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I 

 

 :مقدمة 
إن التطور السررر ل لياة ا اللييةو وادياة ا اليرررطرا للاا السررا ن وي   تل  ن  لس ين اسررتيدس يتيارا لي رر ار 

 :لبرئي أي م تاا ابرر  و اتج هرنالط قو ورل الب اثرن في يج ل الط قو والت يةم ا
 .ط قو اليااوااتوفرر ي  ار ال بيافين ادستيدس الج ئر ليط قو  في الاا و تيثل :األول
رئةو تاقق بايول ت رررريةيةو يثيت تلتيا  يت اليلطة ب البرئةو اليتوفرا ليا ررررول  يت يسرررر  ن  إرج ا : هوالثاني

 .ليق ط رن  اةوالشروط الرااو الارار و وال
 تخفضفراغ ب يلي ر و ير او  اوي  إلتاي  أن الي  خ ريلب وي   األيل اورا ه ي  في اللي را وةسرررررررلت ا  سررررررر ن 

لط قو في اليب  ي ين خدل تاقرق الرااو الارار و بأقل اسررررررررتيدس ليط قو وب لت لي الو ررررررررول إلت ا اسررررررررتيدسين 
 يستاايو. ي را برئةو 

ةط لتاقرق التخطي ه في ه ه اللييةو ين خدل اراسرررررو األسررررريوب األيثل ةا ول اليلي ر أن ريلب الاور اليطيوب 
في األبا ث اليلي ر و التي تقوم  يت ت رررررررررررريةم يب  ي يوفرا ليط قو  ليتجيل ب السررررررررررررا ةو والتليق الليرا ي البرئي

ايو ر ين التطبةق ب التق ةو ليط ق ب اليتجااا و رررررررود الت ي وادسرررررررتف ااال ررررررراةو ويا فظو  يت الشرررررررروط البرئةو 
 اد تف ء ال اتي ط قة .

 %36وةقار ه ا ادسررررتيدس ب سرررربو في سررررور و ين أهم القط   ب اليسررررتيي و ليط قو  السررررا ي ةلتبر قط ع الب  ءو 
ةسررررلت تي ال الي يو اليوارررررةلولي ا فإن  ييةو اراسررررو توفرر الط قو في ه ا القط ع ةلا ين  و تيارا بشررررال سرررر و  

ين خدل يا ولو تطبرق الاراسرررر ب الت رررريةيةو الي  خةو بشررررال  ييي بي  رتوافق يل الي ثراب ليل لجتي   اليل رون 
لاراسررررر ب ل اوه   ت ين أهيةو الباث في يا ولو اسرررررتخدو يجيو و ين ال ق ط في يج  البرئةو اليايةو اليختيفو.
 الليرا ةو واليلي ر و.

 البحث: إشكالية 
وأي م ه ا التيارا فقا أ رررررربل ين الررررررررور  ي  اا  يية ب  % 2.4ريااا  اا السررررررا ن في سررررررور و سرررررر وة  بيلال 

ا ليشررروط تتم اون يرا  ا  ب  يية ب الب  ء ه ه  ول نا سررا ن والب  ء لسررا الا جو اليتياراا ين اليب  ي السررا ةو  
 الي  خةو والبرئةو يي  أاى الت:

  يشرررروهو برئة  وي  خة  تيلب اورا سرررريبة  في اسررررتيدس الط قو في القط ع السررررا ي وال   ة ررررل إلت  شرررروء  ي را
 .ين استيدس الط قو في قط ع الب  ء اال 50%
  ام تاقرق األب ةو السرررا ةو الاارثو ليشرررروط البرئةو ال ررراةو يي  ر لاى سررريب   يت ق ط ي الب  ء وب لت لي ر ثر 

 لييستخايرن وه ا ي  را ت بلام التوافق البرئي ال فسي لييسان. يت ال او ال فسةو والجساةو 
 :أسباب اختيار البحث 

 الباث الت ي  ريي:يوروع  تلوا األسب ب الرئةسةو دختة ر
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 :لل ليةوا تلوا ألهيةو ادطدع  يت الشررروط الت رريةيةو البرئةو التي ترا ي تطبرق اليل ررر البرئةو أسباب بيئية 
 .الياييبي  رتدءم يل الي  خ والط بل ويا ولو تطبةقي   يت الواقل  يت اليستو رن الليرا ي واليلي ر  

 :لام للدسرررررتيدس ال برر ليط قو في قط ع السررررران وال   ةلوا  ليت  لرف اليرتفلو  ترجو تلوا أسبببباب ااتيبببادية
 ت  ولوجة  الط ق ب اليتجااا رررررين ت رررريةم اليب  يتطبرق شررررروط توفرر الط قو في الي  يل و ترجو  ام تررررريرن 

 السا ةو.
 :هدف البحث 

رياف الباث إلت اقتراح  ي  ج يلي ر و سررررررررا ةو تا فم  يت اليخيون البرئي والط قي لييسرررررررران بي  رت  سررررررررب يل 
 الواقل الليرا ي لياراس ب الت ظةيةو آخ رن بلرن اد تب ر:اليااااب التي فرري  

  ل يي ثراب البرئو الطبةلةو والي ثراب التخطةطةو والت ررريةيةو لييب  ي السرررا ةو والاف خ  يت خ رررو رررةو اليب ت
 يرا  ا الط بل اليلي ر  اليايي.

  اليتجااا وب ألخو تطبةق ب الط قو الشررررررررريسرررررررررةو بي  رتدءم يل البرئو  التطبةق ب التق ةو ليط ق بادسرررررررررتف اا ين
 اليايةو.

واررررلرن في أ ه     الياف الرئةسررري البرئي لييسررران قار اديا ن ين الت ررريةم اليث لي  ادقتراب ترجو الباث هي 
 (الط قو و او السا ن توفرر-)الي يلوهو خيق ت  غم برن 

  :منهجية البحث 
 رتم يل لجو يشايو الباث وفق الي يجةو الت لةو:س
 :ةو اليتبلو في اليل ررر الل ليو اللوايل الي ثرا  يت اللدقو برن البرئو واللي را و يتم باراسرررو  المنهج االسببتقرائي

وين ثم  لبرئةوي تاقرق اليب  ي السررا ةو االليرا ةو واليلي ر و فاراسررو ادبل ا وأةررر   ت رريةم األب ةو السررا ةو البرئةو
 .ةوبي  رتدءم يل البرئو اليايليط ق ب اليتجااا اراسو التطبةق ب التق ةو 

 :و ترين ي  ريي: المنهج التحليلي 
تايرل واراسررررررررررو يجيو و ين اليشرررررررررر ر ل اللرلةو والل ليةو في يج ل تطبرق يل ررر  وتشرررررررررريل المرحلة األولى: -1

 .فري واستخدو اليل لج ب البرئةو اليطبقو  األب ةو السا ةو البرئةو
و األولت ررررين الي طقو الياروسررر اليرايوتطبرق اليل لج ب البرئةو اليسرررتخي رررو ين  وتشررريل الثانية:المرحلة  -2

بق بلض تطيوفرا ليطرر قررو ين خدل التايرررل البرئي ليواقل الليرا ي ليي طقررو واقتراح ايول و يرر  ج يليرر ر ررو 
 .بي  رتدءم يل الي  خ والط بل اليايي الل ليةوليل ررر البرئةو ا
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 الباب األول                                                              الفصل األول: مؤثرات البيئة والمناخ على تصميم المباني

 مؤثرات البيئة والمناخ في تصميم المبانيالفصل األول:   -1-1
للاهلمةاوللاوله اللهؤثمةاعصىاللاالقلا يذالل ي لاوايتضمممهذا الالل لممم الهالاعذاللتالميتاللهلتص لالهلمممةص الل ي لا

ولله ل يماولال دلتاللهلتص لالصتلمممممممهيمالل ي ماوللتلمممممممهيماللهعللماوألممممممميتمالألمممممممتامل ال ع هلاللاللهيلاللهت الا ما
تلممممممهيمالله لعمالل ي يلاودملألمممممملاللهيمممممموال اللتماتايلاللولممممممو الصتلممممممهيماللهعللماويلتتمالل لمممممم ا للتةملاللىا

الالاللاملميلاوللاوله اللهعلليلاللهؤثمةاعصيهل.هوضوعاللما
 العوامل المؤثرة على العالقة بين البيئة والعمارة: -1-1-1
عصىاألممممم ي اللهثل اتيممممميمالل ي لاللىااللجغمل م  اعد  ،لالألمممممتاهل وهتادد هتغيم هلمممممةص   و لل ي ل هلمممممةص  إذ

اللتع يهيل للة يال إلى تيمممممممممميم لالجتهلعييذاوععد  يهل، للهؤثمة للهعلليل ول اول  وةو وغمل يتهل ل م  ة يال
اععد تا م ايذ  م وألمممممممصوو  لص مد لليمممممممللممممممميل للة يال  م لل اثالصألممممممميوولوجييذ وتاعم للهلتص ل، لصهجتهال 
او الكا1لهل، للهجلومة للاعللمممممم هع وتتجهع ل  عيل  هل تتيمممممو  للتم للةميقل عذ للاضممممممياوللهلمممممهم للهاهلمي
لا ال ي هم،اوا جص  ي ألمممممم للاي  للغم  يلتص لل ي ل تاميتاه هوم لذاعالا  اللدملألمممممل  هجهوعل  م ولضممممما 
الله عيل و ي ت  لإلعألمملذ  يذ للهت لد  لصت لع  للهتضممهعل  للدملألمملاتهتم وللتم ولإلعألمملذ لل ي ل  يذ للاالقل تتعلو  للتم

ل ضممما  ل وتة يقلتهل للهاهلميل دملألمممتعل  م وعالا   للهيممملميع  م لل ي لاوتأثيمل  لل ي يل للدملألمممل  هجل   م ولضممما 
 ه ليممممة عالقل هذالهل وهل ولالجتهلعيل وللثقل يل للهعلليل للاوله  ايث هذاللهاصيل عهلمتعل تيممو  للتم للهاهلميل
ا.اا2وللع ألم للايوي لإلعأللذ عيلةا ة يال

ا:هلايصماو لللاوله اللهؤثمةاعصىاللاالقلا يذالل ي لاوللاهلمةايهوععلاتاصي ا
 طبيعية:عوامل  -1

 هذ الك إلى وهل للة يايل وللهولداوللهولمد وللتم ل ل م  وة يال وللمةو ل للاملمة ودمجل  للهعلختمت ةا هؤثمل ا
 لل ي ل إةلم) لل علء هولد –للجيولوجيل –للة وغمل يل–للجغمل يل –للهعلليل)اللة يايل للاولهم  وتيممممممممممممموم اعولهم 

 للهتمل ةل للاوله   اه  يذ لص اهل يادث  اعدهل آلم، إلى هوقع هذ  مو هلاتتغيم وللتم لإلعألمممممممملذ للللمجيل
 للتلةية ةميلاعذ لل موت  اه لهاللجل للتدل  يألممتص م ههلاوتةومه لإلعألمملذ لهاييممل هعلألمم ل غيم أعهلةات هم

ا.ولإلعأللذ للهولذ ولاتيلجل  لهاةيل  للهال م وللتلهيم
 ودمجل ولتجل هل للميلح ألممممممممممعلال م ، ة يال للمةو ل، للاملمة، دمجل  (للهوقع  م للهعلليل للهؤثمل  تادوا

 وللتلممممهيهيل للتع يهيل للهلةةل  وضممممع ق   دملألممممتهل وللولجب لالعت لمل اللهؤثمة أ م هذ(الليممممهألممممم للألممممةوع
 واتى للهولد وللتيلم وتو ياهل لله لعمايمممممو   م للهؤثم للو يم لدوم لوالكا هيمممممموع  ي (وللهاهلميلاللاهملعيل)

ا.3هعلألب  يو اللو ي يل لل الليل  وتو يع للهال هل للع لتل 
 عوامل ثقافية: -2

لل ي لاالهاه للهعتج للهجتهع الك لقعلعل  عتيجل و ماهجتهع أي وجهلعل  أ ملد  يذ  ومي ت لع  عتلج  ماللاهلمة
اإةلم ل  م وياددوذ جهيا ل للعلس ياهصهل للتم للا عيل للتلمممممممممومل  تاعي  هل جهصلاهذ تاعم  للثقل ل،اللاهملعيل

                                                           
1 http://ar.wikipedia.org/wiki/ا 

  2االنعمان،ا9002ا-تأثير البيئة الطبيعية والثقافية في تشكيل البنية الفضائية،ا اثاهعيوم،اص3 .
  3اع ساللهمجعاللألل لاصا00 

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 وثقل ل اضممممملمةاهذ يتج أ ال ج ء ووعهل لللمممممدلمة  م تقع وللاهلمة ل لمى، للايلة جولعب  م وأ ولم م توجهلتهم

 لص اد اهصهلاعذ ال ضمممم ولجتهلعيل وألمممميلألمممميل لقتلمممملديل أ الد ل التهلا اد تاه  و م و هلذ هولذ أي  م ل هل
 للهجتهعاثقل ل  الك  تاوس ألمى، جهل هذ لل ي يل م وللهلدي جهل هذ ولالعت لمي للهاعويا جلع ي  للاضمممممملمي
الله عىا وضمعالللللمل ولليممموة لصهالييم ة ق ل يووذ أذ يجب للهاهلمي للةمل  أوال ألمصوب ذأ،اوهلا ي  للهوجودة
 المكان، روح يترجم أن المعماري على أن إذ ألمى، اضممملميل  موت هذ يألمممتومد  أذ وليس للاضممملمي ولعتهل  

وبالتالي فإن هذه الترجمة سهههههههههتكون نابعة من البيئة الثقافية  الحقيقي الحضهههههههههاري بهانتمهائه  عمله  يربط وأن
 .1لإلنسان

 عوامل اجتماعية: -3
ا ال هلميلاويتضممم وللها يمممو او يما ماتلمممهيمالل ي لاللاهملعيلالالجتهلعيلااوللقيماوللالدل اللمول ةاوللاالقل اتؤثم
ا.للاهملعم للهيو  تيوي  اتىاللهألوذ تلهيم هذ ل تدلء لل ضل م للتوويذ هألتويل   م جصي ل
اللاللم ألمممممميلل   ا م وت لعصيل، وهتولهصل هألممممممتهمة عه  وآليل للهجتهع ي لاوا للاهلمة  يذ للاالقل لألممممممتامل  إذ

اأذ ال د  اه، للتغيم آلليل ول ألمممملليب وللوألممممل  اللهلممملدم وللهتادد للتغيم،  ألمممممعل للهتلممممت للهاللممممم وللهجتهع
 اوللهاةيل للهقوهل  وللهتغيمة للثل تل للثقل يل  للهويل الك وعالقل لصهجتهع،اولعاولس للاهلمة و ي ل او  يدوم
 .2للهألتق   ولألتيملتاللالضم  هم و م للهلضم، تقديم  م للهاهلمي لدوم وللولعيل لليلهصل للمؤيل عذا ضال

 عوامل اقتصادية: -4
اللهتلالاوهولمد لاللتعهيلاهقوهل اللتالتالة يالاو ق لاآلماإلىاعهملعماتجهعاهذايلتصتالالقتلممملديالله هوماإذ

اعديدة جولعب هذ لالقتلممممملدي للاله  تأثيم ويأتم،اوغيم لاللتجلميلاأواللألممممميلايلاأوالل ملعيلاأواهعهلالللمممممعلعيل
اللألممموعيل للوادة لمممالايل هدى تادد للتم  م لصهيمممموع ل ولم للهل  مأساتيمممو  للتم للتهوي  هلممملدم أذ هعهل،
اللهللممملمممل أو للال هلاللهلديل للوص ل عصى و علء  للو  للج ء عالقل هذ لعةالق ل  أوهص  للاضممممي للتجهعاثم وهذ
اتتعلألممب للهلديل للتهوي  إهولعيل  تووذ أذ يجب  عَّ اوع م ل أألمممة، أو هألممتلدم لو  لالقتلمملديل للقدمة واألممب  اصي ل
  م غلل  ل للالألممممم للاله   و لالقتلمممملدي للاله  يووذ لال (وة يايل ثقل يل)اىل لما للاوله  لعت لمل  جهيعهعا

 .3للهألتلدهيذ الاتيلجل  وهالءهتهل للألوعيل للوادة لالايلاتاديد
 :مفهوم واهداف التصميم البيئي -1-1-2

للتماهيماأيايو اهذاأيول اللتل)) وا للتلهيمالل ي م ،ا إذ(أليما لذاديماميلذاوألتيولم اوولذ)ة ق لالتاميتا
للتلهيمالل ي ماأاداهجلال اللتلهيمااوياد 4((تاداهذاللتأثيمل اللهدهمةالص ي لاعذاةميلادهجهلا ماعهصيل اللايلة

عدأللالل ي يلاللهألتدلهلاوللهواللاهلمةالللضملءااتقعيل للهتولهصلاللتماتال  اعصىالل ي ل،اوهلايأللعدا ماللم ةا يذا
اا.تمهيمالل ي ماوغيم لاهذاللهجلال ولل

                                                           

  1اع ساللهمجعاللألل لاصا01

  2 نفس المرجع السابق ص 22 
 22نفس المرجع السابق ص  3

4 Van der Ryn S, Cowan S (1996). “Ecological Design”. Island Press, p.18 
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اويادثاهغليمايو وللت ويما للتلهيمالل ي ماياعماتغييماهقلييسالتللااللقملم،ا))(: ميديميكاليوومو اللهاهلما)يق

ا اللهألتويل  اجهيع اعصى االال  ال اللهيموعهملا  اولالألتاهل  اولال تولم الالعتلج اعهم، العتهلء ا اد اهل اوهماصل
يات ما الاواليجلداأ عيلالايلاالاتؤثماأواتغيماوثيملا مالل ي لاللهايةلااعصىللتلهيمالل ي ماوهلايؤوداا((للهيموع
ألتلدماتاهعهلاللهولداللتمعتيجلاأأل لباعديدةاللدللصماالل ي مالتصوثيعتجالهذال مال دلتاللاهلمةاهعااللقدم،اواالالهم

الله عىاوتأأل ا ماإعيلء اتةصلاهمو ل اهؤايل اوللتماقد اللىايأل  ا لإلضل ل اوج لللتقصبالليديد لتاللهولءاصمةو ل
ا الاللةعلعيل اللىالالعلمة اعذالاتمللاللوقود لإلضل ل تاهل اهولدالألواالصتد  لاوللتصوثالللوتماوللغل ل اللعلتجل

ا.هلويلاهلتص لالصتع يتادلل الل ي وي
للقصيصلاللهلضيلاالال اللألعول وا،اتاقلاللملالاللاملميلالصقلةعيذا يهلهأللال اأ ض الل ي ما لصلاايهتماللتلهيموهلا

ا:1لل ي يلاعاوماهعهل هم اعدةالتجل ل اتهتما للجولعبا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ل يماللهيممتمولاهجهوعلاهذالله الل ا ،اوتاقلوثيملا  اضممهلالل ي مالصتلمهيمال ألملألمميلالللهألمملاالالتجل ل تمت ةا
الل ي يلاعصىاللهألتوىاللاللهم.لو اللتماتتاله ا مالالأللساهعاللهي

 اا:المبادئ األساسية للعمارة البيئية -1
 :2و م لل ي يللصاهلمةاقلما)توهلسا يييم(ا وضعالله لدئال أللأليلاا0229اعلم ما
  لال تهلما تعقيلاللهولءاللدللصما يممممو ادل ما لألممممتلدلماللتهويلاللة يايلاولألممممتلدلماللاعللممممماا:صهههحيةبيئة داخلية

 للقلةعيذ.وغيم لالصولو اللىا ي لادللصيلاتال  اعصىالالالللضملءا

                                                           
 .البيئةمهنة عمارة ،ام9009ا–ا دما دماعبد العزيز يلماجال ا/ام.اأبو سعده د.ا 1

اع ساللهمجعاللألل ل 2

التصميم
البيئي

لالتجلها
لل ي م

اتجاه 
العمارة 
المستدامة

اتجاه 
التقنية 
البيئية

اتجاه محاكاة 
ئي التصميم البي
عن طريق 
الحاسوب 

ق اتجاه تحقي
المثالية 
البيئية

 ( يوضح اتجاهات التصميم البيئي1-1الشكل)
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  اا.للةلقلاهذالال الالعتهلداعصىالالعلمةاوللتهويلاللة يايلللتأويداعصىاأ هيلاللاداهذالألتهالكاا:فعالية الطاقة 
 هثال العتقلءاعلم،ا الل ي لا يممممممممممو تقص اهذاتصتااوللهعتجل اللتمهولدالل علءالألممممممممممتاهل اا:مواد البناء صديقة البيئة

 للليباللاياالايضمالل ي لاللهايةلاويضهذاعدمالعقمل ا اهاللعوعيلاهذاللليبا ماللهولذ.
 قع.لتاقيلالالعألجلماهعاللهواوللةمل اللهاهلميالصه عىا للهعةقلاللهايةلا يذالليو اللم ةاا:بيئيالشكل ال 
 االءاللو ي م.دأقلممممممممممىادمجل الل لعصيلا مال تاقيلاعصىاللو ي يلا ماللتلممممممممممهيماواللتأويداا:وظيفيالتصهههههههميم ال
ايهتماللتلممممهيمالل ي ما لالألممممت لدةاهذاهولمداللة يالاوللتقعيل اللاديثلاوللةلقل اللهتجددةالال اللاهصيلاللتلممممهيهيلوا

 عت لم،اعاللاادوماللهعلخا ايذالالويهتماأيضلا للعولاماللثقل يلاولالجتهلعيلاولعت لم هلاواله ا لما ماللتلهيماه
 :اا1وتتصلصال دلتاللتلهيمالل ي ما هلايصما:اهداف التصميم البيئي -2
 عاهوللتماالاتؤثماألممممص يلاعصىالممممالالالعألمممملذالالعتهلداعصىاللهولداللة يايلاللهاصيلا ماعهصيلاللتلممممهيماولل علءا

 إهولعيلاإعلدةاتدويم لا اداللهدم.
 للتلهيم.إهولعيلاتادي او ي لالل ملغل ا مالله عىاهذالال اللهموعلا ما 
 .إدلل اللة يالاوللاعللمالللضملءا ماللتلهيم 
 لله عىضهلذاهتلعلا. 
 للة يايل(لإلضلءةاا–للاملميااو لااصو اتلهيهيلا)للا  للتوج اعاواع لماو ئالتو يماللةلقلا. 
 .  للاداهذالألتهالكاللةلقلا مالله لعماهذالال اإدلل اتة يقل اللةلقلاللهتجددةاولألتلدلماهولداللا 
 للملالاللاملميلاوللا ل اعصىاجوالاماهذالال الالعتهلداعصىالالعلمةاوللتهويلاللة يايل.اتاقيل 
 .للتوله ا يذاللاصو الل ي يلاوللا ل اعصىاللقيهلاللجهلليلالصه عىالال اعهصيلاللتلهيم 
   :البيئيةالمباني  تقييمالعالمية المتبعة في  االنظمة -1-1-3

له الل اصاإلىاإجملءاتقييمايممممماوو اوتمجهلاالكل دلءاللهتوقعاهذالله عىاتألمممممتلدمال اصاع هلاتلمممممعيتاو ماأ
 هعهل: و يمل دلد الع هلاللتقييمالل ي ما يو اا0221هعااعلمال لمى،ا لهقلمعلاهعالله لعما ليأله ا

 اللتقييمالل ي مالهؤألأللا اوثالل علء(BREEAM)(ا)لعوصتمل 
 للميلدةا ماللةلقلا(وللتلهيمالل ي ماLEED)ع لماعللهم(ا( 
 للعجهلالللضملءاGreen Star))(ا)لألتملليل 
 للاالهلالللضملءاGreen mark)(ا)ألعغل ومل) 
 اع لماللتقييمالليله ال علءاللو لءةالل ي يل(CASBEE)(ا)لليل لذ 
 ع لمالألتدلهلاEstidama)للهتادة(للام يلاا)لالهلمل (ا 
 (ع لماGBToolاللللدماهذ)دولم()للدولمالتاديل الله لعمالللضملءاالإلةلمالجعلاق  ا 

                                                           
1 NEWMAN D., 2010- Guidelines for Sustainable Buildings and Environmental Design, York press, P43. 
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 ع لماللتقييماGreen Globes US)ا) 

ساقيمملوالتاممديممداوتع يمماااإةمملم)) ممأعمم اا ممالاللع مملماويامت(اهذال مال ع همملاوأوثم مملالعتيممممممممممممململاLEEDويات ماع مملما)
ول تهلماإلىاععليلاو يمةا(اLEED)ايممهلدةتاتلجاو ولللمميلعل((اتيممغي وللاولل علء،اللام،لله لعمالللضمملءاوللتلممهيما

ا.وله اهذاأج اتاقيلاجهيعالللةول ا ماعهصيلاللتوثيلا عجلحللتقييماوللللتلديلالجملءل الال االلصاوالك
ا

ا
ا

اللميلدة)ا(Leadership in Energy and Environmental Design)اوصهللللتللما ما(ا(LEEDووصهلا
عصىاال ع هلالل ي يليات ماهذال ما(ا(LEEDا ماللوق اللاللما إذاع لماللتقييمواا،1ولل ي ل( ماتلهيهل اللةلقلا

اهألتوىا اواللاللم اول وثمالألتلدلهل اةميقل اوا2لله لعملتقييم ايلعتا، الله لعماضهذ(LEEDع لم دمجل االأم اا(
اا( التيعيلاا  يل،ا ضيل،اهلدل،)ههوعل:ا

ا.اللهولدواهللدمالل ي يلاهث اللهيلهاوللةلقلالل اوعالقت الله عىعصىاأدلءاا(ايمو (LEEDاع لما أذاهالا لللاعليهوعوا

                                                           
1 USGBC (2009a) Leed 2009 -for new construction and major renovations rating system with alternative 

compliance paths for projects outside the us, Washington, DC U.S. Green Building Council 
2 Reed, R, Bilos, A, Wilkinson, S and Schulte, K (2009) International comparison of sustainable rating tools. 

JOSRE, 1(1), 1 – 22 

 

 تقييم المباني البيئيةالمتبعة في ( يوضح شعارات األنظمة العالمية 1-2الشكل)
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 :مفهوم واهداف التصميم المناخي -1-1-4
جولعباعهصيلاتلهيمالل ي لالله عيلاوللايايهتما تو يمالل موتاللهعلليلالآلهعلااأادللتلهيماللهعللما أع ا))يامتا

ا.1للتولليت(( أق اقدماهذاالإلعأللذوللهميالا
ا:2هلايصمألتةيعاتاديدال مال دلتاللتلهيماللهعللماو لاعلعةالقلاهذا الاللتاميتا

  للمستخدمين:تحقيق الراحة الحرارية  
تتمادلل اااواتأثيماه ليممماعصىالالعيممةلاللتما ع يات ماتاقيلاللملالاللاملميلاللهدتاللم يألمممالصتلممهيماللهعللما

لل ملغل اوعصىاو لءةاللهألمممممتلدهيذاو للتللماو لءةالالعتلجاوتتأثماللملالاللاملميلا للتالتادمجل اللاملمةا يذاللصي ا
ال.للهلتص وللعهلماو للمةو لاوللاوله اللهعلليلا

  للمستخدمين:توفير الظروف المناخية اآلمنة   
لاوللللا ماللهعلةلاللتماتتهي ا  موتاهعلليالله عى،وتو مال الالهذاولالهلذادلل االإلعأللذ ايثاتووذاهال هلا

 قداتل الل موتاللهعلليلا ما ا الالايلذاللىادمجل اقلتصلااهاهل،للتاليشاالإلعأللذاالايهوذقلأليلاوللتما
 وايلتهم.ولل مودةالليديدةاللتماتيو الةومةاعصىالالاللهألتلدهيذا

 ممكنة:كلفة  بأقلهداف السابقة تحقيق اال 
والكاالمممممممممممهم،للهتات ماللوص لاللهلديلاللالليلاالألمممممممممممتلدلماللاصو اللهعلليلا مالل دليلاهذال ماللاول لاللتمايولجههلا

تع ااععدالعيملءالله عىا للوله اههلايضمةمالل ا االألتلدلماللةملاللهيولعيويلالتاقيلاللملالاللاملميلاوالكاا عهل
اله عى،لالذاتوص تهلاتووذا مالل دليلالق ،اولوذا للهقل  ا إذاتولليتالللمممممميلعلاو ولتيماللةلقلاهألمممممممتهمةاةول اعهما

                                                           
1 Waston & Labs,Climatic Design,1962 

ا.،اهجصلاللتلهيماللاددال و إدماج مناهج الدراسات في المشاريع التصميمية،ا9009اعلذاهلة ىاوهل ،اهلمساصبريد.اا2 

LEED

المواقع 
المستدامة

االبتكار في 
التصميم

جودة البيئة 
الداخلية

المواد والموارد

الطاقة والغالف
الجوي

كفاءة استخدام
المياه

 ((LEEDيم المعتمدة في نظام يمعايير التق( 1-3الشكل)
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 الباب األول                                                              الفصل األول: مؤثرات البيئة والمناخ على تصميم المباني
لالجهملليملالصهامللجمل اللهعملليملاللهاتهدةاعصىاللاصو اللهعلليلاللة يايلاولمالمكا  ماوثيماهذالالايملذاتووذاللتوص ملا

اللهيولعيويل.لق ا وثيماهذاللوص لالالجهلليلالتو يماللملالاللاملميلا للةملا
يتمو ادوماللهلممممممهما ماتاقيلاللتول ذاللهةصوبا يذالالألممممممت لدةاهذاللاصو اللهعلليلالصولممممممو الصملالاللهعلليلا ما

اوللوص ل( الا يذاللهعا)للتول ذاللمى،ميلاهذاجهلاو يذاللوص لالالقتلممملديلالالوليلاوللعهل يلاهذاجهلالل ملغل اللهاهل
والممكااتىاالايووذاتة يلا مماهاللاصو اييمممممممممممممومم اعممل لالقتلمممممممممممممملدياعصىاللهممللممكايجاصمم ايتلصىاعذاتع يممااللاصو ا

اللهعلليل.
 المناخ والتصميم المناخي: عناصر -1-1-5

يجباعصىاللهلممممممهمالل ي ماأذايووذاعصىادمليلاولهصلا اعللممممممماللهعلخاللم يألمممممميلاوللتماتؤثما يممممممو اه ليممممممماعصىا
للاهصيلاللتلممممهيهيلاوهذالال ادملألممممتهلاوتاصيصهلايهوع الألممممتعتلجال ماللاعللممممماللم يألمممميلاوللتماتؤثماعصىاتلمممممهيما

 المناخيةتسلسل الدراسات ( 1-4الشكل)
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 الباب األول                                                              الفصل األول: مؤثرات البيئة والمناخ على تصميم المباني
عألمممم لاهألمممملالا-عألمممم لالصهألممممقةالال قماولصهقةعالليمممملقولماللتوضممممعاللهثصىالص تال ا للالهلوذ (ل ههل:لله عىاوعاوما

ا.)للتوجي الالهث الوتصلالله عىا-للهألقةالال قماوعالقت ا لالمت لعاللوصما
-جلالهةلماوللثصوا-للميلح–للمةو لا-دمجلاللاملمةا-لاليممممالعالليممممهألممممم:ا)للىا تقألممممماععللممممماللهعلخاللم يألمممميللهل

وهذالال اتاصي اودملألملا اهاللاعللمايهوععلاتاديداللهاله اللههي ةالصهعلخاللألل دا مااللهعلليلالللللمل(لل ول ما
ا.1للتلهيموتأثيمهاعصىاالإلعأللذللهعةقلاللهدموأللاو للتللماتاديداهجل اللملالاللاملميلا

 الشمسي:االشعاع  -1
ق  الل دءا اهصيلاللتلممهيمايجباعصيعلادملألمملاللاوله اللتماتادداقوةاتأثيمالاليممالعالليممهألممماعصىاللهوقعاوتتصلصا

اهلايصم: اهاللاوله او لا
 (هدةاألممةوعالليممهساDuration:)وللهقلممودا هلاعدداللألمملعل الل اصيلال هوماليممالالليممهسالال ا تمةاللعهلماا

 للغموب.ولغليلا
 (يممدةاليمممالالليمممهساIntensity:)ا يمممالللتام الله ليمممما)وهذال ماللاوله اللهؤثمةاعصىايمممدةاليمممالالليمممهساا

 (دمجلاتيت الاليالع- لويلاألقوةاليالالليهساعصىاللألة -للةلقلاللضل الا ماللجو-لليهس
 (لويلاألممقوةالليممهسا incidenceAngle of ا:)لل لويلاللمأألمميلا)اةميل:ويتمااألممل هلاعذاAltitude Angle-

ا(Azimuth Angleلل لويلالال قيلا

لءادمجلاعقاللألممماب،وثل لاا،دمجلالممم لءاللألمممهلء)عصىاألمممة الالم اعصىااةتاتهداوهيلالاليمممالعالليمممهألمممماللهؤثما
ا.(للهولءللهولءاهذاج ي ل اللغ لماو للماللهلءاووالكاعأل لاغل اثلعمالووأليداللوم وذا ما

 الحرارة:درجة  -2
هذاللهتغيمل اللهعلليلاللتماتلتصتاللتالتاو يما يذاهعةقلاوللمىاويتماقيلألممممممهلا ولألممممممةلاجهل اللتمهوهتمااتات م

اياةمالاع اولووهتوألممةادمجلاللاملمةالصيومالوالليممهماالل  ،ما للاياياةماللقيهلاللاقيقيلالدمجل ااملمةاللهولءاوا
ا:م للهاصوهل اللهةصو لاإلعةلءالومةاولضالاعذادمجل اللاملمةالومةادقيقلاعذاللاملمةالهعةقلاهلالالكا إذا

                                                           

ا.، المناخ وعمارة المناطق الحارة0211هاهداع دالهلل،اأغألةسااسراج ي لاللاوضم،اد.ام./االوكيل د.ام/ا1 

 حركة االشعاع الشمسي وتمثيل الزوايا االفقية والرأسية( يوضح 1-5الشكل)
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قلادمجل اللاملمةاللهةص-للهتوألمممةالليمممهميالدمجل اللاملمةاللا هىاولللمممغمىا-للهتوألمممةالليمممهميالدمجلاللاملمةا)

ال اولق ادمجلااملمةاألممممممجص الللهدىاللاملمياو والل ملا يذالعصىا-للدعيلاوللاصيلاللتماألممممممجص الال ا تمةايممممممهما
غالتالل-تأثيماللة وغمل يل-لةاللام او لممممممممممو اللألممممممممممعل)ا م:للهؤثمةاعصىادمجلاللاملمةااللاوله اوهلالذا(لليوم

 .(للهل يلاللهألةال -للجوي
 الرطوبة: -3

وتم ةهلاعالقلاعوأليلاهعادمجلاللاملمةا إذالمت لعادمجلااللهولء،للمةو لا أعهلاوهيلا للماللهلءاللهوجودةا مااتامت
وتتهث اااي ،لللاملمةايمل ق العل ل ا ماللمةو لاللعأل يلايمةالذايووذاللهاتوىاللهل مالصهولءاثل  اوللاوسا

-أل يلامةو لاعا عصىللهتوألةالليهميا)ايصم:ا لا هلللهاصوهل اللهةصو لالصالو اعصىالومةاولضالاعذاللمةوا
ؤثمةاللاوله اللهوهلالذااللألعل،ويتمااأللباالكالال او ايهماهذايهومااعأل يل(مةو لاا ق للهتوألةالليهميا

 .(تأثيماللة وغمل يلاوعوعاللميلح-لةاللام او لو اللألعل)ايصم:اعصىاللمةو لاتتهث ا هل
 الرياح: -4

يادثا  وباللميلحاععدهلايادثاللتالتا مادمجل اللاملمةا يذاللهلءاولليل ألممممممممممممملاههلايولداهعةقلاال اضمممممممممممممغةا
همت عاوللمىاال اضممممممممممغةاهعل  ا يؤدياالكاللىاامولاللميلحاهذاللهعةقلاال اللضممممممممممغةاللهمت عاللىاللهعةقلا

ا م:عةقلاهلاوللهاصوهل اللهةصو لالمألمالومةاولضالاعذاللميلحا ماهاللهعل  ،ال اللضغةا
لحاللهوألممممهيلاللمي- تمل األممممووذاللميلح-للميلحا ماتصكاللهعةقلاألمممممعل-لتجل ل اللميلحاللألممممل دةا ماتصكاللهعةقلا)

 .تقمي ل(ألعلاا10-91اهلا يذوللتماتتمادملألتهلاعصىاهدىاةوي االلهعةقل،للتماتهباعصىاتصكا
 للهوقع(ة يالاوة وغمل يلا-للجوي ملاللضغةا)م: ول ماللاوله اللهؤثمةاعصىاامولاللميلحاوألمعتهلا

ييماوهلالذاوثل لالله موعل الهلاتأثيماه ليماعصىاتغاللميلح،وتؤدياللغل ل اللوثي لاللىاللتل يتاهذاألممعلاويمدةا
ا.1يو اامولاللميلحا

  للممممممةدلماللميلحا وت الله لعماتتووذاهعةقلاضممممممغةاهمت عا) (ا ماهولجهلااععداالمباني:عالقة الرياح مع كتل
ا2للاالقلا يذاوت الله لعماوامولاللميلحا(0-7)ويوض الليو االله عى،(الصتا-للميلحاوهعةقلاضغةاهعل  ا)

 
 
 

 
ا

ا

                                                           

 للهمجعاللألل ل ع س 1 

2 American society of landscape Architects foundation. Landscape Planning for Energy Conservation.1977 

 على حركة الرياح وحدوث فرق الضغط كتلة المبنىتأثير ( يوضح 1-6)الشكل 
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 والثلوج:االمطار  -5
ايصم:لومةاولضالاععهلا يهلااإلعةلءتتصلصاللهاصوهل اللهةصو لا

 ا.للقيماللوصيلاهذالالهةلماللتماتألقةا ماو ايومالواو ايهم 
 للهاد اللألعويالألقوةالالهةلم. 

 ألعول .هتوألةاألقوةالالهةلماعصىاهدىاعدةا  
لتما ي دلداهيو اللألمممقتا ماللهعلةلالالله لعم،ا ألمممقتتعاوساوهيلالالهةلماوللثصوجاعصىايمممو اللهاللجلاللعهل يلا

لهعلةلاال اللهألممممتويلا مالالألألممممقتتهة ا يهلالالهةلماوللثصوجا غ لمةاو للاوسايلتاللهيو اتدميجيلااتىاعلمممم ا
الالهةلم:لالهةلماللقصيصلاوهذال ماللاوله اللهؤثمةاعصىاألقوةا

 :ت دلداوهيلالالهةلما ماللجهلاللهولجهلالصميلحاللة وغمل يل  
 وللتماتؤثماعصىاتولتاا ي ل اللهلءا ماللألاباللجوي:اللغالت 
 تؤثماألمعلاللميلحاعصىالتجلها ةو الالهةلمااللميلح:ألمعلاولتجلها 
 :ايثاتعل  اوهيلالالهةلماوصهلال تادعلاعذاللهولقعاللتماتاوياهألةال اهل يلاولليولةئاللهوقع 
 الخاصة:الظواهر المناخية  -6

ل ما ماوال داهذاللاا اهالل وااوغيم ل(ولالعللممميماوللألممميو االالألمممتثعل يلا)للاوللمممتوتتهث ا مالل موتاللهعلليلا
 للهعيآ .تهدداألالهلاا عهلعيذالالعت لماوالكا

 المشكالت التي تعيق الوصول للتصميم المناخي: -1-1-6
لاالااوذاللألمممممؤل ايوهذالهليتضممممم العلاههلاألممممم لال هيلاللتلمممممهيماللهعللماودومهاللهلما ماعجلحاللاه اللهاهلمياول

اللهةصو لاع ملا  هيتهل؟اللاملميله لعماهلههلاهعلليلا للقدماللول ماللاياتتاقلاها اللملالايوجدا

 العالقة بين كتل المباني وحركة الرياح( يوضح 1-7)الشكل 
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اللألؤل ايجبالذاعقوما تاصي اللهاوقل اوللهيلو اللتماتولج اللتلهيماللهعللماولالأل لباللتما لإلجل لاعصىا ال

األةملتلتؤدياللىال هل اللدملألممممممل اللهعلليلاععداتلممممممهيماللهيممممممموعاوتع ياهاويهوذاتقألمممممميما اهاللهيمممممموال ات الا
ا:1(0-1لليو ا)للهيلمويذا ماللاهصيلاللتلهيهيلاو لا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 

 ( يوضح المشكالت التي تحول دون الوصول للتصميم المناخي1-8الشكل)

 هلايصم:وتتضهذااللمالك:مشكالت تعود  -1
 هالوللاتقصي اللتوص لاوالكاال تهلماللهللكا تو يماللاله الالقتللديا يو ام يألماههلايد ا اللىاللغلءاتع يااليا

التوص تهلالالقتللديلادوذالذايهتما تاقيلاللملالاللاملميلالصهألتلدهيذااتىالوا هذاللاصو اللهعلليلاوالكاتو يمل
 لتاقيقهل.عيويلالضةمهاالكاهألتق الاللىالالألتالعلا للوألل  اللهيول

 وياوداالكالادماعيماللوعمالل ي ماوضاتاللهألتوىاللثقل مالصهللكااللتللص:عدماهام لاللهللكا وجودا الا
 للهعلليل.ههلايؤدياللىاعدمالال تهلما للاصو ا

ا:2هلايصماوتتضهذاالمصمم:مشكالت تعود للمهندس  -2
عقصالعدلداللههعدأليذاللهلتليذا ما الاللهجل االذاللهلهماللهعللماياتلجالهام لالله يداهذاللاصوما ما -أ

ماغيماواصومالل ي يلءاوللهعلخاوغيم لاوتادا اهاللاصوااللتاصيصيل،للهجلال اللهلتص لالثعلءاللقيلما للدملألل اللهعلليلا
اللههعدساللهاهلمياههلايؤدياللى عدماتهوع اهذاللتة يلاللاهصمالهاهاللدملألل او للتللمااهاهلميلاالاي معا يهل

                                                           
1 Randall Thomas Max Fordham & Partners, Environmental Design. An Introduction for Architects and 

Engineers.1999 

 ع ساللهمجعاللألل ل 2 

عدماللولو ا
لصتلهيما
للهعللم

للهللك

للههعدسا
للهلهم

هيوال اتاودا
لصايلةاللالهل

للهؤثمل ا
للهايةلا
 للهوقعا
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 الباب األول                                                              الفصل األول: مؤثرات البيئة والمناخ على تصميم المباني
اللعولاماللهعلليلاولالألتالعلا للوألل  اللهيولعيويلا ماتاقيلاالوت ل   ا للتلهيماللهاهلميا قةادوذاهملعلة  للقيلم

 لل ملغ.للملالاللاملميلاللهةصو لالهألتلدهما
للهلههيذا لعهلاليأل اال اقيهلاوعدمالقتعلعهماعدمال تهلماللههعدسا للدملألل اللهعلليلاوالكاالعتقلدا ا ا -ب

  جدوىاللاصو اللهعلليلاويمجعاالكاللى:
 ها ماللدملألل اللهعلليلا مادملألل الولديهيلا اثيلالماتلضعالصتجم لاللولقايلا 
 لاو لاعه اللتجلمباللهعلليلاللهةصو لاعصىاعهلاجاهلغمةالصه عىاوالكالصتولليتالالضل يلالل ل دةا 
يعلباتموي اللهللكا ماللوق اللاللماعصىاتل ي اللتولليتالالقتللديلالصهيموعاوللللااللهلدي:للاله ا -ج

اللىاللغلءا اللهولتباللهعدأليل ايضةم الصهيموعاههل اللدملألل اللهعلليل ا عد ا إلغلء اعلدة ا يقوم للتولليتالال تدل يل
 للهللك.اهللذايد اللدملألل اللهعلليلاللتماتتةصباللوثيماهذاللوق اوللجهداوللتوص لاللتما

 المحيطة:مشاكل تعود لظروف الموقع  -3
 ما ا الالايلذايووذاهذالللاو لاللالو اعصىاهاصوهل اهعلليلادقيقلاا:للهاصوهل اللهعلليلاغيماللدقيقل  

 وهتولهصلاوللميلحاهثالا قداتتغيماللل لهلا أل باللاول لاللتماتولجههلاولله لعماولاليجلماوغيم ل
 يلةالةملايهدداااالاتيو ذالل موتاللهعلليلاإ  ماألوميلاعصىاأل ي اللهثل اا:لهعلليلعدمالةومةالل موتال

لالعأللذاهقلمعلاهعا ا اللهعللل ااو اللاللماو للتللما إذاعدماتة يلالليموةاللهعلليلاالاييو الةملاعصىاايلةا
 لالعأللذ.

 العامة:مشكالت تعود للحياة  -4
ولعيويلاوللاياييجعاللهللويذالواللهألتلدهيذاللىات ضي اللاصو اللهيععداللتع ياالعل ل اتوص لاللوألل  اللهيولعيويلا

اعصهلا لذاللتوص لاللهيولعيويلاعصىاللهدىاللةوي اقداتووذاللهةصو ل،عصىاللهعلليلا ماللولو اللىاللملالاللاملميلا
قتللديلادوذاللع ماللىاللجدوىالالاهذاللاصو اللهعلليلالالالذاللهالكاي ضصوذاتقصي اللتوص لالله د يلالصه عىاأو م

الل ايد.عصىاللهدىا
ههلاأل لاعجدالذاها ماللهيوال اللتماتولج اللتلهيمالل ي ما ماهيوال القتللديلاتاودالهقلمعلاللهللكاللدل هلا

أللباتوص لالالكايجباعصيعلاااع مه، يذاللوص لالال تدل يلالصهيموعاو يذاجدوىاتع يااللاصو اللهعلليلاهذاوجهلا
صألولذاملميلالللااملالتاقيلاللتول ذا يذاتة يلاللاصو اللهعلليلاواتاقلاللاصو اللهعلليلاودملأللاجدوىالقتللديلا

 لاصو .لللهللكاول لللا اهاللاق لالصألهلحا تة يلا اهااإلقعلعوتو يماللةلقلاعصىاللهدىالل ايداوالكاوهالوللا
ا ايهوذالالألتالعل اللهيولعيويل اوللاصو  اللهعلليل اللاصو  ا يذاوص ل اللهقلمعل الالقتللديهذالال  لتيلماالا للاله 

ععداإعيلءالياه عىاجديداهههلاللتص  ااغلل لللهاللجل اللهعلليلالالعألباوالكاالذاللاله الالقتللديا والال ما
ا ا ال اللالله عى،و ي ل اللهللكا ما ا الالايلذ ايصجأ اللاصو اوقد الألتلدلم ا قةالو اللهعلليل اللاصو  ىالألتلدلم

اله عى.لللهيولعيويلا قةالواللدهجا يذاللةميقتيذالصولو اللىاللهدتاللهةصوباو واتاقيلاللملالاللاملميلا ما
ا
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 :الراحة الحرارية والمؤثرات المناخية عليها -1-1-7

ا1 (( عقصيلاييمممماماهذالاللهلالالعألمممملذا للمضممممىاعذالل موتالل ي يلاللهايةلاا))الللتامتاللملالاللاملميلا أعهلا
الاللاملميملالواللتامملد اللاملميا ماامللملاا))للملاملايصم:اوهمملا2غملييو لاهملمووساولولللاملميمملاوهملاتامتاللملاملا

ا(االلاملميل(لوايياما أياهضليقلاعتيجلاللص ا مالل ي لااللام،هاهلالالعأللذا لل مدالوااييام
صىاللالللاعاالاياتهدهذالللاباقيلساللملالاللاملميلا ةميقلاه ليمةاوالكاالذاللقيلساوقدالث ت اللدملألل الع ا

عهلايدل اليضلا ماقيلألهلاللاوله اللع أليلاليضلاوللتما اويهوععله ليمااقيلألهلا يو االايهوذلل ي يولوجيلا قةاول 
يؤهذاللجواللهايةاللتول ذا يذال لللااملمةاللجألماومةو ت الل ل دةاللقو ا أذاللجألمايل اللىاللملالاللاملميلاععدهلا

العتلجههل.و يذاهاد ا
 3( يوضح طرق اكتساب وفقدان الحرارة بالنسبة لجسم االنسان1-1الجدول)

 طرق فقدان الحرارة طرق اكتساب الحرارة
الال اهالهأللالالجأللمالل لمدةا:اهذللتولي -0اللتهثي اللغال م -1

اهالهأللالالجأللماللألللعلاععدللتولي :ا -2
تووذادمجلااملمةاللجواللهايةالق اهذاالإلعتقل :اععدهل-2

ادمجلااملمةاللجألم
تووذادمجلااملمةاللجواللهايةاالالعتقل :اععدهل -3

ا.لق اهذادمجلااملمةاللجألم
:اعذاةميلاليالعاللاملمةاهذاللجألماللىاللألهلءالاليالع-3

ا للجألم.ليالالواللىالالجأللمالل لمدةاللهايةلا
لاليالع:اعذاةميلالعتقل الاليالعاللاملميا -4

الالعأللذ.هذالليهساولالجأللماللألللعلاللىا
ا ت لماللاملالواللمةو لاللت لم:-4

 المناخية المؤثرة على الراحة الحرارية: العوامل-1-1-7-1
 هلايصم:للهعلليلالالأللأليلاللهؤثمةاعصىاللملالاللاملميلاللىااللاوله يتماتقأليما

ا//للميلحامتأثي-للعأل يلللمةو لااتأثيم-للهولءدمجلااملمةااتأثيم-اللاملمي(ا)لاليالعتأثيمالاليالعالليهألما//
والليهساييامها للاملمةااتىالا يالتام اجألمالالعأللذااإذا(:الحراري )االشعاعاالشعة الشمسية  تأثير -1

لليهسالال ا ل اللليتاتيامها للاملمةالليديدةاا يال إذاتام اجألمالالعأللذاالليتلء،ولذاالكا ما ل ا
لليهساال ياو للضيلاعصىاعوسا ل الليتلءاللايايياما ي ا للدتء،اوهلايهوذالذايتام اجألمالالعأللذا

ا)وللجدملذا الليوم الليهساةو  اللتماتلت ذاليال اه ليماعذاةميلالإليالعاللللدماهذالالجأللم  يو اغيم
ا–هيعادمجلااملمةاللجألماللا– ادهاعذاعقةلاللتأثيماا–ا)هأللات للهيعاعصىاا(اويتوقتاتأثيماللاعلمولالألقت.

 لإليالع(.دمجلااملمةاللجألماللهألتق  ا

                                                           
1 Ob. Cit, 1962. 
2 Markus & Morris, Building, Climate and Energy,1960 

 .، المناخ وعمارة المناطق الحارة0211هاهداع دالهلل،اأغألةسااسراج ي لاللاوضم،اد.ام./االوكيل د.ام/ا3 
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 اعدهلاتووذاات لدليل،تات ماللاالقلا يذادمجلااملمةاللهولءاوجألمالالعأللذا أعهلاعالقلا الهواء:درجة حرارة  تأثير -2

دمجلاللاملمةاللهايةلا جألمالالعأللذاهمت الا إذاجألمالالعأللذايجدالاو لا ما قدلذادمجلاللاملمةاو للتللمايقوما
جألمالالعأللذا للتاملاهالوللاهع ال قدلذا اهاللاملمةاوالكاالذات لماللتاملاياةمالاأللسا لل مودةاويألل ما ما

املمةاللهعل ضلا إذاجألمالالعأللذاي قدادمجلااملمت ا ألمعلاو للتللمالهلا ماالللادمجلاللاللاملمة،تل ي ادمجلا
 .1املمةيياما لل مودةاويمل لاالكامعيلاالالملديلاوهالوللاهذاللجألماالوتأللبا

وهلااومعلا ماتأثيمادمجلااملمةاللهولءاعصىاللجألما إذات لماللاملاللاياي م هاللجألما النسبية:الرطوبة  تأثير -3
 اعدااوأليل،عياةمالاأللأللا لل مودة،اويتوقتاالكاعصىاللمةو لاللعأل يلاوتولتاللاالقلا يهلا يعههلا أعهلاعالقلا

 لالمتيلح.ىاعدمالعل ل اللمةو لايؤدياالكاللىالعل ل ات لماللاملاهذاعصىاألة اللجألماههلايؤديالل
تألل ماللميلحاللها اةا ماللولو اللىاللملالاللاملميلاهذالال ادوم لا ماللتلصصاهذااملمةااالرياح: تأثير -4

اةميل:للجألمالل ل دةاعذا
 اللهولءالق اهذادمجلااملمةااإال  إذاللميلحاتأللعداللجألماعصىاللتلصصاهذاللاملمةااللجألم،ولع ادمجلااملمة

 لد ادمجلااملمةاللهولءاعذادمجلااملمةالل يمةا إذاالكاياةماياوملااإالوتاةماياوملا للملالاولالعتالشاو للاوسا
 لالمتيلح. ادما

 الل ل دة.لمةامالذاامولاللميلحاتؤدياللىا يلدةاعهصيلاللت لمالصاملاو للتللما قدلذااملمةاللجألماوللتلصصاهذاللا
 2العالقة المتبادلة بين سرعة الرياح وتأثيرها على االنسان( 1-2الجدول)

 التأثير على جسم االنسان سرعة الرياح م / ث
اغيماهصاو لا0.91ا–ا0

اها  لا0.1ا–ا0.91
الالعت لهاهذاتأثيماللهولءا0.00ا–ا0.1

اتأل باللياوما للضيلا0.1ا–ا0.00
اه عجلا0.1لعصىاهذا

دمجلاه ويلالالكا إذاجألمالالعأللذاا37عألتعتجاههلاأل لالذالالعأللذا الجلاللىاتول ذااملميا دمجلااملمةاثل تلا
ذاليالص ا ي الاملميل.ليؤديا قدلع الصملالاا يوتألباللاملمةاوي قد لا ةملاعديدةالتاقيلاللتول ذاللهةصوباول 

ىاالكاهذالال اللتاوما ماتام الله عاويتماالحرارية:التصميم الشمسي السالب وعالقت  بالراحة  -1-1-7-2
يايلادمجلاللاملمةاللدللصيلاولالضلءةاللة لصاملمةالليهأليلاايثاتتماللاهليلاهذاليالالليهساععداللالجلاللىاتقصي ا

                                                           

 .، المناخ وعمارة المناطق الحارة0211هاهداع دالهلل،اأغألةسااسراج ي لاللاوضم،اد.ام./االوكيل د.ام/ا1 

2 Randall Thomas Max Fordham & Partners, Environmental Design, An Introduction For Architects and 

Engineers,1999 
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ال ماوق اللليت،ا يعهلايأله ا للتام ا يالالليهساللالمةاععداللالجلاللىام عادمجلاللاملمةاولالضلءةاللة ياي

 لال :هذاوق الليتلءاويهوذاتاقيلاالكاللدللصيلا ما
 لل ال اللعلتجلاعذاللتيمممممممموي اللهاهلمياوللاهملعماوتوجي الله لعماوتلممممممممهيمالل تال اللللمجيلاووالكاععللممممممممما

 هلميل.تعأليلاللهوقعاوغيم لاهذاللهوهال اللها
 ا.1ا ما علءاللجدملذاوللللاللللمجيلاللو لءةاللاملميلألتلدلماهولدالل علءاللة يايلاال ال
ا

 خالصة الفصل االول 
هذالال ادملألمممممممملاللاوله اللهؤثمةاعصىاللاالقلا يذالل ي لاوللاهلمةايت يذالعلال هيلاللالهصيذاللثقل ماولالجتهلعما 

 وللصالذاييوالذاهعاللاوله ال لمىاللعقلةال أللأليلاللتماتمتو اعصيهلاللاهصيلاللتلهيهيلاللهتولهصلالصه عى.
 لل ي ماولوذاتتوله اهعا اضهلالتاقيلالله لدئاولال دلتال أللأليلالصاهلمةالل ي يل.للتلهيمااتتاددالتجل ل  
هللكاللدل هلاتاودالهقلمعلاللواا لهتيل اللتماتولج اللتلمممهيمالل ي ما مالقتلممملديلاللهاوقل ها مايتضممم العلالذا 

 . يذاللوص لالال تدل يلالصهيموعاو يذاجدوىاتع يااللاصو اللهعلليل
يهلاههلايتةصبادملألممممممممممملاهاهقلالصاوله اللهؤثمةاعصملالاللاملميلاللهدتاللم يألممممممممممممالصاهلمةالل ي لايات ماتاقيلالل 

 .ق  الل دءا للتلهيماوأأللليباتاقيقهل
 

----------------------------------- 
 

                                                           

ا.،اجلهالاللهصكاع داللا ي ،اجدة،اللألاوديلالطاقات المتجددة والتصميم العمراني المستدام كلية تصاميم البيئة،ا9007.اهاهود،عيسىا1 
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 الباب األول                                           الفصل الثاني: االبعاد العمرانية والمعمارية في تحقيق األبنية السكنية البيئية

 األبنية السكنية البيئيةتحقيق في  والمعماريةالعمرانية  االبعاد: الثانيالفصل  -1-2
 يدرس هذا الفصل المعايير والشروط العمرانية والمعمارية البيئية وذلك من خالل تحليل البعد العمراني على المستويات

ن تأثير شكل روط والمعايير التصميمية البيئية بدءا مدراسة الش أيضاسيتم و التخطيط البيئي الجيد لتحقيق  المختلفة
جات هوية واالنارة الطبيعية وصوال الى تأثير مواد البناء والعزل والمعالتوتوجيه المبنى وتصميم الفتحات لتحقيق ال

 تحقيق المباني السكنية البيئية الموفرة للطاقة. بهدف وذلكالمناخية للغالف الخارجي للمبنى 
  البيئية:البعد العمراني في تحقيق المباني السكنية  -1-2-1

لمواجهة التحديات البيئية في القرن الحادي والعشرررررين المتمثلة خصرررروصررررا بساهرة االحتباس الحراري وتغير المنا  
المعنية بموضررروال االسرررتدامة  21 األجندةخاصرررة بعد صررردور العالم، اجتهدت معسم دول  الطاقة،واسرررتنزاف موارد 

والحفاظ على البيئة الطبيعية، في البحث عن األسررررررلول األمثل لتحسررررررين نوعية حياة السرررررركان بتطبيق تلك األجندة 
 وفق إمكاناتهم العلمية والقانونية والمادية والتنفيذية.

والطاقة واالسررررررتدامة على عكس المفهوم العام لتلك  وقد عملت كافة المؤسررررررسررررررات الحكومية المعنية بشررررررؤون البيئة
عادة تأهيلالمباني الجديدة  والعمران عند تنفيذاألجندة على العمارة  ى المباني القائمة التي لها تأثير محدود عل وا 

 لق سهرومن هذا المنطالطاقة. يحقق الجودة العالية للبيئية للمباني ويخفف من اسرررررررررررتنزاف موارد  البيئة بأسرررررررررررلول
 GBC SB ((Sustainable Building & Green &المسررررررررررررتدامة الخضررررررررررررراء  المبانيو  االسررررررررررررتدامةمفهوم 

Building Challenge1.      
عانت المشررراريل العمرانية، وخاصرررة تلك المتعلقة بالتجمعات السررركنية، من مجموعة من ااشررركاليات التي أثرت وقد 

سررلبا على فاعليتها  مل مرور الزمن انطالقا من االمتداد الحضررري واالسررتهالك المفرط لخرص )وخاصررة الزراعية 
ن العالية لشبكات البنى التحتية وضعف مردودها ، ممنها(، من االنتشار األفقي الممتد وفقدان الهوية ، من الكلفة 

زيادة تكاليف الطاقة )التدفئة وااضررررررررررراءة، النقل، الصررررررررررريانة، الم.( ، من البعد عن الخدمات وزيادة االعتماد على 
 ،  من العزل االجتماعي  لنوعيات مختلفة من التجمعات العمرانية وانتهاء بعدم تامين المقاسررم السرركنية النقل البري 

 .2المناسبة بيئيا
واالعتبارات البيئية ردا على هذا الواقل، وضرررررررررررررل المعنيون بشرررررررررررررؤون التخطيط العمراني مجموعة من الضررررررررررررروابط 

ألخذها بعين االعتبار عند تخطيط المشررررراريل العمرانية والتوسرررررعات المسرررررتقبلية بشررررركل عام وااسررررركانية  التوجيهية
وعلى مسرررررررتو  التخطيط العمراني، وعلى مسرررررررتو  التخطيط  الموقل،: جغرافية 3بشررررررركل خاع وذلك على مسرررررررتو  

 .4البيئي للمقاسم، وعلى مستو  البنى التحتية
  على مستوى جغرافية الموقع: -1-2-1-1
 5تزيد ميول األرص على  األخذ بطبوغرافية الموقل على أال٪. 

                                                           
1 Quartiers durables – Guide d’expériences européennes, ARENE (Agence régionale de l'Environnement 

et des nouvelles énergies, Ile de France) 2005 
2 Ecolotissement Création d’un lotissement durable, Action climat 2009 

 .ن شمسجامعة عي-كلية الهندسة -قسم التخطيط العمراني -بيئي لتخطيط التجمعات العمرانية الجديدة"الحاجة إلى مدخل عبد الباقي ابراهيم " 3 

 .العمرانية للمشاريع( األيكولوجي)البيئي األثر تقييم-معاصرة وعمرانية معمارية قضايا" حميد ابو ابراهيم م .د 4 
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  يتم البناء عليه دون كلف إضافية للتأسيسلتحديد المواصفات الجيولوجية للموقل. 
 الموقل المالئم لالرتباط الجيد بالمناطق العمرانية المحيطة والخدمات. اختيار 
 االبتعاد عن مناطق التوسل الزراعي والبيئات الطبيعية المميزة. 
  .االبتعاد عن المناطق التاريخية واألثرية والمجمعات الطبيعية والمحميات 
 راء المناسبة.حماية الموقل من تأثيرات الرياح الضارة، بتأمين األحزمة الخض 
 على مستوى التخطيط العمراني:  -1-2-1-2
  إمكانية تقسيم المنطقة السكنية إلى وحدات تنسيمية متدرجة هرميًا )مجموعة سكنية، وحدة أساسية، حرري، قطاال

 سكني( لتوفير بيئة سكنية متوازنة.
 .دراسة التأثيرات البيئية لتوفير بيئة سكنية صحية آمنة بأفضل الشروط الحياتية 
 د الكثافات المناسبة بشكل متوازن وذلك باختيار مقاسم بأبعاد وحجوم وأشكال متفاوتة تتناغم مل المساحات تحدي

  والملل.الخضراء لتخفيف آثار الرتابة 
  التخطيط البيئي للمقاسم السكنيةالتأكيد على.     
 تضمين المعايير االجتماعية حسل خصوصية التجمل العمراني.  
 ي بكافة الخدمات اادارية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، بما يتوافق واحتياجات تجهيز التجمل السكن

 السكان وتأمين ارتباطها بالتجمعات السكنية بشكل متوازن ومريح وبأكبر قدر ممكن من االكتفاء الذاتي. 
  موقل السروف المناخية للتصنيف محاور الحركة وفق أهميتها داخل التجمل العمراني وتصميمها بشكل يراعي

 ويؤمن االرتباط الجيد بالمقاسم السكنية. 
  كافية لمواقف السيارات مل التأكيد على ضرورة تقليل استخدام  مساحاتتنسيم عملية الحركة والمرور وتوفير

كسائها بمواد مالئمة للبيئة  .1السيارات بالتنقل عن طريق توفير محاور رئيسية لحركة المشاة وا 
 مستوى التخطيط البيئي للمقاسم:على  -1-2-1-3

ارتأ  معسم المعنيين في موضوال البيئة ضرورة تالزم موضوال التنسيم العمراني مل مفهوم تامين الجودة البيئية 
الصوت والبيئة الصحية( وتم تحديد الهدف من التخطيط البيئي –العالية وتأمين راحة االستخدام للمباني )الحرارية

 :2دة محاورللمقاسم السكنية على ع
 ( يوضح المحاور التي تحدد اهداف التخطيط البيئي1-3)الجدول 

 المحور البيئي المحور االجتماعي المحور االقتصادي
بررراقتراح إمكرررانيرررات منررراسرررررررررررررربرررة لتملرررك 
المسررررركن أو اسرررررتئجارد تتناسرررررل ودخل 
السرررررررررررركان من حيث تكاليف اانشرررررررررررراء 
وصررررررررريانة المسررررررررراكن واألماكن العامة، 

 .للنقل العاموتأمين وسائط 

لحيرراة االجتمرراعيررة لتوفير مسررررررررررررررراحررات 
تؤمن االرتباط الجيد بالمدينة المختلطة 

وبررالخرردمررات العررامررة التجرراريررة والثقررافيررة 
والتعليميرررررررة والترفيهيرررررررة وغيرهرررررررا مل 
 إمكانية تأمين فرع للعمل في الموقل.

تخطيط المقاسررررم السرررركنية بأسررررلول يتم 
معررره التحكم برررالثرررار البيئيرررة )الطررراقررة، 

مناسر الطبيعية، واستهالك المساحة، ال
العتماد على وسررررررررائل النقل والحد من ا

 على المد  القريل والبعيد. (الملوثة
                                                           

 .غزة في االسالمية الجامعة الهندسة كلية– المستدام العمراني التخطيط حول أساسية مفاهيم“ القيق صبح فريد م .د 1 

 .وزارة اإلدارة المحلية –األسس التخطيطية السورية  2 
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ولتحقيق هذد األهداف تم تحديد منهج واضح للقيام بعمليات التخطيط البيئي للمقاسم السكنية في فرنسا يأخذ في 

 ها:مناالعتبار احتياجات ورفاد اانسان واحترام البيئة وذلك من خالل معالجة مجموعة متكاملة من المواضيل 
 ف التخطيط البيئي( يوضح المواضيع الواجب معالجتها لتحقيق اهدا1-4)الجدول 

 المنا  والجغرافيا الطاقة التنقل وسهولة الوصول التكوين العمراني
بناء عالقة متناغمة ل)االجتماعي السياق 

 (مل بيئتهم المباشرة
 االستخدام الرشيد لخرص الماء ومصادر اازعاج الضوضاء

 المواد المستخدمة المناسر الطبيعية والتنوال البيولوجي النفايات واالنبعاثات الملوثة

 وقد أعطيت األولوية للطاقة والتنقل والتكوين العمراني والسياق االجتماعي وتأمين الماء
تحديد أهدافها انطالقا من تعزيز  تمفي فرنسا ( Haute Garonne) بمحافسة (Lys Saint) منطقةففي دراسة 

العمران في مدخل المنطقة والتأكيد على التنوال الوسيفي على شبكة من المحاور الرئيسية الرابطة للتجمل مل محيطها 
 تنقل،المياد، النقل وال الطاقة، وقد شملت توجهات الدراسة التخطيطية األخذ بموضوالالعمراني ومل مركز المدينة 

 لفرنسية.األراضيها وهذد التوجهات وهي تشكل األساس في تقييم التجارل  االجتماعي واالستخدام األمثلالسياق 
 على مستوى البنى التحتية:  -1-2-1-4
  منها.تشجيل استخدام الطاقات المتجددة واستخدام األكثر اقتصادية 
 ار والسيول.مياد األمطبكة تصريف توفير شبكة معالجة لمياد الشرل، وشبكة معالجة لمياد الصرف الصحي وش 
  .توفير شبكة مياد لسقي المزروعات واطفاء الحرائق، واالستفادة من مياد الصرف الصحي المعالج ومياد األمطار 
 .دراسة األسلول األمثل لتصريف النفايات والتشجيل على فرزها قبل نقلها 
 .توفير إضاءة كافية أثناء الفترة المسائية داخل محيط المشروال 
 مستويات الضوضاء والضجيج حسل المعايير القياسية. دراسة 

 :1مجموعة من النصائح التي يجل اخذها بعين االعتبار اثناء التصميم العمراني البيئي للموقل العاميمكننا ذكر 
 ( بعض النصائح البيئية اثناء التصميم العمراني للموقع العام1-5)الجدول 

 مواقف السيارات

  الزفتية واالستفادة من الطرق واالرصفة العشبيةالتقليل من المساحات 
 .ابعاد المواقف عن االتجاد الغربي للمبنى للتخفيف من تلوث الهواء الناتج عنها 
 تأمين مواقف خاصة للسيارات الهجينة او الكهربائية او الدراجات الهوائية. 
 استعمال مواد ودهانات ودالالت وارشادات صديقة للبيئة. 
  .تركيل خاليا شمسية كهربائية على مسالت مواقف السيارات 

 العناصر الخضراء

 الحفاظ قدر اامكان على المكونات الطبيعية للموقل من أشجار ومزروعات. 
 االستفادة من األشجار في التسليل وتوجيه حركة الهواء. 
  واءوتنقية اله لتقليل االشعة المنعكسةفي محيط المبنى االستفادة من العناصر الخضراء. 
  او كمصدات للرياح باألتربةاستخدام حزام من األشجار لترشيح الهواء المخمل. 

                                                           

 .دور العمارة المستتتتتتدامة في تطوير المراتز التجارية الحديثة حالة دراستتتتتية مدينة حلب-جمانة المنجدمحمد نجيل، د.  كيالي محمد، د. النجم 1 
 .2013 رسالة دكتوراد، جامعة حلل
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 المياه

 كميا كبيرة من المياد. ال تستهلكالتي  والشجيرات زراعة األشجار 
 االعتماد على أنسمة ري تساعد على التخفيص من استهالك المياد. 
 االمطار واالستفادة منها في الري. االعتماد على الحصاد المطري في تجميل مياد 
  استخدام المسطحات المائية كالنوافير التي تعمل على ترطيل الهواء وانكسار االشعة الشمسية

 الساقطة عليها.
 :البعد المعماري في تحقيق المباني السكنية البيئية -1-2-2
 :شكل وتوجيه المبنىعلى مستوى  -1-2-2-1
اسرررررررتهالك الطاقة من خالل  من اامكان قدر ويخفص بيئياً  مالئم مبنى تأمين في أسررررررراسررررررري دور الكتلة شررررررركلل
شرررركل المبنى في االداء الحراري له عن طريق  ، ويؤثرالطبيعية والتهوية الشررررمسررررية الطاقة من أمكنما  سررررتفادةاال

كمية الحرارة المنتقلة منه واليه ويعد الشررركل االفضرررل حراريا هو الذي يحقق اقل اكتسرررال حراري في الفترات الحارة 
يتالءم معه و ولكل نوال من المناخات المختلفة شررركل البناء الذي يناسررربه اكتسرررال حراري في الفترات الباردة، وأعسم 
 .1ن شكل البناء في المناخات األخر  يختلف كليا عوالذي 

 :2وفق ما يلي اختيار الشكل المناسب للمبنى مجموعة من النقاط الواجب مراعاتها اثناء هناكو 
 .مراعاة الطابل المعماري اثناء اختيار شكل الكتلة 
  االفقية والشاقولية.يتأثر شكل المبنى بإمكانية استخدام التهوية واالنارة الطبيعية وحجم الخدمات 
 .مراعاة عمق الفراغات في اختيار الشكل المناسل وذلك لتحقيق االنارة الطبيعية 
  نسبة مساحة االسطح المعرضة من المبنى الى الحجم الكلي للمبنىدراسة. 
  كمية منكبر أفي األبنية التي تسرتغل الطاقة الشرمسرية يجل ان يراعي الشركل الخارجي للمبنى السرماح بوصرول 

 االشعاال الشمسي والذي يتحول بدورد الى طاقة حرارية وكهربائية.
 وبالتالي حجمه إلى للبناء السرررطحية المسررراحة نسررربة بتقليل ينصرررح الجافة الحارة والمناخات الباردة المناخات فيو 

الحرارة  ذات الشرررمس أشرررعة التأثيرات كانت هذد سرررواء الخارجي الطقس لتأثيرات المعرضرررة األسرررطحمسررراحة  تقليل
 المبنى في مريحة داخلية فراغات الباردة مما يحقق المناطق في الباردة الرياح أو الحارة المناخات في المرتفعة
 نسررررررربة حيث المباني من النوال هذا على مثال خير البرجية واالبنية الخارجية للعوامل تعرضررررررراً  أقل سرررررررطوح ذات

 .3أقل الحجم إلى المساحة
 حسررررل اتجاهها كان أياً  الباردة للرياح التعرصيخفف من لتشرررركيل وتوجيه المبنى  الباردة مناخاتالويفضررررل في 

 .الباردة للرياح المواجه االتجاد في الفتحات ويتم ذلك عن طريق تقليل عدد ومساحة المنطقة
 

                                                           

 للمجمعات الطاقة هدر من التقليل في الستتكنية للوحدات الخارجي الهندستتي الشتتكل أثر) قتيبة صتتبيح ،مقداد الجوادي. د ،خالع االشعب. د 1 
 .العراق – بغداد 2001 المعمارية للهندسة االول السنوي  المؤتمر وقائل .) السكنية

 .2009، وزارة االشغال العامة وااسكان، األردن (العزل الحراري كودات البناء الوطني األردني )كود مجلس البناء الوطني األردني،  2 

 دمشق جامعة – مقداد لميس.م-مالئمة سكنية عمارة إيجاد في بالمنا  التحكم 3 
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اتباال أسرررررلول البناء بكتل مركبة متسررررراقطة السالل على بعضرررررها البعص  ةالجاف الحارة لمناخاتا فيكما يفضرررررل 
 التأثر لةق في االشررررركال أفضرررررل من منه يقترل وما المسرررررتطيل المعماري  الشررررركل ويعتبرلتخفيف االحمال الحرارية 

 درجة 37-36والشتاء عند درجة عرض يوضح العالقة بين اشكال المباني والحركة الظاهرية للشمس خالل فصلي الصيف  (1-9الشكل)

 يوضح تأثير االختالف في المناخات المختلفة على الشكل الخارجي للمسكن (1-10) الشكل
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 لمواجهة ليال البارد الهواء بتخزين يقوم الذي الداخلي الفناء ذو المسرررركن يسررررتخدم كما الصرررريفية الحرارية باألحمال
 كما في العمارة ااسالمية. نهارا الشديدةالحرارة 

 .فتحي حسن عمارة مثال وخير اامكان،الطبيعة المحيطة قدر ان يستوحى شكل المبنى من  يفضلبشكل عام 
لكتلة وبالتالي لتسرررررررررراهم في زيادة السل الذاتي  كتلة المبنى في والتكسرررررررررريرات البروزات كثرة ان اثبتت الدراسررررررررررات

االحمال الحرارية وهذا الكالم صررحيح نسريا ولكن بالمقابل فان هذد البروزات سررتزيد من مسرراحة السررطوح  سررتخفص
 الشكل كفاءة الن دائما كفؤة هي ما اتجاد في الكفؤة المعمارية األشكال اعتبارال يمكننا  كما انه للشمس.المعرضة 
 .1متالزمين يكونا ما غالبا التوجيهو  الشكل فان لذا ،الجغرافي التوجيه على كفاءته في يعتمد المعماري 

  وعناصر التظليل: الفتحاتعلى مستوى  -1-2-2-2
 :األبواب والنوافذ() الفتحاتتصميم  -1
 البيئة على تؤثر وبالتالي المباني في الشرررررمسررررري بكمية االشرررررعاال التحكم في هاماً دورا  واتجاهاتها الفتحات موقلل

 يتعلق فيما للفتحات األفضررررررل االتجاد بأن القولنا يمكن، و للسرررررراكنين تحقيق االرتياح الحراري  وعلى فيها الداخلية
 فترة خالل المبنى داخل إلى الشررمسررية األشررعة ووصررول بمرور يسررمح الذي االتجاد ذلك هو الشررمسرري بااشررعاال
 الفتحات هي لهذا المبدأ تحقيقاً  الفتحات وأفضل، )الشتاء( التبريد فترة خالل منها يحد أو ويمنعها )الصيف(التدفئة
 .2الجنوبية الواجهات على

 ( يوضح العالقة بين دور الواجهات واختيار الفتحات األنسب1-6) الجدول
 دورها توضع الفتحات على الواجهة

 الجنوبية
 البارد الشتاء فصل في النهار فترة خالل الشمسي االشعاال من األكبر الكمية تتلقى
 يمكن ما أقل الصيف فترة خالل تتلقاها الذي الشمسي ااشعاال كمية تكون  حين في

 وذلك تبعا لزاوية سقوط اشعة الشمس وحركتها.

 الشمالية
 ويجعلها المطلة عليها الفراغات على يؤثر مما الشرررمس ألشرررعة اسرررتقباال األقلوهي 
 المبنى في فصل الشتاء. في برودة المناطق أكثر من

 الشررمس شررروق  عند الصررباح في محدودتين، فترتين خالل الشررمسرري ااشررعاال تتلقى والغربية الشرقية
 الغرول وقبل السهر بعد

 ( نسب الفتحات التي ينصح بها بالنسبة للواجهات في األبنية السكنية بمدينة حلب1-7) الجدول
 الغربية الشرقية الشمالية الجنوبية الواجهة

 %40 %50 %30_20 %70 النسبة من المساحة التلية
 النوافذمع مراعاة استخدام الزجاج المضاعف في 

                                                           

 المجلد ،العلمي البحث لمجلس الخامس العلمي المؤتمر وقائل ، )تظليله على الحضتري  للفضتاء الهندستي الشتكل أثر( واخرون  مقداد ،الجوادي 1 
 .1989 .العراق – بغداد 3 الجزء الرابل

 دمشق جامعة – مقداد لميس.م-مالئمة سكنية عمارة إيجاد في بالمناخ التحكم 2 
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ل الحراري والكس انتؤثر حركة الرياح واالشعاال الشمسي إضافة الى العوامل الجوية المختلفة على مقدرا الفقدكما 
 :1يليكما  األسس البيئية في تصميم النوافذ مراعاة يجل ذلك على وبناء
  الباردة شتاء )منا  بارد(. للرياح المعرضة الواجهاتعلى  الفتحات مساحات من اامكان قدر التقليل 
 شتاءفي ال الشمس ألشعة مباشر بشكل المعرضة الزجاجية والواجهات الفتحات مساحات من المثلى االستفادة. 
 باسررررتخدام شررررتاء بدخولها والسررررماح صرررريفا، البناء إلى الدخول من الشررررمس أشررررعة لحجل الالزمة التدابير اتخاذ 

 او عناصر خضراء موسمية.واقية  مسالت
  مراعاة تأمين االنارة والتهوية الطبيعيتين بشكل

مناسررررررررل اثناء اختيار مسرررررررراحة الفتحات ومراعاة 
وضررررررررل النوافذ بشرررررررركل متقابل ومتناسررررررررل لتأمين 

 المطلول.
  النوافررررذ واالبوال اثنرررراء فحع احكررررام اغالق

 تنفيذها لمنل حدوث أي تسرل عند االغالق.
  ضررررررررررررررورة تحقيق الفتحررات انررارة طبيعيررة في

وذلك مل اسرررررررررتثناء  %50المبنى ال تقل عن 
 حسال االنارة العلوية.

 لأهمية اسرررتخدام وسرررائل التسليل بأنواعها المختلفة لتحقيق التوازن بين االسرررتفادة من االشرررعة الشرررمسرررية في فصررر 
 .2الشتاء وحجل ضررها في فصل الصيف

 :لنافذة االتحكم في كمية الضررررررروء من خالل زيادة او تقليل المجال الكهربائي المار في تعتمد على  النوافذ الذكية
ى أحد السواهر الفيزيائية الكثيرة التي تسررررررررتجيل للضرررررررروء ولكل ساهرة ميزاتها وعيوبها ومن هذد وذلك باالعتماد عل

 السواهر:
 البصريات الحرارية (Thermotropics) 
 تغيير لون الضوء(photochromatics) 
 البلورات السائلة Liquid Crystals))  
  المعلقةشاشة الجسيمات ((Suspended Partical Displays 
 تغير اللون بالكهرباء(Electrochromics) 
  عناصر التظليل: -2

 :تقسيم عناصر التسليل الى نوعين يمكن

                                                           

 9ع  في سوريا.للمباني كود العزل الحراري  1 
 .2010، وزارة االشغال العامة وااسكان، األردن المباني الموفرة للطاقة( كودات البناء الوطني األردني )كودمجلس البناء الوطني األردني،  2 

 يةتحقق الشروط البيئ بين مقطع نافذة عادية ونافذة مستقبلية ( مقارنة1-11الشكل)

 ( يوضح أسلوب عمل النوافذ الذكية1-12الشكل )
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  السالل المتساقطة من األبنية المحيطة واألشجارمن خالل  المستو  العمرانيعلى 
  الواجهات  تصميم الى العناصر المضافة علىإضافة من خالل البروزات في كتلة البناء  المعماري المستو  على

 .1(المشربيات، المخرمات وغيرها)االسالل النوافذ وشبكات  إطاروكذلك عناصر  كالكاسرات الشمسية بأنواعها
 :2تتلخص أهدافها كما يليو ، عبارة عن عناصر تنشأ خصيصًا للوقاية من أشعة الشمسالكاسرات الشمسية و 
  في فصل الصيف وخاصةمنل دخول االشعاال الشمسي في االوقات التي يكون فيها غير مرغوبا. 
  من اسررتهالك الطاقة الكهربائية في عمليات التكييف والناتجة عن ارتفاال درجات الحرارة الداخلية  أمكنالتقليل ما

 .في فصل الصيف
  داخل البناء الطبيعيةالمساعدة في التحكم بمستو  االنارة. 

توفر الحماية المطلوبة من أشعة الشمس المباشرة دون حجل الرؤية أو التقليل  عندما مثاليةكاسرة الشمس وتعتبر 
  من فعالية التهوية الطبيعية.

 
 المناسب حسب الواجهة اقتراح التاسرات( يوضح 1-8الجدول)

 نوع التاسرات الواجهة
يمكن اسررررررررررررتعمال الكاسرررررررررررررات الثابتة ولكن من  فيها الكاسرات االفقيةتستعمل  الجنوبية

المفضرررررررررررل اختيار الكاسررررررررررررات المتحركة والتي 
تتحرك وفق تغير زوايا الشرررررررررمس اما بالنسررررررررربة 
لزاوية الميل الموازية لمسرررررار الشرررررمس فقد ثبت 

 3درجة 60ان زاوية الميل األفضل هي 

  الشرقية الجنوبية
 الغربية  الجنوبية

 فيها الكاسرات المركبة تستعمل

 والغربية الشرقية
تسررتعمل الكاسرررات الشرراقولية والتي تأخذ ميال نحو 

 الشمال لتأمين حماية أكبر من اشعة الشمس.
 

                                                           

 .التمثيل الرقمي للفتحات الخارجية ووسائل إظاللهاكتال  1 

 ، ويكيبيديا الموسوعة الحرة.كودات التصميم البيئي 2 

 .التمثيل الرقمي للفتحات الخارجية ووسائل إظاللهاكتال  3 

 المختلفة من التاسرات الشمسية( ابعاد األنواع 1-13الشكل) توليد الطاقة التهربائيةلالتاسرات الشمسية  استخدام( 1-14الشكل)
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 :مسيةالشالنصائح اثناء اختيار التاسرات فيما يلي بعص 

 ال تتوفر إمكانية استخدام وسائل التسليل المتحركة  عندما
إحد  وسررررررررررائل التسليل  سررررررررررتخدامباالخارجية فانه ينصررررررررررح 

الداخلية لما لها من مميزات مثل مرونة وسرررهولة االسرررتخدام 
إلى  ضررررررررافةوتعدد التصرررررررراميم والمتانة والتحمل والكفاءة باا

 .المسهر والعزل الحراري 
 صررررررغير بين وسرررررريلة التسليل المتحركة ترك فراغ ينصررررررح ب

والواجهة التي تسللها وذلك لتمرير الهواء السررررررراخن بسررررررررعة 
على الواجهة لتقليل انتقال الحرارة خالل اتصرررررررررررال وسررررررررررريلة 

 التسليل المتحركة بالواجهة.
  يجل أن تكون وسرررررررائل التسليل المتحركة مصرررررررنوعة من

رارة حمواد خفيفة ال تحتفظ بالحرارة حتى ال تسرررخن وتشرررل ال
 .على واجهة المبنى

 1معماري  تشكيل وجود حال في الخارجية الواجهة تغطية عدم مراعاة يجل. 
 نفسه للمبنى الحراري  بالتوصيلالحرارة  تنتقل ال حتى المبنى واجهة سطح عن بعيدة الكاسرة تكون  أن يفضل. 
  اع(زجاج حراري خ-اسبستوس-خرسانة-االلمنيوم-الخشل)يمكن استخدام مواد متعددة في الكاسرات الشمسية 
 :والميكانيكية الطبيعيةالتهوية تحقيق على مستوى  -1-2-2-3
يعتبر تأمين التهوية الطبيعية المناسررررربة أحد أهم اهتمامات المصرررررممين في مجال التصرررررميم  الطبيعية:التهوية  -1

الهواء واالتجاهات وجهة ورود الرياح البيئي السرررررراعي إلى تأمين مسررررررارات مناسرررررربة من خالل دراسررررررة دقيقة لحركة 
 :2حركة الهواء في الواقل بسيطة ويمكن تحقيقها عن طريق إن المحبذة.

 اختالف ضغط الهواء حول الجزء الخارجي من المبنى والذي تسببه الرياح. 
 .عن طريق اختالف ضغط الهواء داخل المبنى 

وهناك فرق كبير بين الرياح والتهوية الن الرياح متغيرة جدا ويمكن أن تأتي بأشكال مختلفة ولكي نستطيل تهوية 
ااقليمي المنا  المحلي و  دراسةذلك يجل  ولتحقيقالمنزل بشكل جيد علينا في البداية أن نطور العالقة مل الرياح 

دافئ ويمكن تحقيق التهوية الطبيعية من خالل حقيقة أن الهواء القبل دراسة التهوية الطبيعية،  للموقل وما يحيط به 
أخف وزنا من الهواء البارد مما يؤدي إلى ارتفاعه نحو األعلى وبقاء الهواء البارد أسفل منه وهذا ما يدعى )مبدأ 

                                                           

 القاهرة جامعة – عابدين أحمد.د – البيئي التحكم 1 

2 Sue Roaf, Manuel Fentes, Stephanie Thomas 2001 Ecohouseadesign guide. Oxford. 

 نماذج مختلفة لوسائل تظليل الفتحات االفقية (1-15الشكل)
 والشاقولية والمتحركة
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ل السماح بتدفق خالالطفو( ومن ثم يقوم الهواء البارد بالتعويص ونتيجة لذلك يتم إنشاء تيار هواء داخل المباني من 

 .1التهوية الطبيعية كما يمكن اللجوء الى الطرق الميكانيكية كوسائل داعمة

 ان أهم أهداف التهوية الطبيعية هو تحقيق منا  داخلي مقبول بوسائل طبيعية دون اللجوء إلى استخدام التهوية
ومن هذا المنطلق كان ال بد من إعادة تقييم الطرق  .الميكانيكية من مراوح وغيرها إال في حالة الضرورة القصو  

التقليدية القديمة بما في ذلك الطرق المستخدمة في العمارة التراثية االسالمية ومحاولة تطويرها تماشيا مل الطابل 
 ،(لمالقفامت سابقا للحصول على التهوية الطبيعية هي استخدام )ولعل من اهم الطرق التي استخد الحديث للعمارة،

وهو عبارة عن فراغ رأسي في الحائط مثل المدفأة ويرتفل الملقف فوق السطح العلوي للمبنى ويتم توجيه فتحته العلوية 
إضافة  د تمفي اتجاد الرياح المحبذة وذلك الستقبال وجذل موجات الهواء المحبل ونقله الى داخل الفراغات وق

وءة بالماء في الجزء العلوي ووضل التحسينات على الملقف لتلطيف الهواء من خالل وضل جرة من الفخار ممل
كمية من الفحم قرل فتحة الملقف السفلي المتصلة بالغرفة ويتم ترطيل الهواء الداخل وتخفيف حرارته من خالل 

 تساقط قطرات المياد من الجرة على الفحم. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 نفس المرجع السابق1 

 ( الملقف قديما مع اضافة التحسينات لتبريد الهواءعبره1-17الشكل)

 الضغط وفرق  الفتحات عبر الفراغ داخل الى التهوية ( توجيه1-16الشكل)
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 بين وضع النوافذ بالفراغ واتجاه حركة الرياح داخل الفراغ ( العالقة ما1-9)الجدول 

 اتجاه حركة الرياح المسقط االفقي واتجاه الرياح وضع النوافذ

 نافذة واحدة بالفراغ

 
التهوية داخل الفراغ ضعيفة الى حد ما، 

 وغير كافية للفراغ بأكمله.

نافذتين متقابلتين لهما نفس 
العرص، واتجاد الرياح 

 عمودي عليهما

الهواء يتدفق مباشرة من هذد الفتحات  
مكونا تيار  الى الفتحة المقابلة لهما

هوائي يسبل نوعا من االزعاج 
لمستعملي الفراغ، إضافة الى عدم 

 تجانس التهوية في الفراغ.

نافذتين متقابلتين لهما نفس 
العرص واتجاد الرياح مائل 

 عليهما
 

معسم حجم الهواء يمر ويتحرك خالل 
فراغ الغرفة ويريد تدفقه عند األركان، 

نسا تجابحيث يحقق بذلك تهوية أكثر 
 داخل الفراغ.

 ( طريقة التهوية باستخدام الفتحات والملقف حديثا 1-19الشكل) مقطع لملقف في بناء طابقي  (1-18الشكل)
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 نافذتين متقابلتين مختلفتين
في االبعاد واتجاد الرياح 
 عمودي او مائل عليهما

 

يتدفق الهواء داخل الفراغ سواء بميل او 
عمودي على الفتحة الخارجية، ويكون 
أعلى سرعة رياح داخل الفراغ عند 

الفتحة األصغر سواء اكان الهواء يدخل 
 او يخرج منها.

 

نافذتين متجاورتين واتجاد 
 الرياح عمودي

 

يمكن الحصول على تهوية متجانسة 
 داخل الفراغ

نافذتين متجاورتين واتجاد 
الرياح مائل وباتجاد النافذة 

 األخر .

 
يمر الهواء من نافذة المدخل الى نافذة 
المخرج دون تحقيق التهوية المتجانسة 
 للفراغ، وخاصة عند األركان األخر .

نافذتين متجاورتين واتجاد 
الرياح مائل وعكس اتجاد 

 النافذة األخر .

 

يمكن الحصول على تهوية متجانسة 
 داخل الفراغ

 

 بين منسوب النافذة وحركة الرياح داخل الفراغ ( العالقة1-20الشكل)
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 جدار ترومب wall)(Trombe :  ،ألفوالذي يت جدار تروملمن التقنيات المسررررتخدمة ايضررررا للتهوية الطبيعية 
ُيطلى عادة بلون غامق و  ،يعمل الفراغ بينهما على تخزين الحرارة ،الجدارسرررم عن  20إلى  10زجاج يبعد من  من

سرررمح تفتحات موجودة في األعلى  عبر الداخلإلى  وينتقل لتفضررريل حركة الهواء السررراخن الذي يميل إلى الصرررعود
 الجدار.إلى غطاء  الداخلبدخول الهواء البارد من 

 
 ( يوضح آلية عمل جدار ترومب خالل فصلي الصيف والشتاء1-10)الجدول 

 صيفا
 )للتبريد(

حات أما في الليل تفتح الفت النهار،خالل  تغلق الفتحات من جهة وتبقى مفتوحة من جهة أخر  
الى الجدار، ويعمل الجدار على تبريد الهواء الداخلية لتسررررررمح بمرور الهواء السرررررراخن من الداخل 

 .الجدار أسفلموجودة فتحات  وا عادته عبر
 شتاء

 )للتدفئة(
عن لررداخررل االحرارة المتراكمررة إلى ويقوم الجرردار بررإعررادة ، ليالوتغلق نهررارا  الفتحررات مفتوحررةتبقى 

 .1طريق تسخين الهواء
إن المسرررراعدة الميكانيكية في تحريك الهواء وتكييفه ضرررررورية لتحقيق معدل مناسررررل من  الميكانيكية:التهوية  -2

حركة الهواء في المبنى ويجل عدم الخلط بين المسررررررررررررراعدة الميكانيكية وتكييف الهواء الذي يعتبر أكثر تعقيدا الن 
يد ر تدفق الهواء وتوفير حركته باسرررتخدام مراوح أما نسام تكييف الهواء يعتمد على تبالتهوية الميكانيكية تعتمد على 

 :2ما يليلتهوية الميكانيكية وفق أنسمة االهواء بواسطة أنسمة التبريد، وهناك عدة أنواال 
  خراجه بصورة طبيعية  النقي. تزويد المبنى بالهواءلتهوية ميكانيكية موجبة تعتمد على إدخال الهواء قسرا وا 
 .خراجه قسرا كما في الحمامات او المطابم  تهوية ميكانيكية سالبة تعتمد على إدخال الهواء بصورة طبيعية وا 
  اغالفر  الداخل والمخرج منالنسامين السابقين بحيث تتساو  كمية الهواء  دمجوتشمل ما تهوية متوازنة. 

                                                           
1 Sue Roaf, Manuel Fentes, Stephanie Thomas 2001  Ecohouseadesign guide 

 .2010، وزارة االشغال العامة وااسكان، األردن األردني )كود المباني الموفرة للطاقة(كودات البناء الوطني مجلس البناء الوطني األردني،  2 

( يوضح طريقة عمل جدار ترومب في التدفئة والتبريد1-21الشكل)  
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نباتي على مسررررررتو  الموقل العام من خالل الغطاء التبدأ اسررررررتراتيجيات التبريد  الطبيعية: استتتتتراتيجيات التبريد -3

من خالل الرطوبررة التي توفرهررا األوراق وكررذلررك و   evaporative coolingالررذي يوفر السررل والتبريررد التبخيري  
األمر بالنسرررررربة للمسررررررابح والنوافير ومسرررررراقط المياد واألنواال األخر  للمياد كلها تؤثر في عملية التبريد التبخيري وقد 

 3-2في بعص الدراسرررررررررررات أن وجود مجموعة من األشرررررررررررجار في الموقل تؤدي إلى انخفاص في الحرارة من  ثبت
بردات أو ويتم تبريد السرررقف باسرررتخدام مالطرق المسرررتخدمة لتحقيق التبريد درجة مئوية، اما تبريد السرررقف فهو أحد 

 .1لنهائيةااكساء خاصة او بعزل االسطح بتجهيز السقف ااسمنتي بأنابيل يمر فيها هواء مبرد أو باستخدام مواد 
 :واالصطناعية الطبيعيةاالنارة تحقيق على مستوى  -1-2-2-4
اسرررتخدام االضررراءة الطبيعية ضرررمن المبنى من اهم العوامل للوصرررول الى التصرررميم  يعتبر الطبيعية:االضتتاءة  -1

البيئي من خالل توفير جو أكثر راحررة ومتعررة للقرراطنين في المبنى وجودة فررائقررة للضررررررررررررروء لررذلررك يجررل ان يهرردف 
ؤثر في ت التصرررررميم البيئي للمسررررركن الى توفير أكبر قدر ممكن من االضررررراءة الطبيعية ومن العوامل الرئيسرررررية التي

نوعية ومسررتويات االضرراءة الطبيعية )سررطوال السررماء، توجيه وزاوية ميل النوافذ، شرركل وحجم ومكان توضررل النوافذ، 
. ومن العوامل 2العناصرررررررر المحيطة بالمبنى كالمباني المجاورة، انعكاسرررررررية الضررررررروء من االسرررررررطح المحيطة للنافذة(

)انعكاس الضررروء على ارضرررية وسرررقف الغرفة، شررركل الغرفة، تصرررميم المؤثرة على كثافة وتوزيل االضررراءة الطبيعية 
 :3للوصول الى تصميم بيئي يحقق االضاءة الطبيعية يجب مراعاة ما يلي (.تفصيالت فتح النوافذ

 .تصميم الفتحات بنسل تحقق ااضاءة الجيدة مل مراعاة الكسل والفقدان الحراري 
 اسبا للنشاط داخل هذد الغرف.يجل ان يكون توضل الغرف بالنسبة للواجهات من 
  اضعاف الفائدة المرجوة من النوافذ العامودية. 3الفتحات العلوية تحقق اعتماد 
 .توزيل الفتحات بما يحقق حركة التهوية الطبيعية وتوفير ااضاءة الطبيعية 
 ة البنفسررجية األشررعاالضرراءة الطبيعية و من  باالسررتفادةتسررمح لسنسرران  ضررمن المبنىلفراغات المكشرروفة كاألفنية ا

 الخصوصية.مل مراعاة عامل 
 ااضاءة الطبيعية.ال يحجل  والوجائل بماارتفاعات المباني  دراسة 
 وذلك في حال وجود عناصررررررر محيطة بالمبنى الطبيعية للعمق وصررررررول االنارة  بما يضررررررمنعمق الغرفة  دراسررررررة

 فة.أمتار داخل عمق الغر  6الى  4ويصل عمق االنارة الطبيعية عادة من 
 الزغللة.ساهرة ل متجاورين تجنبان على حائطين اموزعتفي الغرفة  نافذتان تصميم 

                                                           
1  Architecture in a Climate of Change A guide to sustainable design. Peter F. Smith.2005. Oxford .Britain 

  نفس المرجع السابق 2 

 . )جامعة ام القر (الواقع والمأمولالصحي بين  المسكن-طالل حسن،  د. حمادي 3 
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  اسررررتخدام النوافذ االفقية في الواجهات ذات اانفتاحية واالطاللة الواسررررعة، واسررررتخدام النوافذ الطولية على الواجهة

  المحصورة باألبنية المجاورة لتواجه القبة السماوية أكثر.
العناصرررررررررر التصرررررررررميمية المضرررررررررافة وتؤثر 

للنوافذ )كالمانعات الشررررررررررمسررررررررررية، سررررررررررماكة 
الجررردار، موقل السرررررررررررررطوح واالرضررررررررررررريرررات 
المجاورة، مادة انهاء سرررررررررررررطحها الخارجي 

ااضرررررراءة الطبيعية ولونها( في مسررررررتويات 
 :1من خاللعلى النوافذ  الساقطة

 بمنعها اجزاء من تقليل كمية االضرررررراءة :
 االضاءة السماوية في الوصول للنافذة. 

 بعكسرررررررها لبعص االضررررررراءة زيادة كمية االضررررررراءة :
 الساقطة عليها الى النافذة.

وقد توصررل الباحثون الى انه يمكن باختيار العناصررر 
نسبي يتحقق التوازن ال للنوافذ ان التصميمية المضافة

 .في مستويات االضاءة النهارية المسلطة على النافذة
 

عبر أنابيل متعرجة الطبيعي  ضرروء الشررمس لنقل تقنية إلى أنسمة العالميةعدد من الشررركات  توصررلت مؤخرا"كما 
مبرردأ وتعتمررد على  المسلمررة في المنزل مثررل دورات الميرراد أو المخررازن أو الرردرج الفراغرراتإلى داخررل  ومسرررررررررررررتقيمررة

                                                           

لجامعة . اأثر العناصتتر التصتتميمية الخارجية في تحديد مستتتويات االضتتاءة الطبيعية الستتاقطة على الشتتبابي - ،يونس محمود د. محمد ستتليم 1 
 التكنولوجية

 ( أثر وجود التاسرات الشمسية في إضاءة النافذة1-23) الشكل

 الشكل)22-1( يوضح االشكال المختلفة للفتحات العلوية

( تأثير األنواع المختلفة من االنارة العلوية الطبيعية على الفراغات الداخلية1-24الشكل)  
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 (ريليكاألك)يتم اسرررررتجماال الضررررروء الطبيعي عن طريق قبة من االنعكاسرررررات في المناشرررررير أو االلياف البصررررررية، و 

 .1طحتركل على الس

 االضاءة االصطناعية:  -2
تعرف االضرراءة االصررطناعية بأنها االضرراءة الناتجة عن مصررادر اصررطناعية للحصررول على الضرروء مثل الشررموال 
والقناديل والمصرابيح الكهربائية بأنواعها، وتسرتخدم االضراءة االصرطناعية لالسرتعاضرة عن االضراءة الطبيعية أثناء 

يراعى في تصررررررميم االضرررررراءة االصررررررطناعية لكي تعطي  .2في االماكن التي ال يصررررررل اليها ضرررررروء النهار الليل أو
 :3وهي االشتراطات الخاصة باإلضاءة الجيدةالراحة المطلوبة توفر 

  ل الفراغداخالذي يتم  للنشاطأن تعطي المصابيح الفيص الضوئي الالزم لتوفير مستو  ااضاءة المناسل. 
  لفراغاأن تكون االضاءة متجانسة بقدر االمكان بمعنى ان يكون مستو  االضاءة متقارل جدا" في جميل أنحاء. 
 أن يتفاد  بقدر االمكان وجود سالل ناتجة عن سوء توزيل المصادر الضوئية. 
 طالء السقف او الجدران باأللوان الفاتحة يؤدي الى تقليل عدد المصابيح الالزمة انارة الفراغ. 
 .استبدال المصابيح ذات االستهالك المنخفص بعدد اقل من المصابيح ذات االستهالك العالي 
  يار اخت اختيار-الضررررررررروءتوزيل  –تصرررررررررميم االنارة بما يحقق وفر في اسرررررررررتهالك الطاقة من خالل )شررررررررردة االنارة

 (.مصابيح موفرة للطاقة
  لكل غرفة او فراغ.استخدام أكثر من مفتاح للتحكم في مجموعة المصابيح المخصصة 
  زجاج يسررررمح بدخول الكمية المناسرررربة من الضرررروء الى كل الفراغات مل مراعاة تخفيف أثر  بأنواالتغطية الفتحات

 االشعة فوق البنفسجية واالثر غير المرول للحرارة.
                                                           

 .مصطلح وابعاد –االستدامة في تصميم المباني - ،هندم. راشد سعيد بن حسين  1 

 ااضاءة االصطناعية(وحدة ) االنارة التهربائية، اياد، سالمأبو م.  2 

 المرجل السابق 3 

 الضوء بأنابيب لإلنارة الطبيعية( يوضح نقل 1-25الشكل)
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 1استخدام حساسات خاصة للتحكم في االنارة في حالة عدم وجود اشخاع داخل بعص المناطق. 
  اسررررررررررررتخدام االفنية الداخلية في األماكن التي ال يصررررررررررررلها الضرررررررررررروء

 الطبيعي.
  اسرررررررررررررتخدام نسام خاع للتحكم بكمية االنارة االصرررررررررررررطناعية )عدد

 .الساكنين، مفاتيح تحكم قابلة لتعديل كمية الضوء(
  ثبات االضرراءة واسررتقرار الضرروء باسررتمرار واختيار الطيف المناسررل

 للرؤية.
  ان ومنل اللمع العين،تجنل االبهار وسررررقوط الضرررروء المباشررررر في

 المضاءة.المزعج على السطوح 
  تخدمةالمس والوان الضوء من الساللعن طريق االستفادة  للديكوريمكن ان تكون االضاءة االصطناعية وسيلة. 
 :(Combined Lighting) المجتمعةاالضاءة  -3
( PSALتم التوصررررررل مؤخرا الى حل وسررررررط يجمل بين االضرررررراءة الطبيعية واالضرررررراءة االصررررررطناعية ويدعى ل ) 
(Permanent Supplementary Artificial Lighting Of Interiors ويعرف بأنه نسام الجمل بين االضاءة )

معا لتأمين االضرراءة الكافية لكافة ارجاء الغرفة ويدخل في هذا االصررطناعية واالضرراءة الطبيعية حيث يتم مزجهما 
النسام اسرتخدام مصرابيح اصرطناعية تعطي ضروء مشرابه لضروء النهار )انارة شرمسرية(، ويسرتخدم هذا النسام ايضرا 
التحكم في تشغيل واطفاء االضواء االصطناعية بشكل آلي وذلك حسل شدة االضاءة الطبيعية التي توفرها السماء 

 .2خالل ساعات اليوم مما يؤدي الى توفير في الطاقة الكهربائية المستخدمة لسنارة
 على مستوى تصميم المساقط االفقية: -1-2-2-5

 ما يلي:وفير تالمعايير البيئية واالحتياجات الوظيفية لقاطني المبنى يشترط في المسقط االفقي للمسكن ليلبي 
 .تلبية المتطلبات الحياتية لشاغلي المبنى 
 النسررررانية ومراعاة المعايير ا من حيث تعديل الفراغات الداخلية وفق فعاليات وتوسيف جديد المرونة في التصررررميم

 في تحديد ابعاد الفراغات.
  للحركة.ساحات كافية معند تصميم الفراغات وتخطيط وضل االثاث يجل مراعاة توفير 
  المناخات الحارة.مولدة للحرارة في الفراغات التي تتم فيها أنشطة عزل 
  مل  بناءحكم في سريان الهواء داخل الللفواصل الداخلية والفتحات الموجودة فيها للتدراسة أماكن التوضل األمثل

 عزل صوتي وحراري جيد. مراعاة توفير
 المناخات الباردة.  مراعاة حركة الرياح عند تصميم المداخل والممرات وذلك في 
  االضاءة الطبيعيةجيد من مستو   يحققبما اختيار عمق مالئم للغرف . 

                                                           
1 JOHNAS A., 2009- Building Green for the Future. University of Texas, 2nd, Texas. 
2 Dr p a Strachan (  Environmental Engineering Science ) Natural Lighting 

 حساس خاص باالنارة االصطناعية (1-26)الشكل 
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 المناخات على التصميم المعماري الوظيفي الداخلي:انعكاس  -1

اسررررتخدام المسررررقط ذي االشرررركال المنتسمة كالمسررررتطيل والمربل واالقرل لهما يتناسررررل  فإن :في المناخات المعتدلة
حيث التعرص ألشررررررررررعة الشررررررررررمس منتسم وللهواء ودرجة الرطوبة وفي ذلك يجل مراعاة توزيل  هذا المنا غالبا في 

 العناصر حسل وسائفها وحسل اتجاهات المكان المراد التصميم فيه.
 المسرررراقط ذاتها سرررروف يسررررتدعي تعرص جدران المبنى بشرررركل مباشررررر ألشررررعةاسررررتخدام فإن  :وفي المناخات الحارة

الشررمس وبالتالي ارتفاال درجات الحرارة داخل المبنى صرريفا وتعرضرره للطقس البارد شررتاء وبالتالي الحاجة الى طاقة 
 لسرررررربتاسررررررتخدام المسرررررراقط ذوات االضررررررالال التي ترمي السالل على الجدران االخر   ولذلك فإن فائضررررررة للتدفئة.

ول ح ومن الممكن أيضررا تصررميم المسررقط باالنفتاح نحو الداخلتيارات هوائية طبيعية و فروقات في الضررغط الجوي 
 فناء داخلي الذي يتسلل من جدران المبنى الداخلية ذاتها والذي يتضمن بركة لتلطيف الجو الداخلي.

 العناصر األساسية للمسقط االفقي للسكن:  -2
 1األساسية للمسقط االفقي للسكنالعناصر ( 1-11)الجدول 

 الحمام غرفة النوم المطبخ صالة الطعام فراغ المعيشة المدخل
 :المدخل  

يتم فنالحظ في بعص المسرراكن عدم وجود مدخل وقد  يعطي االنطباال األول للزائر،و  المسرركنالمدخل مسهر  يحدد
فصررررل  عنيتالداخلية التي  الخصرررروصرررريةإلى فراغ المعيشررررة ومنه التوزيل لباقي الفراغات مما يلغي  الدخول مباشرررررة

لممرات ا وتعتبرالمسرررركن، الجزء الخاع بالزوار عن أجزاء المسرررركن الداخلية، حتى تكون هناك حرمة لباقي أجزاء 
 .أهمية الحركةو ضعية األبوال تبعًا لو  وتختلف ابعادهاصلة الوصل بين الفراغات و  جزء من أجزاء المداخل

                                                           
1 www.facebook.com/arch.twenty.two 

 ( يوضح التوجيه البيئي لتصميم المسقط االفقي للسكن ضمن البيئة المحلية1-27)الشكل 
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 :فراغ المعيشة  

 عادًة لعدةسررررررررتخدم وي ويعتبر اهم جزء من اجراء المسررررررررقط االفقي تحتضررررررررن أفراد االسرررررررررة معسم سرررررررراعات النهار،
 ل بها غرفة المعيشة هي الخصوصية.وأهم ما تتمت (،موسيقى مكتبة، تلفاز، ،جلوس، راحةاستعماالت )

 التصميمية البيئية لغرف المعيشةالشروط ( 1-12)الجدول 
  باتجاد الجنولمن الشرق إلى الغرل  توجيه غرفة المعيشةيفضل. 
 تصميم الفتحات ضمن الغرفة بما يحقق شروط االنارة والتهوية الطبيعية مل مراعاة البيئة المناخية 
 شررررررررة المعي غرفة في المطبم نفسرررررررره أو في الرواق، أو جزء من ركن أو غرفةتكون عادًة عبارة عن  الطعام: فراغ

لمطبم ويعد امفصولة عنها باستخدام الفرش او القواطل الخفيفة ومن الممكن ان تكون صلة الوصل بين المعيشة و 
 فهو غير ضروري. الشرفاتأو  الممراتذلك ضروريًا من أجل التخديم أما االتصال مل 

 ما يلي ويجل أن يكون على اتصال جيد مل السكن،يعتبر المطبم من أهم العناصر في  لمطبخ:ا: 
 ( عناصر االتصال بالمطابخ1-13)الجدول 

 مباشرة.المنزلية إلى داخل المطبم  االحتياجاتنقل لسهولة  المدخل
 .حركة اخر   الحركة ملومراعاة عدم تداخل مباشرة نقل الطعام من المطبم حركة لتسهيل  غرفة الطعام

 الخدمات
أجل التمديدات  )منوخاصرررررررررة مغسرررررررررل الثيال والحمام ودورة المياد والغرف األخر  المجهزة بالغاز والماء 

اء، محيث يتم تمديد تجهيزات مشررتركة ودمج كافة التمديدات ) المتكررة(وخاصررة في األبنية ذات الطوابق 
 .تفريغ( قدر المستطاال ،كهرباء

 الشروط التصميمية البيئية للمطابخ( 1-14)الجدول 
 توجيه المطبم إلى الشمال الشرقي أو إلى الشمال الغربي. يفضل 
  لعدم دخول الروائح الى داخل المسكنجاد الرياح السائدة وذلك باتال يفضل وضل المطبم. 
 الفراغ.تناسل مل بشكل محجم النوافذ  تصميم 
  وذلك اتاحة الفرصة لدخول أشعة الشمس بشكل يومي للقضاء  جيدة في المطبم طبيعية تحقيق تهوية إنارةيفضل

 على العفن والفطريات وتقليل نسبة الرطوبة المسببة النتشار الحشرات.
 :ويكون مدخلها بعيدًا عن المدخل الرئيسرررررري )قسررررررم ليلي( غرف النوم في جناح واحد يفضررررررل تجميل  غرفة النوم

توجيه  ضررليف كما .ضررجيج النشرراطات الموجودة فيها لعزلالنهاري(  )القسررمالمعيشررة  قسررمللخصرروصررية وبعيدة عن 
 مل مراعاة تحقيق التهوية واالنارة الطبيعيتين. غرفة النوم للشمال والشرق )نحو جهة الشمس(

 :جيدبتصريف  يسمح مماالمغاسل ن المطبم و بالقرل ملها المالئم مكان اليتم اختيار  الحمام. 

 الشروط التصميمية البيئية للحمامات( 1-15الجدول )
 توجيه الحمامات نحو الجنول الشرقي، الشمال، الشرق. يفضل 
  السائدة.اتجاد الرياح يفضل عدم وضل الحمامات في 
  لتحقيق التهوية واالنارة الطبيعية المغاطس،استخدام فتحات صغيرة أعلى من. 
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 :1على مستوى مواد البناء والعزل -1-2-2-6
 البناء:تصنيف مواد  -1

 ( تصنيف مواد البناء حسب المواصفات وحسب نسب انعكاس وامتصاص واشعاع سطح المادة1-16الجدول )
 حسب نسب انعكاس وامتصاص واشعاع سطح المادة حسب المواصفات

 محلية وطبيعية وصحية 
 قابلة للتدوير 
 قليلة الثار السيئة على البيئة 
 خواع مالئمة للحر والبرد 
 محتو  طاقة اقل 
  متينة طويلة األمد 
 كفاءة استخدام مواد البناء 
 يعاد استخدامها 
 امتصاع الضوضاء 
 قليلة االحتياج للصيانة 

 :يتصف سطحها بنسبة منخفضة المتصاع االشعة الساقطة عليه  مواد باردة
تتخلع من الحرارة بشكل عام لذلك سميت بالمواد و ونسبة مرتفعة لسشعاال الذاتي 

 الباردة.
 :يتصف سطحها بنسل مرتفعة لالمتصاع الحراري ونسبة منخفضة  مواد حارة

 النحاس المعالج(.-لسشعاال الذاتي )الحديد المغلفن المؤكسد 
 :يتصف سطحها بنسبة منخفضة للحرارة واالشعاال الذاتي وعامل  مواد عاتسة

 انعكاس مرتفل )ورق االلمنيوم المصقول والنحاس المصقول(.
  هي المواد التي يتصف سطحها بنسل مرتفعة  د:مواد قريبة من الجسم االسو

القطران -لالمتصاع ونسبة مرتفعة ايضا لسشعاال الذاتي. مثال على ذلك )االسفلت 
العشل -الرمل القاتم -الخشل الجاف - االرادواز-البيتون -الطالء االسود -

الجسم الذي يمتع االشعة الساقطة  (corp noir))يعتبر الجسم االسود  الجاف(
 (.يه بشكل كاملعل
 :هي المواد التي تتصف بامتصاع واشعاال متوسط. مثال على  المواد المحايدة

 النحاس المتأكسد(.-طالء االلمنيوم -ذلك )طالء البرونز

 تأثير دراسة االلوان لمواد البناء: -2
اثبتت الدراسات ان لخلوان دور كبير في جميل األنشطة الحياتية المختلفة لسنسان، وبخالف التأثيرات الجمالية 
لخلوان في حالة استخدامها بتناسق وتكامل مدروس فإن لخلوان أيضا تأثيرات سيكولوجية وفيزيولوجية على الجسم 

ة له تأثيرات بيئية ومناخية هامة، فألوان الواجهات واالسطح الواجهات الخارجي ألوانالبشري، الى جانل ان اختيار 
تحة أهمية األلوان الفا الجدولالخارجية يؤثر على مد  امتصاع الجدران واالسقف لخشعة الشمسية ويتضح من 

 .2او القريبة من اللون األبيص لقدرتها على عكس االشعاال الشمسي

                                                           

 .2008، وزارة الكهرباء، سورياكود العزل الحراري لألبنية في الجمهورية العربية السوريةالمركز الوطني لبحوث الطاقة،  1 
 ا، سوريالبعثرسالة ماجستير، جامعة  مبادئ واسس تطبيق التصميم المستدام في المباني السكنية )في سوريا(، ،2009صادق. ماهر، 2

 الشمسي حسب اللون  لإلشعاع( يوضح درجة االمتصاص 1-17الجدول )

اسود  لون المادة
 تماما

اسود 
 عادي

اخضر او 
 رمادي غامق

اخضر او 
 رمادي فاتح

دهان زيت 
 ابيض

دهان ابيض 
 جديد

 %12 %20 %70 %70 %85 %100 درجة االمتصاص



36   

 الباب األول                                           الفصل الثاني: االبعاد العمرانية والمعمارية في تحقيق األبنية السكنية البيئية
كما اثبتت الدراسات ان تأثير اختيار 

على االسقف يكون اشد تأثيرا، كما األلوان 
ان الواجهات الغربية والشرقية للمبنى 
تكون أكثر تأثرا من الواجهة الشمالية في 
حين ان الواجهة الجنوبية تمثل حالة 
خاصة حيث ان استقبالها لسشعاال 
الشمسي في فصل الشتاء يكون أكبر من 

و مطلول لالستفادة من حرارة الشمس شتاء، وبشكل عام يمكن ان نوزال األلوان على الواجهات كما في الصيف وه
س تفضل وبالعك يفضل في البيئة الحارة إكساء السقف الخارجي بلون ابيص كي يعكس األشعة،، و (1-24)الشكل

 زاوية الشمس صغيرة.ي الشتاء حيث الجدران األغمق لونا للبيئات الباردة، حتى تمتع الشمس أكثر ف
  :العزل مفهوم -3

هو استخدام مواد معينة لحماية المبنى أو تقليل تأثير بعص العوامل الخارجية أو الداخلية المؤثرة سلبًا على راحة 
 : يليلعزل عدة أنواال تصنف كما المستخدمين ول

 المائي. العزل-جالصوتي.  العزل-لالحراري.  العزل-أ
  العزل الحراري: -أ

هو ))اسرررررتخدام مواد لها خواع عازلة للحرارة بحيث تسررررراعد في الحد من تسررررررل وانتقال الحرارة من خارج المبنى 
  مفهوم شامل وفق ما يلي:لعزل الحراري ول، ومن داخله إلى خارجه شتاًء((إلى داخله صيفًا، 

 المختلفة المستوياتعلى ( يوضح مفهوم العزل الحراري 1-18الجدول )
 على المستوى االنشائي على المستوى المعماري  المستوى العمرانيعلى 

تجميل الكتل واستخدام 
 والنباتاتمصدات الرياح 

 ودراسة الفراغات الداخلي الفناء استخدام
ة المختلفوالتوجيه وأنواال األسقف والجدران 

 األبنية الخارجية مساحات وسطوح وتقليل

 رياحرامدروسة  بناء طبيعيةمواد  استخدام
الجدران المضاعفة والخضراء استخدام و 

 استخدام العوازل الحراريةو 
ة التي الحرارة التي تخترق الجدران واألسقف  الحرار )ويمكن تقسيم الحرارة التي تخترق المبنى إلى ثالثة أنواال هي: 
 لي:ي. وتصنف مواد العزل الحراري كما (تخترق النوافذ  الحرارة التي تنتقل عبر فتحات التهوية الطبيعية

 1( تصنيف مواد العزل الحراري 1-19الجدول )
 حسب تركيبها التيميائي حسب الشكل النهائي حسب طبيعة تركيبها الخلوي 

 المواد العازلة الرقائقية -
 المواد العازلة الليفية -

 جاسئةالواح جاسئة وشبه  -
 مغلفات االنابيل -

 مواد عضوية -
 مواد غير عضوية -

                                                           

 .2011، نقابة المهندسين، حلل كود العزل الحراري لألبنية في الجمهورية العربية السوريةلجنة قسم الهندسة المعمارية،  1 

 توزيع األلوان على واجهات المبنى ( اقتراح1-28) الشكل



37   

 الباب األول                                           الفصل الثاني: االبعاد العمرانية والمعمارية في تحقيق األبنية السكنية البيئية
 المواد العازلة المسامية -
 المواد العازلة الخلوية -

 بطانيات ولفائف -
 خرسانة عازلة للحرارة -
 مواد سائبة ومواد رغوية -

 
 :في العزل الحراري  توفرهاالواجب الشروط وفيما يلي بعض 

  خار وبأن تكون المادة العازلة ذات معامل توصيل حراري منخفص وعلى درجة عالية في مقاومتها لنفاذ الماء
الماء وعلى درجة عالية في مقاومتها لسشعاال الحراري ولسجهادات الناتجة عن الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة 

 .التي تؤدي إلى التمدد واالنكماش المتبادل والمستمر
 أن تكون ذات خواع ميكانيكية جيدة، سهلة التركيل، ومقاومة للحريق وال ينتج عنها أضرار صحية ومقاومة 

 للبكتيريا والعفن وغير قابلة لنمو الحشرات فيها.
  أن تكون ثابتة األبعاد على المد  الطويل، قليلة القابلية للتمدد أو التقلع تحت تأثير العوامل الجوية والمناخية

 المحيطة ومقاومة للتفاعالت والتغيرات الكيميائية.
 

 العزل الحراري  إيجابيات وسلبيات استخدام( 1-20الجدول )
 السلبيات اإليجابيات

  40- 30ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية أثناء عمليات التبريد والتدفئة إلى %. 
  :60-50ترشيد استهالك الوقود المستخدم في التدفئة، تصل إلى%. 
  احتفاظ المبنى بدرجة الحرارة المناسبة لمدة طويلة دون الحاجة إلى تشغيل أجهزة

 التكييف لفترات طويلة. 
 ضافة الى إ تخفيص تكاليف شراء أجهزة التكييف والتدفئة من خالل تقليل سعتها

 زيادة فعالية أجهزة التدفئة والتبريد.
  التقليل من التلوث البيئي والضجيج وحماية العناصر اانشائية للمبنى والمحافسة

 من تغيرات درجات الحرارة.
  لمستخدمي المبنىالمساهمة الكبيرة في تحقيق الراحة الحرارية 

إن من أبرز سلبيات مواد العزل 
الحراري في المباني الواقعة في 
 أنالمناطق الساحلية الرطبة، 

استخدامها قد ال يساعد على 
التخلع من الرطوبة الزائدة 
خاصة إذا ما تم تقليل نسبة التهوية 
داخل المبنى وقد يؤدي ذلك إلى 
ااضرار بالعناصر اانشائية 

 يهدد صحة اانسان. للمبنى، كما

 
 الطرق  هذد من طريقة ولكل) الداخل من / الوسط في / الخارج من (الجدران في لتطبيق العزل الحراري  ثالث توجد
 طريقة: كل وخواع ميزات( 1-12ويوضح الجدول )كثيرة  عوامل على وعيوبها ويتوقف االختيار مزاياها
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 العزل الحراري في الجدرانتطبيق ل( الحاالت المختلفة 1-21الجدول )

 الداخل من العازلة المادة الوسط في العازلة المادة الخارج من العازلة المادة
 القائمة األثرية المباني عزل 

 ةاألثري المحتويات إتالف بدون 
وزخارف  نقوش من الداخلية

 وديكورات.
 دون  القائمة المباني عزل 

 أثناء المبنى داخل العمل إيقاف
 رس.والمدا كالمنشآت العزل تنفيذ
 المعرضة المباني عزل 

 .الخارجية للرطوبة

 يذالتنف تحت المباني عزل 
 مزدوجة جدران عمل بمراعاة
 لوضل مناسل فراغ بينها
 العازلة. المادة

 جدرانها قائمة مباني عزل 
 هوائي فراغ بينها مزدوجة
 ويتم حقن عازلة مادة بدون 
 الفراغ لملء عازل مادة

 الحراري  األداءوتحسبن 
 للمبنى.

 مجاور لمبنى مالصقة قائم مبنى جدران عزل. 
 عزل مثل الخارج من الجدران عزل تعذر حال في 

 رانهالجد الوصول يتعذر العليا األدوار في شقة جدران
 عليه. للعزل الخارج من
 أثرية. قيمة ذي مبنى واجهات عزل حال في 
 خارلب عازلة المستعملة العازلة المادة تكون  أن يجل 

 ومةمقا تكون  وأن للبخار مانعة بطبقة ةنمبط أو الماء
 مللتح مناسبة صالبة وذ سطحها وأن يكون  للحريق

 .الداخلي االستعمال من واالحتكاك الناتج الصدمات

 العزل الصوتي:  -ب
ويوضح  على نفسية وصحة القاطنين تأثيراتللصوت أهمية كبيرة في تصميم الفراغات المعمارية وذلك لما له من 

 ( مصادر الضوضاء وطرق معالجتها.1- 13)الجدول 
 ( مصادر الضوضاء ومعالجتها1- 22الجدول )

 المعالجات للتحكم بمستوى الصوت المصادر الرئيسية إلحداث الضوضاء داخل المباني
  الضوضاء التية من خارج المبنى والناتجة عن وسائل النقل

الورش والمصانل القريبة، وهذد الضوضاء يحملها الهواء  المختلفة او
وتدخل المبنى عبر النوافذ واالبوال المفتوحة او حتى من بعص 

 الشقوق والفتحات الضيقة.
   سقوط أي جسم على األرص او نتيجة الهتزازات بعص األجهزة

 الكهربائية.
 ات يانتقال الضوضاء الداخلية أيا كان سببها خالل الجدران واالرض

 من الشقق والفراغات المجاورة.

  أساليل تخطيطية بتحديد وضل مصادر الصوت
مثل الشوارال وما في حكمها وربطها بالمباني 

 والبيئة.
  أساليل تصميمية ألشكال الفراغ الداخلي في

 المباني.
 .أساليل تنفيذية باختيار مواد عازلة للصوت 
 .استخدام العوازل الصوتية 

 
 اسررتخدام وتركيل حاجز أو غشرراء خاع مصررمم لمنل تسرررل الماء أو الرطوبة من والى)) وهو :العزل المائي -ج

  ((عناصر البناء المختلفة
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 ( مصادر الرطوبة الخارجية والداخلية والعناصر التي يتوجب عزلها ضد الرطوبة والمياه1-23الجدول)

 مصادر الرطوبة الداخلية مصادر الرطوبة الخارجية

 الجوفية ، الميادالرطبة ، الرياحاالمطار
ينة الري لنباتات الز  ، ميادالمياد والصرف الصحي تمديدات
ج عن النات ، التكاثفالمياد وبرك السباحة ، خزاناتالداخلية

 التنفس والطهي والغسيل وكي المالبس
 ضد الرطوبة والمياهعزلها يتوجب العناصر التي 

 الداخلية الخارجية
 االستنادية، احواصالشرفات المكشوفة، الجدران  االسقف،

 الزراعة، وبرك السباحة.
 الميادوخزانات  الغسيل،غرف  المراحيص، الحمامات،

يفضل أن يبدأ العازل المائي من أسفل القواعد ويستمر حولها صعودا ليغلف أسطح الخرسانة المدفونة كلها وصوال 
  .المسلحة البالطةيفضل أن يغطي األرضية بالكامل تحت منسول و  ،إلى سطح األرص وأعلى قليال

 ( يوضح اضرار تسرب المياه وميزات العزل الماء1-24الجدول)
 ميزات العزل المائي لعناصر البناء المختلفة تسرب المياه اضرار

 حديد التسليح واالبوال والهياكل ك المعادن تآكل
 وضعف مقاومته مل الزمن. البيتون تفتت و  المعدنية

 كسوة الجدران وانفصالها عن هيكل البناء تلف، 
 تلف اعمال الطالء والدهانات.و 
 تسرل ، و الطحالل والجذور وتشود المبنى نمو

 .األمالح والملوثات الى خزانات المياد
 لتلفشبكات الكهرباء للضرر وا تعرص. 
 المباني.الصحية المتعلقة بمستخدمي  المشاكل 

  يمنل صعود غاز الرادون الضار بصحة اانسان من
 البناء.جوف األرص إلى داخل 

 صعود الرطوبة على شكل بخار ماء يمنل. 
 ذلككو الخرسانة في األساسات من التفكك  حماية 

 تحمي حديد التسليح من الصدأ.
  من ااضرارالرطوبة الصاعدة في الجدران منل 

 بالتمديدات الكهربائية والتمديدات الصحية.

 
 ومرونته العزل المائي حسب وضعيته للعنصر اإلنشائي انواع( يوضح 1-25الجدول)
 السلبيالمائي  العزل االيجابيالمائي  العزل

يتم تنفيذ طبقة العزل بحيث تمنل دخول الماء المتسرل 
إلى العنصر اانشائي فيبقى هذا العنصر سليما 
محافسا على قدرته على العمل الذي تم تصميمه 

 باألصل للقيام به

نلجأ إلى العزل السلبي عندما تكون المياد المتسربة قد دخلت 
وتم إشباعه بها وربما أتلفته حيث  اانشائي،إلى العنصر 

تكمن وسيفة العزل السلبي بمنل خروج المياد من الطرف 
 طينةتغطيه، الالطبقة التي  اانشائي، لحمايةالخر للعنصر 

 الميادمن التأثير السلبي لهذد  والدهان،
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 حسب المرونةالعزل المائي أنواع 

 قاسيةمواد عازلة نصف  مواد عازلة مرنة

البولي  ،السوائل العازلة، البيتومين، )األلواح المعدنية
نة من اهم مواد العزل المر  ايثلين( ويعتبر البيتومين

 وله عدة استخدامات

اد عازلة مو  ،صغيردرقائق إسفلتية إسفلتية، لفات  ،ااسفلت)
 ،ألواح ااردواز ،إضافات لعزل المياد، بياص أسمنتي ،قاسية

ألواح ، ألواح خشبية صغيرد ،الصغيرة األسبستوسألواح 
 (، القرميدالبالستيكطبقات  ااسمنتي، األسبستوس

ا في الرطبة تساهم أيض العزل المائي ليست ترفا بل ضرورة ملحة، إذ إن الجدران واألرضيات واألسقف خالصة:*
فقدان كميات كبيرة من الطاقة الحرارية في فصل الشتاء، األمر الذي يجعل من تدفئة المنزل في أيام البرد الشديد 

 باء مالية كبيرة.مسألة في غاية الصعوبة تترتل عليها أع
 للمبنى:الغالف الخارجي على مستوى  -1-2-2-7

يعد الغالف الخارجي للمبنى من اهم العوامل التي تسرررررراعد للوصررررررول الى التصررررررميم البيئي وهو حلقة الوصررررررل بين 
درجات الحرارة وغير ذلك من العوامل  –الضررروضررراء  –الدخول والخروج  –الرؤية )خارج المبنى وداخله من خالل 

الجويررة المؤثرة( ويعتبر االنتقررال الحراري بين خررارج المبنى وداخلرره من اهم عنرراصرررررررررررررر المنررا  المؤثرة على الراحررة 
دران الج –الحرارية لسنسررررررررررررران ويتم االنتقال الحراري عن طريق الغالف الخارجي للمبنى والمكون من )االسرررررررررررررقف 

  .ارجية(الفتحات الخ-الخارجية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( طرق معالجة الغالف الخارجي للمبنى بالنسبة للتهوية واالتتفاء الذاتي للمبنى1-29)الشكل
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مها ويمكننا من خالل العناية بتصررررررررررمي ولكل عنصررررررررررر دورد في االنتقال الحراري من والى الفراغات الداخلية للمبنى

 .1الراحة الحرارية تحقيقوبالتالي  االنتقالهذا ووضل الحلول المناخية لها ان نحد من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناخية للغالف الخارجي للمبنى الحلول( 1-26)الجدول 
 الفتحات الخارجية -3 الواجهاتعلى مستوى  -2 على مستوى االسقف -1

 الكاسرات الشمسية استخدام العزل الحراري  العزل الحراري 
 المشربيات او المخرمات االستفادة من البروزات في الواجهات لتسليلها استخدام مواد عاكسة للحرارة
انشاء الجدران من مواد ضعيفة االكتسال واالنتقال  وضل فراغ هوائي عازل

 او مواد عاكسة للحرارة الحراري 
 الزجاج المضاعف

السقف من بالطتين إنشاء 
 منفصلتين

إنشاء جدران مزدوجة يترك بينها فراغ هوائي )متجدد او 
 غير متجدد(

 

  الواجهات الخضراء استخدام االسقف المنحنية
  على مستوى االسقف: -1

ثر عرضرررررة أكبرد بين الداخل والخارج وذلك ألنها تعتبر االسرررررقف العنصرررررر االسررررراسررررري الذي يتم االنتقال الحراري ع
ألشررعة الشررمس المباشرررة خالل اليوم على عكس الجدران التي تتعرص اجزاء منها وفي سرراعات معينة فقط ألشررعة 

 برهاعالشررمس، وبالرغم من اختيار المواد المناسرربة انشرراء االسررقف اال ان ذلك ال يكفي للحد من االنتقال الحراري 
 مناخية لخسقف ال نلجأ للحلوللذلك 

                                                           

تأثير تصميم الغالف الخارجي للمبنى على االتتساب الحراري والراحة الحرارية للمستعملين منهج لعملية -2003محمد عبد الفتاح، العيسوي  1 
 ، جامعة القاهرة.التصميم البيئي للغالف الخارجي للمبنى

 ( مقطع توضيحي يبين المعالجات البيئية الممكنة لجعل المبنى بيئيا1-30)الشكل
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  :1ونذكر منها لألسقف:الحلول المناخية  -1-1
  العزل الحراري: -أ

 نشاءإهو استخدام مواد عازلة لها خاصية عدم النفاذ الحراري وذلك في  انتشارامن أكثر الحلول المناخية لخسقف 
ازدادت سم وكلما ازدادت السماكة  2النهائية لخسقف، ونذكر منها مادة )الفوم( ويبدأ استخدامها بسماكة  الطبقات

  الحراري،الكفاءة في العزل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ويتم ذلك بتغطية السررررررقف النهائي للمبنى بمواد عاكسررررررة للحرارة للتخلع من  استتتتتخدام مواد عاتستتتتة للحرارة: -ب

 المعدنية او المواد ذات االلوان الفاتحة كاللون االبيص(.االشعة الشمسية )كاستخدام االلواح 
في بعص االحيان ترك فراغ هوائي في بالطة السرررقف النهائي لعزل الحرارة ويتم  يتم عازل:وضتتع فراغ هوائي  -ج

 تنفيذ ذلك من خالل:
 استعمال بلوكات مفرغة في السقف.  
 وبينهما فراغ هوائي محصور انشاء السقف من بالطتين خرسانيتين. 

ة في هذا الحل تكمن في ان الهواء الموجود في الفراغ الهوائي سررريتأثر بالحرارة في حال لم يتم تجديدد لالمشررركولكن 
مل مرور الزمن ولذلك يجل تغيير الهواء الموجود في الفراغ بشررركل مسرررتمر ومن هنا تم اقتراح فكرة انشررراء السرررقف 

 من بالطتين منفصلتين. 

                                                           

 .1975، جامعة بيروت العربية، المؤثرات المناخية والعمارة العربية، محمد بدر الدين، الخولي 1 

 الحلول المناخية لألسقف لتجنب االحمال الحراريةبعض ( يوضح 1-31الشكل )
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قوم فيها انشاء سقفين من بالطتين منفصلين يمر بينهما الهواء، وت يتم منفصلتين:إنشاء السقف من بالطتين  -د

البالطة العلوية بدور المسلة مما يؤدي الى انخفاص درجة حرارة الهواء اسفلها وبالتالي يحدث فرق في الضغط بين 
 للسقف السفلي.  هالوبالتالي عدم وصو الحرارة من أسفل البالطة العلوية واعالها فيتحرك الهواء وبالتالي يتم التخلع 

  استخدام االسقف المنحنية: -ه
من خالل الدراسات المختلفة لزوايا واتجاهات اشعة الشمس خالل فترات اليوم المختلفة نجد بأن االسقف المنحنية 

وكمثال  ،االسقفويبقى جزء منها مسلل مما يقلل الضغط الحراري على  الشمسية،ال تتعرص بشكل كامل لخشعة 
على ذلك عمارة القبال التي انتشرت في بيئات مختلفة كالبيئة الصحراوية ومن اهم االمثلة على ذلك الطابل المعماري 

ومن ميزات االسقف المنحنية ايضا حركة الهواء من خالل توليد منطقة ضغط مرتفل في  فتحي،لعمارة حسن 
 .1ومنطقة ضغط منخفض في المكان المظلل من السقف المنحني المنطقة المعرضة ألشعة الشمس

 تساهم االسقف الخضراء بامتصاع كمية كبيرة من اشعة الشمس خالل فترة النهار استخدام االسقف الخضراء: -و
 عشرة نحو بعمق السطح على كاملتنتشر  عادية حديقة عن عبارة وهيوبالتالي تخفيف الكسل الحراري، 

ذات طول  معينة نباتات فيها وتزرال سنتيمترات،
 عادة وتسقى السطح تخترق  جذور لها وليس معين
الصحي،  الصرف مياد تنقية أو المطر مياد من

ويتم دراستها على عدة طبقات فوق طبقة اانشاء 
 تعمل مل تأمين عزل جيد واقنية للتصريف.

 السقف حرارة درجة تقليل على ،الخضراء االسقف
 االسطح هذد على المار الهواء حرارة درجة وتقليل
 ،الكلية السقف حرارة درجة خفص الى يؤدي مما
  .الهواء جودة تحسين وعلى

 
 

 ( إيجابيات وسلبيات استخدام االسقف الخضراء1-27الجدول) 
 سلبياته ميزاته

 البناءزيادة الحمولة فوق سطح  العزل الصوتي والحراري 
 تتطلل يد عاملة مؤهلة وتقنيات متطورة تخفيف الكسل الحراري وبالتالي توفير الطاقة
 تكاليف صيانة إضافية عالية يؤثر على حركة الهواء ويعمل على تنقيته

                                                           

 المرجل السابق 1 

 ( طبقات االنشاء لألسطح الخضراء1-32الشكل )
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تتعرص الجدران لسشعاال الشمسي واالنتقال الحراري بين داخل وخارج الفراغ مثل  الواجهات:على مستوى  -2
االسقف ولكن بكمية اقل وذلك الن كمية تعرص أحد واجهات المبنى للشمس يختلف اعتمادا على زاوية الشمس 

مواد  ص االنتقال الحراري اضافة الىالتي تختلف خالل فترات اليوم، وتلعل مواد بناء الجدران دور هام في تخفي
 العزل التي يمكن االستفادة منها.

  للواجهات:الحلول المناخية  -2-1
 منها:( ونذكر ..)مل الحلول المناخية لخسقف الشكل  تتشابه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مقارنة بين طبقات السطح األخضر وطبقات السطح العادي من حيث تأثير اشعة الشمس1-33الشكل)

 لتجنب االحمال الحرارية للواجهاتالحلول المناخية بعض ( يوضح 1-34الشكل )
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 ( يوضح الحلول المناخية للواجهات1- 28)الجدول 

انشاء الجدران من مواد ضعيفة  االستفادة من البروزات في الواجهات لتسليلها العزل الحراري 
االكتسال واالنتقال الحراري او 

إنشاء جدران مزدوجة يترك بينها فراغ هوائي )متجدد او  الواجهات الخضراء مواد عاكسة للحرارة
 غير متجدد(

 وتتميز بما يلي: الخضراء: الواجهات 
 الحفاظ على درجة حرارة داخلية مناسبة -
 الحماية من االشعة فوق البنفسجية -
 حماية الواجهة وتأمين التهوية -

 وتفصيالتها ( أنواع الواجهات الخضراء1-29)الجدول 
 االنشاء اللوحي إنشاء العرائش االتصال المباشر

   
 الخارجية: الفتحات على مستوى  -3

الفتحات الخارجية هي المصدر الرئيسي للتبادل الحراري بين داخل وخارج الفراغ وذلك لرقة سماكتها كون  تعتبر
معسمها من الزجاج مما يستوجل على المصمم مراعاة تصميمها بما يتناسل مل توجيه المبنى وحركة الشمس خالل 

 ي اتصال المبنى بين الداخل والخارج من خالل:فصول السنة وتعتبر الفتحات الخارجية هي االساس ف
 الداخلية.االنارة الطبيعية للفراغات )
  الداخلية.التهوية الطبيعية للفراغات 
 صال بالرؤية بين الخارج والداخل.االت 
 عبر الحراري  التدفقومن العوامل المؤثرة على  الداخلي الفراغ على حراريا عبئا تمثل والنوافذ الخارجية الفتحات إن

 االجمالية ةالحراري االنتقاليةالزجاج( وتختلف  نوعية-الشمسي لسشعاال التعرص نسبة-الفتحات مساحة) النافذة
 ال. أم اعالجم وكونه مضاعفا أو مفردا الزجاج كون  إلى اضافة( خشبية أم معدنية) النوافذ نوعية باختالفللفتحات 
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 النوافذ عبر الحراري  التدفق( العوامل المؤثرة على 1- 30)الجدول 

 الفتحات مساحة
 الالزمة قةالطا وبالتالي يزداد استهالك هاعبر  الحراري  التدفق ازداد الفتحات مساحة زادت كلما
 الداخلي. للفراغ الحرارية الراحة لتأمين

 للشمس التعرض نسبة
 تحديدبوذلك  الفتحات عبر الفراغ داخل إلى النفوذ من الصيف في الشمس أشعة منليمكننا 
 األفقية السل ةوتحديد زاوي الصيف في شمسي إشعاال ألقصى الفتحات فيها تتعرص التي الفترة

 الزوايا. لتلك المناسبة الشمسية الكاسرة تصميم ومن الفترة والرأسية لتلك

 نوعية زجاج الفتحات
نوال الزجاج الذي يحقق أقل معدل اكتسال  عبر اختيارتحسين األداء الحراري للنوافذ  نيمك

 تحقيق االنارة الطبيعية.حراري مل مراعاة 
  المناخية للفتحات الخارجية: الحلول -3-1

 تتعد الحلول المناخية للفتحات ونذكر منها:
  الشمسية:التاسرات  
تصميم الكاسرات الشمسية من خالل حسال  يتم

زاوية ميل الشمس على الواجهات المختلفة 
وتستخدم لتخفيف كمية اشعة الشمس الساقطة على 
الفتحات الخارجية وهناك الكاسرات االفقية والراسية 
كما انه يمكن االستعانة ببدائل عن الكاسرات 
تعطي نفس المفعول من خالل البروزات في 

التي تلقي بساللها على الواجهة الواجهات و 
 والفتحات لحمايتها من اشعة الشمس نهارا.

 :المشربيات او المخرمات  
 وتستخدم ليس فقط لمنل اشعة الشمس بل ايضا ألسبال جمالية واعطاء بعص الخصوصية وادخال االنارة الطبيعية.

 المضاعف: الزجاج 
داء تحسين األ ويمكن المبنى،ل الحراري بين داخل وخارج الزجاج المضاعف على التخفيف من التباد يساعد 

الحراري عند استخدام الزجاج المضاعف من خالل )عزل الفراغات بين ألواح الزجاج مما يساعد على تخفيص قيمة 
خفص غاز األرجون أو الكربون في الفراغات ألنه يؤدي لخفص كمية الحرارة المنتقلة -الحرارة المنتقلة عبر التوصيل

بالحمل بين ألواح الزجاج( وكلما قلت االنتقالية الحرارية للنوافذ تحسن أداؤها الحراري وساهمت بترشيد الطاقة بشكل 
 أكبر.
 
 
 
 
 

 مقاطع مختلفة للتاسرات الشمسية( 1-35الشكل )
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 خالصة الفصل الثاني 
االسررررررررررررتخدام الرشرررررررررررريد لخرص، التكوين العمراني المتناسررررررررررررق والمتوافق مل المنا  بعين االعتبار  األخذأهمية  

االجتماعي من خالل بناء عالقة متناغمة مل بيئة السرررررررررررركان المباشرررررررررررررة وتخفيف  السررررررررررررياقو  الموقل،وجغرافيا 
الضوضاء ومصادر اازعاج، تأمين التنقل وسهولة الوصول لكل عناصر المشروال إضافة الى إمكانية توفير 

 .للوصول الى تخطيط بيئي جيد الطاقة البديلة وتامين المياد والتخلع من النفايات
عن ة مسرررررراحة السالل الناتج تأثيركتلة المبنى انعكاس كبير على األداء الحراري له من خالل وتوجيه لشرررررركل  

 كتلة.الالبروزات والتراجعات في 
ة التوازن النسررربي في مسرررتويات االضررراءة النهارية المسرررلط للنوافذ يحقق المضرررافةاختيار العناصرررر التصرررميمية  

 إضافة الى وسيفتها في تخفيف حدة االشعة الشمسية. على النافذة
، كما ان الحرارية لالنتقالية مثلى قيمة وتحقيق حراري  أداء ألفضررررررل الوصررررررولالعزل الحراري  اسررررررتخداميمكن ب 

 .الجافة حارةال المناطق في التصميم سأساستخدام الجدران المضاعفة التي يفصل بينها مادة عازلة يعتبر من 
 ضررررررررررراءةاال بين توائم دقيقة تصرررررررررررميمية معايير وفق الخارجية الواجهات في الزجاجيكون اختيار  أن يفضرررررررررررل 

لزجاج ويعتبر ا السرررررتخدام القتصررررراديةوالتدفئة ودراسرررررة الجدو  ا التبريد في الطاقة المسرررررتهلكةتوفير و  الطبيعية
 على األداء الحراري للنوافذ. لتأثيردوذلك الخيارات  أفضلالزجاج المضاعف من 

 الحراري  الحمل تقلل التسليل وسائل وذلك ألن كبير بشكل الحراري  أدائه يحسن مثال بالعرائش االسقف تسليل 
 الشمس. ألشعة طويلة لساعات التعرص والناتج من الزائد

الوصرررررررررررررول الى الراحررة يعررد تطبيق المعررالجررات المنرراخيررة على الغالف الخررارجي للمبنى من اهم العوامررل في  
 الحرارية للقاطنين إضافة الى توفير الطاقة.

 
----------------------------- 
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 المباني السكنية لتوفير الطاقة فيكحلول المتجددة وتطبيقاتها  اتالطاق :الثالث الفصل -1-3
 التركيز على الطاقة الشمسيةو بأنواعها )الغير متجددة والمتجددة( عرض مفهوم الطاقة في هذا الفصل  سيتم

ضافة وتطبيقاتها الشكلية والوظيفية والعالقة بينها وبين المباني ومستويات توضع  بشكل لشمسية ا المنظوماتوا 
هدف توفير ب وفير الطاقة في التدفئة والتبريد وذلكالحلول التقنية لتوسيتم أيضا عرض  مع الغالف الخارجيمتكامل 

 المباني.الطاقة في 
 :(أنواعها–مصادرها -تعريفها )الطاقة  مفهوم-1-3-1

تتكون خالل ماليين السنين، فال يمكننا تعويض الكميات المستهلكة بسرعة،  األحفوريةنظرا الن مصادر الطاقة 
السيما إذا تم مقارنة فترة التكوين بفترة االستهالك، إضافة الى ما يتعرض له كوكب االرض من تلوث بيئي نتيجة 

جو جات حرارة الالنبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون والغازات االخرى والتي ادت الى انحباس حراري وارتفاع در 
وتساقط االمطار الحامضية وذوبان الثلوج وانغمار االراضي الصالحة للزراعة وانحباس االمطار المؤدي الى التصحر  

، فقد اصبح التحدي الذي يواجه العالم كيفية ايجاد بدائل للطاقة صديقة البيئة والتي تحد من استنزاف مصادر 1
ومن هذا  ، 2احتياجات العالم من الطاقة دون المساس بالبيئة وبأسعار مقبولة الطاقة غير المتجددة والسعي لتأمين 

المنطلق فقد تم توجيه األنظار الى مصادر الطاقة المتجددة وباألخص الطاقة الشمسية التي تظهر استخداماتها 
 .3المتعددة  بشكل كبير في قطاع المباني 

 مصادر الطاقات غير المتجددة:  -1
االحفوري وتوجد ثالث صور له هي )الفحم والبترول والغاز الطبيعي(، ويحتاج كل منها الى ماليين تتمثل في الوقود 

السنين حتى يتشكل، ويتعرض عالمنا اليوم الى ازمة اقتصادية مستمرة نتيجة الرتفاع اسعار الطاقة وزيادة الطلب 
 .2 عليها وذلك الرتباطها بالوقود االحفوري

  :الفحم 
يوصف الفحم بانه مادة صلدة ذات لون اسود، ويتكون من هيدروجين وكربون واوكسجين ونتروجين باإلضافة الى 

"، Lignite"، فحم لجانيت "Anthraciteالكبريت ويوجد في الطبيعة ثالثة انواع من الفحم هي: )فحم األنتراسيت "
 .Bituminous )”2فحم بيتومينوس "

 :البترول  
مليون عام، ويعتقد العلماء  033زيت البترول او البترول اختصارا هو أحد انواع الوقود االحفوري ويعود تكوينه الى 

من  %22ان المواد العضوية الدقيقة هي المصدر الرئيسي للبترول. على الصعيد العالمي يستهلك النقل وحده 
                                                           

 ، جامعة فيالدلفيا األردن.الطاقة الشمسية )دعوة الستغاللها قبل فوات االوان(-2302، وكاع، فرمان 1
 معهد األبحاث التطبيقية )القدس(. مشروع االنارة باستخدام الطاقة الشمسية،- 2303جاد، د.اسحاق، 2
 ، وزارة الكهرباء والطاقة مصر.استخداماتها( –انواعها  –الطاقة )مصادرها -2332، محمد مصطفى،الخياطد.  3
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من انبعاثات اول اكسيد الكربون  %23العالم حوالي منتجات مشتقه من البترول، ويولد قطاع النقل على مستوى 

 .2ويظهر ذلك جليا في عملية التلوث البيئي
 :الغاز الطبيعي 
يوجد الزيت والغاز الطبيعي تحت سطح االرض في جيوب وسط الصخور وينتج عن حرق الغازات بعض المكونات  

ثل الناتج عن حرق انواع الوقود االكثر تعقيدا م الكيمياوية التي تؤدي الى تلوث البيئة، وهذا التلوث اقل من ذلك
 .1%03البنزين، فالغاز الطبيعي كوقود للسيارات أنظف من البنزين بنسبة 

 مصادر الطاقات المتجددة: -2
 عام تقريبا: 033تتمثل في ثالثة أجيال على مدى 

 :احتراق الكتلة الحيوية والطاقة  طاقة)ويشمل  00تبدأ تقنياته مع الثورة الصناعية في نهاية القرن  الجيل األول
 .(الحرارية الجوفية

 :(الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطويرات الطاقة الحيوية) ويشمل الجيل الثاني. 
 :كمعامل تكرير احيائية وتطويرات الطاقة الشمسية وطاقة الصخور )ويشمل تكنولوجيا قيد التطوير  الجيل الثالث

 .2(تالحرارية األرضية وطاقة المحيطا
تتميز مصادر الطاقات المتجددة بقابلية استغاللها المستمر دون ان يؤدي ذلك الى نضوبها، وبالتالي فهي مصادر 

يستثمرها  الم فإن العالطبيعية دائمة ومتوفرة وهي نظيفة ال ينتج عنها اي تلوث بيئي نسبيا وعلى الرغم من ذلك 
 كما يجب ويعود ذلك الى:

  االحتكارية على صناعة الطاقة المتجددة ومنعها النتشارها.سيطرة شركات النفط 
 3احتكار الدول الصناعية المتقدمة لتقنياتها ومنع نقلها الى الدول النامية . 

 ىعلى الرغم من تكرار النداءات نحو زيادة االعتماد على المصادر البديلة للطاقة، إال ان تطبيق هذه البدائل يبق
 .)االتاحة التكنولوجية / توافر الكفاءات البشرية / الجدوى االقتصادية( شروط وهي:مرتبطا بتوافر ثالثة 

 طاقة الرياح والطاقة الشمسية()بالذكر وسنخص 
 الرياح: طاقة -1-3-2

تستخدم طاقة الرياح اليوم في توليد الكهرباء، عن طريق تحويل طاقة الحركة الموجودة في الرياح الى طاقة كهربائية، 
ر الدوران وتصنف التوربينات بالنسبة لمحو  ،(التي تعمل على توليد الكهرباء )توربينات الرياح وتسمى المحركات

افقية  توربينات-"Vertical Axis Wind Turbinesتوربينات رأسية المحور ") الى نوعين هما:
 Horizontal Axis Wind Turbines)"0المحور"

                                                           

 ، وزارة الكهرباء والطاقة مصر.استخداماتها( –انواعها  –الطاقة )مصادرها -2332، محمد مصطفى،الخياطد.  1 

 الدولية. الطاقة وكالة .والمتجددة الجديدة الطاقة ، هيئةالبديلة الطاقة-2302تقرير، الدين كرم ماجد محمود، 2
 ، جامعة فيالدلفيا األردن.الطاقة الشمسية )دعوة الستغاللها قبل فوات االوان(-2302، وكاع، فرمان 3 
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 :ان لطاقة الرياح آثار سلبية تتمثل في

  2كلم 2ميغاوات من طاقة الرياح الى حوالي  0استخدام مساحات كبيرة من االرض، ففي المتوسط يحتاج كل. 
  هذه المزارع  كانت إذاتتأثر الطيور ايضا بإنشاء مزارع الرياح وذلك بسبب اصطدامها بريش التوربينات وخاصة

 .تقع في مسارات الهجرة الموسمية للطيور

 
عنفة كبر أوتعتبر المانيا في مقدمة الدول على مستتتتتوى تطبيق وتطوير التقنيات المتجددة وقد تم فيها مؤخرا انشتتتتاء 

 00 وتكلفتها ميغاواط ,75 استتتتتتطاعتهاتبلغ  الصتتتتتنع ( ألمانيةEnercon E-126) العالمفي لتوليد الطاقة  هوائية
 متر. 022 رانيبلغ قطر الدو  المجانية منزل بالطاقة الكهربائية 10111تكفي لتغطية  مليون يورو

 

 سنة 28ضعف خالل  011( يوضح تطور تكنولوجيا توربينات الرياح بمعدل 1-37)الشكل 

 ( االشكال المختلفة لتوربينات الرياح افقية المحور1-36)الشكل 
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 وتطبيقاتها: الطاقة الشمسية -1-3-3
لشمس هي المصدر الرئيسي للعديد من الطاقات الموجودة في الطبيعة حتى ان البعض يطلق شعار )الشمس ام ا

الطاقات(، فالشمس تسخن سطح االرض، واالرض بدورها تسخن الطبقة الجوية التي توجد فوقها فتنشأ الرياح. كما 
دراسات على االمطار والثلوج. ومن خالل ال تتبخر مياه البحار واالنهار بفعل حرارة الشمس فتتكون السحب فنحصل

 :1ان الطاقة الشمسية لها مميزات مهمةيتبين لنا 
  توفر الطاقة الشمسية طاقة متجددة ومستدامة ونظيفة وتتوفر مستلزماتها المادية والبيئية في العالم العربي بشكل

 كبير وتقنياتها معروفة وليست معقدة ويمكن تطويرها.
 ل في البداية لكنها ال تحتاج لمواد اولية لتوفرها في الطبيعة. تحتاج الى راس ما 

 تتلخص بما يلي:  السلبيات اثناء استخدام الطاقة الشمسيةوبالمقابل فهناك بعض 
 منه.  الشمسية الغبار وضرورة التنظيف المستمر للمنظومات مشكلة 
 وكمية طبيعة على التخزين ويعتمد المغبرة أو الغائمة األيام أو الليل أثناء منها واالستفادة الشمسية الطاقة تخزين 

 التخزين. لطريقة اإلجمالية مشكلة التكلفة إلى باإلضافة وفترة االستخدام ونوع الشمسية، الطاقة
 :2مع التطور العلمي فهناك تقنيتان لالستفادة من الطاقة الشمسية

 :)الشمسية الى طاقة حرارية بواسطة مركزات الطاقة الشمسية وهي عملية تحويل الطاقة  )الطاقة الشمسية الحرارية
 الحرارية والعدسات لتركيز الطاقة الشمسية.

 )يتم تحويل اشعة الشمس مباشرة الى طاقة كهربائية عبر استخدام االلواح الضوئية : )الطاقة الشمسية الكهربائية
 )الفوتوفولتية(.

  :الحراريةالطاقة الشمسية  -1-3-3-1
امتصاص األجسام الداكنة لإلشعاع الشمسي وتحويله إلى حرارة، وتستخدم هذه الحرارة الممتصة يعتمد على مبدأ 

في العديد من االستخدامات المنزلية والصناعية وعلى سبيل المثال تسخين المياه والتدفئة، ويعتبر تسخين المياه 
كون السخان الشمسي من مجمعات . ويت3لغرض االستعمال المنزلي من اهم تطبيقات التحويل الحراري انتشارا

شمسية وخزان ومواسير، ويتألف المجمع الشمسي من لوح ماص على شكل صفيحة خفيفة سوداء اللون ذات قابلية 
امتصاص عالية لألشعة الشمسية، يتم تغطية اللوح الماص بطبقة او طبقتين من الزجاج لتقليل االشعة الشمسية 

قليل الفاقد من االشعة الشمسية، وغالبا ما يصنع اللوح الماص من النحاس او المرتدة عن اللوح الماص وبالتالي ت

                                                           
لتأمين  كمرحلة المتجددة الطاقة لمشنننننننناريع الجزائر وتوجه بألمانيا المتجددة الطاقات صننننننننناعة-2300، محمد،مداحيمحمد، أ.  راتول،أ.د.  1

 .جامعة حسيبة بن بو علي، الجزائر، "ديزرتاك مشروع حالة" البيئة وحماية األحفورية الطاقة إمدادات
المعماري.  النتاج في خارجية إنهاء كمواد تقنية المنظومات الشنننمسننننية اسننننتخدام أثر- 2303محمود، يونس سننننليم.د علي، إحستتتتتان الجادري، 2 

 .00، العدد مجلة الهندسة والتكنولوجيا
 ، جامعة فيالدلفيا األردن.الطاقة الشمسية )دعوة الستغاللها قبل فوات االوان(-2302، وكاع، فرمان 3 
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جة حرارته در االلمنيوم او الحديد، تنتقل الطاقة الحرارية من السطح الماص الى الماء الموجود باألنابيب فترتفع 

دورة يتم البارد، وبتكرار الوكنتيجة الختالف الكثافة يتحرك الماء الساخن من المجمع الى الخزان ويحل محله الماء 
 . 1تسخين الماء الموجود في الخزان

 لذا فقد الماء، درجة حرارة الشتاء تنخفض فصل في أنه درجة مئوية، إال 03الى  23درجة حرارة الماء من  وتصل
 السخانات هذه تطوير تم كفاءة السخان وقد لرفع للحرارة ألشعة الشمس وخزان مجمع بإضافة السخان فكرة تطوير تم

 الضرورة.بالكهرباء عند  يعمل داخلي تزويدها بسخان مع الشمسية تعمل بالطاقة بحيث

  :الكهروضوئيةالطاقة الشمسية  -1-3-3-2
( وتعرف بانها عملية تحويل ضتوء الشمس الى طاقة Photovoltaicبالطاقة الشتمستية الفولتاضتوئية ) تستمى ايضتا

كهربائية مباشتتتتتتترة باستتتتتتتتخدام الخواص االلكترونية لبعض المواد مثل )الستتتتتتتيلكون( والمركبات األخرى التي تصتتتتتتتنف 
(، cells solarالخاليا الشمسية )ضتمن اشتباه الموصتالت، وتتم عملية التحويل من خالل تراكيب الكترونية تسمى 

وتستتتتخدم الخاليا الشتتتمستتتية على نطاق واستتتع في العديد من التطبيقات المتنوعة وقد تم انتاج هذه الخاليا ألول مرة 

                                                           

 ، وزارة الكهرباء والطاقة مصر.استخداماتها( –انواعها  –الطاقة )مصادرها -2332، محمد مصطفى،الخياطد.  1 

 واالسقف الخاليا الشمسية في تصميم الواجهات ( تطبيقات1-39)الشكل 

 تحليلي لتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة حرارية ( رسم1-38)الشكل 
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م حيث تم استتتتخدامها في االقمار االصتتتطناعية االمريكية، وتصتتتنع الخاليا الشتتتمستتتية من الستتتيلكون 00,3في عام 

من  والمنعكس المشتتتت الضتتوء باإلضتتافة الى المباشتتر ، وتستتتخدم الضتتوء1رمل المنصتتهري يعتبر أحد انواع الوالذ
مع  تتناستتتب مختلفة والوان ومواصتتتفات وتصتتتنع بأشتتتكال غائمة، الستتتماء كانت لو حتى وتعمل ، المجاورة االستتتطح

الطاقة الكهربائية  كما يمكن استتتتتتتتخدامها في توليد طابعها المعماري، على التأثير المباني دون في التطبيقات تعدد
إلضتتتتاءة الطرق والشتتتتوارع بأعمدة اإلنارة حيث تزود الخلية بجهاز يقوم بشتتتتحن البطارية نهارال ثم إضتتتتاءة اللمبة بعد 

 الضتتوء بنفاذ يستتمح الذي غروب الشتتمس ليال. وللخاليا الشتتمستتية العديد من األنواع فمنها الشتتفاف والنصتتف شتتفاف
 الخاليا انواع العلوية، وبعض واالضتتتتاءة النوافذ والواجهات الزجاجية في العادي الزجاج كبديل عن والذي يستتتتتخدم

المنحنية والدائرية. ويمكن تثبيت الخاليا الشتتتمستتتية على أستتتطح  االستتتطح مع لالنحناء بما يتناستتتب قابلة مرنة تكون
فها، ارتفاعاتها ووظائ المبتاني أو على الواجهات من خالل دمجها في عملية التشتتتتتتتتتتتتتكيل المعماري للمباني باختالف

 ويمكن استخدام الخاليا الشمسية كمادة اكساء خارجية أو كمظلة للمطر أو ككاسرات ألشعة الشمس.
  :الشمسية الخاليا انواع -1
 المتبلورة: الشمسية الخاليا   

التبلور ومتعددة  (Mono Crystallineالتبلور ) التبلور الى احادي واتجاه وتصتتتتتتتتتنف باالعتماد على درجة النقاوة
(Poly Crystalline.) 
 الرقيقة اليا الخ(Thin film): 

وتعتبر من االنواع المفضتتتتتتتلة لدى المعماريين لمرونتها وخفة وزنها وامكانية تشتتتتتتتكيلها حستتتتتتتب الرغبة ويمكن تثبيتها 
 .2هياكل للتثبيت الى تكوينها وال تحتاجوالمنحنية وال تحتوي على الزجاج في  على السطوح االفقية

 

                                                           
 نفس المرجع السابق. 1 

2 Maria Cristina Munari Probst ، Christian Roecker"(2007)."Towards an improved architectural quality of 

building integrated / solar thermal systems. 

 انواع الخاليا الشمسية( 1-41)الشكل 
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  :(PV Module)الشمسية  الوحدة -2

 المنظومة الشمسية وتتكون من من الظاهر هي الجزء
 الوحدة تحتوي الخاليا الشمسية، من عدد تجميع

او  مستطيل خلية بهيئة 36الشمسية النموذجية على
محاطة بإطار من االلمنيوم او بدون  وتكون مربع،

 حسب لونها إطار حسب متطلبات التصميم، ويختلف
 االعتناء يتم تحملها، حيث الخلفية التي لون الصفيحة

 تكون الوحدات للوحدة الشمسية عندما الخلفي بالمظهر
تسمح بنفاذ الضوء من خاللها معتمة ال  اما الوحدات الشمسية الداخلية. وتكون للفضاءات او الممرات مواجهة

(Opaque Cells( او تكون شفافة )Transparent وتمتلك الوحدات الشمسية الشفافة وظيفتي توليد الطاقة )
عند  لها االنتباه ومن األمور التي يجب .العلوية واالنارةللنوافذ  مالئمة وهي الكهربائية وامكانية النظر خاللها،

الوحدات  بين المسافات الفاصلة في األسالك أسالك التوصيل فيمكننا إخفاء اءاخف مسألة هي تصميم المنظومة
  .1مبتكرةتصميمية  بطرق األسالك الساند او إظهار األسالك في الهيكل الشمسية او اخفاء

  العالقة بين تكنولوجيا المنظومات الشمسية والمباني: -1-3-3-3
ا مع الشمسية ومستويات إضافة المنظومات الشمسية وتوافقهوتتأثر بالمؤثرات التالية )مستويات توضع المنظومات 

 .2الغالف الخارجي واالدوار المختلفة للمنظومات الشمسية(
  مستويات توضع المنظومات الشمسية: -1

يعتمد موقع ومساحة المنظومات الشمسية على شكل وتوجيه سطوح المبنى وحتى تتحقق أفضل فائدة منها يفضل 
غير مظللة ويمكن تحديد خمسة أماكن رئيسية في كتلة المبنى نستطيع من خاللها التكامل ان تكون هذه السطوح 

والعناصر  المباني ومستويات واجهات والمائلة والمنحنية مع المنظومات الشمسية وهي: )المستويات االفقية
 .3التصميمية اإلضافية(

 المستويات االفقية:  -1-1
وغالبا ما تكون  الجدران العمودية من أكبر بنسبة الشمسي لتأثير اإلشعاعفي فصل الصيف السطوح االفقية  ضتتعر 

 في تأثيرها يظهر أن الخارجي ولكن يمكن الشكل في ظاهرة غير االسطح األفقية مع المتكاملة الشمسية االلواح

                                                           
1Task7.org،"Integrated solar photovoltaics for buildings", 

http://www.task7.org/Public/lausanne/part3proda.pdf 

المعماري.  النتاج في خارجية إنهاء كمواد تقنية المنظومات الشمسية استخدام أثر- 2303محمود، يونس سليم.د علي، إحسان لجادري،ا 2 
 .00، العدد والتكنولوجيامجلة الهندسة 

3 Deo Prasad, Mark snow, (2005). "Designing with solar power", Images publishing 

 مراحل تجميع الخاليا الشمسية( 1-41)الشكل 

http://www.task7.org/Public/lausanne/part3proda.pdf
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وح توفر هذه السطفي تسقيف الفراغات )كالفتحات العلوية( و  شفافة النصف استخدام الخاليا عند الفراغات الداخلية

 :1االفقية منها المستويات الوحدات الشمسية مع لتكامل طرق عدة لتركيب المنظومات الشمسية وهناك إمكانيه جيدة
 هياكل حاملة  على تثبت ثابتة، مائلة بزاوية عن ألواح عبارة هي للمستويات االفقية: وحدات مائلة مخصصة

 وتثبت الهياكل بدورها على االسطح.
 ضمن الوحدة من تكون الحراري للعزل مواد خاصة على باحتوائها تمتاز افقي:ذات تصميم  عازلة للحرارة وحدات 

أن يستخدم  الممكن ومن األفقية في االسطح غالبال  النوع هذا ويستخدم زيادة العزل الحراري على تساعد فهي الشمسية
 ميكانيكيه تثبيت طرق يحتاج الى ال ألنه القديمة االسطح تأهيل في إعادة يستخدم انه كما ايضا المائلة في األسطح

 معقدة.
  العلوية وحدات تستخدم لالستفادة من اإلضاءة الطبيعية(Skylight:) في  الكبيرة تستخدم لتغطية الفراغات

األسطح االفقية، وباألخص عند وجود كسرات في السطح ويتم توجيه االلواح الشمسية الستقبال أكبر كمية من 
االسقف  توجيه يتم ولذلك الستقبال اإلضاءة الطبيعية، الشمالية االشعة الشمسية )االتجاه الجنوبي( وتفتح الجهة

االلواح  استخدام المائلة ذات المساحة األكبر باتجاه الجنوب واألصغر نحو الشمال، وفي حال كان السقف افقيا فيتم
 الوسطية لألفنية الداخلي التصميم في ذلك تأثير نهارية، ويظهرللسماح بدخول اإلضاءة ال شفافة أو النصف الشفافة

 والبهو الرئيسي.
 الهيكل بحيث يصمم للصدأ، ثابته مقاومة هياكل مائلة ذات وحدات وهي مخصصة لحدائق السطح: وحدات 

 بنمو األعشاب سم عن األرض للسماح 40بارتفاع 

 
 

                                                           
 اممعملرية، امهندسة قس، ،النافذ لألبنية الحةاري الحسل وتقليل اإلشياا  المسسي على السييرة  في الثابتة ، البنائية (2004)سالم،، فراسنوري،  1

 بغداد. امتكنوموجية، امجلمعة

 

 علوية كإنارةالوحدات الشمسية ( 1-43)الشكل  االفقية االسطحالشمسية المائلة على  ( الوحدات1-42)الشكل 
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  :المستويات المائلة -1-2

 االشعاع الشمسي استقبال في االفضل كونهمايناسب هذا النوع االسطح الموجهة نحو الجنوب او الجنوب الغربي، 
الهياكل المائلة  استخدام الى الشمسية مباشرة دون الحاجة الوحدات تثبيت المباشر، ويمتاز هذا النوع بإمكانية

 عليها المياه تجمع وتمنع تنظيف الوحدات عملية تسهل المائلة أن االسطح كما االفقية، االسطح في المستخدمة
 وهناك1 .والثلوج أو أوراق االشجار األتربة تجمع لمنع الشمسية بين الصفوف فاصلة مسافات هناك ويفضل أال يكون

 :هي المائلة مع المستويات الشمسية الوحدات لتكامل مختلفة عدة طرق
  النهائية:وحدات تستخدم كبديل عن مواد االكساء  

 تحمل للظروف الجوية من االعتيادية اإلنهاء مواد لها صفات النوع بأن هذا في تتميز الوحدات الشمسية المستخدمة
سقف  هي الشمسية الخلفية للوحدات وتكون الجهة توليد الطاقة الى باإلضافة ومقاومة المياه الصوتي والعزل

 النوع من تكون أن الوزن ومن الممكن خفيفة األلواح االعتناء بمظهرها، وتكون هذه يتم لذلك الداخلية، للفراغات
 Opaqueتكون معتمة ) أن أو للفضاء، الطبيعية ( لتسمح بدخول اإلضاءةTransparent Cellsالشفاف ) نصف
Cellsبها، الحرارة المحيطة درجة لتقليل لها الداخلية تهوية االسطح عملية الى احيانا الشمسية ( وتحتاج الوحدات 
 الفترات الباردة في الحرارة هذه من على آليات االستفادة الشمسية المنظومات مع طرق التكامل بعض تستند لذلك

 الموقع في تشييده اما يتم فالسقف لبناء،لطريقة ا تبعا نوعين الشمسية الى الحاملة للوحدات المائلة تنقسم االسقف .
 المنظومات الصنع. ان استخدام مسبق الوحدات الشمسية مع يكون السقف أن أو الوحدات الشمسية عليه ثم تثبت

خفض التكاليف  يتماشى مع استراتيجيات وهذا سيكون بديل عن مواد بناء السطوح خارجية الشمسية كوحدات لإلنهاء
 .2للطاقة الكفوءة للمباني

 :وحدات توضع كطبقة فوق طبقة االكساء النهائية  
أن  إما فالوحدات الشمسية طريقتين للتكامل مواد إنهاء االسقف، وهناك على الشمسية المعتمة تثبيت الوحدات يتم

 احادية السقف مما يحق تهوية جيدة فالخاليا الشمسية مسافة بينها وبين ترك يتم االسقف أو على تثبت مباشرة
العزل الحراري  من السطح مما يزيد عن فصلها توفر التهوية ولذلك يفضل عند أكفأ بشكل عملها التبلور تؤدي

 .3للسقف
 :وحدات مدمجة ضمن مواد االكساء النهائية 
  :نوعين على الحجم تكون صغيرة قطع عن عبارةوهي BIPV التكاملي للنظام المهمة أحد الحقول تعتبر 

                                                           
1 Ken، Ichi Kimura، (2000)"Solar Architecture for the Happiness of Mankind" Solar Energy، Vol. 67 

 نفس المرجع السابق. 2 
3 Task7.org،"Integrated solar photovoltaics for buildings", 

http://www.task7.org/Public/lausanne/part3proda.pdf 

http://www.task7.org/Public/lausanne/part3proda.pdf
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 مع اي الواحدة من ضمن الوحدة مصنعة تكون أو اإلنهاء الخارجية مواد مع تثبيتها يتم صغيره شمسية وحدات إما
 الحجم او وزنها، وتكون إما صغيرة وخفة الجمالي وسهولة تصميمها مظهرها ومن ميزاتها .التقليدية اإلنهاء مادة

 الصفائح. متعددة

  :ويمكننا التمييز بين نوعين :المنحنية المستويات -1-3
 وحدات ( شمسية رفيعةThin Film PVs:)  

اإلنهاء الخارجية  مواد محل يحل الممكن أن بمرونتها وقابليتها للطي، ومن من الوحدات الشمسية تتصف نوع وهي
 أيضا له الممطر، ذات المناخ في الدول استخدامه يفضل ولذلك جيد للماء عازل الوزن، خفيف وهو التقليدية
 أن الممكن مدورة من لفائف بهيئة أو محدده بأبعاد يتوفر على هيئة وحدات .واألفقية المائلة على السطوح تطبيقات

 ميزة عكس ألوان الطيف لها يكون األنواع بعض  .غامق ازرق بلون م وتكون 02م وبطول 1.5عرضها الى  يصل
 .1المباشرة الشمس سقوط أشعة عند خفيفة بصورة الشمسي

 بشكل  بترتيبها التقليدية الشمسية باستخدام الوحدات المقوسة األسطح تصميم أن يتم الممكن من :المقوسة األسطح
 مقوس.

                                                           
 نفس المرجع السابق.1 

 على االسطح المقوسة الشمسية الوحدات( 1-40)الشكل 

 للسطح االكساء التقليدية ومواد الشمسية الوحدات التكامل بين( 1-44)الشكل 
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  المباني: مستويات واجهات -1-4

الشمسية مع الواجهات بشكل أكبر من االسطح األخرى، ويمكننا من خالل التوجيه الصحيح يظهر تكامل االلواح 
بعض األحيان للتظليل لفترات  في للواجهات ان نستثمرها بشكل كبير لتوليد الطاقة الكهربائية ، وتتعرض الواجهات

الشمسية للتكامل مع الواجهات يعتمد من المنظومات  تقييم االستفادة لذا فإن األخرى األسطح له تتعرض مما أطول
اإلقليم وتستطيع  مناخ على مساحة الواجهات في مختلف االتجاهات وعلى كمية االشعاع الشمسي الذي تتلقاه ضمن

 فمن المواصفات لذا معها في الواجهات وتتكامل الخارجية المستخدمة االنهاء محل مواد تحل أن الشمسية الوحدات
كما  مقبول معماريا، يكون أن يجب لعام الذيا المظهر ية المستخدمة في الواجهات هوللوحدات الشمس المهمة
 ويفضل التخريب من عالية لحمايتها للحرائق وذات متانة مقاومة في الواجهات المستخدمة الوحدات أن تكون ينبغي

 . 1الوزن ان تكون مصنعة من مواد خفيفة
 :من خالل المباني ومستويات واجهات الشمسية مع الوحدات لتكامل طرق عدة هناك

 الممكن للتهوية ومن تكون معرضة وعادة الشمسية الوحدات مع المتكاملة الواجهات هي :الستائرية الواجهات 
ويتم  مثل استخدام الوحدات الشمسية المزججة أو المؤطرة أو غير المؤطرة االلواح من مختلفة بأنواع تضمينها

 .استخدام مواد ربط )حشوات( ما بين الفراغات إلغالق الفجوات
 :تغطي األلواح الشمسية واجهة المبنى بأكملها أو جزء منها وأحيانا  الواجهات العمودية ذات اإلكساء الخارجي

تحتوي على مواد عازلة ويراعى فيها استخدام مواد مانعة لتسرب المياه تّكون طبقة ثانية على طبقة أولى داخلية 
 اغات الهوائية فيها تكون مغلقة. لمنع حدوث التكثف، وينبغي أن تكون هذه الطبقة محكمة السد والفر 

 
 

                                                           

 قستتتتم الهندستتتتة ماجستتتتتير، رستتتتالة  "لها الثابتة والديناميكية البنية ضنننمن الشنننمسنننية العمارة اسنننتراتيجيات  2006"ياستتتتين، مجيد رنا ،الدراجي 1 
 جامعة بغداد. الهندسة، كلية المعمارية،

 الواجهات العمودية الشمسية مع الوحدات( 1-46)الشكل 
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 :الواجهات المائلة 
وتكون بشكلين )جدار ستائري مضاف( أو )جدار المبنى نفسه مائال( وتثبت عليه الوحدات الشمسية كإساء خارجي.  

 .يعتبر هذا النوع من أكثر الحلول العملية للحصول على أكبر مساحة ويؤثر ذلك في أشكال الفضاءات الداخلية
 الواجهات المنحنية:  

 من الممكن توظيف الوحدات الشمسية لتشكيل واجهات ذات اشكال منحنية.

 التصميمية اإلضافية:  العناصر -1-0
تعتبر عناصر التظليل من اهم طرق تكامل الوحدات الشمسية مع الشكل، هناك عدة طرق لتكامل الوحدات مع 

 أدوات التظليل:
  :الكاسرات الشمسية 

وهي عناصر معمارية بهيئة ألواح أو شرائح طولية مدمجة تثبت خارج النوافذ وتكون  أو متحركةتكون إما ثابتة 
باتجاهين أفقي لصد اإلشعاع عالي الزاوية وعمودي لصد اإلشعاع واطئ الزاوية، ومن الممكن تثبيت الوحدات 

خلية الشمس المباشرة للفراغات الداالشمسية عليها أو أن تحل محلها، تعمل المانعات الشمسية على منع دخول أشعة 
وتقوم بتوليد الطاقة الكهربائية في نفس الوقت، توضع الهياكل الحاملة امام الواجهات الزجاجية بشكل ظاهر وبلون 

 .1متوافق معها
 :عناصر تظليل المسقوفات  

الحركة حيث تتم هي مظالت معتمة أو نصف شفافة تسقف مواقف السيارات أو مداخل المباني وتظلل ممرات 
 .ديةبدل من مواد التسقيف التقلي االستفادة من هياكل المسقوفات إلضافة الوحدات الشمسية كألواح للتسقيف

 
                                                           
1 Maria Cristina Munari Probst ، Christian Roecker"(2007)."Towards an improved architectural quality of 
building integrated / solar thermal systems. 

 الواجهات الشمسية مع الوحدات لتكامل طرق (1-47)الشكل 
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  :عناصر تصميمية عمودية في الواجهات 

وهي اما تكون ستائر تحيط باألسطح األفقية للمباني أو تكون بهيئة شرفات على الواجهات العمودية أو يتم تثبيتها 
على افريز المبنى الخارجي أو أن تثبت بشكل عمودي بوضعها ضمن الستائر ذات االرتفاع العالي في المباني أو 

    .1السطوح العمودية على اي نوع من انواع

  مع الغالف الخارجي:مستويات إضافة المنظومات الشمسية وتوافقها  -2
 يمكننا التمييز بين خمسة مستويات إلضافة المنظومات الشمسية وفق ما يلي:

 مرئي:  إضافة على مستوى غير 
دون  فقط التقنية وظيفتها من مستفيدا مرئي غير المبنى بشكل في الشمسية األلواح المصمم ويتم عندما يوظف

 وغالبا للمبنى الطابع المعماري تغيير عدم في المصمم رغبة ذلك الى في السبب التأثير في طابعها المعماري ويعود
 تاريخيه. بمالمح معمارية تتميز التي األبنية في هذا ما يحدث

 المبنى: ضافة على مستوى تصميمإ 
 ماسه حاجه عندما يكون هناك االنشاء قيد المباني المشيدة مسبقا أو للمباني الشمسية إضافة المنظومات تتم 

 تزويد المبنى بالطاقة، حاجه لزيادة هناك يكون نفسه عندما الوقت وفي معينه فراغات الراحة داخل لتحسين مستويات
 المبنى ولتبدو كجزء في تأثير األشعة الشمسية المباشرة كأدوات للتظليل لتقليل المنظومات الشمسية تضاف وهنا

تتسم  كعناصر الزجاج من بدل تتم اضافتها أن أو بيعيةالط التحكم باإلضاءة المصمم رغبة حالة في من المبنى
 .2نفسه الوقت في المبنى بالطاقة تزويد على لها القابلية بالشفافية

 للمبنى طابع معاصتتتر لتضتتتتيف الشتتتتمستتتتية الوحدات ويتم عندما توظف المعماري: إضنننافة على مسنننتوى التعبير 
والتي فقدت  مسبقا ويستتخدم هذا المستتوى في المباني المشيدة .في التصتميم المظهر العام للكتل على تؤثر أن دون

 من جديد. تظهر بطابع معاصرل الوحدات الشمسية طابع التجدد مع مرور الوقت ومن خالل إضافة
                                                           
1 Deo Prasad, Mark snow, (2005). "Designing with solar power", Images publishing. 

 نفس المرجع السابق. 2 

 الخاليا الشمسية في مواقف السيارات ومقاعد الحدائق ( استخدام1-48)الشكل 
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 المعمارية: الصورة إضافة على مستوى 

 العمل شخصية تحدد ولذلك هي المبنى لشكل العام مهيمن على المظهر كجزء لتكون الشمسية توظف األلواح
 .المعماري

 التصميمية: إضافة على مستوى الفكرة 
 ما كل لتحقيق المعمارية للمصمم االفكار مجمل في مؤثرة المنظومات الشمسية مع التكامل فكرة ويتم عندما تكون

 ة.البيئي للمعالجات التصميمة تطبيق المفاهيم الى باإلضافة السابقة في المستويات ذكره تم
  :المختلفة للمنظومات الشمسيةاألدوار  -3

العصر  مواكبتها لروح والبساطة إضافة الى بالهدوء انطباعا الذي يعطي الشمسية شكلها إن اهم ما يميز األلواح
قدرة  خالل من استهالك الطاقة وذلك توفير في وظيفتها أصبحت تتجاوز المنظومات الشمسية إمكانيات كما أن
 يحققه الذي أو القبول فالقيمة الجمالية المبنى، تأثيرها في تصميم لها معمارية كعناصر متكاملة في جعلها المصمم
اختيار  لتحقيق ذلك، كما أن امكانات المعماري من التصميم يتطلبه ما اليوم توفير وتحاول التقنية مهم جدا، الشكل

المنظومة الشمسية  مواصفات على األولى الشمسية مع المبنى يعتمد بالدرجة المصمم ألسلوب تكامل المنظومات
واجهة  من تأثير على تضيفه وما واللون والحجم الشكل والهيئة في خالل التنوع من إمكانيات تقدمه من مستعينا بما

 .1المبنى
 مستقبل تطبيق تقنيات الطاقة الشمسية على المستوى المحلي: -1-3-3-4
 :2عاة ما يليعلينا مرا يتوجباليه العالم في مجال تقنيات الطاقة المتجددة اكبة التطور التكنولوجي الذي وصل مو ل
 .الدعم المادي والمعنوي وتنشيط حركة البحث في مجاالت الطاقة الشمسية 
  القيام بإنشتتتتتتتتتاء بنك لمعلومات االشتتتتتتتتتعاع الشتتتتتتتتتمستتتتتتتتتي ودرجات الحرارة وشتتتتتتتتتدة الرياح وكميات الغبار وغيرها من

 الستخدام الطاقة الشمسية. المعلومات الدورية الضرورية
  القيام بمشتتتتاريع رائدة وكبيرة نوعا ما على مستتتتتوى القطر كمصتتتتدر آخر من الطاقة وتدريب الكوادر العربية عليها

 باإلضافة الى عدم تكرارها بل تنوعها في البلدان العربية لالستفادة من جميع تطبيقات الطاقة الشمسية.
 العلمية بين البلدان العربية وذلك عن طريق عقد الندوات واللقاءات الدورية. تنشتيط طرق التبادل العلمي والمشتتورة 
  تطبيق جميع ستتتتتتتتبل ترشتتتتتتتتيد الحفاظ على الطاقة ودراستتتتتتتتة أفضتتتتتتتتل طرقها باإلضتتتتتتتتتافة الى دعم المواطنين اللذين

 يستعملون الطاقة الشمسية في منازلهم.
 من خبراتها على ان يكون ذلك مبنيا على اساس  تشجيع التعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال واالستفادة

  المساواة والمنفعة المتبادلة.

                                                           

 .نفس المرجع السابق1 

المعماري. مجلة  النتاج في خارجية إنهاء كمواد تقنية المنظومات الشمسية استخدام أثر- 2303محمود، يونس سليم.د علي، إحسان لجادري،ا2 
 .00، العدد الهندسة والتكنولوجيا
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 توفير الطاقة في التدفئة والتبريد:الحلول التقنية ل -1-3-4
 :1التدفئة بواسطة الطاقة الشمسية -1

ما يحقق م التدفئة المطلوبة داخل الفراغات المعمارية تحقيقمن الممكن االستفادة من الطاقة الشمسية الحرارية في 
من اجمالي احتياجات ( % 03- 03وفر في الطاقة أكثر من أنظمة التدفئة التقليدية، ويمكن من خاللها توفير من )
 المبنى وهذا يعتمد على جودة تثبيت النظام وعلى الكميات المطلوبة للتسخين.

 :2التبريد بواسطة الطاقة الشمسية -2
ستفادة من تطبيقات الطاقة الشمسية في عملية التبريد، إذ تستخدم الحرارة المكتسبة في السخان كطاقة يمكن اال

تعمل على تشغيل معدات إنتاج الهواء البارد، ولعل من المميزات الهامة لهذه التقنية ان الحاجة الى التبريد تظهر 
ير لطويل للحرارة او البرودة وفضال عن التوففي نفس وقت سطوع الشمس، وهو ما تنتفي معه الحاجة للتخزين ا

االحفوري، ويعني ذلك أيضا خفض متطلبات الكهرباء خالل فترات ذروة االحمال الكهربائية في المباشر للوقود 
 فصل الصيف، وبالنسبة للتبريد الشمسي، يشيع استخدام نظامين مختلفين هما:

  في هذه األنظمة، يتم استخدام الحرارة الشمسية لتشغيل عملية التبريد باالمتصاص وال يكون  :المغلقةاألنظمة
 للسوائل الموجودة في هذه العملية التي يطلق عليها اسم )العملية المغلقة( أي تالمس مع الهواء الخارجي.

 :لجوي، اما باشر مع الهواء االمياه في تالمس م تعمل على نقيض ما سبق فتشتمل على تبريد األنظمة المفتوحة
 في الطريقة التي تعرف بطريقة المادة المجففة، فيتم نزع بخار الماء من الهواء المتدفق للداخل باستخدام مادة مجففة

عندما تدور، يتم تسخين جزء من ( تغلف أسطوانة مسامية دوارة وتعمل على امتصاص الرطوبة )السيلكاجيل
مجرى هواء مسخن بالطاقة الشمسية، بحيث تتحرر الرطوبة الى البيئة المجاورة  األسطوانة بصفة دائمة عن طريق

 )الدوار نازع الرطوبة(.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2302، رسالة ماجستير، جامعة حلب،أثر الدراسات البيئية في تصميم ابنية التعليم العالي في سوريا –سعد  زيتونمريم، د.  بغدادي 1 

 نفس المرجع السابق 2 

 باستخدام التقنية المفتوحة للطاقة الشمسية( يوضح التبريد 1-49) الشكل
 



63   

 الباب األول                                 الفصل الثالث: الطاقات المتجددة وتطبيقاتها كحلول لتوفير الطاقة في المباني السكنية
  درجة الحرارة  الىأوال بالتسخين الطفيف اثناء التجفيف، ثم تقل درجة حرارته حتى تصل  يقوم الهواء الداخل

المحيطة عن طريق المرور على الدوار الثاني إن تبخر الماء من الهواء المتدفق للداخل يؤدي الى المزيد من التبريد 
   للوصول الى الدرجة المطلوبة.

 التدفئة باستخدام الصفائح المشعة )االشعة تحت الحمراء(: -3
مغناطيستتتية لها كل خواص الضتتتوء األستتتاستتتية التي تتمثل بظواهر االنتشتتتار و كهر  األشتتتعة تحت الحمراء هي أشتتتعة

واالستتتتقطاب، والبنية الهيكلية للصتتتفائح المشتتتعة مصتتتنوعة بشتتتكل صتتتفائح التداخل واالنعراج و  واالنعكاس واالنكستتتار

 وطرق التدفئة بالنظام االشعاعي لتوفير الطاقة ( مقارنة بين طرق التدفئة التقليدية1-01الشكل) 

 ( تدفئة االرضيات باألشعة تحت الحمراء مع العزل الحراري 1-02الشكل) 

 ( يوضح بنية الصفيحة الكربونية1-01الشكل) 
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شتتتتتتتتتتترائط من النحاس المدمج في الصتتتتتتتتتتتفيحة والذي يقوم بدور الموصتتتتتتتتتتتل، ويبلغ عرض  2او  2رقيقة تحوي على 

 اس من الجهتين بعدة طبقات من م، ويتم تغليف الكريون والنح 033م وبطول يمكن ان يصل حتى  0الصفيحة 
)االرضتتيات  البالستتتيك، وتم تصتتميم فلم التستتخين الكربوني هذا ليكون من الممكن استتتخدامه تحت االستتطح التالية:

 العالية الكثافة/االرضيات الخشبية/ارضيات الحجر الطبيعي/بالطات السيراميك(

 
 

 خالصة الفصل الثالث 
 لتوجيه االلواح الشمسية دور هام في زيادة مردود الطاقة الناتج عنها.و لتوجيه المبنى  
على مستوى تصميم المبنى او على مستوى  المتعددة ستواء استتخداماتهامرونة المنظومات الشتمستية من خالل  

 الموقع العام كعناصر مضافة لتظليل المسقوفات واالنارة.
يتيح تعدد أنواع واشتتتتتتتكال الوحدات الشتتتتتتتمستتتتتتتية ستتتتتتتهولة التكامل بينها وبين غالف المبنى لتصتتتتتتتبح المنظومات  

 النتاج المعماري.الشمسية جزء من 
 ضرورة الصيانة الدائمة للمنظومات الشمسية واخذ ذلك بعين االعتبار عند تصميم المبنى.  
 متكاملة في جعلها قدرة المصتتتتتتتتمم خالل توفير الطاقة وذلك من في دورها تجاوزت المنظومات الشتتتتتتتتمستتتتتتتتية 

 المبنى. تصميم وطابع مؤثرة في معمارية كعناصر
الطاقة من خالل تطبيق الحلول التقنية الحديثة للتدفئة والتبريد بواستتتتتتتتتتتتطة الطاقة  يمكن توفير نستتتتتتتتتتتتبة كبيرة من 

 ية.الشمس
 
 

------------------------------ 
 
 

 

 ( ميزات الصفائح المشعة1-31الجدول )
 مقاومة كبيرة للصدمات بنية بسيطة و  مناسبة لكافة انواع االرضيات 
 التسخين بدون لهب ويتميز الفلم بالديمومة متطلبات الصيانة في الحدود الدنيا

 توفير كبير في الطاقةاالقتصادية و  توزيع متساوي للحرارة في انحاء الغرفة
 النظافة والهدوء اثناء التدفئة ال تصدر اية أمواج كهرومغناطيسية من فلم التدفئة

 حسب الرغبةيمكن اختيار درجة الحرارة المناسبة  رفيعبفضل التصميم ال وجاهزية للعملسهولة في التركيب 
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 ملخص الباب األول 

ة مفهوم وأهداف دراستت عبرأهمية المؤثرات العمرانية والمعمارية في تصتتميم المباني الستتكنية البيئية  التأكيد على 
 يير والكودات العالمية المختلفة.التصميم البيئي وكيفية تحقيق هذه األهداف من خالل تطبيق المعا

عرض مفهوم التصتتتتتتتميم المناخي والمشتتتتتتتكالت التي تعيق الوصتتتتتتتول اليه وتأثير عناصتتتتتتتر المناخ عليه لتحقيق  
 الراحة الحرارية للمستخدمين.

اري على عدة مستتتويات للوصتتول الى مباني ستتكنية بيئية حيث تبدأ الدراستتة البيئية تحليل البعد العمراني والمعم 
من جغرافية الموقع وأستتتتتتتلوب تجميع األبنية والتخطيط البيئي للمقاستتتتتتتم وتنتقل الى دراستتتتتتتة تأثير شتتتتتتتكل المبنى 

 وتوجيهه وتأثير التهوية واالنارة الطبيعيتين.
التأكيد على دور مواد البناء وتصتتميم الغالف الخارجي وتأثيرهما المباشتتر على تصتتميم المباني الستتكنية البيئية  

من خالل اختيتتار مواد البنتتاء األنستتتتتتتتتتتتتتب وتطبيق المعتتالجتتات المنتتاخيتتة والبيئيتتة على الغالف الختتارجي للمبنى 
 الفتحات(. –الواجهات  –)االسقف 

ي والتقنيتتات الموفرة للطتتاقتتة فوانواعهتتا والتتتأكيتتد على تقنيتتات الطتتاقتتة المتجتتددة دراستتتتتتتتتتتتتة مفهوم الطتتاقتتة المتجتتددة  
 في المجمعات واألبنية السكنية كعامل مساعد للوصول الى الراحة الحرارية للمستخدمين. التدفئة والتبريد

 
-------------------------- 
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 (والعالمية العربية)للطاقة الموفرة  : تأهيل المباني السكنية البيئيةاألول الفصل-2-1
سيييييي هذا ذلفصذصاستيييييعذصسييييي ماصجذاللذبيذصاابعفلذصاماالتذ صامعابلتذ صا  ذ انيذصالملذصامباصا ذ صابمبعا ذ

هعلةذ بيذلفهذصألبثلتذبعذل ذاعتييييعذالاذ ييييالسييييليذصا يا ذلعة ييييعاتذصااذ ع ييذصابمعيياذصا يالتذصامعابلتذ
بخ لستذ صالج بعا ذ ييذصا ياعتذصاذاعابلتذ قلذصا بلذصخ لعاذصاابعفلذالاذصا ا عذصاجغاصا ذ صاباعخ  يالتذ

السيي سعلةذ صا  ذسييي هذصذا لذصابمعاجعتذصا يالتذصابخ لستذاللذبيذصاانعطذصاهعبتأك اذ فاكذ هلفذصسيي خ  ذ
  أليعذصاباعنتذصابلا ست.باهعذا ذ

 :1مدينة مصدر -2-1-1

                                                           
1 Department of architecture-graduate studies-classes in environment 

 يوضح منظور عام لمدينة مصدر (2-1ل )الشك

 ( يوضح التخطيط البيئي للمدينة من حيث المساحات الخضراء وممرات الحركة البيئية2-2الشكل)
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ابتيييييلاذ"ذ"بلياتذصذ هذ تيييييبله نعذبلياتذبتيييييلاذا ذل اتذصالبعاصتذصاماالتذصاب الةذ ل ذ  لعذابلياتذأ  ذق  ذ قلذ

جزءذبيذ"ذذصاب  كاةذل ذصابلياتبيذصاكاا يذ صااسعلعتذ ذذ سييييييييييييي ك يذص لذبلياتذا ذصامعاهذخعالتذ يالع ذا ك يذصالاقفذ
بلعلاةذبتييلا"ذ  بثعذصسيي ثبعاص ذب مللذصال ج ذا ذبجعلذصسيي ك ييعفذ  ع  اذبتييعلاذععقتذبسيي ن للتذ صاال لذصا نالتذ
ذبسييييييييييييييييييييعايييييييتذ ذايليا ذ يبي يييييييل ذصاي ي  ذصايبيييييييلييايييييييت ذ سيييييييييييييي يكي ي ذصاي يجيييييييعا . ذصايبسيييييييييييييي ي   ذايليا ذ صاي يييييييعجيهيييييييع ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذصايايقيليسيييييييت

 يييالتذذ1500باامتذ  ا  ييييذذب اصتليل ذذ6
تذصا العتذصامعابلذاك ا ذأافذاسبتذبناص ذذ50 

 أ ازذصاخ اصءذا ذبجعلذصاععقتذصابسييييييييييييي لصبتذ
 بيذخ لذ اليعذصاب ييييييييييييا عذلبلااعذذ صا ليلت.

عذب اليلذصاانعطذصاهعبتذال ع لنعتذصا يالتذ ايذ
ذ:يل 
 صالكثاذذسييييييي ك يذأ يييييييخهذبج بعذبسييييييي لصه 

بلياتذا ذصامعاهذخعالتذص لذ ذذ ع اُصذا ذصامعاه
ذ.بيذصاكاا يذ صااسعلعت

 ذللثعا هعذصاسيييييييييييييلعالتذصامعالت  ب عزذصابلعا ذ
ببعذي لحذالبنلبييذإبلعالتذصاملشذ صامبعذا ذ
ب قعذ صال ذببعذلسييييييههذا ذخسجذصسيييييي ه كذ
صاععقتذصا زبتذألاقبتذصا لااتذ صا  ا لذ صاانعذ

 صالصخل .
 يييلصخيييعذا ذصابيييليايييتذصاباصايذصا مللبليييتذبعذ  

صابا ييييييييييييييوتذصا اايهلت ذ صا الصتذصاسيييييييييييييلالت ذ
اتيييييييياعالتذ صابل  لتذ صاب عجا ذ صابسييييييييعاعتذص

ذصابيييييييليايييييييتذ ذا  ذ صابنلبيي ذالز صا ذي لح لبيييييييع
صااتييي لذالاذلعذبعذلا عج ا  ذ  خسفذبيذ

 صااعجتذالس خلصهذ سعاعذصاانع.
 بيزذ ييييييييييييي صاعذ"بلياتذبتييييييييييييييلا"ذ   ايالعذ  

ذ ذ صالايي ييسيييييييع ذذبييقييلييليييييييتبييبيياصت ذصاييييي ه  عيي صل
لعااسييييييييييييبعتذصالعالةذصامليلت ذ صاالذبيذصااعجتذ

 إااذ كييفذصاه صء.

 %100( توليد الطاقة في المدينة من الطاقات المتجددة بنسبة 2-3الشكل)

 حركة الرياح ليال ونهارا والتوجيه الشمسي للمدينة (2-4الشكل)

 ( مقارنة انبعاثات الكربون بين مدينة مصدر ومدينة اخرى 2-5الشكل)
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 ع ص يذا قذبس   ذصا عاع.ذذ5أ ذذ4الا سعاعتذا صا ذ  اص حذص 
 سييي هذ  ايلذصاكهااعءذا ذ"بلياتذصابتييلا"ذ  صسييعتذصا صحذ ييبسييلتذلها  يي التذا ذاييذسيييجا ذ  ا للعذلعسيي خلصهذ

 صاععقتذصا بسلتذصابالزة.
 ذغلعبذصاسلعاصتذلسبحذلبباصتذأ يي ذ افاكذاعالةذإ عالتذ  بثعذا ذصا قليعذصا بس ذصاسل  ذالاذصا عاع.ذ
 لاجتذأقعذا ذبلياتذبتلاذ)لايعذالاذصا الهذا ذصاباعخذصابال (.ذ15-10صابسعلبتذا ذ نليعذلاجعتذصاااصاةذ 
 ب اذبلمبذبيذذ8000اتذصااذا صا ذس  هلذصاخسع ع ذا ذصس ه كذصابلعهذلأكثاذبيذصااتفذايثذس ا علذصابلي

 ذذذذذذذب اذبلمبذي بلع ذلعااسلتذابلياتذ نليللت.ذ20000بلعهذصا اللتذي بلع ذبنعااتذلأكثاذبيذ
 صسييعتذباعتذ اللتذ مبعذلعاععقتذصا ييبسييلتذالاذصيذي هذا ذصاالصايذصا  ذ نعذ ييبيذاععقذذسييي هذ  اياذصابلعه  

 لعهذصامعلبتذلملذبمعاج هعذا ذباعتذخعتتذ علمتذالبليات.صابلياتذ صاباعتيعذصا  ذس زاعذخعاجهعذلعاب
  اععقتذفاكذصذسيييييي  ييييييهلذصابلياتذبسيييييي  لعتذغياذبسيييييي  قتذا ذصاخسعجذصاعلبذالاذصامليلذبيذصالا لعجعتذلبعذا

 . صابلعهذ بللعتذصااسعلعت

 ذبيجع صطذ200صااذاا /بتلا(ذ)ا ذصا لعجعتذصاععقتذصاكهااعالتذ س فذ ا علذذ%75س  هلذصاخسع ع ذ اسلتذ/
 ذ./ذبيجع صطذلعااسلتذابلياتذ نليللتذ اسسذصااجه800بيذصاععقتذصااقلستذبنع عذأكثاذبي/

 صابسييييييي ن عذ ا ا نعءذلبمعيياذصاالعةذصاي بلتذ صا ابلتذصابسييييييي لصبتذصااذصاعقذاععقتذبتيييييييلا(ذبالزذصامعاهذ)سييييييي ك يذ
 بليذصابس ن ع.ذإا عءذعا نتجليلةذس نلهذلفهذصابلياتذصاب  كاةذاب فجعذيلاكذصامعاهذبيذخ ا ذ

 ( مقارنة االشعاع الحراري للشوارع وممرات المشاة بين مدينة مصدر وغيرها2-6الشكل )
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 ا تذ ييييييسيييييي  اليذصابلياتذصاب  كاةذصيذصاملشذصابسيييييي لصهذا ذب اع لذصيلياعذ ا ذبزصلعذاليلةذا ذلعاتذباعا ذصاالعةذصال

 س صءذالاذتميلذصاب عا عذص ذبا وتذصا تالعذ ت الذصااذصاجعبمعتذ صابسعكيذصاخعتت.ذ
 صا ابلتذصاا ا تذصا نليللتذ اتذصابجهاذصابعطبتلا(ذ)ذس  ع. 
 اذبيذخ لذب عالتذصاع بذا ذصس خلصهذ  عبمعيياذجليلةذال ابلتذصابس لصبتذ صاب عا عذصاتللنتذال ياتذذإاسعء  

 ذأالثذصا نالعتذ صاب  كاصت.

 وفق ما يلي:ذالبيئيةالتصميمية لمعايير تطبيق اذنالحظذ(2-7صا لع)بلياتذصابيذخ لذ اليعذصاسليذصا يا ذا ذ ذ
 صاباعخذا ذصا تبلهذبيذخ لذصالاس عحذاا ذصالصخع.ع لمتذباصاعةذ 
 فاكذا ذ  ز عذصاساصغعتذ صا قعاف.ذصابا اتذا ذصا تبله  
 .ذ ع ييذ نالعتذصاععقتذصاب جللةذالاذلعاتذصابس  لعتذا أبييذصا لعجعتذصانععايي

 .2015بتلا(ذ   مهعذقيلذصالس خلصهذا ذاعهذ) بيذصابس اجذصيذ  انيذلفهذبعذصك بعلذصا عءذ"بلياتذ
 :1(الغريبةالعين ) مشروع -2-1-2

ذمعاب صا يا ذصاذصا نيلهذاقعه هذ  ييييييييلهذصا بعلصذالاذذاباصا ذاألسيييييياةذصةبعاص لتبج بعذ (ذل صاغاالتصامييذ) ب ييييييا ع
ESTIDAMA))ذ.(ميلتبعلذصا  ذصاغا لت) لنعذا ذذال خعلطذصامباصا ذأ  ذق  بجلسذ  م لذبلكلتذصاب ا عذاذ

 بذغابذلهذ نا ل عذبيذجاذ10 مبعذ التذتا حذالاذ ع  اذبج بعذاباصا ذاألساةذصةبعاص لتذالاذلملذايثذ
ذصابج بعذصامباصا ذاللذذصاميي بالزذبلياتذ ال ذبعذصاباصايذصاخلبلتذصا زبتذا ذلعة عاتذإااذذ600 ل هذلفص

صأل لعلذصابمبعا تذصابمعتاةذ أابعطذصاهالستذصابمبعا تذصاخعتتذ ل لذصالااذصأل لجذصاب  سطذ   لغذإجبعا ذبسعاتذ
 ذفاكذصابسعاتذصابختتتذالبسعجلذ صابلصاسذ باصكزذصألالعءذلبعذاذ2هذ1,547,756صألاجذصابنعهذاليهعذصاب ا عذ

                                                           
1 AUPC (2010a) Pearl building rating system for estidama: Design and construction, Abu Dhabi Urban Planning 

Council. 

( تصور للشقق السكنية البيئية في مدينة مصدر2-7الشكل)  
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بج بمعتذبعذس يذ ايذبمعيياذصا نيلهذ لاجتذصالؤاؤ ييذالسلعذ صابلعا ذ صا قلذ هذ تبلهذ بخ لفذباصكزذصا لعذصاب ا ات ذ

صابا أةذلصخل ذالاذذصاسل تاعزذصابج بعذصامباصا ذصاخع ذلعاب صعاييذ جبلعذ قلذذ.2030صامباصالتذ خعتذصامييذ

ذ بيذ((ESTIDAMAفي نظام التقييم  درجة اللؤلؤتين لمرحلة التصميمذتصنيف ذبس با ذصامبع ذايثذأي  
ذذ.لفصذصا نيلهذأثاعءذباالتذصا اعءذصاب ا عذالاذااٍ ذجيلذالاسع ذالا

 روع:مشالالكائنة في  للفيالتتقييم اللؤلؤتين المواصفات التي تم تحقيقها للحصول على  -2-1-2-1
 صانلعس .ا قذصابمللذذ%25ااعذلسعءةذصا ه لتذصاع لملتذإااذ 
 تذ لصخعذغافذصاا هذا نليعذصس خلصهذصابللسعتذ  خسيفذلاجتذصاااصاةذبمل غافذصالاجتذصاااصاةذا ذا اليبذباقهذ

 .صاععقت  ا يلذصس ه كذ
 ز علةذصالا بعلذالاذصةاعاةذصاع لملتذا ذأ قعتذصااهعاذلايثذ ك يذاتفذبسعاتذصاعع يذأ ذأكثاذبم بلةذالاذ

 .صةاعاةذصاع لملتذأثاعءذصااهعا
 اتذصابمللذصانلعس ذ فاكذايذعا يذصس خلصهذ جهيزصتذبلعهذقليلتذصا لايذ%30 نليعذصس ه كذصابلعهذ اسلتذ . 
 اتذصابمللذصانلعس ذايذعا يذ ع ييذبعذيل ذ%20ي هذ خسلجذصالس ه كذ اسلتذذ اسييذألصءذصاععقتذايث : 
 .ذذ(صس خلصهذبمعبعذصالا نعلذصاااصا ذصاباسيذا ذصامليلذبيذبل اعتذصا اعءذ)صاجلاصيذ صألسنفذ صاا صاف -أ

البلعهذذصاسل تبيذإجبعا ذصا لعجعتذذ%80اقعهذ سييييييخييذصابلعهذلعاععقتذصا ييييييبسييييييلت ذ صاف ذلغع ذصسيييييي خلصهذ -ب
 .أاقبتذ كييفذأا عبعذصس خلصهذذصاسعخات

ذ
 

 ( يوضح منظور عام لمشروع العين الغريبة2-8الشكل)
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 العام للمشروع:الموقع تخطيط لتطبيقات البيئية على مستوى ا -2-1-2-2
 لصخعذبج بعذاباصا ذذصاسل ت ج لذلعاتذ

 .اعازذالاذ نيلهذصالؤاؤ يي
 ذبنلصالعذ ذسيا ذبسعات ذال ذالا ذلع   صجل

ذ صاباصايذذ350 ذصاالصاي ذبي ذأقتا ذلال ه
 .صاخلبلت

 عذبق تذباعسلتذا ذصابسعاعتذصامعبتذ  
ذ صابباصتذ ذصاب عة ذا  ا ذ أبعكي صابس  ات

الاذصاب  ذ ال بذصالاصجعتذصاه صالتذذال  جلع
 صالج بعا .   جلعذصا سعاعذ

 إا عءذب قفذاللاصجعتذصاه صالتذا ذلعذال ذ
 .صاتاتذصامعبتببعذياملسذالاذا  جلعذصس خلصهذصالاصجعتذصاه صالتذ  نليعذصالا بعلذالاذصاسلعاصتذ

 ذ.لا ذالاذأيذي هذفاكذلبلعهذصاتافذصاتا ذصابمعاجاصابلعهذ خسلجذصس خلصهذ
 :مشروععلى مستوى تصميم الفيالت ضمن الالتطبيقات البيئية  -2-1-2-3
 ذصاه صءذلصخعذصاسل ذتالتذأكثا ذلايثذ ا   ذلعاتذصاب صلذصا تنتذ ب صلذباعذصا سا بذ ب صلذ س ك يذج لة

 .صاع ءذالاذبس  لعتذباخس تذبيذصاباللعتذصام  لتذصاب ععياة
 ذ ا   ذأ ذبعلةذبيذصاب صلذصابس خلبتذا ذصامزلذصاااصا ذالاذأ ذااتاذبيذصاماعتاذصابس لتذا وكعذعلنتذال

 .أ ذصابس لتذاقعلاةذصالا لعسذصاااصا ذذصأل ز يذ
 فاكذاباصاعةذصاقا فذصاباعخلتصالاس عحذاا ذصالصخعذ . 
 تالعذصأل  صبذ صاا صافذ ا صزلذصابلعهذ صألسنفذ ا صزلذصاجلاصيذبيذب صلذخعالتذبيذصاكل ا . 
 ا ذفاكذالاذس يعذصابثعلذذصابال ذلبعبيذلعاتذب صلذصا اعءذصابس خلبتذبيذلصخعذصاس قذذ%20 اصءذبعذاس   ذ

 .صاخاسعاتذ أابعلذصاعع  قذصامعزلذ ل طذصاسياصبلكذ لمجذب صلذصاع ء

 ( يوضح التخطيط البيئي للمقاسم وأسلوب تجميع الفيالت 2-9الشكل)

 مسقط ومنظور للفيالت ضمن مشروع العين الغربية (2-10الشكل)
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 سي هذ  عذسلتذبهب تذاصلمتذا ذلعذال ذاغاجذجبعذصاب صلذصا  ذلبليذ ا ايهعذاسبعلذا   ذ. 
 صةا عءذالمعلذ ل  العبيذبخلسعتذذ%50سي هذإاسعلذ. 
 توسع ضاحية قدسيا(: مشروع السكن الشبابي)الطاقة شروع النموذجي لرفع كفاءة لما -2-1-3

يهلفذصاب يييييا عذإااذإجاصءذلاصسيييييتذ يالتذ صقملتذألال ذصا ل لعتذصاسيييييلالتذا ذب يييييا عذصاسيييييليذصا يييييلع  ذا ذبلياتذ
  باع اتذ مبلبهعذالاذلعذصاابعفلذصابمبعا تذصألخا .ذذا عاجهع لغلتذ  ثييذلفهذصا جااتذ   ييذذلب ي 

ذصابسعاتذ 2هذ80ذال نتذب  سعتذلبسعاتذ نيذ6ذلا  ذذعع يذلعذع ص ي ذ5ذبيذصا صالةذصاسلالتذ  أافذصا ل لت
ذجزا .ذق  ذإااذلعة عاتذهذ20ذصاكل ذ صالا سععذ2هذ480ذال ل لتذصالجبعالت

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
 

 الموقع العام لمشروع السكن الشبابي في ضاحية قدسيا (2-11الشكل)

  توجيه المقاسم بيئيا ضمن المشروع( 2-12الشكل)
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 المعالجات البيئية ضمن المشروع: -2-1-3-1
 ذبسعال. لااتذأا لتذلعس خلصهذصاععقتذصا بسلتذلاقعهذ 
 .صس خلصهذ يتذصالالذصاب  اكذلبلنفذا انييذصا ه لتذصاع لملت 
 ذ.باعسلت( بسلتذذ)ابعلت أبييذ قليعذباعسبذالا صافذذالا صافذصس خلصهذصازجعلذصاب عاف
 ذ.بمعاجتذصاغ فذصاخعاج ذالب اابيذخ لذذصاخعال ازلذصاب ااذبيذ
 ذ.صاماعتاذصاخ اصءلعس خلصهذلصخل ذصا  ا لذ  انييذصاصاخعاجلتذابعلتذالجلاصيذ
 ذاس ل  قليعذع لم ذالب ااذبيذخ لذصس خلصهذأ جعاذdeciduous trees).)ذ

 الموقع العام لمشروع السكن الشبابي في ضاحية قدسيا (2-13الشكل)

 المبادل الحراري الشمسي األرضية داخل الغرفانابيب التدفئة 

 التدفئة األرضية للفراغات باستخدام الطاقة الشمسية ( اعتماد2-14الشكل)
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 ( بين البلوكة المدروسة وبلوكة سكنية عاديةU-Value( يوضح مقارنة ال )2-1الجدول)
لبلوكة ( Value-U) 2المساحة بال م عناصر المبنى

 (K2W/m)عادية
(Value-U للبلوكة )

 (K2W/mالمدروسة)
 0.44 2.7 2455 الجدران الخارجية

 3.2 6.4 500 الزجاج

 سم 6( استخدام الواح البولسترين للعزل وبسماكة 2-15الشكل)

 الطاقة الشمسية استخدام تكنولوجيالقطات منظورية للمشروع توضح ( 2-16الشكل)
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 0.44 1.6 580 السقف
 ( يوضح مقارنة استهالك الكهرباء والوقود بين البلوكة المدروسة وبلوكة سكنية عادية2-2الجدول)

 البلوكة المدروسة بلوكة عادية 
 توفير الطاقةمقدار  استهالك الطاقة استهالك الطاقة الطاقة نوعية استهالك الطاقة

(KWh/a)ذ
التدفئة األرضية 
 والمياه الساخنة

Fuel 67740 
Litre/a 

18950 
Litre/aذ

48790 
Litre/aذ

احتياجات التجهيزات 
 الكهربائية للمبنى

 40200 كهرباء
KWh/a 

28800 
KWh/a 

11400 
KWh/a 

 1(:Villa Sera)سيرا فيال   -2-1-4
ذHakan Gürsu of Designnobis قلذ هذ تبلب ذبيذق عذلم  اذلفصذصا تبلهذل ذ تبلهذاسل ذ يالتذبس ن للتذ

 ل ذالعاةذايذال ذسييييلالتذ يالتذبسيييي لصبتذ م بلذا ذ تييييبلبهعذصالصخل ذ صاخعاج ذصاناة(ذ- لنعذصاب ييييا عذا ) اللع
ذالاذصابمعيياذصا يالتذصابس لصبتذصاب ااةذالععقت.

 المبنى:البيئية ضمن  المعالجات -2-1-4-1
 بس لصهذق  ذ اليث.اقعهذإا عا ذي ك يذبيذصاماعتاذصابملالتذصازجعجلتذ صا  ذ  لعذ اعءذ يا ذ 

                                                           
1 http://www.lushome.com/Green Building Villa Sera   

 ( يوضح التطبيقات البيئية المستدامة المطبقة في مشروع )فيال سيرا( البيئي المستدام2-17الشكل)

http://www.designnobis.com/index.php?r=site/product&id=128
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 صالسييييي سعلةذبيذ نالعتذصاععقتذصا يييييبسيييييلتذ)صاااصا ت(ذا سيييييخييذصابلعهذ أل يييييعذ هذصسييييي خلصهذ)صالا صحذصاس ا ع ييييي التذ

كعبعذلهااعالت ذ قلذ هذ  ز عذصالا صحذصا بسلتذل لعذب صازجعجلتذصااتفذ سعات(ذا ا  عذصاععقتذصا بسلتذصااذععقتذ
 بعذ تبلهذصا اعءذصااذالذبع.

 ذصابلعهذ جبلعذبلعهذصالبععاذ صسييييييييييييي خلصه
 صاالع عت.ذاا ذصابعااتذ

  ذصسيييي خلصهذاقعهذ ه لتذلانيذ خسلجذا
ذ ذصاكاا ي ذ ل ث ذصاه صء  لعاسييييييييييييييليييييييت ذيف

صاةذ اسيزذ ل  اذصاااذ صا أكيلذالاذذصالصخل .
 صالا بييييعلذالاذصا ه لييييتذصاع لملييييتذذ. صاه صء

 .ا ذ انييذصا  ا ل
 ذيلاهذصا ا عذصسيييي خلصهذالع عتذلصخللتذببع

 صافص  . لسعلهذا ذصالك سعءذصا يا ذ
 ذألاجصاععقتذصاااصا تذالععيذصذصس خلصهذ

ذا ذ سخييذصاساصغعتذصالصخللت.
 :1(Thin Flat)ثن فالت  :مشروع -2-1-5

 ل ذبيذ تييييييبلهذصابهالسذصابمبعا ذذ(Laurel145-151 ييييييعاعذ-ال لاسلع- اسييييييلسعالع-صاب ييييييا عذا ذ)صبيالعلنعذ
(Onion Flats-Plumbob LIC)صاب ييا عذف ذصا الصتذصاسييلالتذصاثبعالتذصاسمعالتذصامعالتذ صةبلعاعتذذ لسيي ك ييفذ

ذصابمبعا تذصاكعباتذ بيذصا لعذصا نليل ذابازلذال لاسلع)صالان (.
 هعلةذلم  اذلفصذصاب ا عذاا لصذل ا ذاعازذالاذ (LEED-Hصال  يالتذ)ذصأل ااذالبسعكيذصابزل جتذا ذأبا لع.ذ
 صالا قعهذ اكيذا ذفصتذصا قتذ ا عذصا تييالسعتذصاا ييا تذصاسييلالتذصألكثاذصا  ييعاصذصةلنععذصامب ل ذلعة ييعاتذصااذ

 ل ذصابتلاذصااالس ذاإلاهعهذبيذصجعذلفهذصا جاات.

                                                           
1 /http://www.archdaily.com/123731/thin-flats-onion-flats    

 ( يوضح استخدام العناصر الخضراء ضمن الفراغات الداخلية2-19الشكل)

 ( العناصر االنشائية المعدنية والزجاجية المستخدمة في تصميم المبنى2-18الشكل)
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  ذصيذصا صجهعتذصااايلتذ صابعلتذالاذلعذبيذ يييييييييييييعاا(Laurelذ Pollardذ غع ذصاخطذصا نليل  ذ  جمل ذغياذ)

 صاثبعالتذصامب للتذ صالانلت. ص حذصاال لذبعذ ييذجبلعذصابسعكيذصابزل جتذ
 إيذ صجهتذصا الصتذصاسيييييسللتذبلا اتذصااذصاخلفذ لءصذبيذاتييييييفذصاب يييييعةذالسييييي لمعبذصالا  يييييعاذ ص غاصقذبسيييييعاتذ

 صاعع يذصاسسل ذلعة عءة ذ صابسعالةذا ذصا قليعذصا بس ذ خليذاعجزذبيذصااؤلتذصامعبت.

 ات البيئية ضمن المشروع:التطبيق -2-1-5-1
 بيذلسعءةذصاععقتذا ذصا  ا ل.ذ%50صا انيذبيذصيذلعذ الةذاهعذالذألااذبعالذلنعذايذ 
 ذا ذإععاتذالعةذصاسنف ذ صابسعالةذاذصالسعحذصاخ اصءذصابزا اتذ مبعذالاذ نليعذصالك سعبذصاااصا ذ  سعله 

 صاسلي.ذإلصاةذبلعهذصام صتف ذلبعذ ز لذصابزا اعتذ صاالصايذصاب ج لةذالاذأسعح

 صسييييييي خلصهذإ يييييييعءةذبالز تذب ابجت ذذالبازل  صا بعلذ كا ا جلعذصا  يييييييغيعذص ا ذصسييييييي خلصهذصازجعلذصاب يييييييعافذ 
ذبملتذ صالتييا تذصا  ذ مبعذالاذ انييذصقتيياذقلاذبيلعة ييعاتذصااذأاقبتذصا لااتذ صا كييفذ صالبيذ صألاقبتذصاسيي

 صااصاتذ  نليعذصس خلصهذصاععقت.
 ذصاب ععياة.صاخسعجذص ذصاملصهذصاباللعتذصام  لتذ

 ( يوضح الموقع العام ومنظور المشروع2-20الشكل)

 ( تراكب الوحدتين السفلية والعلوية لتكوين المبنى2-22الشكل) ( الواجهة االمامية 2-21الشكل)
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 صاسلعاصتذ فاكذ هلفذسنعلتذ ا ذصاالصايذ صس خلصهذ ج لذخزصيذصا  ذاجبعذبلعهذصالبععاذأسسعذباعنتذ ق فذ

 .%50اقعهذصا لايذصاباخسجذالتاع ياذ صا جهيزصتذصا  ذ نلعذبيذالذصس ه كذصابلعهذ اسلتذ

 .صالس سعلةذبيذصاععقتذصا بسلتذصاااصا تذا ذ  اياذصا لعجعتذصاب ااذبيذصابلعهذصاسعخات 
 باللع.ذصالس خلصهذصاك ياذاب صلذصا اعءذصاع لملتذ صابتامت 
 اقعهذHRVذ(Heat Recovery Ventilation.ذصا ه لتذ صس الصلذصاااصاة) 
 .صس خلصهذاقعهذصا سخييذلعة معع 

 ( يوضح نظامي التدفئة باإلشعاع وتأمين المياه الساخنة باأللواح الشمسية2-23الشكل)

 ( يوضح مساقط الوحدتين العلوية والمنخفضة2-24الشكل)
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 :1(Ross Street House) منزل روس ستريت -2-1-6

 Richardا ذأبا لع(ذ ل ذبيذ تييييييييييبلهذ ييييييييييالتذ)ذلنعذصاب ييييييييييا عذا ذباعنتذ)بعللسيييييييييي يذ  اللتذ لسييييييييييل اسييييييييييي
Wittschiebe Handتذاهفصذصاب يييييييييا عذ   لغذصاب صزاذ2هذذ250.8   لغذبسيييييييييعاتذصاجذصاب يييييييييا عذذ2009اعهذ(ذ
ذاتفذبلي يذل الا.

(Carol Richardذ صا  ذ م  اذصا يييييييا كذصابؤسيييييييسذا ذ)(يييييييالتذ Richard Wittschiebe Handذاعلتذا ذ)
ا اعءذبازاهعذصاخع ذصاف ذاععابعذلعاتذ عبحذل  ذبازلذ  قفذال ذخ ا هعذ لل يذصاملعسذذ2008تييييييييييييييفذاعهذ

(ذا ك يذصاا يجيتذأايلثذ تيييييييييييييبلهذليعا ميع يذبعذ نالييعتذFred Bergل ذ ز جهيعذصابهايلسذصابلليعالل ذ)ذألاليعاليع
ذصاهالستذصابللعالللتذصا  ذ قستذا ك يذتللنتذال يات.

(ذالاذصل بعهذا ييييييعقذصامبعاةذصاخ يييييياصءذا ذجبلعذRoss Street Houseانلذصسيييييي ا فذبازلذ)ذ2009 ا ذاعهذ
ذصال  يا .ذLEEDصااعءذصال لذابلةذزبالتذ  جع زذللثياذصاب عللعتذصا زبتذالات لذالاذصالاذ تايفذ

 عا قليعذلسييبحذلبلا سذصا صجهتذصاجا التذالا نعطذأك اذقلاذبيذص ييمتذصا ييبسذا ذصا يي عءذبعذ تييبلهذ هذ تييبلهذ
 .تلسع

 ي هذصا الهذلأ يييييمتذصا يييييبسذصا  ذ لخعذصابازلذبعذا اعتذصا يييييبعلذاسييييينفذصاب ااذبعاعذ لعفذبيذصاجا بذصااذذ
لعل(ذلعاابفجتذصااعسييييييييييي التذ  ااعبجذ)صالالللثع  تذب ج لةذلعاجا بذلب صجهتذصاا صاف ذ ال أكلذبيذفاكذ هذصالسييييييييييي معاتذ

                                                           
1 /http://www.archdaily.com/47353/ross-street-house-rwh-design  

 ( مقطع يوضح المعالجات والنظم البيئية الخاصة وأماكن استخدامها2-25الشكل)
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ملاذاذالاصسيييتذلبلتذ ييي ءذصااهعاذصا  ذبيذ يييأاهعذصيذ لخعذصاب ااذخ لذصالان بذصا يييبسييي ذا ذصاتييييفذ صا ييي عء.

س يعذصابثعلذ هذ تبلهذا اعتذ سبجذا  ءذصا بسذلعالخ لذالب ااذ ييذ ها ذ  ا يذصال لذ  لعطذا ذاييذي هذ
 ذ قليعذصاا صافذبعذ ييذ ها ذآفصاذ آب.

 لعااسيييلتذالب صلذصأل التذانلذ هذصسييي خلصهذخ يييبذصالازذالجلاصيذ
بعذسييييييييييييينفذبمييلا  ذ قييلذ هذصخ لييعاذصألازذلسييييييييييييي ييبذاج بهييعذ
 ص يييييييييييييلعاهعذصاب بعثلتذ ل اهعذصابعلةذصابسييييييييييييي خلبتذا اعءذصاباعزلذ
صألخا ذالاذع لذصا يييييييييييعاع ذ  هذصخ لعاذصال يذصالصكيذالجلاصيذ

ا ذذ  صاسنفذلايثذي ل ذاجب ذأتغاذببعذل ذالل ذا ذصا صقع
  صلذصالصخللتذخسلستذجلصذلع لم هع.صابنع عذاإيذصاب

 ذ اذببعذل صاب ااذي ل ذأكذاجمعسع اتذصاا صيذصسييييييييييييي خلصهذصأل
 الل .

 (صسيييييييي خلصهذب صلذتييييييييالتذبيذبجبعVOCذ ل ذب صلذخعالتذ)
بيذصاللعاعتذ صاب صلذصا تيينتذالالذبيذصسيي خلصهذصاغعزذصاب يياذ

 لعا ياتذصاب ج لةذاعلةذا ذصاباعزلذصالبا للتذصا نليللت.
تكامل عناصر الطاقة ( واجهة المبنى توضح 2-27الشكل)

 والتصميم إلعطاء جمالية للواجهة

 واسر الشمسية على اإلضاءة الطبيعية( تأثير الك2-26الشكل)
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 لع.اتفذصابعل بذبيذصاكهااعءذسا ذذا  اياي جلذا قذصاباآبذصا صحذخ لعذ بسلتذ  الذبعذللس ذبيذصاكهااعءذ  
 ذزالتذصابازلذالالذبيذ سلعذصاه صءذ فاكذبيذخ لذصامزلذصاجيلذ صالعهذصغ قذصأل  صبذ صاا صاف. هذصا أكيلذالاذاع

صا ه لتذصاع لملتذبيذخ لذ  اياذصاه صءذصاتيييييييا ذالبازلذ   هذفاكذللسعءةذبيذخ لذاقعهذ ه لتذالسييييييي معلةذصاععقتذ
ذللسعءةذاعالت.ذل بعذث ثتذباصاع

 :على المستوى التخطيطيللمشروع التطبيقات البيئية  -2-1-6-1
 . صااسع ذالاذصااسيجذصابمبعا ذصاب ج ل ذ صالس سعلةذبيذصاب صلذصابأا اتذا ذصاا 
 لاجب ذصابا حذ لعا نتذ اعا ذلأيذصابازلذيالالذ يييييبيذ هذباصاعةذصيذلل يذصا تيييييبلهذالاذغاصاذصاباعزلذصابجع اةذ

 ا ذببيزذ صا نعا .
 اياذبسييييييعاعتذخ يييييياصءذبالعتذلعابازلذبعذزاصاتذصاسييييييعاعتذصالبعبلتذ صاخلسلتذ الع عتذبمباةذب ج لةذ ييييييبيذ  

  يا هعذصالتللتذ قلذ هذ خسلجذبسعاعتذصام بذ فاكذا خسلجذ كعايفذصاتلعاتذالسعات.
 غعا يذبيذذ650لنعابذيذخ لذاللنتذصالبععاذجعابذصاباآبذ  خزيذلفهذصااللنتذبعذ  اياذصااتييييييعلذصابعا ذب

صابلعهذصابعااتذبلعهذصاتيييييييييييياع ياذ صاباصالجذ)لبعذ  ييييييييييييبعذصاجه لذصا يالتذصاباعاقتذالاذصابلعهذلبعذل ييييييييييييبعذذصابلعه 
  سخعاعتذصابلعه(.

 ( التطبيقات البيئية للمشروع على المستوى التخطيطي2-28الشكل)
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 .ذاتفذبباصتذصاب عةذل لعذبال لذالس غ لذأك اذقلاذببليذبيذصألاجذالزاصات

 (: PrototypeTerrace Houseمنزل ) -2-1-7
 لم  اذبيذصأل التذصا  ذي  صايذغ اهعذصاخعاج ذبعذ(ذBill Dunsterإالل اصذ ل ذبيذ تبلهذصابمبعاذ)-االيلنعذا ذ
ذذ.1995-1993 قلذ هذ تبلب ذ  اسيفهذ ييذاعب ذذصاباعخ

 الداخلي الفراغ تدفئة في الشمس من للبناء الخارجي الغالف استفادة كيفية يبين توضيحي رسم( 2-30)الشكل 

 تلبية الشروط البيئية في االنارة والتهوية( يوضح المساقط االفقية للمشروع ولقطات داخلية توضح 2-29الشكل)
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ذ  خسجذابازلصذلصخعذصاااصا تذصااصاتذ أبييذا ذلسعلهذايثذصاجا التذ صجه  ذا ذزجعج ذ يتذ  ج لذصابازلذي بيز
ذا ذ  اصاباذصالفءذ ؤبيذصا  ذصا  عءذا ذصا بسلتذصأل متذصا نعطذخ لذبيذصااصاتذ لكذا أبييذصا زبتذصاععقتذبي
ذجتلاذذا ا سعذصا بسلتذصأل متذصاف ذلس نعبذصازجعج ذصا يتذل اذ(2-30)ذصا لعذبيذ اجلذ.صابازلذأااعءذلعات
ذصا ذااذذلمعزلذصاخعاجلتذصاجلاصيذازلذباصاعةذبعذصابازلذأااعءذلصخعذصاه صءذلفصذ  ز عذ بيذخ لذال ذصاه صءذااصاة
ذإااذصااصاتذ أبيياذصا زبتذصاععقتذاسلتذ  اخسجذ فاكذصالصخل ذصاساصغذلصخعذاله صءذباعسلتذ  ز عذآالتذ  أبييذباعسب

 كيفية تخلص المبنى من الحرارة الزائدة في الصيف من خالل معالجة الغالف الخارجي للمبنىيوضح ( 2-33الشكل)

 يوضح عمل الغالف الخارجي للمبنى خالل فصل الصيف( 2-31)الشكل 

 يوضح عمل الغالف الخارجي للمبنى خالل فصل الشتاء( 2-32الشكل)
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ذذألاا ذخ لذبيذصاتيفذا ذصا بسلتذصأل متذبيذل ياذقسهذبيذصا خل ذا ذصازجعج ذصا يتذ لسعلهبس    

ذااصا تذعالتصلتذ ل ذفصتذصا بسلتذصأل متذبيذل ياةذاسلتذ ملسذصا  ذ ذصاخعاج ذغ ا ذالاذصاب   متذصا ساصت
ذبسعاتذ علةزذذالاذلسعالذببعذصازجعج ذصا يتذااصغذبعذالبازلذصالصخل ذصاساصغذلبجذلبليذصاستعذلفصذا ذ ذ ملست
ذ  أبييذ ذال ذاةصاااصذلاجتذ خسلجذالاذلسعالذصازجعج ذصا يتذا ذصاالع عتذ ج لذأيذلبعذصاتيفذا ذصالصخل ذصاساصغ
ذاألالاذسمتصابا ذصاااصاةذلاجتذف ذصاه صءذيا سعذ ذصا صجهعتذلنلتذا ذصاس اعتذبيذصالس سعلةذذخ لذبيذالعاةذ ه لت
ذصابازلذلصخعذصاااصا تذصااصاتذ أبييذي هذ افاك(ذذ2-33)ذ لعذصأل الذصاه صءذبال ذلاعصامل لتذاذصاس اعتذبيذيخالذ 
ذ.صابس هلكتذا انلنهعذصاععقتذاسلتذا ل ياذذ خسلجذبع
 :1(Jalan Binchang House)منزل  -2-1-8
ذا ذ ي تبيذصاذصاكثياذل ذبازلذبيذصاباعزلذصاباستييييييييلتذصاباخسجذصالا سععذ ل ييييييييل  ذذسيييييييياغعا اةا ذذصاب ييييييييا عذلنع

ذبعذباستييييعذ ييييل ذبازلذ  جليلذ  سييييلعذللسلتذالاصاسلاةذذ م بل ذذ 1970ذاعهذا ذبمقبهعذ يييييلتذ صا  ذسيييياغعا اة
ذ.س  صالتصالذصاسلالتذصابلعا ذ باصاعةذععلعذصاع لملتصا ياتذصانعابتذ ذذصاب التذصا ياتذبعذصالاسجعهذالاذصااسع 

ذالسلعيذ غياةصابذصاقا فذ بعذصا قتذبعذ  ع اهصاساصغذذ نيلهذللسلتذلاصستذصابههذبيذصابمبعا  يذأا ذجلذصابهالس يذ ذ
صاسل  ذذصا أثياذبيذعصا نليذصاب ا ع ذ كعايفذ  اياذا صاذصااسعلعت ذا ص جبيذ نليعذصا اعء ذصاذاباذز علة)ذلبليذلايث

 . صاب قعذصابس نعذا ذالاةذصا يتذالاذصةلنعءذصابتبب يذذقااذصاج صا(ذ قلالاذباعزلذ
ذالتطبيقات البيئية في المشروع: -2-1-8-1
 ذصاسنفلم  اذ ذاذصا نليللتذصاباالاةذصالس  صالتذصاجبعا يذذألسنفذ ع اذلبثعلتذ تبله لاذصاععلعذ فاكذاسعقع

 .ذتصابلصا ذصاباععيذا ذصاجبعا التذسنفصا يالتذاأل قلستذصاصا عا خ ذلألبلتذلتا تذلعة عاتذصااذ
 صاخعاجلت.ذخللتصالصذصابمل تذ بسعاعتذصانعسلتذصالس  صالتذصا بسذ ييذ  لعذاعزلبل ستذذبس نلتذصس خلصهذأسنف  
 اسبذاعالت.ذصابازلذلصخعذصاع لملتذصال عءةذ صا ه لتذ انيي  
 امبللتذصا اعء.ذباللعذصاب  ااةصاع لملتذصالسلعتذذب صلذصا اعءذصس خلصه 

                                                           
1   http://www.caandesign.com/jalan-binchang-house-by-a-d-lab/ 

 لقطات منظورية خارجية للمنزل( 2-34)الشكل 

http://www.caandesign.com/jalan-binchang-house-by-a-d-lab/
http://www.caandesign.com/jalan-binchang-house-by-a-d-lab/
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 ذعالايثذلسب مللةذذ قعاف ذ ا ذالب ااذ صا اقلتذصا بعالتذصا صجهتذالاذب ج لصام   ذصانابيلذذبيذجلصا

 ذ.صا اعءذخ لذصا لايذا ذصاسعالةذالا عحذلسبحذصا جيجذ لفاكذخسجذالا
 صاع لملتذصاماعتا ذذصاباعخبعذ ذذصاععلعذصابال ذصا عا خ بعذذبسعاعتذصابسعقطذصالانلت اعغهذ. 

 

ذ

 الفناءات الداخلية التي تحقق االنارة الطبيعية واالتصال مع الطبيعةيوضح ( 2-35)الشكل 

 لقطة منظورية للربط الشاقولي بينهماالمساقط االفقية للطابقين االول والثاني مع يوضح ( 2-36)الشكل 
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 خالصة الفصل االول 
لذصالاصسيييييييييييعتذا ذبجعذال جعابذصامعابلتبيذخ لذصسييييييييييي ماصجذصألبثلتذصاماالتذ صامعابلتذي  ييذااعذصا نلهذصاك ياذ 

الاذ ع ييذصابمييعيياذصا يالييتذصامييعابلييتذ ييلاجييع هييعذصابخ لسييتذ ا ا ذب ابييتذصابمييعيياذصااا ذصا يالييتذبيذخ لذ
 أسييل بذذامعهصصا يالتذصاب لمتذالباعخعتذصابخ لستذسيي صءذالاذصابسيي   ذصامباصا ذبيذخ لذصالاصسييتذصا يالتذالب قعذ

ذااالت باع اذصذتذصاخ اصءصابسعاعلاصستذ جبلعذصأل التذ صا لعطذصا جبمعتذصامباصالتذبعذصاخلبعتذ ت الذصااذ
صا  جل ذ  انييذصالاعاةذ صا ه لتذذ لاصسيييييييتذصاق ل ذص ذالاذصابسييييييي   ذصابمبعا ذبيذخ لذلاصسيييييييتذل لتذصا اعءذ 

عتذ  اياذصاععقتذ صالسيييي سعلةذبيذ ع لنذ ص لععذصا ييييعلصتصاع لمي ييذ بمعاجتذصاغ فذصاخعاج ذ ذلاصسييييتذصألا صيذ
 صاععقعتذصاب جللةذ.

  ذسيييييي صءذالاذصابسيييييي ذعطذأسييييييعسييييييلتذا لذصا ع لنعتذصا يالتذصا  ذ   ءهذبعذصاباعخذصابال صسيييييي خ  ذالةذان 
يللتذ صابن ااتذالباعنتذ يييييييييبيذصالاصسيييييييييتذصا الذصامباصا ذص ذالاذصابسييييييييي   ذصابمبعا ذ سيييييييييي هذصالسييييييييي سعلةذباهع

ذذصابلا ستذا ذصاستعذصانعلهذبيذلفصذصالعب.
----------------------- 
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 W3الموفرة للطاقة في منطقة  تأهيل المباني السكنية البيئية: الثانيلفصل ا -2-2
المخطط التنظيمي  الدراسللللة  للللمنواهمية لمحة عمرانية عن المنطقة المدروسللللة من حوق مو   يقدم هذا الفصلللل  

تخطيط لا ،المو  جغرافية )المختلفة التحلو  العمراني لألرض على المسلللللللللللللتويا  سلللللللللللللنقوم  ومن ثم لمدونة حلب 
راني البوئي لألنواع لتحلو  العمو عد ذلك سلللللننتق  الى ا (التخطيط البوئي للمقاسلللللم السللللل نية البنية التحتية، ،العمراني

المختلفة من السلللل ن بمدر معرفة مدت التالم البوئي ومن ثم سللللنعرض المقترحا  المعمارية البوئية سنواع السلللل ن 
 الى بنا  تصللللللور بوئي متمام  للمنطقة المدروسللللللة على  افة وذلك وصللللللوا للللللمن المحددا  التخطيطية لألرض 

 المستويا .
 :W3في المنطقة  الموفرة للطاقة لمباني السكنية البيئيةلالبعد العمراني  -2-2-1

 W3 ام  وحدة الدراسا  المعمارية والبوئية في  لية المندسة المعمارية بجامعة حلب  الدراسة التخطيطية لمنطقة 
، و د تم  دراسة ال قعة من خال منمجية علمية أخذ   عون ااعت ار التخطيط البوئي لبمدونة حلصالح مجلس 

 والمقاسم الس نية. في المي   العمراني
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ند تخطيط ع  عون ااعت ارحقق  الدراسة مجموعة من ال وا ط وااعت ارا  البوئية التوجومية الواجب أخذها و د 
 ري  العمرانية والتوسعا  المستقبلية  ش   عام واإلس انية  ش   خاص:المشا

  :الموقعجغرافية على مستوى  -1
في الجمة الغربية من مدونة حلب حوق الرياح السائدة المرغو ة وعلى معظم أيام السنة  W3منطقة التوس   تق 

 م وتتصف  7.5لمدونة حوالي وخاصة في    من فصول الربي  والصوف والخريف. ت عد المنطقة عن مر ز ا

 ( يوضح المخطط التنظيمي لمدينة حلب موضحا عليه موقع الدراسة2-37)لشكل ا
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وا توجد فوما مناطق ذا  بوئا   % 5و % 3.5 انتشارها على أرض تتموز  موول طبوغرافية مقبولة تتراوح بون 
 طبيعية خاصة او زراعية. وتجدر اإلشارة إلى اارت اط الجود للمنطقة  المناطق العمرانية المحيطة بما. 

  :على مستوى التخطيط العمراني -2
 :حوق تم الدراسة  افة ال وا ط والتوجما  العمرانيةحقق  

 )تقسيم المنطقة الس نية إلى وحدا  تنظيمية متدرجة هرميًا )مجموعة س نية، وحدة أساسية، حللي،  طاع س ني 
   توفور بوئة س نية صحية آمنة بتأمون فراغا

عمرانية س نية معزولة عن الحر ة الرئيسية 
في  لب وتامون مساحا  خ را  واسعة 
على  التأمودالتجمعا  العمرانية الس نية وذلك  

التخطيط البوئي للمقاسم الس نية  اختيار مقاسم 
 أ عاد ووجائب مناس ة وأش ال متفاوتة تتناغم م  

 المساحا  الخ را .
 
 

  ار اختي في تنوعوذلك  محاولة إوجاد ت مون المعاوور ااجتماعية حسب خصوصية التجم  العمراني المدروس
ااحتياجا  الس انية ااجتماعية والبوئية واا تصادية )اسبنية م  وتوافق  ما اسنظمة العمرانية للنماذج الس نية 

 الس نية للس ن الجماعي متص  او منفص ، الفيا  الس نية(:
 
 
 

 ( يوضح المخطط الهيكلي لتقسيم االحياء2-38)لشكل ا

 ( يوضح المخطط الهيكلي لتقسيم االحياء2-39)لشكل ا
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 W3( يوضح نظام ضابطة البناء الخاص بمنطقة 2-3)الجدول 
نوع 
 السكن

مساحة المقسم 
 (2م) االصغرية

المساحة المبنية  عدد الطوابق الوجائب االصغرية (م)ابعاد المقسم 
 (2م)االعظمية

عدد 
 جانبية خلفية امامية الشقق

منفرد 
 ومتصل

280 28*10 5 7 - 2 160 1 

جماعي 
 منفصل

 12 320 6ارضي + 6 9 3 28*32 896

1024 32*32 3 9 6 400 12 

1088 32*34 3 9 6 440 12 

 12 432 6ارضي + 0 4 4 24*26 624 متصل

 11 760 6ارضي + 3 3 3 26*44 1144 توأمي

المساحة الدنيا لمقاسم 
 السكن المختلط بالتجارة

االرتفاع  الوجيبة االصغرية نسبة البناء
 االعظمي

عامل 
 االستثمار

 2 م 30 م من جهة السكن وفق المخطط 10 % 40 2م  3000

 W3اشكال المقاسم ضمن منطقة 
 توأمي متصل جماعي منفصل )فيالت( منفرد ومتصل

   
 

 :شخص/ه تار في الس ن  310-290شخص / ه تار في منطقة الفيا  الس نية، 98 تحدود المثافا  المناس ة
 المنفص ، والمتص  والتوأمي.

  ة ومناطق العمراني دمج وظائف استعماا  اسرا ي وتحقوق نوع من اانسجام والتوازن والتمام  بون التموينا
الخ را  وأمامن الترفيه وتجموز التجم  الس ني   افة الخدما  اإلدارية وااجتماعية والثقافية  والمساحا الخدما  

ومريح  التجمعا  الس نية  ش   متوازن م  حتياجا  الس ان وتأمون ارت اطما والتعليمية والصحية،  ما وتوافق وا
لذاتي.  ما حدد  مساحا  للس ن والتجارة على طول محاور الحر ة الرئيسية و أمبر  در مم ن من اامتفا  ا

 إل فا  الحووية وتحقوق إدماج وظائف استعماا  اسرا ي.
  تصنوف محاور الحر ة وفق أهموتما داخ  التجم  العمراني من شوارع الحر ة الرئيسية والثانوية للحر ة والشوارع

 ارع النق  العام وتصميمما  ش   ولمن اارت اط الجود  المقاسم الس نية. الحدائقية، والشوارع التجارية وشو 
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  تم تنظيم عملية الحر ة والمرور وتوفور
)بحدود  مسطحا   افية لموا ف السيارا 

وتأمون محاور موقف لكل عائلة(  2.5
مسائما  مواد مائمة  رئيسية لحر ة المشاة وا 

  للبوئة )اانترلوك(.
 
 
 
 
 
 
 

  التحتية:البنى  على مستوى  -3
  صريف دراسة اسسلوب اسمث  لتاو لم وتم التأمود على استخدام الطا ا  المتجددة ومعالجة الصرر الصحي م انيا

 النفايا  والتشجي  على فرزها  ب  نقلما.
    فة ادرس   افة ش  ا  البنى التحتية  اسسلوب التقلودي والفارق الوحود هو استخدام ف رة النفق الخدمي لجم

 .تم توفور ش  ة مياه لسقي المزروعا  وإلطفا  الحرائق،  ما الش  ا 
   يةعزل الس ن نسو ا عن الشوارع الرئيسمن خال مستويا  ال جوج  على تخفوفالدراسة التخطيطية اعتمد. 
 على مستوى التخطيط البيئي للمقاسم السكنية: -4

 ق اسهدار المرجوة على  افة اسصعدة:لنجاح التخطيط البوئي للمقاسم الس نية، ا بد من تحقو
 من خال ا تراح إم انيا  مناس ة لتملك المس ن أو استئجاره تتناسب ودخ  الس ان ويم ن تحقوق  :االقتصادية

 من المقاسم الس نية للجمعيا  التعاونية الس نية%60حوق خصص   W3ذلك في 

 المحاور الحدائقية ورصفها باالنترلوك كأحد المعالجات البيئية( 2-41 )لشكل ا

 W3( المخطط التفصيلي لمنطقة 2-40 )لشكل ا
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 ن اارت اط ية والثقافية والتعليمية والترفومية وغورها وتأموبتوفور مساحا   افية للخدما  العامة التجار  :الجتماعيةا
 الجود  المدونة م  إم انية تأمون فرص للعم  في المو   وهذا تحقق  ش    ام  في دراسة ال قعة 

 بتخطيط المقاسم الس نية  أسلوب وتم معه التح م  اآلثار البوئية )الطا ة، المناظر الطبيعية، واستماك  :البيئية
على المدت القريب وال عود من هذا المنطلق تم  دراسة  (الملوثةساحة، والحد من ااعتماد على وسائ  النق  الم

 .W3تجمي  المقاسم الس نية في منطقة 
آخذون  ااعت ار ااستخدام الرشود لألرض، التموين العمراني المتناسق والمتوافق م  المناخ وجغرافيا المو  ، السياق 

بنا  عا ة متناغمة م  بوئة الس ان الم اشرة وتخفوف ال و ا  ومصادر اإلزعاج،  ن خال تحقوقااجتماعي م
تأمون التنق  وسمولة الوصول لم  عناصر المشروع إ افة الى اسخذ  ااعت ار إم انية توفور الطا ة البدولة وتامون 

 المياه والتخلص من النفايا .

 
 

 التكوين العمراني للمقاسم السكنية وتوفير المساحات الخضراء( 2-42الشكل )
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 يلية التخطيطية الدراسة التحل ( طريقة2-4)الجدول 
مخطط 
 االشراف

ه القسلللم ( وتوجينماري -لوليشلللقة الى  سلللمون )   تم تحدود مخطط ااشلللرار  ااعتماد على تقسللليم مسلللقط 
 لمقسم )الوجو ة اامامية(الرئيسي لمدخ  الالنماري نحو 

مخطط 
توجيه 
 المقاسم

لي:و وتحدود النسب المئوية وفق البوئيةتحلو  اتجاها  المقاسم اسرب  وترتوبما حسب اسف لية وو ح   
  جنوبي غربي(-التوجيه اسول )شمالي شر ي -1
  ي(جنوبي شر -شمالي غربي)التوجيه الثاني  -2

  غربي(-شر ي) التوجيه الثالق -3
 جنوبي(-التوجيه الرا   )شمالي -4

حركة 
 الرياح

  نية وأثر البروزاوتأثورها على المقاسلللللللللللم السللللللللللل وو لللللللللللح هذا المخطط حر ة الرياح المحبذة وغور المحبذة 
 والتراجعا  في  تلة البنا  على حر ة الرياح  اإل افة الى دور المساحا  الخ را  فوما.

توجيه 
الشقق 

 بيئيا

 ةااربعتوجيه المقاسلللم الرئيسلللي تصلللنوف درجا  منبثقة من  8الى  بوئياتم تصلللنوف الشلللقق حسلللب توجومما 
 توجيه الشقق وفق ما ولي:نوف على ااعتماد في هذا التصتحدود نس ة    نوع وتم وتم 

 A1  شمالي غربي(-جنوبي غربي-)شمالي شر ي     
 A2  (جنوبي شر ي-جنوبي غربي-شمالي شر ي)  
 B1  (شمالي غربي-جنوبي شر ي-جنوبي غربي)    
   B2( شمالي غربي-جنوبي شر ي-غربيجنوبي)   

   C1 (غربي-شر ي-)جنوبي     
   C2 شمالي(-غربي-)شر ي     
 D1   (غربي-شمالي-)جنوبي   

D2   جنوبي(-شمالي-)شر ي  

التظليل 
 العمراني

وذلك  عد  (ECOTECT)برنامج ب  ااستعانةفي ا   زاوية موول للشمس خال السنة تم دراسة الظال 
إلعطا  معلوما  د يقة عن تظلو   لمدونة حلب حسب خطوط الطول والعرضااحداثيا  الجغرافية  برمجة
 الم اني

 Climate: Aleppo / Lat : 32.5 / Lng:36.5 36.5/ طول: 32.5المناخ: حلب/ عرض: 

توجيه 
 الشوارع

 وتحدود النسب المئوية  ما ولي: حسب ااف لية أنواع للتوجيه 4تم دراسة اتجاها  الشوارع وتحدود 
  غربي(-شر ي التوجيه اسول ) -1
  ي(جنوبي شر -شمالي غربي)التوجيه الثاني  -2

 (يغربجنوبي -شر يشمالي ) ه الثالقالتوجي -3
 (جنوبي-التوجيه الرا   )شمالي -4

المساحات 
 الخضراء

 الشوارع.لمقارنتما م  نس ة تم تحدود نس ة المساحا  الخ را  الرئيسية للفراغا  العمرانية 
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 :W3تأهيل المباني السكنية البيئية الموفرة للطاقة )عمرانيًا ومعماريًا( في المنطقة  -2-2-2
 ل السكن االفرادي)الفيالت(:تأهي  -2-2-2-1
 (:الفيالتللسكن االفرادي ) العمرانيتحليل ال -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W3( يوضح المناطق المختارة لدراسة أنواع السكن ضمن منطقة 2-43الشكل )

 لسكن الفيالتقط االفقي ( المس2-44)لشكل ا ( مخطط االشراف لسكن الفيالت2-45)لشكل ا
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 ( مخطط حركة الرياح لسكن الفيالت2-47)لشكل ا

 ( مخطط  توجيه المقاسم بيئيا لسكن الفيالت2-46 )لشكل ا



95 

  W3ية الموفرة للطاقة في منطقة تأهيل المباني السكنية البيئ: الثانيالفصل                                 الثانيالباب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مخطط توجيه الشوارع ضمن لسكن الفيالت2-48)لشكل ا

 ( مخطط توجيه الشقق بيئيا لسكن الفيالت2-49)لشكل ا
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 (Ecotectيول للشمس خالل السنة لسكن الفيالت باستخدام برنامج )( الظالل في اقل زاوية م2-50)لشكل ا

 (Ecotect)االنقالب الشتوي( لسكن الفيالت باستخدام برنامج )21/12( تظليل الشمس في يوم 2-51)لشكل ا



97 

  W3ية الموفرة للطاقة في منطقة تأهيل المباني السكنية البيئ: الثانيالفصل                                 الثانيالباب 

 للسكن االفرادي)الفيالت(الدراسة التحليلية التخطيطية ( 2-5الجدول )

 االشراف
الوجائب  ون على سلللللللمناحظ ان اشلللللللرار معظم الفيا  مقسلللللللوم الى  ،2م061 تقري االواحدة  مسلللللللاحة الفيا

 او على الشوارع الفرعية. الخلفية

توجيه 
 المقاسم

 

  ما ولي: من خال تحلو  مخطط توجيه المقاسم  ان  النسب المئوية
 % 0 جنوبي غربي(-التوجيه اسول )شمالي شر ي -1
 %16 جنوبي شر ي(-شمالي غربي)التوجيه الثاني  -2

 %35 غربي(-شر ي)التوجيه الثالق  -3
 %49 جنوبي(-)شماليالتوجيه الرا   -4

 
 
 
 
 

حركة 
 الرياح

الجنوب رب و الغ انفتاح التجم  العمراني نحوللتوجيه الجود لرياح المحبذة وذلك جود ل ناحظ فيه انتشلللللللللللللللار
 المساحا  الخ را  تعم  على التخفوف من أثرها. النس ة للرياح غور المحبذة فإن  الغربي اما

توجيه 
الشقق 

 بيئيا

 خطط توجيه الشقق  ان  النسب المئوية وفق ما ولي:من خال تحلو  م
 A1  0   شمالي غربي(-جنوبي غربي-)شمالي شر ي% 
 A2  (غربي جنوبي-شر ي شمالي-)0   جنوبي شر ي% 
 B1  (جنوبي شر ي-غربي جنوبي-)3   شمالي غربي% 
   B2( جنوبي شر ي-غربيجنوبي-)13   شمالي غربي% 

   C1 (غربي-شر ي-)8    جنوبي%  
   C2 6    شمالي(-غربي-)شر ي% 
 D1   (غربي-شمالي-)11   جنوبي% 

D2   38   جنوبي(-شمالي-)شر ي% 
 
 
 
 
 

توجيه 
 الشوارع

إن توجيه الشوارع مائم لدخول الرياح المحبذة من خال اانفتاح نحو الغرب والجنوب الغربي اما 
 ما  حبذة فإن نمايا  هذه الشوارع مغلقةتوجيه الشوارع الشمالي الجنوبي والذي  د يحم  رياح غور م

 ان  ت  اسبنية تعم   مصد للتخفوف من اسثر السلبي.
 
 
 
 
 

2توجيه 
16%

3توجيه 
35%

4توجيه 
49%

A1
0%

A2
0%

B1
4%

B2
16%

C1
10%
C2
8%

D1
14%

D2
48%
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 للسكن االفرادي)الفيالت(: المعمارية المقترحات -2
  ( التوجيه )شمالي جنوبي(:1الحل) -2-1

 ( للسكن االفرادي )الفيالت( 1( اقتراح الواجهة الجنوبية للحل)2- 52)الشكل 
 

 ( للسكن االفرادي )الفيالت( 1هة الجنوبية مع المدخل الرئيسي للحل)( اقتراح الواج2-53الشكل )
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 ( 1( اقتراح السطح االخير للحل)2-54)لشكل ا
 

 ( انابيب تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية 2-55)لشكلا
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 ( السطح األخير من جهة الواجهة الشمالية2-56)لشكل ا

 ة الشمسية في كامل الفيال( تطبيقات الطاق2-57)لشكل ا
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 ( للسكن االفرادي )الفيالت(1( فراغ الطابق األول للحل)2-59)لشكل ا

 ( للسكن االفرادي )الفيالت(1( فراغ الطابق األرضي للحل)2-58)لشكل ا
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 (جنوبي-كن االفرادي )الفيالت( والذي يعتمد التوجيه )شمالي( المقترحات التصميمية لنموذج الس2-6الجدول )
شكل وتكوين 

 الكتلة
 . دراسة التموين والتراجعا   ما يحقق اهدار التظلو 
  ة.تطبيقا  الطا ة الشمسيم   لتمام  التصميمتصميم السقف اسخور للمتلة م  دراسة موول 

 تصميم الفتحات
  (%70جنوبي- %30شمالي )ط واختار التوجيه دراسة نسب الفتحا   ما وتا م م  شرو. 
 في  افة النوافذ استخدام الزجاج الم اعف. 

 عناصر التظليل
  الجنوبية.على النوافذ  االفقيةاستخدام الماسرا  الشمسية 
 للبروزا  والتراجعا  والشرفا . ااستفادة من الظ  السا ط 
 .إ افة العرائش لتظلو  السطح 

 التهوية الطبيعية

 لتغوور المو    للمن مخطط الراحة بزيادة نسلل ة)دام بو  الدرج  ملقف إليصللال تموية رط ة اسللتخ 
 الرطو ة(

 عية. أحد حلول التدفئة والتبريد الطبي استخدام جدار ترومب  نافذة وسطية على الواجمة الجنوبية 
 .تصميم فتحتون متجاورتون في    فراغ لتحريك التموية الداخلية 

 االنارة الطبيعية
 ( لنق  اانارة الطبيعية عبر اانابوب الى الفراغا  الداخلية. األكريليكاستخدام   اب ) 
 .استخدام فتحا  واسعة وطولية لوصول اانارة الطبيعية الى العمق الداخلي 

 معالجات الغالف الخارجي

 الواجهات
 .استخدام جدار ترومب  نافذة وسطية على الواجمة الجنوبية 
 ن الفاتحة من الحجر لتخفوف المسب الحراري.استخدام اسلوا 
  مادة الفوم(.استخدام الجدران الم اعفة م  وجود ط قة عازلة( 

 السطح األخير

 .استخدام السقف اسخ ر م  مراعاة مسارا  الحر ة  
  استراحا . ااستفادة منماإ افة العرائش لتظلو  السطح ومم ن  
 ف السطح الى خزانا  أر ية لاستفادة منما في ري تجمي  مياه اامطار من خال فتحا  تصري

 السطح اسخ ر والوجائب الخ را  على مدت فترا  طويلة.
 تطبيقات الطاقات المتجددة

   اثنا  و   االواح والخايا الشمسية لتمون متعامدة م  الشمس. درجة 60 تم اعتماد زاوية مو 
 سرا  اافقية للنوافذ.استخدام الخايا الشمسية الممرو وئية على الما 
 استخدام انابوب القط  الم افئ الشمسية لتسخون المياه والتدفئة اسر ية. 
 . استخدام الواح الخايا الشمسية الممرو وئية  مظلة للمدخ 
  تمام  اانابوب واالواح الشمسية الممرو وئية م  تصميم السقف والواجمة وذلك للحفاظ على

 تلبية المدر منما في توفور الطا ة الممربائية.جمالية التصميم م  مراعاة 
 .ااستفادة من سطح بو  الدرج لو   الواح  مرو وئية 
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 غربي(:-( التوجيه )شرقي2الحل ) -2-2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( للسكن االفرادي )الفيالت(2( اقتراح الواجهة الغربية للحل)2-60)لشكل ا

 ( للسكن االفرادي )الفيالت(2لغربية مع المدخل للحل)( اقتراح الواجهة ا2-61)لشكل ا
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 ( للسكن االفرادي )الفيالت(2( اقتراح الواجهة الشرقية للحل)2-62)لشكل ا

 ( للسكن االفرادي )الفيالت(2( اقتراح تطبيقات الطاقة الشمسية بشكل متكامل مع تصميم الحل)2-63)لشكل ا
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 ( للسكن االفرادي )الفيالت(2شمسية بشكل متكامل مع تصميم الحل)( اقتراح تطبيقات الطاقة ال2-64)لشكل ا

 الواجهة الشرقية  لتظليل( المتسلقات الخضراء والكاسرات الشاقولية 2-65)لشكل ا
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 (غربي-شرقيعتمد التوجيه )( المقترحات التصميمية لنموذج السكن االفرادي )الفيالت( والذي ي2-7)الجدول 
شكل وتكوين 

 الكتلة
 . دراسة التموين والتراجعا   ما يحقق اهدار التظلو 
 المتلة مشا ه لتصميم الح  اسول م  مراعاة زيادة ااسطح المظللة. ش   وتموين 

 تصميم الفتحات
 (.%40 الغربية- %50 الشرقية) دراسة نسب الفتحا   ما وتا م م  شروط واختار التوجيه 
 في  افة النوافذ استخدام الزجاج الم اعف. 

 عناصر التظليل

 ية.على النوافذ الشر ية والغربية م  زيادة نسبتما على الشر  الشاقوليةية استخدام الماسرا  الشمس 
 . ااستفادة من الظ  السا ط للبروزا  والتراجعا  والشرفا 
 .إ افة العرائش لتظلو  السطح 
 (  على الواجمة الشر ية لزيادة التظلو .استخدام المخرما )وليسترا  

 التهوية الطبيعية

  لتغوور المو    للمن مخطط الراحة بزيادة نسلل ة)اسللتخدام بو  الدرج  ملقف إليصللال تموية رط ة 
 الرطو ة(

 .استخدام نافذتون وسطية وعلوية على الواجمة الغربية لتحريك وزيادة التموية 
  فراغ لتحريك التموية الداخلية.تصميم فتحتون متجاورتون في    

 االنارة الطبيعية
  لنق  اانارة الطبيعية عبر اانابوب الى الفراغا  الداخلية.  قباب )األكريليك(استخدام 
 .استخدام فتحا  واسعة وطولية لوصول اانارة الطبيعية الى العمق الداخلي 

 معالجات الغالف الخارجي

 الواجهات
 فاتحة من الحجر لتخفوف المسب الحراري.استخدام اسلوان ال 
  (بولي اوريتان)استخدام الجدران الم اعفة م  وجود ط قة عازلة. 

 السطح األخير

 .استخدام السقف اسخ ر م  مراعاة مسارا  الحر ة  
 . إ افة العرائش لتظلو  السطح ومم ن استخدامما  استراحا 
 الى خزانا  أر ية لاستفادة منما في ري  تجمي  مياه اامطار من خال فتحا  تصريف السطح

 السطح اسخ ر والوجائب الخ را  على مدت فترا  طويلة.
 تطبيقات الطاقات المتجددة

   اثنا  و   االواح والخايا الشمسية لتمون متعامدة م  الشمس. درجة 60 تم اعتماد زاوية مو 
 فقية للنوافذ.استخدام الخايا الشمسية الممرو وئية على الماسرا  اا 
 استخدام انابوب القط  الم افئ الشمسية لتسخون المياه والتدفئة اسر ية. 
 . استخدام الواح الخايا الشمسية الممرو وئية  مظلة للمدخ 
  تمام  اانابوب واالواح الشمسية الممرو وئية م  تصميم السقف والواجمة وذلك للحفاظ على

 لمدر منما في توفور الطا ة الممربائية.جمالية التصميم م  مراعاة تلبية ا
 .ااستفادة من سطح بو  الدرج لو   الواح  مرو وئية 
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 تأهيل السكن المتصل: -2-2-2-2
 المتصل: للسكن العمراني التحليل -1

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( المسقط االفقي للسكن المتصل2-66)لشكل ا ( مخطط االشراف للسكن المتصل2-67)لشكل ا

 للسكن المتصل ( مخطط  توجيه المقاسم بيئيا2-68)لشكل ا
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 (Ecotect( الظالل في اقل زاوية ميول للشمس خالل السنة للسكن المتصل باستخدام برنامج )2-70)لشكل ا

 ( مخطط توجيه الشقق بيئيا للسكن المتصل2-69)لشكل ا
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 ( مخطط حركة الرياح للسكن المتصل2-71)لشكل ا

( مخطط توجيه الشوارع للسكن المتصل2-72)لشكل ا  
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 المتصلالدراسة التحليلية التخطيطية للسكن ( 2-8)الجدول 

 االشراف
اغ ر اما ف)ان اشللرار الشللقة الواحدة مقسللم الى  سللمون م  الشللرفا ، وناحظ في المخطط  2م 200قري ا الشللقة ت

 شارع رئيسي او فرعي معزول نسبيا عن ال جوج( علىاو  عمراني يط  على مساحا  خ را 

توجيه 
 المقاسم

 

  ما ولي: من خال تحلو  مخطط توجيه المقاسم  ان  النسب المئوية
 %3 جنوبي غربي(-ول )شمالي شر يالتوجيه اس -1
 %25 جنوبي شر ي(-شمالي غربي)التوجيه الثاني  -2

 %26 غربي(-شر ي)التوجيه الثالق  -3
 %46 جنوبي(-التوجيه الرا  )شمالي -4

 
 
 
 
 

حركة 
 الرياح

ياح النسلللللل ة للر   الجنوب الغربي امالرياح المحبذة وذلك انفتاح التجم  العمراني نحو جود لناحظ فيه انتشللللللار 
 ثرها.على التخفوف من أتعم  المساحا  الخ را  في التجم  الشمالي الشر ي اا ان  فمي ا   غور المحبذة

توجيه 
الشقق 

 بيئيا

 من خال تحلو  مخطط توجيه الشقق  ان  النسب المئوية وفق ما ولي:
 A1  1    شمالي غربي(-جنوبي غربي-)شمالي شر ي% 
 A2  (ج-غربي جنوبي-شر ي شمالي)1    نوبي شر ي% 
 B1  (جنوبي شر ي-غربي جنوبي-)6    شمالي غربي% 
   B2( جنوبي شر ي-غربيجنوبي-)17   شمالي غربي% 

   C1 (غربي-شر ي-)20    جنوبي%  
   C2 6    شمالي(-غربي-)شر ي% 
 D1   (غربي-شمالي-)11   جنوبي% 

D2   38   جنوبي(-شمالي-)شر ي% 

 

 
 
 
 
 

توجيه 
 الشوارع

الشوارع مائم لدخول الرياح المحبذة من خال اانفتاح نحو الغرب والجنوب الغربي اما توجيه توجيه 
الشوارع الشمالي الجنوبي والذي  د يحم  رياح غور محبذة فإن نمايا  هذه الشوارع مغلقة  ما ان  ت  

 اسبنية تعم   مصد للتخفوف من اسثر السلبي.

1توجيه 
3% 2توجيه 

25%

3توجيه 
26%

4توجيه 
46%

A1
1%

A2
1%

B1
6% B2

17%

C1
20%

C2
6%

D1
11%

D2
38%
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 :متصلالللسكن  المعمارية المقترحات -2
  (:جنوبي-( التوجيه )شمالي1الحل) -2-1

 ( الواجهة الجنوبية توضح تشكيل الكتلة بشكل قوسي لالستفادة من االشعة الشمسية2-73)لشكل ا

 ( الواجهة الشمالية مع دراسة نسب الفتحات والوان مواد االكساء2-74)لشكل ا

 توجيه شرفات الواجهة الشمالية نحو الغرب (2-76)لشكل ا
 

 ةالمتسلقات الخضراء على الواجهة الشرقي (2-75)لشكل ا
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 ظ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة 60( بشكل كاسرات افقية على الواجهة الجنوبية وبزاوية Thin film( خاليا شمسية رقيقة )2-77)لشكل ا

 إضافة الى استخدام السطح األخير االخضر كملقف( االستفادة من بيت الدرج 2-78)لشكل ا

 الشمالية نحو الغرب لقطة منظورية توضح الواجهتين الشمالية والجنوبية وتوجيه شرفات( 2-79)لشكل ا
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 جنوبي(-توجيه )شماليالمتصل والذي يعتمد ( المقترحات التصميمية لنموذج السكن 2-9الجدول )

شكل وتكوين 
 الكتلة

 . دراسة التموين والتراجعا   ما يحقق اهدار التظلو 
 مة الجنوبية استق ال أمبر  در من ااشعة الشمسية.اعتماد التش و  القوسي للواج 
 . الواجمة الشمالية  سيطة م  وجود  عض الشرفا 

 تصميم الفتحات
  (%70جنوبي- %30شمالي )دراسة نسب الفتحا   ما وتا م م  شروط واختار التوجيه. 
 في  افة النوافذ استخدام الزجاج الم اعف. 
 ة نحو الغرب  عام  مساعد استق ال الرياح الغربية.توجيه الشرفا  في الواجمة الشمالي 

 عناصر التظليل
  في تظلو  النوافذ الجنوبية. كورنيش قوسي()االفقية الكاسرات الشمسية استخدام 
 . ااستفادة من الظ  السا ط للبروزا  والتراجعا  والشرفا 

 التهوية الطبيعية

  ة غوور المو    للمن مخطط الراحة بزيادة نسلل لت)اسللتخدام بو  الدرج  ملقف إليصللال تموية رط ة
 الرطو ة(

  أحد حلول التدفئة والتبريد الطبيعية. على الواجمة الجنوبية جدار ترومباستخدام  
 .تصميم فتحتون متجاورتون في    فراغ لتحريك التموية الداخلية 

 االنارة الطبيعية
 ي فتحا  الطولية على الواجمة الشللمالية فااسللتفادة من الفتحا  الواسللعة على الواجمة الجنوبية وال

 تحقوق اانارة الطبيعية.
 معالجات الغالف الخارجي

 الواجهات
  اسللللللللللتخدام اسلوان الفاتحة من الحجر على الواجمة الجنوبية والوان غامقة على الواجمة الشللللللللللمالية

 لتحقوق التوازن بون المسب والفقدان الحراري.
  (.بولي اوريتان)بونما ط قة عازلة  استخدام الجدران الم اعفة يفص 

 السطح األخير
 .استخدام السقف اسخ ر المعزول والمعالج لتخفوف ااحمال الحرارية 
  تجمي  مياه اامطار من خال فتحا  تصريف السطح الى خزانا  أر ية لاستفادة منما في ري

 السطح اسخ ر والوجائب الخ را  على مدت فترا  طويلة.
 طاقات المتجددةتطبيقات ال

   اثنا  و   االواح والخايا الشمسية لتمون متعامدة م  الشمس. درجة 60 تم اعتماد زاوية مو 
  اسللتخدام الخايا الشللمسللية الممرو للوئية( الر يقةThin Film شلل    ورنيش  وسللي فوق النوافذ  )

 .على  ام  الواجمة الجنوبية
  الت متعددةاستخدام الواح شمسية  مرو وئية( بلورPoly Crystalline) .على السطح اسخور 
 اسخور. على السطح استخدام انابوب القط  الم افئ الشمسية لتسخون المياه والتدفئة اسر ية 
  تمام  اانابوب واالواح الشللللمسللللية الممرو للللوئية م  تصللللميم السللللقف والواجمة وذلك للحفاظ على

 توفور الطا ة الممربائية. جمالية التصميم م  مراعاة تلبية المدر منما في
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 .ااستفادة من سطح بو  الدرج لو   الواح  مرو وئية 
  تجموز غرر صلللغورة على السلللطح احتوا  المسلللتلزما  التقنية للمنظوما  الشلللمسلللية إ لللافة الى

 الخزانا  المائية وذلك حفاظا على جمالية التصميم.
  (:غربي-شرقي( التوجيه )2الحل) -2-2

 

 المتسلقات الخضراءواستخدام ات للتظليل توضح االستفادة من البروزات والتراجع( 2للحل) الغربية( اقتراح الواجهة 2-80)لشكل ا

 استخدام السطح األخضر مع تطبيقات الطاقة الشمسية على السطح النهائي( 2-81)لشكل ا
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 يلبهدف التظل ضح االستفادة من البروزات واستخدام المتسلقات الخضراء والكاسرات الشاقوليةاقتراح الواجهة الشرقية تو ( 2-82)لشكل ا

 ( لقطة منظورية توضح الفراغ العمراني للسكن المتصل موضحا عليه الحلين حسب التوجيه2-83)لشكل ا

 في إنارة الشوارع واالشارات الضوئية( الخاليا الشمسية الذكية ضمن الموقع العام لتوليد الكهرباء المستخدمة 2-84)لشكل ا
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 صلت( الموقع العام يوضح الحلين المقترحين لنموذج السكن الم2-85)لشكل ا

 ( الفراغ الداخلي لمسقط السكن المتصل2-86)لشكل ا
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 (غربي-شرقيوالذي يعتمد التوجيه )المتصل ( المقترحات التصميمية لنموذج السكن 2-10الجدول )

شكل وتكوين 
 الكتلة

 .تش و  البروزا  والتراجعا  على الواجمتون الشر ية والغربية لتخفوف الحم  الحراري 
 .توجيه بروزا  الجدران في الواجمة الغربية نحو الجنوب استق ال ااشعة الشمسية 
 دة من التراجعا   شرفا  مظللة.ااستفا 

 تصميم الفتحات
  (.%40 الغربية- %50 الشرقية)دراسة نسب الفتحا   ما وتا م م  شروط واختار التوجيه 
 .استخدام الزجاج الم اعف في  افة النوافذ 

 عناصر التظليل
  الشا ولية للتظلو  على الواجمتون الشر ية والغربيةاستخدام الماسرا  الشمسية. 
 .تعم  البروزا  على طول الواجمة عم  الماسرا  الشا ولية لتحقوق التظلو  الجود 

 التهوية الطبيعية
  لتغوور المو    للمن مخطط الراحة بزيادة نسلل ة)تموية رط ة اسللتخدام بو  الدرج  ملقف إليصللال 

 الرطو ة(
 .تصميم فتحتون متجاورتون في    فراغ لتحريك التموية الداخلية 

 لطبيعيةاالنارة ا
 .تم تحقوق انارة طبيعية جودة الى حد ما من خال دراسة تو   ونس ة الفتحا  لم  واجمة 
 .تحقوق تناسب بون عرض الفتحا  وعمق الفراغا  الداخلية لوصول اانارة الطبيعية الى العمق 

 معالجات الغالف الخارجي

 الواجهات
 ن لتخفوف المسب الحراري.استخدام اسلوان الفاتحة من الحجر إلمسا  الواجمتو 
  (بولي اوريتان)استخدام الجدران الم اعفة يفص  بونما ط قة عازلة. 
  فا.لتخفوف المسب الحراري صي بالواجهات الخضراء الموسميةمعالجة الجدران الشر ية والغربية 

 السطح األخير
 .استخدام السقف اسخ ر المعزول والمعالج لتخفوف ااحمال الحرارية 
   مياه اامطار من خال فتحا  تصريف السطح الى خزانا  أر ية لاستفادة منما في ري تجمي

 السطح اسخ ر والوجائب الخ را  على مدت فترا  طويلة.
 تطبيقات الطاقات المتجددة

   اثنا  و   االواح والخايا الشمسية لتمون متعامدة م  الشمس. درجة 60 تم اعتماد زاوية مو 
 متعددةشمسية  مرو وئية  استخدام الواح ( التبلورPoly Crystalline) .على السطح اسخور 
 اسخور. على السطح استخدام انابوب القط  الم افئ الشمسية لتسخون المياه والتدفئة اسر ية 
  تمام  اانابوب واالواح الشلللللمسلللللية الممرو لللللوئية م  تصلللللميم السلللللقف وذلك للحفاظ على جمالية

 لبية المدر منما في توفور الطا ة الممربائية.التصميم م  مراعاة ت
 .ااستفادة من سطح بو  الدرج لو   الواح  مرو وئية 
  تجموز غرر صلللغورة على السلللطح احتوا  المسلللتلزما  التقنية للمنظوما  الشلللمسلللية إ لللافة الى

 الخزانا  المائية وذلك حفاظا على جمالية التصميم.
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 :المنفصللسكن هيل اتأ -2-2-2-3

 ( مخطط توجيه المقاسم للسكن المنفصل2-88)لشكل ا ( مخطط االشراف للسكن المنفصل2-87)لشكل ا

 (Ecotectباستخدام ) ( الظالل السنوية للموقع العام2-89)لشكل ا المسقط االفقي للسكن المنفصل( 2-90)لشكل ا
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 :المنفصلللسكن  العمرانيتحليل ال -1

  للسكن المنفصل ( مخطط حركة الرياح2-91)لشكل ا

 ( مخطط توجيه الشقق بيئيا2-92)لشكل ا

 (Ecotect( الظالل في اقل زاوية ميول للشمس خالل السنة للسكن المنفصل باستخدام )2-93)لشكل ا



120 

  W3ية الموفرة للطاقة في منطقة تأهيل المباني السكنية البيئ: الثانيالفصل                                 الثانيالباب 

 

 (Ecotect( ظالل الموقع العام في اقل زاوية ميول للشمس خالل السنة للسكن المنفصل باستخدام )2-94)لشكل ا

 المنفصلوتوجيه الشوارع ضمن السكن  مخطط نسب( 2-95)لشكل ا
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 الدراسة التحليلية التخطيطية للسكن المنفصل( 2-11)الجدول 

 االشراف
م  الشللللرفا ، وناحظ في المخطط اسللللتفادة  افة الشللللقق من أسلللللوب التجمي   2م 150مسللللاحة الشللللقة تقري ا 

 المتناوب للمقاسم والذي حقق اشرار جود لمافة الشقق من خال هذا التناوب.

يه توج
 المقاسم
 

  ما ولي: من خال تحلو  مخطط توجيه المقاسم  ان  النسب المئوية
 %5 جنوبي غربي(-التوجيه اسول )شمالي شر ي -1
 %21 جنوبي شر ي(-شمالي غربي)التوجيه الثاني  -2

 %43 غربي(-شر ي)التوجيه الثالق  -3
 %31 جنوبي(-التوجيه الرا  )شمالي -4

 
 
 
 
 

حركة 
 الرياح

ا  النسلللللللللللل ة امالغربي  والجنوبالغرب التجم  العمراني نحو  شللللللللللللار الرياح المحبذة وذلك انفتاحانتناحظ فيه 
 فإن توزي  المقاسم المتناوب يعم   مصد يشت  من  وة هذه الرياح.فمي ا تذ ر تقري ا للرياح غور المحبذة 

توجيه 
الشقق 

 بيئيا

 ما ولي:  ان  النسب المئوية وفقمن خال تحلو  مخطط توجيه الشقق 
 A1  3    شمالي غربي(-جنوبي غربي-)شمالي شر ي% 
 A2  (غربي جنوبي-شمالي شر ي-)3    جنوبي شر ي% 
 B1  (جنوبي شر ي-غربي جنوبي-)10   شمالي غربي% 
   B2( جنوبي شر ي-غربيجنوبي-)16   شمالي غربي% 

   C1 (غربي-شر ي-)16    جنوبي%  
   C2 22    شمالي(-غربي-)شر ي% 
 D1   (غربي-شمالي-)13   جنوبي% 

D2   17   جنوبي(-شمالي-)شر ي% 
 
 
 
 
 

توجيه 
 الشوارع

إن توجيه الشوارع مائم لدخول الرياح المحبذة من خال اانفتاح نحو الغرب والجنوب الغربي اما 
ما   توجيه الشوارع الشمالي الجنوبي والذي  د يحم  رياح غور محبذة فإن نمايا  هذه الشوارع مغلقة

 ان  ت  اسبنية تعم   مصد للتخفوف من اسثر السلبي.

A1
3%

A2
3%

B1
10%

B2
16%

C1
16%

C2
22%

D1
13%

D2
17%

1توجيه 
5% 2توجيه 

21%

3توجيه 
43%

4توجيه 
31%
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 :المنفصلللسكن  المعمارية المقترحات -2

 الواجهتين الجنوبية والغربية ( المعالجات البيئية على 2-98)الشكل 

 المتسلقات الخضراء على الواجهة الشرقية ( 2-96)الشكل  اجهة الجنوبية مع السطح لقطة منظورية للو ( 2-97)الشكل 
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لقطة منظورية للواجهتين الشمالية والشرقية( 2-99)الشكل   

 ( الخاليا الشمسية الذكية ضمن الموقع العام لتوليد الكهرباء إلنارة الشوارع واإلشارات الضوئية2-100)لشكل ا
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 الشقة مع الفتحات الداخلية لمسقط السكن المنفصل( فراغ 2-102)لشكل ا

 االخير كهربائية( بشكل متكامل مع تصميم السطح-( تطبيقات الطاقة الشمسية ) حرارية2-101)لشكل ا
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 مالحظة
على  تحمنف النسلللللل ة للسلللللل ن المنفصلللللل  فقد تم ا تراح نموذج واحد بدا من نموذجون وذلك ان السلللللل ن المنفصلللللل  

ت لللللللمن الواجما  تسلللللللتتشلللللللا ه بون الحلون و المقترحة  البوئيةالواجما  اسرب  و التالي فإن المعالجا  التصلللللللميمية 
 اسرب .

 مالقف على السطح االخيرإنهاء البروزات بشكل ( 2-103)الشكل  ( واجهة جنوبيةThin film) ( الخاليا الشمسية2-104)الشكل 

 لسكن المنفصل ا المقترحة ضمن (1)المالقف تفصيالت( 2-105)لشكل ا
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 نحو الغرب  وتوجيه الملقف توزيع بواري المالقف( 2-106)لشكل ا

  من المالقف الى الطوابق  الهواءحركة ( 2-107)لشكل ا
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 توزيع المالقف ضمن كامل المبنى( 2-108)لشكل ا

 من الحل المقترح للسكن المنفصلضاستخدام بيت الدرج كملقف ( 2-109)لشكل ا
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 المنفصل  السكنحل استخدام تقنية الحصاد المطري المقترحة ضمن ( 2-110)لشكل ا

 ومعالجة المياه ضمن الخزانات االرضيةحركة المياه ضمن تقنية الحصاد المطري ( 2-111)لشكل ا



129 

  W3ية الموفرة للطاقة في منطقة تأهيل المباني السكنية البيئ: الثانيالفصل                                 الثانيالباب 

  الحصاد المطري في السكن المنفصل:آللية عمل المالقف و توضيح 
 :المالقف -1
ة من البروزا  الجانبية في الواجمتون الشللللر يمن خال ااسللللتفادة  شلللل   متمام  م  التصللللميم الما ف تأمون م ت 

يم و د تم تقسا م من   الما ف على ش   بواري اسطوانية و و النمائي وزا  الى السطح بية فقد تم رف  البر والغر 
 :الما ف الى  سمون

  تحريك ل الما ف وذلكهذه ونقترح إ لللللللافة مراوح مي اني ية  لللللللمن  اسولىيغذي الطوابق الثاق  اسولالقسلللللللم
 .لارتفاع المبورالموا   من الما ف نظرا 

 لمراوح ان اارتفاع مائم لتحريك الموا . جا يحتاوهو  اسخورةيغذي الطوابق الثاق  سم الثانيالق 
 لشقة.ل ال اب الرئيسي فوق  فتحا الى الشقق عبر  الموا تم ااستفادة من بو  الدرج  ملقف ويتم إدخال  ما 

  المطري:الحصاد  -2
تم ت لللمون تقنية ااسلللتفادة من الحصلللاد المطري  لللمن ا تراح السللل ن المنفصللل  من خال تق  مياه اامطار عبر 

 ونقلما الى  للمنهحوق تتم معالجة المياه  (اسزرق في القبو )الخزان  أر لليةنا  اانابوب الزر ا ( الى خزا)انابوب 
ة الى منظوما  الطا ة الشللمسلليعبر انابوب )اانابوب الحمرا ( لوتم  عدها  للا المياه  (اسحمرالخزان )آخر خزان 

 من المياه المعالجة في ري  أي لللللا  ما يم ن ااسلللللتفادة خنة والمو لللللوعة على السلللللطح النمائيمولدة للمياه السلللللاال
 . المقسم الخاصةالحدائق النمائي و  اسخ رالسطح 

 المنفصل( المقترحات التصميمية لنموذج السكن 2-12لجدول )ا

شكل وتكوين 
 الكتلة

 مبر  در من ااشعة الشمسية.اعتماد التش و  القوسي للواجمة الجنوبية استق ال أ 
 . دراسة التموين والتراجعا   ما يحقق اهدار التظلو 
 . الواجمة الشمالية  سيطة م  وجود  عض الشرفا 

 تصميم الفتحات

 وفق ما ولي:واختار التوجيه البوئة المحلية  دراسة نسب الفتحا   ما وتا م م  شروط 
 .(%40 ربيةالغ- %50 الشرقية) - (%70جنوبي- %30شمالي )
 في  افة النوافذ استخدام الزجاج الم اعف. 
  الغربية. ةالتموية الطبيعيتوجيه الشرفا  في الواجمة الشمالية نحو الغرب  عام  مساعد استق ال 

 عناصر التظليل
  في تظلو  النوافذ الجنوبية. االفقيةاستخدام الماسرا  الشمسية 
 ية.اجعا  والشرفا   اسخص في الواجمتون الشر ية والغرب ط للبروزا  والتر ااستفادة من الظ  السا 

 التهوية الطبيعية
 الى الفراغا  الداخلية. الرط ة موية الطبيعيةتاستخدام بو  الدرج  ملقف إليصال ال 
  أحد حلول التدفئة والتبريد الطبيعية. على الواجمة الجنوبية جدار ترومباستخدام  
 راغ لتحريك التموية الداخلية.تصميم فتحتون متجاورتون في    ف 
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 االنارة الطبيعية
  ااسللللتفادة من الفتحا  الواسللللعة على الواجمة الجنوبية والفتحا  الطولية على الواجمة الشللللمالية في

 تحقوق اانارة الطبيعية.
 معالجات الغالف الخارجي

 الواجهات

  الواجمة الجنوبية. نوافذ على بروزا  استخدام جدار ترومب 
 ام اسلوان الفاتحة من الحجر على الواجمة الجنوبية والوان غامقة على الواجمة الشلللللللللللللمالية اسلللللللللللللتخد

 لتحقوق التوازن بون المسب والفقدان الحراري.
  ا.لتخفوف المسب الحراري صيف بالواجهات الخضراء الموسميةمعالجة الجدران الشر ية والغربية 
  (بولي اوريتان)لة استخدام الجدران الم اعفة يفص  بونما ط قة عاز. 

 السطح األخير
 .استخدام السقف اسخ ر المعزول والمعالج لتخفوف ااحمال الحرارية 
  تجمي  مياه اامطار من خال فتحا  تصريف السطح الى خزانا  أر ية لاستفادة منما في ري

 السطح اسخ ر والوجائب الخ را  على مدت فترا  طويلة.
 تطبيقات الطاقات المتجددة

   اثنا  و   االواح والخايا الشمسية لتمون متعامدة م  الشمس. درجة 60 تم اعتماد زاوية مو 
  اسلللتخدام الخايا الشلللمسلللية الممرو لللوئية( الر يقةThin Film شللل    ورنيش  وسلللي فوق النوافذ  )

 .على  ام  الواجمة الجنوبية
  الخايا الشمسية الممرو وئية استخدام( الر يقةThin Film) .ش    اسرة افقية فوق النوافذ  
  متعددةاستخدام الواح شمسية  مرو وئية ( التبلورPoly Crystalline) .على السطح اسخور 
 سخور.على السطح ا استخدام انابوب القط  الم افئ الشمسية لتسخون المياه والتدفئة اسر ية 
 ف والواجمة وذلك للحفاظ علىتمام  اانابوب واالواح الشلللللمسلللللية الممرو لللللوئية م  تصلللللميم السلللللق 

 جمالية التصميم م  مراعاة تلبية المدر منما في توفور الطا ة الممربائية.
 مائلة نحو الجنوب ااستفادة من سطح بو  الدرج لو   الواح  مرو وئية. 
  تجموز غرر صللللغورة على السللللطح احتوا  المسللللتلزما  التقنية للمنظوما  الشللللمسللللية إ للللافة الى

 ائية وذلك حفاظا على جمالية التصميم.الخزانا  الم
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 تأهيل السكن التوأمي: -2-2-2-4
 :التوأميللسكن  العمرانيتحليل ال -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوأمي( مخطط االشراف للسكن 2-113)ل لشكا

 ( مخطط  توجيه المقاسم بيئيا للسكن التوأمي2-114)لشكل ا

 ( المسقط االفقي للسكن التوأمي2-112)لشكل ا
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 ( مخطط توجيه الشقق بيئيا للسكن التوأمي2-115)لشكل ا

 التوأمي( مخطط حركة الرياح للسكن 2-116)لشكل ا
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 (Ecotectي اقل زاوية ميول للشمس خالل السنة للسكن التوأمي باستخدام برنامج )( الظالل ف2-118)لشكل ا

 التوأميتوجيه الشوارع ضمن السكن مخطط ( 2-117)لشكل ا
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 التوأميالدراسة التحليلية التخطيطية للسكن ( 2-13)الجدول 

 االشراف
أسللللوب التجمي  المتناوب م  الشلللرفا ، وناحظ في المخطط اسلللتفادة  افة الشلللقق من  2م 081الشلللقة تقري ا 

 للمقاسم والذي حقق اشرار جود لمافة الشقق من خال هذا التناوب.

توجيه 
 المقاسم

 

  ما ولي: من خال تحلو  مخطط توجيه المقاسم  ان  النسب المئوية
 % 0 غربي(جنوبي -التوجيه اسول )شمالي شر ي -1
 % 0 جنوبي شر ي(-شمالي غربي)التوجيه الثاني  -2

 %45 غربي(-شر ي)الثالق التوجيه  -3
 %55 جنوبي(-التوجيه الرا  )شمالي -4

 
 
 
 
 

حركة 
 الرياح

النسللللللللللل ة   الجنوب الغربي اماالغرب و  ناحظ فيه انتشلللللللللللار الرياح المحبذة وذلك انفتاح التجم  العمراني نحو
 المساحا  الخ را  تعم  على التخفوف من أثرها.للرياح غور المحبذة فإن 

توجيه 
الشقق 

 ئيابي

 من خال تحلو  مخطط توجيه الشقق  ان  النسب المئوية وفق ما ولي:
 A1  0    شمالي غربي(-جنوبي غربي-)شمالي شر ي% 
 A2  (غربي جنوبي-شر ي شمالي-)0    جنوبي شر ي% 
 B1  (جنوبي شر ي-غربي جنوبي-)0    شمالي غربي% 
   B2( جنوبي شر ي-غربيجنوبي-)0    شمالي غربي% 

   C1 ( غربي- يشر-)23    جنوبي%  
   C2 23    شمالي(-غربي-)شر ي% 
 D1   (غربي-شمالي-)27   جنوبي% 

D2   27   جنوبي(-شمالي-)شر ي% 
 
 
 
 
 

توجيه 
 الشوارع

إن توجيه الشوارع مائم لدخول الرياح المحبذة من خال اانفتاح نحو الغرب والجنوب الغربي اما 
والذي  د يحم  رياح غور محبذة فإن نمايا  هذه الشوارع مغلقة  ما توجيه الشوارع الشمالي الجنوبي 

 ان  ت  اسبنية تعم   مصد للتخفوف من اسثر السلبي.
 

 المقترحات المعمارية للسكن التوأمي: -2
تعتبر المقترحا  التصميمية للس ن التوأمي مشابمة للمقترحا  التصميمية للس ن المتص  م  تغوور ا عاد ونسب 

 وتطبوق المعالجا  المناخية  ما وتناسب م  التوجيه. المقاسم

3توجيه 
45%

4توجيه 
55%

A1
0%

A2
0%

B1
0%

B2
0%

C1
23%

C2
23%D1

27%

D2
27%
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   ( التوجيه )شمالي جنوبي(:1الحل) -2-1

 ( للسكن التوأمي1( الواجهة الجنوبية للحل )2-119)لشكل ا

 ة( لقطة منظورية توضح معالجات الواجهة الجنوبية مع الواجهة الغربي2-120)لشكل ا
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 ( لقطة منظورية توضح الواجهة الجنوبية مع تطبيقات الطاقة الشمسية المتكاملة مع السطح2-121)لشكل ا

 ( توجيه شرفات الواجهة الشمالية نحو الغرب باستخدام الكاسرات2-122)لشكل ا
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 جنوبي(-توجيه )شماليالتوأمي والذي يعتمد ( المقترحات التصميمية لنموذج السكن 2-14)الجدول 

شكل وتكوين 
 الكتلة

  دراسة التموين والتراجعا   ما يحقق اهدار التظلو. 
 .اعتماد التش و  القوسي للواجمة الجنوبية استق ال أمبر  در من ااشعة الشمسية 
 . الواجمة الشمالية  سيطة م  وجود  عض الشرفا 

 تصميم الفتحات
  (%70جنوبي- %30شمالي )دراسة نسب الفتحا   ما وتا م م  شروط واختار التوجيه. 
 .استخدام الزجاج الم اعف 
 واجمة الشمالية نحو الغرب  عام  مساعد استق ال الرياح الغربية.توجيه الشرفا  في ال 

 عناصر التظليل
  في تظلو  النوافذ الجنوبية. االفقيةاستخدام الماسرا  الشمسية 
 . ااستفادة من الظ  السا ط للبروزا  والتراجعا  والشرفا 

 التهوية الطبيعية
 الى الفراغا  الداخلية. استخدام بو  الدرج  ملقف إليصال الموية الطبيعية 
  أحد حلول التدفئة والتبريد الطبيعية. على الواجمة الجنوبية جدار ترومباستخدام  

 االنارة الطبيعية
  ااسللتفادة من الفتحا  الواسللعة على الواجمة الجنوبية والفتحا  الطولية على الواجمة الشللمالية في

 تحقوق اانارة الطبيعية.
 يمعالجات الغالف الخارج

 الواجهات

 .استخدام جدار ترومب  نافذة وسطية على الواجمة الجنوبية 
  اسللللللللللتخدام اسلوان الفاتحة من الحجر على الواجمة الجنوبية والوان غامقة على الواجمة الشللللللللللمالية

 لتحقوق التوازن بون المسب والفقدان الحراري.
  (نبولي اوريتا)استخدام الجدران الم اعفة يفص  بونما ط قة عازلة. 

 السطح األخير
 .استخدام السقف اسخ ر المعزول والمعالج لتخفوف ااحمال الحرارية 
  تجمي  مياه اامطار من خال فتحا  تصريف السطح الى خزانا  أر ية لاستفادة منما في ري

 السطح اسخ ر والوجائب الخ را  على مدت فترا  طويلة.
 تطبيقات الطاقات المتجددة

   اثنا  و   االواح والخايا الشمسية لتمون متعامدة م  الشمس. درجة 60 ية مو تم اعتماد زاو 
  اسللتخدام الخايا الشللمسللية الممرو للوئية( الر يقةThin Film شلل    ورنيش  وسللي فوق النوافذ  )

 .على  ام  الواجمة الجنوبية
  متعددةاستخدام الواح شمسية  مرو وئية ( التبلورPoly Crystalline) سطح اسخور.على ال 
 اسخور. على السطح استخدام انابوب القط  الم افئ الشمسية لتسخون المياه والتدفئة اسر ية 
  تمام  اانابوب واالواح الشللللمسللللية الممرو للللوئية م  تصللللميم السللللقف والواجمة وذلك للحفاظ على

 جمالية التصميم م  مراعاة تلبية المدر منما في توفور الطا ة الممربائية.
 تفادة من سطح بو  الدرج لو   الواح  مرو وئية.ااس 
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  تجموز غرر صلللغورة على السلللطح احتوا  المسلللتلزما  التقنية للمنظوما  الشلللمسلللية إ لللافة الى
 الخزانا  المائية وذلك حفاظا على جمالية التصميم.

  (:غربي-شرقي ( التوجيه )2الحل) -2-2

 ( للسكن المتصل2( الواجهة الغربية للحل )2-123)لشكل ا

 لحل المقترح للواجهة الجنوبية مع الواجهة الغربية( لقطة منظورية توضح ا2-124)لشكل ا
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 الكهربائية( المتكاملة مع السطح النهائي-( تطبيقات الطاقة الشمسية )الحرارية2-125)لشكل ا

 ( المتسلقات الخضراء كمعالجات للواجهات الشرقية للحلين المختلفين للسكن التوأمي2-126)لشكل ا
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 قي للسكن التوأمي( فراغ المسقط االف2-127)لشكل ا

 ( لقطة منظورية للفراغ العمراني للسكن التوأمي2-128)لشكل ا
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 (غربي-شرقيوالذي يعتمد التوجيه )التوأمي ( المقترحات التصميمية لنموذج السكن 2-15)الجدول 

شكل وتكوين 
 الكتلة

 .تش و  البروزا  والتراجعا  على الواجمتون الشر ية والغربية لتخفوف الحم  الحراري 
 .توجيه بروزا  الجدران في الواجمة الغربية نحو الجنوب استق ال ااشعة الشمسية 
 ادة من التراجعا   شرفا  مظللة.ااستف 

 تصميم الفتحات
 ( 40 الغربية- %50 الشرقيةدراسة نسب الفتحا   ما وتا م م  شروط واختار التوجيه%.) 
 .استخدام الزجاج الم اعف في  افة النوافذ 

 عناصر التظليل
  الشا ولية للتظلو  على الواجمتون الشر ية والغربيةاستخدام الماسرا  الشمسية. 
 . ااستفادة من الظ  السا ط للبروزا  والتراجعا  والشرفا 

 استخدام بو  الدرج  ملقف إليصال الموية الطبيعية الى الفراغا  الداخلية.  التهوية الطبيعية

 االنارة الطبيعية
 .تم تحقوق انارة طبيعية جودة الى حد ما من خال دراسة تو   ونس ة الفتحا  لم  واجمة 
 ون عرض الفتحا  وعمق الفراغا  الداخلية لوصول اانارة الطبيعية الى العمق.تحقوق تناسب ب 

 معالجات الغالف الخارجي

 الواجهات
 .استخدام اسلوان الفاتحة من الحجر إلمسا  الواجمتون لتخفوف المسب الحراري 
  (بولي اوريتان)استخدام الجدران الم اعفة يفص  بونما ط قة عازلة. 
  فا.لتخفوف المسب الحراري صي بالواجهات الخضراء الموسميةالشر ية والغربية معالجة الجدران 

 السطح األخير
 .استخدام السقف اسخ ر المعزول والمعالج لتخفوف ااحمال الحرارية 
  تجمي  مياه اامطار من خال فتحا  تصريف السطح الى خزانا  أر ية لاستفادة منما في ري

  را  على مدت فترا  طويلة.السطح اسخ ر والوجائب الخ
 تطبيقات الطاقات المتجددة

   اثنا  و   االواح والخايا الشمسية لتمون متعامدة م  الشمس. درجة 60 تم اعتماد زاوية مو 
  متعددةاستخدام الواح شمسية  مرو وئية ( التبلورPoly Crystalline) .على السطح اسخور 
 اسخور. على السطح سية لتسخون المياه والتدفئة اسر يةاستخدام انابوب القط  الم افئ الشم 
  تمام  اانابوب واالواح الشلللللمسلللللية الممرو لللللوئية م  تصلللللميم السلللللقف وذلك للحفاظ على جمالية

 التصميم م  مراعاة تلبية المدر منما في توفور الطا ة الممربائية.
 .ااستفادة من سطح بو  الدرج لو   الواح  مرو وئية 
 صلللغورة على السلللطح احتوا  المسلللتلزما  التقنية للمنظوما  الشلللمسلللية إ لللافة الى  تجموز غرر

 الخزانا  المائية وذلك حفاظا على جمالية التصميم.
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 األنواع المختلفة للسكن: مقارنة بين -2-2-2-5
 وتبون لنا ما ولي: W3منطقة لنماذج الس ن المختلفة في التحليل العمراني  من خال مقارنة

 W3لتحليل العمراني لنماذج السكن المختلفة في منطقة النسب المئوية ل ارنة( مق2-16)الجدول 
 التوأمي المنفصل المتصل االفرادي)الفيالت( 

توجيه 
 المقاسم

%3 % 0 جنوبي غربي(-)شمالي شر ي التوجيه األول  5%  0 %  

%25 %16 جنوبي شر ي(-شمالي غربي) التوجيه الثاني  21%  0 %  

%35 غربي(-ر يش) التوجيه الثالث  26%  43%  45%  

%49 جنوبي(-)شمالي التوجيه الرابع  46%  31%  55%  

توجيه 
الشقق 

 بيئيا

A1  0 شمالي غربي(-جنوبي غربي-)شمالي شر ي%  1% 3%  0%  

A2  (جنوبي شر ي-غربي جنوبي-شر ي شمالي) 0%  1%  3%  0%  

B1  (شمالي غربي-جنوبي شر ي-غربي جنوبي) 3%  6%  10%  0%  

B2  ( شمالي غربي-جنوبي شر ي-غربيجنوبي) 13%  17%  16%  0%  

C1  (غربي-شر ي-)8 جنوبي%  20%  16%  23% 

C2  6 شمالي(-غربي-)شر ي%  6% 22%  23%  

D1  (غربي-شمالي-)11 جنوبي%  11%  13%  27%  

D2  38 جنوبي(-شمالي-)شر ي%  38%  17%  27%  

 116039 176966 218434 141145 (2mن )المختارة لكل نوع من السك المساحة الكلية للبقعة

100%  100%  100%  100%  

 39455 45416 88932 38600 (2mمع الوجائب الخاصة )المقاسم  كامل مساحة

34%  25.6%  40.7%  27.3%  

 17028 53168 34710 41576 (2mالخضراء للفراغات العمرانية )المساحات 

14.6 %  30%  15.9%  29.5%  

 23420 35230 50447 24525 (2m) محيطة والفرعيةالمساحة الشوارع 

20.2%  20%  23%  17.3%  

-20)ون بللوصول الى تخطيط عمراني بوئي وجب ان تتراوح ما  المائمةو اعت ار ان نس ة المساحا  الخ را  
 تقري ا ناحظ ما ولي:  %22وجب ان ا تتجاوز المحيطة والفرعية وان نس ة الشوارع  (25%
 عتبر و المقاب  فإن نسللل ة الشلللوارع ت نسلللبيا متوسلللطةفإن المسلللاحا  الخ لللرا  تعتبر  :رادي)الفيالت(لسكككن االفا

 جودة ومائمة بوئيا.
 :و د يعتبر ذلك هدر في مسللللاحا   %27فإن نسلللل ة المسللللاحا  الخ للللرا   د تجاوز  نسلللل ة  السككككن المتصكككل

 اسرض و المقاب  فإن نس ة الشوارع تعتبر جودة ومائمة بوئيا.
 لنس ة و المقاب  فإن نس ة الشوارع  د تجاوز  ا متوسطة نسبيافإن المساحا  الخ را  تعتبر  سكن المنفصل:ال

 المائم بوئيا. (اانترلوك اط )المحددة ويم ن تعويض ذلك من خال رصف الشوارع ب
 :سلللللاحا  و د يعتبر ذلك هدر في م %27فإن نسللللل ة المسلللللاحا  الخ لللللرا   د تجاوز  نسللللل ة  السكككككن التوأمي

 اسرض و المقاب  فإن نس ة الشوارع تعتبر جودة ومائمة بوئيا.
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 :ما ولي النس ة لمواد البنا  المستخدمة في اسنواع المختلفة للس ن فقد تم ا تراح 
 W3( يوضح مواد البناء المقترحة إلكساء النماذج السكنية ضمن منطقة 2-17)الجدول 

 المواصفات اللون  اسم المادة
 2م  غ/ 2600 ثافة /  درجة  ساوة  بورة ابيض فاتح ي )سرمدا(حجر حلب

 2م  غ/ 2600 ثافة /  درجة  ساوة  بورة اصفر فاتح حجر)انصاري(
 معالج  عازل مائي بني غامق خشب سنديان

 المميزات
ودرجة  ساوة  بورة  مسامية  عيفة

 جدا
إلم انية إعادة تدويرها )بوئية 
-حجر صناعي-ج صونالى: 

 و  صناعي(غران

اسلوان عامسة وغور 
 ماصة للحرارة

عزل الحجر  مادة 
)سورو سان(  عازل 
 ا تصادية )لتوفرها   ميا   بورة( خارجي للرطو ة.

 المقترحة صور المواد
 ضد الرطوبة سويد معالجخشب  حجر)انصاري( حجر حلبي )سرمدا(

   

  ة اللوا ط الشمسية الممرو وئية حسب التصاميم المقترح الممربائي الذي توفرهنسب مقارنة الحم  تم حساب
 ففي فص  الربي  والخريف تمون النسب  ما ولي: 1ما وليلم  نوع من أنواع الس ن وفق 

 نسب مقارنة الحمل الكهربائي الذي توفره اللواقط الكهروضوئية خالل فصلي الربيع والخريف( 2-18الجدول )

 النموذج
نوع 
 اللواقط

مساحة 
 واقطالل

 2م

عدد 
اللواقط 
 الصافية

استطاعة 
 الالقط
Watt 

متوسط االشعاع 
الشمسي ربيع 
 وخريف)ساعة(

الطاقة 
 االجمالية
Watt 

مردود 
 النظام

الحمل 
 الكهربائي
Watt 

الحمل 
 الكلي
Watt 

 جنوبي(-فيالت )شمالي
 15200 0.8 19000 5 100 38 70 عادي

15200 Film 0 0 100 5 0 0.8 0 

 غربي(-يفيالت )شرق
 14800 0.8 18500 5 100 37 67.5 عادي

14800 Film 0 0 100 5 0 0.8 0 

 سكن منفصل
 جنوبي(-)شمالي

 26000 0.8 32500 5 100 65 120 عادي
50400 Film 112 61 100 5 30500 0.8 24400 

 سكن منفصل
 غربي(-)شرقي

 34800 0.8 43500 5 100 87 160 عادي
59200 Film 112 61 100 5 30500 0.8 24400 

                                                 

 ،  لية المندسة المي اني ية، جامعة حلبماجستير إدارة الطاقة في المبانيياسر،  ضاشواليد. م. 1 
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 سكن متصل
 جنوبي(-)شمالي

 53600 0.8 67000 5 100 134 247 عادي
127200 

Film 340 184 100 5 92000 0.8 73600 

 سكن متصل
 غربي(-)شرقي

 81200 0.8 101500 5 100 203 375 عادي
124400 Film 200 108 100 5 54000 0.8 43200 

 سكن توأمي
 جنوبي(-)شمالي

 28800 0.8 36000 5 100 72 133 يعاد
91600 Film 290 157 100 5 78500 0.8 62800 

 سكن توأمي
 غربي(-)شرقي

 43200 0.8 54000 5 100 108 200 عادي
66000 Film 105 57 100 5 28500 0.8 22800 

   فتمون نسب الحم  الممربائي  ما ولي: الصيفاما في فص 
 الصيف خالل فصل حمل الكهربائي الذي توفره اللواقط الكهروضوئيةنسب مقارنة ال( 2-19الجدول )

نوع  النموذج
 اللواقط

مساحة 
 اللواقط

 2م

عدد 
اللواقط 
 الصافية

استطاعة 
 الالقط
Watt 

متوسط 
االشعاع 

 صيفاالشمسي 
 )ساعة(

الطاقة 
 االجمالية
Watt 

مردود 
 النظام

الحمل 
 الكهربائي
Watt 

الحمل 
 الكلي
Watt 

 جنوبي(-يفيالت )شمال
 21280 0.8 26600 7 100 38 70 عادي

21280 Film 0 0 100 7 0 0.8 0 

 غربي(-فيالت )شرقي
 20720 0.8 25900 7 100 37 67.5 عادي

20720 Film 0 0 100 7 0 0.8 0 

 سكن منفصل
 جنوبي(-)شمالي

 36400 0.8 45500 7 100 65 120 عادي
70560 Film 112 61 100 7 42700 0.8 34160 

 سكن منفصل
 غربي(-)شرقي

 48720 0.8 60900 7 100 87 160 عادي
82880 Film 112 61 100 7 42700 0.8 34160 

 سكن متصل
 جنوبي(-)شمالي

 75040 0.8 93800 7 100 134 247 عادي
178080 Film 340 184 100 7 128800 0.8 103040 

 سكن متصل
 غربي(-)شرقي

 113680 0.8 142100 7 100 203 375 عادي
174160 Film 200 108 100 7 75600 0.8 60480 

 سكن توأمي
 جنوبي(-)شمالي

 40320 0.8 50400 7 100 72 133 عادي
128240 Film 290 157 100 7 109900 0.8 87920 

 سكن توأمي
 غربي(-)شرقي

 60480 0.8 75600 7 100 108 200 عادي
92400 Film 105 57 100 7 39900 0.8 31920 

   فتمون نسب الحم  الممربائي  ما ولي: الشتاءاما في فص 
 الشتاء خالل فصل نسب مقارنة الحمل الكهربائي الذي توفره اللواقط الكهروضوئية( 2-20الجدول )

نوع  النموذج
 اللواقط

مساحة 
 اللواقط

 2م

عدد 
اللواقط 
 الصافية

استطاعة 
 الالقط
Watt 

متوسط االشعاع 
 شتاءالشمسي 

 )ساعة(

الطاقة 
 االجمالية
Watt 

مردود 
 النظام

الحمل 
 الكهربائي
Watt 

الحمل 
 الكلي
Watt 

 جنوبي(-فيالت )شمالي
 10640 0.8 13300 3.5 100 38 70 عادي

10640 Film 0 0 100 3.5 0 0.8 0 

 10360 10360 0.8 12950 3.5 100 37 67.5 عادي
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 Film 0 0 100 3.5 0 0.8 0 غربي(-فيالت )شرقي

 سكن منفصل
 جنوبي(-)شمالي

 18200 0.8 22750 3.5 100 65 120 عادي
35280 Film 112 61 100 3.5 21350 0.8 17080 

 سكن منفصل
 غربي(-)شرقي

 24360 0.8 30450 3.5 100 87 160 عادي
41440 

Film 112 61 100 3.5 21350 0.8 17080 

 سكن متصل
 جنوبي(-)شمالي

 37520 0.8 46900 3.5 100 134 247 عادي
89040 Film 340 184 100 3.5 64400 0.8 51520 

 سكن متصل
 غربي(-)شرقي

 56840 0.8 71050 3.5 100 203 375 عادي
87080 Film 200 108 100 3.5 37800 0.8 30240 

 سكن توأمي
 جنوبي(-)شمالي

 20160 0.8 25200 3.5 100 72 133 عادي
64120 Film 290 157 100 3.5 54950 0.8 43960 

 سكن توأمي
 غربي(-)شرقي

 30240 0.8 37800 3.5 100 108 200 عادي
46200 Film 105 57 100 3.5 19950 0.8 15960 

  و اعت ار ان ااستماك الوومي للممربا   عد تطبوق المعالجا  البوئية التصميمية من خال جم  النسب السا قة
( ووميا واط 15000)الوومي   فيعتبر ااسللللللللللللتماك التقدوري ماعدا الفياوميا( واط و 10000)لم  شللللللللللللقة تقري ا 

 وتبون لنا الوفر السللنوي  (واط 5475000)والفيا   واط( 3650000)شللقة فإن ااسللتماك السللنوي لم   و التالي
  ما ولي:للطا ة الممربائية 

 السكن المختلفة ألنواعاالحمال الكهربائية السنوية ونسب الوفر السنوية النهائية ( 2-21الجدول )
 نسبة الوفر السنوي  (Watt) سنويةالحاجة ال عدد الشقق (Wattالحمل الكهربائي السنوي) النموذج
0007554 1 4240800 جنوبي(-فيالت )شمالي  78 % 

0007554 1 4129200 غربي(-فيالت )شرقي  76 % 

 % 33 43800000 12 14061600 جنوبي(-سكن منفصل )شمالي

 % 38 43800000 12 16516800 غربي(-سكن منفصل )شرقي

 % 23 175200000 48 40068000 جنوبي(-سكن متصل )شمالي

 % 20 175200000 48 34707600 غربي(-سكن متصل )شرقي

 % 30 87600000 24 25556400 جنوبي(-سكن توأمي )شمالي

 % 22 87600000 24 18414000 غربي(-سكن توأمي )شرقي

 نتيجة:
خدام المنظوما  ة  اسللللللتالممربائية المولد المبور في الطا ة الوفرمن خال المقارنة بون النسللللللب السللللللا قة وتبون لنا 

اع الس ن الوفر الحاجة السنوية تقري ا، اما  النس ة ل ا ي أنو  د تجاوز  )الفيا ( النس ة للس ن اافراديف الشمسية 
ما لتلبية الحاجا  اسسلللاسلللية من الممربا  م  ااخذ  عون ااعت ار إم انية ااسلللتفادة من جود الى حد  الوفر يعتبر

تطبوق من  المتو   للفراغا  الداخلية إ للللللللللللافة الى الوفر التدفئةسللللللللللللية الحرارية في توفور تطبيقا  الطا ة الشللللللللللللم
 و أخذ هذه العوام  الخارجي إ للللللللللللللافة الى دور جدار ترومب على الواجما  الجنوبية للغار البوئية معالجا ال

 المربون  ثاني أو سللللللود واان عاثا  ال للللللارة لغازسللللللتماك الطا ة امجتمعة  عون ااعت ار نسللللللتطي  التخفيض من 
 .في الحفاظ على بوئة عمرانية صحيةتدفئة التقلودية مما يساهم الناجم عن اللجو  الى وسائ  ال



148 

  W3ية الموفرة للطاقة في منطقة تأهيل المباني السكنية البيئ: الثانيالفصل                                 الثانيالباب 

 الباب الثاني ملخص 
أهميللة ااطاع الللدائم والمسلللللللللللللتمر على اسمثلللة العللالميللة المحققللة للمعللاوور البوئيللة على اختار التللأموللد على  

 ستخاص النقاط الازمة للوصول الى م اني بوئية مائمة للمناخ المحلي.شروطما المناخية وذلك بمدر ا
مو لللللللوع توفور الطا ا  البدولة وا مو لللللللوع التخلص من النفايا   W3لم تأخذ الدراسلللللللة التخطيطية لمنطقة  

نما  ان  اسولوية في الدراسلللللة هي   عون ااعت ار ومحطا  المعالجة الم انية الجود  لتموين العمراني البوئيلوا 
 .للمقاسم الس نية وتوفور المساحا  الخ را  العامة والنصف عامة بنسب مقبولة

وتفود لسلللنة الدراسلللة تأثور الظال الناتجة عن ارتفاعا  الم اني خال  يم ن  ااسلللتعانة  البرامج المتخصلللصلللة 
 الدراسة في تحدود تأثور اارتفاعا  ووجائب الم اني على اادا  الحراري لما. هذه

 المعاوور التالية: عد المعماري البوئي المقترح لمافة النماذج وفق م  دراسة الت 
 (ECOTECTمراعاة الحم  الحراري للواجما  المختلفة خال فصول السنة من خال تحلولما على برنامج ) -1
  راعلى الماسلللللللللل-ادراج تطبيقا  الطا ة المتجددة  طريقة متماملة م  تصللللللللللميم المتلة )فوق السللللللللللطح النمائي -2

 (على درابزين الشرفا -الشمسية
 ومب(استخدام جدار تر -استخدام بو  الدرج  ملقف)ااعتماد على التموية الطبيعية والوسائ  المساعدة لما  -3
 المختلفة للغار الخارجي للمبنى.تطبوق المعالجا  المناخية  -4
وف قف النمائية لتخفاسللللتخدام العناصللللر الخ للللرا  في الواجما  المعر للللة للشللللمس  شلللل   م اشللللر وفي ااسلللل -5

 الحم  الحراري.
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 والتوصياتالنتائج 

 
 
 
 
 
 

 
 البيئي: على مستوى التخطيط 
االستتتتتتمن عواملاالاماااإلمج دابيئ عااليمةاملممةاإلدستتتتتتب لاعالاااإلم  جتااإلستتتتتتبجئةائممعاإلئةتتتتتتماااإلاليمةااإلل  ئئةا .1

مأ دلام اإلال عفاااإلمحئطةا هاإلذاافإلااإلمصتتتتتتتتتتمئلااإلاليمتاإلدمستتتتتتتتتت اللايئتاالائبللاممال ملام املطئ امل    ا
 اج ص ااإلمج د.

مصتتتتتتتتتت عئةااال )ااإلمح ل ادئاب فةاااإلملطئ ااإلاليمتاهعافاالاالعاملامحقيقاإلدلصتتتتتتتتتتلطااإلئاملطئ االيمتاج ئ ا .2
 . ةبااممال ماالاالئمم ائةالاإلاليمئة(

اإلملطئ ااإلاليمتاإلدمق سلااإلسبجئةا  لمئ  امق سلا أ   عاللئ متامج س ةالأةب طاممن لمةاممج غلام ااإلمأاليعاادئا .3
ةا زلإلةاالااإلح بمأميلاف اغ ااام اجئةاستتتتتتتبجئةاملاملفي االيمةاستتتتتتتبجئةاصتتتتتتتحئةا مجةاإلاإلمستتتتتتت ح اااإلل تتتتتتت ا ا

 اإل مئسئةالم ميلامس ح اال  ا الاس ةافتا دتااإلمئم  اااإل م اجئةااإلسبجئة.
ا الاااإلالع ا  مدئةااإلمصمئلااإل م اجتااإلاليمتايئتاالاجألذا  يلااالام   ااالهمم لا م ايدت: .4

 ةاةتتتعوالامئ هاإلظلاه ااإلل  ئئةااإلمؤث واادئااإلمالجئا)ع ئةااإلح ا وااإلل  ئئةاةتتتم  الصتتتئن ةالستتت اةااإل    ا  
 االة  عااإلةمستةاح بةااإلةمسالزالئةاسقلطااة م  ةااإل طل ةااإلجسالئة(.

 ااإلمق ستلاملئئهاالالجئةااإلستبجئةامملمم ام ااج صت ااإلمج داف تلاالااالهمم لا مستأإلةاائبللامئم الاأهمئةا
 لملاثلامح لإلةامدالئةااإلممطد  اااإللظئنئةالاإلئم إلئةااالل ى.

 اإل م اجت.الاإلمئم ااإلمالجئالظئنةام ايم   ضاالادمسملعميلا م إلااإلح ا  ةااإل احةامحقيق 
 البيئي: على مستوى التصميم 
اإل احةااإلح ا  ةاللطافصتتتتتلطااإلستتتتتجةاعللااإلدئل ااإلئالستتتتت ماااإلمعفمةالاإلمالييقالذإل ااال امطاليقاامحقيقائمبل .1

يئئ اام امطاليقااستتتتتتتتتتتم اماابج  والاإلم لئةااإلطالئ يميلملااجستتتتتتتتتتتتاملممةلمحقيقااإلم  إلئ اااإلمج لئةااإلملممةا
 .االسم ل ااإلسجلياإلدط  ةاإلمعفمةالاإلمال  عااإلطالئ ئةالاإلذيايج بساالعل هاادئاملنئضا

النتائج

البيئيالتصميم على مستوى 

على مستوى توفير الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة

على مستوى التخطيط البيئي



150 

الغي ه (اةتتتمسب ستتت ااااإلاإلملمدنةا)ااإلمظديالستتت ماااجميئةااستتتملعالاإلدجلافذااإلح ا ياااإلحماافتااإلملنئضاجستتت ة .2
ااإلجلافذامظديااتفاف دتا ةتتتتبالاإلمطاليقاا لبالي والمستتتتمحقااالهمماجستتتت ةبحدلطامج لئةاإلدغلفااإلل  ئتام مال ا

 .اإلمج س ةالالمئ  ااإلال س اا
الستتتتتتتمن عواملااااإلط  ةةام اإمب جئةااستتتتتتتم ل املاإلدحعااليمتابحاااإلطالئ يميلالاالج  وااإلم لئةااإلمأاليعاادئاعل  .3

 اإلمسمقالدئة.ا ملااألالجئةامطل  ه اسملعام  الااالس إليتااإلقعئمةا)اإلمل ق(افتامحقيقااإلم لئةااإلطالئ ئةالا ا عوا
  ةاملااهلااإل لاماااإلمتامحققااإل احةااإلح ااإلمملافقام ااإلمج دااإلمحدتائ مال امصتتتمئلااإلغلفااإلل  ئتاإلدمالجئا .4

االهمم لاااللايجصتاادئااإلج حئةااإلئم إلئةافق اعللااالهمم لااأص  افقعاادئاللفالا  ج ااإليللإلدمسملعميلا
 اإلمالجئ.اهميم  افتامحقيقااإلجئ  ااإللظئنتافتا  إلجلاحتااإلمج لئةاادئااإل غلاملا

 .لاإلدمالجئصمئلااإلاليمتااإلمسمعاإلدلصلطااإلئاماسملعالاملاعاالج  اطالئ ئةامحدئةاذاااملاصن اااليمئةائيعوام لا .5
ادئااألعا ااإلح ا يالئ ممعاالمئ  ااإلجلعااألجستتتتاادئاإلهامأثي ااإلل  ئئةاالإلدئع اااالالستتت  ام عواجلعالملفال .6

 اال مص عئة.ااإلج حئةاإإلئا  ب  فةااإلئم إلتااإلةبااملفي 
ااإلح ا ياااإلالستتتتتاإلملنيقالاإللائ  اااالستتتتققاادئامستتتتملىاااإلل تتتت ا ااإل ج صتتتت املا ن  إلئةااالستتتتمن عواج ئمبج .7

 صئن ا  ب  فةااإلئاعل ه ااإلئم إلت.
ل صتتتتئةااممصتتتت لا ستتتتئ الإلللاب ةتتتتقاب إلدللااألالئضاااإلل  ئتاإلدمالجئاذااادغلفملاعااالستتتت  اإلااستتتتملعال .8

إلذإل افإلااإلع استتتتةااإلدلجئةاإلملاعااإلالج  اإل  اأهمئةاةاصتتتتئن ئمبلاألايد تاعل اف  طافتالنضااستتتتم ل ااإلط  ةا
 فتاامدئةااإلمصمئلااإلاليمتاإلدمالجئ.

  تطبيقات الطاقة المتجددة:و توفير الطاقة على مستوى 
 لاإلالمدة اإل    اط  ة مثا إلدط  ة اإلممئععو األل ىا اإلمصتتتت ع  إهم ط ئ جئ ال اإلةتتتتمستتتتئة اإلط  ة ادئ االامم ع .1

 اإلالن  و إلمحقيق اإلمص ع  لهذهااإلةمسئة اإلط  ة اليل مال مااإلافملااإلممبل لغي ه ة لاإلئز  اإلمع لط  ة اإلحيلئة
 .االسملعال فت اال مص عئة

   ضالدل مج   اعيعو الاما ادئ يمل ق ذإل  ألل ح إلئ  ا مبدنة  أج   اإلةتتتمستتتئة اإلط  ة ادئ اإلحبل يئت ال .2
 مم  إلدط  ةةااإلح إلئة إلدمصتتتت ع  اإلج تتتتلت لط  م عيع إإلئ   ب تتتت فة اإلمقديعئةة اإلط  ة مصتتتت ع  مل اإلمج طق
 اإل  يع. اإلمعى ادئ لاسملعام   اإلةمسئة اإلط  ة مقجئ ا إلمطل   حممئة هج   يئ ا

 تتتت فةااإلئاإالل صتتتتةافتااإلمعفمةالاإلمال  عاإلم  جتااإلستتتتبجئةااعالاااالستتتتمن عواملااإلمئ يزااااإلمقجئةااإلملف واإلدط  ة .3
استتتتملعالامطالئق اااإلط  ةااإلةتتتتمستتتتئةافتامستتتتليلااإلمئ هالملإليعااإلال  ي  افتااإلمج زطاهتاامدئةاا مصتتتت عئةاادئا

 اإلمعىااإل  يعاسلا اادئااإلملاطلاالااإلحبلمة.
ااعوامستتتتتملئ ااةتتتتتبدئةالئستتتتتمطئ ئمبلامحقيقااإلمال ماااليلااإلمجظلم اااإلةتتتتتمستتتتتئةالمصتتتتتمئلااإلمالجئاملاللطا .4

اإلمصملااإلعمجااليلاأالث املامسملىافتا لالاحعاباط  اط   امميزاإلدمالجئاالااإلحن ظاادئاجنسااإلط   ابم ا
 هلااالم افتااألالجئةااإلم   لئة.
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 املاللطااالإلمزالاالإ ة عاااملفي ااإلط  ةإلسدل ااإلمسملعلاعل اه لافتاملنئضااسم ل ااإلط  ةا .5
ع ا اأهمئةاملفي ااإلط  ةالغئ تااإلم  فةاال ذاااإلمن للاألامن للااالستتمعامةايد تاعل ااستتدالئ ااإلاليمتا دةااإللاتا .6 لا 

 فتا اللطااإلج ساإلدسبلااإلمجلنضااإلط  ة.
 

 
 

 

 البيئي: لى مستوى التخطيطع 
ااإلمأاليعاادئاأهمئةامأهياااإلمئم  اااإلسبجئةااليمئ الم ميلااإلم  يي ااإلاليمئةا ملااإلع اس اااإلمصع ة. .1
لااإلاليمتافتاامدئةااإلمصتتتتتتتمئاإللستتتتتتتمن عوامج  لذإل اااإلع استتتتتتتةمحدياااإلم طئ اااإلاليمئةاإلدمل  ااإل  لا الاا تتتتتتت ل وا .2

 إلدمالجئ.ا
ع استتتتتتتةاإمب جئةام تتتتتتتميلامالجلإللئئ ااإلط  ةااإلممئععوا تتتتتتتملااإلع استتتتتتتةااإلملطئطئةاملاللطااستتتتتتتملعالااإلط  ةا .3

 ئةااإلمئ هالمال   امئ هااالمط  .ااإلةمسئةافتااج  وااإلةلا عالاإلس ح اااإل  مةالع اسةامئ يزامحطةاإلم  إل
الز عاةئةلاإلمستتتتتطح اااإلم مااإلجلافي ا  ستتتتتم م طاصتتتتتئن استتتتتئم الالااإلن اغ اااإل م اجئةااإلمأاليعاادئاأهمئةام طيت .4

 ئيعو.امج لئةاللالام طتااإلمتااإلملسمئةااالجلاعاملامالللااالالئن اااإلةلا عائ جالتاادئااالةئ  
هاملاأث ااإلل  ئئةاالسئم ااإلس ح ااإلم اإلاإل م اجئةااإلمالدئ ااالسندمتافتااالس  ااإلن اغ ااملنيقااالامم عاادئا .5

بالي افتامقدياااإلالن  وااإلمج لئةا ن ااز  عوااالةتتتتت ةااإلةتتتتتمستتتتتئةااإلمج بستتتتتةةالالائقمصتتتتت ااإلمالدئ اادئااإلةتتتتتلا عا
 لملااإلممبلا لطااالجم إلل االعالاملااالسندا.اإلم ب  ااإلملصصةاإلسي اا

إلمالجئايمج ستتتتام املئئهااالالمئ  اأجلاعااألةتتتئ  ااإلمز لاةا م ااإلمستتت ح اااإلل تتت ا ااإلمحئطةا  ألالجئةمجستتتيقا .6
 لاإلظلطااإلممس  طةاادئه.

 اإلحص عااإلمط ي(ا ملااإلمل  ااإل  لالا ا عوام  إلئم  اإللسمن عوامج  .)أهمئةاع اسةامئمئ امئ هااالمط  ا .7
ا ماااالستتتتتمثم  الا اط  ااإلح  ةاإلدمصتتتتتملافتام  االز  عوام عيااجظ لا تتتتت  طةااإلالج  اإلدمجطقةااإلمع لستتتتتةاإلدستتتتت .8

 ا م ا امالل ج ااممج ستام ااإلحدلطااإلاليمئة.
 

التوصيات

البيئيالتصميم على مستوى 

على مستوى توفير الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة

على المستوى االداري 

على مستوى التخطيط البيئي
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 البيئي: على مستوى التصميم 
اإلمج داام ايمل لام  اإل   طةاإل مدئةااإلمصمئلااإلاليمتاإلألالجئةااإلسبجئةااالهمم لاالمطاليقااإلم  يي ااإلاليمئةااإل  إلمئةا .1

 اإلم اثااإلمحدتاإلدمعيجة.لا
اإلل  ئئةا م ايمج ستتتتتتتام املئئهااإلمالجئالاالةتتتتتت افام اإاط  ااأللإللئةاإليج  والاإلم لئةاع استتتتتتةاجستتتتتتتااإلنمح اا .2

 اإلطالئ يميل.
 إلن اغ ااحستافصلطااإلسجة.ملظيقاابمب جئةاإا عوااالفقئةااسملعالاحدلطام جةافتامصمئلااإلمس   ا .3
 ادئاصحةااالجس ل.ااالامم عاادئاملاعااالس  اعالدئةااليمئةاالامؤث  .4
استتملعالااإل ج صتت ااإلمظددةاإلدلائ  اايؤث اائ تت اادئااالستتمن عوااإلمثدئاملا تتل ااإلج   اإلذإل ائن تتاااستتملعالا .5

اإل ج صتتتتتتتت ااإلممح بةافتامظدياااإللائ  االاإلمتاممأ دلام ااإلظ لفااإلمج لئةافتااإلصتتتتتتتتيقالاإلةتتتتتتتتم  ا م ائحققا
 .ح ا يال لنقااإلحماااإلاإلن معوااإلمثدئاملااال   وااإلطالئ ئةا

از  عو ح ط نتف ةاإلمحئطة اإلجلافذ مل طالئ ئةاإ تتتتت  و إلمحقيق ململ اإلن اغ اااإلعالدئة امق ئبللا أل ئن تتتتتا .6
مؤعيااإلئاااإلمتسمسملعلااالج  وااالصطج ائةا ل  إلم إلت أ ا طالئ ئة إ   و إإلئ اإل  يعو االئزا اسمل   مقااإل

 .اإلط  ة اسم ل  مال إليق  ف 
سلا اادئامسملىااالسط ااإلج  مئةاالاادئامسملىااإللائ  اام ام اا وامأميلااالسمن عواملااالسط ااإلل  ا ا .7

 اإلصئ جةااإللزمةاإل  .
 .إلسبجئةااإلقع ااااإلح ا  ةاإلدم  جتاإلمحسيلااإلملاصن اااإلح ا  ةاإلدغلفااإلل  ئتاإلدمالجئامحسيلا  ل وا .8
اإلمق لمةاااإلح ا يااإلذيائحققااإل زطالذإل االمطاليقاحدتامعيجةافتاإلدم  جتااإلل  ئتااإلغلفام  إلئةججصتتتتتتتتتتتتت ا  .9

استتتتتتتملعالااإلزئ عااإلم تتتتتتت اقافتااإلنمح اااإلل  ئئةالاإلذيايؤعيااإلئاامغيي اإإلئا  ب تتتتتتت فةااإلمطدل ةااإلح ا  ة
ا ئتاإلل ااإلغلفامستتتتتتتتتتتتتت حةا  لملفااإل م اجئةااإلن اغ ااعالاااإلح ا  ةااإل احةاإلمحقيقااإللزمةااإلط  ةاملفي 
افئه.ااإلنمح االئلعالجس ة

  توفير الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة:على مستوى 
ااإلمجمئة امدئة فتااإل  مةااال مصتتتتتتتت عئة اإلقلااع ملاإلممئععو(ا اإلط  ة مصتتتتتتتت ع  بأحع (اإلةتتتتتتتتمستتتتتتتتئة اإلط  ة م ع .1

 .إلدط  ة اإلح إلئة اإلمقديعئةااإلمص ع  بالعيااالاإل   االسملعالااإلمع  ئت فت ئعئ ااإلالع إلذاايدزلا اإل م اجئةة
إلدمالجئايئتاالامالعأااجعامصتتتتتتتتتتتمئلااإلمالجئابباااذااجهاملااإل  لائعااالااإلط  تاالاامدئةااإلمصتتتتتتتتتتتمئلااإلمال مدتا .2

ئةالإلئساب ألإللا ااإلةمسئة(ااثج  ااإل مدئةااإلمصمئم)جألذا  يلااالام   ااإل ج ص ااإلمقجئةااإلم  فةاإلقة وااإلمالجئا
   عااجم  م  .

للطاملفي امستتت  اااح بةال صتتتةاإل  المحط اامزل عال لعاااإلمةتتتئئ اادئااستتتملعالااإلستتتئ  ااااإلال  ي مئةامل .3
 ب  ي متا ملاملا قااإلسئ  ااافتاباامئم .
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 تتت ل واملفي ا  اعواالئ ج ااممال مدةاإلعىااإلم م   يلاحلطاإمب جئ اااإلمجظلم اااإلةتتتمستتتئةالز  عوااإلمجستتتيقااليلا .4
اليلااإلط   ااإلم م  ياااللمصتتتتتتتت صتتتتتتتت اااإل جعستتتتتتتتئةااإلملمدنةاإلدلصتتتتتتتتلطااإلئامصتتتتتتتتمئلامميزاملف اإلدط  ةايعمجا

 لاإلمقجئ اااإلحعيثة.
استتتتتتملعالااإلمئ يزااااإلال  ي مئةااإلمجزإلئةاذااااإلالن  وااإل  إلئةالاإلملف واإلدط  ةاإ تتتتتت فةااإلئااستتتتتتملعالاحستتتتتت ستتتتتت اا .5

 اا.االصطج ائةاحبلا  بج  ومإلدا لمئة
اامدئ اااإل حثالاإلمطل  اإلدللئ ااإلةمسئةا ملامحل  ل:افتاسمم ا اأهمئةااال .6

 مالجلإللئئ امصجئ ااإلللئ ااإلةمسئةاا اامالدنةالأالث ابن  و.مح لإلةائ اا 
 مطل  امالجلإللئئ ائعيعوام جةاممئ اإمب جئةااالمال  امص مئلام م   ةامميزو. 

 ةع ئةامملئةا100ملااأ ااح ا و ع ئة ممطدت اإلمت االستتملعام ا فت ا مصتت عئة اإلةتتمستتئة إلط  ةا مقجئ اام ع .7
 ملئئه جحل م سة اإلح ئةع ئةامملئةةامم ايئ ااا300اال اإلح ا و ع ئ ا عم امز عاج مبدن  ا االم ائ ع اليجم 
 اإلط  ة مالدنة لنض ل  إلم إلت مالدنم   لنضإل مج   اإلم  لض لز  عوااإلمستتتتتتتتتتتتملعمة األئ زوامطل  إل اإل حث
 .اإلج مئة

ل  إلم إلتاز  عوااإلئعلىا مالدنم   لنضإل مج   اإلم  لض لز  عوااإلمستتتتتتتتتتتتتملعمة األئ زوامطل  إل اإل حث ملئئه .8
 .اال مص عئة

ائةاإلملااال امجاإاعاعاللطاملااإلةتتتتمستتتتئةااإلط  ةااستتتتملعالا أهمئةالاإل ستتتتمتااإلةتتتت التالاإللاتاابحستتتت سمطل  ا .9
 .اإلحمدةاهذهافتاابالمئةالاإلمس همة

 ملظيقامظلااملا قااإلسئ  ااالاامعوااالج  والاإلمظلاااإلحعامقاإلم مااالجظ لااإلط  ةااإلةمسئة. .10
عل  ةاإلعمجامطالئق اااإلط  ةااإلةتتمستتئةافتااإل مدئةااإلمصتتمئمئةامم ائستت هلافتاام م   ةامستت  ق ااإ  مةامةتتئئ  .11

 اإلط  ة.ائحققاملفي افتااسم ل اا إلتامسملىااادئااإللصلطااإلئامصمئلالملطئ 
اإلمئ  تافتاالاالسمن عواملاهذهاالسمم ا افتامم   ةااإلمئ  تااإل  إلمئةافتاملفي ااإلط  ةالملسئ ااإلم  فةاال  ةا .12

 اإلمسمقالدئة.اإلمة    ا
 :اعلى المستوى االداري
عالااإلعلإلةاإلدقط ا اااإلملمدنةااإلمتام ملاالمطاليقامقجئ اااإلط  ةااإلممئععوا تتتتتتتتتتتملااإلقط عااإلستتتتتتتتتتتبجتاملاأهمئةا .1

مب جئةاإاط  ا  لضاطل دةااألمعاالعللافلامعاإلمةتتتتئئ ا للطاملنئضااإل ستتتتللااإلئم بئةاادئااستتتتمي اعااإلقط الا 
 اإلمئمم ااإلمحدتاادئااسملعام  .

ا–ازطاملاعاالج  الاا–ج ظمةامن ضاادئااإلمصتتملامطاليقااإلحعااألعجئاملااإلةتت لطااإلاليمئةا)مةتتبيااا لااع ال تت .2
 مقجئ ااممئععو(الم مال اهذهااإلقلااعااإلم ئ  ااألس ستافتااإلم لئل.

 إيئ عاجل لال لا  إلمج زطااإلمجلن ةااإلط  ةافتاسل   . .3
بلمةةاألس   ااإلح إلئةا  إلجس ةاإلدحا مص عئةائعاا حستاا م األاامدئةاالج  ااإلالياااإلمجلنضااإلط  ةاهتاامدئةا .4

فإجهاملااإلممبلاإلدحبلمةاألامالجتاالجنستتتت  اهذاااإلجلعاملااإلمستتتت اللالمالئ هاإلدملاطلاادئاةتتتتبااأ ستتتت طةاليذإل ا
 مالللا عالف ااادئاجنس  ااإلالثي .
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م ال تتت اةتتت لطال صتتتةاإل مدئةااإلالج  اهذهااةاإلالج  اإلحبلمةا  لضال صتتتةا  مدئةااملف ملااإلممبلاأئ تتت األا .5
م تتتتتملالملافقاامدئةاملفي ااإلط  ةافتااإلم  جتا)لذإل ا  عال تتتتت ا  جللاالج  ائعيعاي ااتاممطد  اااستتتتتم ل ا

 اإلط  ة(.
إ  ا ا لاجيلالجظلائعيعواالستتتملعالامطالئق اااإلط  ةااإلةتتتمستتتئةافتااإلم  جتااإلستتتبجئةةالطدتااإلمق    الاإلع استتت اا .6

 ط اااإلمة لع.اإلل صةاال  افتاملط
إ  ا ا لاجيلامجظلالمحعاملااالةتتتتتغ طااإل ةتتتتتلامتاإلألستتتتتط ا)اإلمستتتتتمق لاااإلن تتتتت مئةالغي ه (امم ائستتتتت ااامدئةا .7

 م بيتااإلمجظلم اااإلةمسئةاادئااألالجئةااإلق ممةاادي  .
مةتتئئ ااإلصتتج ا اااإلمحدئةابجم عااإلملاعااإل  زإلةالاإلزئ عااإلم تت اقاهلاممطدتاأستت ستتتاالستتملعالاهذهااإلملاعا .8

 مطالئق اااإلالج  .افت
الاالهمم لاالم   قااإلطلتاادئاالل ئ اااإلمصتتتتتتتمئلااإلاليمتةااإللاتااإلاليمتامجمئةاإلمؤستتتتتتتستتتتتتت اااألال عئمئةادئاا .9

 لأس س لااإلم  فت.المطل  ام   ام ل
يلامألذا  يلااالام   ااإلمقد  اااإلمج لئةاالام م   ةائعيعواأةتتتتب طااإلم م   يلاادئااالمال  امةتتتتئئ ااإلم جعستتتتيل .10

 لاإلةم  الاسملعالااألس إليتااإلمالجلإللئئةاإل ف ابن  واأعا ااج ص ااإلمالجئ.اإلصيقا
استتتتتتال لامج جاع ااثق فةااإلمصتتتتتمئلااإلاليمتاإلعىااإلم م   يلاالل تتتتت تاادئااإلمؤستتتتتستتتتت اااإلم دئمئةامن ياايئ .11
املنئضإلمحقيقااإلمصتتتتمئلااألمثاالاإلاإلحعيثةالذإل ااع استتتتةامقجئ اااإلط  ةااإلممئععولااأستتتت إليتااإلم  إلئ اااإلاليمئة 

 ملااسمجزافااإلط  ةافتا ط عااإلم  جت.
اإلاللاع اادئامجنيتتذاهتتذهااإل تت مدتتةااإلمحدئتتةاإلز تت عواف لااإل متتاام االتتذاأهمئتتةامتتع  تتتااإلاللاع اااالاممتت عاادئ .12

 اإلمص مئلااإلحعيثةاإلمطالئق اااإلط  ةااإلممئععو.
حئةاةتتتتتتةاصتتتتتتإ  مةامح  تتتتتت ااام   نئةا أهمئةااإلاليمةالاإلحن ظاادئااإلط  ةالعل ه ااألستتتتتت ستتتتتتتافتامحقيقام ئ .13

 إليجس ل.
ز  عوااإللاتااإلاليمتاإلعىااأله إلتاملاللطام ةتتيعااستتم ل ااإلط  ةاعالاااإلمج زطالاستتملعالااألئ زوااإلال  ي مئةا .14

 اإلملف واإلدط  ة.
اإلمحقيقالمم  ستتتتتتم لااإل مدئةالذإل أثج  امع  ال لااةئإلق تتتتتت ئ ااإلاليمادئااإلم جعستتتتتتيلااإلم مقافتاع استتتتتتةااايملئت .15

 اإل م اجتااإلم م  ي.قط عااإلاالسمم ا ااإلاليمتافتا
ا
ا

------------------------ 
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 29 واالصطناعية ى مستوى تحقيق االنارة الطبيعيةعل 1-2-2-4
 29 اإلضاءة الطبيعية 1
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 33 سكن العناصر األساسية للمسقط االفقي لل 2

 35 على مستوى مواد البناء والعزل 1-2-2-6
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 46 الحلول المناخية للفتحات الخارجية 3-1

 46 خالصة الفصل الثاني 
 48 في المباني السكنيةالفصل الثالث: الطاقات المتجددة وتطبيقاتها كحلول لتوفير الطاقة  1-3
 48 أنواعها(-مصادرها-مفهوم الطاقة )تعريفها 1-3-1
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