75◦  96,5 %  

80◦  98,5 %  

85◦  99,6 %  

90◦  100 %  
  .35حنان یامین، وآخرون، مرجع سابق، ص: المصدر           

 
 
 
 



228 
 

  

  

  )6(ملحق رقم 

 أسباب خروج السكان من مدینة غات القدیمة والسكن في المدینة الحدیثة

  %النسبة   شخص/ العدد   سبب الخروج

  51  235  تحسین مستوى المعیشة والبحث عن األفضل

  12  55  مواكبة اآلخرین

  15  69  اد األسرةزیادة عدد أفر 

  22  101  وعدم صالحیتها للسكن تهالك المساكن في المدینة

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون،  الدراسة المیدانیة، استبیان شهر: المصدر

  

  

  )7(ملحق رقم 

 أهم عیوب مخطط مدینة غات الحدیثة من وجهة نظر السكان

  %النسبة   شخص/ العدد   العیوب

ت الحدیثة لم یراعي العالقـات االجتماعیـة ن مخطط مدینة غاإ

فــي المدینــة، فجــاءت المســاكن واألحیــاء متباعــدة ممــا یشــعر 

   . الفرد بعدم االنتماء وروح الجماعة
361  78,5  

عدم استشارة السكان عند وضع التصور المبدئي لمخطط 

  المدینة
63  13,7  

  5  23  ن المخطط لم یراعي إمكانیة زیادة عدد سكان المدینةإ
عدم االهتمام بتوفیر مساحات خضراء وحدائق عامة داخل 

  2,8  13  حدود المخطط

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون،  الدراسة المیدانیة، استبیان شهر: المصدر
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  )8(ملحق رقم 

 نمط المساكن في مدینة غات الحدیثة

  %النسبة   شخص/ العدد   نمط المسكن

  67,6  311  مساكن تتكون من طابق واحد

  32,4  149  مساكن تتكون من طابقین فأكثر

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون،  الدراسة المیدانیة، استبیان شهر: المصدر   

  

  
  
  
  
  
  

  )9(ملحق رقم 

 في مجرى وادي تنزوفت  تقییم موضع مدینة غات الحدیثة

  %النسبة   شخص/العدد  البیان

كثر عرضـة للمدینة جعلها أخفض أن الموضع المن

  لخطر السیول
302  65,6  

ــــــــدًا مباشــــــــرًا للمدینــــــــة  أن الســــــــیول ال تشــــــــكل تهدی

  بموضعها المنخفض
158  34,4  

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون،  الدراسة المیدانیة، استبیان شهر: المصدر    
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  )10(ملحق رقم 

 التوزیع النسبي إلحاطة المباني باألشجار في مدینة غات

  %النسبة   شخص/عددال  البیان

  21,6  99  أشخاص تحاط مساكنهم بمجموعة من األشجار

  78,4  361  أشخاص ال تحاط مساكنهم بمجموعة من األشجار

  %100  460  المجموع
 .ف  2006الكانون،  الدراسة المیدانیة، استبیان شهر :المصدر

 
  
 
  

  )11(ملحق رقم 

 اتجاه واجهات المساكن في مدینة غات الحدیثة

  %  النسبة  شخص/ العدد   واجهة المسكن اتجاه

أشخاص تتجه مساكنهم  

  نحو الشرق
100  23,9  

أشخاص تتجه مساكنهم 

  نحو الغرب
173  37,6  

أشخاص تتجه مساكنهم 

  نحو الشمال
75  16,4  

أشخاص تتجه مساكنهم 

  نحو الجنوب
102  22,1  

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون،  هرالدراسة المیدانیة، استبیان ش: المصدر       
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  )12(ملحق رقم 

 ألوان الطالء الخارجي للمباني في مدینة غات الحدیثة

  %النسبة   شخص/ العدد   لون المبنى

  58  267  ترابي

  3  14  أبیض

  29  133  )أسمنتي ( رمادي غامق 

  10  46  أحمر

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون،  الدراسة المیدانیة، استبیان شهر: المصدر

   
  )13(ملحق رقم 

 أسباب اختیار اللون الخارجي للمساكن في مدینة غات الحدیثة

  %النسبة   شخص/ العدد   سبب اختیار اللون

  59  272  للظروف المناخیة

  30  138  للشكل الجمالي

  11  50  أسباب أخرى

  %100  460  المجموع
   .ف  2006الكانون،  الدراسة المیدانیة، استبیان شهر: المصدر 

  

  )14(ملحق رقم 

 رأي السكان حول إحاطة الطرق باألشجار في مدینة غات الحدیثة

  %النسبة   شخص/العدد  البیان

  86  396  أشخاص یفضلون أن تكون شوارع المدینة محاطة باألشجار

  14  64  أشخاص ال یفضلون إحاطة شوارع المدینة باألشجار

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون،  استبیان شهرالدراسة المیدانیة، : المصدر
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  )15(ملحق رقم 

  انطباع السكان في مدینة غات 

 حول مدى مالءمة نمط تخطیط الشوارع للظروف المناخیة السائدة في المنطقة

  %النسبة   شخص/ العدد   البیان

استقامة الشوارع وقلة تعرجاتها واتساع مقاییسها وانعدام إن  

ها أكثر تأثرًا بعناصر المناخ المساحات الخضراء حولها، جعل

   المختلفة
260  56,5  

نمط تخطیط الشوارع مالئم للظروف المناخیة السائدة 

  وخاصة اإلضاءة والتهویة في المنطقة
200  43,5  

  %100  460  المجموع
  . ف  2006الكانون،  الدراسة المیدانیة، استبیان شهر: المصدر

  

  )16(ملحق رقم 

 إزعاجًا للسكان في مدینة غات الحدیثةالعناصر المناخیة األكثر 

  %النسبة   شخص/ العدد   العنصر المناخي

  35  161  اإلشعاع الشمسي

  27,6  127  درجة الحرارة

  19,6  90  العواصف الترابیة

  13,9  64  الریاح

  3,9  18  األمطار

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون، الدراسة المیدانیة، استبیان شهر : المصدر
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  )17(لحق رقم م

 نسبة استخدام أجهزة تكییف الهواء في مدینة غات

        نوعها      
 

  عدد األجهزة

  مروحة كهربائیة  مدفأة كهربائیة  مكیف هواء

  %  شخص/العدد  %  شخص/العدد  %  شخص/العدد

1  10  2  156  34  14  3  
2  101  22  226  49  124  27  
3  322  70  78  17  299  65  
4  27  6  0  0  23  5  

  %100  460  %100  460  %100  460  مجموعال
 . ف  2006الكانون، الدراسة المیدانیة، استبیان شهر : المصدر

  

  

  

  )18(ملحق رقم 

 متوسط قیمة فاتورة الكهرباء التي یدفعها السكان في مدینة غات

  %النسبة   شخص/ العدد   ل.قیمة الفاتورة   د

  3  14  دینار 50 – 1

  35  161  دینار 100 – 51

  49  225  دینار 150 – 101

  8  37  دینار 200 – 151

  5  23  دینار فأكثر 200

  %100  460  المجموع
   .ف  2006الكانون، الدراسة المیدانیة، استبیان شهر : المصدر
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  )19(ملحق رقم 
 أسباب تكرار فترات انقطاع التیار الكهربائي حسب آراء السكان في مدینة غات الحدیثة

  %لنسبة ا  شخص/ العدد   السبب

  57  262  االستخدام المكثف لوسائل تكییف الهواء

  29  133  أسباب فنیة تتعلق بشركة الكهرباء

  12  55  للظروف الجویة كاألمطار والریاح

  2  10  تقادم الشبكة العامة

  %100  460  المجموع
  .ف  2006الكانون، الدراسة المیدانیة، استبیان شهر : المصدر

  
  

  
  
  
  
  

  

  عدالت استهالك م )20(ملحق رقم 

 )م 2006ـ 2002(بین عامي في مدینة غات ) سكني ( الكهرباء 

  السنة

مجموع   فصل الصیف  فصل الشتاء

  االستهالك

  كیلووات

مجموع 

  القیمة

  دینار لیبي
االستهالك 

  كیلووات

القیمة 

  ل.د

 كاالستهال 

  كیلووات

القیمة 

  ل.د

2002  684325  15967  883959  19792  1568284  35759  
2003  768958  18472  995756  23849  1764714  42321  
2004  1024163  25786  1256425  42736  2280588  68522  
2005  1133277  30549  1581364  50392  2714641  80940  
2006  1305569  35675  1957366  53392  3262935  89067  
  .ف 2006غیر منشورة، الشركة العامة للكهرباء، دائرة خدمات المستهلكین غات، بیانات :  المصدر



 

  
  

  

  
  قائمة بالمراجع والمصادر  
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 -:بــتـالك: أوالً 
  

 .القرآن الكریم، بروایة قالون عن نافع - 1

ي : الجماھیریة : في كتاب أبریك عبدالعزیز ابوخشیم، الغالف الحیوي، - 2 دراسة ف

ا ر ،الجغرافی ى، تحری ة األول ري، : الطبع ل القزی عد خلی ة، س ادي ابولقم الھ

 .1995یریة للنشر والتوزیع واإلعالن، سرت، منشورات الدار الجماھ

رب المسمى  - 3 اریخ طرابلس الغ ون الطرابلسي، ت ن غلب أبي عبدهللا محمد خلیل ب

ھ الطاھر : التذكار فیمن ملك طرابلس وما كان بھا من أخبار، صححھ وعلق علی

 .ھـ  1349أحمد الزاوي، المطبعة السلفیة، 

 .1991نجلو المصریة، القاھرة، أحمد خالد عالم، تخطیط المدن، مكتبة األ - 4

 .1964ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بیروت،  - 5

الطاھر أحمد الزاوي، معجم البلدان، الطبعة األولى، دار مكتبة النور، طرابلس،  - 6

1999. 

ورات  - 7 ى، منش ة األول اخ، الطبع س والمن ي الطق ة ف ي، مقدم اد مقیل د عی امحم

 .1993الجامعة المفتوحة، طرابلس، 

ــــــــــ - 8 اخ،ـــــــــــــــــــ اب  ، المن ي كت ة :ف ا: الجماھیری ي الجغرافی ة ف ، دراس

ر دار : الطبعة األولى، تحری ورات ال ري، منش ل القزی ة، سعد خلی ادي ابولقم الھ

 .1995الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، سرت، 

: األولى، ترجمة اناتولي ریمشا، تخطیط وبناء المدن في المناطق الحارة، الطبعة - 9

  .1977داود المنیر، دار میر للطباعة والنشر، موسكو، 

ى،  -10 ة األول اري، الطبع ي التصمیم المعم ارات اإلنسانیة ف توماس السویل، االعتب

ك : ترجمة  ة المل عبدالعزیز بن سعد المقرن، دار النشر العلمي والمطابع ـ جامع

 . 1997سعود، الریاض، 
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وري،    -11 دین الدناص ال ال ر جم ا للنش ى، دار لیبی ة األول زان، الطبع ة ف جغرافی

 .1967والتوزیع، بنغازي، 

ة     -12 ة، الطبع ي اللیبی ة األراض ي جیومورفولوجی اث ف ودة، أبح نین ج ودة حس ج

 .1975األولى، الجزء الثاني، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 

ــــــــــ    -13 حاري اـــــــــــــــــــ ة لص ا الطبیعی ة ، الجغرافی ي، الطبع الم العرب لع

 .1984الثالثة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، 

ة، دار النھضة    -14 ة الثالث ة، الطبع ا المناخی حسن سید أبوالعینین، أصول الجغرافی

 .1985العربیة، بیروت، 

ة    -15 ى، المؤسس ة األول ة، الطبع ارة التقلیدی ة والعم ات الطبیعی ي، الطاق حسن فتح

 .1988بیروت، العربیة للدراسات والنشر، 

روت،   -16 ة بی ة، جمعی ة الثانی ـــــــــــــــــ، العمارة العربیة بالشرق األوسط، الطبع

 .1971بیروت، 

اني   -17 میم المب ادي لتص دلیل اإلرش رون، ال امین، وآخ ان ی ة،  حن وفرة للطاق الم

 .2004الطبعة األولى، شركة بیلسان للطباعة والنشر، رام هللا، 

ود،   -18 ن محم ان ب د رمض ل،  خال ي الحق ة ف ة الترب دیل، دراس ید الجن دنان رش ع

 .1984منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، 

ث    -19 ة للبح ة القومی ى، الھیئ خالد رمضان بن محمود، الترب اللیبیة، الطبعة األول

 .1995العلمي، طرابلس، 

ة    -20 ارة، الطبع حراویة الح اطق الص ي المن ة ف ارة والبیئ ال، العم لیم فج د س خال

 .2001شورات الدار الثقافیة، القاھرة، األولى، من

م (، 1931-1911خلیفة محمد التلیسي، معجم معارك الجھاد في لیبیا    -21 بدون رق

 .1982، دار الثقافة، بیروت، )طبعة
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ا،   -22 ي لیبی اخ ف بعض عناصر المن ع الفصلي ل ورات  خیري الصغیر، التوزی منش

 .1980جامعة الفاتح، طرابلس، 

ى، دافید مالین رودمان،    -23 ة األول اء، الطبع ي عالم البن ورة ف نیكوالس لینسین، ث

 .1997شویكار ذكي، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، القاھرة، : ترجمة

 .1989سالم علي الحجاجي، لیبیا الجدیدة، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس،    -24

عة األولى، المركز ، صحاري العالم المداریة الحارة، الطبـــــــــــــــــــــــــــــــ   -25

 .1998القومي للبحوث والدراسات العلمیة، طرابلس، 

اب  سعد خلیل القزیري، التحضر،   -26 ة :في كت ا: الجماھیری ي الجغرافی ، دراسة ف

ر دار : الطبعة األولى، تحری ورات ال ري، منش ل القزی ة، سعد خلی ادي ابولقم الھ

 .1995الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، سرت، 

ع   -27 اري، س میم المعم ة والتص ر المناخی وف، العناص ن ع دالرحیم ب ة ید عب جامع

 .1987الملك سعود للنشر العلمي والتوزیع، الریاض، 

روت، األولىالطبعة سمیر بیومي، المناخ والعمارة،   -28 ر، بی ة للنش دار الجامعی ، ال

1980. 

اطق الح   -29 ارة المن اخ وعم ارة، شفق العوضي الوكیل، محمد عبدهللا سراج، المن

 .1985الطبعة الثانیة، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاھرة، 

اخ،    -30 م المن س عل دنان، أس ید ع راوي، الس باح ال ل،  ص ة، الموص دار الحكم

1990. 

ة    -31 ي، الطبع اخ التطبیق امرائي، المن د الس ي عبدالمجی راوي، قص عید ال ادل س ع

 .1990األولى، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 

دهللا  -32 ة عب ى، دار النھض ة األول ث، الطبع زء الثال دن، الج ة الم وى، جغرافی  عط

 . ف 2003العربیة، بیروت، لبنان، 
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ة   -33 ة الثقاف ى، مؤسس ة األول ا، الطبع ة لیبی رف، جغرافی ریح ش دالعزیز ط عب

 .1963الجامعیة، اإلسكندریة، 

ــــــــــــ   -34 ة والنـــــــــــــــــــــــــــ ا المناخی ة ، الجغرافی ة الحادی ة، الطبع باتی

  .1985عشرة، منشورات دار الجامعات المصریة، اإلسكندریة، 

طى، دار : عبدالقادر جامي، من طرابلس الغرب إلى فزان، ترجمة   -35 د األس محم

 .1974المصراتي، طرابلس، 

روت،    -36 اني، بی د اللبن ى، دار الرائ ة األول ة، الطبع ون القدیم عفیف البھنسي، الفن

1982. 

ي    -37 ر عل یرة للنش ى، دار المس ة األول ة، الطبع ا المناخی انم، الجغرافی د غ أحم

 .2003والتوزیع والطباعة، دمشق، 

ة    -38 ورات الجامع ى، منش ة األول یم، الطبع ي إحسان شوكت، اقتصادیات اإلقل عل

 .1998المفتوحة، طرابلس، 

ر    -39 ى، دار الفك ة األول اخي، الطبع ي المن م الجغراف ى، المعج ن موس ي حس عل

 .1986باعة والتوزیع والنشر، دمشق، للط

ق،    -40 ر، دمش ى، دار الفك ة األول ي، الطبع اخ التطبیق علي موسى، الوجیز في المن

1982. 

اد    -41 ز جھ ورات مرك ى، منش ة األول ة، الطبع دواخل اللیبی انم، ال دین غ اد ال عم

 .1998اللیبیین للدراسات التاریخیة، طرابلس، 

اري    -42 اح، اإلنشاء المعم ة، عمر أبو جن ة الثانی اء األساسیة، الطبع وعناصر البن

  .1995دار األنیس للنشر والتوزیع، مصراتة، 

زء األول، وزارة    -43 راق، الج ي الع ة ف عیسى سلمان، وآخرون، العمارات العربی

 .1982عالم، العراق، الثقافة واإل
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ل : فابریتشیو موري، تادرارت أكاكوس   -44 حراء قب ات الص ن الصخري وثقاف الف

عمر الباروني، فؤاد الكعبازي، منشورات مركز جھاد اللیبیین، : ، ترجمةالتاریخ

1988. 

ى، منشأة المعارف،   -45 ة األول رى، الطبع فاروق عباس حیدر، تخطیط المدن والق

 .1994اإلسكندریة، 

ة راضي، فتحي عبدالعزیز أبو   -46 ة : المناخ والبیئ ي لبیئ اخ التطبیق ي المن ة ف دراس

 .1991، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، )عةرقم طب بدون(دلتا النیل، 

ة، اإلسكندریة،    -47 ة الجامعی فتحي محمد أبو عیانة، جغرافیة العمران، دار المعرف

1993.  

ة واإلنسانیة، ترجمة: الو، تخطیط المدن. مارسیا د  -48 ت، : األبعاد البیئی اس عف إین

 . 1994الدار الدولیة للنشر والتوزیع، مصر ـ كندا، 

ر  محمد   -49 ة للنش دار الجماھیری أحمد النطاح، األرصاد الجویة، الطبعة األولى، ال

 .1990والتوزیع واإلعالن، مصراتة، 

ورات    -50 ة، منش ة الثالث ریة، الطبع ا البش ة لیبی دوي، جغرافی روك المھ د المب محم

 .1998جامعة قاریونس، بنغازي، 

ارة الع   -51 ة والعم ؤثرات المناخی ولي، الم دین الخ در ال د ب ورات محم ة، منش ربی

 .1975جامعة بیروت، بیروت، 

محمد خمیس الزوكة، التخطیط اإلقلیمي وأبعاده الجغرافیة، الطبعة الثالثة، دار    -52

 .1986المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة، 

 .1981مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة،  محمد عبدهللا، تاریخ تخطیط المدن،    -53

دهللا   -54 د عب ازيمحم ھل بنغ ھ، س ة :  الم ة، الطبع ا الطبیعی ي الجغرافی ة ف دراس

 .2003األولى، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 
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ة، ممحمد عبدالعال إبراھی  -55 ب الجامعی ة، دار الرت ة الثانی ارة، الطبع ة والعم ، البیئ

 . 1987بیروت، 

ب    -56 یة، دار الرت ا القیاس اء واختباراتھ واد البن ات، م ي برك د عل ة، محم الجامعی

 .1984بیروت، 

محمد مدحت جابر، جغرافیة العمران، الطبعة األولى، مكتبة األنجلو المصریة،   -57

 .2003القاھرة، 

محیي الدین سلقیني، العمارة البیئیة، الطبعة األولى، دار قابس للطباعة والنشر    -58

 . 1994والتوزیع، دمشق، 

ع نجمي رجب ضیاف، مدینة غات وتجارة القوافل الصح   -59 راویة في القرن التاس

ات  ین للدراس اد اللیبی ز جھ ورات مرك ى، منش ة األول یالدي، الطبع ر الم عش

 .1999التاریخیة، طرابلس، 

ة، األردن،    -60 ور النموذجی ة الن ة، مطبع ة الثانی اخ، الطبع م المن حاذة، عل ان ش نعم

1983.  

ة الخامسة، د  -61 نھضة ار الیوسف عبدالمجید فاید، جغرافیة المناخ والنبات، الطبع

 .1989العربیة، بیروت، 
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  -:الرسائل العلمیة - :ثانیاً 
  

ات  - 1 ة غ اي، مدین د المش م محم و القاس الة : أب دن، رس ة الم ي جغرافی ة ف دراس

تیر ورة(ماجس ر منش ا، )غی عبة الجغرافی ة، ش وم االجتماعی م العل ة لقس ، مقدم

 .2005أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، 

دالرزا  - 2 ور عب حراویة أن ة الص ارة المحلی ى العم ة عل أثیرات البیئی ي، الت ق الحاس

ة" دامس القدیم ة غ ارة مدین تیر"عم الة ماجس ورة(، رس ر منش م )غی ة لقس ، مقدم

 . 2004علوم وھندسة البیئة، أكادیمیة الدراسات العلیا فرع بنغازي، بنغازي، 

ار  - 3 ة لسھل الجف ة المناخی ة المائی ة، الموازن ن إسماعیل مسعود عجین -1971ة م

تیر1999 الة ماجس ورة(، رس ر منش ة اآلداب، )غی ا، كلی م الجغرافی ة لقس ، مقدم

 .2002جامعة السابع من أبریل، الزاویة، 

رزق باستعمال   - 4 زء من حوض م الالفي علي الالفي، دراسة المكامن النفطیة لج

، مقدمة لقسم )غیر منشورة(، رسالة ماجستیر   (GIS)نظم المعلومات الجغرافیة

 .2006لعلوم االجتماعیة، شعبة الجغرافیا، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، ا

دامس   - 5 ة غ یط مدین ي تخط ا ف ة ودورھ روف المناخی وافي، الظ ین الك ام حس إلھ

ة  ة والحدیث ة"القدیم ا التطبیقی ي الجغرافی ة ف تیر"دراس الة ماجس ر (، رس غی

ورة ة )منش ة اآلداب، جامع ا، كلی م الجغرافی ة لقس ازي، ، مقدم اریونس، بنغ ق

2004. 

ى   - 6 حراویة عل اطق الص ي المن ة ف ل المناخی أثیر العوام د، ت ادق أحم دي ص حم

ي تشكیل المسكن الصحراوي  ك ف ر ذل التشكیل المعماري للمسكن اإلسالمي وأث

، مقدمة لقسم العمارة، )غیر منشورة(المعاصر في شمال أفریقیا، رسالة دكتوراه 

 .1994امعة حلوان المطریة، القاھرة، كلیة الھندسة والتكنولوجیا، ج
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الة   - 7 افة، رس ز الرص ي مرك ري ف میم الحض كوني، التص ورج مس د ج رائ

ورة(ماجستیر ر منش ري )غی یط الحض ز التخط ة لمرك ي، مقدم ة ، واإلقلیم جامع

   .1985بغداد، بغداد، 

المیة  - 8 ة اإلس یط المدین ودة، تخط ن حم ة حس دن، : فاطم ة الم ي جغرافی ة ف دراس

ي )غیر منشورة(تیررسالة ماجس وم بن ة اآلداب والعل ا، كلی ، مقدمة لقسم الجغرافی

 .2005ولید، جامعة المرقب، الخمس، 

ة بشمال    - 9 ة والزراعی معمر حسین الشیباني، األمطار وأثرھا على الموارد المائی

ة )غیر منشورة(غربي الجماھیریة، رسالة ماجستیر ا، كلی ة لقسم الجغرافی ، مقدم

 .2004اآلداب، جامعة الفاتح، طرابلس، 

ة، رسالة    -10 اطق الحارة الجاف موسى عمر مودي، دراسة أضرار الرصف بالمن

تیر ر م(ماجس ورةغی ة )نش ة، جامع ة الھندس ة، كلی ة المدنی م الھندس ة لقس ، مقدم

  .1996الفاتح، طرابلس، 

تیر   -11 الة ماجس ا، رس ي لیبی ر ف ار والتبخ ري، األمط ف زك ورة(یوس ر منش ) غی

  .1998مقدمة لقسم الجغرافیا، كلیة اآلداب، جامعة السابع من أبریل، الزاویة، 
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 -:البحوث العلمیة: ثالثا
  

ؤتمر أحم  - 1 ي الم دم ف ث ق ة، بح اییر العمرانی ي المع ان ف ان والزم ري، المك د الغف

رابلس،  زء األول، ط د األبحاث، الج العلمي الثاني لھیئة المعماریین العرب، مجل

 .2001) مایو(الماء  -6-8

اییر  - 2 ي المع ة ف ة واالجتماعی أثیرات البیئی ام، الت اش إم الم ب ام عبدالس حس

د التخطیطیة، بحث قدم في الم اریین العرب، مجل ة المعم اني لھیئ ؤتمر العلمي الث

  .2001) مایو(الماء  -8-6األبحاث، الجزء األول، طرابلس، 

دن   - 3 ة الم ى ھوی اظ عل ة للحف اییر تخطیطی ة، من أجل مع دالرزاق كمون در عب حی

اریین العرب،  العربیة اإلسالمیة، بحث قدم في المؤتمر العلمي الثاني لھیئة المعم

  .2001) مایو(الماء  -8-6اث، الجزء الثاني، مجلد األبح

دم   - 4 سلیمان محمود، المعاییر التخطیطیة للحي السكني في المدینة العربیة، بحث ق

في المؤتمر العلمي الثاني لھیئة المعماریین العرب، مجلد األبحاث، الجزء األول، 

 .2001) مایو(الماء  -8-6طرابلس، 

ي عادل عبدهللا، مواد اإلنشاء الر  - 5 ي ف ئیسیة في العمارة العراقیة القدیمة، بحث ألق

داد،  ة، بغ ي، دار الحكم اء العلمي العرب ا مركز األحی ي أقامھ الحلقة الدراسیة الت

 .1990فبرایر  -25

اھرة   - 6 ة بظ اق مرتبط طة النط ة متوس ة حملی یباني، أنظم ادي الش دالفتاح الھ عب

ي  وأمطار صیفیة تساقط أمطار خریفیة على الساحل الغربي وب الغرب ى الجن عل

ة" ومناطق الوسط  وي مفاجئ ث "دراسة سینوبتكیة لحاالت عدم استقرار ج ، بح

ازي، اریونس، بنغ ة ق ین، جامع رافیین اللیبی ر للجغ ى العاش ي الملتق دم ف -8 ق

  .ف  10/12/2003
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نھج   - 7 وء الم ة في ض ة العربی ة للمدین عصام الدین محمد علي، المعاییر التخطیطی

د اإلسالمي، بحث ق اریین العرب، مجل ة المعم اني لھیئ ؤتمر العلمي الث ي الم دم ف

 .2001) مایو(الماء  -8-6األبحاث، الجزء األول، طرابلس، 

ي   - 8 دم ف ة اإلسالمیة، بحث ق ات المدین ة لطرق محمد زیاد ُمال، المعاییر التخطیطی

د األبحاث، الجزء األول، رب، مجل اریین الع ة المعم اني لھیئ  المؤتمر العلمي الث

 .2001) مایو(الماء  -8-6طرابلس، 

اخ   - 9 اري لتحسین المن ي كأساس معی ي العمران وازن البیئ وظ، الت ائز محف د ف محم

ة  اني لھیئ ي الث ؤتمر العلم ي الم دم ف ث ق رة، بح ة المعاص ة العربی ي للمدین المحل

رابلس،  زء األول، ط اء  -8-6المعماریین العرب، مجلد األبحاث، الج ایو(الم ) م

2001. 

ي المؤتمر  محمد  -10 دم ف ث ق ة، بح ة العربی ي المدین فتحي بارة، الطاقة الكھربائیة ف

رابلس،  زء األول، ط د األبحاث، الج العلمي الثاني لھیئة المعماریین العرب، مجل

 .2001) مایو(الماء  6-8

خصائص مواد البناء في السوق اللیبي وأثرھا على إنتاجیة ، موسى عبدهللا قریفة  -11

ا ناعة البن اء وأداء ص واد البن ث لم وطني الثال ؤتمر ال ي الم دم ف ث ق ة، بح ء اللیبی

 .2006) نوفمبر(الحرث  23-21والھندسة اإلنشائیة، مصراتة، 

ة   -12 ناصر صالح مھدي، وآخرون، المعاییر التخطیطیة واقتصادیات المدینة العربی

د  اریین العرب، مجل ة المعم اني لھیئ المعاصرة، بحث قدم في المؤتمر العلمي الث

 .2001 )مایو(الماء  8-6ألبحاث، الجزء األول، طرابلس، ا
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 - :الدوریات: رابعا
  

ة أحمد كمال الدین عفیفي، النسیج العمراني لحي البستكیة،  - 1 ة العربی ة المدین ، مجل

 .1988،  ، السنة السابعة30، العدد ، الكویتمنظمة المدن العربیة

ى المد   - 2 اخ عل أثیر المن دالفتاح، ت ال عب د كم ي اأحم زل ف ة والمن دیم، ین راق الق لع

 .1986 ،71العدد  ،، القاھرةمجلة عالم البناء

دن   - 3 ي م ریة ف ة الحض ي البیئ ا ف ر وأثرھ رق التعمی ل، ط د فاض ین محم الحس

ة ة الدراس ات عین كرة، : الواح ة بس ةمدین ة العربی ة المدین دن مجل ة الم ، منظم

 .2000، أغسطس 97الكویت، العدد العربیة، 

وث  قمة، منصور البابور، غدامس وغات توأما الصحراء،الھادي ابول  - 4 مجلة البح

 .1991، 13، السنة 2، طرابلس، منشورات مركز جھاد اللیبیین، العدد التاریخیة

رى،  - 5 حراء الكب ي الص ة اآلدابحسان عوض، مدن الواحات ف ة كلی ة ، مجل جامع

 .1968قاریونس، بنغازي، العدد الثاني، 

بالد الحارة،  حسن فتحي، التھویة وتلطیف - 6 ة عالم الھواء في مباني مصر وال مجل

 .1993، 152، الریاض، العدد البناء

ر  - 7 ي والحاض ي الماض ري ف ط الحض ي الوس ي ف زل العرب ـ، المن ـــــــــــــ

 .1982، السنة الرابعة، 30، بیروت، العدد مجلة الفكر العربيوالمستقبل، 

ارة العربی - 8 ي شكل العم اخ ف ر المن اءة، عالء یاسین، أث ة عالم البن اض، مجل ، الری

 .1989، 101العدد 

كندریة   - 9 ة اإلس ي مدین رارة ف رف، الح راھیم ش د إب اخ : محم ي المن ة ف دراس

  .1996، 44، جامعة اإلسكندریة، المجلد مجلة كلیة اآلدابالحضري، 

، القاھرة، مجلة البناءمحمد البدوي، العمارة اإلسالمیة الشعبیة في شمال أفریقیا،   -10

 .1986، 71د العد
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المیة،   -11 ة اإلس ان، المدین تار عثم د عبدالس ةمحم الم المعرف لة ع س سلس ، المجل

  .1988الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، 

ة،   -12 ة العربی س التصمیمیة للمدین ع األس اھین، وض د الش د ماج ة محم ة المدین مجل

 .1989، امنةالث، السنة 39، منظمة المدن العربیة، الكویت، العدد العربیة

، منظمة المدن مجلة المدینة العربیةمحمد ولید كامل، المناخ في الشارع العربي،   -13

 .1989، السنة الثامنة، 37العدد  العربیة، الكویت،

ات   -14 ي الفراغ ات ف ة للنبات ة والجمالی یم الوظیفی ابي، الق ادي األكی د الھ ود عب محم

 .1991، 124، الریاض، العدد مجلة عالم البناءالعمرانیة، 

رحم  -15 د ال ر عب ة  نناص حراء منطق ي ص اخي ف میم المن اییر التص دي، مع الحم

  .2002، دیسمبر 22، السنة 148، الریاض، العدد مجلة عالم البناءالریاض، 

وطني سلسلة عالم المعرفةیحیى وزیري، العمارة اإلسالمیة والبیئة،   -16 ، المجلس ال

 .2004، 304للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، العدد 

 
 -:النشرات والتقاریر: خامسا

 
ة غات،  - 1 ة الفرعی یم سبھا، المنطق ق، مخطط إقل ة للمراف أمانة اللجنة الشعبیة العام

 .1985، إعداد وتنفیذ شركة فنماب المحدودة، 8ن . س تقریر 

ة  - 2 اه الجوفی ، دراسات األراضي التفصیلیة )ریجوا(الشركة العامة لألبحاث والمی

 .1975ینات الزراعي، مطابع شركة ریجوا، القاھرة، لمشروع غات ـ العو

ر  - 3 اه بشعبیة غات، تقری ر عن الوضع الحالي للمی ر "الھیئة العامة للمیاه، تقری غی

 .2005، طرابلس، "منشور

اه  - 4 ة للمی ة(الھیئة العام ة الجنوبی رع المنطق ة )ف ائي للمنطق ر عن الوضع الم ، تقری

 .2005، سبھا، "نشورغیر م"الممتدة من غات إلى الویغ، تقریر 
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د  - 5 ة، مخطط غات، المجل اریر التخطیط للمحافظات الجنوبی ذ 1ـ7تق داد وتنفی ، إع

 .1970مؤسسة وایتینج العالمیة، 

، الكتیب التفسیري، طرابلس، 15ـ 32مركز البحوث الصناعیة، لوحة غات ش ز  - 6

1984. 

ب التفسیري، 11ـ  32ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، لوحة وادي تنزوفت ش ز  - 7 ، الكتی

 .1984طرابلس، 

 .2006ــــــــــــــــــــــــــــ، دراسة التنمیة المكانیة الصناعیة لشعبیة غات، الفاتح  - 8

الل  - 9 ات خ ة غ ة لمحط ات المناخی اخ، البیان ة، إدارة المن اد الجوی لحة األرص مص

 .2006، بیانات غیر منشورة، طرابلس، )2005-1975(الفترة 

یط  -10 ب التخط ل  مكت ة داخ الم التاریخی ر المع ات، حص عبیة غ ي بش العمران

 .2005المخططات، بیانات غیر منشورة، 

 .ف 2006غات، بیانات غیر منشورة، اللجنة الشعبیة لإلسكان والمرافق بشعبیة   -11

ورة،   -12 ر منش ات غی الشركة العامة للكھرباء، دائرة خدمات المستھلكین غات، بیان

  .ف 2006

 

 ـ:الشخصیة المقابالت  :سادسا 
 

خامة عبداللطیف جبور، أمین اللجنة الشعبیة العامة للزراعة والثروة الحیوانیة  - 1

 .ف  2006-12-15بشعبیة غات ، بتاریخ 
، وعضو جمعیة أصدقاء المدینة القدیمة رجب المصري، أحد سكان مدینة غات  - 2

 .ف 2006-12-7بتاریخ 

دینة القدیمة وأحد سكانھا، الشیخ محمد المھدي بشیر، إمام المسجد العتیق بالم  - 3

 .ف 2006-12-5بتاریخ 
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محمد دنده، مصلحة اآلثار بشعبیة غات، وأحد سكان المدینة القدیمة، بتاریخ   - 4

 . ف 10-12-2006

األنصاري ، أحد كبار السن الذین عاشوا في المدینة  نالشیخ إبراھیم عبد الرحم  - 5

 . ف 2006- 12- 8القدیمة ، بتاریخ 

 .ف  2006-12-14بناء في مدینة غات، بتاریخ عدد من تجار مواد ال - 6
مدي محمد األمین، مدیر دائرة حسابات المستھلكین غات بالشركة العامة  - 7

 .2006-12-17للكھرباء، بتاریخ 
الذي أشرف على بناء حي الثانویة، وأحد  سعبدالھادي أحمد عبدالھادي، المھند - 8

  .2006-12-18سكانھ، بتاریخ 
  
    

 - :األطالس : بعاً سا
  

رابلس،  - 1 ى، ط ة األول وطني، الطبع س ال احة، األطل لحة المس یط، مص ة التخط أمان

1978. 

اریة  - 2 ة االستش رائط، والمجموع اج الخ احیة وإنت ال المس ریة لألعم ركة المص الش

اس   SE- 32 NG، لوحة غات)جیوماب ( للخرائط والمعلومات األرضیة  ، مقی

 .2004، الطبعة األولى، القاھرة، 500000:1رسم 

ةكز البحوث الصناعیة، مر - 3 ا الجیولوجی ، 15ـ  32، لوحة غات ش ز خریطة لیبی

 .1984، 250000:1مقیاس رسم 

ت ش ز  - 4 ة وادي تنزوف ة، لوح ا الجیولوجی ة لیبی ناعیة، خریط وث الص ز البح مرك

 .1984، 250000:1، مقیاس رسم 11ـ  32

تنفیذ مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مشروع إحیاء مدینة غات القدیمة،  - 5
لخدمات المشاریع، لصالح الھیئة العامة للسیاحة واآلثار  ةاألمم المتحد
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