
 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                                              مجلة العمارة والفنون           

DOI: 10.12816/0048959                                                                                                                                   230 

 معاٌٌر اإلستدامة للتصمٌم الداخلً للمسكن الٌمنً المعاصر

Sustainability standards for interior design for the contemporary home 

Yemeni 

سمٌة محمود حسن أ.د/  
 رئٌس قسم التصمٌم الداخلً واألثاث "السابق" الداخلً واألثاثأستاذ نظرٌات اللون فً التصمٌم 

Prof. Dr. Somaia Mahmoud Hassan 

Professor of color theories in interior design and furniture head of interior design and 

furniture "former" 

 أسماء حامد عبدالمقصود أ.م.د/

 قسم التصمٌم الداخلً واألثاث أستاذ التصمٌم الداخلً واألثاث )المساعد(

Assist. Prof. Dr. Asmaa Hamed Abdel Maksoud 

Professor of interior design and furniture (Assistant) Department of interior design and 

furniture 

 منى خضر حسٌنم/ 

 الٌمن ( –الداخلً جامعة الحدٌدة  الدارسة )معٌدة فً قسم التصمٌم

Lect. Mona Khedr Hussein 

Study (Demonstrator in Interior Design Department, Hodeidah University, Yemen) 

 المستخلص: 

ٌة((قال تعالى :  ٌَ إن ما نراه من إختالل بالتوازن الطبٌعً و الذي صدق هللا العظٌم  ,  1)) لََقْد َكاَن لسبإٍ فً َمْسَكنِِهْم َءا

ٌعود سببه إلى النشاط البشري الزائد ولعل أكثر جوانب هذا اإلخالل ثقب طبقة األوزون والذي ٌإثر على الحٌاة الحٌوانٌة 

والبشرٌة والقضاء على المناطق الطبٌعٌة , كما أن ضعف قانون البناء وغٌاب المعاٌٌر القٌاسٌة الحدٌثة المعتمدة والنباتٌة 

أساساً على جملة المبادئ واألسس والمعاٌٌر القٌاسٌة التً صاغها التراث الثقافً الحضري والمعماري للمدٌنة , كان له 

العمارة الحدٌثة والتً اعتمدت الدمج بٌن الموروث والجدٌد بشكل عشوائً  آثار سلبٌة انعكست بدورها على البٌئة و على

بنى )كتل وعناصر معمارٌة وعفوي . وقد نتج عن هذا الكثٌر من التشوهات وكاد أن ٌصٌر القبح سمة الشكل للم

والمثقفٌن ( , ولكن التنامً المطرد فً الوعً بؤهمٌة االستفادة من التراث المعماري لدى بعض الناس وزخرفٌة

والمهندسٌن المعمارٌٌن انتج عمارة حدٌثة مستلهمة بعض القٌم واألسس المعمارٌة لطراز عمارة صنعاء )التارٌخً( , 

والمس هذا التوجه بوادر أمل فً تصحٌح المسار بإدراك أساس قاعدتها , فقد خرجت مدٌنة صنعاء من أسوارها وهدمت 

ع العمرانً والسكانً من الطوق الذي كان ٌقٌدها قرونا طوٌله فامتدت خارج أجزاء كبٌرة منها حٌن أنطلقت حركة التوس

األسوار على حساب نمط المدٌنة القدٌم حٌث أقٌمت مناطق جدٌدة للمنشآت الحكومٌة والصناعٌة والسكنٌة والتربوٌة , 

 . تراث العالمًسجٌلها ضمن حماٌة الولكن الجهود الوطنٌة والدولٌة هبت لحماٌة مدٌنة صنعاء القدٌمة وت

Abstract: 

What we see from the natural balance and imbalance which is due to human activity and 

perhaps most aspects of this breach of the hole in the ozone layer which affect human and 

animal and plant and the Elimination of natural areas , As The weakness of the construction 

law and the absence of modern standards adopted mainly on principles and standards 

formulated by the urban and architectural heritage of the city, has had a negative impact on 
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the environment and on modern architecture and adopted the integration Among the new 

inherited randomly and spontaneously. This has resulted in a lot of distortions and almost 

becomes ugly building shape attribute (blocks and architectural elements and decorative), but 

steadily growing awareness of the importance of taking advantage of the architectural heritage 

in some people and intellectuals and architects produced modern architecture inspired by 

certain values and architectural foundations Sanaa architecture model (historic), and this trend 

has touched the signs of hope in the correct path to understand the basis of their base, slipped 

Sanaa city of its walls and demolished large parts of them while off movement urbanization 

and population of the ring which was constrained by centuries, stretched outside the walls at 

the expense of city style The old new areas where governmental and industrial and residential 

facilities and educational, but endowed with national and international efforts to protect the 

ancient city of Sana'a and recorded within the world heritage protection. 

 أهمٌة البحث :-

تكمن أهمٌة البحث فً تطبٌق المعاٌٌر التصمٌمٌة للمبانً التراثٌة الٌمنٌة للوصول إلى مبانً مستدامة باإلستناد إلى  -1

به سلبا األصالة والتراث , حٌث وأن العالم بدأ ٌثٌر مخاوفه تجاه المبانً الصندوقٌة ذات الوجهات الزجاجٌة وما ٌعود 

 تجاه البٌئة .

 الحفاظ على التراث الصنعانً فً إنشاء المدن الحدٌثة " المجتمعات العمرانٌة الحدٌثة ذات الطراز الصنعانً " . -2

 هدف البحث : -

 : ٌهدف البحث إلى

 دراسة اإلستدامة للمبانً السكنٌة فً صنعاء القدٌمة وتوظٌفه فً مبانً معاصرة محافظا على التراث . -1

 إلى تصمٌم داخلً مستدام باإلستناد إلى األصالة والتراث .  الوصول -2

 مشكلة البحث :  -

إن ما شهدته صنعاء من حروب طالت  المبانً التراثٌة فً صنعاء القدٌمة , حركت فٌها منظمات الدول للحفاظ  -1

الحفاظ على أصالته التً على التراث , وجعلت الباحث ٌبحث فً الدور الذي ٌمكن أن ٌقدمه مع المعماري لوطنه فً 

 ٌصل عمرها إلى آالف السنٌن والوصول إلى تصمٌم داخلً مستدام باإلستناد إلى األصالة والتراث .

 افتقار بعض األبنٌة الحدٌثة إلى تطبٌق األسالٌب التً تجعل منها مبانً بٌئٌة تطبق معاٌٌر االستدامة . -2

 مصطلحات البحث : 

ف دائرٌة تعلو شبابٌك الفراغ وهً مصنوعة من الجبس والزجاج الملون وهً عبارة عن فتحات نص القمرٌة: -1

 .قة جمالٌة بؤلوان قطعها الزجاجٌةوظٌفتها تدخل الضوء بطرٌ

وهو عبارة عن فتحة  موجودة على ٌمٌن وٌسار القمرٌة  وظٌفتها مكٌف طبٌعً تعمل على تجدد هواء  :الشاقوص -2

 الغرفة تفتح فً الصٌف وتغلق فً الشتاء .

 حدود البحث :  -

 الحدود المكانٌة : مساكن  صنعاء القدٌمة ودراسة للعناصر المعمارٌة فٌها واإلستدامة فٌها .

 م  _ الوقت الحالً.2نٌة : القرن الحدود الزما
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 منهجٌة البحث : -

المنهج الوصفً التحلٌلً : وذلك من خالل وصف عمارة صنعاء القدٌمة وتحلٌل لعناصر واجهة المبانً السكنٌة  -  

 وتحلٌل مبادئ اإلستدامة فً مبانً صنعاء القدٌمة  .

 المنهج التارٌخً : وذلك من خالل دراسة الجانب التارٌخً  و تطور ونشؤة صنعاء القدٌمة .  -  

قً : حٌث قامت الدارسة بعمل مشروع تطبٌقً لمبنى سكنً معاصر وتطبٌق كافة عناصر اإلستدامة   المنهج التطبٌ -  

 الموجودة فً المبانً السكنٌة فً صنعاء القدٌمة .

 

  مقدمة :

إن حضارة الٌمن تنعكس فً معمار مدٌنة صنعاء القدٌمة التً أدهشت الكثٌر من الكتاب من المهتمٌن بتدوٌن التراث 

م إلى تبنً مشروع الحملة الدولٌة لحماٌة صنعاء كما ساهمت 1984الحضاري للشعوب ما دفع منظمة الٌونسكو عام 

وإصالح الجسور والممرات الداخلٌة فً المدٌنة بنفس نمطها القدٌم بإعادة بناء سورها التارٌخً وترمٌم العدٌد من مبانٌها 

طرازا تقلٌدٌا من أحسن الطرز أصالة فً الجزٌرة العربٌة , إذ التزال تحتفظ  -العاصمة الشمالٌة للٌمن  -تمثل صنعاء  , 2

بمظهرها الذي ٌرجع إلى العصور الوسطى 

فقد بنٌت فً واد ,  3وبكثٌر من تنظٌمها التقلٌدي

متر وأصبحت مؤهولة  2200جبلً ٌرتفع الى 

و توضح ذلك سنة,  2500بالسكان منذ أكثر من 

 .( 1صورة رقم )

 

 
( منظر لباب الٌمن1صورة رقم )                                                             

4
, ) المصدر: علً الصرفً 

5
 ) 

 

 لمعاٌٌر اإلستدامة :عمارة صنعاء و تحقٌقها  -

 العمارة التراثٌة :  -

ان العمارة التراثٌة أو الشعبٌة نشؤت مع الشعب بصورة تراكمٌة ال إرادٌة تلقائٌة واعتمدت على مفهوم التجربة والخطؤ 

الصناع  والتوافق مع العادات واألعراف , وعلى مر األجٌال ٌجتمع علٌها الفن والذوق والمهارات المحلٌة وتتوارثها أجٌال

والحرفٌٌن والبناءٌن من عامة الشعب , وظهرت هذه العمارة من قدٌم الزمن واختلفت نتاجاتها من منطقة ألخرى ودور 

البناء فٌها هو التكٌف مع عوامل البٌئة المحٌطة لمجرد أن ٌحمً اإلنسان نفسه منها فقط , وأفرزت هذه العمارة أنماط 

والمواد المتاحة والتكنولوجٌات المحدودة آنذاك وكانت تشٌد لتؤدٌة وظائف محدودة مختلفة تختلف باختالف عوامل البٌئة 

حسب طبٌعة الحٌاة البسٌطة وغالبا للسكن , وأهم مبادئ تلك العمارة أن نمط العمران بها ٌتم بناءه بالخبرات المحلٌة 

نة فهً تنتج من خالل المجتمع وفقا للحاجة التقلٌدٌة ألهل المنطقة لكل بٌئة مختلفة عن األخرى , فال توجد تصمٌمات معٌ

العضوٌة للفراغ بعد تراكم التجربة والخطؤ كمواقع الفتحات وشكل السقف . فهً طرح ابتدائً ال ٌعتمد على التقنٌات 

ف العالٌة وال على الدراسات المسبقة , واستخدام مفردات معمارٌة ال تعتمد على تقنٌات كالمالقف بالمناطق الحارة واألسق

 الجمالونٌة بالمناطق الباردة , ومراعاة النمط السائد واالجتماعً .

                                           
2
 http://www.yemenna.com/vb/showthread.php?t=3548 

3
 28ص -1999 –اٌمبهزة –أوراق شزلَت  –اٌطبعت األوٌي  –اٌّجٍد اٌثبٌٔ  –واُثبر واٌفٕوْ اإلسالَِت ِوسوعت اٌعّبرة  –حسٓ اٌببشب  
4

 وهو إحدى وأهُ األبواة اٌّوجودة عٍي اٌسور اٌّحبط بصٕعبء اٌمدٍّت  .  
5

جبِعات  –وٍَات اٌعٍاوَ اٌدٕدساَت  –ِبجساتَز رسابٌت  –اٌعّبرة إٌََّت بَٓ اٌتزاث واٌحداثت دراست خبصت ببٌعّبرة فٌ ِدٍٕت صٕعبء  –عٌٍ اٌصزفٌ  

 2010 –أَ درِبْ 
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 معاٌٌر اإلستدامة فً عمارة صنعاء القدٌمة :  -

وبالنظر إلى معاٌٌر اإلستدامة فٌها نرى إنها طبقت معاٌٌر   

 اإلستدامة وذلك فً :

احترامها للموقع : لقد حافظت عمارة صنعاء على   -1

تضارٌس الموقع فهً مازالت محافظة على جبالها التً تحٌط 

المدٌنة وأراضٌها الخضراء التً تتوسط المجموعة السكنٌة 

 ( .2صورة رقم )

    

 ( 142ص –( توسط البستان مجموعة من المبانً السكنٌة ) المصدر: علً الصرفً 2صورة رقم )

 

 الحفاظ على المواد والموارد لألجٌال القادمة بإعادة تدوٌر المخلفات اإلنشائٌة وإستخدامها فً مبانً جدٌدة . -2

جودة البٌئة الداخلٌة : وذلك فً توجٌه المبنى للمعطٌات البٌئٌة المناخٌة فجاء ترتٌب الجهات وفقاً لخصائصها  -3

رقٌة فالشمالٌة , وأتت الجهات الفرعٌة الجنوبٌة الغربٌة األكثر قٌمة ومن البٌئٌة فؤعالها قٌمة الجنوبٌة فالغربٌة ومن ثم الش

بعدها الجنوبٌة الشرقٌة وأقلها الشمالٌة الشرقٌة , وإلٌجاد االرتٌاح الحراري فً األساس وبما ٌعمله مع بقٌة المعالجات 

ري إلى توزٌع الفضاءات الوظٌفٌة ذات المعمارٌة البٌئٌة األخرى فً إٌجاد االرتٌاح النفسً للمستخدمٌن , عمد المعما

األهمٌة والكثافة االستخدامٌة لها , وعلى الواجهات الرئٌسٌة أو 

الفرعٌة لها وبالترتٌب , المعٌشة الرئٌسة فالهادئة ومن ثم ذات 

العالقة بالمعٌشة الخدمٌة االقتصادٌة  كما هو موضح فً الشكل رقم 

اءات أوالً كمحور , ( , وعمل على تؤكٌد وضع أهم هذه الفض1) 

نقطة أختٌار أساسٌة , لٌتم له بعد ذلك توزٌع بقٌة الفضاءات الوظٌفٌة 

وفقاً لإلمكانٌات المتاحة كعدد الواجهات , والمساحة البنائٌة األساسٌة 

, أرضٌة المبنى , بما فً ذلك عالقات الجوار للمبانً والساحات 

جهة الرئٌسة )الصرحات( الطرق المحٌطة لٌتحدد بذلك جهة الوا

 والواجهة الخلفٌة للمبنى .

  ( ٌوضح توجٌه المبان1ًشكل رقم )                                                                                   

 

معالجات معمارٌة فً واجهات عمارة صنعاء القدٌمة كإستخدام 

الشبابٌك الكبٌرة التً تعمل على تجدٌد الهواء فً الفراغ وإدخال 

اإلضاءة الطبٌعٌة دون الحاجة إلضاءة الصناعٌة فً النهار وتوضح 

 ( .  3ذلك صورة رقم )

 

( الشبابٌك كمتنفس للفراغات الداخلٌة 3صورة رقم )
6

 

                                           
6
 http://www.hreeb-bihan.com/vb/threads/hreeb903/ 

http://www.hreeb-bihan.com/vb/threads/hreeb903/
http://www.hreeb-bihan.com/vb/threads/hreeb903/
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الطاقة : استخدام خامات طبٌعٌة فً عمارة صنعاء القدٌمة التً بدورها تعمل على  خفض استهالك الطاقة ,  -4

حٌث ٌعتبر الطٌن مالئماً للمناخ وخاصة فً صنعاء وفً ظروفها البٌئٌة الباردة , ٌحتفظ الطٌن بالحرارة زمناً طوٌالً , فإن 

صل اكتساب واختزان كل الحرارة التً تقع علٌه , وسوف ٌشع طول الجدار الذي ٌجعلك تحس بالبرودة طول الصباح ٌوا

اللٌل كله هذه الحرارة ثانٌة لخارجه , وٌكون هذا فً جزء منه لداخل الحجرة , ولهذا فإن الحرارة من داخل بٌت طوب 

 .7اللبن تكون فً اللٌل أعلى كثٌراً مما فً خارجه 

وبمعاٌٌر اإلستدامة فً مبانً صنعاء القدٌمة ٌمكننا اإلستفادة منها فً الحصول على مبانً معاصرة مستدامة تستقً  من 

 و اننا ال ندعو فً هذه الدراسةأصالة و إستدامة المبانً التراثٌة , لما له من تراكم معرفً وتجارب معمارٌة متوارثة , 

ً فتنتج لنا مبانً ال تعبر عن عصرها , و إنما ال ُنفقد المبانً تكٌفها بٌئٌاً و ال نمحو إلى إستنساخ المبانً التقلٌدٌة كما ه

 هوٌتها التراثٌة .

 

 مفردات العمارة التراثٌة لصنعاء القدٌمة : -

احتفظت صنعاء القدٌمة بمظهرها األثري الذي ٌعود آلالف سنٌن مضت , فقد توسعت وصارت مركزاً هاماً لنشر لقد 

فً القرنٌن السابع والثامن بعد ان كانت مقسومة إلى قسمٌن قبل إنبثاق اإلسالم وٌقوم فكرة تخطٌطها وتشكٌلة اإلسالم 

 .8البٌوت فٌها كوحدة عضوٌة واحدة , وتعتبر مدٌنة حٌة تلبً المتطلبات األساسٌة لإلنسان 

      

 ( توضح مفردات فنٌة فً عمارة صنعاء5( )  4صورة )

 

نسٌجها الحضري ٌعبر عن حضارة راسخة جذورها , وأهم ماٌمٌز مبانً هذا النسٌج واجهاتها الفنٌة وكما أن مكونات 

(  والمشربٌات 8(  )7( و )6صورة رقم ) 9وتنوع خاماتها واختالف عناصرها المعمارٌة الممٌزة , فرأٌنا فٌها القمرٌات

 التً زادت المبنى السكنً القدٌم قٌمة وجمال . 10والشواقٌص

 

 

                                           
7

 117صـ  – 2009 -اٌمبهزة  -ٔدضت ِصز -اٌطبعت األوٌي  –تزجّت : ِصطفي فدٌّ   -عّبرة اٌفمزاء –حسٓ فتحٌ  
8
 http://www.folkculturebh.org/ar/index.php?issue=22&page=showarticle&id=417  

9
جّع لّزٍت : وهٌ عببرة عٓ فتحبث ٔصف دائزٍت تعٍو شبببَه اٌفزاغ وهٌ ِصٕوعت ِٓ اٌجبس واٌشجبج اٌٍّوْ وظَفتدب تدخً اٌضوء بطزٍمت  

 جّبٌَت بؤٌواْ لطعدب اٌشجبجَت . 
10

جّع شبلوص : وهو عببرة عٓ فتحت  ِوجودةعٍي ٍَّٓ وٍسبر اٌمّزٍت  وظَفتدب تعًّ عٍي تجدد هواء اٌغزفت وتفتح فٌ اٌصَف وتغٍك فٌ  

 اٌشتبء . 

http://www.folkculturebh.org/ar/index.php?issue=22&page=showarticle&id=417
http://www.folkculturebh.org/ar/index.php?issue=22&page=showarticle&id=417
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(  توضح القٌمة 8( )7( , )6صورة رقم )

الجمالٌة والوظٌفٌة للقمرٌات )المصدر : 

 الباحثة (

   

  

 

كما تنوعت الفراغات الوظٌفٌة فً األدوار المختلفة وتباٌن توزٌعها حسب العادات والتقالٌد وكان واضحاً فً تقسٌم     

رجال فً األدوار العلٌا منعزلة تماما عن المعٌشة وغرف الفراغات وعزل بعضها للخصوصٌة , فكانت فراغات استقبال ال

 النوم والمطبخ.

 

 

 

(أشكال األبواب التقلٌدٌة  9صورة رقم )

 بمادة الخشب
11

 

 

 

 

 

( ٌوضح الزخارف المختلفة فً القمرٌات 2شكل رقم ) 
12

 

                                           
11

 64صــ  -ِزجع سببك  -عٌٍ اٌغشاٌٌ 
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 المواد التقلٌدٌة التً صاغت عمارة صنعاء :  -

وسائل التشكٌل فً العمارة فً أن العمل المعماري ٌتكون من مادة تشكل أسطحه ولها من الممكن تبسٌط دور المادة كؤحد 

لون سواء فً كتلتها أو ٌغطً سطحها، وتخضع عند استعمالها إلى معالجة تتالئم مع خواصها الطبٌعٌة وٌظهر حٌوٌتها  

تجهز تبعا لكٌفٌات خاصة قد تحور  فالمادة والتً هً عنصر أساسً فً العمل المعماري عموما تستخدم إما بطبٌعتها أو

كما أن واجهة أي  .من مظهرها الطبٌعً جزئٌا وهو ما ٌإثر بصورة واضحة على الخواص التشكٌلٌة للناتج المعماري

مبنى هً النتاج النهائً لتآلف وموائمة الكتل والعناصر المعمارٌة المغلفة للفراغات الوظٌفٌة، وٌكتسب الشكل قدرة أكثر 

لدهشة واإلعجاب كلما كشف قٌمة جدٌدة من قٌمه الجمالٌة والتً تعكس هً األخرى الكثٌر من القٌم الوظٌفٌة فً إثارة ا

واإلنشائٌة والمعمارٌة، وتصمٌم واجهة مبنى هو نتٌجة تعامل المصمم مع مجموعة من المحددات المتداخلة ) محددات 

تلك المحددات من خالل عناصر الواجهة والتً تتراوح بٌن الغائر  بٌئٌة/ وظٌفٌة / اقتصادٌة / ثقافٌة( وٌتم ترجمة /تشكٌلٌة

والبارز، والفتحات والمصمت، باإلضافة للعناصر ذات الطبٌعة الزخرفٌة، مع توظٌف الملمس والخواص اللونٌة لعناصر 

اد واأللوان من الواجهة، و عندما ٌخضع المصمم عناصر الواجهة لقٌم التشكٌل المعماري ٌكون اختٌاره للعناصر والمو

 . 13منطلق إمكانٌاتها التشكٌلٌة

  

 

 

 

( تفاصٌل مواد وتقنٌات البناء3شكل رقم ) 
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلتقً عمارة صنعاء القدٌمة من حٌث مواد البناء وتقنٌاته مع أنماط عمارة المناطق السهلٌة الساحلٌة الحارة والرطبة فً 

, كما تلتقً مع أنماط المرتفعات الجبلٌة فً خاصٌة البناء بالحجر ,  خاصٌة البناء بالطٌن المحروق     ) طوب اآلجر(

وكذلك أٌضا تلتقً مع عمارة المناطق الجافة فً الهضبة الشرقٌة والشمالٌة أو سهول المرتفعات العالٌة ) القٌعان ( 

البناء وتقنٌاته فً عمارة  , وعلٌه فإن لمواد 15للهضبة الغربٌة فً خاصٌة البناء بالطٌن المجفف )اللبن( أو )الزابور(

                                                                                                                                    
12

  - 2005 -جبِعت األسهز  -وٍَت اٌدٕدست  -ِبجستَز رسبٌت  –تؤثَز تمَٕبث وِواد اٌبٕبء اٌجدٍدة عٍي اٌعّبرة اٌّحٍَت بصٕعبء آٌَّ  -عٌٍ اٌغشاٌٌ  

 64صــ  
13

اٌعدد  -18اٌّجٍد -ِجٍت اٌعٍوَ واٌتىٕوٌوجَب  –توظَف االِىبَٔبث اٌتشىٍََت ٌألحجبر فٌ واجدبث اٌّببٌٔ إٌََّت اٌّعبصزة  -عشث عبدإٌّعُ  

 48صـ  - 2013-األوي 
14

 64صــ  -ِزجع سببك  –عٌٍ اٌغشاٌٌ  
15

 –صاإعبء  –صاإعبء أسااس اٌتصااَُّ اٌّعّاابرً واٌتضطااَظ اٌحضاازً فااٌ اٌعصااور اإلسااالَِت اٌّضتٍفاات  -ِزوااش اٌطاابهز ٌاستشاابراث اٌدٕدسااَت  

 459صـ   –2005
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ب والخش آلجر( والجص)ا بوالطو والطٌن الحجر هً والموادصنعاء تباٌناً واختالفاً  

 الحضارة فجر منذ الٌمنٌون البناإن عرفها التً المواد التقلٌدٌة البناء بمواد ونعنً ,

 التقلٌدٌة البناء مواد خصوصٌات من االستفادة من تمكنوا حٌث ، الٌمن فً المعمارٌة

 أكدت فإنها الماضً فً التقلٌدٌة المواد استخدام شاع وحٌثما حٌاتهم على وكٌفوها

 فً المتوفرة التقلٌدٌة المواد استخدمت المناطق , وقد تلك فً للمبانً المحلً التعبٌر

)اآلجر(   المحروق والطوب ، الطٌن ومن ، األلوان مختلفة متنوعة أحجار من صنعاء

 ومتطلباتهم صنعاء أهل حٌاة ظروف عن تعبر بحٌث ، المواد من وغٌرها والخشب ،

 للُُطرز المتعددة األشكال وترتبط ، أشكالها فً التعبٌر صادقة عمارتهم فكانت .

 . 16 معٌنة فترة خالل المستعملة والمواد اإلنشاء بؤنظمة – قوي بشكل - المعمارٌة

 

 

  17( خطوط الواجهات و الفتحات المعمارٌة  4شكل )

 الدمج بٌن الموروث والجدٌد فً عمارة صنعاء :  -

فً الربع األخٌر من القرن العشرٌن اتجهت مبانً صنعاء بالتوسع العمرانً بحٌث تضاعفت مدٌنة صنعاء الكبرى بنحو 

ثرت باألسلوب العالمً )تخطٌطاً وتصمٌماً مرة عن صنعاء القدٌمة , و فً مسار نمو و تطور عمارة مدٌنة صنعاء تؤ300

ومادة وتقنٌة بناء وزخرفة ( أثره السلبً على عمارة صنعاء , فنتجت لنا مبانً ال تعبر عن عصرها و ال عن هوٌتها 

نتٌجة دخول المواد والتقنٌات الجدٌدة   هناك اتجاهات جدٌدة فؤصبحت, التراثٌة , و زادت مشاكل هذه المبانً مع البٌئة 

م( ، حٌث وجد المجتمع الٌمنً نفسه أمام معطٌات النصف الثانً من القرن العشرٌن بعد العزلة 1962عد قٌام الثورة ) ب

الطوٌلة عن العالم الخارجً ، فً ذلك الوقت لم ٌدرك المجتمع أن لدٌه ثروة أو موروثاً حضارٌاً فشرع فً استخدام المواد 

ت وأفكار رغبة فً التطور ومساٌرة العصر ، ولكن دون مراعاة الطابع المحلً والتقنٌات الجدٌدة وما صاحبها من نظرٌا

للبلد ، كما أن التعامل مع الموروث ٌتم بشكل سطحً نتٌجة لغٌاب الفنٌٌن والعمال التقلٌدٌٌن الذٌن هاجر أغلبهم إلى 

لكثٌرة ، مما أدى إلى ظهور عمالة غٌر الخارج لطلب العمل ، ولم ٌبق إال القلٌل ممن ال ٌستطٌعون القٌام بؤعمال البناء ا

مدربة تنقصها الخبرة ، باإلضافة إلى تدفق شركات أجنبٌة ال تهتم بالطابع المحلً للبلد ، والجٌل الجدٌد من المهندسٌن 

المحلٌٌن الذٌن ٌفتقرو إلى العمارة التقلٌدٌة وخصائصها ، فنتجت مبانً متعددة ومتنوعة األنماط والطرز فً التشكٌل 

لخارجً ، تعبر عن الفوضى فً استخدام المواد والتقنٌات الجدٌدة ، أو التعامل السطحً مع الموروث ، أو المزج بٌنهما ا

 بطرٌقة سٌئة .

إن غٌاب المعاٌٌر القٌاسٌة الحدٌثة المعتمدة أساساً على جملة المبادئ التً صاغها التراث الثقافً الحضري والمعماري  

للمدٌنة , كان له آثار سلبٌة انعكست بدورها على العمارة الحدٌثة والتً اعتمدت الدمج بٌن الموروث والجدٌد بشكل 

التشوهات وكاد أن ٌصٌر القبح سمة الشكل للمبنى )كتل وعناصر معمارٌة  عشوائً وعفوي . وقد نتج عن هذا الكثٌر من

وزخرفٌة ( , ناهٌك عن تؤثر البٌئة بالمخلفات اإلنشائٌة وإستنزاف الموارد الطبٌعٌة , ولكن التنامً المطرد فً الوعً 

ن انتج عمارة حدٌثة مستلهمة بؤهمٌة االستفادة من التراث المعماري لدى بعض الناس والمثقفٌن والمهندسٌن المعمارٌٌ

                                           
16

 48صــ    -ِزجع سببك –عٌٍ اٌغشاٌٌ  
17

 Daniele Pini - The inventory of the historic city of Sana'a A tool for urban conservation - UNESCO Press -  

Italian -2008 
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بعض القٌم واألسس المعمارٌة لطراز عمارة صنعاء )التارٌخً( , والمس هذا التوجه بوادر أمل فً تصحٌح المسار 

, فقد خرجت مدٌنة صنعاء من أسوارها وهدمت أجزاء كبٌرة منها حٌن أنطلقت حركة التوسع 18بإدراك أساس قاعدتها 

الذي كان ٌقٌدها قرونا طوٌله فامتدت خارج األسوار على حساب نمط المدٌنة القدٌم حٌث العمرانً والسكانً من الطوق 

أقٌمت مناطق جدٌدة للمنشآت الحكومٌة والصناعٌة والسكنٌة والتربوٌة , ولكن الجهود الوطنٌة والدولٌة هبت لحماٌة مدٌنة 

رة المحلٌة لمساكن صنعاء القدٌمة من المبانً , وتعتبر العما 19صنعاء القدٌمة وتسجٌلها ضمن حماٌة التراث العالمً 

 .خاص وأصالة تراثهاالمستدامة تراثٌاً وبٌئٌاً , إذ أنها الزالت محتفظة بطابعها ال

 

 اإلستلهام من عمارة صنعاء : -

 إستلهام الفكرة : -

فً أسس تشكٌل فضاءاتها لمدٌنة صنعاء القدٌمة قٌمة معمارٌة عالٌة ، جسدتها عالقات التكوٌن ووفق منظومة تبادلٌة 

المعمارٌة تخطٌطاً وتصمٌمٌاً ، بٌن الخاص و العام ، والجزء والكل ، والداخلً والخارجً ، والمسقط والواجهة ، والكتلة 

(، من حٌث العالقات الجمالٌة الخارجٌة ، فإن التوافق بٌن العالقات الجمالٌة 5والعناصر المعمارٌة والزخرفٌة شكل رقم )

لفضاءات المعمارٌة ، جاءت نتاجاً ألسس تخطٌطٌة ، نظمت التكوٌن النسٌج المعماري للمدٌنة وفق محددات فً تشكٌل ا

بصرٌة جمالٌة ، تشكلت فً األساس كنتاج لعالقات معمارٌة وظٌفٌة وانشائٌة، وٌؤتً المبنى السكنً والدٌنً والتجاري 

 صري جمالً .والدفاعً أهم أسس التكوٌن الرئٌس ألتجاهه الرأسً كمحدد ب

 

تفاصٌل واجهة توضح مواد البناء ) المصدر : مركز (  5شكل رقم )

 ( 413الطاهر لإلستشارات الهندسٌة , صـ 

 

 

 

 

القٌمة المعمارٌة الجمالٌة فً تشكٌل واجهات المبنى ، كتل وعناصر معمارٌة وزخرفٌة وانشائٌة ، خاصة ، أو االطار و 

البصري الرأسً للنسٌج المعماري للحارة أو المدٌنة عامة جاءت نتاجاً لقٌم جمالٌة نوعٌة وفق عالقة حلقٌة فً تكامل 

، أحسن 20خصوص ، ففً قوله تعالى ) لقد خلقنا االنسان فً أحسن تقوٌم ( أدائها الوظٌفً المعماري الجمالً على وجه ال

تقوٌم هً بمعنى احسن واجمل وأمثل تشكٌل ٌعتمد على قاعدة اساسٌة فً علم الجمال ، وهً إكتمال تناسب النسب 

وبمعنى أدق إكتمال تقوٌم القٌم الجمالٌة البصرٌة والحسٌة و المرئٌة والسمعٌة فً تكوٌن جسد االنسان ، المثل االعلى 

الٌة ، وقد أعطى سبحانه وتعالى لذلك أمثلة جزئٌة بسٌطة ومتوسطة ومعقدة لخلق الخالق فً تكوٌن الصور الخلقٌة الجم

فً خلقه لتكوٌنات جامدة وحٌة تكتمل فٌها صور االبداع االلهً جمالٌاً وفق أعلى درجات النسب ، ولكون االنسان ٌمثل 

زئٌة فً منهج استدراك الحس اإلرادي القٌمة العالٌة المتكاملة والمعقدة جداً ، تظل بقٌة االمثلة لعدة إعتبارات بسٌطة وج

 .21إلدراك مفاهٌمها والوعً الحسً و البصري بروح مضامٌنها 

                                           
18

 600صــ  –ِزجع سببك  –اٌطبهز ٌٍدراسبث اٌدٕدسَت  
19

بْ  –اٌوراق ٌٍٕشز واٌتوسٍع  –اإلبداعبث اٌعّزأَت واٌّعّبرٍت اٌعزبَت  –لبٍَت اٌّبٌىٌ   ّّ  159صـ  – 2011-ع
20

 ( 4) سورة اٌتَٓ اٍُت  
21

 578صـ   –ِزجع سببك  –ِزوش اٌطبهز  
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 ( توضح خطوط عمارة صنعاء والعناصر المعمارٌة لواجهتها )المصدر: الباحثة(11( , ) 10صورة رقم ) 

 

 إستلهام اللون :  -

تتمٌز عمارة صنعاء القدٌمة بإنسجامها التام مع البٌئة المصممة فٌها , كما أمتازت ألوانها بإستلهامها من الموقع الموجوده 

 فٌه فلم تتجاوز ألوانها ألوان التربة والصخور فكانت كل مبانٌها تحترم الموقع وكؤنها نبتة زرعت من أرضها . 

 

 

 

 

 

لعمارة صنعاء القدٌمة وبٌئتها ( تحلٌل األلوان 6شكل رقم )

 المحٌطة     )المصدر : الباحثة(

 

 

 

 العمارة والتصمٌم الداخلً: اإلستدامة فً -

 تعرٌف اإلستدامة :  -

 " تلبٌة احتٌاجات المستعملٌن الحاضرة دون االختالل باالحتٌاجات المستقبلٌة للمستعملٌن " .

جٌد أو أفضل لألجٌال القادمة دون اإلضرار بها مع توفٌر ونجد أن فكرتها األساسٌة هً ترك األرض فً شكل 

االحتٌاجات الحالٌة للناس , وعلى هذا األساس فإن أي اتجاه مستدام ٌمكن تقٌٌمه مبدئٌا من خالل المبدأٌن السابقٌن فً 

, و تهدف  22مستقبلٌةكفاءته لمدى توفٌره لالحتٌاجات الحالٌة مع مدى تؤثٌره على الحدود األساسٌة لتوفٌر االحتٌاجات ال

اإلستدامة إلى التطوٌر الذي ٌراعً الرفاهٌة وزٌادة فسحة اإلمكانٌات لألجٌال القادمة والتً ستمكنهم من االستفادة بموارد 

 . 23 البٌئة وقٌم الطبٌعة التً نستغلها اآلن

                                           
22

 –رسبٌت ِبجستَز  –اٌعّبرة اٌذوَت وّدخً ٌتطبَك اٌتطور اٌتىٕوٌوجٌ فٌ اٌتحىُ اٌبَئٌ وتزشَد استدالن اٌطبلت ببٌّببٌٔ  -ِبجدة بدر ابزاهَُ  

 61صـ -2010 –جبِعت اٌمبهزة  –وٍَت اٌدٕدست 
23

وٍَت اٌفٕوْ  –رسبٌت دوتوراٖ  –تشىًَ اٌفىز اإلبداعٌ ٌٍّصُّ اٌداخٌٍ ِٓ خالي ِحدداث األداء وجودة اٌتعٍَُ اٌّستداِت  –ُ سعبد عبداٌحٍَ 

 111صـ  – 2016 –جبِعت حٍواْ  –اٌتطبَمَت 
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 تعرٌف التنمٌة المستدامة : -

, وهذا ٌعنً  24هً التنمٌة التً تلبً ضرورٌات الحاضر دون المساومة على قدرة األجٌال القادمة فً تلبٌة حاجاتهم 

ضرورة األخذ بمبدأ التضامن بٌن األجٌال عند رسم السٌاسات التنموٌة وهو ما ٌحتم بالتالً عدم المساس بالتنمٌة فً 

  .  25غٌر الحكومٌة بما ٌجعلها تساهم فً دٌمومة التنمٌة مفهومها الشامل , من خالل المإسسات الحكومٌة و

 األبعاد األساسٌة لتحقٌق اإلستدامة : -

 ولنجاح التنمٌة المستدامة البد من استقرار وتكامل  ثالثة محاور فٌها وهً :

 المحٌط البٌئً .  -1

 المحٌط المشٌد .  -2

 المحٌط اإلجتماعً . -3

و نظراً لالرتباط الوثٌق بٌن البٌئة واإلقتصاد والعدالة اإلجتماعٌة , والذي ٌظهر فٌه اهتمام االستدامة بتحقٌق التوازن فً 

استعمال الموارد بٌن الحفاظ على البٌئة الطبٌعٌة و تحقٌق التنمٌة اإلقتصادٌة , كما تهتم بتحقٌق العدالة اإلجتماعٌة فً 

المحٌطة , وتهتم أٌضاً بتحقٌق العدالة فً القضاٌا المتعلقة باإلقتصاد والتً ٌمكن التعبٌر عنها التنمٌة مع احترام البٌئة 

 . 26بالحٌازة 

 

 اإلستدامة والتصمٌم المعماري والداخلً :  -

% من محصول األخشاب 25% من المعادن الخام ,  40تقدر الكمٌات التً تستغلها المبانً من الموارد الطبٌعٌة بحوالً 

, لذا ٌسعى التصمٌم المستدام إلى إدراك التؤثٌر البٌئً للتصمٌم,  بتقٌٌم الموقع والطاقة  27وسدس المٌاه العذبة فً العالم

والمواد وفعالٌة طاقم التصمٌم وأسالٌب البناء وعناصر التصمٌم ومحاولة تحقٌقها عن طرٌق استخدام مواد مستدامة 

لب القلٌل من الطاقة  واستخدام مواد قابلة التدوٌر , و فً الطبٌعة ٌتباٌن وجود ومعدات ومكمالت قلٌلة السمٌة والتً تتط

الموارد فبعضها ٌوجد بوفرة وبعضها قلٌل واآلخر نادر الوجود وبعضها قابل للنضوب أو الفناء أما السبب فً نضوب 

ت والبٌئات الساحلٌة وهً فً األصل بعض الموارد أو عدم كفاٌتها فهو االستخدام غٌر المرشد للمناطق الطبٌعٌة والغابا

مورد متجدد إذا كان استثمارها مخططا بحٌث التقطع األشجار البالغة وأن تحل محلها زراعة أشجار أخرى تنمو بعد حٌن 

, ولكن قطع األشجار واإلفراط فً الصٌد أدى إلى تعرض كثٌر من الحٌوانات البرٌة إلى اإلنقراض وبالتالً تدهور الحٌاة 

ة وتدمٌر التوازن البٌئً فً المناطق الطبٌعٌة والذي ٌعتبر المحور الرئٌسً الستمرار البٌئة فً حالتها الطبٌعٌة  الفطرٌ

.وهناك عالقة بٌن استنزاف الموارد الطبٌعٌة والعمارة , حٌث تقدر الكمٌات التً تستغلها المبانً من الموارد الطبٌعٌة 

محصول األخشاب وسدس المٌاه العذبة فً العالم , لذا وجب تحدٌد % من 25% من المعادن الخام ,  40بحوالً 

استهالك الخامة اقتصادٌاً للطاقة وٌمكن تصنٌف المواد من ناحٌة إستهالكها للطاقة على أساس شدة الطاقة والتً هً 

 عبارة عن الطاقة الكلٌة التً ٌحتاجها أنتاج وحدة الوزن من المادة إلى ثالثة أقسام : 

 جٌجا جول / طن ( . 5لٌة الطاقة ) مواد ٌزٌد استهالكها للطاقة عن مواد عا -

 جٌجا جول / طن ( .  5إلى  0.5مواد متوسطة الطاقة ) مواد تتراوح شدة استهالكها للطاقة عن  -

                                           
24

  William , terry , and others , Understanding sustainable architecture , Spon Press, London,2003 ,page 3 
25

 111صـ   –ِزجع سببك  –سعبد عبداٌحٍَُ  
26

 Sullivan – Lynne- and others- The RIBA Guide to Sustainability in Practice - Royal Institute of British 

Architects - British - March 2012  
27

وٍَاات   -رسابٌت دوتاوراٖ  –اٌعّابرة اٌضضازاء وارتببطداب بّفدااوَ اٌتصاَُّ اٌاداخٌٍ ٌٍفٕابدق اٌبَئَات فاٌ جّدورٍاات ِصاز اٌعزبَات  –حسابَ اٌاوردأٌ  

  29صـ   –2010 –جبِعت حٍواْ  –اٌفٕوْ اٌتطبَمَت 
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 .28جٌجٌا جول / طن (  0.5مواد قلٌلة الطاقة ) مواد تقل شدة إستهالكها للطاقة عن  -

ك الطاقة لمواد البناء  بحسب الجداول الخاصة بمعدالت طاقة مواد البناء من مدٌنة ألخرى و تختلف معاٌٌر حساب استهال

طبقاً لوسائل النقل المستخدمة فً نقل المواد فنجد أن الرقم الخاص بنفس المادة ٌختلف من مكان آلخر , كما أن طاقة البناء 

% 10) األلمنٌوم المعاد تصنٌعه ٌحتوي طاقة أقل من بمادة مصنعة من مواد خام تختلف عن نفس المادة المعادة الصنع

من طاقة األلمنٌوم  المصنع من مواد خام ألول مرة ( ,  وٌالحظ أن المواد ذات معدالت الطاقة العالٌة تكلفتها المالٌة عالٌة 

ء المنخفضة مثل ) مثل االستانلٌس ستٌل ومن الممكن إعادة تصنٌعها عدة مرات , و تستخدم مواد البناء ذات طاقة البنا

األخشاب ( بكمٌات كبٌرة عكس استخدام المواد ذات طاقة البناء العالٌة مثل االستانلٌس ستٌل الذي قد ٌستخدم  –الطوب 

بنسب منخفضة فنجد أن ارتفاع معدالت الطاقة البنائٌة قد ٌكن نتٌجة استخدام مواد عالٌة الطاقة أو مواد منخفضة الطاقة 

عى عند اختٌار مواد البناء حساب طاقة البناء النهائٌة التً ٌجب عند حسابها حساب كمٌات المواد على حد سواء لذا ٌرا

 المستخدمة . 

 ( 2035حتى   2007% منذ )  49( زٌادة االستهالك العالمً من الطاقة بنسبة 7شكل رقم )

 

 : معاٌٌر تحقٌق العمارة المستدامة -

لتحقٌق العمارة المستدامة ال بد من توافر معاٌٌر 

 -كفاءة الطاقة  -تتمثل فً  )احترام الموقع 

تحقٌق جودة  -كفاءة المٌاه  -المواد والموارد 

الهواء الداخلً ( وكما هو موضح فً الشكل رقم 

(8 ) 

  

 

(  ٌوضح معاٌٌر تحقٌق االستدامة )  المصدر :الباحث(8شكل رقم )  

 

 

 

                                           
28

جبِعات  –وٍَت اٌفٕوْ اٌتطبَمَات   –رسبٌت ِبجستَز –اٌتَّٕت اٌّستداِت فٌ اٌتصَُّ اٌداخٌٍ ٌٍّٕشآث اٌسَبحَت بّصز  –أحّد عبداٌعظَُ عببٌزحّٓ  

  2013 –حٍواْ 
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 األثر البٌئً للعمارة المستدامة  :  -

تتضمن المخلفات اإلنشائٌة مواد غٌر عضوٌة كاألحجار والخرسانة , ومواد عضوٌة كاألخشاب . وإذا كانت النفاٌات 

 اإلنشائٌة تعد أقل تلوثاً للبٌئة من أنواع النفاٌات األخرى ألن قابلٌة معظمها للتعفن ضعٌفة , إال أن كون معظمها غٌر قابل

للتحلل ٌهدد بالزٌادة المطردة فً كمٌاتها فً البٌئة وبالتالً بتفاقم مشكلتها . ولعل أكثر الطرق فاعلٌة فً التعامل مع 

مشكلة النفاٌات هً تقلٌل كمٌة إنتاجها . وعلى المصمم مراعاة استخدام المواد المستخدمة , واستخدام مواد قابلة إلعادة 

 . 29االستخدام أو التدوٌر

ً حاجة للتقلٌل من التؤثٌرات البٌئٌة المحٌطة للمبنى و نهاٌة حٌاة المبنى , لذا تعتبر المبانً المستدامة ذات آثار بٌئٌة إننا ف

التحول نحو المبانً المستدامة ٌتطلب تحوال فً عملٌة التصمٌم المعماري ووضع  أن, حٌث 30أقل من المبانً األخرى 

تغٌٌر الى بناء األداء على الصعٌد العالمً. خطوة الالمستدام فً سٌاق ٌشجع على إطار جدٌد للتنقل فً تعقٌدات التصمٌم 

وسٌتضمن وضع إطار ٌمكن أن ٌستجٌب لهذا السٌاق تحدٌد النهج المتبعة فً تصمٌم المبانً المستدامة التً ٌجري 

 .31اعتمادها فً إطار الممارسات المعمارٌة الحالٌة، وظهور تصنٌف ذي صلة

العمارة المستدامة ثمرة التفاعل الكامل والوثٌق بٌن المواطن والعوامل البٌئٌة من حوله وفرٌق التصمٌم البٌئً وتعتبر 

بقٌادة المهندس المعماري, وهً تلك العمارة التً تحقق للمواطن الحد الكافً من متطلباته البٌئٌة والحد األدنى من التلوث 

الالزمة لمعٌشته وهو ماٌنعكس بدوره على درجة نوعٌة وكفاءة البٌئة الحضرٌة البٌئً والحد المقبول من الشروط الصحٌة 

ومدى إنتماء المواطن لتلك البٌئة وإلتزامه ووعٌه بالمحافظة علٌها وفاعلٌة وكفاءة الطاقة ,  ولتحقٌق العمارة المستدامة ال 

تحقٌق جودة الهواء  -كفاءة المٌاه  -والموارد المواد  -كفاءة الطاقة  -بد من توافر معاٌٌر تتمثل فً  )احترام الموقع 

 الداخلً ( .

 

 النتائج : 

الواجهة الجنوبٌة فً مساكن صنعاء القدٌمة أكثر عرضة ألشعة الشمس مما ٌجعلها أكثر دفئاً فً فصل   -1

الشتاء القارس , أما فً فصل الصٌف فتكون الواجهة الشمالٌة أكثر عرضة للشمس بٌنما الواجهة الجنوبٌة مظلله 

 معتدلة الحرارة . 

الٌمنً عامة ومساكن صنعاء القدٌمة خاصة فقد كانت أثرت العادات والتقالٌد فً تقسٌم فراغات المسكن  -2

الخصوصٌة واضحة فً عزل بعض الفراغات الخاصة باستقبال الضٌوف عزالً كامالً عن باقً فراغات المسكن 

 وخاصة فراغات استقبال الرجال فقد كانت معزولة فً دور منعزل عن باقً الفراغات األخرى .

منها للسماح بتجدٌد الهواء دون السماح لدخول البرودة  فً الفراغ  وجود فتحات صغٌرة فً الشبابٌك كجزء -3

 وتسمى هذ الفتحات بالشواقٌص .

                                           
29

وٍَت   -سبٌت دوتوراٖ ر –اٌعّبرة اٌضضزاء وارتببطدب بّفدوَ اٌتصَُّ اٌداخٌٍ ٌٍفٕبدق اٌبَئَت فٌ جّدورٍت ِصز اٌعزبَت  –حسبَ اٌوردأٌ  

 29صـ   -2010 –جبِعت حٍواْ  –اٌفٕوْ اٌتطبَمَت 
30

  Sassi- Poala -strategies for sustainable architecture -First published - by Taylor & Francis - British - 2006 - 

pages numbers  9  
31

 David Grierson and Carolyn Moultrie-Architectural Design Principles and Processes for Sustainability-by 

Common Ground Publishing LLC- First published -Champaign, Illinois, USA -2011 
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لمواد البناء وتقنٌاته فً عمارة صنعاء القدٌمة تباٌناً واختالفاً و هً الحجر و الطٌن و الطوب ) اآلجر (  -4

اط المرتفعات الجبلٌة و مع أنماط المناطق و هً بذلك تلتقً مع أنماط عمارة المناطق السهلٌة الساحلٌة و مع أنم

الجافة فً الهضبة الشرقٌة و الشمالٌة وٌعود السبب انه بالرغم ان صنعاء تقع على المرتفعات الجبلٌة العالٌة إال 

 انها تؤتً فً وسط قاع فسٌح ٌحاذي الجبل و هذا جعل صنعاء تجمع الكثٌر من المفارقات البٌئٌة .

إلى إعادة استخدام مواد البناء مرة تلو األخرى عند الصٌانة , أو فً إعادة استخدام ٌلجؤ المعمار الٌمنً  -5

 مواد بناء المبانً المنهارة فً المبانً الجدٌدة .

استخدم المعمار الٌمنً القدٌم مادة الطٌن والطوب فً بناء المسكن الٌمنً فً صنعاء القدٌمة و ذلك  -6

رودة طول الصباح وٌواصل اكتساب واختزان كل الحرارة التً تقع لخاصٌته المناخٌة الذي ٌجعلك تشعر بالب

 علٌه وٌشعها طول اللٌل و هذا ما ٌجعله المادة المناسبة فً ظل ظروفها البٌئٌة الباردة . 

م وهذا ما ٌنبؤ إزدٌاد مشاكل 2035 –م  2007% من عام 49ازدٌاد اإلستهالك العالمً للطاقة بنسبة  -7

 البٌئة وتهدٌدها .

تعتبر العمارة المستدامة إبتكار و إدارة مسئولة عن بناء بٌئة صحٌة قائمة على الموارد الفعالة و المبادئ  -8

من خالل الطاقة و فعالٌة البٌئٌة , و هدف هذه النوعٌة من العمارة هو الحد من التؤثٌر السلبً على البٌئة 

 .الموارد

 المقترحات و التوصٌات : 

ة فً تشكٌل الواجهات المعمارٌة المعاصرة وذلك باستخدام مواد البناء تفعٌل دور الهوٌة المحلٌ -1

 والتقنٌات المتبعة فً التعامل مع هذه المواد وعدم اإلنسٌاق للعشوائٌة فً المزج بٌن القدٌم بالجدٌد .

التؤكٌد على توجٌه الفراغات المعٌشٌة فً مساكن صنعاء بإتجاه الجنوب حٌث تعتبر هً أنسب  -2

الوحدات السكنٌة ٌلٌها الواجهات الغربٌة فالشرقٌة أما الواجهات الشمالٌة فقد ُخصصت لدورات  الواجهات فً

 .كون مظلله ومعتدلة الحرارة صٌفاً المٌاه والمطابخ وتعتبر الواجهات الجنوبٌة أكثر دفئاً فً الشتاء القارس بٌنما ت

وتوظٌفها فً تشكٌل الواجهات المعاصرة اإلهتمام بالعناصر المعمارٌة الموجودة فً الواجهات التقلٌدٌة  -3

 واإلهتمام بالنسب على مستوى العنصر الواحد لتؤكٌد و تعزٌز الهوٌة المحلٌة و التراث الٌمنً .

ٌفضل استخدام مواد وخامات ٌمكن إعادة تدوٌرها و إستخدامها و محاولة توقع لإلستخدام فً المستقبل  -4

 ل من النفاٌات الناتجة عن األعمال اإلنشائٌة .البعٌد فً حالة إنهاء حٌاة المبنى للتقلٌ

تفعٌل دور االعتماد على منظومات زراعٌة خضراء لضبط خصائص الهواء بالمناطق السكنٌة  -5

 وباألخص المنظومات الزراعٌة المثمرة لتحقٌق فائدة إقتصادٌة اضافٌة .

ٌر السلبً على البٌئة الطبٌعٌة تفعٌل دور المصمم والمعماري فً االتجاه نحو مبانً مستدامة تقلل التؤث -6

والمشٌدة وتسعى لجودة كاملة اقتصادٌاً و إجتماعٌاً و بٌئٌاً و تسهم فً إنقاذ الموارد النادرة و تقلٌل إستهالك 

الطاقة و تحسٌن البٌئة مع األخذ فً اإلعتبار دورة حٌاة المبنى كاملة وكذلك الجودة البٌئٌة و الوظٌفٌة و الجمالٌة 

 تقبلٌة . والقٌم المس
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استخدام مواد البناء الصدٌقة للبٌئة والتً ٌكون فٌها محتوى الطاقة منخفض مثل األحجار , األخشاب ,  -7

الرمل , الزلط التً تعمل على تؤخٌر إنتقال الحرارة داخل المبنى وتحقق العزل الحراري المطلوب للمبنى و 
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