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ABSTRACT 
Sustainable architecture or Green architecture is a general term that describes environmentally 
conscious design techniques in Architectural engineering field, it is a process of building design that 
respected the environment, taking into account minimize the energy consumption, such as materials 
and resource with reducing construction effects and the use of facilities on environment to conform to 
Nature Sustainable architecture seeks to minimize of negative environmental impact of building by 
enhanced efficiency in the use of materials and energy, so the idea of sustainability or environmental 
design is to insure that all life activities do not inhibit the future generations from the benefit  of 
natural resources This energy considered in Egypt and the world is one of important issue which must 
be carefully studied it, because it plays a vital role in achieving the Sustainable development and 
related to all national economic sectors, the building sector is considered a part of sectors consuming 
total energy during construction and use In that sense, the energy conservation in architecture (Bio 
climatic architecture) or green architecture and how to design an architectural building that energy-
saving reach to thermal comfort, according to the nature of climatic regions depending on its location, 
climate, various activates represented in heating and cooling of the places and lighting and water 
heating and cooling, which is creating high energy consumption within building the goal of this search 
is calling for green architecture , which includes from its goals dealing with the surrounding 
environments of natural resources represented in usage of surrounding natural materials   in 
construction from  new and Renewable Energy such as ( Sun , wind , topography, air , water , water 
cliffs, sea waves,  and land ) with reducing of traditional energy use and control in Architectural 
details  Such as walls, roofs, landscaping, afforestation  and the use of clean energy) 
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  العمارة  الخضراء والطاقة واالستدامة البیئیة
  

  سامح محمد حامد 
   أكادیمیة طیبة بالمعادي–معھد طیبة العالى للھندسة 

  مقدمة
كمحاولةمنھ لخلق ،أھتم االنسان منذ بدء الخلیقة بإعداد المكان الذي یوفرلھ الحمایة من الظروف المناخیة المتقلبة المحیطة بھ

تطورت ھذه المحاوالت من البدائیة وتقلید الطبیعة إلى التعایش وتنھم ،أدیة كافة نشاطاتھ المختلفة بیئة محدودة مالئمة لت
وبعدظھور االلة .الظواھر المناخیة ومحاولة التكیف معھا بإستخدام مواد البناء المتاحة بعد التعرف على خصائصھا 

 فى العمارة مماساعد على تطویر التشكیل المعمارى ومصادر الطاقة الصناعیة وإستحداث مواد وأسالیب إنشائیة جدیدة
الذى أدى إلى إمكانیة إستعمال المسطحات الزجاجیة الكبیرة فى الفتحات أو حتى تكسیة الواجھات ،والتحرر فى التصمیم

 المبنى فى كلھا بالزجاج مما أدى إلى التحكم فى الجو الداخلى للفراغ صناعیابإستعمال أجھزة التكییف وأمكنبذلك بناء نفس
مما یترتب ،أى منطقة مناخیة فى العالم بدون وضع أى إعتباراتالختالف درجات الحرارة ونسب الرطوبة للمناطق المختلفة

یضاف إلى ذلك ظھور إزمھ ،علیھ خلق مشاكل أصبح علیھ لزاما إیجادالحلول المناسبة لھا وخاصة بالنسبة للمناطق الحارة 
وقد ترتب علیھ ،ھا الواضح فى كافة المجاالت دعا إلى محاولة الحفاظ على الطاقة وترشیدھاالطاقة العالمیة الحالیة وأثر

أو التحكم السلبى فى ،العودة إلى الطبیعة ومحاولة إستغالل مصادرھا للحصول على الطاقة الالزمة من الشمس والریاح 



  
  

  البیئیة واالستدامة والطاقة الخضراء  لعمارةا
 

یتسنى تحقیق التصمیم االنسب الذى یعمل على درجات الحرارة عن طریق الدراسة العلمیة للعناصرالمعماریة للمبنى حتى 
                                  "الراحة الحراریة لجسم اإلنسان" الحفاظ على معدل مناسب للحرارة 

   الطاقة - االستدامة –الكلمات الدالة العمارة 
  ملخص البحث

میم الواعي بیئیا في مجال الھندسة العمارة المستدامة أو العمارة الخضراء ھو مصطلح عام یصف تقنیات التص
 وھي عملیة تصمیم المباني بأسلوب یحترم البیئة مع األخذ في االعتبار تقلیل استھالك الطاقة من المواد والموارد ،المعماریة

  . مع تقلیل تأثیرات اإلنشاء واالستعمال للمنشأت على البیئة للتوافق مع الطبیعة
قلیل من اآلثار البیئیة السلبیة على المباني من خالل تعزیز كفاءة استخدام المواد وتسعى العمارة المستدامة إلى الت

والطاقة وبذلك فإن فكرة االستدامة، أو التصمیم البیئي، ھو ضمان أن تكون جمیع االنشطة الحیاتیة ال تمنع إستفادة األجیال 
  ،المقبلة من الموارد الطبیعیة 

ھم القضایا التى یجب دراستھا بعنایة ألنھا تلعب دور حیویا فى تحقیق التنمیة تعتبر الطاقة فى مصر والعالم  من أ
المستدامة وھى ترتبط بجمیع قطاعات االقتصاد القومى ویعتبر قطاع المبانى من القطاعات المستھلكة للطاقة الكلیة أثناء 

  ،اإلنشاء وخالل االستعمال
  ٢٠١٠فة المجلس االعلى للثقا" العمارة الخضراء " عادل یس   . د

أو العمارة الخضراء وكیفیة تصمیم ) العمارة البیومناخیة ( ومن ھذا المنطلق فإن مجال ترشید الطاقة فى العمارة 
مبنى معمارى موفر للطاقة للوصول إلى الراحة الحراریة طبقا لطبیعة األقالیم المناخیة كل حسب موقعھ ومناخھ وأنشطتھ 

رید لالماكن  واإلضاءة وتسخین المیاه وتبریدھا مما یشكل ارتفاع فى استھالك الطاقة داخل المختلفة المتمثلة فى التدفئة والتب
والھدف من البحث ھو الدعوة إلى العمارة الخضراء والتى من أھدافھا التعامل مع البیئة المحیطة من موارد طبیعیة .المبانى 

الھواء ،الطبوغرافیا،الریاح ، الشمس ( اقة الجدیدة والمتجددة تتمثل فى استخدام المواد الطبیعیة المحیطة فى اإلنشاء من الط
مع التقلیل من استخدام الطاقة التقلیدیة والتحكم فى التفاصیل .......) األرض.األمواج البحریة ،المنحدرات المائیة ، الماء ، 

  .العزل وإستخدام الطاقة النظیفة ،التشجیر، األسقف،المعماریة مثل الحوائط 
  

  ة البحثیةالمشكل
وكان ،ات وتكنولوجیا لتلبیة حاجاتھ المختلفة ی الشخصیة لتطویر تقنقدرتھمنذ القدم واإلنسان یتفاعل مع بیئتھ معتمدا على 

وكان  .اإلنسانھذا التفاعل مصحوبا دائما باتزان نفسى داخلى مع الطبیعة بحیث أدى منذ البدایة إلى تناغم بین البیئة وحیاة 
  . الطبیعیة بیئتھ طبیعیا الن المواد التى كان یصنع منھا ھى المواد المتوفرة فى ساناإلنكل ما یصنعھ 

 ما قدمتھحیث اعتمدت الحلول على . تكون منسجمة مع الطبیعة المحیطة إن العمارة علیھا أن اإلنسانوقد عرف 
لوظائف الجمالیة والحسیة واالجتماعیة  الحلول لخدمة اھذهالعمارة التقلیدیة حلوال لیست فقط للمشاكل المناخیة بل وسخرت 

.  
ونتیجة للثورة الصناعیة وانتشار الصناعة بجوار العمران وتطور وسائل النقل وزیادة االنبعاثات الغازیة 

   :إلى مما أدى واألدخنة
 إلىأدى مما ،تلوث البیئة وزیادة إنبعاثات غازیة أو أدخنة أو فضالت سائلة وصلبة ،  فى الطاقة والموارد استنزاف -

 تساعد على زیادة الحمل إنشائیة مواد استخدام –عدم وجود راحة حراریة ( السلبى على المبانى ومستعملیھا التأثیر
   ). للمنشأتالحرارى

 اإلضاءة، لتخفیف الحمل الحرارى)  المراوح-المكیفات (ات الصناعیةستخدام تكلفة المعالجات التقلیدیة من االارتفاع -
 . مضخات تعمل بالطاقة االحفوریة - المیاه تسخین–الصناعیة 

  . اختالل النظام  البیئيإلى أدىاستھالك الموارد الطبیعیة  -
  :فرضیة البحث

 إلى المعالجات للوجھات باإلضافة الطاقة الجدیدة والمتجددة استخدام، وتشغیل المبانى إنشاءترشید الطاقة فى 
  داخل المبنىالحراریة الراحة إلىنسیق الموقع بالعناصر النباتیة للوصول ت، نظم ومواد البناء ،كاسرات الشمس ،الفتحات ،
  ..معالجة التلوث البیئ،

  : منھجیة البحث
  :  مراعاة االتى إلنتاج بیئة مشیدة حیاتیة ذات جودة عالیة ویجبالعمارة الخضراء ھى دعوة المھتمین بالبناء 

   .االقتصاد والطاقةالتعامل مع  -١
  . المناخیة التعامل مع الظروف -٢
  .خصائص مواد البناء  -٣
  . على المتطلبات الحیاتیة لإلنساناإلجابة -٤

   تقنیات ترشید الطاقة فى العمارة -١أوال 
  الطاقة فى المبانى استھالكالمدخل إلى كفاءة  - ١-١

 .للبیئة  الموائمة أنسب المواد والتكنولوجیا واختیارالتصمیم  -



  
  

  البیئیة واالستدامة والطاقة الخضراء  لعمارةا
 

 لإلنسانلراحة  الطاقة لتوفیر ااستخدام كفاءة إلى االتجاه -
البنیة  ،اإلنساناحتیاجات ، الطاقة ،البیئة ،االقتصاد طرق ترشید الطاقة فى المبانى اختیارالعوامل المؤثرة على  - ٢-١

  اإلداریةالنظم ،النظم التكنولوجیة ،التحتیة 

  
  
  
  
  
  
 
  

   طرق ترشید الطاقة فى المبانىاختیارالعوامل المؤثرة على )١( شكل رقم
 ناحیة الطاقة تقییم المبانى من  - ٣-١

  . والترمیماإلصالح ،التشغیل والصیانة ،اإلنشائیة: اآلتیة حساب تكلفة للمراحل إلىیتم تقسیم التقییم 
 :  الطاقة المتجددة استخدام - ٤-١

   الریاح لتولید الكھرباءأنظمة  ، لإلضاءةخالیا شمسیة ، سخانات شمسیة 
  

   تقنیات التحكم المناخى فى تصمیم المبانى-٢: ثانیا
 قد یخفض من األمریكیة التكنولوجیا المتاحة فى الوالیات المتحدة استخدام البیئة مع  التصمیمات التى تراعىاستخدامإن 

فى المبانى التجاریة حسب تقدیرات العلماء بالمعمل القومى للطاقة % ٦٠،فى المبانى السكنیة % ٧٠ الطاقة بمقدار استخدام
  م٢٠١٠المجلس االعلى للثقافة ،لخضراء العمارة ا،عادل یسن .د  "المتجددة فى مدینة جولدن بوالیة كولورادو 

یتعلق بتخطیط  وتستخدم تقنیات عدیدة فى مجال التحكم المناخى للتصمیم المعمارى والعمرانى للمبانى والمناطق منھا ما
  .الفتحات الخارجیة ،  وكتل المبانى والغالف الخارجى للمبانىاألفقىوتنسیق المواقع أو المسقط 

  م المناخى فى تصمیم المبانى  استراتیجیات التحك- ١-٢

  المتجددةإمكانیة الطاقة الطرق التقلیدیة عناصر استھالك الطاقة
  تھویة الشمسى السالبلنظام ا المكیفات الصحراویة - المكیفات-المراوح تبرید وتھویة المبانى 

بعض  من خالل تفاصیل المالقف الھوائیة
 العناصر المعماریة

  الدفایات الكھربائیة  تسخین المبانى 
 األخشابحرق –دفایات –المكیفات 

 نظام التسخین الشمسى السالب

  الطبیعیة اإلضاءة  الكھربائیة ضاءةاإل اإلضاءة
 السخانات الشمسیة  الغاز- سخانات الكھرباء  تسخین المیاه

 الریاح أنظمة ، الشمسیةالخالیا أنظمة بنزین- دیزل –طلمبات كھربائیة  تغذیة وضخ المیاة

 صیفا شتاءا

 السماح باكتساب الطاقة الشمسیة باإلشعاع •
تقلیل سریان الحرارة بالتوصیل من الداخل إلى  •

 الخارج
 تقلیل تسریب الھواء بالحمل من الخارج إلى الداخل •
 تقلیل سریان الھواء الخارجى بالحمل وحجز الریاح •

 اعتقلیل اكتساب الطاقة الشمسیة باإلشع •
تقلیل سریان الحرارة بالتوصیل من الخارج إلى  •

 الداخل
 تقلیل سریان الھواء بالحمل من الخارج إلى الداخل •
 السماح بالتھویة لنسیم الصیف •
 السماح بالتبرید عن طریق التبخر •
 السماح بالتبرید عن طریق اإلشعاع والتوصیل •

المبان
  ى

االحتیاجا
 ت

 الطاقة
 البیئة

االقتصا
 د

   النظم

 البنیة
 تحتیةال

 النظم
التكنولوج
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     تقنیات الصمیم المناخى للمبانى بشكل عام٢-٢
 تقلیل - بغرض حجز الریاح الغیر مستحبة تظلیل المبانى صیفاواألشجار طبوغرافیا الموقع والمزروعات خداماست ١-٢-٢

  . التبرید وبالتبخیر صیفا– المنعكسة من المسطحات المائیة بالمبنى صیفا األشعة

  
   والمزروعات وتأثیرھا المناخى على التجمع السكنىاألرضیوضح طبواغرفیة ) ٢(الشكل رقم 

 السماح – تعظیم التعرض لشمس الشتاء –تقلیل التعرض لشمس الصیف   تشكیل وتوجیھ غالف المبنى بغرض٢- ٢-٢
    للشمسالتوجیھ تصمیم الفراغات المعماریة للمبنى بحیث تتوافق مع -بالتھویة الطبیعیة المستحبة صیفا

  
   تنسیق الموقع بالعناصر النباتیة على حركة الریاحتأثیر) ٣(شكل رقم 

  
   المبانى وعالقتھا بحركة واتجاه الریحتوجیھ) ٤(شكل رقم 



  
  

  البیئیة واالستدامة والطاقة الخضراء  لعمارةا
 
الصحیة (ھى توفیر ھواء نقى ومتجدد فى الفراغ المعمارى وعلى ذلك فھناك إحتیاجات أساسیة : التھویة الطبیعیة ٣- ٢-٢
  )تحقیق حاجات المنشأ،الراحة الحراریة،
  . أسس تصمیم الغالف الخارجى للمبنى ٤- ٢-٢
  :سبة مسطح الغالف الخارجى للجسم الداخلى للمبنى بغرض تقلیل ن١- ٤- ٢-٢

  . الفقدان الحرارى من الداخل إلى الخارج شتاءاتقلیل –تقلیل االكتساب الحرارى صیفا 
  : مواد ذات قدرة عالیة لتخزین الحرارة والتحكم فى سریانھا بغرض استخدام ٢- ٤- ٢-٢

 من خالل زیادة سمك  صیفاالتأخیریان الحرارة للداخل وتحدید زمن  التحكم فى سر-تعظیم تخزین الحرارة المكتسبة شتاءا
  .تقلیل الفتحات الخارجیة،العزل،الحوائط

  
  الشخشیخة أحدى العناصر المعماریة الصطیاد الھواء البارد والتخلص من الھواء الساخن داخل المبنى) ٥(شكل رقم 

  
   التھویة الطبیعیةتوزیعا فى الفتحات الخارجیة وكیفیة االستفادة منھ) ٦(شكل رقم 

  
  " الفناء " یوضح بعض العناصر المعماریة فى المعالجات البیئیة وھو) ٧(شكل   رقم 

  الطبیعیة صیفا وشتاءا  على التھویةتأثیرهو

 



  
  

  البیئیة واالستدامة والطاقة الخضراء  لعمارةا
 
  : مواد عازلة للحرارة بغرضاستخدام ٣-٤-٢-٢

تقلیل ، الخارج شتاءاإلىالحرارة من الداخل  ومن فقدان -التحكم فى سریان الحرارة من الخارج إلى الداخل صیفا
  .الحوائط المزدوجة،تعظیم األشعة المنعكسة على المبنى والفتحات شتاءا -الحرارة المكتسبة صیفا

  
  یوضح المواد العازلة مثال الحوائط المزدوجة للتقلیل من درجة الحرارة بین داخل وخارج المبنى )٨(شكل 

   التحكم الشمسى للنوافذ ٤-٢-٢
  األشعة والغربیة وتعظیمھا على الواجھات لترشید الطاقة والحمایة من الواجھة الشرقیةتقلیل الفتحات على 

التحكم فى عزل النوافذ . الخارج شتاءا إلى تقلیل الحرارة المفقودة من الداخل إلى شتاءا باالضافةالشمسیة صیفا وتعظیمھا 
 والرأسیة واألفقیةكاسرات الشمس المتحركة  ،التظلیل الداخلى للنوافذ ، الضوئیةاألرفف استخدام ،بغرض ترشید الطاقة

  .الثابتة
   الشمسیة لألشعة السلبى ستخدام اال٥- ٢-٢

 الحوائط والمجمعات الشمسیة بغرض تعظیم الحرارة المكتسبة شتاءا واالستفادة من الطاقة الشمسیة استخدام
  .لتسخین المیاه وتولید الطاقة 

  رید السلبى صیفا  تقنیات التب٣-٢
  : تقنیات التبرید بواسطة التظلیل والتبخیر عن طریق١- ٣-٢

   رشاشات المیاهاستخدام،  المزروعات للغطاء النباتى استخدام

  
   المدخلأھمیة على والتأكید للتوجیھیوضح عالقة التشجیر والتھویة الطبیعیة والمداخل ) ٩(شكل

 استخدام المبانى بوأسطح األرض المنعكسة من األشعةتقلیل  مسى عن طریق تقنیات التبرید بواسطة التظلیل الش٢-٣-٢
وتوجیھ  تشكیل واألشجار والمبانى المجاورة  تضاریس الموقعاستخدامب  لشمس الصیفالمواجھة لألسطحمواد عاكسة 

  التحكم الشمسى للنوافذ"تظلیل الزجاج   شمس الصیفألشعةغالف المبنى لتقلیل التعرض 



  
  

  البیئیة واالستدامة والطاقة الخضراء  لعمارةا
 
الحمل الطبیعى أو الحرارى ویحدث عن طریق االنتقال الحرارى بواسطة القوى  یة الطبیعیة عن طریق التھو٣- ٣-٢

  الحراریة المسببة لضغوط الریاح أو الفرق الضغط الناتج من اختالف درجات الحرارة بین داخل المبنى وخارجھ
   تقنیات التسخین السلبى للمبانى شتاءا٤-٢
   حاجزات الریاح١- ٤-٢
 للحمایة من الریاح الغیر مستحبھ وحجز واألشجار طبوغرافیا الموقع والمزروعات والمبانى المجاورة استخدام ١- ١- ٤-٢

   لتنقیة الھواءواألتربةالرمال 

  
   بمسطحات الفتحات الخارجیةالشتاء وعالقتھ الشمسى للتدفئة خالل اإلشعاعیوضح ) ١٠(شكل  

  امات الریاح شتاءا تشكیل وتوجیھ غالف المبنى لتقلیل دو٢- ٢- ٤-٢
   الشبابیك والحوائط الشمسیة ٢- ٤-٢

الشمسیة الكتساب الطاقة ) الشخشیخة ( العلویة اإلضاءة استخدام – العاكسة واألسطح الجنوبیةتعظیم الشبابیك 
  مواد ذات قدرة عالیة لتخزین الحرارةاستخدام،تشكیل وتوجیھ غالف المبنى ، الطبیعیةاإلضاءة إلى باإلضافة شتاءا

  . جنوبا الموجھة الحوائط والمجمعات الشمسیة استخدام،.المكتسبة 
   تصمیم الغالف الخارجى للمبنى ٣- ٤-٢

 استخدام،  المزدوجة األسقف فراغات استخدام، تظلیل نسبة مسطح الغالف الخارجى للحجم الداخلى للمبنى 
اختیار مواد عازلة لمقاومة سریان ،.ى الواجھات تقلیل الفتحات ف،واألرضالبدرومات كمناطق عازلة بین الداخل والخارج 

تزوید المبنى بممرات ھوائیة ،  الخارجإلىتطویر تفاصیل المبنى والفتحات لمنع التسرب للھواء من الداخل ،الحرارة
  .لألجھزةممرات تھویة لسریان الھواء من والى الفراغات الخاصة ، السترجاع الھواء الساخن 

  
لتقلیل االنتقال  )المنعكسة األسطح+ الحائط المزدوج + سمك الحائط ( التقلیدیة للحوائط لمعالجاتابعض ) ١١(شكل یوضح  

   داخل المبنىإلىالحرارى خاللھا 

  

   تقنیات التبرید والتسخین ٤-٤-٢



  
  

  البیئیة واالستدامة والطاقة الخضراء  لعمارةا
 
   الفراغات الداخلیة والخارجیة ١-٤-٤-٢

توجیھ الغرف والفراغات بحیث تتوافق مع ، ام تزوید المبانى لمسطحات شبھ محمیة خارجیة لتلطیف المناخ على مدار الع
  . الشمسى التوجیھ

            
  "تخزین الطاقة الشمسیة خالل النھار فى الشتاء للتدفئة و خالل اللیل"یوضح   ) ١٢(شكل    

   المبانى المحیطة بالتربة ٢- ٤- ٤-٢

  لمزروعة فوق المبانى ااألسطح استخدام – سطح المبانى أعلى أو رفع التربة األرضالبناء تحت 

  
   طرق المعالجات المناخیة للحرارةإحدى وھو األرضیوضح البناء تحت ) ١٣(شكل 

   مواد البناء المتاحة فى مصر وترشید الطاقة فى المبانى٥-٢
   طبقا الستھالكھا للطاقة المتاحة وتصنیفھاالتعرف على الخامات الطبیعیة 

 واد قلیلة الطاقةم مواد متوسطة الطاقة مواد عالیة الطاقة

 جیجا ٥یزید استھالكھا للطاقة عن 
 طن/ جول 

 جیجا ٥,٠ -٠,٥یتراوح شدتھا من 
 طن/ جول

 جیجا ٠,٥مواد تقل شدتھا عن 
 طن/ جول 



  
  

  البیئیة واالستدامة والطاقة الخضراء  لعمارةا
 

  بعض مكونات المبانى من حوائط وأسقف وأرضیاتإلنتاجوذلك عن طریق حساب كمیة الطاقة الالزمة 
المخرجات.

  
  نماذج محلیة وعالمیة

  بناء یوفر الطاقة والھواء بشكل متجدد) سیاتل، واشنطن(كز الفیدرالي الجنوبي المر

  
  )سان دییغو، كالیفورنیا( شقق دیفید تشارلز كیلینغ ٢نموذج

المركز الفیدرالي الجنوبي لیس فقط من مباني المكاتب األكثر كفاءة في استخدام الطاقة على الصعید الوطني في أمریكا، و 
بنایة توفر الضوء و الھواء المتجدد بشكل وفیر فھي مصنوعة من الخشب و الزجاج وقد بنیت على مساحة تم ًإنما ھو أیضا 
و قد شیدت بحیث یخترق الضوء جدرانھا المكعبة التي .ZGF صمم ھذا البناء من قبل المھندسین المعماریین. استصالحھا

یھا مواد مستصلحة من مستودع في مكان قریب، و للحفاظ على تتدلى لتظلیل النوافذ، أما األجزاء الخشبیة فقد استخدمت ف
  .البرودة داخل البنایة یمر الھواء الخارجي عبر قنوات الترشیح لیتدفق من خالل الطوابق



  
  

  البیئیة واالستدامة والطاقة الخضراء  لعمارةا
 

  
جاج بشكل شقق تشارلز دیفید كیلینغ التي تتمیز بأشكالھا المستقیمة وزخارفھا إضافة إلى كونھا من المنشآت الخضراء، حیث استخدم فیھا الز

  .كبیر لتحقیق أقصى قدر من الضوء الطبیعي والتركیز على الشمس والظل لتعزیز الراحة

ًالحرم الجامعي في جامعة سان دییغو في والیة كالیفورنیا لیس غریبا على الھندسة المعماریة الالفتة للنظر، فإلى جانب 
ً عاما بنایة أكثر حداثة وھي شقق تشارلز دیفید ٥٠ن العمر مكتبة جیزل الخیالیة الشھیرة، یستضیف الحرم الجامعي البالغ م

كیلینغ التي تتمیز بأشكالھا المستقیمة وزخارفھا إضافة إلى كونھا من المنشآت الخضراء، حیث استخدم فیھا الزجاج بشكل 
  .كبیر لتحقیق أقصى قدر من الضوء الطبیعي والتركیز على الشمس والظل لتعزیز الراحة

 في المئة، في حین أن نظام اللوحات والممرات ٣٨توفر التھویة الطبیعیة، مما یقلل من استھالك الطاقة بنسبة أشكال البناء 
ًوالزجاج تحد من اإلشعاع الشمسي، وتشمل المباني أیضا الخالیا الشمسیة ونظام المحافظة على المیاه وإعادة استخدامھا، 

 میاه الصرف الصحي في الموقع واالحتفاظ بمیاه األمطار في أحواض ًونظام الحد من تدفق المیاه وأیضا إعادة تدویر
  .إلعادة استعمالھ في سقي الغطاء النباتي على أسطح المنازل والشقق

  

ُفعلى أطراف شمال شرقي القاھرة، یقع حي ھلیوبولیس، الذي یعتبر واجھة العاصمة من الجھة الشرقیة، وأحد مداخلھا 
المطور » أبراج مصر«وتعتزم شركة . ًلقادمین من أنحاء العالم، نظرا لقربھ من مطار القاھرةالمضیئة، وأول ما یستقبل ا

العقاري في مجال البناء باستخدام تكنولوجیا العمارة الخضراء، بناء أكبر وأول مشروع ذكي صدیق للبیئة في مصر 
الصدیقة للبیئة تستخدم تكنولوجیا العمارة ، والمشاریع Element by Westinًوالشرق األوسط، فضال عن الشقق الفندقیة 

  الخضراء، التي تراعي المعاییر البیئیة وتستخدم الكھرباء النظیفة، وتقلل من اإلشعاعات الناتجة من الشبكات الالسلكیة،



  
  

  البیئیة واالستدامة والطاقة الخضراء  لعمارةا
 

  

  

  

  

  

  

  )مصر ( دھشور–نموذج للمعمارى المصرى حسن فتحى منزل سامى عقیل 

  

واستخدم تكنیك بناء متوافق مع البیئة فبرغم من ) الطوب اللبن( والمواد المحلیة وأعتمد في تصمیم المنازل على الخامات
المناخ الحار فالمنازل جیدة التھویة وتوفر الراحة لالنسان دون الحاجة الي وسائل صناعیة مثل المراوح والتكیفات 

لنوبیة فكانت للقباب تصمیمھا الفرید والتي ّباالضافة لتوفیر الطاقة ، وظھر تأثر حسن فتحي بالعمارة اإلسالمیة والمحلیة ا
  أستخدمت بدال من األسقف التي تعتمد على األلواح الخشبیة أو الخرسانة المسلحة

  

وتم  )مصر  ( للمعمارى عبد الواحد الوكیل، یقع في منطقة العجمي التابعة لمحافظة االسكندریة بدولة مصر حالوة منزل
 .لمحلیة مثل االفنیة الداخلیة لتوفیر الخصوصیة وتبرید الھواء واستخدام مواد محلیة متوفرةاستفادة من االسالیب المعماریة ا

تخطیط الفناء، استعمال القباب واألقبیة و العقود، واستخدام . محاولة جادة في البحث عن الھویة باستخدام األشكال التقلیدیة
  .أجل بناء منزل یستوفي متطلبات العصرمواد محلیة، توفیر المساحات واإلستخدام األمثل للضوء من 
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  التوصیات والنتائج 
  .التوصل إلى اعتبارات بنائیة تتوافق مع الظروف البیئیة المتاحة للمناخ  -١
التوصل إلى معالجات مناخیة للتغلب على الظروف المناخیة حسب نوع اإلقلیم مثل كاسرات   -٢

  .ة عمل النوافذ الغاطس،التشجیرلألفنیة والسطح ،الشمس
مراعاة خصائص مواد البناء التى تساعد فى الوصول إلى درجة الراحة الحراریة لإلنسان داخل المبنى من المواد   -٣

  .) الطوب والحوائط السمیكة – الحجر -األخشاب( المحلیة 
نشطة أعمال تنسیق الموقع بالعناصر النباتیة والمائیة وفرش الفراغ  للوصول إلى جودة الحیاة وممارسة األ  -٤

  .االجتماعیة فى الفراغات العمرانیة
  .وضع معاییر بیئیة الختیار مواقع المدن والتجمعات العمرانیة الجدیدة   -٥
  .توفیر وسائل نقل جماعیة تعتمد على الطاقة النظیفة  -٦
  .وضع الیات جدیدة لتنفیذ عدم األمتداد العشوائى على االراضى الزراعیة  -٧
  

  :المراجع العربیة
 ١٩٧٧القاھرة –دار المعارف – العمارة والبیئة –حى حسن فت -١
  ١٩٨٥دار الكتب القومیة -المناخ وعمارة المناطق الحارة–شفق الوكیل  -٢
 ١٩٨٢االسكندریة .ماجستیر ج،البیئة وأثرھا على العمارة فى مصر، عالء الدین ناجى سرحان -٣
 ٢٠٠٨جھاز تخطیط الطاقة " دلیل العمارة والطاقة "عادل یس وأخرون -٤
  ٢٠١٠المجلس االعلى للثقافة " العمارة الخضراء " عادل یس  -٥
 ١٩٨١ معھد االنماء العربى –الطقس -ج.فور سدایك أ -٦
تأثیر تصمیم الغالف الخارجى للمبنى على االكتساب الحرارى والراحة الحراریة -محمد عبد الفتاح العیسوى -٧

  ٢٠٠٣القاھرة . ج–ماجستیر –للمستعملین 
رسالة –دور الواجھات فى تحقیق الراحة الحراریة داخل المبانى االداریة فى مصر –ھدى محمد عبد القادر  -٨

 االسكندریة .  ج٢٠١١دكتوراه
 


