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 دراسخ كفبءح اإلضبءح انطجٍؼٍخ ثبنًجبًَ انسكٍُخ انؼبنٍخ ثًذٌُخ أسٍىط

 " أثراج انُصر حبنخ دراسخ"
*سؽميو طو أبؽ الفزل  /األستاذ الجكتؽر

 

 **دمحم عبج الؽىاب العدازي  /الجكتؽر
 ***ىذام حدؼ عمي  /الجكتؽر 

 ****نؽرىان ايسؼ عبج الكخيػ عمى  /ميشجسة

 ، كمية اليشجسة، جامعة أسيؽطالعسارة والترسيػ البيئي أستاذ،* 
 ، بقدػ اليشجسة السعسارية، كمية اليشجسة، جامعة أسيؽطستاذ مداعج**أ

 ، بقدػ اليشجسة السعسارية، كمية اليشجسة، جامعة أسيؽطمجرس***
 ميشجسة بإدارة اإلنذاءات والريانة، جامعة أسيؽط****

 ه1441 –م 0202
 انًهخص انؼرثً: 

حةج أىةػ العؽامةل السة عخة عمةي اةحة اةابمي السسةاني الدةلشية و ةج ل أحج أركان السشعؽمةة البيئيةة و أاإلضاءة الطبيعية 
احي و مؽفخ لإلضاءة الرشاعية في خةل  سةاعات الشيةار ،وىشةاع العج ةج مةؼ الستايةخات الطبيعيةة والترةسيسية التةي  دةاىػ فةي 

ل الفخاغ ،وىشا  عيخ مذلمة السحث حيث  دببت كثخة الستايخات في اعؽ ة معخفة أكثخىا التأعيخ عمي مدتؽي اإلضاءة الطبيعية داخ
 أعيخا عمي وجو التحج ج فتيجف الؽرقة السحثية إلى دراسة جؽدة اإلضاءة الطبيعية بالسساني الدلشية العالية في ظل العؽامل السة عخ 

ة بسؽقع التطبيق وحالة الجراسة مؼ ار فاعات العؽائق والسدافات عمي كفاءة اإلضاءة الطبيعية سؽاء عؽامل عامة أو عؽامل خاا
البيشية  لمسساني الدلشية القائسةة العاليةة التةي أاةسحت  تسيةد بيةا السج شةة ال نعةخا عر فةاز معةج  الديةادة الدةلانية بالسج شةة وزيةادة 

راسة ىحه الحالةة دراسةة  طبيةيةة  قةؽم عمةي عسةل الحاجة إلي مساني سلشية مع قمة السداحات واألراضي الدلشية بالسج شة، ويتػ  د
محاكاه لإلضاءة الطبيعيةة  بؽحةجات سةلشية ذات حةاعت مختمفةة  ومتشؽعةة مةؼ التؽجيةو والسطةلت  لتسثةل الحةاعت الستذةابية فةي 

لي عجة نتةائ  و مجسؽعةة مثيل يا مؼ السساني العالية القائسة والسقارنة بيؼ الةياسات لسعخفة أي العؽامل اكثخ  أعيخا ، مسا   دي إ
 مؼ  التؽايات .

 يمذيخ: 

 عتبةةةةةةةخ اإلضةةةةةةةاءة الطبيعيةةةةةةةة أفزةةةةةةةل مرةةةةةةةجر 
لتقةةةجيػ الزةةةؽء والمةةةؽن الجيةةةج وىةةةي مرةةةجر الزةةةؽء الؽحيةةةج 
الةةةةةحي  تشاسةةةةةر بذةةةةةلل كبيةةةةةخ مةةةةةع اعسةةةةةتجابة السذةةةةةخية. 
أعبتةةةةت األبحةةةةاث والجراسةةةةات أن قمةةةةة ضةةةةؽء الشيةةةةار  ةةةة عخ 

لبجنيةةةةة. عمةةةى الرةةةحة، سةةةؽاء عمةةةةى الرةةةحة الشفدةةةية أو ا
لقةةةج عبةةةت أن السدةةةارات العرةةةبية فةةةي الةةةجماغ  تةةةأعخ بةةةثلث 

وإيقةةةةةةةاز الدةةةةةةةاعة  الشعةةةةةةةخ طةةةةةةةخة مختمفةةةةةةةة مةةةةةةةؼ حيةةةةةةةث
البيؽلؽجيةةةةةة يسلةةةةةؼ أن  ةةةةة دي ذلةةةةةغ إلةةةةةى مذةةةةةاكل اةةةةةحية 
عمةةةةةى السةةةةةجث الطؽيةةةةةل مثةةةةةل اةةةةةجاز وأنةةةةةؽاز أخةةةةةخث مةةةةةؼ 

فالكيخ ةةةةةةاء ع  حتةةةةةةؽي فةةةةةةي  مذةةةةةةاكل الرةةةةةةحة الشفدةةةةةةية.
عةةةي، و التةةةالي إضةةةاء يا عمةةةى نفةةةذ أطيةةةاف الزةةةؽء الطبي

 ]1[لةةةيذ ليةةةا نفةةةذ التةةةأعيخ اإليجةةةابي عمةةةى اةةةحة السذةةةخ
  ذيخ الجعئل بالفعل إلى وجؽد امة بيؼ التعخض ، 
 

 
 ،]0[سةةةةؽاءلزةةةةؽء الشيةةةةار والرةةةةحة واإلنتاجيةةةةة عمةةةةى حةةةةج 

 ةةةتػ الدةةةساح لإلضةةةاءة الطبيعيةةةة بالةةةجخؽ  لمسبشةةةى بذةةةلل 
أساسةةي مةةؼ خةةل  الفتحةةات والشؽافةةح التةةي  ةةؽفخ أكثةةخ مةةؼ 

فيةةةةةي ليدةةةةةت فقةةةةةل إلدخةةةةةا  الزةةةةةؽء إلةةةةةى بيئةةةةةة  وظيفةةةةةة
ةةةةةا لمدةةةةةساح باع رةةةةةا  السرةةةةةخي مةةةةةع  داخميةةةةةة، ولكةةةةةؼ أيزب
البيئةةةةةةةة الخارجيةةةةةةةة، وأعتسةةةةةةةج نؽعيةةةةةةةة وكسيةةةةةةةة اإلضةةةةةةةاءة 
الطبيعيةةةة التةةةي  ةةةجخل السبشةةةى عمةةةى عؽامةةةل داخميةةةة خااةةةة 
بالفخابةةةةات وخارجيةةةةة خااةةةةة بالبيئةةةةة الطبيعيةةةةة والسسةةةةاني 

الخئيدةةةةةةةي السحيطةةةةةةةة، الخاحةةةةةةةة السرةةةةةةةخية ىةةةةةةةي السحةةةةةةةجد 
 ةةةةةةةؽفخ اإلضةةةةةةةاءة الجيةةةةةةةجة كثافةةةةةةةة  لستطمسةةةةةةةات اإلضةةةةةةةاءة.

مشاسةةةةسة وا جاىبةةةةا لإلضةةةةاءة فةةةةي مشطقةةةةة السيسةةةةة، و قةةةةجيػ 
المةةةةةةؽن السشاسةةةةةةر، و يةةةةةةاب اعندعةةةةةةاج والةةةةةةؽى . كسةةةةةةا أن 
 فزةةةةةيلت إضةةةةةاءة و ختمةةةةةو بةةةةةاختلف العسةةةةةخ والجةةةةةشذ 

  

 

 AUCES 
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والؽقةةةةةةت مةةةةةةؼ اليةةةةةةؽم أو الدةةةةةةشة، كسةةةةةةا  تايةةةةةةخ متطمسةةةةةةات 
لعسةةةةخ كسةةةةا ىةةةةؽ مؽضةةةة  مدةةةةتؽيات اإلضةةةةاءة مةةةةع  قةةةةجم ا

 62فاألاةةةةةةةخان المةةةةةةةح ؼ يلةةةةةةةؽن عسةةةةةةةخىػ (1)بالجةةةةةةةجو  

ةةةا فةةةأكثخ يحتةةةاجؽن إلةةةى ضةةةعو كسيةةةة اإلضةةةاءة التةةةي  عامب
ةةةةا ألداء 02يحتاجيةةةةا األاةةةةخان المةةةةح ؼ ىةةةةػ ب عسةةةةخ عامب

ا بالجقة والؽقت نفدييسا  ]3[.ميامب
 وانًهًخسٍ ناطجمب  اإلضبءحيستىي  )1(جذول

 نوع اإلضاءة التي تتطلبها الفاعلية (LUX)يات اإلضاءة مستو

 صعوبة المهمة مهمة أكثر دلة مهمة دليمة مهمات عادية

 04بأعمار الل من  ونمستخدم
 عام

 عام 55 -04المستخدمون بعمر 
 55فما فوق المستخدمون بأعمار 
 عام

 سن المستخدمين

 إضاءة ضعيفة جدا   54 04 04

 ةإضاءة ضعيف 044 55 54

 إضاءة متوسطة 044 054 044

 إضاءة مناسبة 544 044 044

 
 اإلضةةةةاءة الطبيعيةةةةة جراسةةةةة سةةةةمؽعل عةةةةجة أبحةةةةاثا جيةةةةت و 

 يافقامةةةةةةت بعزةةةةةة اومةةةةةةا  ةةةةةة عخ عمييةةةةةة او ادراع مذةةةةةةلل ي
بجراسةةةة  ةةةأعيخ الكثافةةةة البشائيةةةة و ندةةةسة السدةةةاحة السبشيةةةة 

 sky viewءومعامةةةةل وضةةةةؽح الدةةةةسا  ]4[و  ؽزيعيةةةةا
factor   دةةةةةةةةتخجم السعامةةةةةةةةل كس اةةةةةةةةخ لشدةةةةةةةةسة و التةةةةةةةةي

مشيةةةا مةةةا ركةةةد عمةةةي و  ]5[السدةةةاحة السخئيةةةة مةةةؼ الدةةةساء 
دراسةةةة السشةةةاور وأداءىةةةا فةةةي  ؽاةةةيل الزةةةؽء و مشيةةةا مةةةؼ 
قةةةةةةام بجراسةةةةةةة السسةةةةةةاني مةةةةةةؼ حيةةةةةةث الذةةةةةةلل و العسةةةةةةق و 
الفتحةةةةةةةات والتعامةةةةةةةل معيةةةةةةةا  و أجخيةةةةةةةت عةةةةةةةجة  جةةةةةةةارب 
ممسؽسةةةةو لحةةةةل ازمةةةةو نقةةةةي اإلضةةةةاءة  الطبيعيةةةةة و رفةةةةع 

شةةةةاءا عمةةةةي معخفةةةةة السذةةةةلمة التةةةةي  دةةةةببت فةةةةي كفاء يةةةةا ب
الةةةةةةةشقي و  ةةةةةةةػ  رةةةةةةةشية أجيةةةةةةةدة و أنعسةةةةةةةة اإلضةةةةةةةاءة 

 ]6[(0)الطبيعية عمي ىحا األساس ويبيشو الججو  

اإلضةةةاءة الطبيعيةةةة  مدةةةتؽيات ةةةجرس ىةةةحه الؽرقةةةة السحثيةةةة 
حالةةةة ك ىةةةاو ةةةػ اختيار  ةدةةةلشيال األبةةةخاج مجسؽعةةةة مةةةؼفةةةي 

لعؽائةةةةق دراسةةةةة  زةةةةػ أكثةةةةخ مةةةةؼ نسةةةةؽذج لجراسةةةةة  ةةةةأعيخ ا
واعر فةةةةةاز عمةةةةةى ضةةةةةؽء الشيةةةةةار فةةةةةي األمةةةةةاكؼ السختمفةةةةةة 

أخةةةةحت اياسةةةةات حةيةيةةةةة فةةةةي  بالسسةةةةاني الدةةةةلشية العاليةةةةة
بعةةةةةح الؽحةةةةةجات بيةةةةةا و ةةةةةػ  كسمةةةةةة الةياسةةةةةات بؽاسةةةةةطة 

إل سةةةةام اخةةةةح  dialux evo 9.1بخنةةةةام  السحاكةةةةاة 
جسيةةةع الةةةةيػ فةةةي األوقةةةات واألمةةةاكؼ التةةةي يرةةةعر الةيةةةاس 

 .اني الدلشيةبيا نعخا لذجة خرؽاية السس
 
 
 
 
 

 ( أَظًخ اإلضبءح وأيبكٍ تطجٍمهب.2)جذول 

 أَظًخ اإلضبءح يكبٌ أداح تجًٍغ انضىء وسٍهخ تىجٍه اإلضبءح طجٍؼخ انًجًُ

 مبني عميك
 بئر ضوء

 TDGS السطح

) tubular daylight 

guidance system  (  الواجهة متعدد األدوار 

 مبني عميك
 منور

 السطح والواجهة
Heliostat 

 السطح متعدد األدوار

 Heliobus السطح بئر ضوء متعدد األدوار

 مبني عميك
 أنابيب ضوئية

 السطح
Himawary 

 الواجهة متعدد األدوار

 مبني عميك
 أنابيب ضوئية

 السطح
Parans 

 الواجهة متعدد األدوار

 مبني عميك
 Sundolier السطح بئر ضوء

 متعدد األدوار

 مبني عميك
 Sunportal السطح بئر ضوء

 متعدد األدوار

 SunCentral السطح والواجهة بئر ضوء متعدد األدوار

 مبني عميك
 السطح أنابيب ضوئية

HSL 

System hybrid luminaire متعدد األدوار 
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 :حبنخ انذراسخ

 شقدةةةةػ السج شةةةةة الةةةةي حيةةةةيؼ رئيدةةةةييؼ يحتةةةةؽي كةةةةل مشيةةةةا 
لبشائيةةةةة خرؽاةةةةا فةةةةي عمةةةةى مشةةةةاطق عةةةةجة عميةةةةة الكثافةةةةة ا

األجةةةةةداء القجيسةةةةةة مةةةةةؼ لسج شةةةةةة فيةةةةةي ذات ندةةةةةي  كثيةةةةةة 
  (1) الل يحتؽي عمى اؽارز داخمية ضيقة

 

كسةةا  حتةةؽي عمةةةى مشةةاطق جج ةةجة يامةةةر عمييةةا اعر فاعةةةات 
يرةةةل  ثحيةةة( 0)اةةةلل احتياجةةةات السج شةةةة  العاليةةةة لتمبيةةةة

 (3 عجاد الدلان لسا ىؽ مؽض  بالججو  )ججو  
 (: ػذد األثراج وانًسبحبد انتً تشغههب3جذول )

 بخج 6620  عجد األبخاج
 السداحة األرضية التي  ذاميا األبخاج

(0)كػ  
 0كػ 1903

متؽسل عجد الؽحجات التي  حؽييا األبخاج 
 وحجة 011609   )وحجة(

 فخد 056271 يذاميا عجد أفخاد
 وحجة 76956 وحجات دون الجور الخامذ

 فخد 93116 يذاميا عجد أفخاد
متؽسةةةةةل معةةةةةج  التةةةةةداحػ بالسج شةةةةةة كلةةةةةل الةةةةةي  أنويتزةةةةة  

فةةةةةةةةخد الةةةةةةةةي عةةةةةةةةجد بةةةةةةةةخف  458,547بستؽسةةةةةةةةل  1,01
األبةةةةخاج فةةةةي الؽقةةةةت الحةةةةالي  ، و رةةةةل378,278يدةةةةاوي 

  تخاوح ار فاعيا  6620الي أي ما يعاد  
 (3) بالذةةةةةةةةللىةةةةةةةةؽ مبةةةةةةةةيؼ  كسةةةةةةةةا]7[دور +15-6ؼ مةةةةةةةة

 1903و حتةةةةل مدةةةةاحة  رةةةةل فةةةةي الؽقةةةةت الحةةةةالي الةةةةي 

% مةةةؼ إجسةةةالي السدةةةاحة البشائيةةةة 17أي مةةةا يعةةةاد   0كةةةػ
 (4الل)بسج شة أسيؽط 

 
 (: خرٌطخ أسٍىط يىضح ػهٍهب أيبكٍ اَتشبر األثراج انؼبنٍخ.2)شكم رلى 

 انًصذر: صىرح جىٌخ نهًذٌُخ ثتؼذٌم يٍ انجبحث

 

 

 

 
: أػذاد األثراج انتً تحتىي ػهى ػذد أدوار ثذأ يٍ دور 3شكم رلى 

 دور 15واحذ انً األثراج انتً تسٌذ ػٍ 

انُتبئج انُهبئٍخ نهتؼذاد انؼبو نهسكبٌ انًصذر: ثٍبَبد يجًؼخ يٍ 

 )انسكبٌ واإلسكبٌ( 2117واإلسكبٌ وانًُشآد 

 
 

 
 : خرٌطخ يذٌُخ أسٍىط1شكم رلى 

 انًصذر: انهٍئخ انؼبيخ نهتخطٍظ انؼًراًَ وزارح اإلسكبٌ وانًرافك
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متؽسةةةةةل  ويلةةةةةؽن لمؽحةةةةةجة  0م 122و فةةةةخض أن بستؽسةةةةةل 

فةةةةي  9039عةةةةجد الؽحةةةةجات السؽجةةةةؽدة بالسسةةةةاني الدةةةةلشية 
 11فسحدةةةةةاب متؽسةةةةةل ار فاعةةةةةات األبةةةةةخاج كةةةةةل دور ليةةةةةا 

وجةةةةةةو التقةةةةةةج خ يلةةةةةةؽن عةةةةةةجد الؽحةةةةةةجات التةةةةةةي  عمةةةةةةىدور 
وحةةةةةةةةةجة سةةةةةةةةةلشية مشيةةةةةةةةةا  011609 حؽييةةةةةةةةةا األبةةةةةةةةةخاج 

 ىي دون الجور الخامذ يذاميا عجد سلان  76956
 (:4)بالججو  فخد مؽض   122243يداوي 

 

انؽن  خزةةةةةع ابمةةةةةر مسةةةةةاني السج شةةةةةة فةةةةةي  رةةةةةسيسيا لقةةةةة
البشةةةاء السؽحةةةةج لتشعةةةيػ أعسةةةةا  البشةةةاء فةةةةي مرةةةخ )قةةةةانؽن 

( حيةةةةث يزةةةةع القةةةةانؽن عةةةةجة محةةةةجدات 0228لدةةةةشة 119

مةةةؼ حيةةةث أبعةةةاد الاةةةخف وأقرةةةخ وأطةةةؽ  بعةةةج لماخفةةةة، كسةةةا 
وضةةةةع اقةةةةل ندةةةةسة لمفتحةةةةات فةةةةي الاةةةةخف وأبعةةةةاد السشةةةةاور 

ندةةةةةسة مدةةةةةاحة  لتكةةةةةؽن السخررةةةةةة لإلضةةةةةاءة والتيؽيةةةةةة 
مدةةةةاحة األرضةةةةةية % مةةةةؼ 8الذةةةةساع التةةةةي ع  قةةةةل عةةةةؼ 
ع  رةةةةةم  فةةةةةي كةةةةةل أنيةةةةةا  توالتةةةةةي أعبتةةةةةت عةةةةةجة دراسةةةةةا

 حرةةةةل عمةةةةى مقةةةةجار  السج شةةةةة وذلةةةةغ عن ]9[ ]8[األدوار.
 إاةةةعاز اسدةةةي مسااةةةخ والدةةةساء ذات ندةةةسة مةةةؼ الرةةةفاء

مسةةةا يعةةةدز مةةةؼ  لؽقؽعيةةةا فةةةي السشةةةاخ اإلقميسةةةي الرةةةحخاوي 
اعكتدةةةةاب الحةةةةخاري ويتخ ةةةةر عميةةةةو اعحتيةةةةاج إلةةةةى فتحةةةةات 

ميةةةل لمحةةةج مةةةؼ دخةةةؽ  الحةةةخارة إلةةةى السسةةةاني اةةةايخة ذات  ع
]12[ ]11[ . 

 يكبٌ إجراء انذراسخ:
 :(5)بذارز جامعة السمغ فيرل( الل )أبخاج الشرخ 

وىةةةةةةي عسةةةةةةارة عةةةةةةؼ سمدةةةةةةمة أبةةةةةةخاج  ةةةةةةػ  قدةةةةةةيسيا الةةةةةةي 

  :مجسؽعات
  فقةةةل 6مشيةةةا  وحةةةجة بالةةةجور 05بةةةخج ا: يحتةةةؽي عمةةةى

وحةةةةةجة عمةةةةةى مشةةةةةاور  11عمةةةةةى الذةةةةةارز الخئيدةةةةةي و
وحةةةةةجات مطمةةةةةة عمةةةةةى جيةةةةةةخان  8الجيةةةةةر الجاخميةةةةةة و

  .بسدافات قريخة
  فقةةةل مطمةةةة  8وحةةةجة مشيةةةا  02بةةةخج ب: يحتةةةؽي عمةةةى

 6عمةةةةةى مشةةةةةاور جيةةةةةر خارجيةةةةةة و 4عمةةةةةى الذةةةةةارز و
 .مطمة عمى جيخان بسدافات قريخة

  وحةةةجة بالكامةةةل فةةةي مؽاجيةةةة الجيةةةخان 18بةةةخج ج: بةةةو 
 .إما بذلل مسااخ او عؼ طخيق مشؽر جير

  وحةةةةجة بالكامةةةةل فةةةةي مؽاجيةةةةة جيةةةةخان  00بةةةةخج د: بةةةةو
بسدةةةةافات قرةةةةيخة إمةةةةا مسااةةةةخة أو عةةةةؼ طخيةةةةق مشةةةةؽر 

 .جير

 
أدوار فسا فؽة  6مؼ (: إجسالي ندسة األبخاج العالية 4)الل رقػ 

 بالشدسة لمسساني الدلشية بالسج شة
الشتائ  الشيائية لمتعجاد العام لمدلان السرجر: بيانات مجسعة مؼ 
 )الدلان واإلسلان( 0217واإلسلان والسشذآت 

 : يؼذالد اإلسكبٌ فً يذٌُخ أسٍىط4جذول 
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 اسر

 )أسرة(
951995 931505 9931391 

 أفراد

 )فرد(
5351309 5931995 3951931 

عذد انحجراث 

 )حجرة(
9501935 9531503 0151315 

يتىسط عذد 

 األسرة )فرد(
3.5 3.9 3.99 

يعذل انتساحى 

عذد  /)فرد

 انحجراث(

9.55 9.93 9.59 

 
 : صىرح حمٍمٍخ ألثراج انُصر 5شكم رلى 

 انًصذر: تصىٌر انجبحث
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  وحةةةةجات سةةةةلشية بالكامةةةةل مطمةةةةة عمةةةةى  6أبةةةةخاج بيسةةةةا
  .جيخان بسدافة قريخة

 ةةةػ اختيةةةار مشطقةةةة أبةةةخاج الشرةةةخ لمجراسةةةة لسةةةا فييةةةا مةةةؼ 
الدةةةةةةلشية فيةةةةةةي عةةةةةةجة أبةةةةةةخاج  عةةةةةةجد لحةةةةةةاعت الؽحةةةةةةجات 

دور  11ار فاعيةةةةةةةا حةةةةةةةؽالي  يبمةةةةةةة و  (6متجةةةةةةةاورة )اةةةةةةةلل
سةةةةلشي مخ فةةةةع عةةةةؼ األرض بةةةةجور ارضةةةةي  جةةةةاري،  تةةةةؽفخ 
عةةةةجة ظةةةةخوف  دةةةةس  لمجراسةةةةة لتشةةةةؽز الؽحةةةةجات فسشيةةةةا مةةةةا 
ىةةةةؽ عمةةةةى الذةةةةارز الخئيدةةةةي بةةةةل عؽائةةةةق ومشيةةةةا مةةةةا ىةةةةؽ 
مطةةةةل عمةةةةى مشةةةةؽر جيةةةةر واةةةةارز جةةةةانبي بعةةةةجة  ؽجييةةةةات 

 تدةةةػ السطةةةلت والذةةةؽارز البيشيةةةة بةةةيؼ و  مختمفةةةة لمفخابةةةات
األبةةةةةةةةخاج عةةةةةةةةجا الذةةةةةةةةارز الخئيدةةةةةةةةي بالزةةةةةةةةيق والرةةةةةةةةاخ 

 .(7)الل

و يةةةةجف اختيةةةةار الحالةةةةة إلةةةةى دعةةةةػ اعفتخاضةةةةات واألبحةةةةاث 
بالسدةةةةةةةةلؼ  الشعخيةةةةةةةةة بالةياسةةةةةةةةات بالفخابةةةةةةةةات السختمفةةةةةةةةة

و حج ةةةةةةج أمةةةةةةاكؼ نقةةةةةةي اإلضةةةةةةاءة مةةةةةةع محاولةةةةةةة معخفةةةةةةة 
فةةةةي  الدةةةةبر بذةةةةلل عسمةةةةي.  مةةةةؼ عةةةةػ  ةةةةػ اخةةةةح الةياسةةةةات

كسةةةةا ىةةةةؽ  A ،B ،Cحةةةةاعت مختمفةةةةة  3لةةةةثلث  0-بةةةةخج أ
مختمفةةةةةةة وىةةةةةةي  علعةةةةةةة أدوار فةةةةةةي ،(8مؽضةةةةةة  )بالذةةةةةةلل

الةةةةةجور األو  والخابةةةةةع والعااةةةةةخ كةةةةةل مشيةةةةةا يحتةةةةةؽي عمةةةةةى 
فخابةةةات ذات  ؽجييةةةات مختمفةةةة ولكةةةؼ  تحةةةج جسيعيةةةا فةةةي 
أبعةةةاد الفتحةةةات لمفخابةةةات الستساعمةةةة و قةةةارب أبعةةةاد الاةةةخف 

 .ق في مؽاد التذطيروفي الاالر األعػ  تطاب

 
 : يجًىػخ األثراج ويب ٌحذهب يٍ شىارع وأثراج يجبورح 6شكم رلى 

 انًصذر: صىرح يجًؼخ ثىاسطخ انجبحث يٍ خرائظ األثراج وانصىرح انجىٌخ 

  

 : صىرح حمٍمٍخ يٍ انشىارع انجٍٍُخ ثٍٍ األثراج7شكم رلى 

 تصىٌر انجبحث المصدر:
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 ثبنجرج انًمبش Cو Bو Aىحذاد أيبكٍ ان :3شكم رلى 

 
 : Aالؽحجات

الذةةةارز الخئيدةةةي و تكةةةؽن  ى( عمةةة9)اةةةلل  A طةةةل الؽحةةةجة
مةةةةةةؼ بةةةةةةخفتيؼ واةةةةةةالة يطةةةةةةلن عمةةةةةةى الذةةةةةةارز بتؽجيةةةةةةو 

بخ ةةةةةي أمةةةةةا السطةةةةةسخ فيةةةةةؽ عمةةةةةى مشةةةةةؽر خةةةةةجمي -جشةةةةةؽ ي
خقي والحسةةةةةام فيقةةةةةع اةةةةةساكو عمةةةةةى اةةةةة –بتؽجيةةةةةو جشةةةةةؽ ي 

و ةةةػ عسةةةل الةياسةةةةات  مشةةةؽر ولكةةةؼ بتؽجيةةةو اةةةسا  اةةةخقي
بةةةالجدء السطةةةل عمةةةى السشةةةؽر حيةةةث إن الجةةةدء السطةةةل عمةةةى 
الذةةةةةارز ع يعةةةةةاني مةةةةةؼ مذةةةةةللت نقةةةةةي فةةةةةي اإلضةةةةةاءة 

 الطبيعية في جسيع الطؽابق.
 
 
 
 

 : Bالؽحجة 
وىةةةي وحةةةجة  حتةةةؽي عمةةةى اسةةةتةسا  لةةةيذ بةةةو نافةةةحة مسةةةا 

يء وبخفةةةةة معيذةةةةة  طةةةةل عمةةةةى مشةةةةؽر يجعمةةةةو بيةةةةخ مزةةةة
اةةةةةخقي وىةةةةةؽ أقةةةةةخب لمتؽجيةةةةةو -جيةةةةةر ذو  ؽجيةةةةةو اةةةةةسالي

لذةةةةخقي وبخفتةةةةي نةةةةؽم يطةةةةلن عمةةةةى نفةةةةذ مشةةةةؽر الجيةةةةر 
اةةةةةةخقي ولكةةةةةةؼ أقةةةةةةخب لمتؽجيةةةةةةو –لكةةةةةةؼ بتؽجيةةةةةةو جشةةةةةةؽ ي 

العةةةةائق  إنالجشةةةةؽ ي و عةةةةائق بةةةةشفذ طةةةةؽ  السبشةةةةي حيةةةةث 
ىةةةةؽ فةةةةخز لخةةةةخ مةةةةؼ السبشةةةةي نفدةةةةو ومشيسةةةةا بخفةةةةة بيةةةةا 

بخ ةةةةي -مشةةةةؽر بتؽجيةةةةو اةةةةسالياةةةةساع لخةةةةخ يطةةةةل عمةةةةى 
ولكةةةةؼ أقةةةةخب لمذةةةةسا  ويذةةةةتخع فةةةةي نفةةةةذ السشةةةةؽر اةةةةساع 

 اةةةخقي أقةةةخب إلةةةى الذةةةخة  السطةةةسخ ولكةةةؼ بتؽجيةةةو اةةةسالي
 .(12)الل 

 
 B(: تصًٍى انىحذح 11شكم رلى )

 انًصذر: خرائظ يٍ يكتت انًصًى انًؼًبري

 
 

 
   A(: تصًٍى انىحذح 9) شكم رلى

 انًصذر: خرائظ يٍ يكتت انًصًى انًؼًبري
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 : Cالؽحجة 
مةةةةةؼ اةةةةةالة اسةةةةةتةسا  بةةةةةجون نافةةةةةحة  C تكةةةةةؽن الؽحةةةةةجة 

– طةةةل عمةةةى مشةةةؽر مفتةةةؽح بتؽجيةةةو اةةةسالي  بةةةخفوعةةةلث 
 .(11)الل  بخ ي

 
 Cتصًٍى انىحذح  (:11شكم رلى )

 انًصذر: خرائظ يٍ يكتت انًصًى انًؼًبري

 انًحبكبح وانمٍبسبد:

فةةةي اةةةيخ فبخا ةةةخ فةةةي نيةةةار ذا سةةةساء  ةةةػ اخةةةح الةياسةةةات 
اة لعةةةجة وحةةةجات اةةةحؽة كسةةةا ىةةةؽ مؽضةةة  بالرةةةؽر السعطةةة

 ةةةةةػ اخةةةةةح و  والطؽابةةةةةق،سةةةةةلشية مختمفةةةةةة السؽقةةةةةع والسطةةةةةل 
 luxmeterالةياسةةةةةةةةةةات الحةيةيةةةةةةةةةةة بؽاسةةةةةةةةةةطة جيةةةةةةةةةةاز 

مةةةةةؼ عةةةةةػ  ةةةةةػ عسةةةةةل رفةةةةةع كامةةةةةل  و (10)بالذةةةةةللمؽضةةةةة  

لشقةةةةةةةةاط عةةةةةةةةجة كأبعةةةةةةةةاد الفتحةةةةةةةةات و ملؽنا يةةةةةةةةا و مةةةةةةةةؽاد 
 ةةةةةةأ ي التذةةةةةةطير الخااةةةةةةة بيةةةةةةا ، و دراسةةةةةةة السطةةةةةةل و 

ات مسةةةةا دفةةةةع اعىتسامةةةة الخرؽاةةةةية السرةةةةخية عمةةةةي راس
اةةةةةةابمي السسةةةةةةاني الدةةةةةةلشية حفاظةةةةةةا عمةةةةةةى خرؽاةةةةةةيتيػ 
السرةةةخية لمةيةةةام بسسارسةةةات مةةةؼ اةةةانيا الحةةةج مةةةؼ الكذةةةو 

 ضؽء الشيار الجاخل مؼ  السرخي ولكشيا  حج أيزا مؼ
الشؽافةةةح أو أبلقيةةةا وعةةةجم اعسةةةتفادة مشيةةةا وذلةةةغ مؽضةةة  

اعتسةةةةةجت الؽحةةةةةجات فةةةةةي  ذةةةةةطيبيا  برةةةةةؽر مةةةةةؼ الطبيعةةةةةة
الفا حةةةة فةةةي الاالةةةر ذات خااةةةية ت اعمةةةى األلةةةؽان الةةةجىان

انعلةةةةاس عاليةةةةة لمحةةةةؽائل واألسةةةةةو واألرضةةةةية السؽزا يةةةةغ 
البيزةةةةةةةةاء أو البؽرسةةةةةةةةميؼ الفةةةةةةةةا   أيزةةةةةةةةا فةةةةةةةةي إحةةةةةةةةجث 

 الفخابات بالؽحجة.
 ةةةةػ عسةةةةل الةياسةةةةات عمةةةةى عةةةةجة وحةةةةجات سةةةةلشية بةةةةأدوار 

مبةةةةةةيؼ وكانةةةةةةت القةةةةةةخاءات كسةةةةةةا ىةةةةةةؽ مختمفةةةةةةة لمؽحةةةةةةجات 
 (17-13)الل باألالا  

نةةةةات أن لطةةةةؽ  العةةةةائق الشرةةةةير األكبةةةةخ فةةةةي  بةةةةيؼ السقار 
التةةأعيخ عمةةةى اإلضةةاءة الطبيعيةةةة  ميةةو إبعةةةاد وزوايةةا السطةةةل 
حيةةةث  تستةةةع الؽحةةةجات ذات الةةةجور العةةةالي بشدةةةسة ع بةةةأس 
بيةةةا مةةةؼ اإلضةةةاءة فةةةي حالةةةة  ؽاجةةةجىا عمةةةى مطةةةل واسةةةع 
بيشسةةةةةا  قةةةةةل ندةةةةةسة اإلضةةةةةاءة بذةةةةةلل بيةةةةةخ مخضةةةةةي فةةةةةي 

ابةةةةات السطمةةةةة عمةةةةى األدوار الدةةةةفمية بيشسةةةةا ع  تستةةةةع الفخ 
 األحؽا .مشاور داخمية بإضاءة مخضية في جسيع 

 

 
 lux meter: جهبز 12شكم رلى 

 انًصذر: 

 
 ثبنذور األول A: انىحذح 13شكم رلى 
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 بشرثبنذور انؼ B: انىحذح 17شكم رلى 

 :انًحبكبحيؼبٌرح ثرَبيج 

 dialux ةةةػ عسةةةل السحاكةةةاة مةةةؼ خةةةل  بخنةةةام  
evo  ىةةةةةةةؽ بخنةةةةةةةام  قجمةةةةةةةو السعيةةةةةةةج األلسةةةةةةةاني لتطبيةةةةةةةق

 كشؽلؽجيةةةا اإلضةةةةاءة ،وأجخيةةةت السعةةةةا خة لمتحقةةةق مةةةةؼ دقةةةةة 
 3فةةةي  نتةةةائ  السحاكةةةاة ومةةةجي مطابقةةةة الشتةةةائ  لمةياسةةةات

 عمةةةةةى وإحةةةةةجاىاحةةةةةاعت مختمفةةةةةة إحةةةةةجاىا عمةةةةةى الذةةةةةارز 
اةةةةؽارز جانبيةةةةة فةةةةي حةةةةيؼ أن  عمةةةةىجيةةةةر وأخةةةةخي مشةةةةاور 

اخةةةح نسةةةؽذج مةةةؼ  سةةةلشية،  ةةةػمشةةةاور  عمةةةىجسيةةةع خةةةجما يا 
الؽحةةةةةجات الدةةةةةلشية بالةةةةةجور األو  كشسةةةةةؽذج لةةةةة دوار ذات 

الخابةةةةةةع كشسةةةةةةؽذج لةةةةةة دوار  و الةةةةةةجوراعر فةةةةةةاز السةةةةةةشخفح 
و نسةةةةةؽذج بالةةةةةجور العااةةةةةخ كشسةةةةةؽذج  متؽسةةةةةطة اعر فةةةةةاز

ج الةةةةةةةي عةةةةةةةجة لةةةةةةة دوار السخ فعةةةةةةةة،  ةةةةةةةػ  قدةةةةةةةيػ الشسةةةةةةةاذ
  :مجسؽعات كالتالي

الدةةةةلشية السشةةةةاور  عمةةةةىمجسؽعةةةةة الخةةةةجمات السطمةةةةة  .1
 .والعااخ والخابعاألرضي  بالجور

 عمةةةىلسجسؽعةةةة الفخابةةةات التةةةي  طةةةل بذةةةلل مسااةةةخ  .0
 .بمكؽن مشاور جير عسيقة أو مؼ خل  

 عمةةةىلسجسؽعةةةة الفخابةةةات التةةةي  طةةةل بذةةةلل مسااةةةخ  .3
 .اارز جانبي أو مؼ خل  بمكؽن 

ل  عسميةةةةةة السعةةةةةا خة فةةةةةي السجسؽعةةةةةة أ ويتزةةةةة  مةةةةةؼ خةةةةة
لمخةةةجمات السطمةةةة عمةةةى السشةةةاور الدةةةلشية قةةةج حققةةةت ندةةةسة 

(، بيشسةةةا السجسؽعةةةة ب لمفخابةةةات التةةةي  طةةةل 2.11خطةةةا )
بذةةةلل مسااةةةخ أو مةةةؼ خةةةل  بمكةةةؽن عمةةةى مشةةةاور عسيقةةةة 

 ، والسجسؽعة ج (2.02-حققت ندسة خطا  داوي )
 

 
 

التةةةةةةي  طةةةةةةل عمةةةةةةى اةةةةةةارز جةةةةةةانبي حققةةةةةةت ندةةةةةةسة خطةةةةةةا 
(، لةةةةحا يلةةةةؽن متؽسةةةةل الخطةةةةأ فةةةةي القةةةةخاءات كلةةةةل 2.13)
 التةةةةةةةةةةالي مدةةةةةةةةةةتؽيات (18 الذةةةةةةةةةةلل)( ويؽضةةةةةةةةةة  2.10)

 اإلضاءة لعسمية السعا خة.

 
 ثبنذور األرضً C: انىحذح 14شكم رلى 

 
 ثبنذور انراثغ B: انىحذح 15شكم رلى 

 
 ثبنذور انراثغ C: انىحذح 16شكم رلى 
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 انفرق ثٍٍ انًحبكبح وانمٍبسبد انحمٍمٍخ ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ  13شكم رلى 

 انمٍبش ثجرَبيج انًحبكبح:

لؽقةةةت مةةةؼ اإلضةةةاءة الطبيعيةةةة  تايةةةخ دائسةةةا ويختمةةةو فةةةي ا
اليةةةةةؽم والدةةةةةشة، فةةةةةي بعةةةةةح األحيةةةةةان بدلسةةةةةة و ةةةةةسلء، 
ةةا بدةةخعة، إنيةةةا  ختمةةو مةةؼ ملةةةان  خةةخ وفقةةا لعةةةجة  وأحيانب
ا مةةةؼ مشاخةةةات ضةةةؽء الشيةةةار السختمفةةةة فةةةي  مقةةةا يذ بةةةجءب
جسيةةةةةةع أنحةةةةةةاء العةةةةةةالػ إلةةةةةةى التؽزيةةةةةةع السعقةةةةةةج والةةةةةةجقيق 

 ةةةةةػ عسةةةةةل لةةةةةحا  10لمدةةةةةطؽز عمةةةةةى نطةةةةةاة بخفةةةةةة فخديةةةةةة.
محاكةةةةاة كامةةةةل لمةةةةثلث وحةةةةجات السةةةةحكؽرة باستفاضةةةةة فةةةةي 

فرةةةةؽ  مةةةةؼ العةةةةام فبخا ةةةةخ  4أدوارىةةةةا األر عةةةةة وفةةةةي خةةةةل  
 واععتةةةجاليؼ)فرةةةل الرةةةية(  وأبدةةةطذ)فرةةةل الذةةةتاء( 

 ةةةةةػ اخةةةةةح الةياسةةةةةات فةةةةةي نةةةةةؽفسبخ )فةةةةةي اةةةةةيخي مةةةةةا ؽ و 
 ؽقيةةةةةت الدةةةةةاعة الثامشةةةةةة و العااةةةةةخة اةةةةةساحا و الثانيةةةةةة 

مةةةةؼ مةةةةجي السذةةةةلمة عةةةةؼ  تأكةةةةجعرةةةةخا لمظيةةةةخا و الخابعةةةةة 
طخيةةةةةق اخةةةةةح متؽسةةةةةطات الةياسةةةةةات بةةةةةاليؽم السقةةةةةاس فةةةةةي 

 . الفرل
 نًُبلشخ:ا

 بشاء عمى الةياسات الدابقة لؽحظ أن:
 :Aفي الؽحجة 

بجسيةةةةةع أدوارىةةةةةا بجسيةةةةةةع متؽسةةةةةطات الةياسةةةةةات بالدةةةةةةشة 
كانةةةةةت اإلضةةةةةاءة كافيةةةةةة جةةةةةجا حتةةةةةي فةةةةةي الفةةةةةخاغ الرةةةةةالة 

قةةةةل حيةةةةث الطةةةةؽلي السزةةةةاء مةةةةؼ فتحةةةةة بمكةةةةؽن جانبيةةةةة ف
عكةةةذ فةةةي الةةةجور الخابةةةع مسةةةا يجعميةةةا  552 رةةةل  المةةةي 

مشاسةةةسة لكةةةؼ  ديةةةج فةةةي ابمةةةر أوقةةةات العةةةام خرؽاةةةا فةةةي 
فةةةخاغ الاخفةةةة  فيةةةي فةةةي متؽسةةةل اةةةيخ فبخا ةةةخ )الذةةةتاء( و 

عكةةةةذ مسةةةةا يجعميةةةةا  163اقةةةةل ايةةةةاس سةةةةجمتو القةةةةخاءات 
مخضةةةية فةةةي ابمةةةر العةةةام ،و  ديةةةج عةةةؼ الشدةةةسة السطمؽ ةةةة 

( عكةةةةةةذ بذةةةةةةلل كبيةةةةةةخ  152-52لإلضةةةةةةاءة الطبيعيةةةةةةة )
عكةةةةذ مسةةةةا قةةةةج  1377حيةةةةث  رةةةةل فةةةةي الةةةةجور الخابةةةةع 

يدةةةةبر اإلبيةةةةار فةةةةي ابمةةةةر الؽقةةةةت ، عمةةةةي علةةةةذ فةةةةخاغ 
السطةةةةسخ السطةةةةل عمةةةةي مشةةةةؽر سةةةةلشي فيةةةةؽ بيةةةةخ مزةةةةاء 
بذةةةلل جيةةةج فةةةي جسيةةةع األوقةةةات و بجسيةةةع األدوار ويتبةةةيؼ 

 (00-19اةةةةةةةةةلل ) مةةةةةةةةؼ الخسةةةةةةةةةؽمات البيانيةةةةةةةةة األ يةةةةةةةةةة
بةةةةيؼ اياسةةةةات   فةةةةخوة ( 7-4)و  الةياسةةةةات جةةةةجو  اوجةةةج

 اإلضاءة و السدتؽي السطمؽب  .

 Aثبنىحذح  2شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 4جذول )

يتىسطبث شهر 

5 
 انًطبخ انغرفت انصبنت

 3 9395.9 950.5 اول

 3 9011 9.5.5 رابع

 3 9035.59 055.959 عبشر

standard 533 533 933 
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 Aثبنىحذح  5شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 5جذول )

يتىسطبث شهر 

9 
 انًطبخ انغرفت انصبنت

 3 553.9 9.9.0 اول

 3 599 953.9 رابع

 3 500.19 905.559 عبشر

standard 533 533 933 

 

 Aثبنىحذح  3شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 6جذول )

يتىسطبث شهر 

5 
 انًطبخ انغرفت انصبنت

 3 9395.9 950.5 اول

 3 553.9 9..905 رابع

 3 515.59 159..93 عبشر

standard 533 533 933 

 

 Aثبنىحذح  11شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 7جذول )

يتىسطبث شهر 

99 
 انًطبخ انغرفت انصبنت

 3 9395.9 99..35 اول

 3 59..901 099.39 رابع

 3 9000.59 055.959 عبشر

standard 533 533 933 

 

 
 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 5ثشهر  Aسبد انىحذح ( يتىسظ لٍب21شكم رلى )
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 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 3ثشهر  A( يتىسظ لٍبسبد انىحذح 21شكم رلى )

 

 
 انمٍبسٍخويمبرَتهب ثبنمٍى  11ثشهر  A( يتىسظ لٍبسبد انىحذح 22شكم رلى )

 
 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 2ثشهر  A( يتىسظ لٍبسبد انىحذح 19شكم رلى )
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  :Bانىحذح 
 ؽاجةةةو مذةةةلمة فةةةي اإلضةةةاءة الطبيعيةةةة  Bفخابةةةات الؽحةةةجة 

حيةةةث  قةةةل الةياسةةةات طةةةؽا  العةةةام بفخابا يةةةا مةةةا عةةةجا فةةةي 
الةةةةةةجور العااةةةةةةخ فيةةةةةةؽ مزةةةةةةاء بذةةةةةةلل مخضةةةةةةي و يرةةةةةةل 
اقرةةةةةي ايةةةةةاس إضةةةةةاءة بةةةةةو فةةةةةي فةةةةةخاغ الرةةةةةالؽن الةةةةةي 

عكةةةذ ، و كةةةحلغ حقةةةق نفةةةذ الفةةةخاغ بالةةةجور الخابةةةع 552
عكةةةةةذ و فةةةةةي اةةةةةيخ أبدةةةةةطذ   131فةةةةةي اةةةةةيخ مةةةةةا ؽ

عكةةةةةذ مسةةةةةا يجعميةةةةةا  قتةةةةةخب مةةةةةؼ الشطةةةةةاة السطمةةةةةؽب 66
عكةةةةةةذ( ، أمةةةةةةا فةةةةةةي بةيةةةةةةة الفخابةةةةةةات 152-52وىةةةةةةؽ )

السشخفزةةةةة عةةةةؼ الةةةةجور العااةةةةخ فدةةةةجمت أرقةةةةام ضةةةةعيفة 

لماايةةةةة مسةةةةا  شبةةةةج عةةةةؼ ضةةةةخورة وجةةةةؽد حمةةةةؽ  لإلضةةةةاءة 
الطبيعيةةةةةةة بالفخبةةةةةةات و خرؽاةةةةةةا فةةةةةةخاغ السطةةةةةةسخ فيةةةةةةؽ 

لةةةغ ىةةةؽ اقةةةل الفخابةةةات عكةةةذ و مةةةع ذ 522يحتةةةاج الةةةي 
إضةةةةاءة ، أمةةةةا فةةةةخاغ الرةةةةالة فيةةةةي معتسةةةةة لعةةةةجم وجةةةةةؽد 
فتحةةةةةة إضةةةةةاءة بالسلةةةةةان ، و ؽضةةةةة  الخسةةةةةؽمات البيانيةةةةةة 

جةةةةةةةجو   و جةةةةةةةجو  الةياسةةةةةةةات (06-03اةةةةةةةلل ) األ يةةةةةةةة
فةةةةةخوة  بةةةةةيؼ اياسةةةةةات اإلضةةةةةاءة و السدةةةةةتؽي   (8-11)

 السطمؽب  .
 

 Bثبنىحذح  2شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 3جذول )

 انًطبخ صبنىٌ 5انغرفت  9انغرفت  انصبنت 5سطبث شهر يتى

 3 1.3559 3.9359 0.599 3 اول

 3 93.5019 5.139 99.05 3 رابع 

 3.399 990.3 515.919 5.5.59 3 عبشر

standard 533 533 533 533 933 

 
 Bثبنىحذح  5شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 9جذول )

 انًطبخ صبنىٌ 5نغرفت ا 9انغرفت  انصبنت 9يتىسطبث شهر 

 3 559..9 3.5959 19..1 3 اول

 3 909.55 99..3 915.3 3 رابع 

 3 939.559 55.359 19..5. 3 عبشر

standard 533 533 533 533 933 

 
 Bثبنىحذح  3شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 11جذول )

 انًطبخ صبنىٌ 5انغرفت  9انغرفت  انصبنت 5يتىسطبث شهر 

 3 99.559 3.5159 5559.. 3 اول

 3 019.... 3.95 590.9 3 رابع 

 3.33019 353.059 53.159 50.59. 3 عبشر

standard 533 533 533 533 933 

 
 Bثبنىحذح  11شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 11جذول )

 انًطبخ صبنىٌ 5انغرفت  9انغرفت  انصبنت 99يتىسطبث شهر 

 3 1.019 3.9559 0.59 3 اول

 3 93.5.9 5.1959 99.059 3  رابع

 .3.39 995.59 515.99 5.5 3 عبشر

standard 533 533 533 533 933 
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 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 2ثشهر  B( يتىسظ لٍبسبد انىحذح 23شكم رلى )

 

 

 
 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 5ثشهر  B( يتىسظ لٍبسبد انىحذح 24شكم رلى )

 

 
 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 3ثشهر  Bىسظ لٍبسبد انىحذح ( يت25شكم رلى )
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 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 11ثشهر  B( يتىسظ لٍبسبد انىحذح 26شكم رلى )

 :cفً انىحذح 

 ؽاجةةةةو فخابةةةةات الؽحةةةةجة أيزةةةةا  ةةةةجني بسدةةةةتؽي 
اإلضةةةةاءة الطبيعيةةةةة و خرؽاةةةةا عةةةةجا فةةةةخاغ الرةةةةالة ألنةةةةو 

سخ السطةةةةل عمةةةةي بيةةةةخ مطةةةةل عمةةةةى أي فتحةةةةة وفةةةةخاغ السطةةةة
مشةةةةؽر بجسيةةةةع أدواره، وذلةةةةغ عمةةةةي علةةةةذ فخابةةةةي الطعةةةةام 

بالةةةةجور العااةةةةخ بالؽحةةةةجة حققةةةةت  قةةةةارب مةةةةؼ  0والاخفةةةةة 
الشدةةةةر السطمؽ ةةةةة فةةةةي جسيةةةةع فخابا يةةةةا ابمةةةةر العةةةةام فةةةةل 

متجنيةةةةةة لمحةةةةةج الةةةةةحي يحتةةةةةاج المةةةةةي حمةةةةةؽ  إضةةةةةاءة  ىةةةةةي

عكةةةذ فةةةي بخفةةةة الطعةةةام و  408فدةةةجمت اعمةةةي ايةةةاس 
ي اةةةةةيخ مةةةةةا ؽ و سةةةةةجمت فةةةةة 0عكةةةةةذ فةةةةةي الاخفةةةةةة 454

عكةةةةةذ ، و ؽضةةةةة  الخسةةةةةؽمات  168ادنةةةةةي مدةةةةةتؽي ليةةةةةا 
 وجةةةةةةجو  الةياسةةةةةةات (32-07اةةةةةةلل ) البيانيةةةةةةة األ يةةةةةةة 

فةةةةةةةةخوة  بةةةةةةةةيؼ اياسةةةةةةةةات اإلضةةةةةةةةاءة ( 15-10جةةةةةةةةجو  )
 .السدتؽي السطمؽب و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cثبنىحذح  2شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 12جذول )

 انًطبخ طعبو 5انغرفت  9انغرفت  انصبنت 5يتىسطبث شهر 

 3 3.5359 99.59 919..9 3 اول

 3 55.059 09.919 0.3.19 3 رابع 

 3 9.1.059 959.59 9.119. 3 عبشر

standard 533 533 533 533 933 

 

 Cثبنىحذح  5 شهرن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 13جذول )

 انًطبخ طعبو 5انغرفت  9انغرفت  انصبنت 9يتىسطبث شهر 

 3 93.5 09.5 0.5119 3 اول

 3 3.09. 15.919 5.9.. 3 رابع 

 3 355.59 393.19 953.919 3 عبشر

standard 533 533 533 533 933 

 

 Cثبنىحذح  3شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 14جذول )

 انًطبخ طعبو 5انغرفت  9انغرفت  انصبنت 5يتىسطبث شهر 

 3 09..93 05.1 0.95 3 اول

 3 91.5 13.9 3919.. 3 رابع 

 3 055 0.9 995.99 3 عبشر

standard 533 533 533 533 933 
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  Cثبنىحذح 11شهر ن لٍبسبد االضبءح يتىسظ(: 15جذول )

 انًطبخ طعبو 5انغرفت  9انغرفت  انصبنت 99شهر  يتىسطبث

 3 3.559 99.5 9.9959 3 اول

 3 55.319 ..09 0.3359 3 رابع 

 3 953 959.959 9.959. 3 عبشر

standard 533 533 533 533 933 

 

 

 

 
 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 2ثشهر  C( يتىسظ لٍبسبد انىحذح 27شكم رلى )

 

 
 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 5ثشهر  Cىسظ لٍبسبد انىحذح ( يت23شكم رلى )
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 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 3ثشهر  C( يتىسظ لٍبسبد انىحذح 29شكم رلى )

 

 
 ويمبرَتهب ثبنمٍى انمٍبسٍخ 11ثشهر  C( يتىسظ لٍبسبد انىحذح 31شكم رلى )

 :انُتبئج

 ان لةةةؽحظ  دا ةةةج أعةةةجاد األبةةةخاج الدةةةلشية واعتسةةةاد الدةةةل
عمةةةةةي زيةةةةةادة أعةةةةةجاد األدوار بةةةةةجع مةةةةةؼ التؽسةةةةةع فةةةةةي 
مدةةةةةةاحة األرض وكةةةةةةةحا إىسةةةةةةا  السدةةةةةةةافات البيشيةةةةةةةة 

 ةةةةةخع مدةةةةةاحات كافيةةةةةة إلدخةةةةةا  اإلضةةةةةاءة  ومخاعةةةةةاة
 الطبيعية.

  عيةةةةخ مذةةةةلمة نقةةةةي اإلضةةةةاءة بذةةةةلل واضةةةة  فةةةةي 
والتةةةةةةةي يذةةةةةةةاميا عةةةةةةةجد الخةةةةةةةامذ  ن مةةةةةةةا دواألدوار 
%  قخيسةةةةةا 02فةةةةةخد أي مةةةةةا يعةةةةةاد   93116سةةةةةلان 

السج شةةةةةة يعةةةةةانؽن مةةةةةؼ مذةةةةةلمة نقةةةةةي مةةةةةؼ سةةةةةلان 
كةةةةةةةل الفخابةةةةةةةات سةةةةةةةلشية  أواإلضةةةةةةةاءة فةةةةةةةي بعةةةةةةةح 

 بؽحجا يػ. 

  السقارنةةةات أن لدوايةةةا السطةةةل الشرةةةير األكبةةةخ   ؽضةةة
فةةةةةي التةةةةةأعيخ عمةةةةةى اإلضةةةةةاءة الطبيعيةةةةةة  ميةةةةةو إبعةةةةةاد 
ار فةةةةاز العةةةةةائق حيةةةةث  تستةةةةةع الؽحةةةةجات ذات السطةةةةةل 

ع بةةةأس بيةةةا مةةةؼ اإلضةةةاءة فةةةي حالةةةة  الؽاسةةةع بشدةةةسة
فةةةةةي دور عةةةةةالي  كةةةةةؽن اإلضةةةةةاءة مخضةةةةةية  ؽاجةةةةةجىا 

بيشسةةةا  قةةةل ندةةةسة اإلضةةةاءة بذةةةلل بيةةةخ مخضةةةي فةةةي 
الفخابةةةةةةات السطمةةةةةةة  أنحةةةةةةيؼ  الدةةةةةةفمية، فةةةةةةياألدوار 

عمةةةى مشةةةاور داخميةةةة ع  تستةةةع بإضةةةاءة مخضةةةية فةةةي 
فةةةةةةةةي األدوار العاليةةةةةةةةة ذات  حتةةةةةةةةىجسيةةةةةةةةع األحةةةةةةةةؽا  
ىةةةؽ مؽضةةة  ويؽضةةة   الرةةةايخة كسةةةاار فاعةةةات العةةةائق 

 عخات الخئيدةةةةةةية فةةةةةةي حالةةةةةةة الذةةةةةةلل بالتخ يةةةةةةر السةةةةةة
 .الجراسة
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  بجأ ازمو اإلضاءة الطبيعية مةؼ األدوار مةا دون الخابةع 
فةةي الفخابةةةات التةةةي  طةةةل عمةةى اةةةؽارز جانبيةةةة ضةةةيقة 
ومشةةةاور جيةةةر بيشسةةةا  حتةةةل األزمةةةة جسيةةةع األدوار فةةةي 
الفخابةةةات التةةةي  طةةةل عمةةةى مشةةةاور سةةةلشية أو خجميةةةة 

اكتةةخ داخميةةة مسةةا يجعةةل جسيةةع الؽحةةجات بيةةا فةةخاغ أو 
يعاني مؼ مذلمة ف نقي اإلضةاءة أي أن فةي مج شةة 

وحةجة  عةةاني بالكامةل أو بذةةلل  76956أسةيؽط ىشةةاع 
 جدئي مؼ نقي في اإلضاءة.

  يدةاىػ انعةجام الخرؽاةةية الشةا   عةةؼ  قةارب الفتحةةات
و قابميةةةا فةةةي  فةةةاقػ السذةةةلمة بذةةةلل كبيةةةخ حيةةةث  فقةةةج 
حيشيةةةا الفتحةةةات والذةةةسابيغ خااةةةيتيا إلدخةةةا  الزةةةؽء 

س  عتسة  ساما أو بذةلل جدئةي فتعةاني أيزةا مةؼ و ر
 نقي فاإلضاءة لمحفاظ عمى خرؽاية السدلؼ.

  تدةةبر وجةةؽد بمكةةةؽن مقابةةل لمسطةةل فةةةي  قميةةل ندةةةسة 
اإلضةةاءة الطبيعيةةة الجاخمةةة لمفخابةةات حتةةى مةةع وجةةؽد 
مةةجخل ليةةا قةةج  ديةةج عةةؼ مدةةاحة الذةةسابيغ والفتحةةات 

زادت العاديةةة قةةج يلةةؽن حةةل جيةةجا فةةي الفخابةةات التةةي 
اياسةةات إضةةاء يا مسةةا سةةاىػ فةةي مشةةع حةةجوث إبيةةار 
لمفةةخاغ لكشةةو كةةان عامةةل مدةةاىػ فةةي إضةةعاف اإلضةةاءة 

 الطبيعية في الفخابات ذات الةياسات األقل.

  ؽاةةةةةي السحةةةةةث بإدخةةةةةا  نعةةةةةػ اإلضةةةةةاءة الطبيعيةةةةةة 
ذات خااةةةةةةية نقةةةةةةل الزةةةةةةؽء مةةةةةةؼ اعمةةةةةةي  الحج ثةةةةةةة

السشخفزةةةةةة الفخابةةةةةات ذات اإلضةةةةةاءة  الةةةةةيو ؽاةةةةيمو 
فةةةي السسةةةاني العاليةةةة القائسةةةة وار السشخفزةةةة األد فةةةي

 خل  ساعات الشيار.
  ؽاةةةةةي السحةةةةةث با سةةةةةاز نعةةةةةػ أرفةةةةةو الزةةةةةؽء ومةةةةةا 

يذةةةةةابييا مةةةةةؼ أنعسةةةةةة  ديةةةةةج مةةةةةؼ كسيةةةةةة اإلضةةةةةاءة 
وإدخاليةةةةا لعسةةةةق أكبةةةةخ فةةةةي الفخابةةةةات ذات اإلضةةةةاءة 
السشخفزةةةةة فةةةةي الفخابةةةةات التةةةةي  دةةةةببت أزمةةةةة بمةةةةق 

ح الفتحةةةةات أو وجةةةةؽد حؽائةةةةل أو بمكؽنةةةةات فةةةةي خفةةةة
مدةةةةةةتؽي اإلضةةةةةةةاءة عةةةةةةؼ السدةةةةةةةتؽي السخجةةةةةةؽ فةةةةةةةي 

 السساني العالية القائسة خل  ساعات الشيار.
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SUMMARY: 

Natural lighting is one of the pillars of the environmental system and one of the most 

important factors that affects human health and a healthier substitute to save artificial lighting 

during daylight hours, there are many variables have an impact the level of daylighting inside 

the space, here the research problem appears, where the large number of variables made it 

difficult to know the most effective one. The research paper aims to be aware of daylight 

Performance levels within factors in both public variables or special ones that related to case 

location and urban conditions like buildings Hight and distances between building Highrise 

building and small distances between building spread  throughout the country ; due to the high 

population growth rate while shortage of land area, this study apply a daylight simulation in a 

high rise residential building case study units with different and varied situations of orientation 

and views to represent similar cases in similar existing building and compare results to find out 

which factors are more influential, which leads the research to several recommendation.  
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