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 لمسجدالعمارة البيئية لتأثير تشكيل الفناء الداخلي على اإلضاءة الطبيعية في 
 دراسة كمية باستخدام المحاكاة بالحاسب اآللي

 أ.د/ عباس الزعفراني –مد فكري أ.د/ أح –م/ أحمد المرازقي 

 
 ملخصال

والتةي ينةت   (2) ة في تحقيق جودة اإلضاءة الطبيعيةة، وخاص(1) عمارة المسجدلمنظومة التصميم البيئي  في للفناء الداخلي أهمية كبيرة
، وتتكون تلك المنظومة من مجموعة من العناصر والعالقات التي تربط بينها، والتي يجب توفرها حتى (3) عنها كفاءة استخدام الطاقة
لك المؤثرات للتوصة  للةى كيفيةة الةتحكم دراسة توب، (4) على النحو المطلوب وفقاً للمؤثرات المحيطة بدورهيمكن للفناء الداخلي القيام 

لتحقيةق جةودة اإلضةاءة ، واالرتفةا  للفناء الداخلي من حيث الموضع والشك  والمسةاحة (5) التصميم األنسب معايير للوصو  للىفيها 
ً الطب لالسةتفادة  ارة البيئية للمسجدفي العممحاكاة اإلضاءة الطبيعية للفناء الداخلي  تقنيات الحاسب اآللي فياستخدام ب، يعية كمياً ونوعيا
عةن الطةرا اليدويةة األخةر   ، التةي تميزهةا(6) المتمثلةة فةي السةرعة والمرونةة والدقةة وتةوفير الوقةت والجهةد والتكةالي  ،قدراتهامن 

 زيادةسجد، ووقد ظهر من البحث أهمية توسط الفناء الداخلي الموضع في فراغ المالحسابية والقياسية والتمثيلية، رسومية أو مجسمة، 
وتفضي  اتخاذ الفناء الداخلي الشك  العام لفراغ المسجد، وأال يق  ارتفا  الفناء  مساحة الفناء الداخلي عن ثلث المساحة الكلية للمسجد،

ارتفةا  الفنةاء الةداخلي مةع مسةاحته لتحقيةق  التناسب العكسي بينمراعاة لفراغ المغطى حوله من المسجد، واالداخلي عن نص  عمق 
 .ودة اإلضاءة الطبيعية في المسجدج

 

 . المسجدالبيئة، الفناء، العمارة، اإلضاءة، المحاكاة،  كلمات البحث:

 

 مقدمةال 1

ويحتةا  لضضةاءة للقيةام بالعديةد مةن ، (8) ويمث  أحد مبةاني الخةدمات األساسةية المطلوبةة فةي المدينةة (7) المسجد دار للعبادة
للعديةةد مةةن األسةةباب الوظيفيةةة والتةة ثير ، (10) ضةةاءة الطبيعيةةة أهميةةة كبيةةرة فةةي المسةةجدلةةذا تمثةة  اإل، (9) األنشةةطة الوظيفيةةة
 .(11) الطاقة باإلضافة للى توفير عن االتصا  بالطبيعة والتعر  على المواقيت الناشئالرمزي والنفسي 

 الفناء الداخلي للمسجد النبوي.( 2شكل ) الفناء الداخلي تتوسطه الكعبة.( 1شكل )

  

 

 مشكلة البحث 2

، ومنها أيةن دلفناء الداخلي لتحقيق جودة اإلضاءة الطبيعية في العمارة البيئية للمسجلالتصميمية  المعاييرللى االفتقار  •
 ارتفاعه؟يجب أن يقع الفناء الداخلي في المسجد؟ وكي  يكون شكله؟ وكم تبلغ مساحته؟ وما هو 

 .في المسجد وعالقتها بالفناء الداخلي (12) ةباإلضاءة الطبيعيقلة ومحدودية الدراسات الخاصة  •

 البحث هدف 3

، لتحقيةق جةودة واالرتفةا  التصميم األنسب للفناء الداخلي من حيث الموضع والشك  والمسةاحةمعايير للى الوصو   •
 ً ي مةةن خةةال  دراسةةة العالقةةة بةةين الفنةةاء الةةداخلي واإلضةةاءة الطبيعيةةة فةةوذلةةك ، (13) اإلضةةاءة الطبيعيةةة كميةةاً ونوعيةةا
 .استخدام تقنيات الحاسب اآللي في محاكاة اإلضاءة الطبيعية، ب(14) المسجد تطبيقياً بمنه  تجريبي
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 المفاهيم الرئيسية 4

فةي  نحتاجهةا التنو  فةي المصةادر والمراجةع التةيتتطلب  دراسةالمفاهيم والمصطلحات الرئيسية للمشكلة المعنية بال        
من هذا التنو  فةي تحقيةق التكامة  بينهةا  لالستفادة ،وأدبية(علمية  ،عربية وأجنبية ،غوية، من حيث )دينية ولالعلمي التفسير

 – (17) اإلضةاءة – (16) )المحاكةاة لمفةردات الدراسةة، (15) كلما أمكن، للتوص  للةى أفضة  لدراك للحقيقةة والفهةم الصةحي 
 :اومن أهمه ((20) البيئة – (18) المسجد – (19) العمارة – (18) الفناء

بينما الصحن هو تلك المساحة الداخلية  ،(21) تلك المساحة المكشوفة في البناء داخله أو الممتدة خارجه الفناء: •
 .(22) التي يجتمع حولها عناصر البناء مغطاة أو مكشوفة

ها من حيث عر  اإلنسان المحاكاة واستخدم، (16) المماثلة أو المشابهة في القو  أو الفع  أو غيرهماالمحاكاة:  •
، ومنها الكتابة والرسم والنحت والنماذ  الحسابية والتخطيطية (23) خال  العديد من المظاهر والتقنيات

 (25) المباني.، وصوالً الستخدام الحاسب اآللي في عم  نماذ  (24) والمجسمة

محاكاة الحركة في الفراغ الداخلي، األكاديمية ( 3شكل )
 الملكية للفنون، هولندا.

 تمثي  الظال  الناتجة عن أشعة الشمس المباشرة. (4شكل )

 
 

 خلفية التاريخيةال 5

بالتعر  على التطةور التةاريخي لعناصةر الدراسةة، حتةى نةتمكن مةن لدراك تطةور العالقةة بةين المحاكةاة واإلضةاءة         
 الطبيعية والفناء الداخلي والمسجد وفقاً لما يلي:

 ،(26) الطبيعية خاصة واإلضاءةة عامة ـم البيئيـة النظـ داة في دراسـاة كـكاستخدمت المحا :واإلضاءةالمحاكاة  •
ومنها نظريـات وقوانيـن تفسيـر وحساب اإلشعا  الشمسي  ،(27) الطـرا واألساليـبمن خال  العديد من 

أجهزة  ، وأدوات وأجهزة القياس كالمزولة والمنقلة الشمسية، والبطاقات اللونية وصوالً للى(28) واإلضاءة
 (.LUXMETERشدة اإلضاءة )قياس ( وPHOTOMETER) قياس الطي  الضوئي

، والةدور الجمةالي (29) تحقيةق االتصةا  البصةري بالسةماءلعب الفنةاء الةداخلي دوراً هامةاً فةي  الفناء في المسجد: •
يم الهجةري مواضع األرض بالنسبة للشمس علةى مةدار اليةوم، وارتبةاط التقةوالرتباط أوقات الصالة ب والوظيفي

، وهكذا نج  الفناء اح  ظهوره سواء بدر أو أهلةبالقمر ومروبعض الصلوات عامة والمناسبات الدينية خاصة 
 .(30) الداخلي للمباني في أن يلبي االحتياجات المادية والمعنوية للمسلمين في مختل  العصور والبلدان

وجةةوده فةةي عمةةارة الكنةةائس  واسةةتمر ية القديمةةة،ر الفنةةاء بقةةوة فةةي عمةةارة المعابةةد المصةةرظهةة الفناااء فااي م اار: •
 .خو  اإلسالم في مصرفي عمارة المساجد منذ د ثم واألديرة بعد دخو  المسيحية في مصر،

 الدراسات السابقة 6

 :ومنها ،ام واألداء البيئي لها بشك  خاصقلة عدد الدراسات التي تتناو  تصميم دور العبادة بشك  ع لوحظ

 والةنظم البيئيةةوتتناو  عالقة المحاكةاة بالعمةارة  ،(31) ة في المباني عامة واإلضاءة خاصةمجموعة تهتم بالمحاكا •
 وهي تركز على التعري  بالمحاكاة وطرا وتقنيات المحاكاة وأنواعها وخصائصها وأوجه االستفادة منهةا ،(32)

 محاكاة.للنظم البيئية من خال  الالوصو  للى معايير تصميمية  ، وقليالُ ما تحاو (33)
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والصةةوت  (35) ، وتتنةاو  اإلضةاءة(34) تهةتم بالبيئةة والةنظم البيئيةةة فةي العمةارة عامةة واإلضةةاءة خاصةةمجموعةة  •
 ،، والةنظم المعنويةة التةي تخةتص بالبيئةة النفسةية واالجتماعيةة(36) والتهوية والراحة الحرارية من النظم الماديةة

لرصةد وتوثيةق التصةر  الكيفةي  ،اء دراسات تحليلية وتطبيقيةوتتميز بتناو  األثر البيئي للفناء عن طريق لجر
 والكمي للنظم البيئية الداخلية للمبنى.

، وتتناولةه مةن حيةةث (37) خاصةةالفنةاء الةداخلي كتهةتم بالتصةميم المعمةاري والمسةجد عامةة والفراغةات مجموعةة  •
نجحةت فةي الوصةو  للةى معةايير تصةميمية ولقةد  ،(38) العالقات الوظيفية أو الكتلة البنائية أو المظاهر الجمالية

واضحة للتطةور المعمةاري للمسةجد وفقةاً الخةتال  الظةرو  المكانيةة  وتكوين صورة، (39) وتخطيطية للمسجد
رصةد وتوثيةق التصةر  الكيفةي والكمةي ئةي للمسةجد مةن حيةث أداء ولم تهتم بالتكي  البيلكنها ، و(40) والزمنية

 .(41) بالتالي قد تغف  دور الفناء الداخليللنظم البيئية الداخلية للمسجد، و

 الدراسةمنهجية  7

اعتمدت الدراسة على لتبا  المنه  التجريبي القائم على استخدام تقنيات الحاسب اآللي في محاكاة الفناء الداخلي         
الطبيعية في العمارة ، لتحقيق جودة اإلضاءة والشك  واالرتفا للوصو  للى التصميم األنسب من حيث المساحة والموضع 

 البيئية للمسجد في مدينة القاهرة من خال  ما يلي:

بناء نماذ  رقمية لوجود الفناء الداخلي في عمارة المسجد، من حيث الفناء الداخلي المحاط باألروقة والظالت  •
 مث  مسجد ابن طولون، والفناء الداخلي المحاط باإليوانات مث  مسجد السلطان حسن.

 ء نموذ  للفناء الداخلي المحاط باألروقة والظالت على الحاسب اآللي.بنا( 5شكل )

 

ريالكس )و (DIALUX –دياالكس ومنها ) ،(42) المفاضلة بين العديد من برام  محاكاة اإلضاءة الطبيعيةتمت  •
– RELUX) (43) ،ديفا  برنام  االعتماد الرئيسي علىو(– DIVA ) لتميزه بمخرجات أكثر مالءمة وحداثة

 DAYSIM  –RADIANCE– ) كما يعتمد في حساباته على برام ، (44) تحقيق أهدا  الدراسةودقة ل
ENERGY PLUS – I.E.S) فينج  لي ( اختبارات االعتمادVALIDATION) (45) ،على  القدرةله و

وقدرات أكبر  لمكانيات( التي تعطي  PARAMETRIC SIMULATION –) المحاكاة البارامترية  لجراء
 .(46) (DIVA on GRASSHOPPERت ثير المتغيرات عن طريق ) راسةفي د

 .DIALUX و   RELUXباستخدام برنامجي  محاكاة اإلضاءة الطبيعية للفناء الداخلي في مسجد الصال  طالئع( 6شكل )
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 ةمحاكاة البارامترية لضضاءة الطبيعية للفناء الداخلي لنموذ  المسجد ذو األروقال( 7شكل )

 . DIVA - GRASSHOPPERباستخدام برنام  

 

 

الفناء  لدراسة المتمثلة في موضع ومساحة وارتفا  ونسب أبعاد شك لعداد حاالت المتغيرات المستقلة المعنية با •
 على مستو  ك  من الفناء الداخلي المحاط باألروقة والمحاط باإليوانات.الداخلي في العمارة البيئية للمسجد، 

 .الحاالت المدروسة للمواضع المختلفة للفناء الداخلي في المسجد بعض( 8شكل )

 الفناء الداخلي المحاط باإليوانات  الفناء الداخلي المحاط باألروقة والظالت

     

 

     

     

 

     

     

 

     

     

 

     

 أروقة 
 

  الفناء
 

 ايوانات 
 

اءالفن   
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 .بعض الحاالت المدروسة للمساحات المختلفة للفناء الداخلي في المسجد (9شكل )

 الفناء الداخلي المحاط باإليوانات  الفناء الداخلي المحاط باألروقة والظالت

    

 

    

 

   

 

   

 

  

  

 

  
  

  

 .د الفناء الداخلي في المسجدبعض الحاالت المدروسة للنسب المختلفة ألبعا( 10شكل )

 الفناء الداخلي المحاط باإليوانات  الفناء الداخلي المحاط باألروقة والظالت

     

 

     

     

 

     

     

 

     

 
    

 

    
 

  

   

 

   

  

 

 داخلي بالنسبة ألعماا الفراغ المغطى في المسجد.بعض الحاالت المدروسة الرتفاعات الفناء ال( 11شكل )

        
H=1.5 L     –      H=L      –      H=0.8 L      –      H=0.6 L      –      H=0.5 L      –      H=0.4 L      –     H=0.3 L      –      H=0.2 L 

 

لفراغ المسجد، الطبيعية  اإلضاءةالمتمثلة في وية بالدراسة المتغيرات التابعة المعن المحاكاة لرصد عملياتلعداد  •
و )مؤسسة الطاقة والتصميم  (47) (.I.E.S –معتمدة من )جمعية هندسة اإلضاءة الحديثة المعايير العن طريق 
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( كمقياس لكفاءة اإلضاءة الطبيعية لمساحة محددة على مدار العام، وتقاس DAS)وهي  ،LEED) (48) –البيئي 
المساحة التي تتعرض لقيم محددة أو أعلى منها في مد  توقيت يومي محدد في مد  زمني محدد على  بنسبة

( كمقياس الحتماالت عدم الراحة البصرية نتيجة التعرض ألشعة الشمس المباشرة التي ASEمدار العام، و)
 (49) تتسبب في حاالت اإلبهار المحتملة.

ً  استخدام كال المعيارين مع بعضهما يحقق • ً ولدراكا ً  فهما لكيفية أداء اإلضاءة الطبيعية في الفراغ،  أساسيا
تقييم اإلضاءة الطبيعية عند نقطة في الفراغ في  بدالً منوالمساعدة في تقييم جودة اإلضاءة الطبيعية في الفراغ، 

ات اإلضاءة ربما وقت واحد وتاريخ واحد، وال تعبر بدقة عن اإلضاءة الطبيعية الفعلية على مدار العام، فمتوسط
تتناسب مع تقييم اإلضاءة الصناعية لثباتها في الشدة والتوجيه، ولكنها ال تتناسب مع تقييم اإلضاءة الطبيعية، 

التغير الدائم في شدة اإلضاءة واتجاهها وتدر  توزيعها الداخلي والظال  المتكونة  نتيجةالختال  خصائصها 
لذا يجب االعتماد على طرا تقييم حسابية تتناسب مع  التحكم... الخ،التجهيزات وأدوات من األسط  الداخلية و

تلك المتغيرات والمؤثرات الديناميكية، لذا تم االستعانة بتقنيات الحاسب اآللي لتقييم اإلضاءة الطبيعية بالطرا 
. تحكم في اإلضاءةمتغيرات في المباني والموقع والمناخ والشاغلين وتجهيزات الاميكية الحديثة المناسبة للالدين

(50) 

درجة من  136تم تزويد برام  المحاكاة بموقع ومل  البيانات المناخية لمدينة القاهرة، وتوجيه المبنى بزاوية  •
الداخلية بمعام  انعكاس لك   األسط اتجاه الشما  نحو قبلة المسجد الحرام في مكة، ومراعاة خصائص انعكاس 

الطبيعية  اإلضاءة، وحساب %10خارجية  وأرضيات %80 سق واأل %50والحوائط  %20من األرضيات 
–Climate) مساءاً  6.00صباحاً حتى  8.00ساعات من  10على مدار العام وفقاً لعدد ساعات يومية مقارها 

Based–Metrics) ، 50الكس في زمن قدره  300وقياس شدة اإلضاءة الطبيعية في الفراغ التي تحقق% 
ر العام على األق ، وقياس نسبة المساحة المعرضة ألشعة الشمس المباشرة على من ساعات القياس على مدا

 ساعة على مدار العام على األق . 250الكس لمدة  1000مدار العام بقيمة 

 

 نتائجال 8

 موضع الفناء الداخلي بالنسبة إلى فراغ المسجد  8/1

على  %50الكس ف كثر طوا   300شدة لضاءة طبيعية تزداد المساحة المعرضة للي فراغ المسجد كلما توسط الفناء الداخ •
المساحة المعرضة لضبهار نتيجة  لتجنبويزداد الفارا  ،( 300SDA-%50) األق  من ساعات النهار على مدار العام

 ساعة على األق  على مدار العام 250الكس ف كثر لمدة  1000التعرض ألشعة الشمس المباشرة بشدة لضاءة طبيعية 
(h250-0100ASE )،  كلما اتجه الفناء الداخلي نحو أطرا  المسجد. وتق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت ثير تغير موضع الفناء الداخلي في فراغ المسجد على توفير اإلضاءة الطبيعية.( 12شكل )
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 المسجد ذو األروقة. -أ

 

 

 المسجد ذو االيوانات. -ب

 

 لداخلي بالنسبة إلى مساحة المسجدمساحة الفناء ا  8/2

حدودها القصو ، لتص  للى  ( 300SDA-%50قيم )ت مساحة الفناء الداخلي في فراغ المسجد تزداد كلما زاد •
 ساحة المسجد.م ثلثعن مساحة الفناء الداخلي  تزدادعندما (  h250-1000ASE) على فارا عن بو

 

 

 

 

 

 

 عية.ت ثير تغير مساحة الفناء الداخلي في فراغ المسجد على توفير اإلضاءة الطبي( 13شكل )
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 المسجد ذو األروقة. -أ

 

 

 المسجد ذو االيوانات. -ب

 

 الداخلي )نسبة الطول إلى العرض(شكل الفناء   8/3

تعرض  على كبيرت ثير  1:4للى  1:1من حيث نسبة الطو  للى العرض شك  الفناء الداخلي لم يظهر لتغير  •
من  %5الت ثير بحيث لم يتعد   ( h250-1000ASE)( و 300SDA-%50) المساحات الداخلية لضضاءة الطبيعية

المسجد ذو الفناء الداخلي المحاط مساحة من  %10 الت ثير مساحة المسجد ذو الفناء المحاط باألروقة، ولم يتعد 
 ، بحيث تص  اإلضاءة الطبيعية للى أعماا متساوية تقريباً حو  الفناء الداخلي.باإليوانات
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 في فراغ المسجد على توفير اإلضاءة الطبيعية. العرض(الطو  للى  )نسبةي ت ثير تغير شك  الفناء الداخل( 14شكل )

 

 المسجد ذو األروقة. -أ

 

 

 المسجد ذو االيوانات. -ب

 

 إلى عمق الفراغ المغطى من المسجدارتفاع الفناء الداخلي بالنسبة   8/4

 SDAلتحقيق أعلى نسبة )الفناء الداخلي يمكن زيادة عمق الفراغ المغطى من المسجد حوائط كلما ازداد ارتفا   •

الفناء الداخلي حوائط ( عندما يص  ارتفا   h250-1000ASE)ب على فارا عن  %90( ألكثر من 300-50%
 من عمق الفراغ المغطى من المسجد. %40ألعلى من 
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 اإلضاءة الطبيعية. للى عمق الفراغ المغطى في المسجد على توفير ت ثير تغير ارتفا  الفناء الداخلي( 15شكل )

 

 المسجد ذو األروقة. -أ

 

 

 المسجد ذو االيوانات. -ب

 

 فناء الداخلي بالنسبة إلى مساحتهارتفاع ال  8/5

دة من كلما ق  ارتفا  الفناء الداخلي في المسجد ازداد االحتيا  للى تكبير مساحة الفناء الداخلي لتحقيق أكبر استفا •
وبالعكس كلما صغرت مساحة الفناء الداخلي في المسجد ازداد  الطبيعية في فراغ المسجد، اإلضاءةتوفير 

 . االحتيا  للى زيادة ارتفا  الفناء الداخلي
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 ت ثير تغير ارتفا  الفناء الداخلي للى مساحته على توفير اإلضاءة الطبيعية. (16شكل )

 

 المسجد ذو األروقة. -أ

 

 

 سجد ذو االيوانات.الم -ب

 المناقشة 9

نالحظ ت ثير طفي  للتغير في أبعاد طو  وعرض الفناء الداخلي في اتجةاه القبلةة أو العمةودي عليهةا، بسةبب تسةاوي  •
، مما يجع  المساحات المغطاة من حولةه درجة تقريباً وفقاً للموقع الجغرافي لمدينة القاهرة 45مي  أضالعه بزاوية 

 ة من اإلضاءة الطبيعية في جميع االتجاهات.تتعرض لمستويات متقارب

جهةات او لطاللةةفةي حالةة لال أنةه ، فتحةات بةالغال  الخةارجي للمسةجدلوجةود  لطةار البحةثعدم تضمن  بالرغم من •
الموضع الوسطي فةي الفناء الداخلي عن  زاحةإل عطي الفرصةي، لضضاءةالمسجد على فراغات تسم  بعم  فتحات 

يمكةةن زيةةادة مسةةاحة رواا القبلةةة أو ظةةائ  واألنشةةطة المتنوعةةة المطلوبةةة، وا القيةةام بالوفةةراغ المسةةجد، بمةةا ال يعةة
 اإلضةاءةللخلة  قلةيالً، لذا تةم تعةويض االنخفةاض فةي مسةتويات  لزاحتةهالمغطى بتصغير مساحة الفنةاء الةداخلي أو 

 علوية في السق  أو جدار القبلة. لضاءةالطبيعية باستخدام فتحات 
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 الطةوار استيعابه لعدد أكبر من المصلين فةي حةاالت  لمكانيةالفناء الداخلي في المسجد، زادت  كلما اتسعت مساحة •
 المناسبات المختلفة.واالزدحام مث  صالة الجمعة و

 االستنتاج 10

تصميمية للفناء الداخلي من حيث الموضع والمساحة والشك  واالرتفةا  لتحقيةق جةودة اإلضةاءة  معاييرالتوص  للى  •
 :الحرص على ما يلي ياً ونوعياً من خال الطبيعية كم

o  توسةةط الفنةةاء الةةداخلي الموضةةع فةةي فةةراغ المسةةجد يحقةةق التةةوازن فةةي توزيةةع وتةةدر  مسةةتويات اإلضةةاءة
 الطبيعية ووصولها للى أقصى عمق ممكن في الفراغ.

o المسةجد الطبيعيةة فةي  اإلضةاءةال تقة  مسةتويات  الداخلي عن ثلث مسةاحة المسةجد لكةي زيادة مساحة الفناء
من ساعات النهار على مدار العام، مع اتخاذ التدابير الالزمة لتقلي   %50الكس لمدة ال تق  عن  300عن 

 .وتفادي لمكانيات حدوث اإلبهار المحتملةالمساحات المعرضة ألشعة الشمس المباشرة 

o  حةةو  الفنةةاء  تتعةةرض المسةةاحاتأن يتخةةذ شةةك  الفنةةاء الةةداخلي الشةةك  العةةام لفةةراغ المسةةجد، حيةةث  يفضةة
، لةذا يجةةب أن تتناسةب أبعةةاد الفنةةاء مةن اإلضةةاءة الطبيعيةة علةةى مةدار العةةام متقاربةةةالةداخلي للةةى مسةتويات 

 الداخلي مع أبعاد فراغ المسجد لتص  اإلضاءة الطبيعية للى أقصى األعماا الممكنة.

o  لةةداخلي فةةي المسةةجد، أكبةةر عمةةق للفةةراغ المغطةةى حةةو  الفنةةاء ا نصةة أال يقةة  ارتفةةا  الفنةةاء الةةداخلي عةةن
 وبالعكس ال يزيد أكبر عمق للفراغ المغطى من المسجد عن ثالثة أمثا  ارتفا  الفناء الداخلي.

o الطبيعيةة  اإلضةاءةارتفا  الفناء الداخلي مع مسةاحته لتحقيةق أكبةر اسةتفادة مةن  مراعاة التناسب العكسي بين
 في فراغ المسجد.

 التو يات 11

مةةن حيةةث الموضةةع والمسةةاحة والشةةك  لفنةةاء الةةداخلي تصةةميم ادمتها الدراسةةة فةةي بةةارات التةةي قةةمراعةةاة االعت يجةةب •
 في العمارة البيئية للمسجد.واالرتفا  لتحقيق جودة اإلضاءة الطبيعية 

االستفادة من مميزات استخدام أجهزة الحاسب اآللي ونظةم تشةغيلها وتطبيقاتهةا فةي محاكةاة اإلضةاءة الطبيعيةة للفنةاء  •
 ة البيئية للمسجد.الداخلي في العمار

التشجيع على زيادة الدراسات الخاصة بمحاكاة الةنظم البيئيةة فةي المبةاني عامةة واإلضةاءة الطبيعيةة خاصةة، لتحقيةق  •
 جودة البيئة الضوئية وكفاءة استخدام الطاقة.

 ئة.على صحة اإلنسان وجودة العمران وسالمة البي لفوائده مساندة وجود الفناء الداخلي في عمارة المسجد •

 

 المراجع 12
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The Effect of the Internal Courtyard's Formation on the DAYLIGHTING in the Environmental 

Architecture of MASJID- Quantitative Study using a Computerized Simulation 

 

Abstract 

Internal courtyard is very important in the environmental system of the architecture of 

MASJID, specially to the quality of daylight and energy efficiency. Elements and relations of 

this system are needed for the internal courtyard to play its role as required in accordance 

with the ambient effects. The main aim of the research is studying how to control these 

effects to reach the most appropriate design standards of the courtyard in terms of position, 

shape, size and height, to achieve quality of daylight quantitatively and qualitatively, by 

simulating daylight of the internal courtyard in environmental architecture of MASJID, using 

computerized techniques to take advantage of its capabilities, of speed, flexibility, accuracy 

and saving time, effort and costs, which distinguish it from other calculating, measuring and 

graphical manual methods. The research showed the positional importance of the internal 

courtyard in the middle of MASJID, increasing the area of internal courtyard than one-third 

of the total area of MASJID, taking the overall shape of MASJID, increasing the height of the 

internal courtyard to half of the largest depth of the covered area in MASJID, taking into 

account the inverse proportionality between the height and area of the internal courtyard to 

achieve quality of daylight in MASJID. 

 

Keywords: Simulation, Courtyard, Daylight, Architecture, Environment, MASJID. 
 

 


