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تأثير تكنولوجيا البناء والبيئة على الفراغ المعمارى ودورها فى تحقيق الراحة الحرارية 
( أبراج البحر فى أبوظبى  )دراسة تطبيقية لمشروع 

 

احمد نبيه المنشاوى 
المعهد التكنولوجً العالى بمدٌنة العاشر من رمضان -  قسم الهندسة المعمارٌة 

 

ملخص البحث 
ٌرتبط تأثٌر تكنولوجٌا البناء على الفراغ المعماري بعدة جوانب منها االقتصادٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة وعناصر تكنولوجٌا 

. البناء
التطور والتقدم التكنولوجً لعناصر تكنولوجٌا البناء أثر على الفراغ المعماري من حٌث التشكٌل والحجم، فظهرت 

. الفراؼات الواسعة وإمكانٌة االمتداد والتوسع الرأسً للفراغ
 

مــــــقـدمـــــــة 
 مع بداٌة الحضارات واستمرارها كان لكل حضارة احتٌاجات خاصة من الفراغ ولذلك كان لكل حضارة مفهوم معٌن 
للفراغ المعمارى والمادة المستخدمة لبنائه ،ومع اختالؾ الحضارات والثقافات انعكس كل ذلك بشكل كبٌر على الفراغ 

وٌبقى الهدؾ من الفراغ المعمارى محافظا على . وذلك لتلبٌت االحتٌاجات البٌئٌة المتاحة فى كل حضارة. المعمارى
. وجوده على أنه الحٌز الذى ٌضم معظم األنشطة التى ٌمارسها اإلنسان فى داخله مع توافر الراحة الحرارٌة بداخله

. وٌحمى االنسان من العوامل الطبٌعٌة والمناخٌة التى ٌتعرض لها
وتعتبر مواد البناء من أهم العناصر المستخدمة فى صنع البٌئة المحٌطة وأن المادة تدخل بشكل أساسً فى تركٌبة الشكل 

. وتفتح أفاقا كبٌرة فى تقدٌم العمارة الفائقة التقنٌة. الخارجى للعمارة والفراغ الداخلى على السواء
علٌنا فى الوقت الحالى للوصول إلى أقصى حدود الراحة الحقٌقٌة الطبٌعٌة لإلنسان وٌتمثل الدور األساسً للمادة فى 

عملٌة الفصل بٌن البٌئة الحٌوٌة بكل مقومتها وطاقاتها المختلفة من ناحٌة وطاقة بٌئة الفراغ المعمارى الداخلى من ناحٌة 
. أخرى مكونة ؼالؾ محكم

هذا البحث ٌتطرق إلى دراسة العالقة بٌن الفراغ المعمارى والتكنولوجٌا والراحة الحرارٌة المتمثلة فى البٌئة المحٌطة 
وتوضٌح هذه العالقة عن طرٌق دراسة مفهوم الفراغ المعمارى وتطوره والعوامل المؤثرة علٌه حٌث ٌتأثر شكل الفراغ 

طبقا لعدة مؤثرات منها التطور التكنولوجى من حٌث مواد البناء ونظم اإلنشاء وأسالٌب التنفٌذ والعوامل البٌئٌة المتمثلة فى 
. عوامل طبٌعٌة وعوامل مناخٌة واألنظمة الحدٌثة الموجودة بداخله

 

: أهمية البحث 
تكمن أهمٌة البحث فى كونه ٌتناول إمكانٌة الربط بٌن العمارة التكنولوجٌة والعمارة البٌئٌة وتأثٌر ذلك على الفراغ 

المعمارى وإمكانٌة تحقٌق الراحة الحرارٌة بداخله وذلك من خالل إلقاء الضوء على تكنولوجٌا البناء الحدٌثة ومدى تأثٌره 
. على العمارة البٌئٌة

 

: المشكلة البحثية
 أن تكنولوجٌا البناء علم متشعب كبٌر وال ٌوجد الوقت الكافى وال المرجعٌات المحددة التى من خاللها ٌستطٌع المعمارى 

إن ٌحٌط بهذا العلم فى ظل وجود إضافات وتطورات تلحق بهذا العلم ٌومٌا والتطور التكنولوجى لطرق االنشاء وتنفٌذ 
كما أن البٌئة تشكل عنصر هام حٌث أثرت بشكل كبٌر على تصمٌم الفراغ والوصول إلى ، المبانى وتطور مواد البناء

توافق بٌئى أو فراغ ٌتماشى مع العوامل البٌئٌة التى تعتبر من العوامل المؤثرة على الفراغ المعمارى وتكمن االشكالٌة فى 
بقصد تفهم هذه العالقة وتوظٌفها لدى المهندس المعمارى  (المادة والطاقة والراحة)البحث عن العالقة الجدلٌة فى ثالثٌة 

من أجل رفع كفاءة تقنٌات البناء ولحل اإلشكالٌات ودراسة مكونات الفراغ المعمارى المتأثرة بالتطور فى عناصر 
وهو ما ٌتمثل فى  (المادة والطاقة والراحة )التكنولوجٌا المعاصرة من أبعاد وعوامل بٌئٌة وعالقتها فى توظٌؾ كال من 

. مجمله أشكالٌة الدراسة
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: الهــدف من البحث
ٌهدؾ البحث إلى اكتشاؾ وتحدٌد المالمح الرئٌسٌة التى تحكم العالقة الجدلٌة بٌن المادة والتى تشكل الؽالؾ الفاصل بٌن 

وعالقة ذلك الفاصل بمنظومة تقنٌات تكنولوجٌا إنتاج المادة وتكنولوجٌا البناء بما ٌحقق . البٌئة الداخلٌة والبٌئة الخارجٌة
المعمارٌة بأعلى كفاءة ومدى تأثٌر العوامل التكنولوجٌة والبٌئٌة على تصمٌم وشكل . حالة من الراحة داخل الفراؼات

، مرونته، وحجم الفراغ المعمارى حٌث ٌظهر هذا التأثٌر من خالل تؽٌر مفهوم الفراغ العمارى والتى ترتكز على شكله
. امكانٌة توسعه وامتداده وتفاعله مع البٌئة المحٌطة،صراحة التعبٌر

 
: الفرضية البحثية

ظهرت بعض الفرضٌات التى تتطلب البحث ألثبات صحتها أو عدم صحتها ، من خالل العرض السابق للمشكلة البحثٌة
: مثل

  إن تارٌخ تطور الفراغ المعمارى عبر مراحل الحضارة اإلنسانٌة على األرض كانت تتشكل من خالل المادة 
الطبٌعٌة المستخدمة فً البناء بكل خصائصها وبأقصى حدود إمكانٌتها من خالل إستخدامها فى الؽالؾ الخارجى 

ومع التطور التكنولوجى تم عمل كل التشكٌالت المعمارٌة عبر التارٌخ ، للرابط بٌن البٌئة الداخلٌة والخارجٌة
 .والتً نجحت فً تحقٌق القدر المعقول من الراحة لإلنسان داخل الفراغ المعماري آنذاك

 فى المبانى مادة إنشاء األؼلفة والفراؼات المعمارٌة وأٌضاً مجاالت التعامل مع الطاقة وتكنولوجٌا البناءتطور  إن 
تحقٌق الراحة الحرارٌة لإلنسان داخل الفراغ لوأنتجت أؼلفة ذكٌة للفراؼات المعمارٌة أدى إلى تطور الفراغ 

. المعمارى
 

 تأثير التكنولوجيا على شكل الفراغ  -1

  أثرت مواد البناء وأسالٌب اإلنشاء المعاصرة على تطور فى شكل محددات الفراغ المعمارى والتى تضم الحوائط 
وٌعكس هذا ، حٌث ظهرت أشكال جدٌدة تتمٌز بالمرونة واالختالؾ المتعدد فى شكل الفراغ، واألسقؾ واألرض

الهٌاكل ، الجمالونات، النظام الهٌكلى )فظهور النظم اإلنشائٌة، على اختالؾ وتعدد أسالٌب اإلنشاء ومواد البناء
أحدث تؽٌر فى أشكال األسقؾ  ، (1)شكل (األؼشٌة اإلنشائٌة المشدودة واألؼشٌة اإلنشائٌة المنفوخة، الفراؼٌة

   . وانعكس ذلك على الفراغ المعمارى من حٌث تعامله مع الطبٌعة االنشائٌة

 

 

 

 

 
. تعدد أساليب اإلنشاء فى تشكيل أشكال األسقف للفراغ المعمارى : (1)شكل

 .األبداع اإلنشائى, على رأفت .د.أ:المصدر
 

(، 2)وٌظهر تأثٌر األسلوب اإلنشائى على شكل الفراغ المعمارى فى مجموعة المشارٌع شكل 

. حٌث ٌظهر تأثٌر األختالؾ فى أسلوب اإلنشاء وأشكال األسقؾ (4(،)3)

                                                 

 .1997, مركزابحاث انتركونسلج, "ثالثيت اإلبذاع الفني في العمارة " ,علي رأفج . د.أ - 

- Catherine Slssor, ECO-TECH, Thames &Hudson, 1994,p 45.  
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. االنحناء والتموج فى سقف الفراغ باستخدام نظام األغشية المشدودة: (2)شكل
Tomas Herzog,Germany,1996,Exhibition Hall 

.  Catherine Slessor, ECO-TECH:المصدر

 
 

. تشكيل الحوائط واألسقف بكتلة واحدة عن طريق نظام الشبكة الهيكلية من الحديد والزجاج على شكل كروى : (3)شكل
Museum of Fruit, Yamanashi, Japan 1996.                                                                         

.    Catherine Slessor, ECO-TECH:المصدر

    
                       

تقويس ورشاقة األسلوب اإلنشائى المنعكس على سقف الفراغ باستخدام نظام الجمالونات فى االنشاء وتغطيته بقشرة رقيقة من  : (4)شكل 
. تصميم سنتياجو كاالترافا, محطة قطار فى مدينة ليون بفرنسا, الخرسانة

 Catherine Slessor, ECO-TECH:المصدر

 .البيئة على شكل الفراغ المعمارى ومحدداتهتاثير - 2
  أثرت العوامل البٌئٌة على شكل السقؾ فى الفراغ المعمارى وعلى محدداته وذلك بالنسبة إلى المنطقة التى ٌوجد

بٌنما المناطق فى ، فالمناطق االستوائٌة أخذت الشكل المائل والقباب فى معالجة السقؾ. فٌها الفراغ المعمارى
، والمناطق الؽربٌة أخذت الشكل الهرمى، القطب الشمالى أو الجنوبى أخذت شكل نصؾ دائرى بسبب الثلوج

باألضافة إلى ، كل هذه األشكال نتٌجة تأثٌر العوامل البٌئٌة والمناخٌة كاألضاءة واألمطار والتهوٌة والحرارة
. تأثٌر أسالٌب اإلنشاء

  ومن أهم األمثلة على تأثر شكل السقؾ فى العوامل البٌئٌة بٌت االسكٌمو الذى صمم على مقاومة سقوط الثلوج
(. 5)شكل، األسقؾوتراكمها على

 

 
 

 
 

                                                 

, 54 عذد1985, مركز الذراساث التخطيطيت والمعماريت, "إحياء التراث التخطيطي والمعمارى", مجلت عالم البناء-  

 .14ص 
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 .تأثير البيئة على شكل السقف فى مناطق االسكيمو( : 5)شكل
 Building ,Climate and Energy ,p 142 :المصدر

 وذلك للتخفٌؾ ، وٌظهر تأثٌر البٌئة فى قصر سلٌمان فى جدة حٌث تم استخدام القباب والحجر فى المناطق الحارة
، وعمل المالقؾ فى السقؾ لتبرٌد الهواء داخل الفراغ المعمارى ،من شدة أشعة الشمس الساقطة على السقؾ

. (6)شكل

      

 
. جدة-قصر سلٌمان. تأثٌر البٌئة على شكل السقؾ فى المناطق الصحراوٌة( : 6)شكل

 .    16ص ،54عدد، مجلة عالم البناء :المصدر

0 
 .الفناء فى العمارة اإلسالمية( : 7)شكل

. 1985, 6ص ,207عدد , مجلة عالم البناء :المصدر
 

وفى العمارة اإلسالمٌة فقد تم االستؽناء عن السقؾ وعمل الفناء فى وسط البٌت إلدخال اإلضاءة إلى الؽرؾ المحٌطة 
(. 7)شكل ،بالفناء وتوفٌر التهوٌة األزمة فى الفراغ المعمارى

                  
       

 

                                                 

, 54 عذد1985, مركز الذراساث التخطيطيت والمعماريت, "إحياء التراث التخطيطي والمعمارى", مجلت عالم البناء-  

 .14ص 
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وفى العمارة الؽربٌة ٌختلؾ شكل السقؾ طبقا لمكان البٌت فى الشمال ٌكون الجمالونى محدبا لتفادى تكوٌن الجلٌد وفى 
(. 8)شكل،الجنوب أصبح مسطحا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. شكل السقف فى العمارة الغربية وعالقتها بزوايا سقوط اإلشعاع الشمسى ( : 8)شكل

 /http://andyshowto.com:المصدر

. طريقة تجميع الفراغات المعمارية  -3
. تأثير التكنولوجيا على طريقة تجميع الفراغات المعمارية- أ

الشك أنه مع وجود أسالٌب إنشائٌة متطورة ومواد بناء حدٌثة متؽٌرة فى الشكل والتأثٌر فقد تؽٌرت طرق ربط وتجمٌع 
حٌث ساعدت هذه األسالٌب والنظم اإلنشائٌة كالمنشأت الفراؼٌة والكابلٌة والخٌامٌة والنظم ، الفراؼات مع بعضها البعض

الهٌكلٌة واإلطارٌة ومواد البناء على تحقٌق المرونة فى التعامل مع هذه األسالٌب وتطورت طرق تجمٌع الفراؼات 
واختلفت . حٌث أصبح الفراغ ٌتؽٌر بتؽٌر األسلوب اإلنشائى ودمج كل الفراؼات المعمارٌة فى فراغ واحد، المعمارٌة

 . التجمٌع للفراغ إلى عدة طرقsطرق

( 9)شكل. التجمٌع الخطى وتجمع الفراؼات بجوار بعضها بصورة تكرارٌة حول محور ممتد- 

 
. انجلترا, جامعة شيفيلد, التجميع الخطى للفراغ المعمارى : (9)شكل

Sheffield University, England, 1953 
 Architecture :Form , Space & order, p205: المصدر

   (.10)شكل،التجمٌع اإلشعاعً للفراؼات نابعة من مركز معٌن وتأخذ فى االتساع للخارج بصورة مستمرة- 

 
, مسرح التمثيل الصامت, التجميع اإلشعاعى للفراغ المعمارى( : 10)شكل

اوكالهوم 
 .New Mummers Theatre, Oklahoma, 1970ا

 p 211 Architecture :Form , Space & order,:المصدر
 

 

 

 

                                                 

- Ching, Franicis D.K. Architecture :Form .Space & order, New York, 1979, p 210.   
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(.   11)شكل،العنقودى للفراؼات حول فراغ مركزى تحٌط به بصورة عنقودٌة متراكبة حول بعضها البعض التجمٌع- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بيت كيرازاوا , التجميع العنقودى للفراغ المعمارى( : 11)شكل
Karizawa House, 1974 

 p 217 Architecture :Form , Space & order,:المصدر

، التجمٌع الشبكى للفراؼات بصورة مكررة ومنظمة بطرٌقة مودٌولٌة أو شبكٌة مع تعدد شكل الشبكات واختالفها-  
(. 12)شكل

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

برج ناكاجٌن الكبسولى ، التجمٌع بطرٌقة مودٌولٌة للفراغ المعمارى( : 12)شكل
The Nakagin Capsule Tower, Tokyo, 1972 

 The Story of Architecture, 210:المصدر
( 13)شكل. الكلى للفراؼات فى فراغ واحد وسقؾ واحد التجمٌع- 

 
، التجمٌع فراغ واحد للفراغ المعمارى : (13)شكل

 2004أثٌنا ،  األستاد األولمبى 
                      170/171عدد ، مجلة البناء:   المصدر

 
 
 
 
. تأثير البيئة على طريقة تجميع الفراغات المعمارية- ب
حٌث اعتمد ، تلعب العوامل المناخٌة مثل الضوء والصوت دورا كبٌرا فً عملٌة التوزٌع الداخلً للفراغ المعمارى  

، التوزٌع الداخلً للفراؼات فً العمارة علً تقسٌم الفراؼات من الناحٌة الصوتٌة  إلً فراؼات هادئة وفرؼات صاخبة 
وطرٌقة إدخال ، واٌضا طرٌقة الفصل وطبٌعة المواد تلعب دورا مهما فً توزٌع هذة الفراؼات لتحقٌق العزل الصوتى 

. االضاءة والحصول علً الكمٌة الكافٌة لكل فراغ ٌؤثر علً توزٌع هذة الفراؼات وطرق ربطها 
وبالنسبة  للعمارة االسالمٌة تم توزٌع الفراؼات حول فناء اوسط ٌعطً إضاءة لكل الفراؼات وٌعمل علً التهوٌة الدائمة 

(. 14)شكل ،والمستمرة فً الفراغ 

                                                 

- Ching, Franicis D.K. Architecture :Form .Space & order, New York, 1979, p 211.   
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. تأثير البيئة على توزيع الفراغ المعمارى( : 14)شكل

 
 

. منزل جمال الدٌن الذهبى بمصر: ٌسارا.               الفراغ المعمارى فى مسكن فى العمارة اإلسالمٌة: ٌمٌنا
 .90ص، 81عدد ، مجلة البناء: المصدر

 
. عالقة الفراغ الداخلى مع الفراغ الخارجى  -4

. تأثير التكنولوجيا على عالقة الفراغ الداخلى مع الفراغ الخارجى- أ
وٌظهر تأثٌر التطور التكنولوجى على العالقة بٌن الفراغ الداخلى والفراغ الخارجى من خالل استخدام مواد البناء فى 

فاستخدام المواد الطبٌعٌة ٌزٌد من الترابط بٌن الفراغ ، إنشاء المبنى وطبٌعتها وخواصها ومدى مالءمتها للبٌئة المحٌطة
، الداخلى والخارجى وٌضعؾ من الحدود الفاصلة بٌنهما مع عدم اإلخالل بخصوصٌة الحٌز الداخلى وهٌئته المعمارٌة

وكذلك مواد البناء التى تسمح بدخول اإلضاءة الطبٌعٌة وتعطى احساس بامتداد واستمرارٌة الفراغ الداخلى بتجاه الخارج 
  .15شكل ، واالنطالق بٌن الفراؼات 

              
. 1935, فرانك لويد رايت, فيال الشالالت, مواد البناء والدمج مع الفراغ الخارجى( : 15)شكل

F.L.Wright Falling Water 

 . http://www.cs.cornell.edu: المصدر
 

فقد ساعد اإلنشاء على . وٌعتبر األسلوب اإلنشائى من أهم األسس التى تحقق ترابط بٌن الفراغ الداخلى والخارجى
استمرارٌة الفراغ المعمارى كطرٌقة للوحدة العضوٌة بٌن الكتلة الخارجٌة و الفراغ الداخلى كما فى متحؾ 

Guggenheim Museum. كما ، حٌث ساعد اإلنشاء فى خلق االستمرارٌة بٌن الفراغ األوسط والفراؼات التابعة

                                                                                                                                                         

المؤتمر العممى الدولى , "تطور الفراغ المعمارى وطرق معالجة األسطح عمى مدى العصور", د فؤاد أحمد الفرماوى.أ-  
 .15ص, جامعة عين شمس, كمية الهندسة, الثالث

مؤتمر مواد البناء العربية ,  "دور مواد البناء الحديثة فى تطور الفكر المعمارى فى القرن العشرين", نوبى محمد حسين-  
 .2000, القاهرة, والتحديات االقتصادية
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ساعدت األسقؾ العلٌا الخطٌة المترجمة والمفتوحة إلى ؼمر الفراغ بالضوء الذى ٌوفر استمرارٌة علوٌة فى الفراغ 
 (.16)شكل،الخارجى

  

 

 

 

 

 
 Guggenheim Museumنيويورك - فرانك لويد رايت,متحف جوجنهام , اإلنشاء وامتداد الفراغ الداخلى مع الخارج( : 16)شكل

F.L.Wright Falling Water 

 . http://www.cs.cornell.edu: المصدر
.  تأثير البيئة على عالقة الفراغ الداخلى مع الفراغ الخارجى -5

لقد أثرت المعالجات البٌئٌة كعمل فتحات كبٌرة فى الحوائط أو فتحة فى السقؾ بهدؾ إدخال اإلضاءة والتهوٌة إلى امتداد 
حٌث تظهر استمرارٌة الفراغ وامتداده إلى الفراغ الخارجى عن طرٌق ، الفراغ المعمارى باتجاه الفراغ الخارجى

بحٌث تم ، كما ٌظهر فى مشروع كلٌة الحقوق فى كامبرٌدج، استخدام الواجهات الزجاجٌة الكبٌرة فى الفراغ المعمارى 
، إدخال اإلضاءة عن طرٌق الواجهة الزجاجٌة الكبٌرة والتى زادت التواصل مع البٌئة الخارجٌة والفراغ الخارجى

. (17)شكل 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. كامبرديج , كلية الحقوق, تأثير البيئة على ربط الفراغ الداخلى بالفراغ الخارجى( : 17)شكل
Law Faculty Cambridge University 

. The Story of Architecture, 217 :المصدر

وٌظهر تأثٌر البٌئة على امتداد الفراغ واستمرارٌته فى المشروع الفائز فى مسابقة وزارة المٌاه والكهرباء فى الرٌاض 
حٌث اعتمدت فكرة التصمٌم على فضاء واسع وممتد وذلك بتشكٌل مظلة كبٌرة ، ASIPوالمشروع من تصمٌم شركة 

(. 18)شكل ، توفر اإلضاءة للفناء الوسطى الممتد فى المشروع

                                                 

 .225ص , 1997, مركزابحاث انتركونسمت, "ثالثية اإلبداع الفنى فى العمارة " ,عمى رأفت . د.أ-  

 .221ص , 1997, مركزابحاث انتركونسمت, "ثالثية اإلبداع الفنى فى العمارة  ",عمى رأفت. د.أ-  

 .60ص, 170/171عدد  , 2004, السنة الرابع و والعشرون , مجمة البناء السعودى-  
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. وزارة المياه والكهرباء فى الرياض. امتداد الفراغ المعمارى واستمراريته الى الفراغ الخارجى( : 18)شكل

. 62ص , 170/171عدد, مجلة البناء :المصدر

وتنتهج الدراسة التطبٌقٌة المنهج التحلٌلى النظرى من خالل مناقشة وتحلٌل المؤثرات التكنولوجٌة للبناء والبٌئٌة على 
وٌتم ذلك ضمن دراسة المشروعات المختارة من ، الفراغ المعمارى وتأثٌرها على تحقٌق الراحة الحرارٌة فى الفراغ

وٌتبع نظام ، منظور عناصر تكنولوجٌا البناء والعوامل البٌئٌة ومدى تحقٌق للنقاط التقٌٌم المتعلقة بالفراغ المعمارى
. تحلٌل المشروعات على تجمٌع الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحلٌلها وتفسٌرها للوصول إلى تعمٌمات مقبولة

. نفاذية الغالف الخارجى للفراغ المعمارى  -6
. تأثير التكنولوجيا على نفاذية الغالف الخارجى للفراغ المعمارى -أ

فالحائط المصمت ٌختلؾ عن الحائط ، ٌتؽٌر اإلحساس بدرجة النفاذٌة باختالؾ خواص المحددات المكونة للفراغ
، وهذه االختالفات فى خواص محددات الفراغ ٌعتمد على مواد البناء المستخدمة، الزجاجى الشفاؾ أو نصؾ الشفاؾ

وٌظهر تأثٌر التكنولوجٌا على نفاذٌة الؽالؾ فى استخدم الحوائط الستائرٌة والمعلقة وفى نسبة استخدام الزجاج والفتحات 
. فى الواجهة

 . تأثير البيئة على نفاذية الغالف الخارجى للفراغ المعمارى -ب
حٌث إن النفاذٌة لٌست مقتصرة على مجرد ،  العوامل البٌئٌة والمناخٌة تؤثر على نسبة النفاذٌة فى الؽالؾ الخارجى

فحركة الهواء والتهوٌة وانتقال الصوت عبر ، رؤٌة بصرٌة من فراغ إلى فراغ آخر فقط وإنما تعتمد على أكثر من ذلك
الحدود الخاصة بالفراغ ونسبة تعرضه لإلشعاع الشمسى واإلضاءة من العوامل الهامة فى تحدٌد نفاذٌة الفراغ والتأثٌر 

.  علٌها
 حٌث اعتمد التصمٌم على إدخال أكبر كمٌة من اإلضاءة Microelectronics Centerوٌظهر ذلك فى مشروع 

(. 19)شكل،وهذا انعكس على نفاذٌة الفراغ من حٌث ارتباط الفراؼات مع بعضها ومع الفراغ الخارجى، والتهوٌة

         
. نورمان فوستر, مايكروالكترونيك, تأثير البيئة على نفاذية الفراغ المعمارى( : 19)شكل

Microelectronics Center, Foster and partners Duisburg, Germany, 1996 
 .Catherine Slessor, ECO-TECH ,p 97:المصدر

 
 :محاور تقييم المشروع التطبيقي -7

اعتمدت الدراسة التطبٌقٌة على تحلٌل المشروعات ومحاولة تحدٌد تأثٌر كال من تكنولوجٌا البناء والبٌئة على نقاط التقٌم 
: التالٌة

 نقاط تقيم تأثير تكنولوجيا البناء على الفراغ المعمارى :

                                                 

- Ching, Franicis D.K. Architecture: Form .Space & Order. Van Nostrand Reinhold Company , New York 

,1979, p27 .  

جامعة عين , ماجيستير, "دراسة تحميمية مقارنة لمفراغ الداخمى فى عمارة الحداثة وما بعد الحداثة", أسامة زقزوق-  
 .34ص, 2000, شمس
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. شكل الفراغ المعمارى ومحدداته- 1
. صراحة التعبٌر والكتلة الخارجٌة للفراغ المعمارى- 2
. طرٌقة تجمٌع الفراؼات المعمارٌة- 3
 .عالقة الفراغ الداخلً مع الفراغ الخارجى- 4
. مالئمة اختٌار مواد البناء واألسلوب اإلنشائً لوظٌفة الفراغ المعمارى- 5
. مرونة الفراغ المعمارى- 6
. النسب اإلنشائٌة والجمالٌة للفراغ المعمارى- 7

 

 نقاط تقيم تأثير العوامل البيئية والمناخية على الفراغ المعمارى :
 .شكل الفراغ المعمارى ومحدداته- 1
. صراحة التعبٌر والكتلة الخارجٌة للفراغ المعمارى- 2
 .عالقة الفراغ الداخلً مع الفراغ الخارجى- 3
 .نفاذٌة الؽالؾ الخارجً للفراغ المعمارى- 4
. مالئمة اختٌار مواد البناء واألسلوب اإلنشائً لوظٌفة الفراغ المعمارى- 5
 .توجٌه الفراغ  المعمارى- 6
 .حجم وموقع الفتحات فى الفراغ المعمارى- 7
 . وتحقٌق الراحة الحرارٌة بداخلهالتحكم بالفراغ المعمارى- 9.           منسوب الفراغ المعمارى- 8
 
 
( 2013)المشروع التطبيقى أبراج البحر فى أبوظبى -8

Al Bahar Towers, Abu Dhabi, UA  
 
 تعريف المشروع 8-1

 Peter للمعمارى،Global Architecture firm Aedas تقع ابراج البحر فى أبوظبى  بتصمٌم شركة 
Chipchase of Arup and Peter Oborn of Aedas،  حٌث  ، 2م 56,000وٌشؽل المشروع مساحة قدرها

 من مجلس المبانى الشاهقة والمساكن الحضرٌة فى شٌكاؼو حٌث  صممت 2012منحت ابراج البحر جائزة اإلبتكار 
اإلسالمٌة التقلٌدٌة الخشبٌة وجدت فً العمارة اإلسالمٌة والعامٌة " المشربٌة"واجهة باعتباره التفسٌر المعاصر لل

و وضعت لألبراج التى ٌبلػ ،المستخدمة كوسٌلة لللتحقٌق الخصوصٌة مع تقلٌل الوهج والحصول على الطاقة الشمسٌة
واستخدام الهندسة الوصفٌة .  متراً نظام المشربٌة لتظلٌله والتى طورها فرٌق التصمٌم الحاسوبً فً إٌداس145إرتفاعها 

لتشكٌل واجهات دٌنامٌكٌة، فكان الفرٌق قادرا على محاكاة عملها لتستجٌب لتعرضها ألشعة الشمس وتؽٌٌر زواٌا سقوطها 
(. 20)شكل ،خالل األٌام المختلفة من السنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ابراج البحر في أبوظبي  (20)شكل
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أهمية اختيار المشروع   8-2

حٌث األستفادة القصوى من الطاقة الشمسٌة ،ٌعتبر رمزا هاما لترشٌد الطاقة والربط بٌن تكنولوجٌا البناء والتصمٌم البٌئى 
. والتحكم فى الحرارة الشمسٌة المكتسبة ومقاومة العوامل البٌئٌة من رٌاح و شمس و حرارة
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مواد البناء 8-3

حٌث ٌتكون سطح المبنى الخارجى من مظلة شبكٌة من ،تختلؾ هذه األبراج اختالؾ كبٌر عن باقى المشارٌع األخرى 
وهً من مجموعة اإلطارات . مترٌن على إطار مستقل ( (curtain wall )األلٌاؾ الزجاجٌة بإطار من األلومنٌوم 

 من وحدات المظالت اآللٌة ،حٌث تعتبر المساحة 2000المثلثة تشد شبكة من األلٌاؾ الزجاجٌة حٌث ٌتكون الؽالؾ من 
والتى تمت مبرمجتها لتستجٌب لحركة الشمس ، ( قدم753,000) متر مربع 70,000اإلجمالٌة من األبراج تصل حوالً 

وفً المساء فأن جمٌع هذه الشاشات ٌتم إؼالقها وٌتم فتح ،وذلك كوسٌلة من الحد من إكتساب الطاقة الشمسٌة والوهج ... 
(. 21)شكل، هذه الوحدات فً حالة الظروؾ الملبدة أو الرٌاح الشدٌدة

 
ابراج البحر أبوظبي  (21)شكل

 /http://www.arch-news.net: المصدر
 2015البوابة العربية لالخبار المعمارية 

 

 .تحليل تأثير تكنولوجيا البناء على أبراج البحر أبوظبي -9
شكل الفراغ المعمارى ومحدداته 9-1

حٌث ساعد الشكل الدائرى للفراغ على تؽطٌة المبانى من الخارج باأللٌاؾ ،شكل الفراغ المعمارى عبارة عن دائرة 
الزجاجٌة للتحكم فى األشعاع الشمسى وسهوله حركته حول المبنى لعمل األطار الخارجى له مما أثر على شكل السقؾ و 

. الحوائط 
امتداد الفراغ الداخلي وعالقته بالفراغ الخارجى 9-2

باألضافة الى شكل الفراغ الدائرى الذى ٌعكس ، اختٌار الزجاج ساعد فى الربط بٌن الفراغ الداخلى والفراغ الخارجى
. اإلحساس المحتوى الداخلى

المعمارى  مرونة الفراغ9-3
استخدام النظام اإلنشائى األشعاعى المناسب وعدم وجود االعمدة الكبٌرة فى الفراغ زاد من مرونه الفراغ المعمارى فى 

(. 22)شكل ، الحركة وخط البصر 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                 
مساقط افقيه إلبراج البحر في أبوظبي  (22)شكل
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( أبراج البحر فى أبوظبى  )تأثٌر تكنولوجٌا البناء والبٌئة على الفراغ المعمارى ودورها فى تحقٌق الراحة الحرارٌة دراسة تطبٌقٌة لمشروع 

 

 النسب اإلنشائية والجمالية للفراغ المعمارى9-4
وهذا أعطى ، كان لشكل التصمٌم ذو الطابع الدائرى لألبراج واالرتفاع الشاهق تأثٌر على النسب الجمالٌة واإلنشائٌة

(. 23)شكل ، إحساس جدٌد نحو النسب الجمالٌة واإلنشائٌة المعروفة فى الفراغ المعمارى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أبراج البحر في ابوظبي  (23)شكل
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مالئمة الفراغ المعمارى للوظيفة 9-5
وضوح عالقة التكنولوجٌا بالوظٌفة ومدى مالئمتها لها من خالل الؽالؾ الذكى للمبنى بالكامل واستخدامه فى عملٌة 

من خالل األلٌاؾ الزجاجٌة للتقلٌل من اكتساب الحرارة الشمسٌة والتى تمت مبرمجتها لتستجٌب ، ترشٌد استهالك الطاقة
. لحركة الشمس

 
طريقة تجميع الفراغات المعمارية 9-6

وٌتم توزٌع الفراؼات  (24)شكل ، ساعد النظام اإلنشائً على فكرة تجمٌع الفراؼات والنشاطات فى فراغ واحد كلى
. الداخلٌة بحرٌة مطلقة مع ما ٌناسب الوظٌفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ابراج البحرفي أبوظبي  (24)شكل
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. تأثير البيئة على عناصر ومعايير التقيم الرئيسية وتحقيقها للراحة الحرارية-10
شكل السقف فى الفراغ المعمارى 10-1

لقد اثرت فكرة ترشٌد استهالك الطاقة و التحكم البٌئى على شكل الكتلة والسقؾ المائل للحماٌة من أشعة الشمس ؼٌر 
(. 25)شكل ، المرؼوب فٌها ودخول اإلضاءة داخل الفراغ مع توفٌر الطاقة 
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نفاذية الغالف الخارجى للفراغ المعمارى 10-2
دخول اإلضاءة الطبٌعٌة إلى الفراغ المعمارى من كل األتجاهات واألحساس بالفراغ المترابط واستخدام األلٌاؾ الزجاجٌة 

. ووحدات التظلٌل فى ترشٌد استهالك الطاقة ونفاذٌة الؽالؾ الخارجى للفراغ
توجيه الفراغ المعمارى 10-3

وحدات التظلٌل المصنوعة أثرت على طرٌقة تقلٌل تـأثٌر األشعاع الشمسى شدٌد الحرارة على توجٌه الفراغ من حٌث 
. كمٌة اإلشعاع الشمسى الساقط ومحاولة التخفٌؾ منه

حجم وموقع الفتحات فى الفراغ المعمارى 10-4
ٌتم  (26)شكل ، التقلٌل حدة األشعاع الشمسى الداخل للفراغ من خالل  استخدام األلٌاؾ الزجاجٌة على شكل مشربٌات

. التحكم فٌها من خالل الكمبٌوتر لألستفادة القصوى من األشعاع الشمسى وتوفٌر اكبر قدر من الطاقة
 
 
 
 
 
 
 

اشكال االلياف الزجاجية إلبراج البحر في أبوظبي  (26)شكل
 /http://www.arch-news.net: المصدر

 2015البوابة العربية لالخبار المعمارية 
 

الكتلة الخارجية للفراغ المعمارى 10-5
تمت معالجة الؽالؾ الخارجى للتقلٌل من تأثٌر قوة األشعاع الشمسى على الكتلة الخارجٌة والتخفٌؾ منه بحٌث أتخذت 

. الشكل الدائرى للمبنى
 

التحكم بالفراغ المعمارى والراحة الحرارية بداخله 10-6
تمٌز الفراغ المعمارى فى التحكم بالعوامل المناخٌة وتوفٌر احتٌاجته عن طرٌق توفٌر الراحة الحرارٌة داخله من خالل 

فكان لنظام التحكم بالعوامل ،المظالت الخارجٌة على ؼالؾ المبنى لتفادى األشعاع الشمسى وترشٌد استهالك الطاقة 
. المناخٌة دورا فى تحقٌق احتٌاجات الفراغ

 
إمتداد الفراغ المعمارى الى الفراغ الخارجى 10-7

. إدخال اإلضاءة باستخدام الزجاج الشفاؾ المعالج للحوائط زاد من بامتداد الفراغ المعمارى واستمرارٌته نحو الخارج
 

اإلسلوب اإلنشائى ومواد البناء للفراغ المعمارى 10-8
من الطاقة المستخدمة على المادة المستخدمة % 50لقد أثرت عملٌة انتاج الطاقة وإدخال األضاءة الى داخل المبنى وتوفٌر 

(. 27)شكل ، للؽالؾ الخارجى للمبنى والعناصر األنشائٌة المستخدمة
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: النتائج العامة والتوصيات
: أوآل النتـــــــــــائج

 :   نتائج الدراسة التحليلية
األرضٌة، )ٌظهر تأثٌر عناصر تكنولوجٌا البناء على الفراغ المعماري من حٌث التؽٌر فً محددات الفراغ المعماري 

وهذا التؽٌر ٌنتج عنه اختالؾ وتؽٌر فً أشكال وطبٌعة عناصر ومعاٌٌر تقٌٌم الفراغ المعماري،  (السقؾ، الحوائط
 :والتً تتمثل فً

 .بتنوع نظم اإلنشاء وأشكالها ومواد البناء وصفاتها، وأسالٌب التنفٌذ ومدى تقنٌتها: شكل الفراغ المعماري
مالئمة عناصر التكنولوجٌا للوظٌفة والؽاٌة من الفراغ المعماري من حٌث اختٌار مواد البناء المناسبة وأسلوب اإلنشاء 

 .الذي ٌحقق المساحات المطلوبة، وبطرٌقة التنفٌذ وتناسبها مع المحددات االقتصادٌة إلنشاء الفراغ
صراحة التعبٌر عن الفراغ المعماري وعالقة عناصر التكنولوجٌا فً التعبٌر عن طبٌعة الفراغ المعماري وصراحة 

 .التشكٌل
مرونة الفراغ المعماري من حٌث توزٌع العناصر اإلنشائٌة وطرٌقة ربطها مع بعضها داخل الفراغ، وطبٌعة المواد 

 .المستخدمة من حٌث الوزن وقوة التحمل
طرٌقة تجمٌع الفراؼات ومالئمتها لألسلوب اإلنشائً ومواد البناء، فبتنوع النظم اإلنشائٌة تنوعت وتعددت طرق ربط 

 .وتجمٌع الفراؼات
عالقة الفراغ الداخلً مع الفراغ الخارجً وامتداده بمالئمة مواد البناء للبٌئة المحٌطة ودٌنامٌكٌة اإلنشاء التً تنعكس 

 .على توجٌه الفراغ الداخلً باتجاه الفراغ الخارجً
التنوع والتؽٌر فً النسب اإلنشائٌة والجمالٌة داخل الفراغ المعماري وعالقتها بمرونة اإلنشاء وطبٌعة مواد البناء من 

ٌظهر تأثٌر العوامل البٌئٌة وتحقٌق الراحة الحرارٌة والتوافق البٌئً على الفراغ المعماري من . حٌث الحجم والخواص
 :حٌث التؽٌر فً العناصر والمعاٌٌر التالٌة للفراغ المعماري فى

شكل السقؾ للفراغ المعماري وطرٌقة تعامله مع العوامل البٌئٌة الحٌطة به والمؤثرة علٌه كإدخال اإلضاءة الطبٌعٌة 
ومقاومة األمطار والثلوج وٌنعكس هذا التأثٌر على زاوٌة مٌالن السقؾ وشكله الخارجً وطبٌعة مواد البناء المستخدمة 

نفاذٌة الؽالؾ الخارجً للفراغ المعماري باالعتماد على العوامل المناخٌة المحٌطة به والمجال الحراري . فً إنشائه
توجٌه الفراغ المعماري باالتجاه الذي ٌحقق أفضل نتٌجة الستؽالل العوامل المناخٌة والبٌئٌة كإدخال . الموجود به الفراغ

الكمٌة الكافٌة من اإلضاءة الطبٌعٌة وعمل توازن حراري داخل الفراغ المعماري ومقاومة الرٌاح الشدٌدة واألمطار 
حجم وموقع الفتحات داخل الفراغ المعماري وتوزٌعها باالعتماد على دراسات وجداول سابقة لكٌفٌة . المعرض لها

 .تعاملها وعالقتها مع العوامل البٌئٌة كاإلضاءة والتهوٌة والرٌاح
الكتلة الخارجٌة للفراغ المعماري واستخدام العناصر للتعامل مع العوامل البٌئٌة والمناخٌة كالمالقؾ الهوائٌة 

 .والمشربٌات والفناء الداخلً فً العمارة اإلسالمٌة وكذلك دراسة تشكٌل الكتل وزاوٌة سقوط الظل والظالل
امتداد الفراغ المعماري الداخلً وعالقته بالفراغ الخارجً من حٌث نفاذٌة الؽالؾ الخارجً وتوفٌر المتطلبات البٌئٌة 

 .لتحقٌق التأقلم البٌئً كاإلضاءة والتهوٌة ودخولها من الفراغ الخارجً إلى الداخل
التحكم بالفراغ المعماري وتحقٌق احتٌاجاته من الطاقة وسٌطرته على التوافق البٌئً والتوازن الحراري داخل الفراغ من 

اختٌار األسلوب اإلنشائً ومواد البناء وتقنٌة التنفٌذ المالئمة للبٌئة المحٌطة بالفراغ .خالل أنظمة التحكم الحدٌثة
 .المعماري
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منسوب الفراغ المعماري وكٌفٌة التعامل معه فً مقاومة الرطوبة الناتجة عن األرض أو من خالل تقلٌل تعرض 
 .الؽالؾ الخارجً ألشعة الشمس فً المجال الحار عن طرٌق دفن جزء من المبنى فً األرض

 

: خالصة نتائج الدراسة التطبيقية
: نتائج نقاط تقٌم تأثٌر تكنولوجٌا البناء على الفراغ المعمارى

تعبر النسبة العالٌة للتأثٌر الواضح لتكنولوجٌا البناء ونظم اإلنشاء على شكل الفراغ المعمارى عن تنوع فى أشكال 
 .األسقؾ فى مشروعات الدراسة الناتج عن التنوع فى استخدام عناصرالتكنولوجٌا وتطورها

تظهر النسب التأثٌر الواضح لمواد البناء ونظم اإلنشاء على صراحة التعبٌر عن الفراغ واستخدام األشكال الصرٌحة فى 
 .مشروعات الدراسة بصورة واضحة

تحقٌق المرونة فى الفراغ المعمارى ٌعتمد على اختٌار تكنولوجٌا البناء المناسبة وطرٌقة توزٌع األعمدة فى الفراغ ولهذا 
 .ٌجب االهتمام بمفهوم المرونة فى الفراغ لتمكن من اختٌار النظم اإلنشائٌة ومواد البناء

ظهور األنظمة التكنولوجٌة المعاصرة ومواد البناء سابقة التجهٌز أثر بقوة على طرٌقة تجمٌع وربط الفراؼات مع 
 .بعضها البعض ومرونة نظم اإلنشاء ومواد البناء اظهرت طرق جدٌدة فى تشكٌل وربط الفراؼات

أظهرت قوة العالقة بٌن الفراغ الداخلى ، دٌنامٌكٌة األسلوب اإلنشائً واختٌار مواد البناء فى المشارٌع السابقة
 .اال انه ٌؽلب فى بعض األحٌان استخدام التكنولوجٌا العالٌة على االهتمام فى هذه العالقة، والخارجى

ظهور النسب الجدٌدة ، بظهور عناصر تكنولوجٌا الحدٌثة والمعاصرة اختلؾ مفهوم النسب اإلنشائٌة والجمالٌة للفراغ
 .ٌعبر عن التأثٌر الواضح والقوى لعناصر التكنولوجٌا

وبالنسبة العالٌة ، التصمٌم ٌهدؾ دائما إلً تحقٌق المنفعة الوظٌفٌة للفراغ والتعبٌر عنها بعناصر التكنولوجٌا المعاصرة
 .لتأثٌر على مالئمة الوظٌفة للفراغ تعبر عن ذلك

 
 :نتائج نقاط تقيم تأثير عوامل البيئة على الفراغ المعمارى

تعبر النسبة العالٌة لوضوح تأثٌر اإلضاءة واإلشعاع الحرارى على شكل السقؾ من خالل مجموعة مشروعات 
 .فكل مشروع إختلؾ فى شكل السقؾ حسب الؽاٌة منه وطرٌقة تعامله مع العوامل البٌئٌة، الدراسة

تعتمد نفاذٌة الفراغ المعمارى على توفٌر اإلضاءة الطبٌعٌة والمحافظة على التوازن الحرارى وتحقٌق الراحة الحرارٌة 
 .والتوافق البٌئى داخل الفراغ المعمارى وٌظهر لك فى النسب الناتجة عن الدراسة التحلٌلٌة لمشروعات الدراسة

إال انه ٌالحظ وضوح هدؾ توجٌه المبنى ، رؼم التفاؤت فى النسب تأثٌر العوامل البٌئٌة على توجٌه الفراغ المعمارى
 .لتحقٌق التوافق البٌئى والراحة الحرارٌة فى فراؼات المشروعات

ولهذا تظهر النسب درجة تأثٌر هذه العوامل ، تعتبر الفتحات هى عنصر الربط مابٌن الفراغ المعمارى والعوامل البٌئٌة
 .على الفتحات وطرٌقة توزٌعها بنسبة للفراغ المعمارى

، تعتبر الرطوبة والمٌاه الجوفٌة وطرٌقة معالجتها من اهم العوامل البٌئٌة التى تتحكم فى تحدٌد منسوب الفراغ المعمارى
 .وٌظهر هذا التأثٌر فى مشروعات الدراسة باالعتماد على نتائج النسب

 .االختالؾ والتنوع فى أشكال الكتل الخارجٌة ناتج عن كٌفٌة التعامل مع العوامل البٌئٌة المحٌطة بالفراغ المعمارى
رؼم أن الوظٌفة تلعب دورا مهما فى تحدٌد حجم واألمتداد العمودى واألفقى للفراغ إال انه ٌتأثر االمتداد بكمٌة اإلضاءة 

الالزم إدخالها ومسارات التهوٌة فى الفراغ وطرٌقة توزٌع الفتحات فى كل جوانب الفراغ وتظهر الدراسة التحلٌلٌة 
 .للمشروعات هذه العالقة ووضوح تأثٌرها

وٌالحظ فى ، تعبرالنسب المتفاوتة عن تأثٌر العوامل المناخٌة على امتداد وعالقة الفراغ المعمارى مع الفراغ الخارجى
 .مشروعات الدراسة هذا االمتداد من خالل إدخال األضاءة الطبٌعٌة والتهوٌة

ابتكار أنظمة وطرق استؽالل العوامل البٌئٌة بشكل جٌد مثل التهوٌة واالشعاع الشمسى فى عملٌة ترشٌد استهالك الطاقة 
ومع وجود األنظمة الحدٌثة المستخدمة فى المبانى . كل هذا ٌؤثر على التحكم بالفراغ وتحقٌقالراحة الحرارٌة واحتٌاجاته

 .الذكٌة زاد من هذا التأثٌر
حٌث كان ، تعبر النسب عن تأثٌر الواضح للعوامل البٌئة فى اختٌار مواد البناء ونظام اإلنشاء فى مشروعات الدراسة

. إلختٌار مواد البناء ٌعتمد على كٌفٌة التعامل مع العوامل البٌئٌة وكذلك نظام األنشائً
 

:  ثانيا التوصيــــــــــــــــــــــات
ٌوصً البحث باالستمرار فً إصدار أبحاث ترصد األعمال المعمارٌة الجدٌدة التً تحقق الراحة الحرارٌة من خالل 

ربط التصمٌم البٌئً بتكنولوجٌا البناء فتلك األبحاث هً التً ٌمكن أن تدمج علم تكنولوجٌا البناء مع علم التصمٌم 
 .والتخطٌط البٌئً ألنه ال سبٌل لتصمٌم معماري ناجح بدون دمج العلمٌن السابقٌن

رصد هذا البحث عالقة تكنولوجٌا البناء بالراحة الحرارٌة وهً جزء بسٌط من الراحة الكلٌة لإلنسان ولذلك ٌوصً 
البحث بتواصل األبحاث فً مجال الراحة والعمارة عن طرٌق التكنولوجٌا المتطورة فٌمكن البحث فً الراحة الصحٌة 
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والمنتجة من  (كالدهانات والكسوات ومواد الدٌكور)فً الفراغ الداخلً مثالً من خالل رصد مواد التشطٌب الحدٌثة 
 .تطور المادة بواسطة التكنولوجٌا وبٌان أثر استعمالها فً صحة اإلنسان على المدى الطوٌل

ٌوصً البحث بإدخال المجاالت الطبٌة المتخصصة تفتح أفاق جدٌدة تربط المنتج المعماري بطبٌعة التركٌب البٌولوجً 
والفسٌولوجً لإلنسان وتأثٌر المواد المكونة للفراغ المعماري والطاقة الداخلٌة الناتجة عن تلك المواد مثل تأثٌر الضوء 

التأثٌرات الكٌمٌائٌة على الجسم البشري وذلك - المجاالت الكهرومؽناطٌسٌة- المنبعث من أسطح الفراغ المعماري
 .للوصول إلى منظومة كاملة للراحة داخل الفراؼات المعمارٌة

ٌجب تحوٌل منهجٌة البحث عن الراحة الحرارٌة داخل الفراغ المعماري إلى مسألة تعلٌمٌة تدرس فً جمٌع المناطق 
العربٌة لرفع قٌمة النقد العلمً التطبٌقً للعملٌة البنائٌة داخل المدن العربٌة ولكً ٌتنامى الوعً المعماري األمر الذي قد 
ٌؤثر فً تصحٌح مسار العمران الحالً وإبراز هوٌة حقٌقٌة للعمارة فً الشرق األوسط مبنٌة على منطق علمً واقعً 

 .وتهدؾ إلى راحة اإلنسان فً المقام األول
داخل الفراغ المعماري بتطور نظم اإلنشاء ومواد البناء المستخدمة،  (البٌئٌة)تطور طرق التعامل مع العوامل المناخٌة 

وٌظهر ارتباط عناصر التكنولوجٌا الحدٌثة والمتاحة مع العوامل البٌئٌة داخل الفراغ المعماري من خالل ظهور أفكار 
. وأنظمة حدٌثة تخدم الفراغ المعماري وتحقٌق احتٌاجاته، وتبرز هذه العالقة فً أفكار وأنظمة ترشٌد استهالك الطاقة

ٌشبه الفراغ المعماري الكائن الحً فً تؽٌره وتطوره، فهو ؼٌر ثابت الصورة، كما أن مفرداته تتؽٌر نتٌجة لعدة عوامل 
. متداخلة ومتشابكة فٌما بٌنها، وأبرز هذه العوامل الجانب التكنولوجً والجانب البٌئً 

وتقنٌة  (اقتصادي- مادي- عقائدي)ٌجب ان ٌكون الفراغ المعماري بمثابة حصٌلة مادٌة لتفاعل متبادل بٌن مطلب 
معاصرة بكافة عناصرها الفكرٌة والمادٌة، وقد تطور الفراغ المعماري عبر العصور بتأثره بهذه الحصٌلة من حٌث 

. وصوالً إلى الفراؼات المعاصرة والحدٌثة- االهتمام بالوظٌفة- التوسع- الضخامة- البساطة
 البد من مالئمة عناصر التكنولوجٌا للوظٌفة والؽاٌة من الفراغ المعماري من حٌث اختٌار مواد البناء المناسبة وأسلوب 

. اإلنشاء الذي ٌحقق المساحات المطلوبة، وبطرٌقة التنفٌذ وتناسبها مع المحددات االقتصادٌة إلنشاء الفراغ
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