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  في المنطقة الحارة الجافة الفراغات العمرانية ئ العمارة الخضراء في تصميممبادتوظيف 
 (دراسة حالة مدينة المنيا الجديدة)

                        بسمة يحيى عبدالسالم. م                                           خالد سليم فجال  . د. أ         

معيدة بقسم العمارة بالمعهد العالي                           جامعة المنيا م البيئي كلية الهندسةأستاذ العمارة والتحك  
للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا                                وعميد معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا  

Eng_basmayehia@yahoo.com                                      Khaled_faggal@hotmail.com    
:البحثملخص   

ي عالي وقلة الظروف المناخية بالمناطق الحارة الجافة باإلرتفاع الشديد في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة، مع وجود مدى حرار تتسم 
مة البيئية؛ ءبهذه المناطق توافر سمات وخصائص معينة تكفل تحقيق أكبر قدر من المالالتكوينات العمرانية  األمطار والغطاء النباتي، وتتطلب

اإلنسان والمبنى ن الظروف المناخية داخل المباني هي نتيجة التفاعالت الشديدة بين ألاإلهتمام بالتصميم العمراني للفراغات الخارجية  ويجب
مكانية الوصول للراحة الحرارية بالمسكن تبدأ بتحسين المناخ العام على مستوى التصميم والتخطيط العمراني ؛والبيئة المحيطة لذلك يهدف  .وا 

ول البحث معرفة المعايير وفي هذا الصدد يحا .البحث إلى محاولة تحقيق التواصل بين المفاهيم التصميمية العمرانية، والمعايير والقوانين البيئية
وذلك بمساعدة أحد برامج المحاكاة  هذه الفراغات،العمارة الخضراء في تصميم  البيئية لتصميم الفراغات العمرانية، والعمل على توظيف مبادئ

تكيف مع الظروف وذلك للوصول إلى تصميم عمراني بيئي يكون صديقا للبيئة ويعمل على ال ،(Ecotect Analysis) البيئية وهو برنامج
ولتحقيق ذلك، يتناول البحث أواًل، تعريفًا لمصطلح . وتحقيق الراحة الحرارية للمستخدمين ،المناخية المحلية، وترشيد استخدام الطاقات والموارد

فها بالفراغات العمرانية، ثم استعراضًا لمبادئ العمارة الخضراء وطرق توظيوالتعريف باإلقليم الحار الجاف في مصر، الفراغ العمراني األخضر، 
، عن طريق مراعاة التوجيه (أخضر) وأخيرًا يضع البحث مقترحًا لكيفية الوصول لفراغ عمراني. معايير تصميم الفراغات العمرانية الخضراءو 

ستخدام مواد البناء المالءمة للمناخ الحار الجاف، األمثل   .لنباتات واألشجار بالموقع العاموالكفاءة في توظيف اللمباني والفراغات العمرانية، وا 
 الكلمات الدالة

 ، برامج المحاكاة البيئيةالفراغ العمراني، العمارة الخضراء، اإلقليم الحار الجاف                

 :مقدمة -1
مفاهيم التصميم  مة البيئية للعمران يأتي عن طريق تحقيق التواصل والتكامل بينءإن السعي المستمر لتحقيق أهداف اإلستدامة والمال

صميم العمراني، ومعايير وأسس التصميم البيئي، األمر الذي يتطلب إستيعاب وفهم طرق التصميم والتشكيل العمراني المستدام، وذلك ألن عملية ت
يد المحلية، وبين اإللمام التام الفراغات العمرانية المفتوحة للمدينة تعتمد على الفهم الكلي للموازنة بين احتياجات السكان ومراعاة العادات والتقال

ث بعلوم هندسة التخطيط والتصميم العمراني البيئي، ونجد أن عمليات تصميم الفراغات الخارجية لبعض المدن ال تأخذ في االعتبار عمل البحو 
األمر .  سلوك اإلنساني للمجتمع المحليوالدراسات الميدانية عن التصميم البيئي الخاص لكل مدينة والدور البيئي للفراغ العمراني وتأثيره على ال

الذي يتطلب إستيعاب وفهم طرق التصميم والتشكيل العمراني المستدام، وذلك للوصول لتصميم عمراني مستدام يعمل على إدخال البيئة كعنصر 
اسب لإلنسان وللبيئة تصميم منأساسي في التصميم، وذلك من خالل تطبيق مفاهيم العمارة الخضراء الصديقة للبيئة، من أجل الوصول إلى 

 .المحيطة به

 :هدف البحث 1-1

تطوير أداء التصميم العمراني للفراغات العمرانية السكنية للتوافق مع الظروف المناخية للمناطق توظيف مبادئ العمارة الخضراء في 
 .للمستخدمين لتحقيق الراحة الحرارية، الحارة الجافة
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 :المشكلة البحثية 1-2

، وال يراعي تحديد دور (كمدينة المنيا الجديدة)ال يراعي بشكل علمي التوافق مع الظروف المناخية للمنطقة الحارة الجافة  نيفراغ عمرا
تحسين طرق مما يستلزم دراسة تأثير المناخ على تصميم الفراغات العمرانية و . تصميم الفراغات العمرانية للتوافق مع تلك الظروف المناخية

 .ي لهذه الفراغات، وذلك للوصول للراحة الحرارية للسكان سواء بالفراغات الداخلية أو الخارجيةاألداء المناخ

 :الفرضية البحثية 1-3

هذا اإلقليم لمحاولة توظيف مبادئ العمارة الخضراء في تصميم الفراغات العمرانية باإلقليم الحار الجاف، حيث تتسم الظروف المناخية 
لذلك وجب اإلهتمام بالتصميم البيئي لهذه الفراغات  ات العمرانية به توافر صفات معينة لتالئم طبيعة المناخ؛بالقسوة، وتتطلب التصميم

بعض مبادئ العمارة الخضراء بمساعدة أحد برامج  وتم ذلك عن طريق تطبيق. العمرانية للوصول بها للراحة الحرارية، واإلستدامة البيئية
حيث تساعد هذه البرامج في إتخاذ القرارات البيئية السليمة للوصول للهدف  صميم هذه الفراغات العمرانية،لت ،(Ecotect)المحاكاة البيئية 

 .المطلوب

  :يةمنهجية البحثال 1-4
دراسة استخدام مفاهيم ومبادئ العمارة الخضراء في تقليل اآلثار البيئية الناجمة عن لى المنهج اإلستقرائي الوصفي في يعتمد البحث ع

والحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية لألجيال القادم وكذلك الحفاظ على التشكيل  ،وخفض المخلفات والملوثات ،نشطة البشرية المختلفةاأل
لى الدور إضافة ، باإلوصول للراحة الحرارية للمستخدمين، وكيفية التحكم المناخى بها للة الفراغات العمرانية، وعناصرهادراسو  ؛البصري للمدينة

 .والمنهج اإلستقرائي اإلستنباطي في إستنتاج الحلول البيئية للوصول لفراغ عمراني أخضر .االجتماعي والترفيهي الذي تقوم به تلك الفراغات

 :األقليم الحار الجاف في مصر -2
إلى الغرب من نهر النيل وحتى  الحار الجاف ما بين مدينة القاهرة وحتى الحدود الجنوبية المصرية ويشمل األجزاء الواقعة اإلقليميمتد 

لى الشرق من النيل وحتى مرتفعات البحر األحمر ويتميز هذا النمط بمناخه الصحراوي فهو شديد الحرارة صيفًا خاصة كلم ا الحدود الغربية وا 
القارية هي . (1)طف لدرجات الحرارة، وذلك بسبب البعد عن البحر المتوسط وتأثيره الملدرجة مئوية 04 اتجهنا إلى الجنوب فتصل درجة الحرارة إلى

أن تكون عارية الخاصية األولى لهذا اإلقليم فالحرارة الشديدة في الصيف والبرد الشديد في الشتاء وكلتاهما تزيد كلما اتجهنا للجنوب، والسماء تكاد 
ذا سقطت تكون لظروف مناخية ن منعدمة، وا  فنسبة السحب حتى في الشتاء قليلة ودرجة سطوع  الشمس عالية، واألمطار تكاد تكو من السحب، 

فجائية لفترة قصيرة، وبالنسبة للرياح فهي رياح شمالية، وشمالية غربية، تسود هذا اإلقليم، إال أن السكون الهوائي يغلب  وعلى شكل سيول خاصة
 .(2)على طابع المنطقة

 :تعريف الفراغ العمراني األخضر -3
من نباتات العمراني  ونات الحية للفراغالمكالتكامل ما بين  يق الراحة الحرارية لمستخدميه، عن طريقتحقهو فراغ عمراني له القدرة على 

لعمل التفاعل بينها تبعا لنظام دقيق  وذلك ،، والمكونات غير الحية للفراغ العمراني من أرضية وسقف وحوائط وفرشومسطحات مائية وأشجار
يعمل على الحفاظ على  عمراني فراغ أيضا وهو. الحياة، ويعمل اإلنسان على التكيف معه لتلبية إحتياجاتهفي  داء الدور المنوط بهأستمرار في لإل

                                                 
-
 

  2002، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، "ةالعمارة والبيئة في المناطق الصحراوية الحار"خالد سليم فجال  
 
، رسالة ماجستير ،("مدينة أسيوطالجديدة كمثال تطبيقي)على التجمعات السكنية بالمدن الصحراوية بصعيد مصرتأثير الظروف المناخية " رياض محمد عبدهللا الشميري -

 . 22ص ، 2002، جامعة اسيوط ،كلية الهندسة
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هدار بطرق تلبي إحتياجات المستخدمين في الحاضر، دون إدعم البيئة على عمل يالبيئة الطبيعية وحمايتها من الملوثات والتأثيرات السلبية، و 
فراغ عمراني جميع عناصره تنتمي  أيضا وهو .( )دامها في المستقبل، وهو ما يعرف بإستدامة الفراغات العمرانيةإلستخللطاقات والموارد الطبيعية 

 .مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للبيئة الطبيعية من حوائط وأسقف وأرضيات وفرش، وجميع الطاقات المستخدمة فيه طاقات متجددة

 :لخضراءمبادئ العمارة ا -4
مارة الخضراء ماهي إال مجموعة من المعايير واإلستراتيجيات البيئية، التي يمكن من خالل تطبيقها تحقيق الراحة الحرارية مبادئ الع

تحوي بعض األفكار  توجيهاتو  مؤشراتوهذه المبادئ تعتبر بمثابة لإلنسان، والحفاظ على البيئة الطبيعية المحيطة، وتحقيق اإلستدامة في البناء؛ 
؛ وفي الواقع العملي يوجد تداخل وترابط بين هذه المبادئ وبعضها وال يشترط تحقيقها كاملة ،كبر قدر منهاأتي يمكن االستعانة بالوالحلول 
 :ويمكن تفصيل هذه المبادئ فيما يلي .( )البعض

 :الكفاءة في استخدام الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة 4-1

الراحة الحرارية ة في الفراغات العمرانية إستخدام الوسائل والحلول التصميمية التي تحقق يتطلب الوصول للكفاءة في استخدام الطاق
متجددة واستبدالها بالطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الغير لحد األدنى من استخدام الطاقات محاولة الوصول لو  .بطريقة طبيعية

مكلفة من الغير  اء، كذلك إختيار مواد البن( )وتحسين البيئة الخارجية والداخلية، لإلضاءة الزمةللحصول على الطاقة الكهربائية ال ،الشمسية
إستخدام الخاليا الشمسية على واجهات المباني لإلستفادة من الطاقة الشمسية (  )ويوضح الشكل رقم  .إنتاجها حيث كم الطاقة المستخدمة في

 .وتحويلها لطاقة كهربية

       
 إستخدام الخاليا الشمسية في المباني ( )شكل رقم 
 (2 4 قاسم، الخاليا الشمسية، اللبيز، ) المصدر

 :التوافق مع الظروف المناخية 4-2

استخدم القدماء الكثير من األساليب المعمارية الفطرية لمقاومة قسوة المناخ وتقلباته، وكانت هذه األساليب هي نتاج التفاعل بين 
روات الطبيعية من المواد الخام، والمناخ السائد في المنطقة وذلك في وجود أنشطة تمارس داخل وحول هذه المباني عنصرين أساسيين هما الث

ة من وتبين أن هذه الحلول أكثر انسجاما مع وظائف جسم اإلنسان الفسيولوجي .(0)وفي إطار هيكل اجتماعي يؤثر على أساليب التصميم
ستخدام األساليب التقليدية  إستخدام ساليب هيوهذه الحلول واألالوسائل الحديثة،  مواد البناء المتوافقة مع المناخ، ومراعاة التوجيه المناسب، وا 

  .حيث يعمل الفناء على تخزين الهواء البارد لياًل لمواجهة الحرارة الشديدة نهارًا في المناخ الحار الجاف، ( )مثل  األفنية الداخلية شكل رقم 
                                                 

-
 

 .2002، 2 222 مجلة العمران والتنمية، العدد  ،"التنمية العمرانية في مدننا والمعايير البيئية": عبد العزيز الدوسري 
 
2

 27، ص 2002 الطبعة األولى، مكتبة مدبولي، القاهرة، ،"نحو عمارة خضراء -التصميم المعماري الصديق للبيئة " :يحيى وزيري -

-
2

 79ص، 2 20، جامعة القاهرة، كلية الهندسة، رسالة دكتوراه" كفاءة األداء الحراري للعمران الصحراوي الحديث في مصر:"إسالم محمد حامد عيد 

-
9

ي تأثير العوامل المناخية في المناطق الصحراوية على التشكيل المعماري للمسكن األسالمي وأثر ذلك على تشكيل المسكن الصحراوي المعاصر ف: صادق أحمد حمدي 

 . 779 ، جامعة حلوان كلية الهندسة والتكنولوجيا بالمطرية،م العمارة، قس رسالة دكتوراه،، " شمال أفريقيا



Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 37, No. 2. July 2018 
 

- 34 - 

 

 
 انيفي تبريد وتهوية المب الفناءإستخدام  ( ) شكل رقم

 (4 4 جمال الهمالي الالفي، التراث الحضاري في المدينة العربية المعاصرة، الميراث،)المصدر 

 :ترشيد استخدام الموارد الجديدة وإعادة التدوير 4-3

 إستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة والتي يمكن إعادة إستخدامها أكثر من مرة، وأن تكون هذه المواد منتجة من مواد طبيعية مثل الطين
دام مواد البناء التي تحافظ على البيئة كذلك يجب استخ. (1)واألخشاب وغيرها، شريطة أن ال يضر إستخدامها بالبيئة الطبيعية لألرض

ترشيد استهالك المياه العمل على و  .( )بطريقة سليمةالناتجة عن أعمال اإلنشاء  مخلفاتالالتخلص من و محلية الصنع، المواد الطبيعية، و 
عادة تدوير ستخدامها في زراعة الموقع العام، وذلك وا   .على مصادر المياهله دور أساسي في المحافظة  المياه الرمادية وا 

 :مراعاة طبيعة وظروف البيئة المحيطة 4-4

يجب أن يالئم التصميم العمراني البيئة المحيطة به من حيث الموقع الجغرافي والظروف المناخية المختلفة، وذلك لتحقيق الراحة 
يحقق التصميم العمراني التجانس والتناغم مع ن أالحرارية لإلنسان دون الحاجة إلى إستنفاذ الكثير من الطاقات للوصول لذلك؛ كما يجب 

البناء، وذلك ومن وجهة نظر مثالية أنه في حالة إزالة المباني الموجودة بالموقع فإن الموقع يعود كسابق حالته قبل . ( )موقعه ومحيطه الطبيعي
لطراز والمقياس للمباني احترام او مصادر التلوث، والبعد عن  ه،من مصادر الميا عن طريق مراعاة طبوغرافية الموقع وخطوط الكنتور، والقرب

 . وخطوط التنظيم واإلرتفاعات، وعدم نزع األشجار والنباتات الموجودة بالموقع

 :مراعاة العاملين، وأحوال مستخدمي الفراغات وإحتياجاتهم األساسية 4-5

ة غير اآلمنة األعمال الخطر  تنفيذ المباني بحيث تقللساليب اختيار ألذلك يجب  ،هو الهدف األسمى للعمارة الخضراءسالمة اإلنسان 
االهتمام و  ،المستعملينالعمال و ضار على صحة ال التأثيرذات  والبعد عن مواد البناءإلى الحوادث أو مصرع العمال أثناء التنفيذ،  التي تؤدي

جودة أهمية التأكيد على و . مختلفة هو من الواقع البيئيمة المبنى لوظيفته ومراعاة خصوصية األفراد واحتياجاتهم الءبالبعد اإلنساني ومال
 .(0)ئية كألعاصير والزالزلالكوارث البي ومجابهة، عمليات التشييد وتطبيق القواعد التي تتضمن مقاومة المباني للزالزل والحرائق

                                                 
-
 

 2002، بحث منشور، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، "دبي إلى أين"ولمة والتنمية المستدامةالع: أحمد يحيى راشد 

 https://ar.m.wikipedia.org -
2
  

-
2

 79ص، 2 20، جامعة القاهرة، الهندسة كلية، رسالة دكتوراه، " كفاءة األداء الحراري للعمران الصحراوي الحديث في مصر:"إسالم محمد حامد عيد 

-   70، ص2002، مرجع سابق، يحيى وزيري
4
  

https://ar.m.wikipedia.org/
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 :التصميم الشامل 4-6

و تخطيط المدن، وربما يكون من أملية تصميم المبانى ثناء عأإن جميع مبادئ العمارة الخضراء يجب أن تراعى بصورة متكاملة 
ذلك  الصعب في الواقع العملي تحقيق كل المبادئ السابقة ولكن مع الدراسة الدقيقة والمتأنية إلى جانب اقتناع المجتمع بهذا الفكر فلن يكون

 :لحلول واإلقتراحات منهاويتحقق هذا المبدأ في الفراغات العمرانية عن طريق تحقيق مجموعة من ا. ( )مستحيال
 مراعاة التوجيه المناسب للفراغ العمراني. 
 إستخدام مواد بناء طبيعية متوافقة مع البيئة، كاألحجار واألخشاب. 
 ستخدامها في اإلضاءة  .توليد الطاقات الطبيعية في الفراغ العمراني، وا 
 وممرات المشاة والطرق المؤدية للمباني تظليل المسطحات المفتوحة. 
 لبعد عن مصادر التلوثا. 
  ستخدامها في زراعة الموقع العامتدوير إعادة  .المياة الرمادية، وا 

 :معايير تصميم الفراغات العمرانية الخضراء -5
، بجانب توجيه الحركة وتركيز من أهم الوظائف التي تؤديها الفراغات العمرانية داخل المدن من الظواهر الجوية وعناصر المناخالحماية 

 :وللوصول لفراغ عمراني أخضر يقوم بأداء الدور المناخي المنوط به يجب إتباع عدة معايير لتحقيق ذلك وهي. هتمام وغيرهااإل

 :شكل الفراغ العمراني 5-1

 :يؤثر شكل الفراغ العمراني على األداء المناخي له، ويمكن إيجاز هذا التأثير في النقاط التالية
 الفراغ المربع (  )ويوضح شكل رقم . ( )ماية أكبر من العوامل الجوية بصرف النظر عن إتجاه الرياحالفراغ المربع المركزي يعطي ح

 .المركزي
  يعطي حماية جيدة، على أال يزيد طول الفراغ عن ثالثة أمثال عرضه، ويكون محور المبنى الطولي عمودي على إتجاه الفراغ المستطيل

 .المستطيل الفراغ( 0)، ويوضح الشكل رقم ( )الرياح

                 
 الفراغ المستطيل، محوره الطولي عمودي على إتجاه الرياح( 0) الفراغ المربع المركزي           شكل رقم(  )شكل رقم 

 (الباحث)المصدر (                                        الباحث)المصدر           
 اإلحتواء، وتزداد به نسبة اإلظالل، ويقل به الحمل الحراريتزداد به درجة ، (5)رتفعة، شكل رقم الضيق ذو الحوائط الم العمراني الفراغ ،

 .( )ويعطي شعور بالراحة الحرارية

                                                 
 -   79، ص2002، مرجع سابق، يحيى وزيري

1
  
2
راني، كلية بحث منشور، قسم التخطيط العم "مدخل للتخطيط البيئي المستدام -التحكم البيئي في عمران المدن الصحراوية المصرية:"بكر هاشم بيومي، امام على عبدهللا -

    20الهندسة، جامعة األزهر،
3
-  Robinette and McClennon-“Landscape Planning for energy Conservation”1983-Van Nostrand Reinhold-p.19 
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 إلحتواء، ويزداد به الحمل الحراري، وتقل نسبة اإلظالل ، تقل به درجة ا(2)الفراغ العمراني المتسع ذو الحوائط المنخفضة، شكل رقم
 .( )عدم الراحة الحراريةويعطي شعور ب

        
                        فراغ متسع ذو حوائط منخفضة (2)شكل رقم                فراغ ضيق ذو حوائط مرتفعة( 5)شكل رقم 

 ( رعلي الحسيني، رسالة ماجستي) المصدر

 :توجيه الفراغ العمراني 5-2

توجيه تجمعات المباني ضمن النسيج  ذلك يتضمنو فراغ بالنسبة للجهات األساسية، يقصد بتوجيه الفراغ العمراني التوجيه المناسب لل
 العمراني بشكل عام، وتوجيه المبنى الواحد وموقعه ضمن تجمعات هذه المباني، ويجب أن نأخذ بعين اإلعتبار موقع المبنى، والمناخ السائد

رتفاع المباني المحيطة هو الذي يقلل اإلشعاع الشمسي إلى أدنى حد ممكن في الفترات الحارة، مع  والتوجيه األفضل. في المنطقة، وشكل وا 
هو أن يكون و  التوجيه األفضل للفراغ العمراني في المنطقة الحارة الجافة( 7)ويوضح الشكل رقم  .( )توفير اإلشعاع الشمسي في الفترات الباردة

 .( )ألقل ما يمكن للمباني يث تقل الواجهات الشرقية والغربيةالمحور الطولي للفراغ العمراني عمودي على إتجاه الشمال، بح

         
 التوجيه األمثل للفراغ العمراني في المناخ الحار الجاف( 7) شكل رقم

 ( 44 خالد سليم فجال، ) المصدر

 :المواد المستخدمة في الفراغ العمراني 5-3

 .( )يعة المواد المستخدمة في البناءراني والبيئة المحيطة بهما بشكل أساسي على طبتعتمد كمية الحرارة المتبادلة بين المبنى والفراغ العم
توصيل  اني واألرضيات المختلفة ذاتوتعتبر المواد المستخدمة داخل الكتلة العمرانية السكنية من طوب وحجارة وأسفلت المكونة ألسطح المب

من الدراسات أن التربة المسامية هي أقل قدرة على توصيل  ثبتت الكثيروأ .(0)حراري أكثر ثالث مرات عنها في المناطق الرطبة المزروعة
نه ،على امتصاص الحرارة وفقدها بسرعةالحرارة من التربة الصماء أو الصلبة التي تتميز بقدرتها الكبيرة  من المفضل تغطية سطح األرض  وا 
اء مما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الهو  ،تربة  لقدر زائد من الحرارةان البالحشائش الخضراء التي تشكل مسطحا يحد من اكتساب أو فقد

                                                 
 
-  Salwa Abdel Moneim El-Ginidy"The Effect of Building Envelope Desine on Energy Conservation" Op Cit- pp- 224:230  

2002 مرجع سابق، خالد سليم فجال،  - 
2
  
2
جامعة -المؤتمر المعماري الدولي الرابع، العمارة والعمران على مشارف األلفية الثالثة ،"مدخل لتطوير عملية البناء-العمران في توشكى"شريف كمال دسوقي وآخرون  -

  2000مارس  23:20، قسم العمارة، كلية الهندسة، أسيوط
4
- J.F. Griffiths:

 
 climate environment, the atmospheric impact on man, Elck Book Limited, 1976, P125.  
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شعور  علىكذلك فإن اإلشعاع المنعكس من األسطح األفقية والرأسية الموجودة بالفراغ العمراني له تأثير  .أثناء الفترة الحارة من اليوم
اإلشعاع المنعكس من المناطق المزروعة والذي يقل عنه في ( 8)ويوضح الشكل رقم  المستخدمين بحرارة الجو بجانب اإلشعاع المباشر،

 رقميوضح الجدول و تختلف نسبة اإلشعاع المنعكس على إختالف قدرة كل سطح على عكس الضوء الساقط عليه، حيث  المناطق الحضرية،
  .النسبة المئوية لخاصية االنعكاس لألسطح المختلفة ( )

              
 انعكاس منتظم                                          منتظم غير انعكاس 

 اختالف انعكاس أشعة الشمس في المناطق الحضرية والمناطق الزراعية (8) شكل رقم

(J.F. Griffiths, 1976)   المصدر
 .( )النسبة المئوية لخاصية االنعكاس لألسطح المختلفة ( )جدول رقم 

 طبيعة السطح القيمة المئوية النعكاس األشعة عة السطحطبي القيمة المئوية النعكاس األشعة
 .رمل جاف %4  -% 8  .ارض مكشوفة جافة 5%  -% 4 
 .تراب اسود جاف %0  .ارض مكشوفة رطبة 9% -% 8
 .تراب اسود رطب %8 .رمل رطب 8%  -% 9

 .عشب جاف %   .صخر 5%  -%   
 .أوراق خضراء %   -% 5  .حقول خضراء 5%  -%  
 .صحراء %84  -% 0  .غابات داكنة 5%

.أسفلت %5  .يةئمسطحات ما 0%   

 :عالقة الكتل البنائية بالفراغ العمراني 5-4

تشكيل حركة الهواء من خاللها داخل الممرات  ،دورا رئيسيا في التحكم في المناخ العمراني للمدينة من حيث الكتل البنائيةتلعب 
، وزيادة الحمل الحراري داخل الفراغات الداخلية لهافي درجة حرارة الهواء المالمس لألسطح المختلفة  وشبكات الطرق والفراغات، والتغير
أنواع الفراغات العمرانية، وهي التي يتم فيها الكتل البنائية تحدد و . ( )للفراغات هإلشعاع الشمسي وانعكاساوالخارجية بها نتيجة المتصاصها 
 أهمية كبيرة في تحديد كمية الظالل به، ويوضح شكل شكل كتل المباني المكونة للفراغيكون لو . دة بالتكوينعمل التكوين أو الوظائف الموجو 

ظالل الفراغات العمرانية( 9) رقم  ، ويالحظ أن الكتل المربعة أقل الكتل نصيب من الظالل، وذلك من ناحية الواجهات أوالعالقة بين الكتل وا 

                                                 
   -

 
 .22 م، ص 777 ، جامعة أسيوط،  دسةرسالة دكتوراه، قسم العمارة، كلية الهن ،"البيئة والتشكيل العمراني للمستقرات الصحراوية في مصر": ليلي رفعت سليم
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وقد أجريت الكثير من  .( )ا أصبحت كتلة المبنى أكثر تعقيدااقطة على األرض، وتزداد كمية الظل كلماألسقف المظللة وكمية الظل الس
نتيجة هذه التجارب، حيث تكون ( 4 ) التجارب للوصول إلى الشكل والتوجيه األنسب للكتل بالنسبة للمناطق المختلفة، ويوضح الشكل رقم

، وبخلخلة الكتلة وعمل فناء داخلي تزداد  2. :   ويمكن أن تزيد إلى   . :   لحارة الجافة هي النسبة المثلى إلستطالة المبنى في المنطقة ا
المسطحات الشمالية دون تأثير على نسبة اإلستطالة، مما يؤدي إلى زيادة الظل سواء على الواجهات أو على أرضية الفناء مما يعمل على 

 .(  )تحسين كفاءة الكتلة

     
ظالل الفراغات العمرانية( 9) شكل         الشكل األنسب للمباني في المناخ الحار الجاف (4 ) شكل رقم                            العالقة بين الكتل وا 

 (Olgyay V,1963) المصدر                                                 (449 نيفين يوسف عزمي يوسف، ) المصدر

 :الشوارع عروض وأنماط شبكة 5-5

ويمكن من خالل  .اإلظالل مثل اإلشعاع الشمسي والتهوية وسرعة الرياح وحجم ،ناصر المناخعروض الشوارع تأثير مباشر على عل
 أنه(   )ويوضح الشكل رقم  ،الوصول إلى أفضل الحلول المناخية هتوجيهه و يرتفاع المباني على جانبإالتحكم في نسبة عرض الشارع إلى 

للمارة، ومناطق أقل تعرض  افة يحتاج الشارع إلى مناطق مظللةونجد أنه في المناطق الحارة الج ،تفاع المبنى زادت كمية الظاللار  كلما زاد
صفة وذلك الشوارع الضيقة تحسن من اإلظالل على المباني والمارة في أماكن مرورهم على األر و لإلشعاع الشمسي للمباني على طول الشارع، 

كذلك نجد أن توجيه الشوارع له األثر على  ،(  )ويؤثر عرض الشارع أيضا على درجة الحرارة كما بالشكل رقم  ة،العريض مقارنة بالشوارع
 .( )اللمباني على جانبيه أفضلينتج عنها توجيه  غرب  -شرق معدالت تعرض المباني لإلشعاع الشمسي، فالشوارع الموجهة على محور 

                         

                                                     المناخي لها على األداء أثير عروض الشوارعت(   ) شكل رقم        األدوار الشارع وعدد اختالف اإلظالل مع زيادة عرض(   ) ل رقمشك
  (2002، رياض محمد عبد هللا الشميري) لمصدرا

                                                 
-
 

، جامعة القاهرة ،كلية الهندسةرسالة دكتوراة،  ،("مدخل لتشكيل طرق متوافقة مع اإلشعاع الشمسي)اإلشعاع الشمسي والنسيج العمراني"يوسف نيفين يوسف عزمي 

   922ص ، 2007
2
رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة " لجديدةاستخدام المحاكاة لتقييم وتحسين األداء الحراري للمباني السكنية دراسة حالة مدينة أسيوط ا"أحمد عبدالمنطلب محمد علي - 

   2، ص   20أسيوط، 
 
 سالة ماجستير، قسم العمارة، كليةر ،(دراسة باستخدام الحاسب اآللي)تقيم وتوقع أداء بعض وسائل التحكم في االكتساب الحراري على أغلفة المباني: ثروت المهيملي -

 .20 م، ص 737 الهندسة، جامعة القاهرة، 
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 :الغطاء النباتي والتشجير 5-6

على درجات الحرارة من منطقة ألخرى اعتمادا على عوامل  هاويختلف تأثير  ،نمكونات المدو طق الخضراء من أهم عناصر تعتبر المنا
ويكون هذا التأثير أشد وضوحا في  ؛، واإلرتفاع عن سطح البحر وكثافة الغطاء النباتيهعديدة كطبوغرافية األرض، والمسافة من مصادر الميا

وتعتبر المسطحات الخضراء في المدن بمثابة الرئة التي يتنفس بها السكان الهواء النقي ويزاولون  ،( )ليم الصحراويةالمناطق الواقعة في األقا
ن يستغل أفيها أنشطتهم الترويحية المختلفة، ولذلك فإن أي استخدام للغطاء النباتي من أجل تحسين مناخ الفراغات العمرانية السكنية يجب 

وكذلك يجب العمل على توفير مصادر المياه الالزمة لزراعة  . ( )نباتات وعالقتها بالموقع ومتطلبات الراحة الحراريةبكفاءة وفهم لخصائص ال
 :ولألشجار والمسطحات الخضراء دورا هاما في تحقيق اآلتي. الرمادية ههذه النباتات، ويمكن ذلك عن طريق إعادة تدوير الميا

 وممرات المشاةتحمي المباني والشوارع  توفير الظالل التي تعمل األشجار على. 
  كما بالشكل رقم ، وتعمل أيضا كمصدات للرياحوخاصة المحمل باألتربة الرياحتغيير اتجاه تعمل األشجار على ،(  ). 
 (0 )، كما بالشكل رقم التقليل من معدالت التلوث وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون تعمل األشجار على. 
  زيادة معدالت الرطوبة بالتبخير وعة علىتعمل المسطحات المزر. 
  (.5 )كما بالشكل رقم  الحرارية،تقليل اإلنعكاسات تعمل المسطحات المزروعة على 

         
 إستخدام األشجار في التخلص من الملوثات( 0 ) شكل رقمعن طريق األشجار          التحكم في الرياح(   ) شكل رقم

 (4 4 ، الميراث،جمال الهمالي الالفي)المصدر                (442 ر، دعاء عصمت عبدالقاد) المصدر
 

 
 اإلنعكاس الحراري للمناطق المزروعة والمناطق ذات الكثافة البنائية العالية( 5 ) شكل رقم

  )          http://app.nccs.gov.sg/nccs-2012/preparing-singapore-area-of-work-in-progress.html)المصدر 

                                                 
 
 .م2002، يوليو(2  )، مجلة المدينة العربية، العدد التأثير التبريدي لنباتات المتنزهات العامة والحدائق في المناخ الموضعي: بد العزيز بن محمد العويدع -

2
- 

 
Mcpherson E.G, Rowntree R.A, Wagar J.a. 'Energy efficient landscape, Urban ForestLandscape,integrating multidisciplinary 

perspectives, University of Washington Press,Seattle,1994,150:160  

http://app.nccs.gov.sg/nccs-2012/preparing-singapore-area-of-work-in-progress.html
http://app.nccs.gov.sg/nccs-2012/preparing-singapore-area-of-work-in-progress.html
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 :أنظمة تظليل الفراغ العمراني 5-7

يساهم تظليل الفراغ العمراني في تقليل الحمل الحراري بداخله، وشعور المستخدمين بالراحة الحرارية، ويوجد أنظمة مختلفة لتظليل 
 :راغ العمراني منهاالف

 تظليل مواقف السيارات: 
رصفة والمساحات األسفلتية ذات اإلمتصاص العالي لإلشعاع الشمسي، في زيادة تأثير الجزر تساهم أرضية مواقف السيارات واأل

ؤثر بالسلب على المباني والتي تتحرك مع الهواء وت، حيث تعمل هذه المساحات على اإلنعاكسات الحرارية ( )الحرارية في المناطق الحضرية
، وللتخلص من هذه المشكلة يجب العمل على ( )تحتاج للتهوية الطبيعية الجيدة، والبعد عن أي مصدر مولد لطاقة حرارية والتيالمجاورة لها، 

لمبنى، فتكون مظللة ظل اكذلك يفضل وضع مواقف السيارات شمال المبنى، بحيث يقع عليها  .تظليل هذه المساحات لتقليل األحمال الحرارية
المظالت التقليدية سواء المصنوعة من المعادن أو األخشاب  األشجار، أو إستخدام ، ويكون التظليل عن طريقدون وضع أية وسائل للتظليل

 .أو من مواد أخرى
 تظليل الساحات العامة وممرات المشاة: 

بالفراغ العمراني، وتقليل الشعور باإلجهاد الحراري في ساعات  يعمل تظليل ممرات المشاة والساحات العامة على خفض درجات الحرارة
 ، منرق لتظليل الساحات وممرات المشاةالنهار خاصة بفصل الصيف، وتشجيع السكان على التجول والجلوس بالساحات نهارا، ويوجد عدة ط

والتظليل المشاة ضيقة ومتعرجة لسهولة تظليلها،  ل ممراتعمكان من أهمها و  التي كانت تطبق قديما في مدننا العربية، التقليدية الطرق أهمها
النباتات المتسلقة لتغطية البرجوالت، وزيادة نسبة إرتفاع المباني إلى عرض بواسطة البواكي وصفوف الشجار أو األقمشة، وكذلك إستخدام 

هذه البروزات بإلقاء الظالل على واجهات المباني الشارع لتحقيق نسبة من الظالل ال بأس بها، وعمل بروزات بواجهات المباني حيث تقوم 
 .وعلى أرضية الشارع

 :إنتاج الطاقة المتجددة بالفراغ العمراني 5-8

كما بالشكل رقم  راتيمكن استخدام الخاليا الشمسية في الفراغات العمرانية في شكل مظالت للساحات وممرات المشاة أو مواقف السيا
إستخدام أعمدة ووحدات  أيضا يمكنو تكون مصدرا من مصادر الطاقة لهذه المباني والفراغات العمرانية، أو على أسطح المباني، ل ،(2 )

 .بالموقع العام الطاقة وذلك لتوفير ،(7 )كما بالشكل رقم  اإلنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية،

             

بالخاليا الشمسية تظليل مواقف السيارات( 2 )شكل رقم                تعمل بالطاقة الشمسية إنارةأعمدة ( 7 )شكل رقم   

 (www.bonah.org) المصدر

                                                 
0 20، وزارة األشغال العامة واإلسكان، عمان دليل المباني الخضراء في األردن    -

1
  
2
  0 20 هرة،رسالة دكتوراه، كلية الهندسة، جامعة القا، "التصميم المناخي للمنشآت المعمارية:"عباس محمد الزعفراني-

http://www.bonah.org/
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 :بحالة الدراسة توظيف مبادئ العمارة الخضراء في تصميم الفراغات العمرانية -6
ي يمكن من خالل تطبيقها الوصول للراحة الحرارية والبيئية العمارة الخضراء كما ذكرنا من قبل، هي مجموعة من الحلول واإلقتراحات الت

، ، وفي هذا الصدد قام الباحث بتوظيف بعض من هذه المبادئ على نموذج لفراغ عمراني سكني قائم بمدينة المنيا الجديدةفي الفراغات العمرانية
 .راني أخضرللوصول لمقترح خاص بكيفية الوصول لفراغ عموذلك  ،(Ecotect)بمساعدة برنامج 

 :المستخدم في الدراسة العملية( Ecotect) برنامج المحاكاة  6-1

يساعد التصميم المناخي بمساعدة برامج الحاسب اآللي في اتخاذ القرارات التصميمية المناخية بدون مجهود كبير في الحسابات 
ا يسمح بتسهيل عملية التصميمم المناخي، ليمكن استخدامها الرياضية وذلك من خالل تطبيق مباشر ألفكار تكنولوجيا التصميم بشكل عام، مم

أداة تصميم بيئية متكاملة والتي تزاوج عمليات الحسابات المختلفة  (Ecotect)ويعد برنامج . في مراحل مبكرة من التصميم المعماري والعمراني
الخطوات األساسية المطلوبة للبرنامج إنشاء نموذج إفتراضي  ؛ ومن( )مع واجهة رسم ثالثية األبعاد( الشمسية، الحرارية، اإلضاءة، وغيرها)

كما يتطلب البرنامج تحديد المواد اإلنشائية المكونة لكل جزء من أجزاء المبنى، حيث يحتوي البرنامج على مكتبة . ( )ثالثي األبعاد للمبنى
ويحتوي البرنامج على الكثير  حاجة المستخدم؛ب المركبات الجاهزة للمركبات اإلنشائية الجاهزة، ومكتبة للمواد اإلنشائية في حالة إذا لم تناس

ظالل وانعكاسات المبنى من الداخل والخارج ألي وقت في  ويتميز البرنامج بعمل .من األوامر والخصائص التي يمكن اإلستفادة منها في عمله
التصميم المفصل ألنظمة التظليل بشكل و لتفاعلية حول المبنى، اليوم وأي موقع على األرض، وعمل خرائط المسار الشمسي اليومية والسنوية ا

التحليل الشمسي من خالل القدرة على حساب وتصور اإلشعاع الشمسي الساقط على النوافذ وسطح الغالف الخارجي للمبنى لحساب و صحيح، 
 لبعد الثالث، ملفات المعلومات المناخيةعبارة عن الشكل التصميمي للمبنى في ا مدخالت البرنامجو . سمات التصميم الشمسي للمبنى

((DXFأفالم متحركة الصورو جداول للبيانات، و ومخرجات البرنامج عبارة عن أشكال بيانية، . ، أنواع مواد البناء، أنظمة التهوية الداخلية. 

 :نموذج الفراغ العمراني محل الدراسةالتقييم البيئي للوضع الراهن ل 6-2

موقع النموذج محل ( 8 )، ويوضح الشكل رقم في شمال مدينة المنيا الجديدةة في منطقة إسكان الشباب يقع النموذج محل الدراس
النيل أمام مدينة المنيا، في قلب الصحراء الشرقية، وتبعد عن مدينة  على الضفة الشرقية لنهر مدينة المنيا الجديدة تقعو  .الدراسة من المدينة

 .إتصال مدينة المنيا الجديدة بمدينة المنيا( 9 )ويوضح الشكل رقم  .كم 54 اهرة كم وعن مدينة الق 5  المنيا األم

               

إتصال مدينة المنيا الجديدة بمدينة المنيا( 9 )شكل رقم              موقع منطقة إسكان الشباب من المدينة( 8 )شكل رقم   
  (جهاز مدينة المنيا الجديدة -هيئة المجتمعات العمرانية)المصدر  (                   Googel Earth)المصدر          

                                                 
1
 - http://www.squl.com/ecotect 

2
- Dr.Marsh.andrew.J "Thermal Modiling. The Ecotect way" ,Issue No. 002, 2006 
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 وصف الفراغ العمراني محل الدراسة : 
شمال الشرق واإلتجاه جنوب الغرب، ويأخذ الفراغ  حالة الدراسة، حيث يأخذ التوجيه الفراغ العمرانينموذج  (4 ) الشكل رقم يوضح

رتفاع المباني   :8 عرضه إلى طولهونسبة ، (فراغ خطي)شكل طولي بإنحناء ناحية الشرق  المواد المستخدمة في نهو الفراغ و  .م 5 تقريبا، وا 
ن الدبش، بعض تبليطات من اإلنترلوك، مساحات من التبليطات األسمنتية، مساحات م من أرضيةهي (   ) العمراني كما بالشكل رقم

 بياض تتكون من طوب، بياض مونة أسمنتية، وطبقة النهو األخيرة عبارة عن بالفراغ العمرانيحوائط المباني المحيطة و  ؛المساحات المزروعة
 .وال يوجد سقف للفراغ ؛بيج طرطشة بلون

                     
 الفراغ العمرانيالمواد المستخدمة في (   )شكل رقم                             نموذجالشكل وتوجيه ( 4 ) شكل رقم

 (الباحث)المصدر                                           (جهاز مدينة المنيا الجديدة) درالمص
 األسباب البيئية إلختيار النموذج حالة الدراسة: 

وال يوجد أي وسائل تظليل للفراغ العمراني، وقلة األشجار والمساحات . مساحة الفراغ كبيرة ومعرضة لإلشعاع الشمسي لمدة طويلة
إستخدام . غرب بدال من توجيهه الحالي -وعة، وكذلك توجيه الفراغ العمراني والذي كان من األفضل أن يأخذ محور الفراغ اإلتجاه شرقالمزر 

التعديل على . مواد بناء غير مالئمة للبيئة الصحراوية مثل الخرسانة المسلحة وغيرها من المواد ذات التوصيل الحراري العالي بمسطحات كبيرة
الفراغ العمراني الذي أعده جهاز مدينة المنيا الجديدة وقام بتنفيذه بالفعل، والذي من خالله تم القضاء على المسطحات الخضراء  تصميم

ستبدالها بتبليطات أسمنتية وتبليطات من اإلنترلوك وبعض أماكن من األسفلت إلنتظار السيارات، والذي  زاد من الموجودة بالفراغات العمرانية وا 
 . ة األداء المناخي للفراغ العرانيصعوب

 اإلكتساب الحراري ألرضيات الفراغ العمراني: 

وخاصة في تم تحليل مقدار اإلشعاع الشمسي الساقط على الموقع العام للنموذج، من ممرات وأرصفة وطرق ومناطق مفتوحة وغيرها، 
  م/وات 024 الشمسي الساقط على الموقع العام حيث تصل إلى  زيادة معدالت اإلشعاع(   )ضح الشكل رقم يو و . الفترة الحارة من العام
 .في بعض المناطق

 اإلكتساب الحراري لحوائط الفراغ العمراني: 
مقدار اإلشعاع الشمسي الساقط (   )تم تحليل مقدار اإلشعاع الشمسي الساقط على الواجهات الجنوبية الغربية، ويوضح الشكل رقم 

اإلكتساب معدل  ، بينما المناطق المظللة عن طريق بروز البلكونات يصل م/وات 024 إلى  مقدار اإلشعاع، حيث يصل هذه الواجهاتعلى 
 . م/وات   7 إلى  الحراري فيها
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اإلكتساب الحراري لحوائط النموذج(   )اإلكتساب الحراري ألرضيات النموذج                       شكل رقم (   )شكل رقم   
 ( Solar Analysis-Sketchupبواسطة برنامج الباحث ) المصدر

 حالة الدراسة التظليل الخارجي للفراغ العمراني: 

نسبة اإلظالل قليلة، وذلك بسبب تباعد  نجد أن( Ecotect)بإستخدام برنامج بتحليل مستويات اإلظالل على مدار العام للكتل البنائية 
مستويات اإلظالل داخل نموذج الفراغ العمراني، ويوضح ( 0 )ضح الشكل رقم ويو ، الكتل البنائية، وعدم مراعاة األسس التخطيطية

 .مستويات إظالل الكتل البنائية( 5 )الشكل رقم 

   
 مستويات اإلظالل داخل الفراغ العمراني( 0 )شكل رقم 

 (Ecotectامج الباحث بواسطة برن) المصدر
 

 

 وذج على مدار العاممستويات إظالل الكتل البنائية بالنم( 5 )شكل رقم 
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 (Ecotectبواسطة برنامج الباحث )المصدر 
  الفراغ العمراني حالة الدراسةالهواء داخل حركة وسرعة: 

، حيث يؤثر توزيع الكتل تأثيرا كبيرا على حركة الهواء داخل الفراغ اخل الموقع العام للنموذجحركة الهواء د( 2 )يوضح الشكل رقم 
سرعة الهواء، والتي تصل داخل الفراغ ( 7 )ويوضح الشكل رقم .داخل الفراغ العمراني الهواء في بعض المناطقحيث تنعدم حركة . العمراني
 .ث/م 8.   ث، وتصل سرعة الرياح خارج الفراغ/م4.50: 8 .4 وفي بعض المناطق األخرى. ث/م4.4 العمراني

    
سرعة الهواء داخل الفراغ العمراني( 7 )شكل رقم             حركة الهواء داخل الفراغ العمراني            ( 2 )شكل رقم   

 (Ecotect الباحث بواسطة برنامج) المصدر
 تأثير مواد البناء المستخدمة على الراحة الحرارية: 

سم، وأستخدمت في الفتحات الشيش  سم ومونة التشطيب الداخلية والخارجية ال تتجاوز   الحوائط جميعها مبنية بالطوب سمك 
وأن هذه المواد ذات . الخصائص الفيزيائية لمادة الزجاج، ومواد البناء المستخدمة في الحوائط( 8 )مم، ويوضح الشكل رقم 2والزجاج بسمك 

 زيادةإكتساب حراري عالي، مما يؤدي إلى رفع درجة حرارة الفراغات الداخلية، ويقلل الشعور بالراحة، في الفترة الحارة من العام، ويؤدي إلى 
 .إستخدام وسائل التبريد الميكانيكية لضبط البيئة الداخلية
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الخصائص الفيزيائية لمواد البناء المستخدمة ومعدالت اإلنتقال الحراري لها( 8 ) رقمشكل   
 (Ecotectبواسطة برنامج )المصدر 

 :(Ecotect) توظيف مبادئ العمارة الخضراء في الفراغ العمراني بإستخدام برنامج 6-3
فكانت ( Ecotect)الباحث بتوظيف بعض مبادئ العمارة الخضراء على مستوى العمران بمدينة المنيا الجديدة، بمساعدة برنامج قام 

 :النتيجة كالتالي
 التوجيه األمثل للمباني بمدينة المنيا الجديدة: 

تم تحديد األشهر الحارة واألشهر  (Ecotect)برنامج  بواسطةالتي تم إستخدامها  الجديدة عن طريق البيانات المناخية لمدينة المنيا
، وقام البرنامج بتحديد اإلتجاه األمثل واألسوأ للمباني بالمدينة على نموجرام الشمس، كما هو موضح بالشكل رقم الجديدة الباردة لمدينة المنيا

 Over heated)الصيف ، حيث يحدد أشهر تحديد أشهر اإلتجاه األمثل واألسوأ للمباني لمدينة المنيا( 4 )يوضح الشكل رقم و  (.9 )

period) ويجب في هذه الفترة أن يصبح مسطح الواجهات الغربية والشرقية أقل ما يمكن وذلك لزيادة معدالت اإلشعاع الشمسي على هذه ،
( Under heated period) شتاءكذلك يحدد أشهر ال. الواجهات في الفترة الحارة من العام، مما يوثر على درجة حرارة الفراغات الداخلية

 .فيها اإلستفادة من زوايا الشمس والذي يجب
 

     
تحديد أشهر اإلتجاه األمثل واألسوأ للمباني( 4 )شكل رقم            الحارة والباردة على مدار العام      تحديد األشهر( 9 ) شكل رقم  

 (Ecotectالباحث بواسطة برنامج ) المصدر
 (1)لتصميم الفراغ العمرانيفضل األلبديل التخطيطي ا: 

النسيج  ،(  )كما بالشكل رقم وهذه البدائل  ، تم إفترض موقع لعمل عدة بدائل تخطيطية لتصميم موقع عام في المنطقة الحارة الجافة
قية والغربية، النسيج النقطي ذو الكتل المنفصلة، النسيج الشريطي ذو الواجهات الشمالية والجنوبية، النسيج الشريطي ذو الواجهات الشر 

 :البديل األفضل واألسوأ كالتالي إلختيار Ecotect))برنامج المتضام ذو األفنية الداخلية؛ وكانت نتيجة تقييم البدائل األربعة بواسطة 

o لشمالية هو البديل التخطيطي األفضل بسبب قلة اإلكتساب الحراري للواجهات ا: النسيج الشريطي ذو الواجهات الشمالية والجنوبية
 والجنوبية صيفا، وكذلك عدم وجود إشعاع شمسي على الواجهات الشرقية والغربية، وزيادة نسبة اإلظالل على مدار العام

                                                 
 
 02 ، ص2 20إسالم محمد حامد عيد، مرجع سابق،  - 
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o هو أقل البدائل كفاءة حيث يزداد نسبة نفاذية الواجهات الشرقية والغربية لوجود : النسيج الشريطي ذو الواجهات الشرقية والغربية
 .لي إزداد اإلكتساب الحراري صيفا، والواجهات الجنوبية ذات التأثير اإليجابي شتاءا تم غلقهاالفتحات بهما، وبالتا

 
 البدائل التخطيطية األربعة في تخطيط الموقع العام في المناخ الحار الجاف(   )شكل رقم 

 ( 2 4 إسالم محمد حامد عيد، )المصدر 
 راغ العمرانيالطبيعية لزيادة نسبة اإلظالل بالف إضافة العناصر:  

األشجار المخروطية أو البيضاوية الطويلة يمكن إستخدامها في تظليل الممرات  أن (Ecotect)برنامج حسب النتيجة المستخرجة من 
الخاصة بالمشاة أو الطرق الصغيرة، مما يؤدي إلى تقليل معدالت اإلشعاع الشمسي المباشر الساقطة على هذه المناطق، وزيادة مسطحات 

، فنجد أن األشجار المخروطية ها في التظليل األفقياألشجار المخروطية كبيرة الحجم ذات اإلرتفاع القصير نسبيا، يمكن إستخدامو  .اللاإلظ
هي األفضل في تظليل الواجهات، وخاصة الواجهات الغربية ذات اإلشعاع الشمسي الكبير، شريطة ضاوية عند زراعتها بجانب المبنى أو البي

األشجار على حجب اإلشعاع الشمسي الساقط على الفراغ العمراني السكني،  تساعدحيث  .ه األشجار بنفس إرتفاع المبنى أو تزيدأن تكون هذ
وزيادة نسبة اإلظالل وبالتالي تقليل الحمل الحراري داخل الفراغي العمراني، وحجب اإلشعاع الشمسي عن الواجهات المعرضة لإلشعاع 

داخل الفراغ العمراني معدل اإلشعاع الحراري (   )ويوضح الشكل رقم  .لحراري داخل الفراغات المعمارية الداخليةوبالتالي تقليل الحمل ا
 . م/وات 4.4األشجار، حيث يصل إلى بعد إضافة لنموذج الدراسة 
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داخل الفراغ العمراني بعد إضافة األشجار  م/وات 4.4معدل اإلشعاع الشمسي يصل (   ) شكل رقم  
 (Solar Analysis-Sketchupالباحث بواسطة برنامج ) المصدر

  المباني وأسطح واجهاتكاسرات الشمس ووسائل التظليل على إضافة: 

الواجهات الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية من أكثر الواجهات المعرضة لإلشعاع الشمسي على مدار العام، ويوضح الشكل رقم 
معدل اإلظالل بعد إضافة كاسرات ( 0 )لحالي لواجهات أحد المباني بالفراغ العمراني، ويوضح الشكل رقم معدل اإلظالل للوضع ا(   )

 4.4كذلك إضافة وسائل تظليل على سطح المبنى فأصبح معدل اإلشعاع الشمسي . الشمس وعمل بعض التعديالت على هذه الواجهات
 .م مسطح الواجهات المظللةفي معظم سطح المبنى، كذلك الحال بالنسبة لمعظ  م/وات

           

معدل اإلظالل بعد إضافة وسائل التظليلزيادة ( 0 )شكل رقم         معدل اإلظالل لواجهة أحد المباني    (   )شكل رقم   

 (Ecotect الباحث بواسطة برنامج) المصدر
 إضافة الخاليا الشمسية في الفراغ العمراني: 

حساب إنتاجية الخاليا الشمسية ألي مكان في العالم، تم إعداده بإستخدام قاعدة بيانات وكالة  برنامجوهو  Nasr))برنامج عن طريق 
 ويوضح الجدول ،شرق 8 4.72 شمال،   8.48 تم حساب إنتاجية الخاليا الشمسية بمدينة المنيا الجديدة عند خط عرض . ناسا الفضائية

ويكون توجيه األلواح نحو  (. )كانت نتيجة حساب إنتاجية الخاليا الشمسية كما بالجدول رقم بيانات موقع مدينة المنيا الجديدة، و  ( )رقم 
طريقة ( 2 )درجة، ويوضح الشكل رقم  2 ، بزاوية ميل (5 )شكل رقم كما بالالجنوب للحصول على أفضل النتائج الممكنة للخاليا الشمسية 

   . ( L2)متر، المسافة الحرة بين صفوف األلواح 4.00( H)ر، إرتفاع األلواح مت ( x)تركيب األلواح، حيث يكون عرض صفوف األلواح 
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كيلو وات، وتكون المساحة المطلوبة لتوليد  5 .4وقدرة اللوح الواحد . متر  . ( L3)متر، المسافة اإلجمالية بين صفوف األلواح الشمسية 
تكون بذلك قدرة توليد الطاقة على ، ف م 9 لنموذج حالة الدراسة تساوي با حيث أن مساحة المبنىو . ( )متر مسطح 0.2 كيلو وات قدرة هي 

 .كيلو وات 4 حوالي لمبنى الواحد سطح ا
 ( )بيانات موقع مدينة المنيا وحجم النظام(  ) جدول رقم

 وحدة القياس القيمة العنصر
  م/كيلو وات 952  اإلشعاع الشمسي السنوي

 شمال  8.487  خط العرض
 شرق 8 4.72  ولخط الط

 كيلو وات   قدرة األلواح الشمسية
 ( )%5 إنتاج األلواح الشمسية نظام تثبيت ثابت، نسبة فاقد (  ) جدول رقم

 المجموع ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغطس يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فبراير يناير الشهر
 207   9  4  04  59  58   2  58  57   5   5  0   44  اإلنتاج بالوات

 

                         
 طريقة تركيب الخاليا الشمسية ( 2 ) شكل رقم               توجيه الخاليا الشمسية نحو الجنوب( 5 ) شكل رقم

 (Nasrالخاليا الشمسية برنامج حساب إنتاجية ) المصدر
  إستخدام الوسائل السالبة: 

احة الحرارية بالفراغات الداخلية بمنطقة إسكان الشباب بمدينة المنيا الجديدة، بعد إستخدام الوسائل معدالت الر ( 7 ) يوضح الشكل رقم
. بعد إستخدام هذه الوسائل% 7 قبل إستخدام الوسائل البيئية السالبة، إلى% 4.4حيث تصل نسبة الراحة في شهر يناير من  البيئية السالبة،

وهذه الوسائل السالبة . بعد إستخدام هذه الوسائل %95ام الوسائل البيئية السالبة، إلى أكثر من قبل إستخد %5 وتصل في شهر مايو  من 
 :هي كالتالي
 .التسخين الشمسي السالب . 
 .زيادة سمك الغالف الخارجي . 
 .التحكم في فتحات التهوية، والتهوية الليلية . 
 .التهوية الطبيعية .0
 .التبريد بالتبخير .5
 . التبريد بتقليل الرطوبة .2

                                                 
 
 https://nasrsolar.com، (Nasr)برنامج حساب إنتاجية الخاليا الشمسية - 
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 معدل الراحة قبل وبعد إستخدام الوسائل البيئية السالبة( 7 ) شكل رقم

 (Ecotectمج الباحث بواسطة برنا) المصدر

 :النتائج -7

 :الدراسة النظرية نتائج 7-1

لمالئمة للمناخ إستخدام الحلول التصميمية والتخطيطية التقليدية ايجب لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والتوافق مع الظروف المناخية  . 
ستخدام مواد البناء محلية و  ،مكلفة للطاقة في عملية إنتاجها مثل األحجار واألخشابالبناء غير الكذلك استخدام مواد  ،الحار الجاف ا 

 . الصنع الموجودة بالبيئة المحيطة لمالئمة المناخ الحار الجاف، وتقليل النقل
ستخدام مواد البناء القابلة للتدوير، والتخلص من الللوصول للكفاءة في استخدام مواد البناء يجب  .  حد من إستخدام مواد البناء الجديدة، وا 

عادة بقايا المواد بطريقة صحيحة ستخدامها في  تدوير، وا   .الموقع العام زراعةالمياه الرمادية وا 
حترام مراعاة طبوغرافة الموقع وخطوط الكونتور والمسطحالبيئة المحيطة يجب  لتحقيق التوافق مع .  ات المائية الموجودة بالبيئة المحيطة، وا 

 .خطوط التنظيم واإلرتفاعات المقررة بالمنطقة، والبعد عن مصادر التلوث
 .لمراعاة العاملين والمستعملين، يجب العمل على تحقيق قواعد السالمة، وتحقيق الراحة الحرارية، والخصوصية .0
 .ن الفراغ العمراني المتسعمل وتقليل الحمل الحراري الفراغ العمراني الضيق أفضل من حيث كمية الظال .5
 .بغر  -للفراغ اإلتجاه شرق الطوليالمحور  يأخذفي المناخ الحار الجاف هو أن  للشوارع والفراغات العمرانيةالتوجيه األفضل  .2
 مثلالتربة الصماء  من المسطحات المصنوعة من ،أقل قدرة على التوصيل الحراريالمسطحات الخضراء بأرضيات الفراغ العمراني  .7

 .األسفلت واألسمنت وغيره، والتي تزيد من األحمال الحرارية بالفراغ
وبخلخلة الكتلة وعمل فناء داخلي تزداد ، 2. ويمكن ان تزيد إلى   . :  البنائية في المناخ الحار الجاف هي  ةالنسبة المثلى للكتل .8

 .وذلك لزيادة الظلالمسطحات الشمالية دون تأثير على نسبة اإلستطالة، 
 .قليل الحمل الحرارييو ، تظليل الساحات العامة وممرات المشاة ومواقف السيارات يقلل من كمية الحرارة المنبعثة من هذه المساحات .9

 :نتائج الدراسة التطبيقية 7-2

رق غرب، وذلك لتقليل الواجهات الشرقية لمبنى اإلتجاه شل الطولي محورالالتوجيه األمثل للمباني في المنطقة الحارة الجافة هو أن يأخذ  .4 
 .والغربية لزيادة معدالت اإلشعاع الشمسي عليها
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النسيج العمراني الشريطي ذو الواجهات الشمالية والجنوبية هو البديل التخطيطي األمثل لعمران المنطقة الحارة الجافة، بسبب قلة   .  
 . معدالت اإلظالل على مدار العاماإلكتساب الحراري للواجهات الشمالية والجنوبية، وزيادة 

 . م/وات 4.4يصل إلى لإستخدام األشجار في التظليل يعمل على حجب اإلشعاع الشمسي عن الواجهات والموقع العام،  .  
ستخدام و ، الطرق الصغيرةو أو البيضاوية الطويلة في تظليل ممرات المشاة األشجار المخروطية يفضل إستخدام   .   األشجار المخروطية ا 

 .الواجهات في تظليل لحجم ذات اإلرتفاع القصير نسبيارة اكبي
إضافة كاسرات الشمس وعمل بعض التعديالت لزيادة البروزات، بالواجهات الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية يعمل على تقليل الحمل   .0 

 4.4الشمسي الساقط عليها حتى يصل ل الحراري عن طريق حجب اإلشعاع الشمسي عن هذه الواجهات، وبالتالي تقليل معدل اإلشعاع 
 .ألسطح المباني والمسطحات المفتوحة إلضافة وسائل التظليل كذلك الحال بالنسبة .في معظم مسطح الواجهات  م/وات

 .الياإضافة الخاليا الشمسية بالفراغ العمراني يسهم بتوليد طاقة كهربية كبيرة جدا بجانب توفير الظل للمسطحات التي تغطيها هذه الخ .5 

 :التوصيات -8
الفراغ العمراني بمدينة المنيا الجديدة، كمثال تطبيقي لمدن نموذج  العمارة الخضراء والمستدامة على من خالل دراسة تطبيق مبادئ

 :المناخ الحار الجاف، توصلت الدراسة إلى عدة توصيات هامة هي كالتالي
 .يحقق الراحة الحرارية وتخطيط المواقع السكنية، للوصول لفراغ عمراني بيئي يوصى بأهمية إستخدام برامج المحاكاة البيئية في تصميم . 
النسيج العمراني الشريطي ذو الواجهات الشمالية والجنوبية لعمران المنطقة الحارة الجافة، بسبب قلة اإلكتساب الحراري يوصى بإختيار  . 

 . العامللواجهات الشمالية والجنوبية، وزيادة معدالت اإلظالل على مدار 
 .قدر اإلمكان يةلتقليل الواجهات الشرقية والغرب غرب، -بحيث يأخذ محور المبنى اإلتجاه شرق يوصى بتوجيه المباني . 
يصل معدل اإلشعاع ليوصى بإستخدام األشجار في التظليل حيث يعمل ذلك على حجب اإلشعاع الشمسي عن الواجهات والموقع العام،  .0

األشجار المخروطية أو البيضاوية الطويلة في تظليل الممرات الخاصة بالمشاة أو الطرق بإستخدام  ويوصى.  م/وات 4.4الشمسي إلى 
 .الواجهات األشجار المخروطية كبيرة الحجم ذات اإلرتفاع القصير في تظليل، و الصغيرة

ستخدام المياه الرمادية في الزراعة، و لزيادة الرطوبة وتحسين األداء المناخي للفراغات الخارجية يوصى بزيادة المسطحات الخضراء  .5  .ا 
ل بالوسائ كان التظليل يوصى بزيادة مسطح اإلظالل على مستوى الموقع العام لما له من فائدة كبيرة في تقليل الحمل الحراري، سواء .2

 .بالخاليا الشمسية أو التقليدية
والجنوبية الغربية لتقليل الحمل الحراري عن طريق حجب يوصى بإضافة كاسرات الشمس وزيادة البروزات، بالواجهات الجنوبية الشرقية  .7

 .اإلشعاع الشمسي عن هذه الواجهات، وبالتالي تقليل معدل اإلشعاع الشمسي الساقط عليها 
يوصى بإضافة الخاليا الشمسية على أسطح المباني، والمساحات المفتوحة بالفراغ العمراني لتوليد الطاقة الكهربية وتوفير الظل  .8

 .ات التي تغطيها هذه الخالياللمسطح
ستخدام مواد البناء المحليةالمحلييوصى بعمل التصميم المعماري والعمراني بحيث يالئم المناخ  .9 والبعد عن التصميمات . والطبيعية ، وا 

 .العمرانية والمعمارية التي ال تناسب المناخ، والمكررة في جميع المدن الجديدة على إختالف أنواع المناخ بها
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 :المراجع -9
تأثير العوامل المناخية في المناطق الصحراوية على التشكيل المعماري للمسكن األسالمي وأثر ذلك على تشكيل : أحمد حمدي صادق ( 

 779 ، رسالة دكتوراه، قسم العمارة، كلية الهندسة والتكنولوجيا بالمطرية، جامعة حلوان، " المسكن الصحراوي المعاصر في شمال أفريقيا

. 

رسالة " استخدام المحاكاة لتقييم وتحسين األداء الحراري للمباني السكنية دراسة حالة مدينة أسيوط الجديدة"د عبدالمنطلب محمد عليأحم (2

  .  20، جامعة أسيوط، كلية الهندسة ،ماجستير
 .2002قاهرة، ، بحث منشور، كلية الهندسة، جامعة ال"دبي إلى أين"العولمة والتنمية المستدامة": أحمد يحيى راشد (2

 .2 20، جامعة القاهرة، كلية الهندسة، رسالة دكتوراه" كفاءة األداء الحراري للعمران الصحراوي الحديث في مصر" إسالم محمد حامد عيد (9

شور، بحث من" مدخل للتخطيط البيئي المستدام -التحكم البيئي في عمران المدن الصحراوية المصرية" :بكر هاشم بيومي، امام على عبدهللا (2

  .     20 قسم التخطيط العمراني، كلية الهندسة، جامعة األزهر،
رسالة  ،(دراسة باستخدام الحاسب اآللي) تقيم وتوقع أداء بعض وسائل التحكم في االكتساب الحراري على أغلفة المباني: ثروت المهيملي (2

 .737 الهندسة، جامعة القاهرة،  ماجستير، قسم العمارة، كلية

  44 القاهرة، الطبعة األولى،  الدار الثقافية للنشر،"  العمارة والبيئة في المناطق الصحراوية الحارة: "جالخالد سليم ف (7
رسالة ماجستير، كلية الهندسة،  ،العالقات الجدلية بين الالندسكيب والمبنى من منظور فكرة العمارة الخضراء:"دعاء عصمت عبدالقادر (8

 .442 جامعة القاهرة، 
 . 0 20، وزارة األشغال العامة واإلسكان، عمان ي الخضراء في األردندليل المبان (7

مدينة أسيوط الجديدة )تأثير الظروف المناخية على التجمعات السكنية بالمدن الصحراوية بصعيد مصر :"رياض محمد عبد هللا الشميري (0 

 .2002رسالة ماجستير، كلية الهندسة، جامعة أسيوط،  ،(كمثال تطبيقي
، المؤتمر المعماري الدولي الرابع، العمارة والعمران على "مدخل لتطوير عملية البناء -العمران في توشكى"دسوقي وآخرون شريف كمال  (  

  .2000مارس ، 23:20، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، مشارف األلفية الثالثة
  .   0 20 ة دكتوراه، كلية الهندسة، جامعة القاهرة،رسال، "التصميم المناخي للمنشآت المعمارية" :عباس محمد الزعفراني (2 
 .2002، 2 222 ، مجلة العمران والتنمية، العدد "التنمية العمرانية في مدننا والمعايير البيئية": عبد العزيز الدوسري (2 
، مجلة المدينة العربية، العدد "يالتأثير التبريدي لنباتات المتنزهات العامة والحدائق في المناخ الموضع": عبد العزيز بن محمد العويد (9 

 .م2002، يوليو2  

رسالة ماجستير،  "العوامل المؤثرة على تخطيط وتنسيق الفراغات والمناطق الخضراء بالمجاورة السكنية المصرية" الحسيني  محمد علي (2 

 زهركلية الهندسة، جامعة األقسم التخطيط، 

 م777 ، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، ، رسالة دكتوراه"قرات الصحراوية في مصرالبيئة والتشكيل العمراني للمست": ليلي رفعت سليم (2 

، رسالة دكتوراة، ("مدخل لتشكيل طرق متوافقة مع اإلشعاع الشمسي) اإلشعاع الشمسي والنسيج العمراني"نيفين يوسف عزمي يوسف (2 

  .2007، جامعة القاهرة ،كلية الهندسة
 . 44 ، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة األولى" نحو عمارة خضراء -ق للبيئةالتصميم المعماري الصدي:"يحيى وزيري (8 

19) J.F. Griffiths: climate environment, the atmospheric impact on man, Elck Book Limited,  1976  
20) Mcpherson E.G, Rowntree R.A, Wagar J.a. 'Energy efficient landscape, Urban ForestLandscape,integrating 

multidisciplinary perspectives, University of Washington Press,Seattle,1994  
21) Olgyay V.: "Design with Climate", Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, Princeton 

University Press, Princeton, New Jersey, 1963 

22) Paul Gut, Dieter Ackerknecht:: Climate Responsive Building, Appropriate Building Construction in Tropical 
and Subtropical Regions, gote it skat, craterre, F39. 

23) Robinette and McClennon-“Landscape Planning for energy Conservation”, Van Nostrand Reinhold, 

1983. 

24) Salwa Abdel Moneim El-Ginidy: "The Effect of Building Envelope Desine on Energy Conservation" 

Master, Faculty of Engineering, Cairo University, 2010 

25) Dr.Marsh.andrew.J "Thermal Modiling. The Ecotect way" ,Issue, 2006 
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 .جهاز مدينة المنيا الجديدة ،الجديدة انيةهيئة المجتمعات العمروزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية،  (22

  https://nasrsolar.com، (Nasr) برنامج حساب إنتاجية الخاليا الشمسية (7 
  4 4 ، الميراث،التراث الحضاري في المدينة العربية المعاصرةجمال الهمالي الالفي،  (8 

(http://mirathlibya.blogspot.com.eg/ 20 0/02 ) 

 (http://cairo.all.biz/alhlaia-alsmsit-g21491#.WRHA_1ElHDc )2 4 قاسم، الخاليا الشمسية، اللبيز،  (9 
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Abstract: 

The climate condition in the hot dry region is characterized by high temperatures, low humidity, high 
thermal range, and lack of rain and plants. Urban design in this area needs special properties to achieve agreat 
effect of environmental compatibility. Attention should be paid to urban design because indoor climatic 
conditions depend on interaction between man, building and surrounding natural environmental. Achieving 
internal thermal comfort depends on overall climate improvement at the planning level. The main objective of 
this research is to achieve communication between urban design and environmental standards. In this regard, 
the research tries to know environmental standards for design urban spaces and employing the principles of 
green architecture in design urban spaces with the help of the environmental simulation program (Ecotect 
Analysis). In order to reach environmental urban design capable of adapting to local climatic conditions, 
minimize the use of energies and resources, achieving thermal comfort for users. To achieve this, the research 
present first, definition of urban green spaces, acquainted with the hot dry region in Egypt, then displays the 
principles of green architecture and the ways of employment in urban spaces, environmental standards for 
urban green spaces design. Finally, the research sets out aproposal for how to design agreen urban spaces by 
chieving optimum orientation for building and urban spaces, use of materials suitable for the local climate and 
employ plants and trees on urban spaces efficiently. 


