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ABSTRACT: 
The sustainable architecture has recently witnessed a remarkable development in the modern 
building construction, which emphasizes the call for sustainability of the building because of the 
negative impacts on the environmental system and the lack of sustainability of these buildings. 
The study comes from the necessity of knowing the reasons for the lack of environmentally 
suitable housing for most members of low income society In Egypt and the absence of solutions 
and treatments in addition to the deterioration of the social housing environment in most existing 
housing and cost does not correspond to the economic situation of most members of the 
community. 
 This study aims to find integrated design solutions to provide social and environmental housing 
to achieve the user's comfort in all aspects, whether economic, social or environmental, and to 
ensure the protection of the environment through the work of analytical study of global housing 
buildings and the use of some of these methods to improve the local social housing and reduce 
the negative effects of Through the integra       tion of modern building techniques with 
traditional techniques used to meet the requirements of the environment and the individual.The 
study is based on axes that study the relationship of housing efficiency to the surrounding 
environment, and reduce the cost of energy consumed to reach some of the foundations of the 
environmental design of buildings. 
Keywords: Social Housing - Environmental Design - Energy Consumed – Heating And  
                    Cooling Design  

  سكان االجتماعيترشید استھالك الطاقة بمباني اإل
  

   ٢ فودةمھند ٠ و د٢ و وائل صدیق مصطفى١ محمد عرفھ جودةزینب
   الھندسة المعماریة ، المعھد العالى للھندسة والتكنولودجیا بالمنصورة ١

   جامعة المنصورة–كلیة الھندسة ٢
  :الملخص

البناء الحدیث البناء والتي تؤكد علي الدعوة الي استدامة البناء  ي شھدت العمارة المستدامة مؤخرا تطورا ملحوظا ف
، وتأتي ھذه الدراسة وذلك لما یحدث الیوم من تأثیرات سلبیة على المنظومة البیئیة وعدم تحقیق استدامة ھذه المباني 
ي مصر وعدم وجود من ضرورة معرفة اسباب عدم توفر مساكن تتالءم بیئیا ألغلب أفراد المجتمع محدود الدخل ف

حلول ومعالجات لھا باإلضافة الى تدھور بیئة المسكن االجتماعي في معظم المساكن الموجودة وبتكلفة ال تتوافق مع 
و تعمل ھذه الدراسة على إیجاد حلول تصمیمیة متكاملة لتوفیر مسكن . الحالة اإلقتصادیة لمعظم أفراد المجتمع 
ن جمیع النواحي سواء أكانت إقتصادیة أوإجتماعیة أو بیئیة وضمان حمایة اجتماعي بیئي یحقق راحة المستخدم م
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البیئة من خالل عمل دراسة تحلیلیة لمباني سكنیة عالمیة واستخدام بعض تلك االسالیب لتحسین االسكان االجتماعي 
تقلیدیة المستخدمة لتلبیة متطلبات المحلي ، وتقلیل االثار السلبیة لھا من خالل دمج التقنیات الحدیثة للبناء مع التقنیات ال

وتتبلور الدراسة حول محاور تدرس عالقة كفاءة المسكن بالبیئة المحیطة، وتقلیل تكلفة الطاقة المستھلكة . البیئة والفرد
للوصول لبعض أسس التصمیم البیئي لمباني االسكان االجتماعي في المدن الجدیدة في مصر و إیجاد حلول لبعض 

 . ھاالتي تعیق أصحاب المباني الستخدام تلك األسالیب مثل حل أزمة زیادة تكالیف استخدامتلك المشكالت 
  ٠التبرید و طاقة التبدفئة – الطاقة المستھلكھ – التصمیم البیئي -اإلسكان االجتماعي : الكلمات االفتتاحیة  
  

    :ةــــــــ المقدم )١(
تكامل من جمیع النواحي سواء بیئیا او إجتماعیا أو  إقتصادیا ھذه الدراسة تمثل محاولة لتحقیق مسكن اجتماعي م

لضمان سالمة وراحة مستخدمیھ وتوفیر مسكن لفئات المجتمع خاصة فئة الشباب باإلضافة الى توضیح ثقافة استخدام 
حیث . ي طرق التشغیل المالئمة للبیئة وكیفیة مساھمتھا في تقلیل التكالیف وعدم ارتباطھا فقط بذوي الدخل العال

شھدت السنوات األخیرة ازدھار في أعداد مباني االسكان اإلجتماعي  لفئة الشباب مع عدم دراسة للظروف المحیطة و 
  .كیفیة التقلیل من تكلفة الطاقة المستخدمة لتلك المباني 

 الوقت الحاضر یرتبط مفھوم العمارة البیئیة بدراسة التأثیرات المحددة للحضارة ، فھو مصطلح ایكولوجي یھتم في
بدراسة عالقة العمارة واتصالھا بالبیئة ،وترافقھا نظرة باتجاه العودة الى الحفاظ على دراسات مركز الطاقة المتجددة 
الوطنیة اقتصادیا ، ومؤكدة على إدارة وتنظیم مصادر الطاقة ووظائف المباني  مع محیطھا الخارجي ، و االھتمام 

  .كفء لتوظیف الحفاظ على المصادر الطبیعیة بكفاءة بالبیئة الداخلیة لتكوین نظام 
  
  : اإلشكالیة البحثیة  )٢(

العمارة البیئیة ھي انعكاس لحضارة الشعوب في عصرنا ھذا ، واألن یشھد العصر تحوالت فكریة في ھذا المجال 
قابل عدم مالئمة تلك في م  تكمن مشكلة البحث الرئیسیة في ارتفاع تكالیف مباني االسكان االجتماعيو المعماري،

الخ ، وعدم تحقیقھا ....المباني للبیئة كعدم تحقیھا للراحة الحراریة و استھالكھا للطاقة الكھربائیة بصورة كبیرة 
 تمحورت مشكلة البحث في عدد من األسئلة  و.لعناصر االستدامة  لفئات المجتمع المحلي من ذوي الدخل المنخفض

  :وھي كالتي 
  ى زیادة تكالیف المسكن االجتماعي والتي ال تتماشى مع القدرات االقتصادیة ألغلب الشباب؟ما الذي أدى ال  -
ماھي االسباب التي أدت لعجز الدولة والمؤسسات االجتماعیة من توفیر مسكن متكامل بیئیا وإنسانیا لغیر   -

 .القادرین من أفراد المجتمع والطبقات الفقیرة 
  : الھدف من البحــث )٣(
ر معاییر التصمیم المستدام لتصمیم مباني االسكان االجتماعي لدمجھا مع  المبادئ البیئیة  للوصول لبعض أسس تطوی   

التصمیم البیئي المستدام لمباني االسكان االجتماعي في المدن الجدیدة في مصر و إیجاد حلول لبعض الصعوبات التي تعیق 
  .مة زیادة تكالیف استخدام الطاقات على المدى البعید أصحاب المباني الستخدام تلك األسالیب مثل حل أز

   :یتضمن الھدف الرئیسى مجموعة من األھداف الفرعیة
   :االھداف البیئیة : أوال 

  .ضمان حمایة البیئة وتقلیل الضرر الناتج من المباني غیر المالئمة للمنطقة  - 
 .تاء محاولة توفیر أجواء الراحة الحراریة على مدار العام من صیف وش - 
  :االھداف االقتصادیة : ثانیا

 .الوصول الى حلول للتمویل االقتصادي العائد للدولة على المدى الطویل - 
  :الفرضیات  )٤( 

 .التصمیم البیئي لمباني االسكان االجتماعي یؤدي الى تقلیل تكالیف البناء والتشغیل بالمقارنة بالمباني التقلیدیة  - 
  :المنھجیة )٥( 

 تقلیل التكالیف للمستخدم عن طریق وتقلیل التكالیف للمستخدم ایجاد حلول بیئیة تجعلھ تعمل على حث في تتلخص منھجیة الب
 )(حساب كیفیة تأثیرھا على الفراغ باستخدام برنامج  و)كالطوب وانواع الزجاج المختلف و العزل (استخدام مواد في البناء 

Design Builderة المستھلكة تقلیل استھالك الطاق و الوصول الى.  
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   مفھوم اإلسكان اإلجتماعي )٦(
  البیئيمباني االسكان االجتماعي

ٌلھا متطلبات واحتیاجات تصمیمیة  ٌ ٌ
 خاصة لكل مجتمع ولكل فترة زمنیة

،حسب )١(كما موضح بالشكل
ٌالوظائف التي تؤدیھا تلك المباني  ً

تختلف تلك وٌوالمتطلبات  الفعلیة لھا، 
. ت مع مرور الوقالمتطلبات

ویمكننا االستفادة بشكل فعال من 
تجارب الدول المتقدمة في ھذا 
المجال سواء تشابھت الظروف 

علي أداء  أللوصوللأو اختلفت 
 .للمبني بیئیا واقتصادیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناء وحدات سكنیة فقط، ولكن یدخل  االجتماعي البیئيفال یعني اإلسكان
 مفھوم العمارة البیئیة بدراسة  ارتباطافي ھذا اإلطار قواعد ونظم كثیرة منھ

ھو مصطلح یھتم بدراسة عالقة العمارة واتصالھا و، مبنى التأثیرات المحددة لل
 الطاقة استخدامتجاه العودة الى الحفاظ على ا بواعادة النظر ،وترافقھا بالبیئة

ظائف  وتنظیم مصادر الطاقة وولتأكید إدارة اقتصادیا ، لمستھلكة وكیفیة تقلیلھاا
 وھناك عدة برامج  المباني  مع محیطھا الخارجي ، و االھتمام بالبیئة الداخلیة

    .) ٢(حدیثة لدراسة تلك المحددات كما بالشكل 
  
  :  اإلسكان اإلجتماعي بمصر )١-٦(

صول بیع او االیجار بھدف توفیر المسكن المالئم لشرائح المجتمع التي التسطیع الحلالمعروض لالمیسر السكن  ھو
 وال شك أن دعم، ةطقمنكل خاصة ب اشتراطات ذاتعلي معاییر ئھ استنادا  بناة السوق العقاري ویتم تنمیعلي مسكن من خالل

وتعتبر نسبة بناء ھذه المباني ،  ً الشرائح مھما بلغت تكلفتھ سیكون أقل كثیرا من الثمن الباھظ الذي یدفعھ المجتمعالحكومة لھذه
  .) ٣( كما موضح بالشكل  ) ١(ولة الحكومیةمن أكبر نسب مباني الد

 
  :مفھوم العمارة المستدامة  )٧(

نسبة بناء مشروعات االسكان االجتماعي -)٣(شكل  ٣
 ghttp://www.newcities.gov.e: المصدر–  بالدولة

 

یمثل االسكان االجتماعي بمصر ) ١( شكل - ١
https://weghatnazar1.wordpress.com  

 design( یوضح استخدام برنامج ) ٢(شكل  - ٢
buielder ( لعمل الدراسات البیئیة لالسكان البیئي
 design builder:  المصدر – االجتماعي

  

  

  

  

  

http://www.newcities.gov.e
https://weghatnazar1.wordpress.com
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العمارة المستدامة ھي تصمیم المباني مع مراعاة وضع األھداف البیئة والتنمیة المستدامة نصب أعیننا، وتسعى 
 واالعتدال في استخدام مواد البناء والطاقة العمارة المستدامة إلى تقلیل التأثیرات السلبیة للمباني على البیئة وذلك بتعظیم الكفاءة

  .) ٤(ولھا بعض المعطیات المطلوبة لتحقیق المبادء التي تنادي بھا االستدامة كما بالشكل  )٢(وتطویر الفراغات
  

  : مبادئ العمارة المستدامة )١-٧(
  .Quality ودة ـــ التركیز على الج-  
  .Reuseادر ـ أعادة استخدام المص-  
  .Reduce استھالك المصادر  ترشید-  
  .Protection Natureة ــــــــــــ حمایة البیئ-  
  .Toxics Disposal التخلص من الملوثات -  
  .Recycle  استخدام المصادر القابلة للتدویر -  
  .Economic Life Cycle تطبیق تكلفة دورة الحیاة الكاملة -  

  
  
  
  :نالمسكعالقتھا بالطاقة واستھالك  مفھوم )٨(

یستخدم  ، ال تفنى وال تستحدث من العدمھيً ، ویظل مقدارھا ثابتا و بالمبنىالطاقة ھى القدرة الالزمة ألداء شغل
 بحیث یتضاعف استھالك الطاقة العالمي خالل الفترة من ١٩٧٠منذ عام  % ٢.٥العالم الطاقة بنحو متسارع یبلغ معدلھ 

-١٩٩٠للسنوات % ٩٨  بارتفاع النمو العالمي في استھالك الطاقة إلي ، حیث تنبأت ھیئة الطاقة العالمیة١٩٩٣ -١٩٧٠
٣( ٢٠٢٠ ( .  

یحتل استھالك الطاقة لالستخدامات السكنیة والتجاریة المركز الثالث بین النشاطات المختلفة في المناطق الحضاریة ، 
على أھمیة دراسة مصادر الطاقة وكیفیة جمالى االستھالك القومى للطاقة  ، مما یدل إمن  % ١٨وبنسبة مقدارھا حوالى 

   .٢٠١٤ الى ٢٠٠٦تزاید استھالك الطاقة بمصر خالل عام ) ٥(ویوضح الشكل)  ٤ (ترشیدھا في المسكن
  :كیفیة إدارة الطاقة بالمبنى  )٩(

  
  

مستدامة، فعند في المباني ھو تأكید لمبدأ العمارة البیئیة ال ) ٥( یعتبر طرح الحلول الممكنة لترشید استھالك الطاقة
مرحلة التصمیم ألي مبنى البد من األخذ قي االعتبار الطاقة الكلیة الشاملة لجمیع المراحل الالحقة، كمرحلة تشیید المبنى ثم 

ومن عوامل تحقیق األداء األفضل الستھالك . ًمرحلة التشغیل واالستغالل وصوال إلى مرحلة انتھاء المبنى بالھدم واإلزالة 
  :الطاقة 

  معطیات
 اجتماعیة

بیئیة معطیات  

  معطیات
 اقتصادیة

 الباحث:  ئیة ، المصدرمكونات المنظومة البی) ٤(شكل  – ٤

 www.tradingeconomic.com world bank: المصدر -)  ٢٠١٢-٢٠٠٦(یوضح نمو اجمالي الناتج المحلي في مصر بین عامین) ٥ (شكل – ٥

http://www.tradingeconomic.com
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  .لــــــــــل الكتـوجیھ المبنى، وشك ت–
   .التحكم في الطاقة الشمسیة، والریاح- 
  . ھالكــــــــــــــ أنظمة مراقبة لالست–
  . جةــــــ حساب معدالت التلوث النات-
  .د ـــــــــــــة والتبریـــ أنظمة التدفئ-
  . خطط استعادة الطاقة واعادة التشویر –
  ) :إسكان إجتماعي ( لوحدة سكنیة الدراسة التحلیلیة )١٠(

الوصول  یمكن ال التي النتائج لبعض الحاالت المعماریة من أھم الوسائل التي تعمل على تحقیق تعتبر وسیلة التحلیل الدراسي
 المتغیرات من على العدید تحتوي المدروسة الحالة تكون عندما لالستخدام مناسبا األسلوب ھذا ویكون أخرى،  لھا بأسالیب

وفي المرحلة االتیة .تجریبیة من خالل البرامج التحلیلیة  بطرق مالحظتھا یمكن والتي البعض بعضھا مع المرتبطة ملاوالعو
سوف نعرض جزء من الدراسة العملیة الحدى المباني السكنیة االجتماعیة بثالث أقالیم مناخیة مختلفة وھي اقلیم الساحل 

م الشبھ صحراوي ،وتم اخیار ثالث مدن جدیدة وھي دمیاط الجدیدة و القاھرة الجدیدة الشمالي و االقلیم الصراوي و االقلی
  .والمنیا الجدیدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
( اصر مختلفة وھي ــــتم القیام بالمقارنة بین المبنى الحالي و المبنى المعدل باستخدام ثالث عن  الدراسة العملیة )١-١٠(

  )الزجاج ، العزل الطوب ، 
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 ، الدور األخیر)غرب 

 ar.google earth .egypt .org:  المصدر – یوضح المواقع التي تم اختیارھا لعمل الدراسة العملیة)  ٦ (شكل – ٦
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 :ائط المبنىح: أوال )١-١-١٠(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  :سقف  المبنى: ثانیا  )٢-١-١٠( •
  
  
  
  
  
  
  

  

 للسقف في المبنى القائم والمبنى المعدل المقارنة بین مواد البناء  یوضح )٢(جدزل   

  :مواد البناء 
  طرطشة اسمنتیة
  طوب حراري

 طرطشة اسمنتیة

  المبنى الحالي 

ط 
حوائ

ال
  

  ) المادة العازلة استخدام( المبنى المعدل 

  :مواد البناء 
  طرطشة اسمنتیة
  طوب حراري

  )بولي یوریثین (  عازل حرارة 
  طوب حراري
 طرطشة اسمنتیة

  )استخدام أنواع مختلفة لطوب البناء (المبنى المعدل  المبنى الحالي 

  :مواد البناء 

  طوب اسمنتي مصمت *
  ي ثقیلــــــــطوب رمل* 
  طوب رملي خفیف *
  طوب طفلي مصمت *
 طوب اسمنتي مفرغ *

  :مواد البناء 

 طوب طفلي مثقب

ط 
حوائ

ال
  

  ) العازلةاستخدام المادة(المبنى المعدل  المبنى الحالي 

  :مواد البناء 
  طرطشة اسمنتیة
  الخرسانة المسلحة

  )بولي یوریثین (عازل حرارة  
  (sand)رمل 
  )mortar(مونة 
  اسمنتيبالط

  :مواد البناء 
  طرطشة اسمنتیة
  الخرسانة المسلحة

  (sand)رمل 
  )mortar(مونة 
   اسمنتيبالط

 

   

الس
 قف

  المقارنة بین مواد البناء للحائط في المبنى القائم والمبنى المعدل یوضح )١(جدزل 
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 ) :زجاج الشبابیك (فتحات المبنى : ثالثا  )٣-١- ١٠(  •
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  في صورة رسم بیاني) design builder(بعض نتائج البرنامج  )٢-١٠( 

    : والمعدلفرق طاقة التدفئة للمبنى الحاليلمبنى الحالي والمعدل ،وة التبرید ل توضح فرق طاق
  نتائج عزل االسقف  ) ١-٢-١٠(
  
  
 

    
  
  

  

  

  

  :مواد البناء 

  )أبیض عادي ( زجاج مفرد 

   :عزل االسقف

ـــة قــــل عنـــد اســـتخراج الن تـــائج اتــــضح ان معـــدل التدفئ
 بالقـــاهرة الجديـــدة فـــي الـــسنة ٦٣٩ KWhبمقـــدار 

،KWhبالمنيــا الجديــدة ،   ١٠٠٦ KWh٧٨١ 
  .بدمياط الجديدة

ـــــــى  ــــصل الـ ــــ ـــــد لي ـــ ـــــدل التبري ــــــــل معـــ ــــــضا تقلي ــ ــــــــم اي  وت
KWhــــــــدة ،   ٢٢٨٨ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ـــاهرة الجدي ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــ  بالق
KWhــــــــ٢٤٢٨ ـــا الجديــــ ـــــــ ـــــ ــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــدة ، بالمنيـ ـــــــ ــــــ  ــــ
KWhبدمياط الجديدة١٢٢٣ . 

  

  المبنى الحالي 

  :مواد البناء 

  ) مم٦شفاف منعكس سمك  (زجاج مفرد *
 " رمادي – أخضر – شفاف ابیض(مزدوج  زجاج *

  )" مم ارجون١٣ –مم ٦ سمك
 شفاف وسط ابیض-مم٦االطراف ابیض (زجاج ثالثي  *
  ) مم١٣ھواء - مم٦
وسط ابیض شفاف -  مم٦االطراف رمادي (زجاج ثالثي *
  ) مم١٣غاز ارجون - م١م٦
 

   

نوع 
الز

 جاج 

0

2000

4000

6000

8000

10000

KW
h

معدل التدفئة
للمبنى القائم

2527.69 3547.5 2933.79

معدل التدفئة
للمبنى المعدل

1888.62 2541.2 2153.1

معدل التبرید 9125.71 9213.03 5605.18

القاھرة الجدیدة المنیا الجدیدة دمیاط الجدیدة

 design builder:  المصدر – معدل التدفئة والتبرید لعزل االسقف)  ٧ ( شكل-٧

  )استخدام انواع مختلفة للزجاج(المبنى المعدل

  المقارنة بین مواد البناء للفتحات في المبنى القائم والمبنى المعدل یوضح )٣(جدزل 
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  الزجاج الشفاف المنعكس) ٢-٢-١٠(

  

  

  

  

  

  

  

  
  الطوب االسمنتي المصمت) ٣-٢-١٠( 

  

  

  

  

  
  المستھلكة الكلیة حساب الفرق في الطاقة  )٣ -١٠( 
   : عزل األسقفحساب الفرق في الطاقة الكلیة المستھلكة  )١-٣-١٠(

  . بالسنة٢٠٠٤kwhدام عزل األسقف تم توفیر خباست : نموذج دمیاط الجدیدة                         
  .بالسنة 2927kwhباستخدام عزل األسقف تم توفیر:  نموذج القاھرة الجدیدة                         

  . بالسنة ٣٤٣٤kwhدام عزل األسقف تم توفیر خباست : دةـنموذج المنیا الجدی                         
  

 عزل األسقف            
 المنیا الجدیدة القاھرة الجدیدة دمیاط الجدیدة  المدن المختارة

 kw kw 2927 3434 kw 2004  عدد الكیلوات التي تم توفیره
 جنیھ١٧١٨.٥ جنیھ1366 جنیھ٧٩٣.٥ مقدار توفیر الكیلوات بالجنیھ

  

القاھرة الجدیدة المنیا الجدیدة    دمیاط الجدیدة 
2527.69 معدل التدفئة للمبنى القائم 3547.5 2933.79
2706.05 معدل التدفئة للمبنى المعدل 3772.51 3157.32
9125.71 معدل التبرید للمبنى القائم 9213.03 5605.18
8696.62 معدل التبرید للمبنى المعدل 8798.24 5261.63
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   :الزجاج الشفاف املنعكس 
، مت تقليـــل معـــدل فاف العـــاكس الزجـــاج الـــشعنـــد دراســـة 

ـــــصل اىل  ـــد ليــ ــــدة يف KWh429التربيــــ ـــــاهرة اجلديـــ  بالقــ
يف املنيا اجلديدة،وزيادة معدل التربيـد 415KWhالسنة،

ــــدمياط اجلديــــــدة ، امـــــا بالنــــــسبة KWh344مبعـــــدل   بـ
بالقـــاهرة اجلديـــدة ، KWh١٧٨ بنـــسبة فـــزادت.للتدفئـــة 
KWhـــا اجلديــــدة ، ٢٢٥  بـــــدمياط KWh٢٢٤ باملنيـ
 .اجلديدة

  

القاھرة الجدیدة المنیا الجدیدة    دمیاط الجدیدة 
2527.69 معدل التدفئة للمبنى القائم 3547.5 2933.79
2549.02 معدل التدفئة للمبنى المعدل 3573.52 2957.36
9125.71 معدل التبرید للمبنى القائم 9213.03 5605.18
8855.69 معدل التبرید للمبنى المعدل 8933.25 5436.85
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   :الطوب االسمنتي المصمت 
  زيـــادةعنـــد دراســـة الطـــوب االســـمنتي المـــصمت ، تـــم

ــــدل الت ــــى دفئـــــــةمعـــ ـــاهرة KWh٢١ ليـــــــصل الـــ  بالقــــ
 جديـدة،فـي المنيـا ال KWh٢٦ الجديدة في السنة،

ــدل  ـــدل التبريـــــد بمعـــ ـــادة معــ  بـــــدمياط KWh٢٤وزيـ
   .الجديدة 

ــــــسبة للت ـــــــ ـــــ ـــــــا بالن ــــــ ــدامـــــ ــــــ ــــــ ــــ ـــت. بري ــــــ ــــــ ـــ ــــسبة فقل ــــــ ــــــ  بنــ
KWhبالقــاهرة الجديــدة ، ٢٧٠KWبالمنيــا ٢٨٠

 . بدمياط الجديدةKWh١٦٨الجديدة ، 
  

 design builder:  المصدر – معدل التدفئة والتبرید للزجاج الشفاف المنعكس)  ٨ (شكل -٨
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  :  زجاج شفاف عاكس حساب الفرق في الطاقة الكلیة المستھلكة )٢-٣-١٠(

  . بالسنة١٢٠kwhباستحدام الزجاج العاكس تم توفیر :نموذج دمیاط الجدیدة                          
  . بالسنة٢٥٠kwhتوفیر باستحدام الزجاج العاكس تم : نموذج القاھرة الجدیدة                             

   . بالسنة١٩٠kwhباستحدام الزجاج العاكس تم توفیر :نموذج المنیا الجدیـــدة                              
  زجاج شفاف عاكس

  المنیا الجدیدة  القاھرة الجدیدة  دمیاط الجدیدة  المدن المختارة
 kw  254 kw  190 kw 120  عدد الكیلوات التي تم توفیره

  جنیھ54  جنیھ67.5  جنیھ38 توفیر الكیلوات بالجنیھمقدار 
   طوب أسمنت مصمت حساب الفرق في الطاقة الكلیة المستھلكة)٢-٣-١٠(

  بالسنة١٤٥kwhباستحدام الطوب االسمنتي تم توفیر :دةینموذج دمیاط الجد                           
  بالسنة ٢٤٨kwhاستحدام الطوب االسمنتي تم توفیرب :نموذج القاھرة الجدیدة                              

     بالسنة٢٤٨kwhباستحدام الزجاج العاكس تم توفیر :نموذج المنیا الجدیـــدة                              
  طوب اسمنتي مصمت

  المنیا الجدیدة  القاھرة الجدیدة  دمیاط الجدیدة  المدن المختارة
  145kw  248 kw  190 kw  عدد الكیلوات التي تم توفیره
  جنیھ54  جنیھ٦٦.٥  جنیھ38 مقدار توفیر الكیلوات بالجنیھ

  :النتـــــائج 
  :حدوث تطور لمفھوم تصمیم مباني االسكان االجتماعي البیئي بمصر وذلك من خالل محورین رئیسیین متمثلة في  -١

  . البیئیة المختلفة للبناء التطور التصمیمي لمباني االسكان االجتماعي البیئي تبعا الستخدام المواد •
  .تطور المفھوم التصمیمي البیئي لمباني االسكان االجتماعي طبقا الختالف موقع البناء •

مفھوم استدامة مباني االسكان االجتماعي عن تطبیق األداء العالي للمبنى من خالل استخدام الطاقة وتوفیرھا لھذه ، یعبر -٢
عاییر البیئیة، فاظ على البیئة المحیطة ومن ثم البیئة العالمیة من خالل إتباع بعض الموإتاحة الفرصة لمساھمة المبنى في الح

  .على المبنى بل یمتد لیشمل محیطھحیث انھ ال یقتصر
على الرغم من وجود بعض الطرق واألسالیب التي تؤدي الى خفض الطاقة المستھلكة للمبنى كالعزل ،إال ا انھ بدراسة -٣

  ن عدم استخدامھا واستخدام طرق بدیلة أوفر و أفضلتكلفة تركیبھا نجد أ
المنھجیة المقترحة تطبق فكر االستدامة خالل دورة حیاة المبني متمثلة في مرحلة تصمیم المبني عن طریق استخدام انواع  -۴

ولتطبیق تلك .  ،  حیث یختلف كل نوع في تأثیره على المبني المقام)الطوب ومواد العزل والزجاج (معینة من مواد البناء 
الثبات صحة اختالف نتائج المواد المختلفة ) DESIGN BUILDER(المنھجیة واقعیا تم عمل دراسة ببرنامج المحاكاه 

المستخدمة في البناء حیث تساعد في توضیح فكرة المنھجیة المطروحة بعناصرھا المختلفة وتحدید مجموعة من النقاط لكل 
  .تقلیل الطاقة حسب تقییم البرنامج بنیة الوصول الستدامة المبني محدد وبناء علیھ یتم معرفة إمكا

   
  :التوصیـــــــات

 ضرورة التحرك الحكومي في مجال وضع لوائح وتصامیم معماریة مختلفة تشترط تطبیق مبادئ العمارة المستدامة في -١
  .مباني االسكان االجتماعي حسب الموقع الذي سیتم التصمیم بھ 

 الدولة لطرح نظام للتقییم األخضر لمباني االسكان االجتماعي خاص بمصر بما یتالءم مع البیئة المحیطة  أھمیة تبني-٢
  .والظروف المناخیة الموجودة بمصر وتحدید المحددات المناسبة والعناصر المرتبطة بھا

یر التصمیمیة للكود المصري  یوصي البحث بإدراج محددات التصمیم المستدام لمباني االسكان االجتماعي ضمن المعای-٣ 
  .الخاص بتصمیم تلك المباني والذي سیصدر الجزء الخاص بالتصمیم المستدام لمباني االسكان االجتماعي المقبلة

 كما یوصي البحث بضرورة تواصل الدراسات في ھذا الشأن بھدف التركیز علي كل محدد والتأكید علي تحقیقھ للوصول -۴
  . إدراجھا ضمن الكود المصري كقاعدة یعمل بھا خالل مراحل التصمیم المختلفةإلي المحددات المثلي لیتم
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ضرورة االھتمام بالجانب التطبیقي والعملي للبحوث العلمیة المعنیة بقضایا البیئة واالستدامة وبمجال الحفاظ على الطاقة -۵

رض الواقع على مراحل تدریجیة باستخدام برامج القومیة من خالل محاولة تطبیق األفكار التصمیمیة المستدامة المقترحة في أ
  .المحاكاه 
  :المراجع 
   : العربیةالمراجع
  .٥ ، دلیل العمارة والطاقة ، القاھرة ،الشركة المصریة للنشرة ،االعالم ص١٩٩٨جھاز تخطیط الطاقة  .١
ن العشرین رصد التطورات في عمران أرض مصر في أواخر القر"  ، العمران المصري ٢٠٠٨راجح أبو زید ، .٢

 .٢٠٢٠حتى عام 
الدوریة األردنیة لملخصات الطاقة، المجلد : في. تحدیات وأبعاد: امدادات الطاقة وأمنھا) ٢٠٠١(عادل الشیخ،  .٣

 .٦٠-٥٥. الخامس، العدد الثاني تشرین األول،األردن ،ص
  .رةھالعمارة والبیئة، سمسمة كتابك دار المعارف، القا .١٩٧٧فتحي حسن،  .٤

  :بیة المراجع األجن
5. William Brister, "Sustainable Green Architecture. 

      :المواقع االلكترونیة 
6. https://www.google.com.eg/search?q=2.+ar.google+earth+.egypt+.org&oq=2.+ar.google

+earth+.egypt+.org&aqs=chrome..69i57.1208j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8/ 2001 
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