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Riham Taha

" تأثري ما بعد الكورونيالية على مفهوم التصميم الداخلي للحيزات السكنية
Post-Coronialism Impact on Interior Design Concept for Residential Spaces
د.ريهام اسماعيل طه
المدرس بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندريةrihran@gmail.com ،
ملخص البحث :Abstract

بعد ظهور وباء كورونا أو كوفيد  19في مدينة ووهان الصينية ثم انتشاره  ،ظهر تأثير ذلك على ييىاة النىاس كافىة
علىىى مسىىىتول العىىىالم  ،فىىىي مجىىىاق العمىىى واصسىىىوات والسىىىياية والصىىىية والتعلىىىيم وال قافىىىة والترفيىىى والسىىىفر
والمشروعا اققتصادية والعبادة وغير ذلك من المجاق  ،وهىي تىأثيرا سىوس تسىتمر وتىنعكح فىي ييىاة البشىر
اققتصادية والسياسية والتعليمية واقجتماعية وال قافية والفنية والدينية والصيية على أنيىاء ىت ق نعىرس الك يىر
منهىىا ا.نو ويتعلىىط مصىىالب دمىىا بعىىد الكوروناليىىةد بتلىىك التىىأثيرا التىىي أيىىدثها ظهىىور هى ا الفيىىروس ،ومىىا أعقى
ظهوره ،بداية من هر يناير  2020عل جوان اليياة اإلنسانية كافة ،وهي التأثيرا التي لم تزل تيىد وسىوس
تظ تيد ربما عل نيو غير مسبوت في تاريخ البشرية في ظ اقنتشار السىري والمباغىل لفيىروس كوفيىد19-
المسىىتجد ،ييىىب أتىىبب تجنجى التجمعىىا واقتصىىال الوثيىىط بىىا،.رين ،وبقىىاء مليىىارا مىىن البشىىر يىىول العىالم فىىي
منازلهم ضرورة ً يتمية لليىد مىن اقنتشىار السىري لهى ا الفيىروس المتيىورو ومى اسىتمرار تلىك اليالىة دون القىدرة
عل تيديد الفترة الزمنية المتوقعة لعودة اليياة إلى مىا كانىل عليهىا مىا قبى دكوفيىد 19د ،تىزداد الضىوو النفسىية
عل البشر ويعاني الك ير منهم من عدم القدرة عل التكيجف م الظروس الراهنىة إذ يتنىاف التباعىد اقجتمىاعي مى
الابيعىىة البشىىرية لننسىىان ككىىاعن اجتمىىاعي بابع ى و وف ى ظ ى ه ى ه الفتىىرة الت ى يعيشىىها العىىالم مىىن تفش ى فيىىروس
الكورونا والدعوة إل التباعد اقجتماع ومزاولة العم والتعلم من المنزل ،أتبب دور البيئىة السىكنية أك ىر أهميىة
من أي وقل مض و مشكلة البيىب لىم يعىد المسىكن مىأول فيسى  ،بى يجى أن يكىون أيضىا بيئىة تعليميىة ومكتبيىة
ومكانا للترفي ومكانا للراية واقستر،اءو ل ا فتعدد الوظىاعف واصدوار دا،ى المسىكن الوايىد هىدس البيىب العمى
عل ى ان يكىىون عل ى مصىىمم العمىىارة الدا،ليىىة ،ييىىب ينبوىىي عل ى مصىىمم العمىىارة الدا،ليىىة تيىىرل أثىىر تلىىك
المتويرا عل سلوك اإلنسان وايتياجاتى الفراغيىة والتصىميمية ومعدقتى اإلنتاجيىة ومكاسىب اققتصىادية والبيئيىة
واإلنسىىانية ،إضىىافة الى إعىىادة تقيىىيم دور المسىىكن وكيفيىىة اقسىىتعداد للمسىىتقب على أفضى تقىىديرو ومىىن هنىىا ييىىاول
البيب تقديم بعض اعتبارا التصميم الدا،ل للييزا السىكنية مىا بعىد الكورونىا لألىط أفضى بيئىة للمعيشىة دا،ى
الييز السكن و

كلمات دالة :Keywords
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 :مقدمة Introduction
بعد اقنتشار السري لمرض كوفيد 19-عل مستول العالم ويتميىة
التباعد اقجتماعي  ،اهتم الباي ون وعلماء النفح بدراسة تأثير تلك
الظىىاهرة على اإلنسىىان، ،اتىةً فيمىىا يتعلىىط بدراسىىة اقضىىارابا
التي يمكن أن يُيدثها ذلك الفيروس وتأثيرها عل ييات  ،ومىن ذلىك
التأثيرا اقجتماعيىة والنفسىية وكيفيىة التأفيىف مىن ا.ثىار السىلبية
ل لكو
مصىىىالب دمىىىا بعىىىد الكورونياليىىىة  Post-Coronialismد  -هىىى ا
المصالب ال ل أ لقى د ىاكر عبىد اليميىدد  -يتعلىط بكى مىا يىد
وسىىييد فىىي العىىالم بعىىد أن ظهىىر ه ى ا الوبىىاء فىىي مدينىىة ووهىىان
الصينية ثم انتشىاره وتأثيراتى على ييىاة النىاس كافىة ،فىي مجىاق
العمىى واصسىىىوات والسىىىياية والصىىية والتعلىىىيم وال قافىىىة والترفيىىى
والسىىىىفر والمشىىىىروعا اققتصىىىىادية والعبىىىىادة وغيىىىىر ذلىىىىك مىىىىن
المجىىاق  ،وهىىي تىىأثيرا سىىوس تسىىتمر وتىىنعكح فىىي ييىىاة البشىىر
اققتصىىىادية والسياسىىىية والتعليميىىىة واقجتماعيىىىة وال قافيىىىة والفنيىىىة
والدينية والصيية واإلبداعية عل أنياء ت ق نعرس الك ير منها
ا.نو يتعلط ه ا المصالب بتلىك التىأثيرا التىي أيىدثها ظهىور هى ا
الفيىىروس ،ومىىا أعقى ظهىىوره ،بدايىىة مىىن ىىهر ينىىاير  2020على
جوان اليياة اإلنسانية كافة ،وهي التأثيرا أو ا.ثار التي لم تىزل
تيد وسوس تظ تيد ربما على نيىو غيىر مسىبوت فىي تىاريخ
البشرية (عبد اليميد )2020 ،و
يقول نيكوقس كريستاكيح -Nicholas Christakisعالِم اجتماع
و بي في جامعة يي اصمريكية -دنين ميظوظىون صننىا نعىي
فىىي عصىىر تسىىاعدنا في ى التكنولوجيىىا عل ى ر يىىة أتىىدقاعنا وأفىىراد
عاعلتنىىىا واقسىىىتماع إلىىىيهم ،يتىىى عنىىىدما تتباعىىىد المسىىىافا بيننىىىاد
( )Miller, 2020و ونتيجىىىىة للسىىىىلبيا الناجمىىىىة عىىىىن التباعىىىىد
اقجتمىىاعي أتىىبيل المنصىىا الرقميىىة تلعى دورا هامىا ً وأساسىىيا ً

كأداة توات في فترة الوباء تساعد إل يد كبير ف البقاء في يالة
اتصال م المجتمى الميىيط بنىا  ،ييىب تسىمب التكنولوجيىا الرقميىة
بالتوات وإدارة العم والتعلم عن بعد إل التسوت عبر اإلنترنلو
وينبوي عل مصمم العمىارة الدا،ليىة تيىرل أثىر تلىك المتويىرا
عل ى سىىلوك اإلنسىىان وايتياجات ى الفراغيىىة والتصىىميمية ومعدقت ى
اإلنتاجية ومكاسب اققتصادية والبيئية واإلنسانيةو
ومى ذلىىك ،فى ن أنمىىا التواتى اإللكترونىىي هى ه ق يمكىىن أن تيى
مي التوات وج ًها لوجى  ،كمىا يقىول د كىريح سىيجرين Chris
Segrinد  -عالِم سلوكي في جامعة أريزونا اصمريكية -ال ي يؤكىد
أن دعندما نتوات مى أ ىأاآ ر،ىرين ،فى ن الك يىر مىن المعىاني
التي يتم نقلها ق تنق عبر الكلمىا فقىط ،ولكىن فىي التعبيىرا غيىر
اللفظيةدو إذ يمكن أن تضىي التفاتىي الدقيقىة للوىة الجسىد وتعىابير
الوج واإليماءا م استأدام الوساعط اإللكترونية ،مشددًا عل أن
يرا جدًّا من عىدم التواتى د
وساع التوات اإللكتروني دأفض ك ً
()Miller, 2020و
مشكلة البحث :Research problem
ىىهد القىىرن اليىىادي والعشىىرين عىىددا مىىن اصوبئىىة والت ى كىىان منهىىا
مىىؤ،را ً وبىىاء كورونىىا المسىىتجد وال ى ل أدل إل ى فىىرض يالىىة مىىن
العزلة والتباعد اقجتماع واقنعزال دا ،الييزا السكنية والت
أتبيل مكانا لمزاولة كى اصنشىاة المعيشىية والعمى والىتعلم عىن
بعدو و ييب كشىفل العزلىة اإلجباريىة للمييىين مىن سىكان العىالم أن
اردة تفتقىد الك يىر مىن مقومىا الييىاة ،
الييزا السكنية ييزا
وهو اصمر ال ل من أن ضرورة التوير ف مفهىوم تصىميم الييىز
السكن في المستقب  ،بعد التويرا التي فرضتها أزمة الكوروناو
أهمية البحثSignificance :
فرضىىل جاعيىىة كورونىىا واقعىىا يتالى التركيىىز على مفهىىوم العمى
والتعلم من المنزل ،ب عتبىاره إيتيىاأ أساسىي سيسىتمر لفتىرة زمنيىة
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ويلة يت بعد إنتهاء أزمة كوروناووهنا قبد من إعىادة النظىر فى
تصميم الييزا السكنية لتصبب قادرة عل مواجهىة تلىك التويىرا
والى ل سيصىىبب ضىىرورة مليىىة فىىي اصيىىام المقبلىىة ،ممىىا سىىيفرض
عل مصمم العمارة الدا،لية اقنايت نيو أفكار ويلول تصىميمية
مبتكىرة لتلىك الييىزا مىن ،ىىيل مياولىة اإلجابىة على التسىىا ق
التالية
 كيف سيتوير مفهوم الييز السكن إل بيئة تجم بين المعيشة
والتعلم والعم ؟
 كيف يمكىن تيقيىط الأصوتىية المالوبىة للعمى مىن المنىزل
والفص بين وبين الييزا المعيشة؟
 كيف يمكن تيقيط جودة البيئة الدا،لية واقعتبىارا الصىيية
لمواجهة انتشار اصمراض؟
 كيف يمكن تيف اصثار السلبية لقضاء ك الوقل في المسىكن
عل اإلنتاجية والصية العقلية؟
أهداف البحث Objective
يهدس البيب إل
 دراسىة اقعتبىارا اإلنسىانية واقيتياجىا الجديىدة للييىزا
السكنية ف ظ التويرا الت فرضتها أزمىة كورونىا وإيجىاد
التكامىىى بىىىين عناتىىىر التصىىىميم و كيفيىىىة توظيفهىىىا باريقىىىة
تيييةو
 دراسة اليلول المناسبة لتأاىيط الييىزا السىكنية قسىتيعا
الوظىىىاعف المأتلفىىىة مىىى مراعىىىاة اقعتبىىىارا الصىىىيية لتلىىىك
الييىىىىز ا واسىىىىتأدام الأامىىىىا الميعمىىىىة و مياولىىىىة تيفىىىى
السلبيا الت فرضىتها أزمىة كورونىا وتأثيرهىا على مسىتقب
تصميم الييزا السكنيةو
منهجية البحث Methodology
يتب ى البيىىب المىىنهف الوتىىف والتيليل ى مىىن ،ىىيل دراسىىة تىىأثير
جاعيىىىة كورونىىىا علىىى تويىىىر مفهىىىوم التصىىىميم للييىىىزا السىىىكنية،
ودراسة لدور التكنولوجيا الجديدة واليلول والبداع التصميمية مىن
،اما مستيدثة أو معالجا جديدة للأاما الابيعيىة والصىناعية
أو التقنيىىا الجديىىدة واصنظمىىة المتاىىورة ف ى تيسىىين جىىودة البيئ ىة
الدا،لية للييز السكن و
االطار النظري : Theoretical Framework
اعتبارات التصميم الداخلى للحيزات السكنية ما بعد الكورونا
ف ظ ه ه الفترة الت يعيشىها العىالم مىن تفشى فيىروس الكورونىا
والدعوة إل التباعد اقجتماع ومزاولة العم والتعلم من المنىزل،
أتبب دور البيئة السكنية أك ر أهميىة مىن أي وقىل مضى و فلىم يعىد
المسىىىكن مىىىأول فيسىىى  ،بىىى يجىىى أن يكىىىون أيضىىىا بيئىىىة تعليميىىىة
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ومكتبيىىىة ومكانىىىا للترفيىىى ومكانىىىا للرايىىىة واقسىىىتر،اءو لىىى ا فتعىىىدد
الوظاعف واصدوار دا ،المسىكن الوايىد أتىبب تيىديا جديىدا أمىام
مصمم العمارة الدا،لية و
وقىىىد قادتنىىىا تلىىىك الجاعيىىىة إلىىى إعىىىادة تقيىىىيم دور المسىىىكن وكيفيىىىة
اقستعداد للمستقب عل أفض تقديرو ومن هنا يياول البيب تقىديم
بعض التصورا عن مستقب تصىميم الييىز السىكن مىا بعىد أزمىة
كوروناو
الخصوصية والمرونة فى التخطيط
فىى ظىىى الجاعيىىىة ظهىىىر الياجىىة إلىىى مرونىىىة تقسىىىيم الفراغىىىا
الدا،لية إليجاد غرس تصلب ف يالة العزل الصي وك لك تىوفير
بيئىىىة عمىىى أو تعلىىىمو ،مىىى عىىىدم القىىىدرة علىىى التواجىىىد والتجمعىىىا
بالفصىىول الدراسىىية والقاعىىا والنىىوادل الرياضىىية ،ىىيل اليجىىر
الصىىىيي ،أتىىىبب مىىىن الضىىىرورل تأصىىىي ييىىىزا ل نشىىىاة
والرياضىىا المنزليىىة سىىواء بواسىىاة اصجهىىزة الرياضىىية أو يت ى
تىىوفير مسىىاية ،اليىىة مىىن اصثىىا لمزاولىىة التمىىارينو فالقىىدرة عل ى
اليركة واليفاظ عل الصىية البدنيىة فىي المسىكن يمكىن أن تسىاعد
في اليفاظ عل الشعور باليياة الابيعية في ظ يالة اقنعزال عن
العالم الأارج و
وف ى يىىين أن الييىىزا الدا،ليىىة المفتويىىة يمكىىن أن تكىىون مناسىىبة
صوقا اقستر،اء والتجمعا العاعلية ،ف نهىا قىد تكىون مىن عوامى
التشتيل والصأ أثناء العم و فتظهر الياجة إل تىوفير مسىايا
أو أركان هادعة منفصلة مما يتال منا ط ،اتة توتيًا تق بعيدا ً
عىىن الضوضىىاءو هىى ه اصركىىان الهادعىىة يمكىىن ،يلهىىا مىى تجهيىىز
مسايا لتأزين الملفىا وتزويىدها بوسىاع التواتى اقلكترونى
والهاتف و
وأتبب عل المصمم عند البناء الوض ف اقعتبار مراعاة تجهيز
أعمال الكهرباء والسباكة ف ك الييىزا مى قابليتهىا للتقسىيم عنىد
الضرورة لتضىم اك ىر مىن نشىا ييتىاأ الى الأصوتىية وبىالاب
فليح ك مسكن يمكن أن يكون فيى مسىاية مأصصىة لكى نشىا ،
وهى ا هىىو السىىب فى الياجىىة إلى دمىىف التأاىىيط المىىرن فىىي ،اىىة
تصميم الييزا السكنيةو
علىىى سىىىبي الم ىىىال ،يمكىىىن اسىىىتويل المسىىىايا غيىىىر المسىىىتولة
كصالونا استقبال الضيوس وغرس الاعام وتيويلها إلى ييىزا
متعددة اصغراض يمكن من ،يلها مزاولة اصنشاة اص،رل ،وذلك
مىىن ،ىىيل اسىىتأدام الفواتى واليىىواعط المنزلقىىة والمتيركىىة الت ى
يمكن تعديلها يس الياجة عل مدار اليوم ( ك  ، )1والتى تتىيب
التقسىىىىيم كيىىىى لفصىىىى وربىىىىط الييىىىىزا الدا،ليىىىىة مىىىى إعاىىىىاء
الأصوتىىية للمسىىتأدم لك ى فىىرا إل ى جان ى العىىزل الصىىوتي و
البصري و اليراري و
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اسىىتأدام اصثىىا المىىرن ومتعىىدد اصغىىراض هىىو ،يىىار ر،ىىر لألىىط
ييزا دا،لية مرنة و فهناك العديد من تصميما اصثا التي تقىدم
تكوينا قابلة للتعدي لتناس الوظاعف المأتلفةو فيمكن تويير ك
الفىىرا عىىن ريىىط اسىىتأدام اصثىىا كقىىا وع لفص ى الييىىزا أو
تقسيىىهمها إل ى أك ىىر مىىن ييىىز بىىأك ر مىىن نشىىا وه ى ا التوييىىر ييىىدد
الوظيفة ويجع نفح الييز ميعما صكه ر من وظيفة وأك ر من نوع

مىىن اصثىىا  ،وذلىىك بتعىىدد اقسىىتعماق لىىنفح الفىىرا فىىي أوقىىا
مأتلفة من النهار واللي وذلك بتيريىك أو تاىوير قاى مىن اصثىا
لتتيىىىول مىىىن اسىىىتعمال ،.ىىىرو وهىىىي تيقىىىط فىىىي تصىىىميمها تعىىىدد
اقسىىىىتعماق واقمتىىىىداد الرأسىىىىي والمرونىىىىة وإمكانيىىىىا التوييىىىىر
والتبدي باإلضافة أو بالي س ( ك  )2و

ومن أم لة أنظمة التقسيم المرنة الت يمكن استأدامها فى الييىزا
السىىىىكنية نظىىىىام  AD-APTالموديىىىىول مىىىىن تصىىىىميم المعمىىىىارل
اقسىىترال  Woods Bagotيتكىىون مىىن مجموعىىة مىىن اليىىواعط
والفوات القابلة للتعدي والت يمكنها تقسيم الييزا المفتوية إل
عدد من الييزا تبعا ل نشاة المأتلفة على مىدار اليىو ،كالمكتى
المنزل وييىزا لممارسىة الرياضىة والترفيى والنىومو وهىو يعتمىد

عل إنشاء عمود فقري  spineلييتياجا ال ابتىة للمنىزل (اليمىام
 ،وتىىالة الىىد،ول  ،والتأىىزين , ،ومسىىايتين مولقتىىين) ممىىا يسىىمب
بباق مساب الشقة مفتوح ومرن(  )Saint,2021ويتضمن AD-
 APTمجموعىىى ة مىىىن العناتىىىر المتسىىىقة التىىىي تىىىدعم توييىىىر نمىىىط
المسايا الرعيسية من ،يل ثيثة أوضاع ( ك )3و
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ومشىروع ) Architect magazine,2016( Pivot project
هو عبارة عن قة ستوديو مسايتها  400قدم مرب تم تيويلها إل
ييز سكن يديب يمكن تعديل  ،باستأدام يواعط متيركة وويىدا
أثا متعددة الوظاعف و
ويتضىىىمن ييىىىزا للنىىىوم ومكتىىى منزلىىى وييىىىز ،ىىىاآ للدراسىىىة
ومابخ ،وذلك باستأدام ياعط يدور يول ميور ويمتد من اصرض
للسىىقف ياويىا ً ويىىدا للتأىىزين ويفصى بىىين ييىىز النىىوم والمعيشىىة
ييىىب يفسىىب المجىىال لمسىىاية للمعيشىىة أثنىىاء النهىىار ويأف ى وراءه
غرفة النوم وبهىا سىرير مناىول دا،ى اليىاعط ومىن ،ىيل يركتى

يىىول ميىىوره يظهىىر ييىىز النومو( ىىك  )4وتمتىىد دوالي ى التأىىزين
وادراأ ،ارجة من الياعط ليتيول الييز إل غرفة ميبح واسعةو
وا.ريكىىة ف ى مناقىىة المعيشىىة يمكىىن أن تمتىىد لتتيىىول ال ى سىىرير
للضيوس ( ك )5و
وف ييىز الماىبخ اليىاعط يأفى بدا،لى فىرا للتأىزين إلى جانى
منضدة يمكن تعدي ارتفاعهىا ويمكىن اسىتأدامها كمكتى منزلى أو
ككىىىىاونتر للماىىىىبخ أو امتىىىىدادها لتصىىىىبب منضىىىىدة لتنىىىىاول الاعىىىىام
( ك )6و

ك  5مشروع  Pivot projectوهو ييز سكن يديب يمكن تعديل باستأدام ياعط يدور يول ميور وويدا أثا وتأزين متعددة
الوظاعف
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ك  6ييز المابخ ف مشروع  Pivot projectالياعط يأف بدا،ل فرا للتأزين إل جان منضدة يمكن تعدي ارتفاعها ويمكن
استأدامها كمكت منزل أو ككاونتر للمابخ أو امتدادها لتصبب منضدة لتناول الاعام
باستأدام عجي تويرة مما يسمب بألط مسايا إضافية كورس
PKMN
نمىىوذأ ر،ىىر لشىىقة تىىم إعىىادة تجديىىدها مىىن قب ى مكت ى
نوم للضيوس وساعد على انفتىاح الييىز الىدا،ل بشىك أكبىر على
 )Morby,2016( Architecturesمىىىىن ،ىىىىيل إضىىىىافة يىىىىواعط
الواجهة المالة عل البير ( ك )7و
موديولية مزودة بويدا تأزين وه ه اليىواعط تىدور يىول ميىور

ك  7استأدام يواعط موديولية مزودة بويدا تأزين وتدور يول ميور باستأدام عجي تويرة لشقة تم إعادة تجديدها من قب
مكت  PKMN Architecturesمن ،يل مما يسمب بألط مسايا وانفتاح الييز الدا،ل
االعتبارات الصحية
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تعتبىر النظافىىة مىن أهىىم عوامى تجنى اإلتىابة بفيىىروس كورونىىا ،
ويمكن تعزيز النظافىة مىن ،ىيل التنظىيم المكىاني للييىز الىدا،ل ،
يىي يمكىىن تجهيىىز مسىىاية قىىر المىىد ،لتعقىىيم اصي يىىة والميبىىح
والمشىىىتريا قبىىى د،ولهىىىا المنىىىزل وكىىى لك تجهيىىىز يىىىوض قىىىر
المد ،لوسي اصيدل و
باإلضافة إل ذلك  ،ف ن المواد غير المسامية أسىه بك يىر لتنظيفهىا
وتاهيرهىىا ،كاصرضىىيا الأشىىبية أو الأرسىىانية وم ى تقىىدم علىىوم
المىىىواد وتكنولوجيىىىا النىىىانو  ،يمكىىىن النظىىىر فىىىي المىىىواد المضىىىادة
للميكروبىىا ل رضىىيا أو اصسىىابو ومىىن المعىىروس أن النيىىاس
والفضة لها ،صاع مضادة للميكروبا المتأتلة والايء يمكىن
تابيقها عل العديد من عناتر البناءو وتشير اصبيىا العلميىة إلى
أن النانو سيلفر  nano silverمادة قاتلة لما يزيىد على  635نوعىا ً
من البكتيريا والفاريا والفيروسا بما فى ذلىك فيىروس سىارس
 SARSاوهو مىن نفىح فصىيلة فيىروس كورونىا ومىن ،واتى أن
غالبية العىدول تنتقى بواسىاة اللمىح مىن على اصسىاب كالمناضىد
وويدا اصثا ثم لمح العينين أو الفم أو النىف أو اصذن أك ىر مىن
انتقال العدول بالرذاذ أو الهواءوو وقد اسىتأدمل ىركة Perstrop
السىىويدية الفضىىة النانويىىة عل ى المىىادة البوليمريىىة الت ى تصىىن منهىىا
اصثا  ،كما ساهمل الفضة النانوية ف يء وتعقيم أساب اصثا
ومقىىابض اصبىىوا والصىىنبور وف ى مقاعىىد دورا الميىىاه (يبي ى ،
)2014و
كما يعم عدد من مراكز اصبيا العالمية عل تاوير مواد نانوية
جديدة لتكسىية اصرضىيا واليىواعط باسىتأدام تقنيىة النىانو تسىتاي
تنظيىىىف أسىىىايها بشىىىك تلقىىىاعي ،وتقىىىوم بتعقىىىيم أسىىىاب الماىىىابخ
واليمامىىا وإزالىىة الىىرواعب منهىىاو وتوت ى العلمىىاء إل ى أن هنىىاك
مجموعىىة مىىن الظىىواهر الابيعيىىة الت ى تىىؤثر بمض ى الىىزمن عل ى
بعض اصساب المدهونة بالىدهانا م ى التلكى و اإلتسىاا وراعيىة
الر وبة وقد تتسب ف بعض المشاك الصيية ،لى ا كىان اقهتمىام
بتاىىوير الىىدهان ليصىىبب ذات ى التنظيىىف  ،و لقىىد تمكىىن العلمىىاء مىىن
تيقيىىط ه ى ه الأاتىىية ل سىىاب فيمىىا يسىىم ” اقسىىاب الصىىيية ”
بواساة دهان النانو ال ل ييتول عل مبيىد ييىوي ” ” Biocide
ذات ى التنظيىىف و ال ى ل يعم ى عل ى تيلي ى البكتيريىىا والميكروبىىا
واقوسىىاا  ،والمكىىون اقساسىى لهىى ا الىىدهان تىىديط للبيئىىة وهىىو
(مسىىتقب المبىىان
جزيئىىا نانومتريىىة مىىن الفضىىة وثىىان اكسىىيد التيتىىانيوم
المستدامة)2019 ،و ويمكن استأدام هى ا النىوع مىن الىدهان فى الفراغىا
الدا،ليىىة ممىىا يسىىاعد عل ى اليىىد مىىن اسىىتأدام المبيىىدا البيولوجي ىة
والمنظفا الصناعيةو
كما توت الباي ون إل تكنولوجيا يتم بهىا تابيىط جسىيما أكسىيد
الزنىىىك متناهيىىىة الصىىىور باسىىىتأدام الكيميىىىاء فىىىوت الصىىىوتية لىىىربط
الجسىىيما النانويىىة إل ى اصليىىاس واصقمشىىة  ،والت ى مىىن مميزاته ىا
الرعيسىىية أنهىىا يمكىىن أن تضىىف ،وات ىا ً مضىىادة للجىىراثيم عل ى أي
نىىىوع مىىىن اصقمشىىىة الجىىىاهزة دون أل توييىىىر فىىىي لىىىون النسىىىيف أو
الأصىىاع الفيزياعيىىة ،ولهىىا ،صىىاع متانىىة ومضىىادة للجىىراثيم
ويلىىة اصمىىد  ،ومىىن الناييىىة العمليىةً فهىي فعالىىة مىىن ييىىب التكلفىىة
(بىىىدر)2018 ،و مىىىن ،ىىىيل تلىىىك التكنولوجيىىىا يمكىىىن تابيىىىط تلىىىك
المعالجة عل المفرو ا وأقمشة التنجيد والستاعرو
وتسىتأدم انظمىة دهىىان اليمايىة (Paint Protection ( PPs
(Systemsمستقب المبان المستدامة )2019 ،ف يء ،امة الأشى  ،ويعتمىد
تركي ى ه ى ا الن ىوع مىىن الىىدهان عل ى تكنولوجيىىا النىىانو الكيمياعيىىة و
يتميىىز بالعديىىد مىىن الأصىىاع م ى القىىدرة على التيمى والبقىىاء،
مقاوم ل عة فوت البنفسجية ،مقىاوم للبكتيريىا والفيروسىا  ،ىارد
للمياه مقىاوم للنمى اقبىيض ،مقىاوم للأىدوح واقيتكاكىا ومقىاوم
للتلكىىى كمىىىا انىىى مناسىىى و يصىىىلب لجميىىى اقسىىىاب الأشىىىبية فىىى
اإلستأدام الأارج و الدا،ل م اقرضيا و تجاليد اليىواعط و
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اقثىىا و اثىىا اليىىداعط كمىىا يصىىلب لكافىىة انىىواع اق،شىىا و كمىىا
تستأدم انظمة دهان اليماية أيضا ً م ،امت الجلد والنسيف والتى
تعم عل توفير بقة رقيقة جدا غير مرعية على الجلىد او النسىيف
فتعاي العديد من الأىواآ ليصىبب السىاب مقاومىا ً للمىاء واقتربىة
ومضاد للبكتيريا كما يزيد من العمر اقفتراض للأامىة ويزيىد مىن
نعومة الساب ويعاي القدرة عل التنظيف ال ات و
جودة البيئة الداخلية
م اإلغيت العالمي مما يؤدي إل انأفاض كبير فىي تلىو الهىواء
فىىي جمي ى أنيىىاء المنىىا ط اليضىىرية الكبىىرل ،فيبىىد مىىن تعىىرض
الييزا السىكنية للتهويىة الابيعيىة أك ىر مىن أي وقىل مضى و إلى
جان أن زيادة تدفط الهىواء يجعلنىا نشىعر بشىعور راعى ويقلى مىن
اسىىتهيك الااقىىة مىىن التكييىىف ،م ى الوض ى فىىي اقعتبىىار أن جىىودة
الهواء الدا،لي يمكن أن تتأثر بالعديد من العوام المأتلفةو
ويمكن استأدام جهىاز استشىعار جىودة الهىواء والى ي يراقى نسى
ثاني أكسيد الكربىون والر وبىة النسىبية ( )RHوالسىموم الكيمياعيىة
( )VOCsلتنبيهنىىا عنىىدما تصى جىىودة الهىواء فىىي اصمىىاكن المولقىىة
إل مستويا غير تيية يت يمكننا من إجراء تعديي و
عل سىبي الم ىال ،قىد يكىون للمسىايا أو الوىرس المولقىة التىي ق
تتوفر فيها إمكانية الوتىول المبا ىر إلى التهويىة الجيىدة مسىتويا
أعل من ثاني أكسيد الكربون ،ممىا قىد يىؤدي إلى الصىداع والتعى
وانأفاض مستويا اإلنتاجيةو ويمكن معالجة تلك المسىتويا غيىر
الصىىيية مىىن ثىىاني أكسىىيد الكربىىون بزيىىادة التهويىىة الميكانيكيىىة أو
الابيعية ف الييز الدا،ل و
من المهم أيضا ً تتب نس الر وبة النسبية في المسكن ،صن اليفىاظ
على الر وبىىة عنىىد مسىىتويا تىىيية ( )٪60-50يسىىاعد اصغشىىية
المأا يىة فىي اصنىف واليلىط على الىدفاع ضىد مسىببا اصمىىراض
الميمولىىة جىىوا ،م ى الفيىىروس التىىاجيو على العكىىح مىىن ذلىىك ،إذا
كانىىل مسىىتويا الر وبىىة مرتفعىىة جىىدا (>  ،)٪65يمكىىن أن تكىىون
أجىىزاء ر بىىة مىىن المنىىزل عرضىىة للعفىىن وزيىىادة رد الفع ى عل ى
اليساسىىيةو إذا كانىىل مسىىتويا الر وبىىة ،ىىارأ ناىىات ، ٪65-40
يمكىىىن وضىىى مر ىىى أو مزيىىى الر وبىىىة humidifier or
 dehumidifierفي الييىز الىدا،ل إلعىادة الر وبىة النسىبية إلى
مسىتول تىىييو كمىا أن وجىىود مستشىعر جىىودة الهىواء يقىىدم التنبيى
عنىىدما تص ى المركبىىا العضىىوية المتاىىايرة إل ى مسىىتويا غيىىر
تيية مما سيسمب لمستأدم الييز بفتب ناف ة أو تشوي جهاز تنقيىة
الهواء لتعويض التأثير ()Miller,2020و
كما يتوق تاوير ُمركبا تتيكم في البيئة الدا،لية للمسىكن بى كاعها
ال ى اتي وباسىىتأدام يساسىىا ماىىورة بتقنيىىا النىىانو تعم ى باريقىىة
تفاعلية م بقية اصجهزة والمعدا للعم عل تنقية الهواء ،وضبط
درجىىة يىىرارة الفراغىىا والميىىاه ،ومسىىتول الر وبىىة الدا،ليىىة فىىي
المسكن ،وكمية اإلضاءة المالوبة ،ك ذلك بيسى تويىر السىاعا
علىى مىىدار اليىىوم والليلىىة ،وا،ىىىتيس الفصىىول علىى مىىدار العىىىامو
وتاوير ،ييا مسية تىوفر الااقىة الكهرباعيىة واليراريىة اليزمىة
للويدة السكنية دون الياجة إل بكة الكهرباء العامةو
وهنىاك العديىىد مىن تابيقىىا النىانو فى مجىال ،امىىة الزجىاأ و ذلىىك
بهىدس مشىاركة هى ه المىادة فى الىتيكم فى البيئىة الدا،ليىة للمبنى ،
وتعتبىىر مىىادة ثىىان اكسىىيد السىىيليكا  SiO2والت ى تسىىتأدم كاقبىىة
يء بين بقا الزجاأ ف نها تعم عل اليماية من اليرارةو كما
يمكن اليد من التسىر اليىرارل ص ىعة الشىمح عبىر النوافى ممىا
يترتى على ذلىك مىىن تىوفير فى اسىتهيك الااقىىة و ذلىك ب سىىتأدام
تكنولوجيا ” ال روموكروماتيك ” و هى عبىارة عىن ىيء الزجىاأ
بابقة رفيعة جىدا تعمى على العىزل اليىرارل مى تىوفير اقضىاءة
المناسبة و كما يمكىن للزجىاأ المعىالف إ،تىزان قىدر مىن اليىرارة ثىم
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ب ها مرة ا،رل ال دا ،الفرا الدا،ل ف يالىة انأفىاض درجىة
اليرارة فيعم كجهاز تدفئة وعىاكح ص ىعة الشىمح الضىارة فىوت
ىدة اقضىاءة ( ىىك )8و
البنفسىجية إلى جانى الىتيكم فى تويىرا
كما أمكن اسىتأدام اغشىية رقيقىة مىن البيسىتيك Nano-Protect-
 Plasticوالت تسىتأدم على الزجىاأ العىادل لتيويلى الى زجىاأ
ذك (مستقب المبان المستدامة)2019 ،و

ك  8زجاأ مزدوأ كهروضوع معالف ببلورا النانو
أنظمة المنزل الذكية
منى بدايىىة انتشىىار فيىىروس كورونىىا التىىاجي فىىي مأتلىىف دول العىىالم
ازداد اقهتمام باصنظمة المنزلية ال كية بشك كبير إلمكانياتها على
تىىأمين جىىو تىىيي منعىىزل عىىن الوسىىط الأىىارجي بشىىك تىىاموويمكن
ل نظمة ال كية التيكم بك ىيء فىي المنىزل بسىهولة ييىب يقضىي
معظم اصفراد أغل أوقاتهم ف الوقل اليال فىي المنىزل أك ىر مىن
أي مكان ر،رو فتوير الصورة عن المنزل التىي تتم ى بأنى مكىان
،ىىا مل مىىن التكنولوجيىىا وأتىىبب اصفىىراد ميىىا ين بىىاصجهزة ال كيىىة
بشك متزايد ك يوم ،فهي تملك أجهزة استشعار تم ّكنها من تسجي
البيانا ومشاركتها عبر اإلنترنلو
وتتجاوز ر ية المنزل ال كي مفهوم الراية ،ييب سىيكون للتقنيىا
الجديدة تأثير إيجابي عل الصية من ،يل مراقبىة النظىام الوى اعي
وظىىروس البيئىىة الميياىىة باص ىىأاآ وتسىىجي تىىاريأهم المرضى
بدقة  ،وتستاي أيضا ً مراقبىة كبىار السىن الى ين يعيشىون بمفىردهم،

ومسىىاعدتهم ف ى الت ى كير بمواعيىىد وجرعىىا أدويىىتهم  ،أو إ،اىىار
،ىىدما الاىىوار فىىي يىىاق السىىقو أو اليىىواد والسىىماح لهىىم
بالىىد،ول تلقاعي ىاًو وم ى اضىىارار النىىاس للبقىىاء ف ى المنىىزل لفتىىرا
ويلىىة ازداد أهميىىة الماىىابخ دا،ىى المسىىكن ،ويمكىىن صنظمىىة
المابخ ال ك التقلي من استأدام اللمح والتيكم فى اصجهىزة عىن
ريط الصو و
وتعىىد البيئىىة الميىىرك اصهىىم لتقنيىىا المنىىزل ال ى كي ييىىب تسىىتاي
يلول المنزل ال كي المدعمة بال كاء الصناعي التعرس عل سىلوك
قا ن المسكن استنادا ً إل روتينهم اليوم  ،ومن ثم يمكىن ل نظمىة
المنزليىىة ال كيىىة تأفّىىيض اسىىتهيك الااقىىة والميىىاه إل ى يىىد كبيىىرو
فيمكن لنضىاءة ال كيىة ضىبط نفسىها تلقاعيىا ً مىن ،ىيل الكشىف عىن
وجود اص أاآ في الورفة ،فتصبب اصنوار ،افتة أو يىتم إ فا هىا
تمام ىا ً يىىال ،ىىروجهم مىىن الييىىزو كمىىا يمكىىن ضىىبط درجىىة سىىاوع
اإلضاءة تلقاعيا ً وفقا ً لفترا اليومو كما يمكن صنظمة المنزلية ال كيىة
الىىتيكم فىىى أنظمىىىة التكييىىىف وتقليىىى اسىىىتهيك الااقىىىة المسىىىتأدمة
لتشوي أنظمة التبريد في الصيف وأنظمة التدفئىة فىي الشىتاء بشىك
كبيرو فيستاي منظم اليرارة الى كي تقلىي قيمىة اسىتهيك الااقىة
بنسىىىبة  %15أو أك ىىىر مىىىن ،ىىىيل تسىىىجي معلومىىىا عىىىن سىىىلوك
وايتياجىىا اصسىىرة ف ى التدفئىىة أو التبريىىد والمواءمىىة بينهىىا وب ىين
درجة اليرارة دا ،المنزل و،ارج (المنازل ال كية)2020،و
التواصل مع الطبيعة
التوات م الابيعة والهواء الالط أمر ييوي  ،ييىب الصىلة بىين
الييز الدا،ل والابيعة تزيد من اإليساس بدسء ويميميىة الفىرا
 ،فالعناتىىر النباتيىىة والهىىواء النقىىي يسىىاعد عل ى اليىىد مىىن الشىىعور
باليصار ال ل يفرض اليجر الصييو فمن المهم معالجة الييزا
الدا،لية السكنية بشك يمنب مستأدم تلىك الييىزا اقنفتىاح على
الابيعىىة مىىن ،ىىيل اسىىتأدام المسىىايا الزجاجيىىة الواسىىعة فىى
المنىىىا ط المالىىىة علىىى اليىىىداعط  ،أو مىىىن ،ىىىيل اسىىىتأدام اصفنيىىىة
الدا،لية المزروعة ( ك )9و
يتىى فىىي الييىىزا السىىكنية المولقىىة اصك ىىر إيكامىىا فىىي المنىىا ط
اليضىىرية يمكىىن للمصىىمم اسىىتأدام العناتىىر النباتيىىة فىى يىىداعط
اصساب والييزا المعيشية الت ق يتوفر لها اقتصال م الابيعىة
 ،إلى جان ى اسىىتأدام اليىىواعط النباتيىىة الرأسىىية والنباتىىا الاويلىىة
كقوا ي أو يواعط أو فوات بيعية تمنب الأصوتية كما أن لها
القدرة عل امتصاآ الضوضاء ( ك )10و

ك  9توات الييز السكن م الابيعة من ،يل اصفنية الدا،لية المزروعة واستأدام المسايا الزجاجية الواسعة ف المنا ط المالة
عل اليداعط
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ك  10استأدام العناتر النباتية كفوات رأسية والت تمنب الأصوتية وتمت الضوضاء وتمنب الفرا اقيساس بالدسء واليميميةو
كاص،شىىا والبىىامبو والفىىرو والجلىىودوووإلخو فالقىىدرة علىى توسىىي
كمىىا يمكىىن توظيىىف اص ىىكال اص ىىكال المسىىتوياة مىىن الابيعىىة ف ى
ناىىات المعيشىىة ،ىىارأ يىىدود المنىىزل مىىن ،ىىيل التعىىرض للمنىىاظر
المعالجىىا التشىىكيلية للييىىىزا الدا،ليىىة السىىكنية كمىىىا فىى نقىىىوح
ويلىىة
الابيعيىىة يأفىىف مىىن ضىىوط البقىىاء فىىي مكىىان وايىىد لفتىىرا
اصقمشة أو ويدا اصثا أو معالجىا ميىددا الفىرا كىاليواعط
( ك )11و
والقوا يىىىى واصسىىىىقف واصرضىىىىيا  ،أو فىىىى الأامىىىىا الابيعيىىىىة

ك  11توظيف اص كال اص كال المستوياة من الابيعة ف الييزا الدا،لية السكنية من ،يل المعالجا التشكيلية أو استأدام الأاما
الابيعيةو
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وتيت ى اصلىىوان مكانىىة هامىىة فىىي جمي ى اصنشىىاة اليياتيىىة المأتلف ىة
لننسان  ,وبأيس التأثيرا الجمالية ل لىوان فىي يالىة اسىتأدامها
بتناسط و تكام مدروس ف ن ل لوان أيضىا تىأثيرا سىيكولوجية و
فسيولوجية .فقىد أظهىر الدراسىا أن القىدرة اقبداعيىة تىزداد فى
الفراغا الت تتمت باصلوان الزاهية والبراقىة عىن الفراغىا التى
تظهىىر فيهىىىا اصلىىىوان الميايىىىدة ،ومىىىن أك ىىىر اصلىىىوان تفضىىىيي لتلىىىك
الفراغا اصتفر والبرتقال واصزرت واص،ضر إل جان اللىون
اصبيض واصلىوان الترابيىة والتى تعكىح الميى الوريىزل والفاىرل
لدل اإلنسان ليرتبا بألوان الابيعة وتم ى ألىوان الشىمح والبيىر
والابيعة الأضراء واصرض ()Human Spaces,2014و
اإلضاءة الطبيعية
تلع ى اقضىىاءة دورا مهمىىا فىىي الفراغىىا الدا،ليىىة مىىن الناييىىة
الوظيفية والجماليةو فان الضوء يقود يركة اإلنسان دا ،الفرا
و كما يمكن للمصمم من ،يل توظيف تيديىد الشأصىية الجماليىة
واليسية دا ،الييز الدا،ل و واإلضاءة الابيعية هي التىي تىأتي
من مصادر ضوء بيعية ،وهي اإلضاءة اصك ر ميءمة لننسان
من النايية الفيسيولوجيةو ومن مميزا اقضاءة الابيعيىة تىوفير
الرايىىىة النفسىىىية لمسىىىتأدمي الييىىىز الىىىدا،ل مىىىن ،ىىىيل ارتبىىىا
المستأدم بصريا بالبيئة الأارجية الواسعة  ،كما أن لهىا دورا هامىا ً
ف أق يفقد اإلنسان اإلرتبا م الوقل واإلدراك بظىروس الاقىح
والعالم الأارج والت قد تزداد ،يل فترا اليجر الصي التى
ويلىةو
يضار من ،يلها المستأدم ف البقاء ف المسكن صوقىا
كمىىا أن اقضىىاءة الابيعيىىة تعىىد مصىىدرا ً ل ىىعة فىىوت البنفسىىجية
والت يساعد التعرض لها بكميا ميعمة في إنتاأ فيتامين د ال ي
ييافظ عل تية الجلد ،كما إنها تساعد في بناء نظام المناعىة مىن

،ىىيل زيىىادة إنتىىاأ ،ييىىا الىىدم البيضىىاء  ،فضىىي عىىن دورهىىا ف ى
اضعاس انتشار الجراثيم والفيروسا ()Boyce,2003و
وأثبتل العديد من الدراسا أن اص أاآ ال ين يؤدون أعمالهم في
الضوء الابيعي سجلوا مسىتويا أعلى مىن الااقىة واإلنتاجيىة مىن
أولئك ال ين يعملون تيل الضىوء الصىناعي ،ييىب يسىاعد الضىوء
الابيع ى عل ى إبقىىاء ال ى هن ف ى يالىىة ييويىىة وتىىيقظ بنسىىبة كبيىىرة
( ،)Heschong,2003كمىىا أن ضىىوء الشىىمح يسىىاعد الجسىىم عل ى
إنتاأ هرمون السيروتونين ال ل يسم بهرمىون السىعادة ،فى يىين
وجىىىد أن مسىىىتويا الكىىىورتيزول فىىى الىىىدم تىىىنأفض بشىىىك كبيىىىر
ومليىىىوظ عنىىىد التعىىىرض بشىىىك مسىىىتمر لنضىىىاءة الصىىىناعية أو
اإلضاءة الضعيفة ،مما يزيد من الشعور بالضوط وانأفاض القىدرة
عل ضبط مستويا الااقة لدل اإلنسان ()Münch,2012و
وييب أن الييىزا السىكنية أتىبيل تضىم بيئىا للىتعلم والعمى ،
تظهر الياجة بشىك أكبىر إلى التعىرض إلى الضىوء الابيعى  ،لى ا
يمكن استأدام النواف السماوية  ( skylightك  )12والمسايا
الواسعة من الزجاأ لتنف اإلضاءة الابيعية لتدعيم الصىلة بالابيعىة
م الىتيكم فى ىدة الىوهف مىن ،ىيل اسىتأدام اصلىواح العاكسىة أو
كاسىىرا الضىىوء ،أو اسىىتأدام زجىىاأ معىىالف بتقنيىىا أو جزيئىىا
النانو والى ل تتويىر عتامتى مى التويىر فى ىدة الضىوء فى النوافى
الكهرولونية ال كية ،ييب توت العلماء إل تصني ُم َر َّك ً يتكون
من بلورا أكسيد قصدير اإلنديوم نانومتريىة اليجىم ،متضى َّمنة فىي
زجاأ من أكسيد النيوبيىوم ،التىي تويّىر لونهىا ودرجىة ىفافيتها لىدل
تعرضها لمجال كهربي وبالتال يمكن من ،يلها التيكم فى ضىبط
كمية الضوء واليرارة المىارين مىن ،يلهىا ،والى ل قىد يقلى بشىك
كبير من استهيك الااقة في المبان (.)Korgel,2013

ك  12اصسقف السماوية الت تنف الضوء الابيع
يسىتأدم الزجىاأ القابى للتيويى تقنيىة ( PDLCالبلىورا السىاعلة
الخالصة Conclusions
المشىتتة بىالبوليمر )Polymer-Dispersed Liquid Crystals
يأل البيب إل عدد من النتاعف ومنها
لينتقال من الزجاأ الشفاس إل المصنفر( ك  )13و عند التشىوي
 ف ى ظ ى ه ى ه الفتىىرة الت ى يعيشىىها العىىالم مىىن تفش ى فيىىروس
 ،تتياذل البلورا الساعلة مما يألط الشفافية ،وعند إيقاس التشوي
الكورونىىا والىىدعوة إل ى التباعىىد اقجتمىىاع ومزاولىىة العم ى
 ،تقىىوم البلىىورا السىىاعلة بتوجيىى الضىىوء وتشىىتت عشىىواعيًا  ،ممىىا
والتعلم من المنزل ،أتبب دور البيئة السكنية أك ر أهميىة مىن
يؤدي إل التعتيم) (Smart glass,2021و
أي وقىىىل مضىىى و فتعىىىدد الوظىىىاعف واصدوار دا،ىىى المسىىىكن
ويمكىىن توظيىىف المرايىىا ف ى عكىىح الضىىوء الأىىارجي إل ى دا ،ى
الوايد أتبب تيىديا جديىدا أمىام مصىمم العمىارة الدا،ليىة ،
الورفة وتوزيعها عل ك الزوايا في اصماكن التي ق يصىلها ضىوء
ييب الياجة إل توفير مرونة ف تأاىيط الييىزا الدا،ليىة
الشىىمح ،ويمكىىن زيىىادة ىىدة الضىىوء الىىدا ،إلى المنىىزل باسىىتأدام
وتوفير عام الأصوتية بعيدا ً عن الضوضاءو
مرايىىا متقابلىىة تعكىىح كىى منهىىا الضىىوء الىىوارد إليهىىا ،إل ى جانىى
 أهميىىة دور التكنولوجيىىا الرقميىىة ف ى التوات ى وإدارة العم ى
استأدام اصلوان الفاتيىة فى ىيء الجىدران الدا،ليىة والتى تعكىح
والتعلم عن بعد والتى تىؤثر على سىلوك اإلنسىان وايتياجاتى
بدورها الضوء.
الفراغية والتصميمية ومعدقت اإلنتاجية ومكاسب اققتصادية
كما يمكن من ،يل التأثيرا المتنوعة الناتجة عن التوير والتفاو
والبيئية واإلنسانيةو
ف دة الضوء والظ والتناو بين اإلضاءة الابيعيىة والصىناعية
ً
ً
 ل بيىىا العلميىىة ف ى مجىىال الأامىىا النانويىىة دورا هامىا ف ى
والتيكم ف تدرأ ىدة اإلضىاءة والتى تتويىر بمىرور الوقىل تهيئىة
استيدا وتاوير دهانىا و،امىا ذاتيىة التنظيىف ومقاومىة
الفرا الدا،ل بما يشب التنوع ف اإليقاع الضوع ال ل ييد ف
للبكتيريا والميكروبىا واقوسىاا والتى تسىاهم فى اليىد مىن
الطبيعة.
انتشار المر عن ريط لمح اصساب الدا،ليةو
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ضرورة مراعاة جودة البيئة الدا،لية للييز السكن من زيىادة
تدفط التهوية الابيعية بزيىادة التهويىة الميكانيكيىة أو الابيعيىة
ف الييز الدا،ل  ،واسىتأدام أجهىزة استشىعار جىودة الهىواء
وتتب نس الر وبة النسبية في المسكن
أهمية النشا اليرك من ،ىيل تأصىي ييىزا ل نشىاة
والرياضىىا المنزليىىة سىىواء بواسىىاة اصجهىىزة الرياضىىية أو
يتىىى تىىىوفير مسىىىاية ،اليىىىة مىىىن اصثىىىا لمزاولىىىة التمىىىارين
واسىىتأدام اصثىىا القاب ى للتوييىىر ف ى ارتفاعهىىا والت ى تعا ى
اليرية ف اليركىة فى يالىة الوقىوس أو الجلىوس إلى جانى
اسىىىتبدال المقاعىىىد بىىىأجهزة رياضىىىية لتيفيىىىز المسىىىتأدم علىىى
اليركة من رن ،.رو
أهميىىىىة معالجىىىىة ال ييىىىىزا الدا،ليىىىىة السىىىىكنية بشىىىىك يمىىىىنب
مسىىتأدم تلىىك الييىىزا اقنفتىىاح عل ى الابيعىىة  ،وتوظيىىف
العناتىىر النباتيىىة والأامىىا الابيعيىىة واصلىىوان المسىىتمدة مىن
الابيعة مما يزيد من اإليساس بدسء ويميمية الفرا و اليد
من الشعور باليصار ال ل يفرض اليجر الصييو
مراعاة دراسة كيفية توظيف الضىوء الابيعى دا،ى الييىز
السىىكن  ،ييىىب تلعىىى اقضىىاءة الابيعيىىىة دورا مهمىىا فىىىي
توفير الراية النفسىية لمسىتأدمي الييىز الىدا،ل مىن ،ىيل
ارتبىىا المسىىتأدم بصىىريا بالبيئىىة الأارجيىىة الواسىىعة ،كمىىا أن
لهىىىا دورا هامىىىا ً فىىى أق يفقىىىد اإلنسىىىان اإلرتبىىىا مىىى الوقىىىل
واإلدراك والعىىالم الأىىارج والتىى قىىد تىىزداد ،ىىيل فتىىرا
اليجر الصي الت يضىار مىن ،يلهىا المسىتأدم فى البقىاء
ويلىىةو كمىىا أن اقضىىاءة الابيعيىىة تعىىد
ف ى المسىىكن صوقىىا
مصدرا ً ل عة فىوت البنفسىجية والتى تسىاعد فىي بنىاء نظىام
المناعة من ،يل زيادة إنتاأ ،ييا الدم البيضاء  ،فضي عىن
دورها ف اضعاس انتشىار الجىراثيم والفيروسىا إلى جانى
دورها ف زيادة معدق الااقة واقنتاجيةو
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