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ABSTRACT 
The progress and technological growth led to increasing the human needs to energy and thus 
increase the general consumption of energy in the building, all this in light of the energy crisis 
facing the world as a result of the almost total reliance on non-renewable sources of energy 
and the clear trend towards respect for the environment and its protection from pollution. To 
the use of renewable energy sources was the best solution for all these problems and so many 
of the modern architectural trends began to use renewable energy systems in the building and 
even became important decisions taken by the architect through different stages of design and 
Therefore, its use in the building should affect the design and shape of the building. 
The rich experience of traditional Arab architecture and its architectural vocabulary and 
natural materials are combined with modern trends of sustainable architecture to reach an 
integrated architectural model that combines the advantages and benefits of both directions. 
The building benefits from the tremendous development of technology and computer, as well 
as the revival of traditional architecture and derived from a rich and integrated life experience. 
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  *دمج العمارة التقلیدیة والمستدامة كمدخل تطبیقي لحل مشكلة توفیر الطاقة في المدن الجدیدة

  
  ٢ سالي حسني الخوليو ١عماد كامل فھیم 

  جامعة حلوان –كلیة الھندسة بالمطریة - قسم العمارة ١
  جھاز مدینة القاھرة الجدیدة٢

  :الملخص 
 في المبني، إستھالك الطاقة الطاقة وبالتالي زیادة من اإلنسانجات أدي التقدم والنمو التكنولوجي إلي زیادة إحتیا

مع ،  في ظل ازمة الطاقة التي تواجھ العالم نتیجة لإلعتماد شبھ الكامل علي مصادر الطاقة غیر المتجددة وذلك
حل األمثل لبیئة والحفاظ علیھا من التلوث، فكان الالتوجھ الواضح نحو احترام امحاوالت كثیره من الدول إلي 

من ، وأصبح استخدام ھذا النوع من الطاقة  ھذه المشاكل لحل إستخدام مصادر الطاقة المتجددة  إلياإلتجاه
  . القرارات الھامة التي یتخذھا المصمم المعماري عبر مراحل التصمیم المختلفة

 وموادھا الطبیعیة مع االتجاھات  للعمارة العربیة التقلیدیة ونتاجھا من المفردات المعماریةالثریةوبدمج التجربة 
الحدیثة للعمارة المستدامة للوصول الي نموذج معماري متكامل یجمع بین ممیزات وفوائد االتجاھین حیث 

 العمارة التقلیدیة إحیاء إلي باإلضافة اآلليیستفید المبني من التطور الھائل في التكنولوجیا والحاسب 
  . تكاملةوالمستنبطة من تجربة حیاتیة ثریة وم
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 – الھویة المعماریة– توفیر الطاقة – المباني الحدیثة – العمارة المستدامة – العمارة التقلیدیة: الكلمات الدالة 

  .اسس ترشید الطاقة
دمج العمارة التقلیدیة والمستدامة كمدخل تطبیقي لحل مشكلة توفیر " بحث للنشر من متطلبات الحصول علي الدكتوراه * 

  ". المجتمعات العمرانیة الجدیدةالطاقة في
   :تقدیم 

لعبت التكنولوجیا دور كبیر في صیاغة تكوین طابع كل حضارة وھویتھا وطرق التعبیر عنھا، بالرغم من 
حدوث بعض المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والتقدم التقني والذي ربما یكون لھ تأثیر علي المظھر والشكل 

في عصرنا لتعزیز الطابع  وكان من االجدر ان یتم االستفادة من تقدم ھذه التكنولوجیاالخارجي للبیئة المبنیة، 
  .المعماري المحلي 

ونتج عن تسارع انماط الحیاة والتطور الھائل في تكنولوجیا البناء والثورة المعلوماتیھ واستخدامات 
من قیم وتراث ) غیر المادیة (  معنویة تطبیقات الحاسب االلي في الوقت المعاصر الكثیر من االھمال لالبعاد ال

وحضارة عن قصد أو جھل مما تسبب في حدوث وقفة لتدقیق النظر في معطیات العصر مما ادي الي ظھور 
العدید من االتجاھات المعماریة الجدیدة ومنھا العمارة المستدامة والعمارة الخضراء والتي تعتمد في مجملھا 

بیئة الطبیعیة المحیطة وتطویعھا لخدمة التصمیم وبین استخدام التطبیقات الحدیثة علي الدمج بین االستفادة من ال
للحاسب االلي وتكنولوجیا التركیبات والمواد الجدیدة في البناء مجتمعین لتوفیر بیئة مریحة وامنة لمستخدم 

  . المبني
  :مشكلة البحث 

  :تتمثل المشكلة البحثیة فیما یلي 
التلوث البیئي الناتج عن االستخدام  مع الثورة المعلوماتیة ومشكلة ریة العربیةغیاب الھویة المعمامشكلة 

  . غیاب القوانین الملزمھ لمحاولة حل ھذه المشكلة دون توافر اسس ترشید للطاقة مع المفرط للطاقة 
   : البحثفرضیة
  : البحثیة فیما یلي الفرضیةتتمثل 

التقلیدیة والعمارة المستدامة سیؤدي الي ترشید وتوفیر الطاقة في أن تطبیق الدمج بین مفردات العمارة العربیة 
  .المجتمعات العمرانیة الحدیثة 

   :الھدف من البحث
   :یھدف البحث الي

 العمارة التقلیدیة سواء مفرداتھا او موادھا باالضافة ھویةالوصول الي مبني متكامل یجمع بین الحفاظ علي 
  . وجیة الحدیثة والعمارة المستدامة التي من خاللھا یكمن توفیر الطاقة وترشیدھا الثورة التكنولمنالي االستفادة 
          :أھمیة البحث

  :  تتمثل أھمیة البحث في
 أھمیة التعرف على تطبیق العمارة المستدامة في المباني لترشید الطاقة وكیفیة االستفادة من العمارة التقلیدیة 

  .وبشكل أكثر تطورا المواد البیئیة  وكیفیة استغاللھا بشكل تكنولوجي حدیث متمثلة في المفردات المعماریة و
   :منھجیة البحث

  :الدراسة النظریة : أوال
الي منھجیة تتناول الدراسة التعرف علي العمارة التقلیدیة والمستدامة بمفرداتھم وكیفیة الدمج بینھما ، كما سیتم التطرق 

 والمدن الجدیدة كسیاسة للتنمیة التحدیات التي تقع علي عاتق الدولة لرفع انتاج الطاقة بالمدن الجدیدة وحل مشكلة الطاقة
 .العمرانیة وكیفیة توفیر الطاقة بھا

  : التطبیقیةالدراسة : ثانیا
تتناول الدراسة التطبیقیة تحلیل مبني موفر للطاقة من خالل المعالجات البیئیة المستخدمة بھ من خالل استخدام 

   . الشمسیة والتي تساعد علي تولید الطاقة الكھربائیةالمجمعات
  النتائج والتوصیات : ثالثا 
  :النظریة  الدراسة :أوال 

 :مبادئ الحفاظ علي البیئة في العمارة المحلیة   - أ
ة او وافد الیھا، بل ھو سلوك حرصت علیھ الدولة إن الحفاظ علي البیئة لیس مفھوما غریبا علي العمارة المحلی

وقد تناولت ادبیات التراث االسالمي ضرورة الحفاظ علي سالمة المدن من االخطار وكل مایسبب دائما، 
 بالتنظیمات التي تختص بتنظیم الشوارع أھتمت الدولةوالضوضاء والنفایات واالدخنة، كما أضررا او اذي، 

ة صریحة لترشید  حیث كانت دعوومنع الضرر عنھا،،  علي مدار العصوروالطرق تنظیما یوفر لھا االمن
  :، ومن اھم ھذه المبادئ) ١( شكل استھالك الموارد والتقلیل من التلوث والبعد المستقبلي للحفاظ علي الموارد
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  یوضح األفنیة في المسكن التقلیدي٢شكل 

  یوضح شكل العقود ٣شكل 

  یوضح شكل المالقف٤شكل 

  یوضح شكل القباب٥شكل 

  یوضح شكل الشخشیخة٦شكل 

 .الحفاظ علي الھواء  -١
 .الحفاظ علي الموارد  -٢
 .الحفاظ علي المسطحات الخضراء  -٣
 .الحفاظ علي البیئة من التلوث  -٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ة في العمارة المحلیة من خالل الحفاظ علي الھواء ، المسطحات الخضراء، الحفاظ علي البیئة من التلوثالحفاظ علي البیئ) 1(شكل 
  :مفردات العمارة العربیة التقلیدیة •

تمثل العمارة المحلیة التقلیدیة جمیع موروثات الشعوب العربیة من المباني ذات الطابع الممیز والتي 
تبارات البیئیة، االجتماعیة، االقتصادیة، والدینیة السائدة في مجتمعاتنا حرص مصمموھا علي مراعاة كافة االع

  .العربیة 
  :االفنیة 

الفناء الداخلي ھو احد السمات المعماریة والرمزیة للمسكن في العمارة 
 . الفناء ھو مساحة مفتوحة محاطة بحوائطالتراثیة التقلیدیة حیث یعرف الفناء بانھ 

  )٢(شكل 
  

  
  :العقود  •

 تقوم التقلیدیة فھي العمارة فيعد العقود من العناصر المعماریة الھامة ت
شكل  .  والتخفیف من حمل وضغط الجدراناألروقة وتوزیع األسقف حمل علي

)٣(  
 
 
  

  :المالقف  •
عبارة عن برج لھ منافذ ھوائیة تعلو واجھات المبنى لسحب الھواء البارد 

  )٤(شكل  . المنزلإلى األسفل لیدخل الحجرات الداخلیة في 
  

  :القباب واالقبیة  •
مساحات واسعة حیث أن  إن فكرة القباب نشأت كفكرة إنشائیة لتغطیة

  )٥(شكل  . القبة كعنصر إنشائي تقع تحت تأثیر قوى الضغط 
  
  
  
  

  :الشخشیخة  •
وتساعد على توفیر التھویة  في تغطیة القاعات الرئیسیةالشخشیخة تستخدم 

  )٦(شكل  . ي تعلوھاللقاعة الت واإلنارة
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  یوضح شكل المشربیة٧شكل 

  المحور االول لالستدامھ٨شكل 

  :المشربیة  •
ھي عبارة عن فتحات داخلیة شبكیة خشبیة ذات مقطع دائري تفصل بینھا مسافات محددة ومنتظمة 

  )٧(شكل . بشكل ھندسي زخرفي دقیق وبالغ التعقید
  :مبادئ االستدامة في تخطیط المدینة المحلیة   - ب
  

ل مثال علي تطبیق مفھوم االستدامة علي مستوي تعتبر المدینة العربیة بنسیجھا المتضام التقلیدي أفض
المدینة ككل، فتخطیط المدینة ومعالجات مسارات الحركة من حیث العرض، الشكل، الطول، التوجیھ وتغییر 

  .االتجاه یمثل المرحلة االساسیة للتكییف مع البیئة 
ھا یؤدي النسیج المتضام الي تلطیف مؤثرات المناخ القاسیة والتخفیف من اثارا

خاصة درجات الحرارة العالیة واالشعاع الشمسي والریاح المتربھ والحارة وبالتالي 
التخفیف من اجمالي الحمل الحراري المؤثر علي واجھات االبنیة، حیث تشكل الوحدات 
السكنیة الكم االعظم في مجمل االنتاج البنائي في المدینة العربیة، وھي بذلك تعد من 

  .معطیات البیئیةالمؤثرات القویة في ال
  :محاور االستدامة  •

تھدف الى تعزیز التنمیة حیث تحتوي العمارة المستدامة الي محورین رئیسین 
   .المستدامة للمناطق الحضریة بما یتوافق مع المتطلبات المجتمعیة

  )٨(شكل  :االصل واالبعاد / االستدامة : المحور االول 
  
  
  
  
  
  

 
 

 

  
  
  

  :ستدامة في العمارة اال: المحور الثاني 
المحور االستدامة في العمارة وذلك بمقارنة تلك الركائز بمفردات تكوین العمارة ومبادئھا، ومن ثم ھذا یبحث 

 ).مبادئھ واستراتیجیاتھ ومنھجیاتھ(االمكانیة التي یمكن ان تحقق فیھا االستدامة في العمارة من خالل التصمیم 
  )١(جدول 

  لمبني المستدام اطار المفاھیم ل١جدول
  

  المنھجیات  األستراتیجیات  المبادئ
األقتصاد في 

  الموراد
  :الحفاظ علي 

  الطاقة
  الماء

  الموارد

  
  التقلیل من ادخال الموارد غیر المتجددة الي المباني

  تخفیض مستوي النفایات كفاءة استخدام الموراد

دورة حیاة 
  التصمیم

( البناء ماقبل البناء
ابعد البناء م )التشیید والتشغیل

  الھدم

اختبار ودراسة االثر البیئي لتصمیم : ماقبل البناء
دراسة األثر البیئي للبناء : البناء  .المبني والمواد المختارة
اعادة األستخدام، : مابعد البناء  .الفعلي وعملیات التشغیل

وإعادة تدویر المكونات، او التخلص من المكونات دون 
  .التأثیر علي البیئة 

صمیم الت
  األنشائي 

الحفاظ علي الظروف 
  الطبیعیة

التخطیط والتصمیم 
الحضري والتصمیم لراحة 

  االنسان

  
  تحسین نوعیة حیاة البشر والفئات األخري

  :مبادئ االستدامة في المسكن المحلي   - ت
ثم حیث ییف، الحمایة والتك:  بكل ایجابیاتھا وسلبیاتھا، وفق استراتیجیتین ھما توافق المسكن المحلي مع البیئة

تحقیق الحمایة بالحد من تاثیر ظروف البیئة الطبیعیة القاسیة كالمناخ الحار وقلة الرطوبة النسبیة في بعض 
  .المناطق وارتفاعھا في مناطق اخري وشدة االشعاع الشمسي

  االصل واالبعادالمحور االول لالستدامة

  اسالیب مبتكرة في األقتصاد
من خالل التوفیر علي المدي 

 البعید للطاقات المختلفة

  تطبیق األفكار االقتصادیة الجدیدة
من خالل توفیر الطاقات المختلفھ 

 بجمیع ادواتھا

  زیادة القدرة األحتمالیة للبیئة وتطبیق االستدامة
من خالل الحفاظ علي البیئة المحیطھ واستخدام 

 المواد الصدیقة للبیئة

  زیادة وعي المجتمع نحو االستدامة
من خالل المنشورات والندوات 

 ھمیة االستدامةالتوعویة ال
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  مبادئ األستدامھ في المسكن المحلي٩شكل 

حة الحراریة اما التكیف فكان باستغالل االمكانیات الكامنة لھذه الظروف القاسیة والتعامل معھا بما یحقق الرا
  . للساكنین واستغالل مصادر الطاقة الطبیعیة كالشمس والریاح

ھناك العدید من المبادئ االساسیة التي استندت علیھا عمارة المسكن التقلیدي المتضمنة لمفھوم 
 .االستدامة، والتي یمكن مع بعض التعدیل والتطویر ان تكون مؤشرات دالة لتصمیم المسكن المستدام المعاصر

 )٩(كل ش
 

 
  
  
  
  
  

  
 
 
 
  :استراتیجیة دمج العمارة المحلیة بالعمارة المستدامة   - ث

تم استخالص استراتیجیات توجھات دمج العمارة المحلیة بالعمارة المستدامة حیث سیتم الجمع بینھما 
  ) .٢(والتوجھ لتحقیق الطابع والحداثة والتناغم مع الطبیعة كما ھو موضح بالجدول 

ات توجھ
  االستدامة

  األستراتیجیات المتبعة 

  
توظیف 

مفھوم النظام            
  )اإلیكولوجي ( 

السعي لتقلیل التاثیر السلبي علي البیئة من خالل محاكاة النظم األیكولوجیة في  §
  تدویرھا المواد والطاقات دون تلوث او نفایات

سة التاثیر المتبادل بین نشاطات السعي لتقلیل التاثیر السلبي علي صحة األنسان من خالل درا §
  االنسان واألبنیة والمسماة بایكولوجیة المبني

  
توظیف 

 (     مفھوم
) األخضر

ووضعھا 
كمعاییر 

LEED 

 بنوعیة البیئة الداخلیة األھتمام خاللتوظیف مفھوم الخضر الصحي للشاغلین من  §
و نوعیة نح LEED التي تؤثر عل صحة الشاغلین وتوجیھ معاییر الھواء نوعیة
 توفیر عوامل و ،  خلو الھواء من المركبات العضویة المتطایرة، نسب التأین،الھواء

   الراحة و تقلیل التعرض أللشعة الكھرومغناطیسیة
 الذي یرسخ قیم الطبیعة الجوھریة في تحقیق األخضرتوظیف مفھوم ما وراء  §

 غیر مباشرة  أضفاء قیم الطبیعة بصورة مباشرة أوخالل من الراحة االنسانیة
  كمعاییراالعتبار مع الطبیعة وأخذھا بنظر االنسان عالقةأورمزیة لتعزیز 

LEED.  

تحقیق 
اھداف الراحة 
االنسانیة 
والتناغم مع 

  الطبیعة

 بأقتصاد الموارد والطاقات والحفاظ علیھا وتدویرھا والحفاظ عل االھتمام    §
  . الطبیعة

تطویر 
المناطق السكنیة 
نحو التفاعل مع 

  لطبیعةا

 في مواقع مفتوحة وبطریقة فضفاضة حرة ومتداخلة مع الفضاءات االسكانتطویر  §
 األنسانلصحة الزم  الاألیوني والمستوى االوكسجینالخضراء بصورة كافیة لتوفیر 

.   
 لألبتعادتوقیع الدور السكنیة بعیدا عن المراكز الصناعیة و طرق المرور الرئیسة  §

  منازل في التصمیم كأحد إجراءات التصمیم المریحعن الضوضاء مع الفصل بین ال
 العالقة المعالم الطبیعیة لتوطید علي االطالالتتوفیر الفضاءات المفتوحة وتوفیر  §

   .مع الطبیعة
  . توفیر اماكن في البیئات الخارجیة یلجأ الیھا الناس بعد فترات االجھاد والقلق §

 المسكن المحليمبادئ األستدامة في 

 التصمیم البیئي والحفاظ علي الطاقة  التخطیط والتعامل مع الموقع

 مواد البناء واالداء الحراري  التھویة الطبیعیة في النظم المحلیة

 استغالل امكانیات التربة

 الفكر التصمیمي للمسكن المحلي
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استغالل 
الضوء الطبیعي 

  وحركة الھواء

وء الشمس وحركة الھواء في تولید الطاقة كمصادر غیر ناضبة توظیف ض   §
  .  البیئةيالصفر علي وذات تأثیر تلوث یصل ال

 الطبیعیة والتھویة الطبیعیة كأسس مھمة في التصمیم األضاءةاستخدام وتوظیف  §
وذلك لطبیعة االنسان الفطریة في التفاعل والتقرب من قیم الطبیعة وأثره المھم 

  . األداء وتحسین ةبالراحلشعوره 
   دمج العمارة المحلیة بالعمارة المستدامةإستراتیجیة ٢جدول

 
 : بالمدن الجدیدةالتحدیات التي تقع علي عاتق الدولة لرفع كفاءة انتاج واستھالك الطاقة  - ج

ان التحدیات التي تواجھھا الدولة بقطاع الطاقة وخاصة زیادة الطلب علي الطاقة بشكل عام والكھرباء 
بشكل خاص، یاتي تزامنا مع زیادة النمو السكاني واالقتصادي ، االمر الذي دعا الي التحول نحو تطبیق برامج 

النمو المتسارع، والحاجة في الوقت نفسھ واستراتیجیات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة للتقلیل من اثار ھذا 
 .لوجود قاعدة بیانات یبني علي اساسھا التحلیل المطلوب للوصول الي الحلول المتمیزه لكي تكون قید التنفیذ 

  )٣(الجدول 
عتمده في الدول في تقدیم معلومات احصائیة للتعرف علي السیاسات والبرامج الم

  .مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
  .وضع االستراتیجیات وبرامج العمل لتعزیز رفع كفاءة وانتاج واستھالك الطاقة 

  
الحلول المتمیزة 
للتنفیذ لحل مشكلة 

محاولة لتبادل الخبرات في مجاالت رفع كفاءة وانتاج واستھالك الطاقة والتطور   الطاقة في الدولة
  .فیما بینھا

 ة في الدولة الحلول المتمیزة لحل مشكلة الطاق٣جدول 
 :المدن الجدیدة بمنھجیة حل مشكلة الطاقة   - ح

تتمثل منھجیة محاولة حل مشكلة الطاقة بالمدن الجدیدة في توفیر الطاقة لكافة القطاعات المختلفة بدرجة 
 جمیع ، بالتعاون مععالیة من الجودة، ومحاولة األستمراریة وذلك من خالل وضع خطط مدروسة قابلة للتنفیذ 

 بعض المحددات التي تساعد علي توفیر الطاقة من خاللو،  ي عاتقھم مسؤولیة تجاه ترشید الطاقةمن یقع عل
  ) ٤ (جدول. بالمدن الجدیدة 

 من منطلق كونھا الطریقة االمنة وغیر الملوثة المبنيدمج الطاقة المتجددة في 
ة، واھمیة دورھا في تلبیة الطلب المتزاید علي الطاقة، مع امكانیة ان تقدم للبیئ

  .ھذه الطاقة فرصا للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
وضع االطار االسترشادي للطاقة المتجددة والذي یوحد المعاییر الفنیة الالزمة 

قة المتجددة، لرسم استراتیجات الطاقة المتجددة من خالل نموذج خطة الدولة للطا
حیث یتم دعم عملیات التخطیط المستقبلیة والتي تھدف من شأنھا استثمار كافة 

  .مصادر الطاقة المتجددة المتاحة
االستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة واتاحة االرض للمستثمرین وذلك القامة 

نتفاع مشروعات توفیر الطاقة سواء طاقة الریاح او الطاقة الشمسیة مقابل حق اال
  .باالرض 

اعتماد الحوافز المالیة من جانب الدولة في قطاع الطاقة المتجددة او تحسین كفاءة 
الطاقة لكي یصبح محرك اساسي لضمان استمراریة االستثمار وتحقیق العائد 

  .االیجابي
یرتبط تقلیل استھالك الطاقة بمجموعة من الحلول التصمیمیة والتقنیة التي یمكن 

   . في استھالك الطاقةمع كفاءة الوصول الى مباني صدیقة للبیئة ھامن خالل
مصادر الطاقة النظیفة من خالل استخدام التقنیات الحدیثة في تولید علي عتماد اال

  .ح الطاقة كاالعتماد على طاقة الشمس والمیاه والریا
في االستجابة  االستراتیجیات التصمیمیة التقلیدیة التي اثبتت كفاءتھا  عليعتماداال

  .للمتطلبات المناخیة دون التأثیر على البیئة

  
  
  
  
  
  
  

المحددات التي 
یمكن من خاللھا 
توفیر الطاقة 

  بالمدن الجدیدة

 تحسین ھكنمط وحل تصمیمي یمكن من خاللالداخلي الفناء علي عتماد االیمكن 
البیئة الداخلیة للمباني وتقلیل استھالك الطاقة وذلك باالستفادة من التطورات 

   .العلمیة الحدیثة والخبرات الموروثة من تجارب الماضي
  محددات توفیر الطاقة بالمدن الجدیدة٤ول جد

  :المدن الجدیدة كسیاسة للتنمیة العمرانیة ورؤیة توفیر الطاقة بھا  - خ
یستعمل تعبیر المدن الجدیدة في تسمیة العدید من المجتمعات التي تختلف عن بعضھا من ناحیة االھداف 

ة واالجتماعیة للدولة ، وقد وجد ان المدن والوظیفة والحجم، وتؤثر بالطبع علي الظروف السیاسیة واالقتصادی



  
  

  *دمج العمارة التقلیدیة والمستدامة كمدخل تطبیقي لحل مشكلة توفیر الطاقة في المدن الجدیدة
 

JAUES, 14, 52, 2019 
 

1169 

 یوضح ١٠شكل 
لعالقات المختلفة شكل ا

المؤثرة علي انتشار المدینة 
  الجدیدة

 

وجود القاعدة االقتصادیة، واالكتفاء الذاتي، واستخدامات االراضي : الجدیدة تطلب اربعة عناصر اساسیة ھي 
  .والخدمات، وطبیعة المجتمع

مصادر الطبیعة وجھد االنسان، : ویتحكم في سبل ووسائل انشاء المدن الجدیدة عامالن رئیسیان ھما
ة مالئمة كما تتوافر بھ نوعیات مختلفة من ی ظروف معیشالجدیدة في تكوین مجتمع تتوافر بھساعد المدن وت

، وحیث تعتمد المدن الخدمات وبمستویات اكبر من الموجودة في المدن القائمة حتي تستطیع جذب السكان الیھا
  ) .١٠(شكل  الجدیدة علي عالقات مختلفة تؤثر علي انتشارھا

  
 
  
  
  
  

  
  
 
 
 

 :التطبیقیة الدراسة :ثانیا 
مبني خدمي بمدینة القاھرة الجدیدة التي تتبنى  بشكل أساسي إلي تحلیل التطبیقي     تھدف الدراسة 

  : استخدام المعالجات البیئیة وأنظمة توفیر الطاقة في المباني إلى تحقیق مجموعة من األھداف كالتالي 
   .ل الدراسة لتوفیر الطاقةالمعاییر المستخدمة في المبني محدراسة  .١
  .دراسة أستراتیجات واآللیات المختلفة في تحقیق توفیر الطاقة في المباني .٢

  :دراسة تحلیلیة لمبني الجامعة األلمانیة بمدینة القاھرة الجدیدة 
تم تأسیسیھ بأحد المدن الجدیدة وھي مدینة القاھرة الجدیدة حیث تتكون ) تعلیمي ( ھي مبني خدمي 

 المختلفة العلمیة مباني تعلیمیة وإداریة ، تحتوي علي العدید من الكلیات واألقسام ١٠من أكثر من الجامعة 
والورش والمباني الداخلیة التي تخدم باقي المباني ، كما تحتوي علي المعامل وأماكن الطباعة المختلفة، حیث 

  ).٩(ل كبیر شكل یضم حرم الجامعة مباني خدمیة متكاملة لخدمة العملیة التعلیمیة بشك
  :وصف المشروع 
  .مدینة القاھرة الجدیدة  : الموقع
   .٢٠٠٢تأسست عام  : االنشاء

  
  مبني الجامعة األلمانیة) ١١(شكل 

  
  

  :أستراتیجیات توفیر الطاقة المستخدمة بمباني الجامعة 
تم مراعاة توجیھ المباني الموجوده  .١

بالجامعة لإلستفادة القصوى من اإلضاءة 
  . الطبیعیة والتھویة

تم مراعاة أیضا استخدام وسائل التظلیل للحمایة من أشعة الشمس وتوظیف األرصفة واألسقف فاتحة  .٢
  .  اللون لتقلیل األحمال الحراریة الناتجة عن التعرض للشمس 

  . تم إختیار الخامات المستخدمة في المشروع باستخدام مواد محلیة غیر ملوثة للبیئة .٣
تھلكة في المباني بجمیع أشكالھا كعملیات التبرید والتدفئة واإلضاءة من خالل تم ترشید الطاقة المس .٤

  .تصمیم بیئي یتالءم بالبیئة المحیطة من خالل التصمیم الشمسي ومن خالل التوجیھ 
استخدام أغلفة المباني عالیة الكفاءة باختیار خامات الحوائط واألسقف والعناصر األخرى وتحقیق  .٥

  .فاءة والمتانة متطلبات العزل والك
تحقیق أعلى درجات المرونة والتكیف مع احتیاجات مستخدمي مباني الجامعة و أحتیاجاتھم الحالیة  .٦

والمستقبلیة، بالصورة التي تجعل المباني في حالة حیویة وكفاءة بإستمرار حتى تسمح بإعادة 
  .استخدامھا ألغراض ووظائف أخرى اذا تمت الحاجة الي ذلك 

ر الجمالیة في الفراغات بتوفیر المناظر والعناصر الجمالیة والتكامل بین البیئة الداخلیة تحقیق المعایی .٧
 )٥( جدول.المبنیة والبیئة المحیطة 



  
  

  *دمج العمارة التقلیدیة والمستدامة كمدخل تطبیقي لحل مشكلة توفیر الطاقة في المدن الجدیدة
 

JAUES, 14, 52, 2019 
 

1170 

  توفیر الطاقة من خالل االلواح الشمسیة في مبني االمتحانات شھریا) ٥(جدول 
  

   شھریاتوفیر الطاقة من خالل األلواح الشمسیة في مبني األمتحانات
تخدامات الطاقة اس

  الكھربائیة في المبني
الطاقة المستخدمة قبل 
   استخدام االلواح

الطاقة المستخدمة بعد 
  استخدام االلواح

  الطاقة الموفرة

تكییفات وتبرید وتھویة أو 
  تسخین

 كیلو وات من الطاقة ٩٦  ٦٤  ١٦٠
  الكھربائیة

 كیلو وات من الطاقة ١٨  ١٢  ٣٠  إضاءة
  الكھربائیة

ھربائیة أخري أحمال قوي ك
 –تصویر مستندات ( عالیة 

  ...)غالیات 

 كیلو وات من الطاقة ٣٠  ٢٠  ٥٠
  الكھربائیة

أحمال قوي كھربائیة أخري 
 –شحن موبیل ( منخفضة 

  ...)شحن الب توب 

 كیلو وات من الطاقة ٦  ٤  ١٠
  الكھربائیة

  : البحث نتائج: ثالثا 
    :من خالل االتياقة في المباني ھا المختلفة الي توفیر الطمراحلبتوصلت الدراسة 

من اھم مبادئ الحفاظ علي البیئة في العمارة المحلیة ، الحفاظ علي الھواء والحفاظ علي الموارد  •
 .والحفاظ علي المسطحات الخضراء والحفاظ علي البیئة من التلوث 

 اختالف مواقعھا قد تمیزت العمارة المحلیة بوجود عدد من المفردات المتكررة في تلك المباني رغم •
في بلدان عربیة متعددة ورغم اختالف استخدامات ووظائف تلك المباني، حیث اعتبر الفناء الداخلي 

 العمارة فيعد العقود من العناصر المعماریة الھامة علي راس قائمة الحلول المعماریة التقلیدیة، وت
تستخدم ،كما ریة داخل المبانيوسیلة معماریة تحقق الراحة الحراھو ملقف الھواء التقلیدیة ،و
، واما عن المشربیة عبارة عن حیز وتساعد على توفیر التھویة في تغطیة القاعات الرئیسیةالشخشیخة 

 .بارز ذو فتحة منخلیة توضع فیھ جرار الماء الصغیرة لتوفیر الخصوصیة
عتماد علي مصادر الطاقة ارتبط مفھوم التصمیم البیئي باستغالل الطاقة الذاتیة او السلبیة وتقلیل اال •

 المعروفة السباب اقتصادیة وبیئیة وصحیة واللجوء الي مصادر طاقة جدیدة ومتجددة 
 ).مبادئھ واستراتیجیاتھ ومنھجیاتھ(یمكن ان تحقق فیھا االستدامة في العمارة من خالل التصمیم  •
 الفكر –عامل مع الموقع التخطیط والت( یمكن تلخیص مبادئ األستدامة في المسكن المحلي فیما یلي  •

 مواد البناء – التھویة الطبیعة في النظم المحلیة – التصمیم البیئي والحفاظ علي الطاقة –التصمیمي 
 ) . استغالل امكانیات التربة–واألداء الحراري 

 . أستراتیجیات لدمج العمارة المحلیة بالعمارة المستدامة التوصل الي •
  .ن خاللھا توفیر الطاقة بالمدن الجدیدة المحددات المختلفة التي یمكن م •
  التوصیات: رابعا 
أعتماد العمارة المستدامة ومبادئھا واستراتیجیاتھا كاتجاه تصمیمي یستجیب لمتطلبات العمارة المتعددة  •

 .ویتوافق مع متطلبات البیئة 
مول بھا باعتبارھا من أعتماد مبادئ العمارة المستدامة كمعاییر اساسیة للبناء وضمن قوانین البناء المع •

 .أھم متطلبات العصر الحدیث 
األخذ بعین األعتبار المعالجات واألستراتیجیات التصمیمة التقلیدیة وتطویرھا في المباني المعاصرة  •

 .لدورھا الكبیر في تلبیة المتطلبات البیئیة وتقلیل استھالك الطاقة 
من وضع إستراتیجیة وطنیة بیئیة وخطة عمل البد للقطاعات المسؤولة عن التخطیط والبیئة الحضریة  •

بیئیة ضمن مفھوم التنمیة المستدامة وإصدار قوانین جدیدة للبناء بمشاركة إدارات تخطیط المدن في 
 .تنفیذ ھذه السیاسات خالل المرحلة المقبلة 

ني إعداد وإصدار قوانین تنظیم البناء ووضع اللوائح والشروط الالزمة من اجل رفع كفاءة المبا •
والمنشأت من ناحیة أدائھا البیئي من خالل تحدید نظم للتقییم البیئي وقائمة مراجعة لألبنیة السكنیة 

 وأنماط األبنیة المتعددة
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