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) (انقبهرةthe gate يقبرَت تطبيقيت بيئيت بيٍ يديُت يصدر(ابى ظبً) و
2

 و خبند دويدار1  و هيثى يسًد ػبد انهطيف1 ٌ و ايًٍ زسب1 ببسم كبيم
خ انُٓذعخ – خبيؼخ انمبْشحٛ لغى انؼًبسح – كه1
ٍ شًظٛخ انُٓذعخ – خبيؼخ ػٛ لغى انؼًبسح – كه2

ABSTRACT
Planning new urban communities & Cities need an extensive understanding for the
new environment nature and for the social and economic systems in terms of
scientific and technological progress. Desert reclamation will not be useful without
a sustainable urban design that is based on the principles of green architecture.
Here will be two case studies of residential cities, one of them is national and the
other is international, both share common construction time plan, style and the
sustainable olutions.
The case studies offer a comparison between the environmental and sustainable
approaches of The Gate project (Nasr city – Cairo) and The Masdar City (Abu
Dhabi) and results were as following …
From Results, we found that some Environmental standards were applied on those
two case studies and other standards were not applied enough.
Thus, we recommend planners and designers to apply the principles of green
architecture to achieve an environmental balance in the new residential
communities whether in or outside cities in order to achieve a sustainable urbanism.
يىضىع انبسث
: شح ػهٗ انًغزٕٖ انؼبو يٍ يشكالد رفٕق طبلزخٛؼبَٗ كٕكجُب فٗ انفزشح األخٚ
.خٛؼٛخ ٔانكٕاسس انطجَٛبدح انغكبٚيثم انزهٕس ٔانض
ش يُظٕسحٛبء انغٛ ٔانشغف ثبعزكشبف األشٙٔيٍ خّٓ اخشٖ إٌ عشػخ انزمذو انزكُٕنٕخ
: ك ػذح رغبؤالدٚ ٔرنك ػٍ طش.ذدحٚئبد خذٛرمٕدَب حزًب إنٗ اكزشبف ٔدساعخ ث
ذح ٔرحذٚخذ
ئبدٛشخ فٗ ثٛ انظبنحخ نهًؼَٙف َظًى انًجبٛ فك,شخٛإرا كبٌ كٕكت األسع ْٕ يٕطٍ انًؼ
ظشٔف يخزهفخ ؟
ذح؟ٚبد نزضًٍ انًشَٔخ انكبيهخ نالعزخذاو رحذ أ٘ ظشٔف أٔ ششٔط خذٚف رظًى انجُبٛ• ك
ئبد راد طبثغ خبص ٔيخزهف ػٍ انًؼزبد؟ٍٛ ٔثَٛظ انجُبء يغ لٕاٛٚف رُذيح ٔرزٕافك يمبٛ• ك
 ظشٔف يثم انحشاسحٕٙاكت انزطٕس فٚ شٛى انًؼًبسٖ ٔانؼًشاَٗ يغزذاو ثحًٛكٌٕ انزظٚ فٛ• ك
ٔيب إنٗ رنك؟...... ٔ ٔاالرشثخ ٔانجشٔدح
انهدف انرئيسي
َٙخ يغزذايّ رًزض خضءا يٍ انزكذط انغكبَٛخ ػًشاًٛب ٔخبرثٛذح أكثش رُظٚخ خذٚئخ حضشٛ خهك ث
. انًذٌ انمبئًخٙف
 انزٕعغ,خٛمبف انضحف َحٕ انًُبطك انضساػٚ ٔإَٙ يدبالد انزٕعغ انؼًشاٙبد فٛدبثٚدبص أْى اإلًٚكٍ إٚ 
.ٌ اإلعكب,٘ انؼبئذ االلزظبد,ٙانظُبػ
ك انًغبحبد انًزٕفشحٛ يٍ انزضاحى ٔرذْٕس انًشافك ٔضَٙ رؼبٙب ـ ٔانزٛ حم يشبكم انًذٌ انمبئًخ ـ خضئ
.خَٛنهزٕعؼبد انؼًشا
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 خهك حبفض نزذفك سؤٔط األيٕال ٔخزة انًغزثًش ٍٚإنٗ انًُبطك اندذٚذح ٔرنك ثزٓٛئخ انظشٔف انًُبعجخ
نهًششٔػبد ف ٙيدبل اإلَزبج انظُبػٔ ٙف ٙيدبل انخذيبد.
 انؼًم ػهٗ رٕط ٍٛانظُبػبد ف ٙيُبطك يحذدح نالعزفبدح يٍ انًٕاسد انطجٛؼٛخ انًزبحخ ٔاعزغالل
اإليكبَٛبد انًخزهفخ انًٕخٕدح ثبنًُبطك انظحشأٚخ.
انفرضيت انبسثيت
انًُهح انًقبرٌ:
ْٕٔ رنك انًُٓح انز٘ ٚؼزًذ ػهٗ انًمبسَخ ف ٙدساعخ انظبْشح حٛش ٚجشص أٔخّ انشجّ ٔاالخزالف فًٛب ث ٍٛظبْشرٍٛ
أٔ أكثشٚٔ ,ؼزًذ انجبحش يٍ خالل رنك ػهٗ يدًٕػخ يٍ انخطٕاد يٍ أخم انٕطٕل إنٗ انحمٛمخ انؼهًٛخ انًزؼهمخ
ثبنظبْشح انًذسٔعخ ْٔ ٙانًمبٚغخ ث ٍٛظبْشر ٍٛأٔ أكثش ٔٚزى رنك ثًؼشفخ أٔخّ انشجّ ٔأٔخّ االخزالف
ًٚكُُب ثٕاعطخ انًمبسَخ انٕطٕل إنٗ رحمٛك دساعخ أٔ فٔ ٙأدق ف ٙيٛذاٌ انًمبسَخ ٔانزطجٛمٛخ نزحمٛك يمبسَخ
عهًٛخ ٚدت رٕافش ششٔط انحكى ْزِ انؼًهٛخ ٔرنك ػٍ طشٚك ػذح رغبؤالد :
أ ) ْم انؼًبسح انجٛئٛخ ػًهٛخ رطٕٚش يؼًبس٘ ٔاخزًبػ ٙنًُبطك عكُٛخ ثٓب يدًٕػبد اخزًبػٛخ راد طفبد
يزشبثٓخ ؟
ة) ْم انًطهٕة ػًهٛخ إَشبء يدزًؼبد يؼًبسٚخ ٔاخزًبػٛخ نفئبد يٍ يُبطك انحضش /انًذٌ /نزٕطُٓٛب فٙ
أيبكٍ ثٛئٛخ يغزمهخ ٔخذٚذح رًبيب ًا.
ج) ْم ْ ٙػًهٛخ ديح اخزًبػ ٙثٛئ ٙعكبَ ٙث ٍٛيدزًؼبد لبئًخ ٔعكبٌ لبديٌٕ يٍ انًذٌ األخشٖ ٔانمشٖ
رٔ انؼبداد ٔانزمبنٛذ انًخزهفخ رًبيبًأ ,ثبنزبن ٙإيكبَٛخ رٓد ٍٛيدزًؼبد خذٚذح؟
د ) ْم انزٕخّ إلَشبء يذٌ حذٚثخ يزطٕسح ف ٙكبفخ يُبح ٙانحٛبح حٛش الثذ يٍ رٕفٛش ٔعبئم انشفبْٛخ
ٔأدٔاد انزكُٕنٕخٛب انز ٙرزًٛض ثٓب انًذٌ انحذٚثخ؟
ازداهب يسهي واالخر ي ػبنًً يتشببهيٍ فً انفترة
وسيتى انتؼرض ندراست زبنتبٌ نًدتًؼبث سكُيت
انسيُيت انتً تى اَشبئهى فيهب و ويتشببهبٌ ايضب فً انطراز وانًؼبندت انبيئيت انًؼًبريت وهً يقبرَت
تطبيقيت بيئيت بيٍ يشروع ( The Gateيديُت َصر  -انقبهرة) و يديُت يصدر (بببىظبي)
مدينة مصدر
تأسست "مدٌنة مصدر" عام  ، 2008وخاضت رحلة جرٌئة نحو تطوٌر المدٌنة البٌئٌة األكثر استدامة فً
العالم .ومن خالل استثماراتها الذكٌّة ،تتبوأ مدٌنة "مصدر" مرتبة الطلٌعة فً توفٌر بصمة خضراء ٌحتذى بها
()1
لمدن المستقبل الستٌعاب التوسع الحضري السرٌع وخفض استهالك الطاقة والمٌاه والحد من التلوث والنفاٌات.
وٌجسد تصمٌم المدٌنة مزٌجا ً متناغما ً بٌن فنون العمارة العربٌة التقلٌدٌة والتكنولوجٌا العصرٌة ،كما تستفٌد من
حركة مرور الهواء المنعع فٌها لتوفٌر برودة طبٌعٌة تضمن أجوا ًء مرٌحة خالل ارتفاا درجات الحرارة صٌفا ً .

()1

وتستفٌد مدٌنة "مصدر" من أشعة الشمس أٌضاً ،حٌث ٌتم تولٌد الطاقة الكهربائٌة النظٌفة باستخدام تكنولوجٌا
األلواح الشمسٌة المثبّتة على أسطح المبانً ،فضالً عن امتالكها إحدى أضخم التجهٌزات الكهروضوئٌة فً منطقة
()1
الشرق األوسط.
وتتجه "مدٌنة مصدر" إلى تحقٌق رؤٌتها بوجود آالف الناس الذٌن ٌعٌشون وٌعملون فٌها .وما ذلك سوى البداٌة
فقط؛ إذ تواصل المدٌنة إحتضان مزٌد من الشركات والمدارس والمطاعم والشقق السكنٌة وغٌرها ،مما ٌكسبها
()1
تنوعا ً ٌماثل التنوا الذي تمتاز به المدن الكبرى.
ً
استدامة فً العالم ،حٌث تم تصمٌمها على نحو ٌسهم بترشٌد استهالك
تعتبر "مدٌنة مصدر" من أكثر المناطق
ً
الطاقة والمٌاه .وتتضمن المدٌنة شبكة نقل ذكٌة ومتكاملة تعزز فرص الوصول إلٌها والحٌاة فٌها ،فضال عن
()1
احتضانها طٌفا ً واسعا ً من المؤسسات والمرافق بدءاً من الشركات متعددة الجنسٌات وصوالً إلى المقاهً.
الجهة المسئولة عن المشروع والمصممة له :شركة فوستر وشركاه
2
المساحة اإلجمالية للموقع6 :ملٌون متر
عدد المقيمين المتوقع بعد استكمال المدينة 40 :ألف مقٌم
عدد الزائرين المتوقع بعد استكمال المدينة 50 :ألف زائر سٌتنقلون ٌومٌا ً فً أرجائها للعمل أو الدراسة
استهالك الطاقة والمياه :أقل بنسبة % 40
إنتاج الطاقة الشمسية 10 :مٌجاوات أي ما ٌكفً الستهالك أكثر من  1000منزل
اإلنبعاثات الكربونيةٌ :تم تحوٌل  15ألف طن من انبعاثات الكربون سنوٌا
وقد حصدت مدينة "مصدر" منذ تأسيسها بعام  2008العديد من الجوائز بفضل مبانيها ومشاريعها وابتكاراتها.

()1
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وت ّم توجٌه المدٌنة وشبكة الطرقات بالنسبة للشمس وهبوب الرٌاح على
محور جنوبً شرقً  -شمالً غربً ،لتوفر الظالل على الطرٌق طوال
الٌوم مما ٌساعد علً تقلٌل امتصاص المبانً لحرارة الشمس وزٌادة تدفق
النسمات المنعشة داخلها.
عام اإلنشاء 2008 :مٌالدٌا
الموقع :أبوظبً ،اإلمارات العربٌة المتحدة ،تبعد  17كٌلو متر ( 20دقٌقة)
من وسط مدٌنة أبوظبً ،وتبعد  5دقائق من مطار أبو ظبً الدولً ،وعلى
بعد  40دقٌقة لمدٌنة دبً
مساحة مدينة مصدر فقط 4 :ملٌون متر2

شكم (  )1يىضر خريطت نًىقغ يديُت
يصدر وانًؼبنى يٍ زىنهب

شكل ( )2يوضح المخطط الرئيسي لمدينة مصدر

يشروع The Gate
مشروا سكنً جاري تنفٌذه وهو مشروا مبنً علً طرٌقة صدٌقة للبٌئة وٌوفر لقاطنٌه وحدات سكنٌة فاخرة
محاطة بمسطحات خضراء فً ظل تصمٌم معماري فرٌد .فالمدن فً جمٌع أنحاء العالم أصبحت تمٌز بأهم
معالمها المدٌنة التً أصبحت تمثل أكثر من مجرد رمز؛ وإنما أصبحت مصدر ٌفتخر به قاطنً المدٌنة .لهذا؛
استعانت شركة استثمار عقاري مصرٌه بالمصمم البلجٌكً الشهٌر فنسٌنت كالٌبوت؛ والذي قام بتصمٌم الكثٌر من
المشارٌع فً أنحاء العالم وذلك باستخدام العمارة الخضراء .وقد حصل فنسٌنت على العدٌد من الجوائز العالمٌة ؛
()2
ومن بٌن تلك الجوائز جائزة التصمٌم المعماري العالمٌة لعام .2014
الموقعٌ :قع فً قلب مصر الجدٌده بشارا النزهة وبالقرب من سٌتً ستارز .وٌتمٌز هذا الموقع الفرٌد بقربه من
مطار القاهرة الدولً وقربه من أهم الطرقات السرٌعة فً القاهرة ،حٌث ٌحاط المشروا بشارا النزهة من الغرب
و شارا عمارات المدفعٌة شرقا و شماالشارا الكٌالنً المؤدى الً سٌتً ستارز ومسجد القوات المسلحة وجنوبا
ٌوجد طرٌق فرعً موازي لشارا االتوستراد ٌبعد المشروا حوالً  10دقائق من مطار القاهرة و  5دقائق من
مدٌنة نصر.
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خدمات المشروع :باإلضافة إلً الشقق السكنٌة ٌضم المشروا العدٌد من الخدمات اآلخري مثل النادي الصحً
()2
وحمامات السباحة الداخلٌة المغلقة والمطاعم والكافٌهات وصٌدلٌة ومول تجاري.

شكل ( )3يوضح مشروع the gate

شكل ( )4يوضح منظور خارجي وداخلي لمشروع the gate

شكل ( )5يوضح مساقط أفقية لمشروع the gate
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شكل ( )6يوضح قطاعات رأسية لمشروع the gate

تؼريف ًَبذج اندراست
يششٔع the gate
انًُطمخ انغكُٛخ ثًظذس
انًىقغ :يُطمّ عكُٛخ ثًششٔع THE GATE
انًىقغ :يُطمخ عكُٛخ ثًذُٚخ يظذس ة اثٕ ظج– ٙ
ثًذُٚخ َظش
االيبساد انؼشثّٛ
يىاد انبُبء :انخشعبَّ انًغهحّ ٔطٕة احًش  25عى
يغ اعزخذاو يٕاد َٕٓ راد ػضل حشاس٘ ٔلبثهّ
الػبدح انزظُٛغ

مواد البناء  :يٕاد انجُبء طٕة احًش نهحٕائظ عًك
 25عى ٔخشعبَّ يغهحّ نالعمف ٔدْبَبد
ثالعزٛك.
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دراسات الوضع العام للمنطقه  :متوسط درجات الحراره خالل العام
المنطقة السكنية بمصدر

يتىسط انغيىو ببنسًبء خالل انؼبو

يتىسط سرػت انريبذ خالل انؼبو

مشروع the gate
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متوسط حركة الشمس حول اى نقطه
انًُطقت انسكُيت بًصدر

يشروع the gate

وردة انريبذ نهًُطقت
انًُطقت انسكُيت بًصدر

يشروع the gate
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دراست رقى  : 1انظالل انًكىَت ػهً انًبُي
مشروع the gate
المنطقة السكنية بمصدر
فصل الشتاء ٌ 15ناٌر  2016الساعة 10:00
فصل الشتاء ٌ 15ناٌر  2016الساعة 10:00

فصل الشتاء ٌ 15ناٌر  2016الساعة 12:00

فصل الشتاء ٌ 15ناٌر  2016الساعة 12:00

فصل الشتاء ٌ 15ناٌر  2016الساعة 15:00

فصل الشتاء ٌ 15ناٌر  2016الساعة 15:00
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تببغ دراست رقى  : 1انظالل انًكىَت ػهً انًبُي
مشروع the gate
المنطقة السكنية بمصدر

فصل الصٌف ٌ 15ولٌو  2016الساعة 10:00

فصل الصٌف ٌ 15ولٌو  2016الساعة 10:00

فصل الصٌف ٌ 15ولٌو  2016الساعة 12:00

فصل الصٌف ٌ 15ولٌو  2016الساعة 12:00
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ربثغ دساعخ سلى  : 1انظالل انًكَٕخ ػهٗ انًجُٙ
يششٔعthe gate
///////////////////////////////////////////
فصل الصٌف ٌ 15ولٌو  2016الساعة 15:00
فصل الصٌف ٌ 15ولٌو  2016الساعة 15:00

فصل الصٌف ٌ 15ولٌو  2016علً مدار الٌوم

فصل الصٌف ٌ 15ولٌو  2016علً مدار الٌوم

َتيدت دراست ( )1
 في الشتاء تكوٌن المبنى ساعد على
 في الشتاء تتعرض االسطح الجنوبٌه
تعرض الواجهات الشرقٌة والغربٌه فقط
الشرقٌة والجنوبٌه والجنوبٌه الغربٌه
للشمس باكبر كمٌة وتم تغطٌة الواجهات
الشعة شمس مباشره بزاوٌة مٌل متوسطه
الجنوبٌه بحٌث قلل نسبة تعرضه للشمس
ابلغ فترات النهار مما ٌنتج ظالل بعٌده
ومع وجود فراغات مظلله فى النصف
تساعد على تغطٌة المناطق المحٌطه
نجد ان الشمس تدخل لها خالل الساعه
واقل
ظالل
والوحدات الداخلٌه الكبر كمٌة
 12فقط مع التظلٌل التام خالل باقى
كمٌة من الشمس وساعدت الفراغات
الفترات بالنهار
البٌنٌة على خلق مناطق مشمسه اثناء
 فى الصيف تكوٌن المبنى ساعد على
الساعه  12على عكس الساعه  10وال
تعرض الواجهات الشرقٌة والغربٌه فقط
15
للشمس بكمٌة قلٌلة نتٌجة الزاوٌه شبه
 فى الصيف تتعرض االسطح الجنوبٌه
العمودٌه للشمس وتم تغطٌة الواجهات
الشرقٌة والجنوبٌه والجنوبٌه الغربٌه
الجنوبٌه بحٌث قلل نسبة تعرضه للشمس
الشعة شمس مباشره بزاوٌة اشبه
ومع وجود فراغات مظلله فى النصف
بالعمودٌه ابلغ فترات النهار مما ٌنتج
نجد ان الشمس تدخل لها خالل الساعه
الشمس
ظالل قصٌره وتساعد على تواجد
 12فقط مع التظلٌل التام خالل باقى
فى الفراغات البٌنٌة الطول فتره ممكنه
الفترات بالنهار
من الصباح وحتى الساعه 14

يمبسَخ رطجٛمٛخ ثٛئٛخ ثٍٛ

يذُٚخ يظذس(اثٕ ظجٗ) ٔ ( the gateانمبْشح)

1047ة رقى (  : ) 2تبثر انًبًُ ببشؼت انشًس
يشروع the gate
انًُطقت انسكُيت بًصدر
فصل الشتاء ٌ 15ناٌر 2016
فصل الشتاء ٌ 15ناٌر 2016

فصل الصٌف ٌ 15ولٌو 2016

فصل الصٌف ٌ 15ولٌو 2016

نتيجة الدراسة ( )2
انًُطمخ انغكُٛخ ثًظذس



في انشتبء
 رزؼشع االعطح الشؼبع شًغ ٙثًؼذل
6.30عبػبد ٕٚيٛب ثُغجخ 100%
رزؼشع انحٕائظ اندُٕث ّٛالعؼبع شًغٙ
ثًؼذل  5.30عبػبد ٕٚيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انششلٛخ ٔانغشثّٛ
الشؼبع شًغ ٙثًؼذل 4عبػبرٕٛيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انشًبن ّٛالشؼبع
شًغ ٙثًؼذل  1عبػّ ٕٚيٛب ثُغجخ 60
%
فً انصيف
 رزؼشع االعطح الشؼبع شًغ ٙثًؼذل
7عبػبد ٕٚيٛب ثُغجخ 100%
 رزؼشع انحٕائظ اندُٕث ّٛالعؼبع
شًغ ٙثًؼذل  5.00عبػبد ٕٚيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انششلٛخ ٔانغشثّٛ
الشؼبع شًغ ٙثًؼذل  5عبػبرٕٛيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انشًبن ّٛالشؼبع
شًغ ٙثًؼذل  1.30عبػّ ٕٚيٛب ثُغجخ
% 60

يششٔعthe gate
في انشتبء
 رزؼشع االعطح انؼهٕ٘ الشؼبع شًغ ٙثًؼذل  10عبػبد
ٕٚيٛب ثُغجخ % 100
 رزؼشع االعطح انًجُ ٙالشؼبع شًغ ٙثًؼذل  2.00عبػّ
ٕٚيٛب ثُغجخ %20
 رزؼشع انحٕائظ اندُٕث ّٛالعؼبع شًغ ٙثًؼذل 7.00
عبػبد ٕٚيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انششلٛخ ٔانغشث ّٛانخبسخٛخ الشؼبع شًغٙ
ثًؼذل  1.00عبػّ ٕٚيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انششلٛخ ٔانغشث ّٛانذاخهٛخ الشؼبع شًغٙ
ثًؼذل  0.3عبػّ ٕٚيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انشًبن ّٛالشؼبع شًغ ٙثًؼذل  0.3عبػّ
ٕٚيٛب ثُغجخ % 10
فً انصيف
 رزؼشع االعطح انؼهٕ٘ الشؼبع شًغ ٙثًؼذل 11.00
عبػبد ٕٚيٛب ثُغجخ % 100
 رزؼشع االعطح انًجُ ٙالشؼبع شًغ ٙثًؼذل  3.00عبػبِ
ٕٚيٛب ثُغجخ %20
 رزؼشع انحٕائظ اندُٕث ّٛالعؼبع شًغ ٙثًؼذل 5.00
عبػبد ٕٚيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انششلٛخ ٔانغشث ّٛانخبسخٛخ الشؼبع شًغٙ
ثًؼذل  3.5عبػّ ٕٚيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انششلٛخ ٔانغشث ّٛانذاخهٛخ الشؼبع شًغٙ
ثًؼذل  2.00عبػّ ٕٚيٛب
 رزؼشع انحٕائظ انشًبن ّٛالشؼبع شًغ ٙثًؼذل 1عبػّ ٕٚيٛب
ثُغجخ % 10

يمبسَخ رطجٛمٛخ ثٛئٛخ ثٍٛ

يذُٚخ يظذس(اثٕ ظجٗ) ٔ ( the gateانمبْشح)

دراسة رقم  : 3متوسط األشعة التى يتعرض لها المبنى خالل العام
انًُطقت انسكُيت بًصدر

يشروعthe gate

َتيدت دراست ( )3
في انشتبء




اػهٗ ٔلذ نزؼشع انًجُٗ نالشؼّ
انحشاسٚخ انغبػّ  11ظٓشا
اػهٗ يزٕعظ حشاسِ فٗ شٓش ُٚبٚش ٔثهغ
19200 wh/m2
الم يزٕعظ حشاسِ فٗ شٓش َٕفًجش
ٔثهغ wh/m2 16300

في انشتبء




فً انصيف




اػهٗ ٔلذ نزؼشع انًجُٗ نالشؼّ
انحشاسٚخ انغبػّ  10طجبحب
اػهٗ يزٕعظ حشاسِ فٗ شٓش يبٔ ٕٚثهغ
wh/m2 14500
الم يزٕعظ حشاسِ فٗ شٓش ٕٚنٔ ٕٛثهغ
12300 wh/m2

اػهٗ ٔلذ نزؼشع انًجُٗ نالشؼّ
انحشاسٚخ انغبػّ 1ظٓشا
اػهٗ يزٕعظ حشاسِ فٗ شٓش َٕفًجش
ٔثهغ wh/m2 1450
الم يزٕعظ حشاسِ فٗ شٓش دٚغًجش
ٔثهغ wh/m2 1100
فً انصيف





اػهٗ ٔلذ نزؼشع انًجُٗ نالشؼّ
انحشاسٚخ انغبػّ  1ظٓشا
اػهٗ يزٕعظ حشاسِ فٗ شٓش يبسط
ٔثهغ wh/m2 1970
الم يزٕعظ حشاسِ فٗ شٓش ٕٚنٔ ٕٛثهغ
wh/m2 1120

يمبسَخ رطجٛمٛخ ثٛئٛخ ثٍٛ

يذُٚخ يظذس(اثٕ ظجٗ) ٔ ( the gateانمبْشح)

دراسة رقم  : 4درجات الحرارة داخل وخارج المبني
انًُطمخ انغكُٛخ ثًظذس
فظم انشزبء ُٚ 15بٚش 2016

يششٔعthe gate
فظم انشزبء ُٚ 15بٚش 2016

انًُطمخ انغكُٛخ ثًظذس
فظم انظٛف ٕٚ 15ن2016 ٕٛ

يششٔعthe gate
فظم انظٛف ٕٚ 15ن2016 ٕٛ

َتيدت دراست ( )4

في انشتبء


يزٕعظ دسخخ انحشاسِ خبسج انًجُٗ يٍ
 18دسخبد حزٗ  28دسخّ فٗ فزشاد
انظٓٛشِ
يزٕعظ دسخبد انحشاسِ داخم فشاغبد
انًجُٗ  18دسخّ حزٗ  24دسخّ فٗ فزشاد
انًغبء
فً انصيف



يزٕعظ دسخخ انحشاسِ خبسج انًجُٗ يٍ
 28دسخبد حزٗ  37دسخّ فٗ فزشاد
انظٓٛشِ
يزٕعظ دسخبد انحشاسِ داخم فشاغبد
انًجُٗ  30دسخّ حزٗ  40دسخّ فٗ فزشاد
انظٓٛش





في انشتبء


يزٕعظ دسخخ انحشاسِ خبسج انًجُٗ يٍ
 11دسخبد حزٗ  61دسخّ فٗ فزشاد
انظٓٛشِ
يزٕعظ دسخبد انحشاسِ داخم فشاغبد
انًجُٗ  15دسخّ حزٗ  20دسخّ فٗ فزشاد
انظٓٛشِ
فً انصيف



يزٕعظ دسخخ انحشاسِ خبسج انًجُٗ يٍ
 25دسخبد حزٗ  34دسخّ فٗ فزشاد
انظٓٛشِ
يزٕعظ دسخبد انحشاسِ داخم فشاغبد
انًجُٗ  27دسخّ حزٗ  34دسخّ فٗ فزشاد
انظٓٛشِ





يمبسَخ رطجٛمٛخ ثٛئٛخ ثٍٛ

يذُٚخ يظذس(اثٕ ظجٗ) ٔ ( the gateانمبْشح)

دراست رقى  : 5كًيت انسرارة انًكتسبت َتيدت انتهىيت
انًُطمخ انغكُٛخ ثًظذس

يششٔع the gate

َتيدت دراست ( )5









في الشتاء
اعلى وقت الكتساب الحراره خالل الساعه
 12:00ظهرا
معدل اكتساب الحراره من التهوٌة
8ساعات ٌومٌا من الساعه  10:00حتى
الساعه  18:00بمعدل  0.0003254وات
 /ساعه
وٌتم فقد الحراره بنفس المعدل خالل باقى
الٌوم
فى الصيف
اعلى وقت الكتساب الحراره خالل الساعه
 12:00عصرا
معدل اكتساب الحراره من التهوٌة 8
ساعات ٌومٌا من الساعه  10:00حتى
الساعه  18:00بمعدل  0.0004100وات
 /ساعه
وٌتم فقد الحراره بنفس المعدل خالل باقى
الٌوم







في الشتاء
اقل وقت لفقد الحراره خالل الساعه
 12:00ظهرا
ٌتم فقد الحراره من المبنى طوال الٌوم

فى الصيف
اعلى وقت الكتساب الحراره خالل
الساعه  14:00عصرا
معدل اكتساب الحراره من التهوٌة
 4ساعات ٌومٌا من الساعه  14:00حتى
الساعه  18:00بمعدل
 25030وات  /ساعه

انتىصيبث
 +-/ػهٗ يب عجك أيكٍ اعزخالص يدًٕػخ يٍ انُزبئح رًثم سؤٚخ رًُٕٚخ ف ٙإَشبء انًذٌ ٔانًدزًؼبد انؼًشاَٛخ
اندذٚذح ْٔ ٙكًب ٚه:ٙ
 إٌ إَشبء يذٌ ٔيدزًؼبد ػًشاَٛخ خذٚذح ف ٙانظحشاء ثٓذف رًُٛزٓب ٔرؼًٛشْب ٚزطهت فًٓب شًٕنٛب نطجٛؼخ
انجٛئخ انظحشأٚخ ٔانًُظٕيبد االخزًبػٛخ ٔااللزظبدٚخ ف ٙظم انزمذو انؼهًٔ ٙانزكُٕنٕخ ,ٙكًب رزطهت
آنٛبد انزًُٛخ ٔانزؼًٛش انًغزذاو أٌ ركٌٕ انذٔنخ يحفضح نهًُٕ ٔيشدؼخ نّ.
 لٌ ركٌٕ ػًهٛخ انزًُٛخ داخم انًدزًؼبد انًظشٚخ أانؼشثٛخ يدذٚخ ثذٌٔ رحمٛك يؼبٛٚش انؼًبسح انًغزذايخ
يغ رضبفش كبفخ اندٕٓد ٔالرؼبٌٔ يغ انخجشاد انًخزهفخ كم ف ٙيدبنّ ٔرخظظّ.
 رجشص أًْٛخ انفكش انزًُٕ٘ اإلله ًٙٛف ٙخطظ إَشبء انًذٌ اندذٚذح يغ رحمٛك يؼبٛٚش انؼًبسح انخضشاء
 إٌ حزًٛخ انخشٔج إنٗ انظحشاء أيش يزفك ػه ّٛيٍ كبفخ انًٓزً ٍٛثأيٕس انزخطٛظ إال أٌ طشٚمخ انخشٔج
يبصانذ نى رحغى ثؼذ ْٗٔ .يٍ أٔنٕٚبد رًُٛخ انًذٌ اندذٚذح

يمبسَخ رطجٛمٛخ ثٛئٛخ ثٍٛ





يذُٚخ يظذس(اثٕ ظجٗ) ٔ ( the gateانمبْشح)

رحمٛك يجبدئ انؼًبسح انًغزذايخ يٍ انذٔاػٗ انشئٛغغخ رحمٛمٓب ٔثبعهٕة ُٚؼكظ ػهٗ انزظًٛى
نى ٚحمك يششٔع  The Gateانُغجخ انزٗ رحمك يؼبٛٚش انجٛئٛخ انًغزذايخ كًب ادػٗ ػهٗ اَّ يششٔع
يظًى ػهٗ يجبدئ leed
يذُٚخ يظذس انًذُٚخ االٔنٗ انؼبنًٛخ انزٗ رؼزجش يثبل ٚحززٖ ثّ كًذُٚخ يغزذايّ رحمك يجبدئ انؼًبسح
انخضشاء

انًراخغ
http://masdar.ae/en/masdar-city/detail/one-of-the-worlds-most- sustainable-)1
communities-masdar-city-is-an-emerging-g
/http://rotanarealestatemarketing.blogspot.com.eg )2

