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Figure 1: NewSimulation06 
13.00.00 15.07.2018

x/y Cut at k=5 (z=1.5000 m)

Mean Radiant Temperature 

 below 40.06 °C
 40.06 to 42.12 °C
 42.12 to 44.18 °C
 44.18 to 46.24 °C

 46.24 to 48.31 °C
 48.31 to 50.37 °C
 50.37 to 52.43 °C
 52.43 to 54.49 °C
 54.49 to 56.56 °C
 above 56.56 °C

Min: 37.99 °C
Max: 58.62 °C

Median: 53.73 °C
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x/y Cut at k=5 (z=1.5000 m)

Specific humidity 

 below 10.58 g/kg
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 above 11.42 g/kg

Min: 10.47 g/kg
Max: 11.52 g/kg

Median: 10.69 g/kg
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 Mean radiant temperature (Tmrt)درجة حرارة االشعاع   .ت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Relative humidity (RH)الرطوبة النسبية     .ث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوصيات - ٧
ب -  يوصي  لذلك  نتائجها  دقة  ومدى  الرقمى  للتقييم  منهجية  البحث  على  يقدم  البارمترى  التصميم  منهجية  مؤشرات تطبيق  باقى 

 والتقييم الرقمي لها للوصول الى نتائج واقعية يمكن تقييمها. الحياةجودة 
  المعالجات المناسبةللمدن المصرية طبقا للظروف المناخية واستخدام إعادة النظر في االشتراطات العمرانية  - 
  اعداد هذه الدراسة والتجارب على تشكيالت عمرانية مختلفة وانماط تصميمية اخري للوصول الى مقارنة وتقييم عادل.  - 
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  التحليل:  
ارتفاع درجة حرارة االشعاع الشمسي 
على العناصر الفراغية ومن المالحظ  

وذلك الن يوم االختبار من أصعب  
األيام حرارة ولكن بفضل المعالجات تم  

  تحقيق الراحة الحرارية  

  التحليل:  
يوضح الشكل تحليل الرطوبة النسبية  
ويتضح انها ترتفع في المناطق التي 

  تقل بها سرعة الهواء  
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Figure 1: NewSimulation06 
13.00.00 15.07.2018

x/y Cut at k=5 (z=1.5000 m)

Wind speed 

 below 0.40 m/s

 0.40 to 0.78 m/s
 0.78 to 1.15 m/s

 1.15 to 1.53 m/s

 1.53 to 1.90 m/s
 1.90 to 2.28 m/s

 2.28 to 2.65 m/s
 2.65 to 3.03 m/s

 3.03 to 3.41 m/s
 above 3.41 m/s

Min: 0.02 m/s
Max: 3.78 m/s

Median: 1.49 m/s
Objects 

Buildings

  النتائج - ٦
تم اتباع طريقة التسلسل التراكمي للتحليل واستخراج النتائج  كما تم توضيحه سابقا في طريقة العمل داخل المصفوفة حيث  

المصفوفة   المتغير األول وهو    عن طريقداخل  الشارعاختبار  الى عرض  المبنى  ارتفاع  ثالثة وتم تحديد    والفراغ  نسبة 
البحث    متغيرات التحليل داخل  ان ينتج عدد النهائي منال  وذلكلتحديد نطاق  البارامتري يمكن  التحليل  لذلك تم    ن  البدائل 

األفضل   النتائج  ذات  االرتفاعات  التوالي    وهيتحديد  على  ترقيمهم  وتم  أدوار  وست  وأربعة    وبتحليل )A-B-C(دورين 
  . ٢٫٠٧اعلى معدل راحة حرارية   محققا Cتم نجاح البديل النتائج 

البديل   هذا  اختبار  المتغير  )  C(تم  اختبار   الثانيداخل  خالل  من  وذلك  الفراغ  وحوائط  ألرضيات  التشطيب  مواد  وهو 
استخدام   الزجاج ونسب  من  الواجهات  وتكسيات  واالنترلوك  االسفلت  مثل  مواد  اقرب   المواد، استخدام  ثالث  اختبار  وتم 

ققا راحه حرارية مح   C3واظهرت النتائج ان افضل البدائل هو البديل     C1-C2-C3  التالينتائج وتم ترقيمهم على النحو  
١٫٨٢  .  

البديل هذا  ادراج  بالمتغير  )C3(  تم  للتحليل  االفقية  المصفوفة  الخضراء    داخل  المناطق  مسطحات  نسب  وهو  الثالث 
والمسطحات المائية وذلك من خالل زيادة مسطحاتها واختيار أشجار كثيفة تحقق الظل وتم االختبار داخل ثالث    واألشجار
  .١٫٤٤النتائج  أفضل اعطى C3-C) واظهرت النتائج ان البديل C3-A، C3-B، C3-Cبدائل هم (

درجة وتبين افضل النتائج في    ٣٦٠داخل المتغير الرابع وهو التوجيه حيث تم االختبار في ال)  C3-C(وباختبار هذا البديل  
الشمال  ٤٥,  ٠,  ١٥(االتجاه   او  الشرقي  الشمال  نحو  درجة  النموذج    الغربي)  ان  النتائج    الفراغيوخاصة  فكانت  متماثل 
النتائج اثبت البديل    متقاربة،   الحرارية ق اعلى نسبة داخل الفراغ من الراحة  انه هو األفضل في تحقي   C3-C-Zوبتحليل 

  .  PPDرضا المستخدمين عدم تبع ذلك في النتائج مؤشر يو
الشكل   مؤشر  تطور    التاليويوضح  مع    الراحةمنحنى  تدريجي  بشكل  انخفاضه  ويوضح  المصفوفة  لبدائل  الحرارية 

  . ١٫٤٤الحرارية محققا افضل النتائج وهو  الراحةالمتغيرات المؤثرة على 

  
  من خالل المعالجات البيئية  منحنى الراحة الحرارية ونسبة رضا المستخدمين للبدائل الفراغيةتطور ) ١٠شكل (

  (العوامل المناخية) للبديل االمثلمخرجات مؤشر الراحة الحرارية تحليل 
التحليل داخل  يعتمد مؤشر الراحة الحرارية على األربع عوامل مناخية التي تم توضيحها سابقا   ENVI-وفيما يلى نتائج 

MET  :للعوامل األربعة  
 Ambient Air Temperature (Ta)درجة حرارة الهواء   .أ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Wind velocity (v)حركة الهواء   .ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التحليل: تراوحت درجة حرارة  
- ٢٤٫٥الهواء داخل الفراغ بين 

درجة مئوية وتعتبر درجة  ٢٦٫٢
حرارة جيدة وخاصة ان االختبار فى 

  يوم وساعة الذروة 

غربي في منتصف   شرقيقطاع راسي  
 الفراغ 

  التحليل:  
يوضح الشكل سرعة الهواء داخل 

الفراغ حيث تقل سرعته داخل 
الفراغ وتزداد في الشوارع ذات  

  التوجيه الشرقي الغربي  
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العمرانية   ٤- ٥ الفراغات  تصميم  عناصر  دراسة  مصفوفة نتائج  داخل  الحرارية  الراحة  على  المؤثرة 
 القياس
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 وساعات التقييم  الرقمييوم التقييم  ٢- ٥
  ٤٤تم اختيار منتصف شهر يوليو باعتباره اصعب األيام في درجات الحرارة على مستوى السنه حيث تبلغ   : يوم التقييم

النسبية حيث تصل الى   الرطوبة  م/ث باتجاه شمالى غربى   ٢٫٨% ومتوسط سرعة الهواء    ١٤درجة سيليزية وانخفاض 
  المناخية لتحقيق افضل النتائج باقى أيام الصيف . الختبارات داخل البرنامج تحت اصعب الظروف لوقد تم اختيار هذا اليوم 

  الذروة .وظهرا باعتبارها بداية تعامد الشمس  ١٢تم تحديد منتصف اليوم وهو الساعة   : ساعات التقييم
  طريقة العمل داخل مصفوفة القياس للبدائل البارامترية  ٣- ٥

داخل المصفوفة حيث تم اختبار المتغير األول وتم ترقيمهم على تم اتباع طريقة التسلسل التراكمي للتحليل واستخراج النتائج 
  نتيجة.  أفضل Aوبافتراض تحقيق  )A-B-Cالتوالي (

) البديل  اختبار هذا  المتغير  Aبعدها يتم  داخل  النحو    الثاني)  ترقيمهم على    أفضل ان    وبافتراض A1-A2-A3  التالي وتم 
  .A3البدائل مثال هو البديل 

التالية حيث يتم ادراج هذا البديل (  تأتى للتحليل بالمتغير الثالث ويتم االختبار داخل   )  A3الخطوة  داخل المصفوفة االفقية 
  اعطى افضل النتائج.   A3-Bوبافتراض ان البديل ,) A3-A , A3-B , A3-Cثالث بدائل هم (

 المتغير الرابع والذي يحتوي على ثالث بدائل يتم ترقيمهم) داخل  A3-Bتأتى المرحلة األخيرة من التحليل باختبار البديل (
) النتائج  )  A3-A-X، A3-B-Y، A3-C-Zكالتالي  حرارية  وبتحليل  راحة  افضل  يحقق  الذى  األمثل  البديل  اختيار  يتم 

  .طبقا لمخرجات البرنامج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 للتصميم الفراغى  Grasshopperو Rhino) يوضح البناء البارمترى داخل ال ١٠شكل (

Parameter 1 
 االرتفاعات

 

Parameter 4 
 التوجية

 

Rhino output 

Parameter 2 
مواد التشطيب 

 والبناء

Parameter 3 
نسب المسطحات 
 الخضراء والتشجير
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 العناصر المائية ونسب المسطحات الخضراء   .ت
المائية   العناصر  واستخدام  الخضراء  والمساحات  األشجار  من    فيتساعد  على    السلبي  التأثيرالحد  الحضري  للمناخ 

النقى  الظالل والهواء  النسبية وتوفير  الرطوبة  الهواء وتوفير بيئة صحية حيث زيادة  الفراغات وتبريد  داخل  المستخدمين 
  .والتلوث الحرارين ظاهرة االحتباس والحد م

 Orientationالتوجيه   .ث
يعتبر التوجيه أحد اهم العوامل المؤثرة على التشكيل العمراني البيئي وذلك لتحقيق الراحة الحرارية من خالل دراسة توجيه 

  قطاع الشارع ومؤشر التظليل وحركة الهواء.
  البارامترية المستخدمة مصفوفة القياس داخل البرمجيات ) ٢جدول (
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نسبة االرتفاع الى عرض الشارع والفراغ  - ١
  الداخلي 

ال  البدائل التصميمية مصممه على 
GRASSHOPPER      والتحليل

  وحوائط الفراغ)  (ارضياتمواد التشطيب  - ٢ ENVI-METب  المحاكاةو
  نسب المسطحات الخضراء والعناصر المائية  - ٣

  التوجيه  - ٤
  النتائح والتحليل 

  التطبيقية)  (الدراسةللبدائل التصميمة اعداد النمذجة البارامترية  - ٥
  تصميمي من خالل بناء نموذج    وذلك Rhino 6لمجموعه سكنية على برنامج    عمرانياالبعاد لفراغ    ثالثيتم بناء نموذج  

ال   على  (  كما Grasshopperبارامترى  الشكل  التحليل  )  ٨يوضحه  نتائج  الحرارية    الراحة ومؤشر    المناخيوإخراج 
بناء المتغيرات  بداخله  وتم     Grasshopperداخل الـ     dragonflyكـ     Envi_met 4.5برنامج  ب  المحاكاةمنهج  باستخدام  

parameter     التصميم عناصر  من  عنصر  (التوجيه    الخمسةلكل  البحث  حددها  الشارع    –التي  وعرض    –االرتفاع 
  مواد التشطيب)   –المناطق الخضراء 

  
 العمرانياالبعاد لفراغ  ثالثي )٩( شكل

الهامشية   المختلفة، والمنطقة  االسطح  والنباتات وأنواع  المباني  منطقة تحيط    وهي  Nesting areaوذلك من خالل رسم 
عمل إلتمام العمليات الديناميكية المناخية، كما تم تحديد نموذج للتربة يشتمل على مواد   كإطاربالنموذج من جميع الجهات  

    التشطيب.  
مساحة   على  النموذج  بناء  داخلى  ١٠٠م*١٠٠تم  فراغ  تتضمن  مفروكة  شكل  على  رئيسية  بلوكات  اربع  من  مكون  م 

على ان تكون هذه الشوارع في األربع   المحاكاةم كما تم مراعاه ان يشتمل نموذج    ١٢م وشوارع داخلية بعرض  ٥٠*٥٠
    اتجاهات لقياسها كفراغات طولية باإلضافة الى الفراغ الداخلي.

 موقع منطقة الدراسة  ١- ٥
تم اختيار منطقة الدراسة في نطاق مدينة نصر باعتبارها منطقة صحراوية كامتداد شرقى للقاهرة وتفتقر الى التصميمات  

  التي تراعى النواحى البيئية
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  ) ٢٠١٢(عامر،  أبعاد:يمكن تحديد مكونات الفراغ بخمسة 
  (الحوائط)  الرأسيالبعد األول: المستوى 

هذا   أعمده. ويعتبرقد تكون حوائط جامدة أو اسوار أو اشجار أو    وخصائصه،تحدد حجمه    التيويقصد به حوائط الفراغ  
  وتوجيه الحركة فيه وكذلك الخصوصية.  العمرانيتحديد الفراغ  في أساسيالبعد 
  (األرضيات)  األفقيالمستوى  الثاني:البعد 

الفراغ   الفراغ    هيأرضية  متعددة    التي  العمرانيقاعدة  أو  مائلة  أو  مستوية  تكون  وقد  المختلفة  األنشطة  فوقها  تدور 
  تحدد شكله.  التي هي) ويرتبط هذا البعد بالحوائط حيث إنها مائيالمستويات وقد تكون صلبة (بالط) أو لينة (مسطح 

  سقف الفراغ  الثالث:البعد 
الفراغ    هيالسماء   الشوارع  الخارجيسقف  الداخلية مثل  الفراغات  أو شبه مغطى    أما  السقف مغطى  قد يكون  واألسواق 

  مختلفة نتيجة للون والظالل وغيرها من المؤثرات على المشاهد.   وانفعاالتبالخرسانة أو األقمشة ويعطى أحاسيس 
  األثاث والفرش  الرابع:البعد 
بالفراغ وتعطى مقياس    جماليأو    وظيفي) ويكون لها دور  land scapeهذا البعد بعناصر تنسيق الموقع (  ما يسمىعادة  

  الذهنية.تكمل الصورة  وهيمناسب للفراغ 
أعمدة اإلنارة واألكشاك والمقاعد والمظالت واألشجار والنباتات والعالمات المميزة والعناصر المائية والتماثيل   فيوتتمثل  

  وغيرها.  اإلرشاديةوالعالمات 
  النشاط  الخامس:البعد 

اإلنسانية   فاألنشطة  بداخله  الموجودة  العناصر  من  الفراغ  نشاط  تحديد  العمرانية    فييتم  مالمح   التي  هيالفراغات  تحدد 
  الفراغ وطابعه.
 أنواع الفراغات 

  الفراغات العمرانية تتشكل وتتكون بصور متعددة األنواع واألشكال فمنها. 
  مثل فراغ الشوارع. طولية: فراغات- ا

  . ذات المحورية وغالباً ما يكون في نهاية المحور مبني أو عنصر مهم ويعتبر نهاية للمنظور : منتظمة فراغات- ب
  يعطي اإلحساس بالحماية والراحة. مسقوف:  فراغ- ج
  أشجار.أحد األضالع  اووهو الفراغ المحاط بأربعة مستويات من الكتل أو المباني المقفل:  الفراغ- د
  فراغ تكثر فيه فتحات الحوائط المحيطة به بحيث يصعب االحساس والشعور به. المفتوح: وهو الفراغ- خ
  ذات أشكال غير محدودة. وهي- الحرة:  الفراغات- و
  وهي من تكوين الطبيعة سواء سفوح التالل او المنخفضات. :الطبيعية الفراغات- ز

 الحرارية  الراحةعناصر تصميم الفراغات العمرانية المؤثرة على  ٢- ٤
المجال   هذا  في  والمتخصصين  الباحثين  قام  وقد  مختلفة ومتعددة  متغيرات  الى  العمرانية  الفراغات  تصميم  عملية  تخضع 

عناصر التشكيل العمراني، فمنهم من عمل على دراسة    باقيبدراسة كل عنصر من عناصر التصميم على حده مع تحييد  
نهم من عمل على تطوير الفراغات العمرانية وتشكيلها واخرون  التوجيه األفضل ونسبة قطاعات الشارع الى االرتفاع وم

الخضراء وتغيير مواد    العمرانياهتموا بقياس الراحة الحرارية بالتشكيل   من خالل إضافة عناصر التشجير والمسطحات 
مرة حول العالم  ومازالت تلك المحاوالت مست   المحاكاةالتشطيب، وقد استخدم معظم الباحثين في تقييم تلك العناصر برامج  

، ولكن لم  )٦٩، صفحة ٢٠١٦(شافعى،  العالمي المناخينظرا للتقدم والتطور السريع في هذه التقنيات وكذلك بسبب التغيير 
حديث  دراسةيتم   منهجا  اصبح  والذى  البارامترى  التصميم  خالل  من  التصميم    اذلك  تم   العمرانيفي  مميزات  من  له  لما 

في   تأثيراعليه البحث، لذلك تم تحديد مجموعه من العناصر التي يري البحث بانها األكثر    ما يعتمدتوضيحها سابقا وهذا  
وذلك استنادا الى الدراسات واألبحاث البيئية داخل فراغاتنا العمرانية    الحياةومن ثم تحسين جودة    الحرارية  الراحةمؤشر  

  :ثل هذه العناصر في االتيالسابقة وتتم 
 االرتفاع)  –العرض  – الفراغ (الطولابعاد   .أ

والفراغ   الكتلة  بين  العالقة  بدراسة  العنصر  هذا  النسيج  يهتم  دراسة  مثل  العمرانية  الدراسات  من  مجموعه  تحته  ويندرج 
والكثافة البنائية لذلك تم تحديد هذا العنصر ضمن العوامل الرئيسية المؤثرة حيث يلعب دور رئيسي سواء بطريقة   العمراني

  مباشرة. مباشرة او غير 
الداخلية للفراغ  كما   ارتفاعات المباني وتأثيرها على الراحة الحرارية ارتباط وثيق بعرض الشارع والنسب  ترتبط دراسة 

    االرتفاعات مع اهمال هاذان العنصران ال تعطى نتائج حقيقية العمراني حيث ان دراسة
 مواد التشطيب (ارضيات وحوائط)   .ب

وذلك باستخدام مواد مقاومة للحرارة واستخدام تقنية النانو   للمبانيالواجهات للغالف الخارجي   لتكيساتتطورت مواد البناء  
التي ترفع من درجه    مراعاةبهدف تقليل درجات الحرارة، كما تم    التكنولوجي ذلك في ارضيات الفراغ بالبعد عن المواد 

  مثل االسفلت واستخدام مواد صديقة للبيئة ومعالجة حراريا.  العمرانيحرارة المناخ 
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  Thermal Comfort Indicesمؤشرات الراحة الحرارية  ٢- ٣- ٣
ل  البيئية السابق ذكرها باإلضافة الى العوامل الشخصية لإلنسان،  الحرارية من خالل األربع عوامل  الراحة  ذلك  يتم تحديد 

التقدير    الحراريةيعتبر مؤشر الراحة   المكتسبة نتيجة للمتغيرات السابقة واالستجابة   الحراريةللراحة    الحسابييخضع الى 
  الحسية لجسم االنسان. 

الى  تصنيفها  تم  لذلك  القياس،  عملية  في  تدخل  التي  المتغيرات  وعدد  لنوع  وفقا  الحرارية  الراحة  مؤشر  مقاييس  تعددت 
  (Toudert, 2005) مجموعتين رئيسيتين:

  empiricalمؤشرات تجريبية   .أ
تعتمد على تقدير درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وال تأخذ في اعتباراتها وظائف األعضاء الحيوية 

  لإلنسان او مقاومة المالبس او معدل النشاط والبينات الشخصية، ومن هذه المؤشرات على سبيل المثال 
)ET-RT-HOP-WCI(. 

  Rational عقالنيةمؤشرات   .ب
أساس    أكثر تعتمد   على  االنسان  لجسم  الحرارية  الحالة  تقييم  المؤشرات  على  هذه  تطوير  وتم  البشرية،  الطاقة  توازن 

، ومن فقط داخل الفراغات المعمارية  تستخدمالفراغات العمرانية بعد ان كانت    الحرارية فيالستخدامها في قياس الراحة  
 .)ITS-HIS-PMV-PETهذه المؤشرات على سبيل المثال ( 

  PMVمؤشر الراحة الحرارية   ٣- ٣- ٣
) احد ENVI-MET(  داخل برنامج  اوقد تم تطويرهم  PETو    PMV  هو مؤشر  الحراريةمن اهم مؤشرات قياس الراحة  

م قام  ١٩٧٠اهم برامج المحاكاة والتحليل البيئي التي تم اختبار نتائجها وأثبتت دقتها والتي سيعتمد عليها البحث، ففي عام  
Fagner  بتطوير معادلة االتزان الحراري لتتضمن العوامل البيئية الخارجية والشخصية بالتوازي مع دراسة األربع عوامل

حيث تم وضع مدى    PMVواختصارها    Predicted Mean Voteحل هذه المعادلة فيما يسمي  البيئية السابق ذكرها، وتم  
 مستخدميثم قام بمقارنة تلك النتائج بقيم الرضا لدى    ٣الى +  ٣-   نقاط تبدا من  ٧من  يعبر عن القيم التي يشعر بها االنسان  

ب يعرف  والذى  ا  Dissatisfied   Predicted Percentage  (PPD)الفراغ  تمثل  وحدد  التي  الحرارية    الراحةلقيم 
  . ٨رقم  التاليكما يوضحها الشكل  ٠٫٥٠الى  ٠٫٥٠-المناسبة من 

، وفيما المحاكاةفي السنوات األخيرة حدث تقدم في تحقيق معايير الراحة الحرارية باستخدام البرمجيات البارامترية وبرامج  
   )٤٥-٤٤، الصفحات ٢٠١٦(شافعى،  : PMVيلى المعادلة الرياضية التي تعبر عن قيمة 

PMV=(0303EXP)-0.036M)+0.028)L   EQ(3.2)    
Metabolic rate  (M)                                        قيم التمثيل الغذائيThermal load(L) الحمل الحراري وهو

  الفرق بين انتاج الحرارة الداخلية وفقدان الحرارة في البيئة الفعلية لشخص افتراضي في قيم الراحة  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  (ASHRAE, 2004)المصدر    PPDرضا المستخدمين عدم ونسبة   PMV) يوضح العالقة بين مقياس الراحة الحرارية ٨شكل (

 )الثالث(المحور  للبدائل الفراغيةالفراغات العمرانية واعداد مصفوفة القياس  - ٤
عناصر   تحديد  من خالل  البحث  منهجية  مثلث  يكتمل  وبها  البحث  داخل  للدراسة  الثالث  المحور  هي  العمرانية  الفراغات 

الى    العمراني  التشكيل الفراغات وترجمتها  القياس  داخل  البارامترية واعداد مصفوفة  البرمجيات  إدخالها ضمن  يمكن  قيم 
، وذلك من خالل وضع بدائل تصميمية الية واعداد نتائج محددة ومركزةحتى يتمكن البحث من اعداد عملية القياس بدقة ع

   العمرانيللفراغ 
  ومستوياته وأنواعه  العمرانيمفهوم الفراغ  ١- ٤

بين   فراغ  كل    في  المبانيهو كل  يحيط المدينة ويشمل  مائية    بالمباني  ما  من ممرات وساحات عامة وميادين ومسطحات 
الفراغ المحدد بالجدران المعمارية   هيومالعب وحدائق خاصة وعامة ومواقف سيارات ومسارات. والفراغات العمرانية  

    )٢٠١٢(عامر،  .اجتماعيةوغالباً تتركز وظيفتها كأماكن رئيسية مجمعة ألنشطة 
الفراغ   بأنه إطار    العمرانيوعرف  له صفة    ثالثيأيضاً    في )  االتصالالناس واألنشطة ووسائل    يحتوي(  االحتواءاألبعاد 

الزم  حيمشهد   بمرور  ويتطور  منتظمة  غير  او  منتظمة  طبقا إليقاعات  الفراغ  ن.  متغير  بالبيئة   الطبيعيأما  المحدد  فهو 
  ) ٢٠١٢(عامر،  الطبيعية سواء داخل المدينة أو خارجها.
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السابق مؤشرات جودة   الجدول  المؤشر  لألبعادالبيئية طبقا    الحياةيوضح  قياس  وسيقوم   الفرعية كما يوضح نوع وطريقة 
البحث بقياس مؤشر الراحة الحرارية من خالل أدوات قياس التصميم البارامتري بعد تحديد المتغيرات وعناصر التصميم  

  العمراني.
 البيئية   الحياةالراحة الحرارية كمؤشر لقياس جودة  ٣-٣ 

يقاس    شخصيبانها إحساس   ) ASHRAEاالمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (تم تعريفها من قبل الجمعية  
 بمدي رضا مستخدمي الفراغ حيث انها حالة تعبر عن ارتياح االنسان بالبيئة الحرارية ويتم تقييمها من خالل المستخدمين.

(ASHRAE, 2004)  
التي تؤدي الى إحساس االنسان بالراحة داخل البيئة التي يعيش فيها وتنقسم    المركزي  العصبيوتعرف بانها حالة الجهاز  

النفسية   الراحة  األول:  نوعين  الفسيولوجية    والثانيالى  والبيئة   وهيالراحة  الجسم  بين  الحراري  االتزان  حالة  تعبير عن 
  م).  ٣٧( حرارتهالمحيطة من خالل الحفاظ على 

 العوامل المناخية المؤثرة على االنسان ١- ٣- ٣
رئيسيين   عاملين  الى  لإلنسان  الحرارية  الراحة  على  المؤثرة  العوامل  المحيطة    (البيئةترجع  ترجع    –المناخية  عوامل 

القياس والتقييم   المناخية في  العوامل  ، الصفحات  ٢٠١٦(شافعى،    األربع عوامل االتية:  وهيلإلنسان) وسيتم االعتماد على 
٤٠- ٣٨ (  

 Ambient Air Temperature (Ta)درجة حرارة الهواء   .أ
ففي حالة كانت اعلى من درجة حرارة الجلد    الحرارية،الهواء اهم العوامل المؤثرة في مؤشر الراحة    ةتعتبر درجة حرار

في   ارتفاع  عنها  وينتج  الخروج  في  صعوبة  تجد  الجسم  من  المتولدة  الحرارة  والنطاق  فان  االنسان،  جسم  حرارة  درجة 
  د.س.   ٢٧-٢٠األمثل للحفاظ على االتزان الحراري للجسم هي  

  
  خالل الرطوبة ودرجة الحرارة  الحرارية منحدود الراحة )٧شكل (

  Wind velocity (v)حركة الهواء   .ب
تؤدى الى خلق مؤثرات  بين االنسان والهواء المحيطة كما انها    الحراريكبير على تزايد معدل التبادل    تأثيرلحركة الهواء  

حركة الهواء في    تأثيريتمثل    الزائدة.تساعد البشرة في التخلص من الحرارة    فهيحرارية دون تغير درجة حرارة الهواء  
  كاالتي:على ردود األفعال   وتأثيرهاقياس سرعاته المختلفة 

 م/ث             غير ملحوظة         ٠٫٢٥-٠ -
  محببةم/ث                 ٠٫٥٠-٠٫٢٥ -
  م/ث             الحرص من الهواء    ١٫٠٠-٠٫٥٠ -
  م/ث             مثيرة للضيق    ١٫٥٠-١٫٠٠ -
  م/ث           مزعجة   ١٫٥٠اعلى من   -
  Mean radiant temperature (Tmrt)درجة حرارة االشعاع   .ت

درجة   في  الثانية  المرتبة  الحرارة    التأثيرهو  درجة  طريق  بعد  عن  الحرارة  فقد  او  الكتساب  الجلد  تعرض  يؤثر  حيث 
الشمس بغض النظر عن درجة    ألشعةذلك ارتفاع درجة حرارة االنسان    بالراحة مثالاالشعاع تأثير مباشر على الشعور  

المحيط الى النطاق  الحرارة ويشعها  الهواء ويرجع ذلك الختزال الجسم قدر من هذه    حة رامعدل    أفضل ، وجد ان  حرارة 
  درجة مئوية من درجة حرارة الهواء. ٢عندما يكون متوسط درجة حرارة االشعاع اعلى بمقدار 

  Relative humidity (RH)الرطوبة النسبية     .ث
عند   يستوعبها  ان  يمكن  التي  الرطوبة  كمية  الى  الهواء  في  الموجودة  الرطوبة  لكمية  المئوية  النسبة  النسبية هي  الرطوبة 

الرطوبة   فهيالتشبع،   قيمه  تنخفض  عندما  ومنعش  جاف  بانه  الهواء  يوصف  البخر،  إمكانية  عن  مباشرة  صورة  تعطى 
ا التبخير تكون  اما في  النسبية الن فرصه  الراحة، وتتحقق    حاليكبر،  التنفس وعدم  االنسان يشعر بثقل في  ارتفاعها فان 

  .  ٪٨٠الى  ٪٢٠ما بين  الحراريةالراحة 
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 المؤشرات الذاتية  
  رضاء السكان عن الخدمات المتواجدة بالمدينة كما تعبر عن مدي كفاءة هذه الخدمات.هي مؤشرات تستخدم لقياس درجة  

حول    )٢٩، صفحة  ٢٠١٥(جعجو،   للمشاعر  مقاييس  على  أو   الحياة،تعتمد  الرضا  أسئلة  من خالل  قياسها  يتم  ما  وعادة 
عن العام  والرضا  الحضرية  المجاالت  في  (  الحياة.  السعادة  المواطنون  مستوى    استبيانات،يُسأل  عن  مباشرة   (... مقابلة 

   .سعادتهم في مختلف جوانب الحياة الحضرية
 المؤشرات الموضوعية  

أي المؤشرات الكمية مثل التي تعبر عن حجم   الحياةهي مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس المستخدمة في تقييم نوعية  
تختلف النتائج التي يتم الحصول عليها من دراسة    )٤٨، صفحة  ٢٠١٣(الجوهري،    ومدى توافر الخدمات بمنطقة سكنية ما.

(العمران   المجاالت  باختالف  المؤشرات  تلك  المستوى    –االقتصاد    –وتحليل  باختالف  تختلف  كما   المكانياالجتماع) 
يجب معرفة الهيكل    الحياةلدراسة وقياس مؤشرات جودة  .    مجاورة سكنية)  –احياء    –مدينة  –إقليمي    –والتخطيطي (قومي  

لدراسة جودة   المؤشرات   الحياةالهرمي  تتكون من مجموعة من  فرعية  ابعاد  تحتها  يندرج  ابعاد رئيسية  في  يتمثل  والذى 
  التالي الشكل والتي يتم تحويلها الى ادوات لقياس هذه المؤشرات كما يوضحها 

 
  الحياة ) الهيكل الهرمي لدراسة جودة ٦شكل (

 االبعاد الفرعية: وتعتبر هي  البيئية التي لها تأثير كبير على الحياة داخل فراغاتنا العمرانيةوفيما يلي الجوانب المادية 
 جودة األرض و جودة الماء و جودة الهواء - ١
 جودة مواد البناء  - ٢
 جودة البيئة المحلية - ٣
 استخدام الطاقة  - ٤
 إدارة النفايات وإعادة التدوير - ٥

  البيئية  الحياة) مؤشرات جودة ١جدول (
طرق   المؤشر نوع 

 القياس 
البعد   االبعاد الفرعية  المؤشرات 

 الرئيسي 

ضو 
مو

ى
ع

تى 
ذا

ى  
صف

و
 

ى 
كم

 

مؤشرات جودة   تغطيتها  ونسبة  الهواء جودة مراقبة محطات عدد *    * 
 الهواء 

ي 
بيئ

 ال
عد

الب
 

 القياسية.  للمواصفات الهواء جودة مطابقة مدي *   *
 الملوثات (بالمدن الصناعية)  انبعاث  بمقاييس تفي التي المصانع نسبة *   *
 الهواء  بتلوث المرتبطة المرضية الحاالت عدد *   *
 الضوضاء  ومستويات مصادر تحديد * * * *
مؤشرات جودة   معدالت تلوث مياه الشرب.  *   * 

 الماء 
 

 مقارنة كميات المياه المستهلكة بالمتاحة.  *   *

 المسطحات المائية سواء الطبيعية او الصناعية داخل العمران.تلوث  *   *
أنظمة تصريف مياه االمطار داخل الفراغات العمرانية بالمدينة   * * * *

 واالستفادة منها. 
مؤشرات جودة   مدى االستمتاع بالبيئة الطبيعية والمناطق الخضراء.   * * 

  البيئة المحلية 
 

 الحرارية الخارجية مؤشر الراحة  *   * 
 مؤشر الراحة الصوتية للبيئة الخارجية  *   *
 مؤشر الراحة الضوئية للبيئة الخارجية  *   *
مؤشرات جودة   عدد المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة.  *   *

  كفاءة ونسبة استخدام الطاقة المتجددة بالمدينة  * * * * استخدام الطاقة 
مؤشرات إدارة   كفاءة منظومة اداره المخلفات الصلبة والسائلة.   * * 

النفايات  
 وإعادة التدوير

 استخدام تقنيات إعادة التدوير  * * 

جودة 
الحياه 
الحضرية
االبعاد 
الرئيسية

االبعاد الفرعية

المؤشرات

ادوات قياس المؤشرات
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  مفاهيم  ١- ٣
 اتجاه يوجد لكن  approachوالمدخل    terminology المصطلح بين اختالفات يوجد الحياة جودة عن الحديث عند

 المؤشرات من خريطة وجود  فكرة مبنى على الحياة وهو جودة لوصف  conceptual frameworkأفكار هيكل الستخدام
 يمكن الحياة جودة أن على اتفاق كما يوجد مجاالت، تسمى  map of main indicators عناوين تحت المنظمة الرئيسية
  )١، صفحة  ٢٠٠٩(يوسف،  قياسها.
وتعنى    أكثرهي    الحضرية  الحياةجودة   وتحديدا  بفكرة    الحياةتخصصا  وترتبط  العمرانية  الفراغات  داخل  الحضرية 

جودة   مستوى  قياس  ويعتمد  المتقدمة.  الدول  غالبية  في  البيئة   الحياةاالستدامة  مع  التفاعل  على  السكان  قدرة  مدي  على 
الحضرية هي تكامل وتوافر    الحياةبى احتياجاته ومتطلباته، فجودة  العمرانية المحيطة وما تقدمه هذه البيئة له من خدمات تل

 النفسية واألمان.   الراحةخدمات) والتي توفر للسكان    –بنية أساسية  - اجتماع- العناصر المكونة للقطاعات األساسية (عمران
   )٣- ٢، الصفحات ٢٠٠٩(يوسف، 

يقوم على تحقيق تنمية متواصلة ومستدامة مع تحقيق جودة حياه    الذي   العمرانيالحضرية تشير الى التصميم    الحياةجودة  
  الحياة  (جودةبين العديد من االبعاد والتخصصات مثل    المعقدةللفرد والتي تتشكل من خالل مجموعة من العالقات الشبكية  

  وشبكات البينية األساسية).   –االقتصادية  –النفسية  –االجتماعية  –التنقلية  –المادية  –الحضرية البيئية 
جودة   بان  سبق  لما  االشمل  التعريف  بان  القول  المعايير    الحضرية  الحياةويمكن  من  مجموعه  بين  تفاعلية  عملية  هي 

للقياس وتعبر عن مدى رض تقوم  التصميمية والمؤشرات كمسطرة  المختلفة والتي  للبيئة العمرانية بجوانبها  المستخدمين  ا 
  بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم لتحقيق حياه مثاليه تواكب التقدم والتطور العالمي. 

  البيئيةالحضرية  الحياةجودة 
العامة  الصحة  تحسين  في  تساهم  الصحية  الطبيعية  البيئة  أن  المتخصصة  الدراسات  جميع  الفراغات   أكدت  داخل  للسكان 

القدرة على مقاومة العدوى وانتشار االمراض وزيادة حاالت   العمرانية فعلى سبيل المثال نجد ان ملوثات الهواء تقلل من 
طبيعية عن طريق  للتصميم العمراني دور رئيسي في تقليل الملوثات وتحسين البيئة ال (Ariane, 2012, p. 85) المرضى.

ئي ودراسة مواقع األنشطة الملوثة وتحسين ياستخدام مبادئ التصميم العمراني المستدام ووضع تصميمات تراعى البعد الب
رفع كفاءة  يمكن  ذلك  الطبيعية، بتطبيق  البيئة  والحفاظ على  التدوير  النفايات وإعادة  بإدارة  واالهتمام  والهواء  المياه  جودة 

الحيا جودة  مسارات مؤشرات  تقليل  المثال  سبيل  على  العمرانية  بالفراغات  العمراني  التشكيل  على  ومردودها  البيئية  ة 
  السيارات االلية وزيادة وتشجيع حركة المشاة والسيارات.

هي   بها  فالطبيعة  خارجها،  موجود  كشيء  وليس  الطبيعة  من  جزء  المدينة  اعتبار  األشجار    أكثر يجب  مفهوم  من  بكثير 
الذى   الهواء  هي  ولكنها  المفتوحة  والمناطق  الخضراء  والمناطق  التي   نتنفسهوالحدائق  والمياه  عليها  نقف  التي  واألرض 

  (Beatley, 2009) نشربها ونستخرجها والكائنات الحية الى نتشارك معها مدينتنا.

  مؤشرات جودة الحياة   ٢- ٣
اإلقليمية،   القومية،  المستويات  جميع  على  تكون  دراستها  ان  كما  المجاالت  متعددة  ألنها  نوعيا  او  كميا  يمكن حصرها  ال 
الجهة   او  الباحث  البيئي وغيره ولذلك على  او  النفسي  المتخصصة كالقطاع الطبي او  او على مستوى الدراسات  المحلية، 

  سة وتحديده بدقه ويتوقف ذلك على مجموعه من العوامل: البحثية ان تختار ما هو مناسب لنوعيه الدرا
 الموقع الجغرافي و الحقبة الزمنية - 
 طبيعة المجتمع (عينة الدراسة)  - 
 الغرض من الدراسة   - 

  الحياة خصائص مؤشرات جودة  ١- ٢-٣
  (Bobek, 2015, p. 76)  عند وضع المؤشرات يجب ان تتوافر فيها الخصائص التالية:

: وذلك بمعنى ان يكون المؤشر قابل للقياس والرصد Statistical Representativeness  الدقة والتمثيل اإلحصائي  .أ
 قياسه.ويتم تحديد أدوات القياس طبقا لما يتماشى مع طبيعة المؤشر. أي انه يقيس بالفعل ما يراد منه 

 (مع إمكانية التحقق ومراقبة جودة البيانات)  Validity الصالحية  .ب
: وهي ان تتسم بالوضوح وسهوله الفهم وتعطي تقريبا تفس النتائج في حالة دراستها من Objectivityالموضوعية    .ت

 باحث اخر في بيئة مماثلة.
القياسي  .ث والتوحيد  المقارنة  (عامل    Comparability  /  Standardization  إمكانية  الطولي  المستوى  على  وذلك 

 الزمن) وعلى المستوى العرضي (مناطق الدارسة).
 : مع إمكانية التحسين والتطوير المستمر Flexibility المرونة  .ج
الوصول  .ح : وهو ان يتسم المؤشر بالسهولة في جمع البيانات وإمكانية تحليلها، كما ينبغي ان Accessibility  إمكانية 

 ن المجاالت التي يتم دراساتها. يعكس شيئا جوهريا ع
 (كأداة لصنع القرار وتخطيط اإلدارة المحلية)   Efficiency/Performance الكفاءة / األداء  .خ
 .: تعكس حقيقة التغيرات التي تطرأ على الوضع الذي يشير اليهحساسة  .د
  تصنيف مؤشرات جودة الحياة  ٢- ٢-٣
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سواء في ادخال البيانات او االستناد    والشفافيةتمر عملية التصميم بمجموعة من المراحل التي يجب ان يراعى فيها الدقة  
المخرجات وجودتها وقدرتها على  دقه  المناخ والطبوغرافيا وغيرها وذلك لضمان  بيانات صحيحه كمعلومات  الى قواعد 

  مراحل رئيسية: ٥ وهيالمراحل التي تمر بها عمليه التصميم البارامترى  التالييوضح الشكل حل المشكالت واالبتكار و

  
  اهم البرامج المستخدمة في التصميم البارامتري وعالقتها ببرامج المحاكاة  ٤- ٢

في التصميم العمراني من المجاالت واسعة الحدود والتنوع نظرا الرتباطها بالتطور    والمحاكاةمنهج التصميم البارامتري  
ور حزمة كبيرة من البرامج واألدوات الحاسوبية  هيتسم بالسرعة واالتساع الشديد، وقد أدى ذلك الى ظ  والذي  التكنولوجي

  مة. المستخدالمستخدمة التي تختلف في دورها ووظائفها وطريقة عمليها والتقنيات 
أو    لتصميم مقترح الكومبيوتر    باستخدامبناء نموذج مصغر  من خالل    هي برامج تقوم بعمل نمذجة فراغية    برامج المحاكاة

أو مشكلة قائمة أو متوقعة، مما يسهل عملية دراسة كيفية عمل النظام المتحكم   افتراضيةأو لحالة    تصميم قائم على الطبيعة  
الحالة    فيه أو  الواقع  هذا  علية  القائم  المشكلة،    االفتراضيةأو  برامج  أو  دمج  تم  التصميم  برمجيات  تطور    المحاكاةومع 

يسهل   مما  البارامترية  بالبرمجيات  المؤ  االفتراضاتتغيير  وربطها  المتغيرات  النظام  فيثرة  أو  هذا  بدائل   سلوك  ووضع 
االمثل البديل  الى  السائد النهائية والوصول  الماضية وهو  القليلة  العقود  بالغا خالل  المحاكاة شهد تطورا  النوع من  ، وهذا 

  البيئي: من اهم هذه البرامج المستخدمة في مجال التصميم .مجاالت البحث وتحسين أداء مختلف األعمال فيحاليا 

البرامج األخرى التي ال يسع   البحث لما يتميز به    في  ENVI-METبرنامج    استخداموسيتم    ذكرها،كما توجد العديد من 
  ) ٨٥، صفحة ٢٠١٦(شافعى،  :باآلتيكما انه يتميز من دقة في النتائج واستخدامه في العديد من األبحاث والكتابات العلمية 

على مستوى المناخ المصغر وتوقع حركة الرياح والتدفقات االشعاعية ودرجة   المناخيةمحاكاه العوامل  - 
 حرارة الهواء والرطوبة. 

 والشجر والمناطق الخضراء ومواد البناء وغيرها. كالمبانيتمثيل عناصر التصميم العمراني  - 
 ه.نتائج دقيق إلعطاء أفقيام  ٠٫٥وشبكة مديولية بدقة  ثواني ١٠دقة زمنية عالية تصل الى   - 

دمج البرامج  تم  هذه  من  الب Pluginمساعدة  كبرامج    الكثير  التصميم  برامج  رامترى  اداخل 
)Rhinoceros   -Grasshopper(    الربط بين   ما سيعتمدوهذا والنتائج وهو  التحليل  في  البحث  علية 

 وبين احد برامج التصميم البارامتري لما لها من مميزات تم توضيحها سابقا.  المحاكاةبرنامج 
 
 
 
 
  

 ) الثاني جودة الحياة وجودة الحياة البيئية (المحور  - ٣
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 - في مجموعة أبحاث هارفارد للتصميم  ٢٠١١و  ٢٠٠٩في األصل بين عامي   Diva-for-for-Rhino رتم تطوي
 التصميم المستدام 
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  تصنيفه  Grasshopperداخل  إضافيمكون 
والطاقة بدقة من خالل التفاعل مع المحرك  الحرارية المحاكاةتقييم أداء ضوء النهار ونمذجة الطاقة ويعمل على 

      EnergyPlus الحراري
  امكانياته  

كانت مجموعة من مكونات فقط لتصور بيانات الطقس والدراسات اإلشعاعية  .و٢٠١٣تم إصدار النسخة األولى في يناير 
 الشمسية وتحليل ساعات أشعة الشمس  
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  تصنيفه Grasshopperداخل  إضافيمكون 
ومن   2d ,3dكما يدعم المصممين أوضاع تفاعلية  EPWطقس. يهتم بتحليل األحوال الجوية عن طريق استيراد ملفات  

   اكثر البرامج المميزة في تحليل اشعة وضوء الشمس
  امكانياته  

للتحقق من محركات محاكاة النهار  Grasshopper لربط ٢٠١٤في عام  Honeybee for Grasshopper تم إصدار
 Openstudio و Daysim ،DetailPlusمثل والطاقة، 

 النشأة 

H
on

ey
b

ee
  تصنيفه Grasshopperداخل  إضافيمكون  

  امكانياته   بدقة  المحاكاةويتميز بانه يوفر العديد من األدوات التي تسهل عملية  Ladybugهو امتداد ل 
 النشأة  داخل حزمة برامج التصميم البارامترى وادرجهتم تطويره ثم  ٢٠٠٩ فىمجموعة من التحديثات أهمها بمر البرنامج 

E
N

V
I-

m
et

 

عزز من قدرة البرنامج في التحليل   مما  Grasshopperداخل  إضافيمكون ك  ادرجهكان برنامج ومستقل ومؤخرا تم 
  البيئي ودقة النتائج

  تصنيفه

والمناخ بشكل مباشر بخالف البرامج السابقة،  العمرانيمن اهم البرامج التي تسعى لدراسة العالقة المتبادلة بين التشكيل 
  كما انه يحاكى مستوى المناخ المصغر وإصدار توقعات لحركة الرياح والتدفقات االشعاعية. 

 .لإلنسانر الخصائص الحيوية  كما يحاكى أيضا خصائص التربة ومواد التشطيب كما يأخذ في االعتبا
  نتائجه توجد الكثير من األبحاث التي تقوم بالتحقق من 

امكانياته  
في 

التقييم  
  البيئي
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يوفر التصميم البارامتري إمكانية توليد العديد من البدائل التصميمة التي يمكن ان تنتج األمثل واختبارها واختيارها بشكل  
وفقا   البارامترية    ألساليب منهجي  االرتباطات  في  عنه  يعبر  التي  التصميم  مبدا  ان  حيث   parametricمختلفة. 

associations   التصميم بدائل  في  النظر  إعادة  إمكانية  مع  التصميم  خيارات  النهائي من  عدد  باستكشاف  للمصمم  يسمح 
ينتج عن النمذجة البارامترية بدائل تصميمية متعددة (Dino, 2012, p. 211)  السابقة وتحسين نتائجها من خالل التصميم.

بتع منها  كل  البدائل. يتحقق  من  العديد  ينتج  ان  يمكن  الواحد  فالنموذج  منها.  عدد  او  النموذج  بارامترات  احد    ديل 
(Woodbury, 2017, p. 41)   

 مرونة التعديل والقدرة على التكييف  .ت
ان    ما يميزأهم   السابقة والمرونة في تغييرها دون  النمذجة  النظر في عمليات  إعادة  البارامترية هي قدرتها على  األنظمة 

خالل   من  تلقائيا  التغييرات  هذه  نتائج  عرض  يتم  كما  يدويا  النمذجة  إعادة  او  بالحذف  المستخدم  النمذجة يقوم    . عمليات 
(Aish, 2017, p. 150)    مرحلة من    أي ويتميز بالمرونة لقدرته على انجاز التغييرات السريعة في األفكار التصميمة في

  مراحل عملية التصميم. 
  تمثيل ونمذجة االشكال الجيومترية المعقدة  .ث

يعتمد التصميم على انشاء مجاالت حضرية ومعمارية معقدة ومتعددة المراكز ذات طبقات كثيفة ومتميزة ويرفض االشكال  
على  والسيطرة  التعريف  سهولة  البارامتري  التصميم  يوفر  حيث  وغيرها.  والمكعبات  كالدوائر  البسيطة  الجيومترية 

والمعا العالقات  خالل  من  المعقدة  واالسطح  عمرانيا    وتأتىدالت،  المنحنيات  متميزة  تصميمات  وضع  فى  ذلك  أهمية 
للتطور   مثل  التكنولوجيوبصريا ومعاصرة  البارامتري  للتصميم  البرمجية  فالتطبيقات   .Grasshopper-Dynamo    -

Generative Components  -Rhino -  Maya     والتى تمكن المصمم باستكشاف األفكار المعقدة بسرعة والتي غالبا
   (Harding, 2017, pp. 73-74) ن بعيدة عن متناول التقنيات التقليدية.ما تكو

  معالجة القضايا االدائية في التصميمات (التصميم االدائي)    .ج
والعمارة وذلك باعتبارها األداة  العمرانيكبيرة في معالجة القضايا االدائية في التصميم  بإمكانياتتتميز النمذجة البارامترية 

  كأداة التي تسمح بالتحكم بارامتريا فيما يتعلق بمعايير األداء القابلة للقياس، وتعتمد المعايير البارامترية على مقاييس األداء  
على مؤشرات    إرشادية تقوم  وبدائل تصميمية  حلول  أداء   –  (انشائيا  (Dino, 2012, p. 213)  .األداءلوضع  مثل  بيئيا 

الشمسية اتباع منهج يقوم على األداء وهو   Fosterلندن من تصميم شركة  ب  Swiss Reمثال ذلك مبنى    )الطاقة  حيث تم 
والتجاليد  المبنى  واجهه  تعديل  خالل  من  االنشائي  األداء  بتحسين  تقوم  تفاعلية  عمليه  عليه  تسيطر  بارامتري  تصميم 

تقليل مساحة    الخارجية، على  ليساعد  المنحنى  الشكل  معالجة  في  البارامتري  التصميم  توظيف  تم  لندن حيث  بلدية  ومبنى 
  األمثل.  الحراري الطاقة الحرارية المكتسبة من الخارج وتحقيق األداء  لتقليل ٪٢٥الخارجي بنسبة  المسطح

  
  
  
  
  
  

  
  

 ) يوضح دور المنهج البارامتري في التصميم االدائي (مبنى بلدية لندن)٥شكل(
  إمكانية المشاركة بين تخصصات متعددة في العملية التصميمة  .ح

الربط بين أفكار المصمم واحتياجات  البارامتري في تحقيق مبدا التصميم بالمشاركة من خالل  تبرز أهمية منهج التصميم 
للكل   تسمح  متخصصة  برامج  طريق  عن  ذلك  ويتحقق  المستخدمة  للتقنيات  والمطورين  التنفيذ  ومتطلبات  المستخدمين 

     .(Chokhachian, 2014, p. 60) هل المتاحةبالمشاركة في التصميم في اطار اإلمكانيات 
 BIMدور التصميم البارامتري في توجه نمذجة معلومات البناء  .خ

فقط بصنع االشكال ووضع البدائل ولكن هناك تقنيات تعطى المصمم أساليب جديدة من الكفاءة   ال يهتمالتصميم البارمترى  
البناء وتسمى نمذجة معلومات البناء  باألساليبمقارنه   وهو أسلوب ذكى للتصميم   BIMالتقليدية وتساهم في تنسيق عملية 

ب نموذج  بناء  يتم  الرقمية حيث  النمذجة  تكنولوجيا  على  يعتمد  افتراضي  والبناء  او مجموعة   ثالثيارامترى  لمبنى  االبعاد 
بتحويل    BIM، ويقوم  الفعلييحتوى على معلومات جيومترية وبيانات محاكاه عملية البناء بالكامل رقميا قبل االنشاء    مباني

االبعاد مع قاعدة بيانات متكاملة   ثالثي الرسومات المعمارية والتخطيطية ثنائية االبعاد وتحويلها الى نموذج واحد بارامتري  
  تحتوى على جميع معلومات البناء المرتبطة بالمشروع.  

وذلك ألنه يستخدم وقت    ،التصميمأيًضا على التنسيق والتعاون بين التخصصات المختلفة في عملية   BIM يشجع استخدام
في بداية عملية التصميم بدالً من    الهامةأقل في التوثيق وتبادل المعلومات وبسهولة أكبر، ويتم اتخاذ القرارات التصميمية  

   (Feist, 2016, pp. 18-20) إضافية.اتخاذها مؤخرا مما يسبب تكلفة 
  
  التصميم البارامتريمراحل عملية  ٣- ٢
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هيم البارامترية على استيعاب وتنسيق هذه  الحضرية الضخمة وفى الواقع كلما زاد حجم المشروع كلما اكتشفت قدرة المفا
   (Schumacher, 2009, p. 15) التعقيدات الضخمة.

  Conceptual Definition of Parametricism الفكرة التي تقوم عليها البارامترية
العمراني   التصميم  ان تكون جميع عناصر  البارامتري على  التصميم  بارامتريا ويتطلب ذلك تحول    متجانسةيعتمد مفهوم 

جذري للعناصر المكونة للبيئة العمرانية فبدال من ان تعتمد الطرز الكالسيكية او الحديثة على ان االشكال الهندسية التقليدية 
المكعب   اتج  واألسطوانةمثل  الطابع  وغيرها،  االشكال ذات  الى  البارامترية  الديناميكية والمتفاعلة)   (االشكال  الحركيهت 

  ) ١٩٣، صفحة ٢٠١٨(فرغلى،   االتية:والتي تعتمد على جماليات العناصر الهندسية 
١ -  Nurbs    ناعمة ذات اسطح  المجسمات وتعطي مجسمات  بناء  في  الجودة  عالية  الشريطية  المنحنيات  أنواع  احد  هي 

 وعالية الجودة كثيرة المنحنيات. 
٢ - Subdivisions   المقسمة وتعتبر احد وسائل تمثيل االسطح الملساء في مجال الرسومات الجرافيك من هي االسطح 

  ى الخطوط الموجودة في الطبيعة التي تتشكل بفعل قوى الجاذبية.خالل تقسيمها الى خطوط ديناميكية تحاج
٣ - Splines      نقاط بها من خالل  التحكم  يتم  منحنيات  تتيح    vertexوهى  النقط  عدد  زيادة  فان  ثم  المنحنى ومن  على 

 إمكانية اكبر للتشكيل والتحكم. 
    العمرانيفي التصميم  دمجهالنشأة وبداية 

  تطورها:مرت البارمترية على عدة مراحل في 
الجاذبية األرضية على    تأثير والتي كانت في أوائل القرن التاسع عشر حيث تم استيحاء التصميمات من   :البارمترية البدائية

   GAUDI & OTTOبعض التكوينات من خالل التجارب الفيزيائية والمادية لكل من 
أ في  وظهرت  المبكرة:  القرن  البارامترية  القرن    ١٩واخر  البناء    ٢٠واوائل  عمليات  وتكيف  تطوير  الى  تهدف  وكانت 

ظهرت  و التي  المعمارية  االتجاهات  اهم  ومن  المعقدة  الرقمية  التصاميم  لترجمة  الالزمة  التصميمات    وقتهاالتصنيع  هو 
  العضوية وظهرت في اعمال برنارد كاتش وجريج لين.

والتي اعلن عنها باتريك شوماخر في المعرض الدورى بالبندقية عن    ٢٠٠٨في عام  وظهرت    األولى:الموجه البارامترية  
عام واعتبر هذا المنهج هام لسد الفجوة التي حدثت بعد    ١٥ميالد اتجاه جديد يسمي البارامترية والذى تم االعداد له طيلة  

   وما بعدها.ازمة الحداثة 
البارامترية    عام    الثانية:الموجه  وأدوات    ٢٠١٦-   ٢٠١٤في  الخوارزميات  برامج  استخدام  على  اعتمدت    المحاكاةوالتي 

والتي تعتبر هي بداية    الحضريحلول مختلفة للمشكالت البيئية واالنشائية ومشاكل التخطيط    إليجادواألنظمة متعددة المهام  
  العمراني.جاه التصميم البارامتري في التصميم تدمج ا

  التصميم البارامتري ودورة في التصميم العمراني  خصائص ومميزات ٢- ٢
التصميم   توجيه  في  الفعال  ودوره  التصميم  في  المنهج  هذا  أهمية  تبين  البارامتري  للتصميم  النظري  االطار  بمراجعه 

(االجت  العمراني العالمية  التطورات  لمواكبه  نحو   وبالرغم  وغيرها)  –البيئية    –االقتصادية    –ماعية  الحديث  التحول  من 
النظرية  الدراسات  في  بارز  موقع  يحتل  البارامترى  التصميم  ان  اال  عقدين  من  اكثر  الى  بداياته  تعود  الرقمي  التصميم 

  العالمية.والعلمية على المنصات العلمية 
للتصميم الرقمي في مدي واسع من مجاالت التصميم المختلفة، كما   التصميم البارامتري يؤثر بشكل قوي في الطرق الجديدة

  فقط في الخصائص الشكلية للتصميمات الحديثة ولكنه ينتج أيضا نموذج جديد للتفكير التصميمي.  ال يؤثرانه 
  في المحاور االتية:  العمرانيودورة في التصميم  مميزاتهويمكن تلخيص 

النمذجة    .أ التصميم  تطبيق  الى  والفرش  الداخلية  التصميمات  من  بدءا  التصميم  مستويات  جميع  في  البارامترية 
  الحضري لمدينة

يسمح للمصممين بتحقيق التناغم الكامل في جميع مراحل ومستويات التصميم بداية    parametricismالتوجه البارامتري  
التصميم   الى  المبنى  ومن  البناء،  الى  األولية  الرسومات  (الحضري  من  مستويات    للمدينة.  جميع  بين  الربط  طريق  عن 

( في    التصميم  البارامتري  للتصميم  العمرانية  االمكانيات  استكشاف  تم  في    التوسعةوقد  حديد  زها  قدمتها  التي  الحضرية 
 في إسطنبول.    Kartal-Pendikسلسلة من مشاريع المسابقة العمرانية لمشروع 

  
  
  
  
  
  
  

   )htt( إسطنبول في Kartal-Pendik) التصميم المقترح لمشروع  ٤شكل (
  عدد النهائي من البدائل التصميمية انتاج واخراج  .ب
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البارامتري برامج متخصصة ويعتبر طراز   مفهوم  الكمبيوتر من خالل  باستخدام  التصميم  برامج  في  تقنية مستحدثه  هو 
جديد ومهم ظهر بعد الحداثة. ويهتم بإيجاد تصميمات تتواكب مع جميع المجاالت والمستويات التصميمية بدءاً من العمارة  

  ا تم تطبيقه على التصميم الحضري. والتصميم الداخلي ومرورا باألثاث وأدق تفاصيل المعالجات وحديث
  تعريف التصميم البارامتري 

فكرى ظهر حديثا في مجال التصميم وهو أسلوب جديد للتعبير عن الفكر التصميمي المعاصر، وعادة  و نزعة ذات اتجاهه
وعالقته بتجديد بمتغير قابل للقياس ويصف هذا المصطلح اإلجراءات الهندسية واإلجراءات المرتبطة بالحاسوب    ما ترتبط

الشكل ووضع الحل البنائي والتغير في التصميم، ويتبنى استخدام الحاسوب في تحليل االشكال التصميمية المعقدة والقدرة  
انتاج بدائل متعددة، لذلك   للتصميم بمساعدة الحاسوب والذى أدى الى    أصبحعلى  البارامتري مدخال هام بالنسبة  التصميم 

  ) ٢، صفحة ٢٠١٦(وناس،  .Parametricism البارا متريةيسمى بالنمذجة  يعالمظهور أسلوب تصميمي 
تعريفه على انه منهج تصميمي يقوم على تحديد وتعريف المحددات (بارامترات)   فمن   الخاصة وتم  بتكوين عنصر معين 

الهندسية   البنية  متغيرات  ترتيب  إعادة  تتيح  مختلفة  واشكال  تكوينات  صنع  يتم  البارامترات  لهذه  مختلفة  قيم  تحديد  خالل 
  وتستخدم المعادالت البارامترية لوصف العالقة بين عناصر التصميم. 

البارامتري  المدخالت    التصميم  من  مجموعة  على  تعتمد  التي  الخوارزمية  المعادالت  على  يقوم  نظام  ويتم    Inputsهو 
معالجاتها بواسطة برامج حاسوبية مصممة خصيصا لهذا الغرض وذلك في صورة خطوات رياضية ومنطقية متسلسلة يتم 

  (Jabi, 2013) محاكاتها وترجمتها بصريا وصوال الى البدائل التصميمية.
هو التقنية الجديدة المستحدثة في برامج التصميم باستخدام الكمبيوتر، وتعمل عن طريق إدراج العديد    التصميم البارامتري

المستخدمة  الرموز  وحتى  وماده  ووزن  وارتفاع  وعرض  طول  من  تصميمه،  المراد  بالمبنى  الخاصة  المحددات  من 
انه  واألكواد، وذلك لكل عنصر م فهنالك من عرفه على  البارامتري معاٍن متعددة  المبنى، ولمصطلح التصميم  ن عناصر 

هو   البارامتري  للتصميم  معنى  اصح  لكن  ...الخ.  القياسي  او  المعياري  التصميم  او  التصميم  نمذجة  او  الحدودي  التصميم 
خوارزميات وعمليات رياضية واحدة او  (التصميم المتغير)، وان الباراميتر هي عبارة عن مساحات برمجية تحتوي على  

 ,Wang)  ، كما ان التصميم البارامتري يقوم على اسس هندسية ومفاهيم ذات منطق رياضي مستوحاة من الطبيعة.أكثر
2010, pp. 236-239)    

  مراحل عملية تكوين الشكل (التصميم) بارامتريا: 
 بالمدخالتالبدء  -١
 (الخوارزميات والقواعد وغيرها) االنتاجآلية  -٢
 او المخرجات  االنتاجفعل  -٣
  اختيار البديل االمثل  -٤

 

 

 

  
  حد المعادالت البارامترية   ) يوضح٣(شكل 

  
    Algorithmic  -Parametricالفرق بين  

في مجال التصميم الحضري والتصميم المعماري   الرقميدائما ما يتم الدمج بين المصطلحين في وصف عمليات التصميم  
انتاج نفس االشكال فعلى سبيل المثال التصميمات الخوارزمية التي تتم   لديهما القدرة على  انهماالمعاصر ويرجع ذلك الى  

والتي غالبا ما تنتج تشكيالت منحنية تشبه بشكل كبير التشكيالت   Rhino script او Processingبواسطة برمجيات مثل  
  )١٩٢، صفحة  ٢٠١٨(فرغلى،  .الناتجة عن األدوات البارامترية

تقنية رقمية تتبني منهجية التصميم باالعتماد على المنطق الخوارزمي والتي اعتمدت مؤخرا الى    فهي  التصميم البارامترى
  جماليات اتجاهات التصميم الرقمي. اما الخوارزميات هي تقنيات تعتمد على استخدام التعليمات البرمجية.

 Parametricismما هو اتجاه البارامتراسيزم 
صميمية المتميزة التي تعتمد على الغاء قوانين الهندسة التقليدية المألوفة واالتجاه نحو ابتكار  يتبنى هذا االتجاه المعالجات الت 

وصياغه تكوينات مليئة بااللتواءات واالنحرافات تتحدى قوانين الجاذبية، فالبارامترية لم تعيد تعريف التصميم العمراني او  
ال تمكن  اداه حديثة طيعة ومرنه  تقدم  ولكنها  البنية المعماري  ذات  العمرانية  والتكوينات  المجسمات  التعامل مع  مصمم من 

تشكيلي   نظام  وتتبع  عليها  ومعلوماتيالمعقدة  تقوم  التي  البنائية  األنظمة  وفهم  الطبيعة  محاكاه  من  المصمم  مكنت  كما   ،
    )٢٠١٦(السلطانى،  وموائمتها وتوظيف ذلك في تصميمات مبهرة وعصرية.

ليست مجرد تقنية او أدوات تصميمة فقط، ولكنها أصبحت اتجاه يهتم بتقديم الحلول والبدائل    Parametricismالبارامترية  
التصميمات   الى  وصوال  المعماري  والتصميم  واالثاث  الداخلي  التصميم  من  بدءا  التصميم  مستويات  جميع  تالئم  التي 
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العمرانية  الرقمي  التقييم   -  الفراغات  داخل  الحرارية  الراحة  لمؤشر  الكمي  التصميم  والقياس  برمجيات  خالل  من 
 البارامتري

 منهجية البحث  ٢- ١
  عمله على المناهج اآلتية:  فيعتمد البحث ا

 بدراسة المفاهيم وادبيات محاور البحث والتي تتمثل في ثالثة محاور:  المنهج االستقرائي:
  برمجيات التصميم البارامتري والمحاكاة األول هو 
 البيئية   الحياةهو جودة  الثاني 
  الفراغات العمرانية   الثالث هو 

 تصميم البارامترى والمحاكاةداخل برمجيات ال  والثاني: من خالل تحليل مصفوفة العناصر للمحور األول  المنهج التحليلي
Simulation program وهو برنامج )ENVI-MET(. 

التحليليةوذلك    التطبيقي:المنهج   الدراسة  اعداد  افتراضي  بعد  اعلى معدل    لفراغ  التي تحقق  التصميمية  البدائل  يتم وضع 
  ) Rhinoceros  -Grasshopper( البارا متريةباستخدام البرمجيات  لمؤشر الراحة الحرارية واختيار البديل األفضل

  

  
  (الباحث)) محاور ومنهجية البحث١شكل (

 (المحور األول) البارامترية والتصميم البارامتري - ٢
  في التصميم الحضري دمجهالمفهوم والنشأة وبداية  ١- ٢

هناك فرق بين مفهوم البارامترىة وبين التصميم البارامتري ولمعرفة الفرق بينهم يجب أوال فهم أصل المصطلح وهو كلمة  
ويعد   (Hadid, 2010) والتي تعني رياضيا العنصر القياسي أو العدد المتغير ضمن معادلة رياضية. Parameter بارامتر

متوازي   حجم  أن  نعلم  كما  فمثال  مختلفة.  نتائج  وتعطي  الرياضية  المعادلة  على  تؤثر  العنصر  هذا  قيمة  في  تغيير  أي 
  . االرتفاع *العرض *المستطيالت = الطول

Volume of Rectangular Prism = L  *W   *H      
بارامترياً ألن أي تغيير في قيمة أحد هذه  حيث يعتبر كل من الطول والعرض   قياسياً  واالرتفاع في هذه المعادلة عنصراً 

  )٢رقم (  العناصر سيغير من حجم المتوازي وسوف يغير من شكله كما يوضح الشكل التالي

  
  يوضح التغير البارامتري في شكل المتوازي) ٢(شكل 

  البارا مترية تعريف 
هي كلمة يونانية مكونة من مقطعين األول بارا أي جانبي والثاني متر أي القياس وتعنى    Parameterلغويا كلمة بارامتر  

  .وتعنى متحول او متغير Variableالقياس االخر ويرادفها في اإلنجليزية 
ف الممكنة  بالمتغيرات  للتحكم  وقواعد  للعمل  وقواعد  محددات  فتعنى  التصميم  مجال  في  األساسية اما  البناء  عناصر  ي 
  والمكونة ألي تصميم سواء كان ماديا او افتراضيا والبارامترات يمكن ان تختلف في كونها إما:  

 مجموعة من العوامل القابلة للقياس مثل درجة الحرارة والمسافة وغيرها.
 .  )١٨٩، صفحة ٢٠١٨(فرغلى،  ن)الحز – (السعادةمجموعة من المعايير الغير مادية والغير كمية مثل الحالة النفسية 
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تطبيق البرمجيات البارامترية لقياس الراحة الحرارية للفراغات العمرانية لتحسين مؤشرات جودة الحياة  
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  الملخص
  تأثير اهم تلك المؤشرات والتي لها    كأحدالحرارية    الراحةالبيئية والتركيز على    الحياةيتناول البحث دراسة مؤشرات جودة  

بالفراغات   العمراني  التشكيل  على  تحقيق    العمرانية.مباشر  في  تلعبه  الذى  الدور  اختبار  خالل  في    الراحةمن  الحرارية 
  الفراغ من حيث الشعور بالراحة والرضا.  لمستخدمياصعب أيام السنه  كأحدأوقات الذروة الصيفية 

األكثر   باعتبارها  رئيسية  عناصر  اربع  تحديد  تم  التشكيل    تأثيراحيث  الفراغ    العمرانيفي  ابعاد   ) وهى  مواد    –للفراغ 
المائية    –التشطيب   الخضراء واألشجار والعناصر  اختيار نموذج لفراغ  و التوجيه)    –المسطحات  وتم اختباره    عمرانيتم 

المناخية  داخ العناصر  بين  تربط  للقياس  مصفوفة  تتح  األربعةل  مؤشر  كالتي  نتائج  في  عناصر    الراحةم  وبين  الحرارية 
وقد اعتمد البحث في طريقة القياس على استخدام النمذجة الرقمية من خالل احد    للفراغ التي تم ذكرها،  العمرانيالتصميم  

اره احد البرامج المعتمدة في األبحاث والتي تم اختبار نتائجه والتأكد من باعتب  ENVI-METوقد تم اختيار  المحاكاةبرامج 
مثل   البارامتري  التصميم  منهجية  باستخدام  البحث  اهتم  وقد  العالية،  باستخدام    Grasshopperو    Rhinocerosدقتها 

ENVI-MET plugin  .النتائج وتحليلها وإخراج  التطبيقات  داخل هذه  فراغية  نمذجة  اعداد  البحث   عن طريق  يفتح  كما 
بمجاالتها الواسعة واستكشاف أدوات جديدة    العمراني مجال بحثى جديد لربط منهجية التصميم البارامترى بمناهج التصميم  

plugin داخل هذه البرمجيات لالستفادة منها .  
  الدالة:الكلمات 

مترية البارامترى-   البارا  الحرارية    –التصميم  البيئية    جودة- الراحة  العمرانية    –الحياة  -   Rhinoceros- الفراغات 
Grasshopper   - ENVI-MET plugin 

  المقدمة  - ١
البدائل والحلول التصميمية  عملية االبداع واالبتكار في التصميمات يتطلب دائما من المصمم استكشاف ووضع العديد من 
المعاصرة واالعتماد على وسائل وتقنيات حديثة وغير تقليدية في ذلك، ولما كانت الطبيعة هي مصدر االلهام للمصمم فكان 

لتطوير حيث يقدم اداه حديثة تمكن المصمم ولهام وتقنين االشكال من الطبيعة  التصميم البارامترى هو مدخل للمصمم الست
من التعامل مع اشكال الكتل المبنية وخاصة المعقدة والتي كان من الصعب اداراك بنيتها نظرا لتعقيدها وديناميكية خطوطها  

ح  وتأتيالمنحنية   التصميمي  االتجاه  هذا  خصائص  تحديد  في  البرمجيات  هذه  بنيت  أهمية  متريةيث  ملئ   البارا  على 
  الطبيعة.  لمحاكاةوتعد مدخال  حركيالعضوية كما لو كانت سوائل متدفقه ومتصلة مشكال مسار  باألشكالالفراغات 

وفى ضوء التقدم العلمي الهائل والقفزة التكنولوجية الغير محدودة ظهرت أدوات وتطبيقات التصميم البارامتري، والتي تم  
ولكن الحاسوب لم يكتشف منطق التصميم البارمتري    البارامترسيزمبشكل أساسي في تكوين منهجية اتجاه    االعتماد عليها

مكنت   ومرنه  حديثة سريعة  اداه  قدمت  ولكنها  البارامترسيزم  اتجاه  بتعريف  تقم  لم  البارامتري  التصميم  برمجيات  ان  كما 
التعامل مع المجسمات والكتل العمرانية ذات ال بنية المعقدة والتي كان من المستحيل فهمها سابقا او معرفة  المصممين من 

البنائية التكوينية التي تقوم عليها لتوظيف ذلك في    األنظمةنظامها البنائي، كما تمكن المصمم أيضا من محاكاه الطبيعة وفهم  
البارمتري   التعقيد، وهناك فرق بين مفهوم التصميم  البارامتر  ميمية واتجاه  تص  كأدواتوضع تصميمات مبهرة وغايه في 

  . )١٨٩، صفحة ٢٠١٨(فرغلى،  كلغة تصميم قائمة على مجموعه من القواعد واالسس سيزم
الحياة  بداخلها  جودة  يعيش  التي  الحضرية  والبيئة  المجتمع  داخل  الفرد  التي تعبر عن رضا  النهائية  الصورة  ويمكن    هي 
) بان  بالمدينةالقول  الحياة  جودة  مرآة  هي  العمرانية  المجاالت   ).الفراغات  أنماط  لتعدد  وذلك  التعقيد  شديدة  عملية  فهي 

خال من  يمكن  والتي  فيها  المستخدمة  والمؤشرات  بالفراغ  الحضرية  االرتقاء  عملية  تعتبر  كما  المجتمع.  تقدم  قياس  لها 
الفراغ  على  االيجاب  او  بالسلب  يؤثر  بما  والتغيير  التبدل  دائمة  ديناميكية  عملية  فيه  الحياة  جودة  وتحسين  العمراني 

  ومستخدميه في تحقيق األهداف العمرانية والبيئية واالجتماعية للفراغ العمراني.
سبق تتضح أهمية وضع مؤشرات لقياس كفاءة هذه الفراغات في أداء دورها من خالل مجموعة من المعايير في إطار ما  

القرارات التصميمية والمعايير ووضعها على  التصميمية والمحددات الخارجية المؤثرة حيث تنعكس هذه المؤشرات على 
  المسار الصحيح الذي يواكب التغييرات العالمية. 

 اهداف البحث ١- ١
نموذج    للبحث:  الرئيسيدف  اله معدالت    عمرانيلفراغ  مقترح  وضع  اعلى  يحقق  بما  الحديثة  التغيرات  يواكب  متطور 

والرضا   جودة    االجتماعيالرفاهية  مؤشرات  تحقيق  على  برمجيات    الحياةمعتمدا  باستخدام  البارامتريوذلك   التصميم 
  . كاداه تحليلية المحاكاةوبرامج 

  : يحققها البحث التيولتحقيق هذا الهدف الرئيسي يمكن وضع مجموعة من األهداف الفرعية 
 الحياة.مؤشرات جودة  كأحد مؤشر الراحة الحراريةوفهم العالقة بين عناصر التشكيل العمراني بالفراغات  - 



967 
 

 

 

 

        
         Journal of Al-Azhar University Engineering Sector  

  

                        Vol.16, No. 60, July, 2021,972-984  

 

 

  

SPACES TO IMPROVE ENVIRONMENTAL QUALITY 
INDICATORS  

Muhammad Attia Muhammad١*, Ahmed Al-kady2, Mohammed Abdulaziz3 
1,2,3Urban Planning Eng. Dept., Faculty of Engineering, Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 

. 
attiaokla@gmail.comE.MAIL  

ABSTRACT 
The research deals with studying the indicators of environmental quality of life and 
focusing on thermal comfort as one of the most important indicators that have a direct 
impact on the urban formation in urban spaces. By examining the role, it plays in achieving 
thermal comfort at peak summer times as one of the most difficult days of the year for 
vacuum users in terms of feeling comfortable and satisfied. 
Where four main elements were identified as being the most influential in the urban form 
of the space, (dimensions of space - materials - green spaces, trees and water elements - 
orientation). 
A model of urban space was chosen and tested within a measurement matrix linking the 
four climatic elements that control the results of the comfort index. The study relied on the 
measurement method on the use of digital modeling through one of the simulation 
programs, and ENVI-MET was chosen as one of the certified  programs in the research 
whose results were tested and made sure of its high accuracy. Parametric design 
methodology such as Rhinoceros and Grasshopper using the ENVI-MET plugin by 
preparing spatial modeling within these applications, outputting, and analyzing the results. 
The research also opens a new field of research to link the parametric design methodology 
with urban design approaches in its wide fields and explore new tools plugin within this 
software to take advantage of them . 
Key words: 
Parametricm - Parametric Design - Thermal Comfort - Environmental Quality - Urban 
Spaces -Rhinoceros -Grasshopper - ENVI-MET plugin 

  

   


