أثر التصميم البيئي للمببني السكنية
اخلضراء يف تىفري الراحة احلرارية
والطبقة الكهرببئية

ايذنتٛس /قُذ عبذاهلل ايظكاف
قظِ اهلٓذط ١املعُاسٚ ١ٜايتخطٝط ايبٞ٦ٝ
نً ١ٝاهلٓذطٚ ١ايبرتٍٚ
داَع ١سطشَٛت يًعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا
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أثر التصميم البيئي للمباني الشكهية اخلضراء يف توفري الراحة
احلرارية والطاقة الكهربائية
ملخص البخث:
تتعشض املباْ ٞايظهٓ ١ٝيف ايب ١٦ٝاؿطش ١ٜباملذٕ بايبالد ايعشب ١ٝألػع١
ايؼُع اؿاس ٠صٝفاً ٚاييت تظبب إستفاعاً يف دسدات اؿشاس ٠خاسز ٚداخٌ املباْٞ
ايظهٓ.١ٝ
ٜٚططش ايظهإ إىل ايتخفٝف َٔ ػذ ٠اؿشاس ٠داخٌ َظانِٓٗ إىل اطتخذاّ
أدٗض ٠ايتهٝٝف اييت ؼكل هلِ ايشاس ١اؿشاس ١ٜاملٓاطبٚ ١بايتاي ٞايشاس١
ايظهٓ. ١ٝ
ٚيًتخفٝف َٔ اإلسظاغ باؿشاس ٠خاسز املباْ ٞايظهٓٚ ١ٝداخًٗا دنب االٖتُاّ
باختٝاس َٛاد ايبٓا ٤املٓاطب ١اييت تكاْ ّٚفار ١ٜاؿشاسْ ٠تٝذ ١طكٛط أػع١
ايؼُع اؿاس ٠عً ٢اؿٛا٥ط ٚاألطكف نزيو دنب االٖتُاّ بايعالز ايبٞ٦ٝ
يًفشاغات اـاسد ١ٝيًُباْ ٞيف ايتذُعات ايظهٓ ١ٝباطتخذاّ األػذاس ٚايضساعات
املال ١ُ٥يًتخفٝف ٚاؿذ َٔ إْعهاغ أػع ١ايؼُع اؿاس ٠عً ٢املباْٚ ٞيتٛفري
ايتعً ٌٝعً ٢األسضٝات ٚاملباَْ ٖٛٚ ٞا ذنكل إخنفاضاً يف دسدات اؿشاس٠
بايب ١٦ٝاـاسد ١ٝيًُباْٚ ٞنزيو داخًٗا ٚايز ٟذنكل ايشاس ١اؿشاس١ٜ
يًظهإ ٚتٛفري اطتخذاّ ايطاق ١ايهٗشبا ١ٝ٥يف إطتخذاّ أدٗض ٠ايتهٝٝف .
ٜٚتٓا ٍٚايبشح دساط ١أطايٝب َعاؾ ١ساي ١املٓاخ اؿاس باإلطهإ ايتكًٝذٟ
ٚنٝف ١ٝؼكٝل ريو باإلطهإ املعاصش ٚايعُاس ٠اـطشاٚ ، ٤نزيو ؼكٝل
ايشاس ١اؿشاس ١ٜيًظهإ بايعٌُ عً ٢ؼكٝل ايتصُ ِٝايب ٞ٦ٝيإلطهإ اؿطشٟ
باملذ ١ٜٓايعشبٚ ١ٝؼكٝل االخنفاض يف اطتخذاّ ايطاق ١ايهٗشبا ١ٝ٥بٗا  .ثِ
عشضاً ألِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات .
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مقدمة :

تتعشض املباْ ٞايظهٓ ١ٝيف املٓاطل اؿاسٚ ٠خصٛصاً يف ايببالد ايعشبٝب ١ألػبع١

ايؼبُع ٚاستفببا دسدبب ١اؿببشاس ٠صببٝفاً خباسز ٚداخببٌ َظببانِٓٗ ٚايببزٜ ٟتظبببب يف
ايؼببعٛس باإلسٖببام اؿببشاسٚ ٟيببزيو ًٜذ ب ايهببجري ٕٚإىل أدٗببض ٠ايته ٝٝبف يتببٛفري
املٓبباخ ٚاهلببٛا ٤ايببباسد داخببٌ َظببانِٓٗ ايببز ٟذنكببل هلببِ ايشاسبب ١ايظببهٜٓٚ ١ٝببيدٟ
اطتخذاّ أدٗض ٠ايتهٝف باملظانٔ إىل اطبتٓضاف املبٛاسد املايٝب ١يألطبش نُبا ٜبيدٟ
إىل االطتٗالى ايهبري يًطاق ١ايهٗشبا. ١ٝ٥
يبزيو نبإ يًتصبُ ِٝاملعُباس ٟيًُبباْ ٞايظبهٓ ١ٝأُٖٝتب٘ ايهببريٚ ٠إٔ ٜهببٕٛ
يًتص ببُ ِٝاملعُ بباس ٟأث ببش ٙايفع بباٍ يف ؼك ٝببل ايشاس بب ١ايظ ببهٚ ١ٓٝايشاس بب ١اؿشاس ٜبب١
ايطبٝع ١ٝيًظهإ فطالً عٔ تٛفري ايٓفكات ايهبري ٠الطبتخذاّ ايطاقب ١ايهٗشباٝ٥ب١
اييت تيثش عً ٢ايظهإ ٚسٝاتِٗ .
ٚيزيو فإ ايتصُ ِٝاملعُاس ٟاؾٝذ يًعُاس ٠ايظبهٓ ١ٝايبز ٟذنكبل األٖبذاف
املشدبب ٠ٛيشاسبب ١ايظببهإ ٖبب ٛايببز ٜ ٟخببز يف االعتببباس ايعٛاَببٌ ايبٝ٦ٝببٚ ١ايطبٝعٝبب١
ٚاالقتصببادٚ ١ٜاؾُايٝببَ ١ب اطببتخذاّ َببٛاد ايبٓببا ٤املٓاطبببٚ ١املتعببذدٚ ٠ايهببجري ٠يف
عصش ايتكذّ ايتهٓٛيبٛدٚ ٞايتُٓٝب ١املتكذَبٚ ١ريبو يًشبذ َبٔ اطبتخذاّ ايطاقب١
ٚايعٌُ عً ٢تبٛفري ايببذ ٌٜأ ٚايببذا ٌ٥ايبيت تظباعذ عًب ٢ؼكٝبل ريبو باطبتخذاّ
َٛاد ايبٓا ٤املتطٛسٚ ٠ؼظني ايب ١٦ٝايظهٓ ١ٝايذاخً ١ٝيًظهإ ٚخصٛصاً بايٓظب١
يز ٟٚايذخ ٍٛاملشتفع ٚ ١ايفٛم َتٛطط.١

املؼهً: ١
يكبذ ظٗببشت ايعُبباس ٠اؿذٜجببٚ ١اْتؼبشت بهجافبب ١يف املذٜٓبب ١ايعشبٝببٚ ١بتصبُُٝات
َعُاسٜببَ ١تُٝببضٚ ٠يهٓٗببا إفتكببشت يف َععُٗببا عًبب ٢ايٓببٛاس ٞايبٝ٦ٝبب ١ايببيت تظبباعذ
عً بب ٢ؼك ٝببل ايشاس بب ١اؿشاس ٜببٚ ١ايتٗ ٜٛبب ١ايطبٝع ٝبب ١داخً ببٗا مم ببا اط ببتذع ٢إىل
إطتخذاّ أدٗبض ٠ايتهٝٝبف يتشكٝكٗبا بتهبايٝف باٖعبٚ ١اطبتٗالى نببري يًطاقب١
ايهٗشباٝ٥ببٚ ١فط بالً عببٔ ريببو عببذّ ؼكٝببل املٛاَ٤بب ١بٗٓٝببا ٚبببني ايب٦ٝبب ١احملٝطبب١
العذد التاسع اجمللذ ( )5مارض 3102م
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ٚاالطببتفادَٗٓ ٠ببا ٚاطببتلالٍ ايطاقبب ١ايؼُظببٚ ١ٝطاقبب ١ايشٜببا ٚايعُببٌ عًببْ ٢كببا٤
ايبٚ ١٦ٝايتخًص َٔ عٛاٌَ ايتًٛخ ايب. ٞ٦ٝ

اهلذف-:
ايتٛصٌ إىل أطع تصُ ِٝايعُاس ٠ايظهٓ ١ٝاـطشاٚ ٤ايعٛاٌَ ايب ١ٝ٦ٝاملبيثش٠
عًٗٝا يف فصٌ ايصٝف ٚنٝف ١ٝايتلًبب عًب ٢سايب ١املٓباخ اؿباس َٚبذ ٣االطبتفاد٠
َ ببٔ ايطببشم ايتكًٝذ ٜبب ١املظ ببتخذَ ١يف ايعُ بباس ٠ايرتاث ٝبب ١ث ببِ ايتع ببشف عًبب ٢ط ببشم
ٚٚطا ٌ٥اؿُا ١ٜاملعاصبشٚ ٠نٝفٝب ١ؼكٝبل ايشاسب ١اؿشاسٜبٚ ١ايظبهٓ ١ٝيف املبباْٞ
ايظ ببهٓ ١ٝاـط ببشاَ ٤بب ٚط ببا ٌ٥االط ببتفاد َ ٠ببٔ ايطاق بب ١ايؼُظ ببٚ ١ٝطاق بب ١ايش ٜببا
يًشص ٍٛعً ٢ايهٗشبا. ٤

املٓٗذ-: ١ٝ
ٜتٓا ٍٚايبشح بايذساط ١ايبٓٛد ايتاي-: ١ٝ


املُٝببضات ايبٝ٦ٝبب ١يإلطببهإ ايتكًٝببذ ٟباملذٜٓبب ١ايعشبٝببٚ ١عببالز سايبب ١املٓبباخ
اؿاس.



ايتصُُٝات ايب ١ٝ٦ٝاملعاصش ٠يًُباْ ٞايظهٓ ١ٝاـطشا. ٤



أطايٝب ٚطشم محا ١ٜاملباْ َٔ ٞساي ١املٓاخ اؿاس .



أطايٝب َتطٛس ٠يتفع ٌٝمحا ١ٜاملباْ ٞايظهٓ َٔ ١ٝاملٓاخ اؿاس .



دٚس َٛاد ايبٓا ٤املتطٛس ٠يف صٜاد ٠ايعضٍ اؿشاسٚ ٟتٛفري ايطاق. ١



ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات .
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أوال :املميزات البيئية لإلسكان التكليذي باملذيهة العربية وعالج حالة املهاخ احلار-:

ْتعببشف ٖٓببا بإدنبباص عًبب ٢سايبب ١ايب٦ٝببٚ ١ايعُبباس ٠ايظببهٓ ١ٝايتكًٝذٜبب ١يف َببذْٓا
ايعشبٚ ١ٝاييت تعرب عٔ ػاسب ٚاقع ١ٝيعالز ايب٦ٝب ١ايظبهٓ ١ٝاؿطبشٚ ١ٜنبزيو
عالز ؿاي ١ايبٚ ١٦ٝاملٓاخ بٗا ٚاييت تتُجٌ يف َشاعا ٠اآلت-: ٞ
 أثش ايتكايٝذ ٚايعادات يف تصُ ِٝاملظهٔ يف املذ ١ٜٓايعشب. ١ٝ
 أطايٝب ٚطشم ايتلًب عً ٢ساي ١املٓاخ اؿاس يف تصُ ِٝاملظهٔ ايتكًٝذ.ٟ
 أَُٖٛ ١ٝاد ايبٓا ٤املظتخذَ ١يف بٓا ٤املظهٔ ايتكًٝذ. ٟ
1 -1

أثش ايتكايٝذ ٚايعادات يف تصُ ِٝاملظهٔ يف املذ ١ٜٓايعشب-:١ٝ

ؼهِ ايب ١٦ٝايظهٓ ١ٝايتكًٝذ( ١ٜاملٓطك ١ايتاسرن ) ١ٝعٔ عٛاٌَ رات أثبش فعباٍ
يبب٘ أُٖٝتبب٘ ايهبببري ٠يف تصببُ ِٝاملظببهٔ ٚعببالز سايبب ١املٓبباخ اؿبباس بببايبالد ايعشبٝبب١
َتُجًبب ١بٛضبب ٛيف املظببانٔ ايرتاثٝبب ١ايببيت عٓ ٝب بالدْببا باؿفبباظ عًٗٝببا ٖٚببزٙ
ايعٛاٌَ ٚاألطع اييت دنب َشاعاتٗا يف ايتصُ ِٝايب ٞ٦ٝنُا : ًٜٞ
 ايتكايٝذ ايعشبٚ ١ٝاإلطالَ ١ٝيف عضٍ َٓطك ١ايشدباٍ عبٔ َٓطكب ١أٖبٌ املٓبضٍيتشكٝل اـصٛص ١ٝايذاخً ١ٝباملظهٔ ػهٌ (. )1
 ايفٓا ٤اـاص باملٓضٍ ٚأُٖٝت٘ يتٛفري خصٛص َ ١ٝتؼشٜعات خاص١باستفاعات املباْ ٞاجملاٚس ٠يعذّ َٓ ايتٗٚ ١ٜٛايؼُع ٚتٛفري املٓعش اؾٌُٝ
يًٓباتات ٚايعالٍ ٚاـصٛص ١ٝػهٌ (. )2
 اـصٛص ١ٝاـاسدٚ ١ٝاييت تتطض يف صلش فتشات ايٓٛافز يالْاسٚ ٠ايتٗ١ٜٛٚتلطٝتٗا باملؼشبٝات يتشكٝل ايعضٍ ٚاـصٛصٚ ١ٝعذّ متهٔ َٔ باـاسز
سؤ َٔ ١ٜبذاخٌ املظهٔ ػهٌ (. )3
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ػكل سقه (  ) 1املظكط
األفكٕ مليضل الظخٔنٙ
( بالكاٍشٗ ـ مـش ) ْٓضح
اطتخذاو التختبْؾ بني
الفياٜني

ػكل سقه (  ) 2مظكط
أفكٕ إلحذ ٚالينارج
التكلٔذٓ٘ للنظكً
بالْاحات البخشٓ٘ ( مـش )
ٓتْططُ فيا ٛداخلٕ
مكؼْف حتٔط بُ الغشف
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ػكل سقه (ْٓ ) 3ضح الؼكل ارتاسجٕ العاو ألحذ املظاكً التكلٔذٓ٘
رات الطشاص اإلطالمٕ األؿٔل جبذٗ الكذمي٘ ( املنلك٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘ )

 2 -1أط ببايٝب ٚط ببشم ايتلً ببب عً بب ٢ساي بب ١املٓ بباخ اؿ بباس يف تص ببُِٝ
املظهٔ ايتكًٝذ : ٟب
يكذ نإ يًفهش ايعكا٥ذ ٟت ثري ٙعًب ٢تصبُ ِٝاملظبهٔ ٚخصٛصباً فُٝبا ٜتعًبل
باؿُاٜببَ ١ببٔ ساي بب ١املٓبباخ اؿ بباس باإلضبباف ١إىل ؼك ٝببل اـصٛصبب ١ٝاـاسد ٝبب١
يًُظهٔ ٚأٚدض ٖٓا َٔ األطايٝب فُٝا -: ًٜٞ
 ايفٓا ٤اـاسد ٞيًُٓضٍ (َظهٔ خاص ) ٖٚب ٛضبشٚسٚ ٠دبٛد ٙيف نبٌ َظبهٔ
ٚمبظبباسَٓ ١اطبببٖٚ ١ببزا ايفٓببا ٤يبب٘ أُٖٝتبب٘ اؿٝاتٝببٚ ١أُٖٝتبب٘ ايبٝ٦ٝبب ١سٝببح
ذنك ببل ايفٓ بباَ ٤ظ بباس ١ألعُ بباٍ املٓ ببضٍ يف عضي بب ١ع ببٔ اؾ ببريإ س ٝببح األط ببٛاس
ٚاؿٛا٥ط اـاسد ١ٝي٘ باستفا نبري ال تظبُض ببايٓعش ٚؼكبل اـصٛصب١ٝ
يظهاْ٘ ػهٌ ( )1ط1ص .
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 إٕ ايفٓبباٜ ٤هبب ٕٛببب٘ بع ب

أثر التصميم البيئي للمباني الشكهية اخلضراء

ايضساعببات ٚاألػببذاس فٝظبباعذ عًبب ٢تشطٝببب اهلببٛا٤

فٝهَ ٕٛصذساً يًٗٛا ٤ايشطبب ايبز ٟميبش خبالٍ غبشف املظبهٔ املفتٛسب ١عًٝب٘
صببٝفاً ٚقببذ ٚضببعٛا قاعبب ١اؾًببٛغ ( ايتختبببٛ

َط بالً عً ٝب٘ ) ٚبببزيو فٗببٛ

ٜع باجل ايتخفٝببف َببٔ ػببذ ٠اؿببشاس ٠صببٝفاً بلببشف املظببهٔ بؼببهٌ سقببِ ( )1ط1ص،
ػهٌ سقِ (  )4ط3ص .
 املؼشبٝات ٚعضٍ فتشات ايٓٛافز اـاسد َٔ ١ٝايؼُع  ٖٞٚاملعشٚفب ١ببايطشاص
ايعشببب ٞيًشُاٜببَ ١ببٔ أػببع ١ايؼببُع َببٔ دٗببٚ ١ؼكٝببل اـصٛصبب ١ٝيًظببهإ
ػبهٌ سقبِ ( )2ط2ص اطبتخذاّ َالقبف اهلبٛا ٤ايبباسد أ ٚتربٜبذ اهلبٛا ٤باطبتخذاّ
املٝا ٙقبٌ دخٛهلا اىل داخٌ املظهٔ ػهٌ سقِ (  ) 5ط4ص .

ػكل سقه (ْٓ ) 4ضح الفيا ٛالذاخلٕ املضسّع مليضل الظخٔنٕ مبـش
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قطا يف َظهٔ اطالَ ٞيف ايكاٖش٠

ًَكف

اػا ٙايشٜا ايظا٥ذ٠

َظطض َا٤

ػكل سقه (ْٓ ) 5ضح طخب اهلْا ٛالظاخً ألعل ٙثه للخاسج بْاطط٘ فتخات
ادتض ٛاملشتفع لكاع٘ ادتلْغ ّٓذخل اهلْا ٛامليعؽ طْا ٛمً فتخ٘ ػبا ي
جذاس خاسجٕ أّ مً ملكف اهلْاٛ

 3 -1أَُٖٛ ١ٝاد ايبٓا ٤املظتخذَ ١يف بٓا ٤املظهٔ ايتكًٝذ-: ٟ
تعتببرب اؿطبباس ٠اإلطببالَ ١ٝاَتببذاداً يًشطبباسات ايظببابك ١سٝببح ٚدببذٚا إٔ ايبٓببا٤
باألسذاس اؾري ٖٛ ١ٜاألفطٌ ٚاألْظب ٚايز ٟذنكبل أٖبذاف ٖبز ٙاؿطباسات َبٔ
ْاسٝتني :
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 ايٓاس ٝبب ١ايفٓ ٝبب ١س ٝببح ٜعت ببرب اؿذ ببش اؾ ببري َ ٟبباد ٠بٓ بباَ ٤ت ببٛفش ٠ط ببًٗ١
ايتكطٚ ٝطبًٗ ١ايتؼبهٚ ٌٝتبذ ٜٔٚايضخباسف ٚايهتاببات ٚايبز ٟمت يف َبباْٞ
ايعصٛس اؿطاس ١ٜايظابك. ١
 نزيو فكذ نإ الطتخذاّ اؿذش املٓشٛت َظبت ٣ٛاألطبطض ْٛعباً فٓٝباً
يبٓا ٤اؿٛا٥ط ٚؼكٝل االطتٛاٚ ٤ايتؼه ٌٝاملٓاطب يهٌ سطاسَٗٓ ٠ا.
 إٕ اؿذش اؾري ٟأثب َكاَٚت٘ يًعٛاَبٌ اؾٜٛبٚ ١تلرياتٗبا َبٔ َٓباخ سباس
إىل سطببب إىل سٜببا ٚايببذي ٌٝعًبب ٢ريببو ايعُبباس ٠ايفشعْٝٛببٚ ١ايببيت َببا صاي ب
ست ٢عصشْا ٖزا ٚي٘ أُٖٝت٘ نُاد ٠بٓا ٤يف اؿطاسات ايظابك. ١

ثاْٝاً  :ايتصُُٝات ايب ١ٝ٦ٝاملعاصش ٠يًُباْ ٞايظهٓ ١ٝاـطشا-:٤
يك ببذ ظٗ ببشت ايعُ بباس ٠اـط ببشا َٓ ٤ببز س ببٛاي ٞعك ببذ ٜٔباعتباسٖ ببا ْ بب ٛدذ ٜببذ َ ببٔ
ايتصُُٝات املعُاس ١ٜؼكل َبادئ َع-: ٖٞ ١ٓٝ
ٜ ين ببذ َعٓ بب ٢ايعُ بباس ٠ايظ ببهٓ ١ٝاـط ببشا ٤خً بب ٛاملبٓ بب ٢ايظ ببهي َ ببٔ عٛاَ ببٌ
ايتًببٛخ يف اهلببٛاٚ ٤ايب٦ٝببَٚ ١شاعببا ٠عاَببٌ ايٓكبباٚ ٤اؾُبباٍ ٚاالستببباط بايب٦ٝبب١
ايطبٝع. ١ٝ
 االستباط بايبٚ ١٦ٝايطبٝعب ١احملببب ١اـطبشا ٤ظعبٌ ايٓباتبات بصبف ١أطاطب١ٝ
يف نٌ َظهٔ أ ٚنٌ ٚسذ ٙطهٓ ١ٝيف املبٓ ٢ايظهي ػهٌ سقِ (. )6
 إٔ اْتكاٍ ٚض ايٓباتات برتاطات ايٛسبذات ايظبهٓ ١ٝؽًبل ْٛعباً َبٔ ايبٗذب١
ٚايظعاد ٠يذ ٣ايظهإ ٜٚعترب ايطابل املخصص نشذٜك ١طبهٓ ١ٝغبذَاتٗا
ْ بب َ ٛببٔ تع ببٜٛ

ايظ ببهإ يف املب بباْ ٞرات ايطٛاب ببل املتع ببذد َ ٠ببٔ ايٓ ببض ٍٚإىل

اؿذا٥ل األسض. ١ٝ
 إٕ ٚدببٛد ايٓباتببات بهببٌ ٚسببذ ٠طببهٓ ١ٝرنفببف َببٔ ػببذ ٠اؿببشاس ٠ايٓاػبب ١عببٔ
أػع ١ايؼُع ايظاقط ١عًٚ ٢ادٗات املباْ ٞايظهٓ. ١ٝ
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 تعت ببرب ايعُ بباس ٠اـط ببشا ٤من ببٛرز ط ببهي َتط ببٛس ٜٓاط ببب ايتك ببذّ اؿط بباسٟ
املعاصش يف تٛفري ايشاس ١ايظهٓ ١ٝباإلطهإ املتُٝض ٚايفاخش ايزٜٓ ٟفز سايٝاً
يف َؼشٚعات إطهاَْ ١ٝتُٝض ٠يف َصش ػهٌ سقِ ()6

ػكل سقه (ْٓ )6ضح ّاجَ٘ أحذ املباىٕ ارتضشا ( ٛمبي ٙطكين ) بُ
ىباتات بكل ّحذِ طكئ٘ ّحتٔط بُ األػجاس ّاملظطخات ارتضشاٛ

ثايجاً  :أطايٝب ٚطشم محا ١ٜاملباْ ٞايظهٓ َٔ ١ٝساي ١املٓاخ اؿاس -:
يكذ تعذدت طشم ٚأطبايٝب محاٜب ١املبباَْ ٞبٔ سايب ١املٓباخ اؿباس يف ببالد ايعبا
املختًفٚ ١قذ تٓٛع ٚأخزت أػهاالً َتعذدٚ ٠فُٝا َٛ ًٜٞدض هلز ٙاألطايٝب:
 -1تٛد ٘ٝاملباْ ٞايتٛد ٘ٝاملٓاطب يًتخفٝبف َبٔ ػبذ ٠اإلػبعا ايؼُظبٚ ٞتكًٝبٌ
صَببٔ ايتعببشض يبب٘ يف فصببٌ ايصببٝف باإلضبباف ١إىل تٛدٝبب٘ ايشٜببا حنبب ٛاملببباْٞ
ـًل تٗ ١ٜٛطبٝع ١ٝدٝذ. ٠
 -2ايتشهِ ب بعاد ايٓٛافز ٚايفتشات مبا ٜتٓاطب َ اإلضاٚ ٠٤ايتٗ ١ٜٛايطبٝع.١ٝ
 -3ناطشات ايؼُع األفكٚ ١ٝايشأط ١ٝايجابتٚ ١املتششن.١
 -4تؼه ٌٝايٛادٗات ٚته ٜٔٛاإلظالٍ.
 -5عالز أططض املباْ ٞايظهٓ ١ٝيتشكٝل ايعضٍ اؿشاس. ٟ
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ٚطٓتعشض يذساطٖ ١ز ٙاؿاالت ٚاألطايٝب املختًف ١فُٝا -: ًٜٞ

 :1 -3تٛد ٘ٝاملباْ ٞايظهٓ-:١ٝ
تعت ببرب عًُ ٝبب ١ايتخط ببٝط اؿط ببش ٟيًُٛاقب ب ايظ ببهٓ ١ٝرات أُٖ ٝبب ١ن بببريٙ
ٚريببو فط بالً عببٔ ؼكٝببل تؼببه ٌٝعُشاْبب ٞممٝببض ٚفاعببٌ عصببشٜاً إال اْبب٘ دنببب إٔ
ٜتشكل فَ ٘ٝشاعا ٠سكٝك ١ٝيعاٌَ املٓاخ اؿاس امليثش عً ٢ايظبهإ ٚساسبتِٗ داخبٌ
َظانِٓٗ ٚخاسدٗا ٚريو باألخز يف االعتباس امليثشات ايتاي ١ٝيإلػعا ايؼُظٞ
ٚايتششى اهلٛاٚ ٞ٥طبٛغشاف ١ٝاملٛق .
يزيو فاْ٘ َٔ األفطٌ َشاعاَ ٠ا-: ًٜٞ
 إٔ ٜببتِ تٛدٝبب٘ املببباْ ٞايظببهٓ ١ٝيتهبب ٜٔٛايٛادٗببات رات األبعبباد األنببرب حنببٛ
إػا ٙايؼُاٍ بصف٘ أطاط. ٘ٝ
 إٔ ٜشاعببٚ ٢ض ب غببشف املعٝؼببٚ ١ايٓبب ّٛبايٛادٗببات ايؼببُاي ١ٝيًشصبب ٍٛعًبب٢
انرب قذس َٔ اهلٛا ٤ايباسد ٚأقٌ قذس َٔ أػع ١ايؼُع يف فصٌ ايصٝف .
 إٔ ٜشاعببٚ ٢ض ب عٓاصببش اـببذَات ٚاملٓبباف ٚايظببال بايٛادٗببات اؾاْبٝبب١
ٚاؾٓٛب ١ٝبصف ١أطاطٚ ١ٝريو باملظانٔ َتعذد ٠ايطٛابل .
ٚ يف املظببانٔ اـاصبب ١املُٝببض ( ٠ايفببٝالت ٚايكصببٛس ) ٜهبب ٕٛايفٓببا ٤ايببذاخًٞ
املببضسٖ ٚبب ٛايببز ٟتطببٌ عًٝبب ١ايعٓاصببش ايشٝ٥ظببَ ١ٝجببٌ غببشف املعٝؼببٚ ١ايٓببّٛ
يًتُتب ب ب بب٘ ٚاؿص بب ٍٛعً بب ٢اهل ببٛا ٤ايب بباسد ص ببٝفاً باإلض بباف ١إىل ايٛادٗ ببات
ايؼُاي ١ٝهلا.
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 :2 -3اي ببتشهِ ب بعب باد ايٓٛاف ببز ٚايفتش ببات مب ببا ٜتٓاط ببب َب ب اإلض ببا٠٤
ٚايتٗ ١ٜٛايطبٝع: ١ٝ
تعتببرب ايٓٛافببز ٖبب ٞاملظبباسات املخصصبب ١إلْبباس ٠عٓاصببش املظببهٔ ٚتٜٗٛتٗببا ٚتببضداد
َظاستٗا تبعاً ألُٖٚ ١ٝطع ١ايعٓصش املعُاس. ٟ
يببزيو فببإٕ عًُٝبب ١ايببتشهِ يف تٛدٝبب٘ املببباْ ٞايظببهٜٓ ١ٝظبباعذ عًبب ٞايتكًٝببٌ َببٔ
ت ب ثري اإلػببعا ايؼُظبب ٞايظبباقط عًبب ٢ايٛادٗببات ٚايٓٛافببز ٚايفتشببات ٚتببٛفري
محاٜتٗا ٚايظٝطش ٠عً ٢ايشٜا ٚايتٗ ١ٜٛايطبٝع. ١ٝ
ٚنببزيو فببإ تٛدٝبب٘ املببباْٜ ٞظبباعذ عًبب ٢سظببٔ إختٝبباس ػببهٌ َٚظبباس ١ايٓٛافببز
املطًٛبٚ ١يزيو دنب إٔ ٜتشكل األت-: ٞ
َ شاعببا ٠إٔ صَببٔ ايتعببشض يإلػببعا ايؼُظبب ٞعًبب ٢املبٓببَ ٢ببتلرياً َ ب سشنبب١
ايؼُع .
 إٔ ٜهبب ٕٛتص ببُ ِٝاملبٓ بب ٢رَ ٚش ْٚبب ١نافٝبب ١يتشك ٝببل األدا ٤اؿ ببشاس ٟاملال ٥ببِ
يًظببهإ ٚريببو بإعببذاد ايتٛدٝبب٘ ايصببشٝض يًُبٓببٚ ٢تببٛفري اؿُاٜبب ١ايالصَبب١
ٚايتعًٝببٌ عًبب ٢سببٛا٥ط ٚأطببكف املبٓبب ٢ايظببهي خببالٍ طبباعات ايٓٗبباس ٚمبببا
ذنكل َش ١ْٚناف ٘ٝيتشكٝل األدا ٤اؿشاس ٟاملال. ِ٥
 تببٛفري اؿُاٜبب ١ايتص ببُ ١ُٝٝبذساطبب ١ط ببع ١فتشببات ايٓٛاف ببز ٚتٝبباسات اؿُ ببٌ
اؿشاس ٟيتشكٝل سشن ١ايتٗ ١ٜٛايطبٝع ١ٝداخٌ املبٓ ٢ايظهي يٝالً ْٗٚاساً.
 تٛفري اؿُا ١ٜاألسض ١ٝباملضسٚعات خاسز املبٓ ٢نُا -:ًٜٞ
 صساعَ ١ظطشات خطشآَ ٤اطب ١س ٍٛاملباْ َ ٞطشم َؼا ٠بعشٚض َٓاطب١ صساع ١أػذاس ْٚباتات ظٌ ؼكل اإلظالٍ املٓاطب عًٚ ٢ادٗات املبٓ ٢املعشض٘يًؼُع ْٗباساً يف فصبٌ ايصبٝف َب تعًٝبٌ املُبشات رات ايتبًٝطبات املختًفب١
ملٓ اْعهاغ اإلػعا ايؼُظَٗٓ ٞبا عًبٚ ٢ادٗبات املبباْ ٞايظبهٓٚ ١ٝؽفبٝ
االَتصاص اؿشاس ٟبٗا.
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 صساع ب ١أػببذاس ايعببٌ يف األَببانٔ املٓاطببب ١يتٛدٝبب٘ سشنبب ١ايشٜببا ايظببا٥ذ٠يذخ ٍٛاملباْٚ ٞؼكٝل ايتٗ ١ٜٛػهٌ سقِ ( )7ط5ص

قطا سأطٞ

قطا سأطٞ

َظكط أفكٞ

َظكط أفكٞ

ػكل سقه (ْٓ )7ضح األػجاس ّتأثري تكْٓيات املضسّعات
ارتضشا ٛعل ٙالتٔاسات اهلْاٜ٘ٔ
 صساع بب ١األػ ببذاس داخ ببٌ أفٓ ٝبب ١املظ ببانٔ اـاص بب ١أ ٚايف ببٝالت يتشك ٝببل املٓ بباخ
املٓاطب ( ر ٚاهلٛا ٤ايباسد ) َٔ سشنب ١اهلبٛا ٤ايطبٝعب ٞإىل داخبٌ ايلبشف ٚيف
ْفع ايٛق تٛفري اإلظالٍ عً ٢ايٛادٗات ايذاخً ١ٝيًُبٓٚ ٢ريبو باإلضباف١
يًُٓعش اؾُ. ٌٝ
 طب ببع ١ايٓٛافب ببز ٚايفتشب ببات بب بباملبٓ ٢ايظب ببهي َٚتطًبب ببات اإلضب بباٚ ٠٤ايتٜٗٛب بب١
ايطبٝع: ١ٝ
ٜتطً ببب تص ببُ ِٝايفتش ببات اـاص بب ١بايتٗ ٜٛببٚ ١ايٓٛاف ببز يف األق بباي ِٝاؿ بباس٠
اؾافبب ١ايببيت ٜببٓخف

فٗٝببا َعببذٍ ايطببلط ايبخبباسْ ( ٟظببب ١ايشطٛببب )١إىل

سببذ مثاْٝببًَ ١بب ٞببباس ٚريببو طببشع ١قًًٝبب ١يًببٗٛا َ ٤ب سذببِ صببلري يفتشببات
ايتٜٗٛببٚ ١ريببو باخنفبباض يف َعببذالت تلببري اهلببٛا ٤يطببُإ ايتٛصببٌ إىل سببذ
العذد التاسع اجمللذ ( )5مارض 3102م

دللة األنذلص للعلوم االجتماعية والتطبيكية

24

أثر التصميم البيئي للمباني الشكهية اخلضراء

د  .ذلمذ الشكاف

َكببب ٍٛيًشاسبب ١اؿشاسٜبب ١يببزيو ٜفطببٌ إٔ تهبب ٕٛفتشببات ايتٜٗٛبب ١اـاسدٝبب١
اصلش َٔ ايفتشات داخٌ ايفطا ٤ط6ص
ٚببتلري َعببذٍ ايطببلط ايبخباس ٟعببٔ ًَ 14بب ٞببباس بايضٜباد ٠فببإ ظببشٚف ايشاسبب١
اؿشاس ١ٜتتطًب صٜاد ٠طشع ١اهلٛا )Air change( ٤أثٓا ٤ايٓٗاس ٚايتكًَٔ ٌٝ
تب ثري اؿببشاس ٠يببزيو دنببب إٔ تهبب ٕٛفتشببات ايتٜٗٛبب ١نبببري ٠بُٓٝببا ايفتشببات
املشتبط ١بٗا صلري٠
ٚتتِ ايظٝطش ٠عً ٢ايفتشات (  َٔ ) Controllingخالٍ اطتعُاٍ املعالت
ٚايهاطب ب ببشات ٚاملؼب ب بببهات ٚغريٖب ب ببا نب ب ببزيو إطب ب ببتخذاّ َب ب ببال قب ب ببف اهلب ب ببٛا٤
(.)Windcather

ٚف ُٝببا  ًٜببٜٛ ٞض ببض اؾ ببذ ٍٚسق ببِ ( )1تب ب ثريات ط ببشع ١سشن بب ١اهل ببٛا ٤عً بب٢
اإلْظإ ط6ص :
طشع ١اهلٛاَ ٤رت /

ايت ثري

دقٝك١
اقٌ َٔ 15

غري قظٛغ

30 -15

َشٜض

60 -30

َشٜض بصٛس ٙعاَ ١سشن ١اهلٛا ٤قظٛط١

90 -60

َضعر ْٛعاً َا

 90فُا فٛم

َضعر ٚذنتاز إىل َعاؾات خاص ١يفعايٝات املظهٔ ٚايعٌُ
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 :3 -3ناطشات ايؼُع األفكٚ ١ٝايشأط ١ٝايجابتٚ ١املتششن-: ١
َببٔ املينببذ إٔ ناطببشات ايؼببُع هلببا دٚس نبببري يف عببالز ٚؽفٝببف ػببذ ٠سببشاس٠
ايؼببُع داخببٌ املببباْ ٞعُ َٛباً ٚاملببباْ ٞايظببهٓ ١ٝخصٛص باً ٚريببو ملٓعٗببا طببكٛط
اإلػ ببعا املباػ ببش يًؼ ببُع يف فص ببٌ ايص ببٝف يف املٓ بباطل اؿ بباس ٠اؾاف بب ١عً بب٢
األططض ايضداد ( ١ٝيًٓٛافز) أ ٚايفتشات اـاص ١بايتٗ ١ٜٛعَُٛباً ممبا ٜهب ٕٛيب٘
أثش نبري يف ؽفٝ

دسد ١اؿشاس ٠داخٌ املظانٔ .

ٚق ببذ تط ببُٓ أْٛاع ببا ن ببجري ٠ط ببٛا ٤ايهاط ببشات األفك ٝبب ١أ ٚايشاط ببٚ ١ٝاملضدٚد بب ١يف
تؼب ببهٝالت كتًفب ببَٚ ١تٓٛعب ببَٗٓٚ ١ب ببا ايجابتب ببَٗٓٚ ١ب ببا املتششنب ببٚ ١ايعب ببشض ٖٓب ببا
يًُعشف ببٚ ١ايذالي بب ١عً بب ٢اط ببتخذاَٗا يف املب بباْ ٞبص ببف ١عاَ بب ١نُ ببا ٖ ببَٛ ٛض ببض
بايؼهٌ سقِ( )8ط7ص .

ػكل سقه (ْٓ )8ضح أدا ٛالكاطشات األفكٔ٘ ّالشاطٔ٘ ّاملضدّج٘ ي حتكٔل
اإلظالل عل ٙصجاج اليْافز ّميع دخْلُ إىل داخل املباىٕ
11
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ٚنُج بباٍ عً بب ٢اط ببتخذاّ ناط ببشات ايؼ ببُع يًذالي بب ١ال اؿص ببش َ بباَٖٛ ٛض ببض
بايؼهٌ سقِ (  ) 9ط7ص

ػكل سقه ( )9تْضح اإلػكال اطتخذاو كاطشات الؼنع الجابت٘ ّاملتخشك٘ ي املباىٕ
ّحتكل اإلظالل عل ٙاليْافز ّالفتخات بفعالٔ٘ هلا تأثريٍا عل ٙختفٔض دسج٘ اذتشاسٗ داخلَا

 4 -3تؼه ٌٝايٛادٗات ٚته ٜٔٛاإلظالٍ -:
ٜعترب تؼهٚ ٌٝادٗات املباْ َٔ ٞاإلعُاٍ املُٝض ٠اييت تعٗش طباب ايعُباسٜٚ ٠عبذ
ايتؼببه ٌٝيف ايٛادٗببات ٖببَ ٛببٔ األعُبباٍ ايعاٖشٜبب ١ايببيت هلببا دٚس فعبباٍ يف ؼكٝببل
ايتطٛس املعُاس ٟيًُباْ َٔ ٞدٗٚ ١عالز املؼانٌ ايب َٔ ١ٝ٦ٝدٗ ١أخش. ٣
 َٔٚأِٖ َاميٝض ايعُاس ٠ايب ١ٝ٦ٝايعشب ١ٝيف َباْٗٝا ايتكًٝذ: ٖٛ ١ٜ
 االْفتا عً ٢ايذاخٌ عً ٢أفٓ ١ٝخاصَ ١عًً. ١
 محا ١ٜايفتشات ٚايٓٛافز اـاسد ١ٝباطتخذاّ املؼشبٝات .
 ؼكٝل اـصٛص ١ٝيًظهإ (َشاعا ٠سشَ ١اؾاس ) .
 اطتخذاّ َالقف اهلٛا ٤يف بع

املباْ ٞايرتاث. ١ٝ

 ايرتاخ ايتؼه ًٞٝيعٓاصش َٚهْٛات ايٛادٗات .
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ٚبزيو ٜتطض يٓا نٝف ١ٝتؼه ٌٝايٛادٗات اـاسد ١ٝيًُبباْ ٞايعاَبٚ ١ايظبهٓ١ٝ
ٚيهببٔ يف ايعصببش اؿبباي ٞمتٝببضت ٚادٗببات املببباْ ٞب ػببهاٍ َتعببذد ٠تعٗببش اطببتخذاّ
َببٛاد ايبٓببا ٤اؿذٜجببٚ ١تكٓٝببات بٓبباَ ٤تكذَببٚ ١تؼببهً املببباْ ٞايظببهٓ ١ٝيف أػببهاٍ
َببتلريٚ ٠أخببش ٣منطٝببٚ ١ظٗببش االٖتُبباّ باطببتخذاّ ناطببشات ايؼببُع ٚنببزيو
اطببتخذاّ أدٗببض ٠ايته ٝٝبف ملعاؾبب ١سايبب ١املٓبباخ اؿبباس ٚظٗببش بٛضبب ٛيف ٚادٗببات
بع ب

املببباْ ٞايببيت تؼببهً َببٔ ايضدبباز يف ايب٦ٝببات اؿبباسَٚ ٠ببٔ ضببُٓٗا ايب٦ٝبب١

ايعشبٜٚ ١ٝعرب عٔ متٝض ايٛادٗات اؿذٜجَ ١ا-: ًٜٞ
 ايٛض ٛاإلْؼاٚ ٞ٥املعُاس ٟيًُهْٛات يف املباْ ٞايعاَ. ١
 ايٛض ٛيف إطتخذاّ َٛاد ايبٓا ٤اؿذٜج. ١
 ايتعذد ١ٜيف استفا ايبٓا ( ٤طٛابل َتهشس ) ٠عاَٚ ١طهٓ. ١ٝ
 االطتخذاّ املفشط يف املظطشات ايضداد ١ٝيف بع

املباْ ٞايعاَ١

 فكذإ اـصٛص ١ٝيف املباْ ٞايظهٓ ١ٝأ ٚضعف االٖتُباّ بٗبا يف ايهبجري َبٔ
املٓؼات ايظهٓ. ١ٝ
 ايتُٝض بايتؼه ٌٝايهتًٚ ٞايتٓٚ ٛايطخاَ ١ايبٓا. ١ٝ٥
 ايتعكٝذ يف ايتصُُٝات املعُاسٚ ١ٜاإلْؼباٚ ١ٝ٥تكٓٝبات ايبٓبا ٤سَبض يعصبشاملعًَٛات ٚايكشٕ اؿادٚ ٟايعؼش ٖٛٚ ٜٔسَض يتعكٝذات اؿٝبا ٠املعاصبش٠
ٚاالتصاالت أْعش ايؼهٌ سقِ ( )10ط8ص
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ػكل سقه ( )11تْضح األػكال التيْع الكبري املعكذ ّاالستفاعات الكبريٗ ّتبآً
مْاد البياّ ٛتكئات اإلىؼا ٛي املباىٕ املعاؿشٗ ّحتكٔل متٔضاً ّاضخاً ٓذل علٙ
العناسٗ الغشبٔ٘ العاملٔ٘ دٌّ االعتباس ذتال٘ املياخ ّالبٔ٘ٝ
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 5 -3عالز أططض املباْ ٞايظهٓ ١ٝيتشكٝل ايعضٍ اؿشاس-: ٟ
تعتبرب عًُٝبب ١ايعببضٍ اؿببشاس ٟألطببطض املببباْ ٞعاَببٚ ١ايظببهٓ ١ٝخاصبب ١يف املٓبباطل
اؿبباسَ ٠ببٔ األطاطببٝات يتشكٝببل اؿببذ األدْببَ ٢ببٔ ايشاسبب ١اؿشاسٜبب ١ايذاخًٝبب ١يف
فصٌ ايصٝف ٚإ ايعٌُ عً ٢تٗ ١ٜٛاألططض ٜؼهٌ إضباف ١يتشكٝبل ٖبزا اهلبذف
ٚقذ إؽزت عذ ٠طشم يتشكٝل ريو ْٛدضٖا فُٝا -: ًٜٞ
 عب ببضٍ األطب ببطض باطب ببتخذاّ املب ببٛاد ايعاصيب بب ١اؿذٜجب بب ( ١أيب ببٛا ايفًب ببني-االطتريٚبٛس )
 عضٍ األططض باطبتخذاّ طبكف خشطباَْ ٞبضدٚز بُٗٓٝبا ممبشات يًتٜٗٛب١ٚتصشٜف اهلٛا ٤ايظاخٔ بُٗٓٝبا ( ٜهب ٕٛايعبضٍ فعباالً إرا صادت املظباف ١ببني
ايظكفني عٔ 25 -20طِ فُا فٛم ط6ص
-

عضٍ األططض باطتخذاّ َٛاد خفٝفَ ١صٓع ( َٔ ١ايطٛب اـفٝف )

ٚتعترب ٖز ٙاالطتخذاَات عاٌَ َيثش يف ؽفٝ

دسدب ١سبشاس ٠اإلػبعا اؿبشاسٟ

َببٔ األطببطض داخببٌ املظببانٔ بايطببابل ايعًببٖٚ ٟٛببزا أَببش غاٜبب ١يف األُٖٝببٚ ١يهٓبب٘
ٜصبض غري ر ٟدذ ٣ٚإرا

ٜشاع ٢محا ١ٜاؿٛا٥ط اـاسد١ٝ

ٚايٓٛافز َٔ أػع ١ايؼُع يف فصٌ ايصٝف خاص ١يزيو ٚدب االٖتُاّ بإعذاد
محاَ ١ٜتهاًَ ١يًُبٓ ٢ايظهي .
سابعاً  :أطايٝب َتطٛس ٠يتفع ٌٝاملباْ ٞايظهٓ ١ٝيف ساي ١املٓاخ اؿاس :
يك ببذ إٖ ببتِ املعُ بباس ٕٜٛيع ببالز ساي بب ١املٓ بباخ اؿ بباس يف تص ببُُٝاتِٗ املعُاس ٜبب١
اؾذٜببذٚ ٠يهٓٗببا طببشم ؼكببل إستفاع باً يف تهببايٝف املٓؼ ب فط بالً عببٔ ريببو فإْٗببا
ؼكل تطٛساً مجايٝاً يف تصُ ِٝاملباْ ٞاملختًفٚ ١تٓكظبِ ٖبز ٙايطبشم ٚاألطبايٝب
إىل ْٛعني ُٖا -:
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 : 1 -4أطايٝب تكظٚ ُ٘ٝٝتهٓٛيٛد-: ١ٝ
 إطتخذاّ اؿٛا٥ط املفشعٚ ١اييت تظاعذ يف تؼه ٌٝايٛادٗات .
 إطتخذاّ األطكف املضدٚدٚ ١فتشات يًتٜٗٛب ١بايظبكف ايٓٗبا ( ٞ٥ايظبطض)
ػهٌ سقِ ( )11ط4ص
 اطتخذاّ ايٓباتات عً ٢أططض املباْ. ٞ
 اطببتخذاّ املٝببا ٙمبٛاطببري عًبب ٢أطببطض املببباْ ٞالَتصبباص اؿببشاس ٠ايٓاػبب١
عٔ طكٛط أػع ١ايؼُع .
 اطببتخذاّ املببٛاد ايعاصيبب ١يًشببشاس ٠ب ْٛاعٗببا املختًفبب ١يف اؿببٛا٥ط ٚاألطببكف
ٚاألسضٝات َٗٓٚا  :ط7ص
املببٛاد املصببٓعَ : ١جببٌ املطبباط املشنببب ٚايبالطببتٝو ايشغببٚ ٟٛقببذ إْتؼببش ٖببزا
ايٓ ٛإْتؼاساً ٚاطعاً ٜٓ ٖٛٚكظِ إىل ْٛعني ُٖا ايفًبني ايشغب)Polystyrene( ٟٛ
ٚايبٛيٛٝسٚثني ). )Polyurethan
َ ببٛاد عاصي ببَ ١عذْ ٝبب َٚ : ١ببٔ ٖ ببز ٙامل ببٛاد ايص ببٛف ايضد ببادGlass Wool ٞ
ٚايصٛف املعذْMineral Wool ٞ
ٚتٓكظِ املٛاد ايعاصي ١إطتٓاداً إىل تؼهًٗٝا إىل أسبع ١أْٛا ٖ-: ٞ
أ ب َٛاد عاصي ١طبا٥ب ١دبظب ١ٝإَبا إ تهبَ ٕٛبٛاد يٝفٝب ١أ ٚسبٝبٝب ١اٚيف ػبهٌ ببٛدسَٚ ٠بٔ
أػٗشٖا ايصٛف ايضدادٚ ٞايصٛف ايصخش. ٟ
ب ب املٛاد اييت تصٓ عً ٢ػهٌ يفات أ ٚػشا٥ض َشْٚ ١أُٖٗا ايصٛف املعذْ.ٞ
ز -املٛاد اييت تصبٓ عًب ٢ػبهٌ يٛسبات صبًبٚ ١أُٖٗبا أيبٛا ايفًبني ايشغبٚ ٟٛأيبٛا
اـشطاْ ١ايشغ. ١ٜٛ

د -املٛاد اييت ٜتِ تشنٝبٗا يف املٛق ٚأُٖٗا ايبٛيٛٝسٚثني اْعش ايؼهٌ سقِ ( )12ط7ص
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ػكل سقه (ْٓ )11ضح ميضل ي املياطل اذتاسٗ الشطب٘ طبكاً للنْاؿفات األمشٓكٔ٘

َٛاد عاصي ١يف ػهٌ أيٛا

َٛاد عاصي ١طا٥ب ١سبٝب١ٝ

ايبٛيٜٛٛسثني ايظاٌ٥

َٛاد عاصي ١عً ٢ػهٌ يفات

ػكل سقه (ْٓ )11ضح أىْاع مً املْاد العاصل٘ املظتخذم٘ ي املباىٕ
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 : 2 – 4أطايٝب تصُ ١ُٝٝيتٛفري اإلظالٍ ٚاؿُا ١ٜيف أػٗش ايصٝف-:
تتعبذد طببشم محاٜبب ١املببباَْ ٞببٔ األػبع ١ايؼُظبب ١ٝيف أػببٗش ايصببٝف إرا َببا اتبب يف
تصُُٝاتٗا بع

األطايٝب اييت ْٛسدٖا فُٝا -: ًٜٞ

 تكًٝب ببٌ املظب ببطشات ايبٓاٝ٥ب بب ١يًشب ببٛا٥ط املعشضب بب ١ألػب ببع ١ايؼب ببُع ٚخاصب بب١
بايٛادٗات اؾٓٛب ١ٝػهٌ سقِ (. )13
 اإلنج بباس َ ببٔ اي ببربٚصات اـاص بب ١بايرتاط ببات يتشك ٝببل ان ببرب َظ ببطض َ ببٔ
اإلظالٍ عًٚ ٢ادٗات ايلشف ػهٌ سقِ (. )13

ػكل سقه ( ْٓ ) 13ضح ّاجَات عناسات طكئ٘ بتخكٔل بشّصات تْفش
الظالل علَٔا
 ؼكٝببل ْعبباّ ايتٜٗٛبب ١ايطبٝعٝبب ١عببٔ طشٜببل فتشببات ايٓٛافببز َببٔ ايٛادٗببات
ايؼُاي ١ٝإىل ايٛادٗات اؾٓٛب ١ٝاييت ؼكل َشٚس اهلٛا ٤ايباسد إيٗٝا .
 إط ببتخذاّ ايٓبات ببات يف ب ببشٚصات خاسد ٝبب ١ب ببايطٛابل تعط بب ٞتؼ ببهٝالً مجايٝب باً
ٚؼكل اإلظالٍ بايربٚصات املٓاطبٚ ١تك ّٛايٓباتات بذٚس اإلظالٍ يًشبٛا٥ط
َٔ دٗٚ ١ايتخفٝف َٔ اإلػعا يًشٛا٥ط َٔ دٗ ١أخش٣
ػهٌ سقِ ()14ط8ص
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ػكل سقه ( ْٓ ) 14ضح املباىٕ ارتضشا ٛباليباتات بالطْابل العلٔا بالرتاطات
 االٖتُبباّ باطببتخذاّ املعببالت اـؼببب ١ٝيف املظببانٔ اـاصبب ١عٓببذ املببذاخٌ
ٚأعً ٢ايرتاطات ايعشٜطٚ ١ايعُٝك ١اـاص ١باؾًٛغ ػهٌ سقِ ()15
 اطببتخذاّ ايًبب ٕٛاألبببٝ

ايٓاصب يف اؿببٛا٥ط اـاسدٝبب ١يتشكٝببل اْعهاطباً

ألنبرب نُٝببَ ١ببٔ اإلػببعا ايؼُظبب ٞايظباقط عًٗٝببا ٚاإلقببالٍ َببٔ اؿُببٌ
اؿشاس ٟبٗا ػهٌ (.)15

ػكل سقه ( ْٓ ) 15ضح إطتخذاو املظالت ارتؼبٔ٘ ي حتكٔل اإلظالل
بالرتاطات ّاللٌْ األبٔض الياؿع لعكع األػع٘ الؼنظٔ٘ اذتاسٗ
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 ؼكٝبل ْعباّ ؽطببٝط سطبش ٟيًُببباْ ٞعٝبح ؼكبل ْظبببَ ١بٔ اإلظببالٍ
عً ٢املباْ ٞاجملاٚس ٠نُا ٜتطض َٔ ايؼهٌ سقِ ()16

ػكل سقه ( ْٓ ) 16ضح الظالل الظاقط٘ عل ٙاملبي ٙاملْضح مً املباىٕ اجملاّسٗ
مبشاعاٗ التخطٔط اذتضشٖ ادتٔذ ّالزٖ خيفف مً ػذٗ اذتشاسٗ عل ٙاملبي.ٙ
 االٖتُبباّ باملضسٚعببات اـاسدٝبب ١يًُببباْ ٞيتشكٝببل إظببالٍ فعبباٍ َببٔ أػببذاس
َٛسقبب ( ١ظببٌ االػببذاس ) َببٔ ػببذش ايفبباٜهع ٚعًبب ٢بعببذ َٓاطببب َببٔ املببباْٞ
س ٝببح  ٜببٛفش اإلظ ببالٍ ط بباسات يط ببشم املؼ بباٚ ٠س ببَٛ ٍٛاق ببف ايظ ببٝاسات َٓٚبب
إْعهاغ اإلػعا اؿشاس ٟعً ٢املباْ ٞايظهٓ ١ٝخالٍ طباعات ايٓٗباس ٚال َباْ
َٔ إطتخذاّ أػذاس ايٓخٚ ٌٝيهٔ يف أَانٔ َع. ١ٓٝ
 ضشٚس ٠اإلقالٍ َٔ طشم املؼاٚ ٠عشٚضٗا س ٍٛاملباْ ٞايظبهٓٚ ١ٝريبو ػٓبباً
الْعهاغ األػع ١ايؼُظَٗٓ ١ٝا عًٚ ٢ادٗاتٗا .
 ضشٚس ٠االٖتُاّ باطتخذاّ ايبربٚصات ايربدٝب ١يًطٛاببل مببا ذنكبل اإلظبالٍ
عً بب ٢اؿ ببٛا٥ط اـاسد ٝبب ١باعتب بباس ٙأس ببذ ايٛط ببا ٌ٥املتبع بب ١يف بعبب

املب بباْٞ

ايعاَٚ ١ايظهٓ ١ٝرات ايطٛابل احملذٚد ٠ػهٌ ( )9ط7ص .
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خاَظ بباً  :دٚس َب ببٛاد ايبٓب ببا ٤اؿذٜجب بب ١يف صٜب بباد ٠ايعب ببضٍ اؿب ببشاسٚ ٟتب ببٛفري
ايطاق ١ايهٗشبا-: ١ٝ٥
تًعببب َببٛاد ايبٓببا ٤دٚساً ٖاَ باً يف عًُٝبب ١ايبٓببا ٤عاَببٚ ١املببباْ ٞايظببهٓ ١ٝخاصبب١
ٚريو ألْ٘ فطالً عٔ إطتخذاّ بع
اـاسدٝببٚ ١ايذاخًٝبب ١إال إٔ بع ب

َٛاد ايبٓا ٤يف ته ٜٔٛاملٓؼ َجبٌ اؿبٛا٥ط

ٖببز ٙاملببٛاد رات فعايٝبب ١أنببرب يف ؼكٝببل عببذ٠

عٛاٌَ ٖاَ ١نُا :ًٜٞ
 ايعاٌَ ايب. ٞ٦ٝ
 ايعاٌَ االقتصاد. ٟ

 : 1 -5ايعاٌَ ايب-: ٞ٦ٝ
تتعشض املباْ ٞألػع ١ايؼُع اؿاس ٠يف فصٌ ايصبٝف ٚتؼبهٌ عب٦باً عًب ٢ايظبهإ
ْتٝذ ١يإلػعا اؿشاس ٟايذاخً ٞايزٜ ٟشف َٔ دسد ١سشاس ٠ايفطبا٤ات ايظبهٓ١ٝ
ايذاخًٜٚ ١ٝظبب اإلسٖام اؿشاس ٟيًظهإ .
ٚيببزيو فاْ ب٘ باإلضبباف ١إىل ايعٛاَببٌ ٚاألطببع ايتصببُ ١ُٝٝيًُببباْ ٞايظببهَٓ ١ٝجببٌ
تٛدٝبب٘ املبٓببَٚ ٢شاعببا ٠إطببتخذاّ طببشم اؿُاٜببَ ١ببٔ األػببع ١ايؼُظبب ١ٝباطببتخذاّ
ناطشات ايؼُع ٚغريٖا فإ ملٛاد ايبٓا ٤اؿذٜجَٛ ١اصفات دذٜبذٖٚ ٠اَبْ ١تٝذب١
يًتطٛس يف قذستٗا عً ٢ايعضٍ اؿشاس ٟألػع ١ايؼُع ٖ َٔٚز ٙاملٛاد َا :ًٜٞ

 بًٛنات ايطٛب اـفٝف -:

 َٔٚأِٖ َٛاصفات٘ ٚممٝضات٘ :

 .1عاصٍ سشاس ( ٟايتٛص ٌٝاؿشاسَٓ ٟخف

دذاً ) ̦ٚ 340̦ – 270ات̊ ّ/
غ
2

َ .2كاَٚت٘ االْطلاط  50 -40نذِ  /طِ

َ .3كا ١َٚيًششٜل ست ١ٜٛ٦َ ̊ 860 ٢ال ذنذخ تلري يف ػهٌ ايطٛب. ١
 .4طٌٗ ايتؼه ٌٝألعُاٍ ايهٗشبا. ٤
 .5ايٛصٕ (َكاغ 10×20×60طِ) ̦ 57نذِ .
َ 710رت َشب  ،ػهٌ سقِ (. )17
 .6املرت املهعب ٜلط̦ ٞ
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ػكل سقه ( ْٓ ) 17ضح الطْب الشملٕ ارتفٔف ّاطتخذامُ ي املباىٕ
 ايطٛب األمحش ايفخاس ٟاملفشغ  :أِٖ ممٝضات٘ ٚخصا٥ص٘ :
 .1عاصٍ يًششاس ٠يف فصٌ ايصٝف مما ٜكًٌ إطتخذاّ ايطاق ١ايهٗشبا١ٝ٥
َ .2كا ّٚيًششٜل ست. ١ٜٛ٦َ ̊ 1000 ٢
 .3خف ١ايٛصٕ – تكً ٌٝاؾٗذ ٚايٛق .
َ .4كا ّٚيًشٜا ٚايعٛاٌَ األخش.٣
ٖٓٚاى بع

املٛاد املظتخذَ ١يف ايبٓبا ٤هلبا خبٛاص ٚممٝبضات عبضٍ سبشاسَٗٓٚ ٟبا

األت-:ٞ

َ اد ٠ايظتاٜشٚف: ( Styrofoam ) ّٛ
ايعاصي ١يًششاسٚ ٠اييت ٜكذس عضهلبا ٚايتخفٝبف اؿبشاس ٟمببا ٜعبادٍ َ %50بٔ
تهايٝف ايهٗشبا. ٤

 ايضداز ايعاصٍ ٚايعانع يًششاس: ٠
ٜه ٕٛاجملُ ٛايهًب ٞيًهظبب اؿبشاس ٟايٓباتر َبٔ األػبع ١ايٓافبزٚ ٠األػبع١
املٓبعج ١سٛاي َٔ %50 ٞاألػع ١ايظاقط ١عً ٢ايضداز ػهٌ سقِ ( )18ط7ص
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ػكل سقه ( ْٓ ) 18ضح الضجاج العادٖ ّالضجاج ارتاصٌ للخشاسٗ ّالضجاج العاكع
للخشاسٗ ّاطتخذاماتُ ي املباىٕ ّمذ ٚعضل٘ للخشاسٗ مً حٔح اليْع ّقٔن٘ العضل
اذتشاسٖ.
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َٚبب اط ببتخذاّ ط ببشم ٚٚط ببا ٌ٥ايع ببضٍ اؿ ببشاس ٟاألخ ببشَ ٣ج ببٌ ناط ببشات ايؼ ببُع
ٚايطشم األخش ٣فُٝهٔ محا ١ٜايٓٛافز َٔ األػع ١املباػشٜٚ ٠ه ٕٛفكبط املبيثش ٖبٛ
اؿٌُ اؿشاس ٟيًٗٛا ٤ايطبٝع ٞخاسز ايٓٛافز.

ٜٚع ببشض اؾ ببذ ٍٚايت بباي ٞسق ببِ ( )2بعب ب

َ ببٛاد ايبٓ بباٚ ٤خاص بب ١ٝايتٛص ببٌٝ

اؿشاسٚ ٟايتخفٝف ايضَي هلا ط1ص -:
ايتٛص ٌٝاؿشاسٟ

ايتخًف ايضَي( طاع) ١

املاد٠
ايطٛب

0,42

10,40

طٛب ايٛادٗات

0,75

6,10

اـشطاْ١

1,0

7,50

سذش دريٟ

0,54

8,90

سخاّ

1,50

6,60

سٌَ

0,19

13,40

خؼب طشٟ

0,067

17,40

ٚتعتببرب َببٛاد ايطببٛب ٚاؾببري اؿذببشٚ ٟايشَبباٍ ٚاـؼببب ايطببشَ ٟببٔ أٖببِ املببٛاد
ايعاصي ١يًششاسٚ ٠تيخش صَٔ اْبعاث٘ داخٌ ايفٓا٤ات ب صََٓ ١تفاٚت َٚ ١إطتخذاّ
َبٛاد ايعببضٍ املصببٓع ١ببباؿٛا٥ط ٚاألطببكف َٓٚب طببكٛط األػببع ١اؿشاسٜبب ١عًٗٝببا
ف ٕ ٖز ٙايٓتا٥ر ته ٕٛأفطٌ بهجري ٚتظاِٖ يف صٜباد ٠ايعبضٍ اؿبشاسَٚ ٟب ايتٜٗٛب١
ايطبٝعٝبب ١تهبب ٕٛايشاسبب ١اؿشاسٜبب ١أفطببٌ داخببٌ املظببانٔ ٚؽفببف َببٔ إطببتخذاّ
ايهٗشب ببا ٤يف أعُ بباٍ ايتٗ ٜٛبب ١ايص ببٓاعٚ ١ٝأدٗ ببض ٠ايته ٝٝببف نُ ببا إٔ مس ببو امل ببٛاد
ايعاصي ١ي٘ دٚس نبري يف ؼكٝل ايشاس ١اؿشاسٚ ١ٜايؼهٌ ايتبايٜٛ ٞضبض ٖبز ٙاملٝبض٠
ػهٌ سقِ ( )19ط1ص
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ػكل سقه ( ْٓ ) 19ضح العالق٘ بني تكلف٘ العضل اذتشاسٖ ّتكلف٘ التكٔٔف
ٜٛٚضببض ايؼببهٌ سقببِ ( )20ط1ص دسدببات سببشاس ٠بعب

أطببطض خاَببات ايبٓببا ٤املختًفبب١

ٚاييت دنب ايعٌُ عًْ َٓ ٢كٌ اْعهاغ اإلػعا اؿشاسَٗٓ ٟا أ ٚايتخفٝبف َبٔ
إستفببا دسدبب ١سشاستٗببا بايٛطببا ٌ٥املختًفبب ١ملٓب ت ثريٖببا عًبب ٢ايفطببا٤ات ايذاخًٝبب١
يًُظانٔ مما ذنكل ؽفٝطاً يًششاس ٠داخًٗا ٖٚزا َارنشْا ٙطابكاً .

ػكل سقه ( ْٓ ) 11ضح دسجات حشاسٗ أططح خامات البيا ٛاملختلف٘ .
العذد التاسع اجمللذ ( )5مارض 3102م

دللة األنذلص للعلوم االجتماعية والتطبيكية

40

أثر التصميم البيئي للمباني الشكهية اخلضراء

د  .ذلمذ الشكاف

 األطكف ايعاصيٚ ١املتششن-: ١
نزيو ٖٓايو طشٜك ١ايعضٍ اؿشاس ٟباطتخذاّ األطكف ايعاصي ١املتششن ١عً٢
أططض املباْ ٞمما ٜتٝض عًُ ١ٝاؿُا َٔ ١ٜأػع ١ايؼُع ٚؼكٝل ايعضٍ اؿشاس ٟهلا
اْعش ايؼهٌ سقِ ( )21ط10ص

ػكل سقه ( ْٓ ) 11ضح الظكف املا ٕٜمع أطكف عاصل٘ متخشك٘ ؿٔفاً
ّػتا ٛبْالٓ٘ أسٓضّىا -الْالٓات املتخذٗ األمشٓكٔ٘.
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ايٓتا٥ر املظتخًص-: ١
مما تكذّ َٔ دساطات سَ ٍٛاذنكك٘ ايتصُ ِٝاملعُاس ٟاملعاصش يًعُباس ٠ايظبهٓ١ٝ
اـطشا َٔ ٤ممٝضات تصبُٚ ١ُٝٝبٝ٦ٝبٚ ١ادتُاعٝبٚ ١اقتصباد ١ٜفبإ خالصبٖ ١بزٙ
تٓشصش يف عذْ ٠كاط ٖاَْٛ ١دضٖا فُٝا -: ًٜٞ
 يك ببذ مت ٝببض املظ ببهٔ ايتكً ٝببذ ٟيف املذ ٜٓبب ١ايعشب ٝبب ١مبشاع ببا ٠ايب ٦ٝبب ١اؿ بباس ٠يف
تصُٚٚ ُ٘ٝفش ايشاسب ١اؿشاسٜبٚ ١اـصٛصبٚ ١ٝايتٜٗٛب ١ايطبٝعٝبٚ ١نبزيو
اإلظالٍ يف ايفٓا ٤ايذاخً ٞاملهؼٛف ٚنزيو إطتخذاّ َالسل يًٗٛا.٤
 األطايٝب ايتكًٝذٚ ١ٜطشم ايتلًب عً ٢ساي ١املٓاخ اؿاس يف املظبانٔ نبإ
ب ط ببتخذاّ ايفٓ ببا ٤اي ببذاخً ٞاملهؼ ببٛف ٚإط ببتخذاّ املؼ ببشبٝات عً بب ٢ايٓٛاف ببز
ٜٚتهب بب ٕٛاإلظب ببالٍ بايفٓب ببا ٤املهؼب ببٛف ٚاإلظب ببالٍ عًب بب ٢ايٓٛافب ببز فط ب بالً عب ببٔ
إطتخذاّ َالقف اهلٛا ٤يف بع

املظانٔ د ٕٚتصُ.ِٝ

 إٔ َببٛاد ايبٓببا ٤املظببتخذَ ١يف املظببانٔ ايتكًٝذٜبب ١ناْب َببٔ َببٛاد ايطببٛب
ايطببٝي ٚاؿذببش اؾببري ٟرات اـببٛاص اؾٛٝفٝضٜاٝ٥بب ١الَتصبباص اؿببشاس٠
ٚمحا ١ٜاملظانٔ ْٗاساً ٚؼكٝل ايشاس ١بٗا.
ٜ عتببرب ظٗببٛس ايعُبباس ٠ايظببهٓ ١ٝاـطببشاْ ٤بب ٛيبب٘ أُٖٝتبب٘ يف ؼكٝببل املظببهٔ
ايعصببش ٟاملال ٥ببِ ؿاي بب ١املٓ بباخ اؿ بباس ٚري ببو ب ط ببتخذاّ ايٓبات ببات يف املب بباْٞ
ايظببهٓ ١ٝرات ايطٛابببل املتعببذد ٠ؿُاٜتٗببا َببٔ املٓبباخ اؿبباس َببٔ دٗببٚ ١يضٜبباد٠
إستباط ٖز ٙاملظانٔ بايطبٝعبَ ١بٔ دٗب ١أخبش ٣فطبالً عبٔ ضبشٚس ٠محاٜتٗبا
َٔ ايتًٛخ يف اهلٛاٚ ٤ايبَٚ ١٦ٝشاعا ٠عاٌَ ايٓكاٚ ٤اؾُاٍ.
 تعت ببرب أط ببايٝب ٚط ببشم محا ٜبب ١املظ ببانٔ َ ببٔ ساي بب ١املٓ بباخ اؿ بباس يف ايعص ببش
اؿاضببش ضببشٚس ٠تٗببذف إىل محاٜبب ١ايفتشببات ٚايٓٛافببز َببٔ أػببع ١ايؼببُع
املباػ ببشٚ ٠ايتخف ٝببف َ ببٔ س ببشاس ٠ايفط ببا٤ات ايذاخً ٝبب ١يًُظ ببانٔ ٚت ببٛفري
ايشاس ١اؿشاس. ١ٜ
ٚ تعترب أِٖ طشم اؿُا َٔ ١ٜأػع ١ايؼُع اؿاس:٠
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 سظٔ تٛد ٘ٝاملباْ ٞايظهٓ١ٝ ايتشهِ يف َكاطات ايٓٛافز ٚايفتشات مبا ٜتٓاطب َ ؼكٝبل اإلضبا٠٤ٚايتٗ ١ٜٛايطبٝع. ١ٝ
 إطتخذاّ ايتٓ ٛايهببري يف ناطبشات ايؼبُع يعبالز ٚضب أػبع ١ايؼبُععٔ ايفطا ٤ايذاخً ٞيًُظهٔ.
 سظ ب ببٔ تؼ ب ببه ٌٝايٛادٗ ب ببات يًشص ب بب ٍٛعً ب بب ٢اإلظ ب ببالٍ ٚاألفط ب ببٌ عً ب بب٢ايٛادٗات.
 عالز أططض املباْ ٞايظهٓ ١ٝيتشكٝل ايعضٍ اؿشاس. ٟ األطببايٝب املتطببٛس ٠يتفعٝببٌ محاٜبب ١املببباْ ٞايظببهَٓ ١ٝببٔ املٓبباخ اؿبباس تعتببرب
ض ببشٚس ٠عص ببشٚ ١ٜتتٓاط ببب َب ب تكٓ ٝببات ايتط ببٛس ايتهٓٛي ببٛد ٞمل ببٛاد ايبٓ ببا٤
ٚاإلْؼا ٖٞٚ ٤تٓذسز فُٝا -: ًٜٞ

أطايٝب تصُ ١ُٝٝتهٓٛيٛد: ١ٝ
 إطتخذاّ اؿٛا٥ط املفشغ.١ إطتخذاّ األطكف املضدٚدٚ ١فتشات ايتٗ.١ٜٛ صساعٚ ١اطتخذاّ ايٓباتات عً ٢أططض املباْ.ٞ إطتخذاّ املٝا ٙيتربٜذ األططض . -إطتخذاّ َٛاد ايبٓا ٤ايعاصي.١

أطايٝب تصُ ١ُٝٝيتٛفري اإلظالٍ ٚاؿُا: ١ٜ
 تكً ٌٝاملظطشات ايبٓا ١ٝ٥املعشض ١ألػع ١ايؼُع . اإلنج بباس َ ببٔ اي ببربٚصات اـاص بب ١بايرتاط ببات يتشك ٝببل ان ببرب ق ببذس َ ببٔاإلظالٍ .
 ؼك ٝببل ْع بباّ ايتٗ ٜٛبب ١ايطبٝعٝب بب َ ١ببٔ ْٛاف ببز ايٛادٗ ببات ايؼب ببُاي ١ٝإىلاؾٓٛب. ١ٝ
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 إطب ببتخذاّ ايٓباتب ببات يف ايطٛابب ببل ايظب ببهٓ ١ٝيتب ببٛفري اإلظب ببالٍ ٚاؾُب بباٍبايٛادٗات .
 االٖتُاّ باطتخذاّ املعالت اـؼب ١ٝيف املظبانٔ اـاصب ١عٓبذ املبذاخٌٚأعاي ٞايرتاطات ايهبري. ٠
 -إطبتخذاّ ايًب ٕٛاألبببٝ

ايٓاصب يف اؿبٛا٥ط اـاسدٝبب ١يتشكٝبل أنبرب

قذس َٔ االْعهاغ ألػع ١ايؼُع اؿاس. ٠
 ايعٌُ عً ٢ؼكٝل ؽطٝط سطشَ ٟال ِ٥يًُباْٚ ٞايتذُعات ايظهٓ١ٝٚخاص ١يتٛفري ايعالٍ عً ٢بعطٗا ايبع

.

 االٖتُب بباّ باملضٚعب ببات باملظب بباسات اـطب ببشا ٤احملٝطب بب ١باملبب بباْ ٞايظب ببهٓ١ٝٚخاص ١أػذاس ايعٌ ٚس ٍٛطشم املؼاٚ ٠سَٛ ٍٛاقف ايظٝاسات .
 إطتخذاّ ايربٚصات يًطٛابل ن سذ أطايٝب اؿُا َٔ ١ٜاملٓاخ اؿاس . اطتخذاّ َٛاد ايبٓا ٤املتطٛس َ ٠ايعٛاٌَ ايظابك ١عشضٗا تيد ٟإىل ؼكٝبل
ايعاٌَ ايب ٞ٦ٝيًشُاٜبَ ١بٔ أػبع ١ايؼبُع ٚيف ْفبع ايٛقب ؼكٝبل ايعاَبٌ
االقتصبباد ٟيف طببشع ١أعُبباٍ ايبٓبباٚ ٤تعُببٌ مجٝعٗببا عًبب ٢خف ب

اإلػببعا

اؿشاس ٟداخٌ املظانٔ ٚتٛفري ايشاس ١بٗا.
 تعتب ببرب ايعٛاَب ببٌ ايتصب ببُٚ ١ُٝٝايعٛاَب ببٌ ايتكٓٝب بب ١ملب ببٛاد ايبٓب بباٚ ٤نب ببزيو
األط ببايٝب ايتخطٝط ٝببٚ ١ايتٛد ٝبب٘ ايص ببشٝض يًُب بباْ ٞتؼ ببهٌ ْعاَبباً فع بباالً
يتببٛفري ايشاسبب ١اؿشاسٜبب ١ب فطببٌ َعببذٍ هلببا ٚبببزيو ؼكببل ٚفببشاً ممٝببضاً يف
ؼك ٝببل ايطاق بب ١ايهٗشبا ٝ٥بب ١املظ ببتخذَ ١يف ايترب ٜببذ

( أدٗ ببض ٠ايته ٝٝببف )

يك ببذسات أق ببٌ ٚاط ببتٗالى ق ببذٚد يًطاق بب ١ايهٗشبا ٝ٥ببٚ ١ن ببزيو بايٓظ ببب١
يإلضا ٠٤ايهٗشبا. ١ٝ٥
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ايتٛصٝات -:
مما طبل عشضَ ١بٔ ْتبا٥ر ٚدساطبات يتشكٝبل ايشاسب ١اؿشاسٜب ١يف منبارز اإلطبهإ
يًعُبباس ٠اـطببشاٚ ٤ايعُببٌ عًبب ٢ايتٛطبب ٝيف ايبٓببا ٤بٗ با َٚشاعببا ٠ايعٛاَببٌ املببيثش٠
عًٗٝببا ٚاملظبباعذ ٠عًبب ٢ؼكٝكٗببا فاْبب٘ تٛدببذ بع ب

ايتٛصببٝات اهلاَبب ١ايببيت دنببب

أخزٖا يف االعتباس يف املذ ١ٜٓايعشبٚ ١ٝايب٦ٝات اؿاس ٠املُاثً-: ١
 ايعٌُ عً ٢طٔ ايتؼشٜعات املعُاسٚ ١ٜايكاْ ١ْٝٛملٛاصفات ايتصُ ِٝاملعُاسٟألْب ببٛا املبب بباْ ٞايظب ببهٓ ١ٝاـطب ببشا ٤املٓاطب بببٚ ١املالُ٥ب بب ١يهب ببٌ فتُ ب ب َب ببٔ
اجملتُعات
 ايعُ ببٌ عً بب ٢طب ببٔ ايتؼ ببشٜعات اـاصب بب ١باط ببتخذاّ َب ببٛاد ايبٓ ببا ٤اؿذٜجب بب١ٚاملتط ببٛس ٠يف ع ببالز ساي بب ١املٓ بباخ اؿ بباس ٚاملٛاص ببفات ايكٝاط ببٚ ١ٝايفٓ ٝبب ١هل ببا
ٚنزيو عًُ ١ٝإطتخذاَٗا يف ايبٓا. ٤
 ايعٌُ عًٚ ٢ض أطبع ايتصبُُٝات املعُاسٜب ١يًعُباس ٠اـطبشاَ ٤بٔ خبالٍايذساطات ٚايٓتا٥ر ايظابك ١يته ٜٔٛفاٍ يًُشادعٚ ١املٛافك ١عً ٢تشاخٝص
ايبٓا٤
 ضببشٚس ٠ؽصببٝص ٖ٦ٝبب ١سقابٝبب ١عًبب ٢أعُبباٍ تٓفٝببز ايعُبباس ٠اـطببشاَ ٤ببٔايٓاسٝبب ١ايتصببُ ١ُٝٝيتطببابل ايتصببُُٝات املعُاسٜببَٚ ١ببٔ ايٓاسٝبب ١ايتكٓٝبب١
باطتخذاّ َٛاد ايبٓا ٤املطابك ١يًُٛاصفات .
 ؽصببٝص ؾببإ َشاقبببَ ١ببٔ ٖ٦ٝبب ١ايهٗشبببا ٤الطببتخذاّ ايطاقبب ١ايهٗشباٝ٥بب١هلزا ايٓ َٔ ٛاملظانٔ اـطشاٚ ٤ريو ملشاقبَٚ ١تابع ١إطتٗالى ايهٗشببا٤
َٚببذ ٣ت ب ثري ٖ ببزا االخنفبباض عً ببَ ٢عببذٍ االط ببتٗالى يف املٓبباطل ايظ ببهٓ١ٝ
األخش. ٣
 ايعٌُ عً ٢تٛفري ايطاق ١ايهٗشباٚ ١ٝ٥تشػٝذ إطتخذاَٗا يف املظانٔ ضشٚس٠عصببشٚ ١ٜريببو ألُٖٝبب ١ايطاقبب ١ايهٗشباٝ٥بب ١عًبب ٢املظببت ٣ٛايكببٚ َٞٛؼكٝببل
االطتٓاس َٔ ٠ايفا٥

يف املؼشٚعات اإلْتاد١ٝ
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قا ١ُ٥املشاد ايعًُ-: ١ٝ
-1

خايببذ طببً ِٝفذبباٍ ،ايعُبباسٚ ٠ايب٦ٝبب ١يف املٓبباطل ايصببششا ١ٜٚاؿبباس ، ٠ايببذاس
ايجكاف ١ٝيًٓؼش  ،ايكاٖش ، ٠ز َصش ايعشب ، ّ2002 ١ٝص .155

 -2طببً ٣ٛامحببذ قُببذ طببعٝذ  ،اإلطببهإ ٚاملظببهٔ ٚايب٦ٝبب ١داس ايبٝببإ ايعشببب، ٞ
دذ ،ٙاملًُه ١ايعشب ١ٝايظعٛد ، ّ1986 ١ٜص208.
 -3ع ببال ٤عب ببذ ايفت ببا غ بباي ، ٞايٓؼ ببش ٠ايعًُ ٝبب ١ايجكاف ٝبب ١ع ببٔ تعً بب ِٝاملٗٓ ببذغ
املعُاس ، ٟنً ١ٝاهلٓذط ، ١داَع ١بريٚت . ّ1987
 -4ػببفل ايعٛضبب ٞايٛنٝببٌ  ،قُببذ عبببذ اهلل ايظببشاز  ،املٓبباخ ٚعُبباس ٠املٓبباطل
اؿاس ، ، ٠عا ايهتب  ،ايكاٖش ، ٠مجٗٛسَ ١ٜصش ايعشب ، ّ1989 ١ٝص .324
 -5صٖببري دبببٛس ،سظبباّ بشنببات  ،عًبب ّٛايب٦ٝبب ، ١نًٝبب ١اهلٓذطبب ، ١داَعبب ١ايبعببح
،اؾُٗٛس ١ٜايعشب ١ٝايظٛس ، ّ1999 ١ٜص. 250
 -6ص بببا عب ببذ ايًطٝببف َؼ ببت  ،ايعُ بباسٚ ٠ايب ٦ٝبب ١املٓاخ ٝبب( ١األط ببع ايٓعش ٜبب١
ٚايتطبٝكٝببَ ،)١شنببض عببباد ٟيًذساطببات ٚايٓؼببش  ،اؾُٗٛسٜب ١ايُٝٓٝبب،ّ1995١
ص . 212
 -7طعٝذ عبذ ايشس ِٝطعٝذ بٔ عبٛف  ،ايعٓاصبش املٓاخٝبٚ ١ايتصبُ ِٝاملعُباس، ٟ
ايٓؼببش ايعًُببٚ ٞاملطبباب  ،داَعبب ١املًببو طببعٛد  ،املًُهبب ١ايعشبٝبب ١ايظببعٛد١ٜ
 ، ّ1994ص.240
 -8فًبب ١دَٚببٛغ (عُبباسَ ٠عاصببش – ٠تصببُ ِٝداخًبب ،) ٞبشدببإ تيَببإ يفٓببذم
بب ببذب ٞػب بباس ايؼب بب ٝصاٜب ببذ  ،ايعب ببذد ايظب ببادغ  ،ايشٜب بباض  -املًُهب بب ١ايعشبٝب بب١
ايظعٛد ، ١ٜأنتٛبش . ّ2009
 -9فًبب ١ايبٓببا ، ٤املببٛاد ايعاصيبب ١يًشببشاس ، ٠ايعببذد  230ايشٜبباض  ،املًُهبب ١ايعشبٝبب١
ايظعٛد ، ١ٜدٜظُرب . ّ2009
 -10ق ٞايذ ٜٔطًكٝي  ،ايعُاس ٠ايبٝ٦ٝب ، ١داس قبابع يًطباعبٚ ١ايٓؼبش ،سًبب ،
اؾُٗٛس ١ٜايعشب ١ٝايظٛس ، ّ1989 ١ٜص . 230
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