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ممخص البحث :تشكيؿ غالؼ العمارة والعمراف يمعب دو اًر كبي اًر في تحقيؽ ودعـ التوافؽ الحراري لممباني بالمناطؽ الصحراوية ،فالبحث يهػدؼ الػى

تقييـ وتحميؿ بعض نماذج مف أ غمفة التشكيؿ المعماري لموصوؿ ألنسب تصميـ متوافؽ مع الظػروؼ البيييػة المحيطػة باسػتخداـ البػرام الرقميػة فػي
التقيػيـ البييػي م ػؿ برنػام ( ،)ECOTECT-SOLAR ANALYSIS SKECHUPوكػذلؾ توظيػؼ وتقيػيـ التشػجير والمنظومػة الحيويػة حػوؿ
المباني والنطاؽ العمراني والتفكير في زراعة األسطح األفقيػة وال أرسػية لمػا لهػا مػف تػي ير إيجػابي عمػى البييػة وزيػادة الرقعػة الخهػرات وتقميمهػا لتمػوث
الهوات الخارجي وحجب االشعاع الشمسي المباشر بالفترة الحارة مف العاـ ،كػذلؾ التقيػيـ البييػي الرقمػي لمػا يسػمى بمنظومػة ال ػالؼ المػزدوج لمكتبػة
الجامعػػة االمريكيػػة بالقػػاجرة الجديػػدة واسػػتخراج النتػػاي والبيانػػات البيييػػة الرقميػػة التػػي ت كػػد نجػػاح جػػذا ال ػػالؼ المػػزدوج فػػي تػػوفير مػػا يقػارب هػػعؼ

الطاقػة المسػػتخدمة فػي التبريػػد خػالؿ الفتػرة الحػارة مػػف العػاـ والػػذي يػػتحكـ ايهػا فػػي معػدالت اءهػػاتة الطبيعيػة ومسػػتويات الهوهػات والػػتحكـ فػػي
معػػدالت االكتسػػاب والفقػػد الح ػراري حسػػب احتيػػاج الف ػراغ الػػداخمي لموصػػوؿ لمتطمبػػات ال ارحػػة الح ارريػػة المتكاممػػة وتقميػػؿ مسػػتويات اسػػتهالؾ الطاقػػة
المستنفذة بشكؿ عاـ.
الكممات الداللية :اءقميـ الصحراوي – التصميـ السالب – ديناميكية ال الؼ  -االنتقالية الح اررية – المنظومة الحيوية – ال الؼ المزدوج.
-1المقدمة

يعتبر تحقيؽ الراحة الح اررية اآلمنة داخؿ المباني مف أجـ أجداؼ العممية التصػميمية البيييػة لمعمػارة والعمػراف  ،]5فمفهػوـ ال ارحػة الح ارريػة المتكاممػة
في تحقيؽ التوازف ما بيف درجة ح اررة المحيط الحيوي الخارجي مع درجة ح اررة الفراغ الداخمي المستخدـ ،واف مف يتحكـ في درجػة جػذا التػوازف جػو

ػبت عمػػى
ال ػػالؼ المعمػػاري ،إال أف معظػػـ المبػػاني عنػػد نشػػيتها باألقػػاليـ الحػػارة ال ت ارعػػي المعػػايير المناخيػػة او المحػػيط الحيػػوي ،بػػؿ أصػػبحت عػ ً
استهالؾ الطاقػة العامػة والبييػة ،حيػث تسػتهمؾ المبػاني بصػفتها العامػة نصػؼ إجمػالي الطاقػة الكهرباييػة المولػدة مػف عػدة مصػادر  ،]2واف ال ػالؼ
المشكؿ لمعمراف والمباني يم ؿ الهوية التصميمة والتسابؽ عمى تصميـ الواجهػات المميػزة معماريػا والتػي تػـ تصػميمها فػي منػاطؽ أخػرو م ػؿ أوروبػا
والمنػػاطؽ البػػادرة م ػػؿ اسػػتخداـ الواجهػػات الزجاجيػػة بك افػػة والمكشػػوفة لمشػػمس المباشػرة ونقػػؿ تمػػؾ التصػػميمات دوف احػػداث أي ت ييػرات تحمػػي مػف
االشعاع الشمسي والح اررة الخارجية وكذلؾ دوف الرجوع الى المعايير البييية المحمية الخاصة باألقاليـ الحارة .]1
-1-1هدف البحث


التقييـ الرقمي باستخداـ البرام البييية لممعايير الماليمة لم الؼ الخارجي لممبنى والعمراف الواقع باءقميـ الحار.



تقيػيـ ال ػػالؼ المػػزدوج وال ػػالؼ الحيػوي والمػ ر فػػي نقػػؿ ومنػػع الحػ اررة ا نػػات الفتػرة الحػػارة والبػػاردة وكػذلؾ الميػػؿ والنهػػار بػػاليوـ الواحػػد دوف
استهالؾ طاقة ميكانيكية كبيرة لمتبريد أو التسخيف والحصوؿ عمى متطمبات الراحة الح اررية الداخمية بيقؿ استهالؾ لمطاقة العامة.
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 -2-1المشكمة البحثية


المباني السكنية تحتؿ المركز األوؿ في استهالؾ الطاقة الكهربايية المولدة مف عدة مصادر مستنفذة .]5



تحتؿ المباني الخدمية والتجارية المركز ال اني في استهالؾ الطاقة وخاصة المستشفيات وتصؿ الى  % 02مف إجمالي الطاقة الكهربايية
العامة .]5



احتي ػػاج المب ػػاني بش ػػكؿ ع ػػاـ لكمي ػػات كبيػ ػرة م ػػف الطاق ػػة الكهربايي ػػة الالزم ػػة لت طي ػػة احم ػػاؿ التبري ػػد الميك ػػانيكي والت ػػي يمك ػػف تقمي ػػؿ نس ػػبة
االستهالؾ وفقا لتصميـ المبنى البييي بشكؿ يتالتـ ويتكيؼ مع المحيط الحيوي والذي يسمى بالتصميـ السالب.



معدالت استهالؾ الطاقة لمفرد الواحد مف الطاقة الكهربايية المولدة تصؿ الى معدالت كبيرة وخاصة في المناطؽ الحارة .]2



عدـ الوعي ال قافي في ترشيد استهالؾ الطاقة سوات لمفرد المستخدـ او المصمـ ووجوب إحداث ت ييػرات فػي المعػايير المحميػة بشػكؿ عػاـ
في قوانيف البنات الموحدة وادماج قوانيف الطاقة بشكؿ إلزامي سوات عمى المستوو التصميـ العمراني او تصميـ المبني الواحد .]1

 -3-1الفرضية البحثية

البييػػة الصػػحراوية المص ػرية تنتمػػي معظمهػػا الػػى اءقمػػيـ الحػػار والتػػي ت ػ ر عمػػى الخصػػايل التشػػكيمية والتصػػميمية لممػػدف والمبػػاني ،واف ال ػػالؼ

الخػػارجي لممبػػاني وكػػذلؾ ال ػػالؼ الحيػػوي الخػػارجي المحػػيط بالمبػػاني مػػف اجػػـ المفػػردات البيييػػة التصػػميمية والتػػي تعتبػػر بم ابػػة بش ػرة االنسػػاف التػػي
تعطيػػا الحمايػػة والتكيػػؼ مػػع المحػػددات الخارجيػػة ،فبقػػدر االجتمػػاـ بػػال الؼ الخػػارجي المحػػيط بالمػػدف والمبػػاني وتصػػميما بشػػكؿ بييػػي ماليػػـ يكػػوف
النجاح في توفير بيية داخمية مناسبة تتمتع بشروط الراحة الح اررية المتكاممة ،شكؿ رقـ (.]2 )5
 -4-1منهجية الدراسة

تقييـ المنظومة التشكيمية لمعمارة والعمراف والمحيط الحيوي بحالة الدراسة (القاجرة الجديدة) ،والتقييـ البييػي الرقمػي لمنظومػة ال ػالؼ المػزدوج لمكتبػة
الجامعػة االمريكيػة بالقػاجرة الجديػدة بإسػتخداـ برنػام ) ،]22[)SOLAR ANALYSIS SKECHUPوجػو عبػارة عػف برنػام تحميمػي لمنمػاذج
المعمارية وقياس معدالت االشعاع الشمسػي السػاقط مػع تحديػد موقػع المشػروع واتجػال الشػماؿ السػتكماؿ نتػاي التحميػؿ ويػتـ قياسػها بػالوات/ـ ،2امػا

برنام ) ]25 (ECOTECTاستخدـ فػي جػذا البحػث فػي قيػاس معػدالت االظػالؿ عمػى مػدار العػاـ لمكتػؿ البناييػة الرقميػة ووهػع نمػوجراـ الشػمس
وقياس معدالت التبريد قبؿ وبعد إزالة الحايط المزدوج لمكتبة الجامعة االمريكية لتقييـ كفاتتا في ترشػيد الطاقػة ،كػذلؾ اسػتخراج المعػدالت المناخيػة
لموقع المشروع وفقا لمممؼ المناخي الرقمي المعتمد لمدينة القاجرة مف شركة .]23 Energy Plus

شىً سلُ ( :)1دٕ٠بِ١ى١خ غالف اٌّجٕ ٝف ٟاٌتذىُ ثبٌّؤثشاد اٌخبسج١خ ٚاٌذاخٍ١خ [.]11
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-2الخصائص البيئية لإلقميم المناخي لحالة الدراسة (القاهرة الجديدة)

بما اف التعريؼ العاـ لمعمارة جي اف يتناسب الفراغ مع النشاط اءنساني المطموب ،اما التعريؼ الشامؿ لمعمارة فػي ظػؿ المفهػوـ البييػي والتػي تػوفر

بييػػة مريحػػة بػػيف الطبيعػػة والمحػػيط الحيػػوي واالنسػػاف ،فتقػػع مصػػر بالنطػػاؽ الحػػار والػػذي ي طػػي اغمػػب مسػػاحة ارض مصػػر مػػف حػػدود مصػػر مػػع
السوداف حتى الدلتا ،فالنطاؽ الحار يتسـ بدرجات ح اررة مرتفعػة وخاصػة بالصػيؼ واف المػدي اليػومي بػيف درجػات الحػ اررة بالميػؿ والنهػار كبيػرة جػدا
 ،] 0واف معدؿ الرطوبة منخفض مع عدـ تساقط االمطار عمى مدار العاـ وكذلؾ معدالت كبيػرة مػف االشػعاع الشمسػي القػوي ا نػات النهػار( ،شػكؿ
رقـ ،) 2مما يوجب إنشات عمراف يتحكـ في متطمبات جذا النطاؽ الصحراوي وتقميؿ معػدالت اسػتهالؾ الطاقػة باسػتخداـ مػا يسػمى بمعػايير التصػميـ
السالب( ،شكؿ رقـ ،)0والتػي تػـ ذكػر بعهػها بعػد اسػتخراج تحميػؿ بيانػات المنػاخ كم ػاؿ لمدينػة القػاجرة باسػتخداـ برنػام Consultant Climate

واحتمالية تطبيقها بنسب متفاوتة وتي يرجا اءيجابي عمى العمراف والمبنى والطاقة .]55
دسجبث انذشاسة يئىٌت

االشؼبع انشًغً
يخىعػ االشؼبع انشًغً

دسجت انذشاسة انجبفت

االشؼبع انشًغً انًببشش

دسجت انذشاسة انشغبت

االشؼبع انشًغً انًُؼكظ

انًجبل انذشاسي
انًجبل انًشٌخ

شىً سلُ (ِ :)2ؼذالد دسجبد اٌذشاسح اٌجبفخ ٚاٌشطجخ ٚوزٌه ِؼذالد االشؼبع اٌشّس ٟاٌّجبشش ٚإٌّؼىس ٌّذٕ٠خ
اٌمب٘شح .]18[ Climate Consultant 6.0Program - Cairo Weather Data -

100 %

شىً سلُ ( :)3استشات١ج١بد اٌتصّ ُ١اٌج١ئ ٟاٌسبٌت ػٍِ ٝذاس اٌؼبَ ػٍ ٝاٌخش٠طخ اٌس١ىِٛتش٠خ ٌّذٕ٠خ اٌمب٘شح
.]18[ Climate Consultant 6.0Program - Cairo Weather Data
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 -3النطاق الصحراوي العمراني كمنظومة غالف عام

اف المعػ ػػايير التخطيطيػ ػػة لممػ ػػدف بالنطػ ػػاؽ الصػ ػػحراوي عمػ ػػى مػ ػػر العصػ ػػور وخاصػ ػػة بمص ػ ػػر ت ػ ػ ر بش ػ ػػكؿ كبي ػ ػػر عم ػ ػػى منظومػ ػػة األدات الح ػ ػراري
ال ػ ػػداخمي لممب ػ ػػاني وق ػ ػػدراتها عم ػ ػػى ت ػ ػػوفير مع ػ ػػدالت ال ارح ػ ػػة الح ارري ػ ػػة داخ ػ ػػؿ الف ارغ ػ ػػات ،فتش ػ ػػكيؿ العمػ ػ ػراف ج ػ ػػزت ال يتجػ ػ ػ أز م ػ ػػف منظوم ػ ػػة ال ارح ػ ػػة

الح ارري ػ ػػة الداخمي ػ ػػة لممب ػ ػػاني  ،]5وم ػ ػػع زي ػ ػػادة المع ػ ػػدالت الس ػ ػػكانية والخ ػ ػػدمات العام ػ ػػة وتػ ػ ػوافر الم ػ ػػادة والتكنولوجي ػ ػػا وتػ ػ ػوافر الوس ػ ػػايؿ الميكانيكي ػ ػػة
لمتبريػ ػ ػػد شػ ػ ػػديدة االسػ ػ ػػتهالؾ لمطاقػ ػ ػػة وكػ ػ ػػذلؾ ق ػ ػ ػوانيف البنػ ػ ػػات الموحػ ػ ػػدة التػ ػ ػػي وهػ ػ ػػعت شػ ػ ػػروط البنػ ػ ػػات وفقػ ػ ػػا لممتطمبػ ػ ػػات الوظيفيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى حسػ ػ ػػاب
المع ػ ػػايير البييي ػ ػػة نظػ ػ ػ ار لمواجه ػ ػػة الزي ػ ػػادة الس ػ ػػكانية بخ ػ ػػدماتها والت ػ ػػوفير االقتص ػ ػػادي ،ب ػ ػػالرغـ اف فػػ ػػي العص ػ ػػور القديم ػ ػػة وع ػ ػػدـ تػ ػ ػوافر الوس ػ ػػايؿ
الميكانيكيػ ػػة لمتبريػ ػػد كػ ػػاف البنػ ػػات العم ارنػ ػػي أك ػ ػػر فهمػ ػػا لمبييػ ػػة وعػ ػػدـ التػ ػػي ير عميهػ ػػا بالسػ ػػمب وتخميػ ػػؽ الوسػ ػػايؿ التصػ ػػميمية السػ ػػالبة عمػ ػػى مسػ ػػتوو

العمراف أو المبنى لمتكيؼ مع ظروؼ المناخ الصحراوي.
فنػ ػػرو فػ ػػي تصػ ػػميـ الش ػ ػوارع أو البيػ ػػوت م ػ ػػؿ بيػ ػػت السػ ػػحيمي أو عمػ ػػى سػ ػػبيؿ الم ػ ػػاؿ شػ ػػارع المعػ ػػز  ،]52وجػ ػػو اف يػ ػػتـ اختيػ ػػار النسػ ػػي العم ارنػ ػػي
المتهػ ػ ػػاـ لتػ ػ ػػوفير منظومػ ػ ػػة االظػ ػ ػػالؿ المناسػ ػ ػػبة لمش ػ ػ ػوارع والمم ػ ػ ػرات المحيطػ ػ ػػة لممبػ ػ ػػاني واف يكػ ػ ػػوف المطػ ػ ػػؿ الخػ ػ ػػال لكػ ػ ػػؿ مبنػ ػ ػػى جػ ػ ػػو الفنػ ػ ػػات

الػ ػػداخمي لتحقي ػػؽ الخصوصػ ػػية وكػ ػػذلؾ لمػ ػػتحكـ ف ػػي منظومػ ػػة تخػ ػزيف اله ػ ػوات البػػػارد ل ػػيال واسػ ػػتخداما لمف ارغػػػات الداخميػ ػػة نهػػػا ارر ا نػ ػػات الفتػ ػرة الحػ ػػارة

مػ ػػف السػ ػػنة ،واف مػ ػػا يسػ ػػمى بػ ػػالجزيرة الح ارريػ ػػة نجػ ػػد فػ ػػي عص ػ ػرنا جػ ػػذا اف المنػ ػػاطؽ الريفيػ ػػة والبيييػ ػػة ال يػ ػػر معدلػ ػػة جػ ػػي أقػ ػػؿ درجػ ػػات ح ػ ػ اررة مػ ػػف

المػ ػ ػػدف الجديػ ػ ػػدة الناشػ ػ ػػية ومػ ػ ػػع التطػ ػ ػػور العم ارنػ ػ ػػي والتكنولوجيػ ػ ػػا واختيػ ػ ػػار مسػ ػ ػػطحات الزجػ ػ ػػاج والمبػ ػ ػػاني العالي ػ ػ ػة المكشػ ػ ػػوفة لاشػ ػ ػػعاع الشمسػ ػ ػػي
المباشػ ػػر واختيػ ػػار منظومػ ػػة الطاق ػػة الميكانيكيػ ػػة أ ػ ػػر بشػ ػػكؿ سػ ػػمبي وسػ ػػيو عمػ ػػى المنػ ػػاخ العػػػاـ عمػ ػػى مسػ ػػتوو العػ ػػالـ واص ػػبحنا نعػ ػػاني مػ ػػف مفػ ػػاجيـ
االحتباس الحراري وزيادة في معدالت درجات الح اررة( ،شكؿ رقـ.)1

دسجت دشاسة آخش انُهبس

يُطمت صساػٍت

عكٍ شبه دعشي

دذٌمت

عكٍ دعشي

يشكض انًذٌُت

حجًغ حجبسي

عكٍ شبه دعشي

يُطمت سٌفٍت

شىً سلُ ( :)4اٌجض٠شح اٌذشاس٠خ ٌٍٕطبلبد اٌؼّشأ١خ اٌّختٍفخ [.]21

 -4الغالف الحيوي وتأثيره عمى العمارة والعمران

يعتب ػ ػػر ال ط ػ ػػات النب ػ ػػاتي داخ ػ ػػؿ الم ػ ػػدف ج ػ ػػو ال ػ ػػالؼ الحي ػ ػػوي المػ ػ ػ ر عم ػ ػػى تحس ػ ػػيف ج ػ ػػودة البيي ػ ػػة الداخمي ػ ػػة والخارجي ػ ػػة م ػ ػػف مس ػ ػػتويات التم ػ ػػوث
وأيهػ ػػا تقميػ ػػؿ معػ ػػدالت االحمػ ػػاؿ الح ارريػ ػػة ،واف اسػ ػػتعماالت األ ارهػ ػػي مػ ػػف مبػ ػػاني وصػ ػػناعة وطػ ػػرؽ ونقػ ػػؿ وخػ ػػدمات أدت الػ ػػى زيػ ػػادة االحمػ ػػاؿ

الح ارريػ ػػة وكػ ػػذلؾ أصػ ػػبحت البييػ ػػة الخارجيػ ػػة المكشػ ػػوفة او المطػ ػػورة ال تػ ػػتحكـ فػ ػػي تنقيػ ػػة اله ػ ػوات بسػ ػػبب نقػ ػػل نسػ ػػبة المحػ ػػيط الحيػ ػػوي الخػ ػػارجي
 ،] 3لػ ػػذلؾ يجػ ػػب الحفػ ػػاظ عمػ ػػى معػ ػػدالت الز ارعػ ػػة الخارجيػ ػػة وتوزيعهػ ػػا بطريقػ ػػة محكم ػ ػػة لالسػ ػػتفادة مػ ػػف أنظم ػ ػػة التظميػ ػػؿ وتنقيػ ػػة اله ػ ػوات وكػ ػػذلؾ
الػ ػ ػػتحكـ فػ ػ ػػي سػ ػ ػػرعة واتجػ ػ ػػال وح ػ ػ ػ اررة الريػ ػ ػػاح ،واف المحػ ػ ػػيط الحيػ ػ ػػوي الخػ ػ ػػارجي المكػ ػ ػػوف مػ ػ ػػف األشػ ػ ػػجار والنباتػ ػ ػػات ال أرسػ ػ ػػية بيحجامهػ ػ ػػا المختمفػ ػ ػػة
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تحج ػػب اشػ ػػعة الشػ ػػمس المباشػ ػرة ال يػ ػػر مرغػ ػػوب فيهػ ػػا ا ن ػػات الفت ػ ػرة الحػ ػػارة مػ ػػف الع ػػاـ  ،]4فالشػ ػػكؿ رقػ ػػـ( )2يوهػ ػػح م ػػدي قػ ػػدرة ز ارعػ ػػة األشػ ػػجار
حوؿ المباني في التي ير المباشر عمى خفض درجة الح اررة لمفراغات الداخمية لممباني.

بذوٌ صساػت أشجبس
صساػت اشجبس

شىً سلُ ( :)5دسجبد اٌذشاسح داخً اٌّجبٔ ٟلجً ٚثؼذ صساػخ األشجبس دٌٙٛب [.]9

 -1-4التوظيف الشجري كغالف ديناميكي

م ػ ػػف اج ػ ػػـ وظ ػ ػػايؼ التش ػ ػػجير ح ػ ػػوؿ المب ػ ػػاني ج ػ ػػو حج ػ ػػب أش ػ ػػعة الش ػ ػػمس المباشػ ػ ػرة إم ػ ػػا عم ػ ػػى األس ػ ػػطح األفقي ػ ػػة أو إظ ػ ػػالؿ العنص ػ ػػر الش ػ ػػجري

لممحػ ػػيط البنػ ػػايي حولػ ػػا  ،]4فعنػ ػػدما يكػ ػػوف النسػ ػػي العم ارنػ ػػي ذو واجهػ ػػات شػ ػػمالية وجنوبيػ ػػة فيصػ ػػبح حػ ػػؿ التشػ ػػجير فػ ػػي اءظػ ػػالؿ سػ ػػهؿ وذلػ ػػؾ
الن ػ ػػالؽ الواجهػ ػػات ال ربيػ ػػة والش ػ ػرقية ذات التعػ ػػرض لاشػ ػػعاع الشمسػ ػػي العػ ػػالي بػ ػػالفترة الحػ ػػارة  ،]1وكػ ػػذلؾ اذا كنػ ػػا نتحػ ػػدث فػ ػػي الفت ػ ػرة البػ ػػاردة
م ػػف العػ ػػاـ فيجػ ػػب اختيػ ػػار أش ػ ػجار ذات وظيفػ ػػة حيوي ػػة بتسػ ػػاقط اوراقهػ ػػا بفت ػ ػرة الشػ ػػتات وذلػ ػػؾ لمس ػػماح بػ ػػدخوؿ اشػ ػػعة الشػ ػػمس لممبػ ػػاني عػ ػػف طريػ ػػؽ
الواجهات الجنوبية لتسخيف المبنى في تمؾ الفترة ( ،]6شكؿ رقـ .)3
َمم انطبلت انشًغٍت ٌُخفط انى دىانً % 20
نشجشة َبظجت األوساق وكثٍفت فً انصٍف

َمم انطبلت انشًغٍت ٌشحفغ انى دىانً % 70
نشجشة يخغبلطت االوساق فً انشخبء

لطبع ببنىاجهت انجُىبٍت
شكككىً سلكككُ ( :)6اٌتٛظ١كككل اٌشكككجشٌٍٛ ٞاجٙكككبد اٌجٕٛث١كككخ ٚاالسكككتفبدح ِكككٓ اٌذٕ٠بِ١ى١كككخ اٌذ٠ٛ١كككخ ٌ شكككجبس
ثتغ١ش شىٍٙب ف ٟاٌفتشح اٌذبسح ٚاٌجبسدح ِٓ اٌؼبَ []13
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 -2-4زراعة االسطح االفقية والرأسية كغالف حيوي

االسطح الخهرات ال تنحصر في الحدود الجماليػة فقػط ولكػف لهػا اجػداؼ سػيكولوجية ووظيفيػة لحمايػة المبنػى مػف العوامػؿ البيييػة الخارجيػة ،وكػذلؾ
توفي ار في استهالؾ الطاقة في تبريد الفراغات الم طاة بهذا النظاـ الحيػوي وتخفػيض نسػبة التمػوث وزيػادة الرقعػة االفقيػة الخهػرات  ،]50ولػيس كمػا
يقاؿ انا يحتاج الى عمميات ري بشكؿ مستمر او صيانة دورية لممحافظة عميا ولكف يوجد ما يسمى بالسقؼ البييي الحيػوي وجػو عبػارة عػف نباتػات
وأنظمة تشجير تتكيؼ مع العوامؿ البيييػة الخارجيػة وفقػا لظػروؼ المنػاخ الحػارة والبػاردة بيقػؿ اسػتهالكا لمميػال ويتػرؾ السػقؼ بػدوف تػدخؿ بشػري فػي
زراعتا ،فهو مع مػرور الوقػت يػزرع تمقاييػا بتػردد الحيػاة البريػة متم مػة فػي الطيػور والحيوانػات األخػرو ،ويوهػح الشػكؿ رقػـ ( )4الفػرؽ بػيف درجػات

الح اررة لمفراغ الداخمي عند استخداـ السطح األخهػر او مػواد العػزؿ البناييػة األخػرو ،والشػكؿ رقػـ ( )5يوهػح شػكؿ ز ارعػة االسػطح ال أرسػية او مػا
يسمى بالحدايؽ المعمقة.
االعطخ راث انصٍغت انهىٍَت انغبيمت

االعطخ انخعشاء

دسجت انذشاسة انخبسجٍت

شىً سلُ ( :)2اٌفشق ث ٓ١دسجبد اٌذشاسح ٌ سطخ اٌخضشاء ٚاالسطخ
راد اٌص١غخ اٌٍ١ٔٛخ اٌغبِمخ [.]4

شىً سلُ ( :)8فٕذق ثبسن س٠ٚبي سٕغبفٛسح – اٌذذائك اٌّؼٍمخ ا ٚاٌشأس١خ
[.]4

 -5التأثير البيئي لمغالف المزدوج لممبنى

اف الهػ ػػدؼ الرييسػ ػػي مػ ػػف غػ ػػالؼ الف ػ ػراغ المعمػ ػػاري والعم ارنػ ػػي جػ ػػو تحقيػ ػػؽ ال ارحػ ػػة الح ارريػ ػػة الداخميػ ػػة ،ويمكػ ػػف تقيػ ػػيـ الكفػ ػػاتة المناخيػ ػػة ألي حػ ػػؿ

معمػ ػػاري وعم ارنػ ػػي بمقػ ػػدار كمػ ػػي ،فالبػ ػػد مػ ػػف حسػ ػػاب المت ي ػ ػرات التػ ػػي ت ػ ػ ر عمػ ػػى ال ارحػ ػػة الح ارريػ ػػة داخػ ػػؿ كػ ػػؿ ف ػ ػراغ مػ ػػف ف ارغػ ػػات المبنػ ػػى م ػ ػػؿ

درج ػ ػػة حػ ػ ػ اررة ج ػ ػوات ال رف ػ ػػة والرطوب ػ ػػة النسػ ػػبية لمهػ ػ ػوات وس ػ ػػرعة حركػ ػػة الهػ ػ ػوات ال ػ ػػداخمي  ،]55ام ػ ػا درج ػ ػػة الحػ ػ ػ اررة االشػ ػػعاعية المتوس ػ ػػطة فتح ػ ػػدد
بناتاً عمى درجات ح اررة أسطح الحوايط واألسقؼ ومواصفاتها الفيزيايية واالشعاعية.

كمػ ػػا أف أقصػ ػػى كميػ ػػة ح ػ ػ اررة تػ ػػدخؿ إلػ ػػي ال رفػ ػػة تبعػ ػػا لاشػ ػػعاع الشمسػ ػػي المباشػ ػػر والمنتشػ ػػر السػ ػػاقط عمػ ػػي األسػ ػػطح الخارجيػ ػػة لممبػ ػػاني والتػ ػػي
تنتقػ ػػؿ خػ ػػالؿ الجػ ػػدراف واألسػ ػػقؼ ح ػ ػوالي السػ ػػاعة ال ال ػ ػػة أو الرابعػ ػػة بعػ ػػد الظهػ ػػر بس ػ ػػبب التخمػ ػػؼ الزمن ػ ػػي أو م ػ ػػا يعػ ػػرؼ بظػ ػػاجرة التػ ػػوجيف وجػ ػػو
الف ػػرؽ الزمن ػػي ب ػػيف سػ ػػقوط األش ػػعة الشمس ػػية عمػ ػػي الج ػػدراف وانتقاله ػػا إلػ ػػي داخ ػػؿ ال رف ػػة( ،الشػ ػػكؿ رقػ ػػـ )6يوه ػػح كمي ػ ػة الحػ ػ اررة المنتقم ػػة لمف ػ ػراغ

خػ ػػالؿ الس ػ ػػاعة م ػ ػػف المص ػ ػػدر الرييسػ ػػي والعناص ػ ػػر المعماري ػ ػػة المخت ػ ػػارة فػ ػػي التشػ ػ ػكيؿ الخ ػ ػػارجي لممبن ػ ػػى وتعام ػ ػػؿ تم ػ ػػؾ المت يػ ػ ػرات م ػ ػػع مع ػ ػػدالت
االكتساب والفقداف الحراري .]51
ويته ػ ػػح اف حجػ ػػب اءشػ ػػعاع المباشػ ػػر مػ ػػف خػ ػػالؿ الفتحػ ػػات يقمػ ػػؿ بشػ ػػكؿ كبيػ ػػر كمي ػ ػػة الح ػ ػ اررة المنبع ػ ػػة ،واف ال ػ ػػالؼ المػ ػػزدوج لممبنػ ػػى يمك ػ ػػف
اف يقوـ بهذل الوظيفة.
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إشؼبع يببشش خالل انفخذبث
كًٍت انذشاسة
انًُخمهت  /انغبػت

األعمف
انخغشٌب
انفخذبث بخىصٍم
انذىائػ

انضيٍ انالصو

شىً سلُ (ِ :)9ؼذالد االوتسبة ٚاٌفمذاْ اٌذشاسٌ ٞمطبػبد اٌّجٕ.]14[ ٟ

 -1-5أنظمة تحكم اغمفة المباني

وال ش ػ ػػؾ اف تط ػ ػػور أنظم ػ ػػة البن ػ ػػات والم ػ ػػادة وك ػ ػػذلؾ األنظم ػ ػػة الكمبيوتري ػ ػػة المعق ػ ػػدة الت ػ ػػي أص ػ ػػبحت ت ػ ػػتحكـ بش ػ ػػكؿ كبي ػ ػػر ف ػ ػػي منظوم ػ ػػة التص ػ ػػميـ

واالنشػ ػػات ،وكػ ػػذلؾ قػ ػػد سػ ػػاجمت فػ ػػي تقيػ ػػيـ المعػ ػػايير البيييػ ػػة لممبػ ػػاني والعم ػ ػراف قبػ ػػؿ نشػ ػػيتها عػ ػػف طريػ ػػؽ المحاكػ ػػاة وذلػ ػػؾ لموصػ ػػوؿ الػ ػػى انسػ ػػب

الحموؿ التي توفر الطاقة واالنسب اقتصادياً ووظيفياً  ،]52فاألنظمة التش يمية ل الؼ المبنى تتهمف تكامؿ ال ة مبادئ:

 ذاتية التحكم :حيث تتحكـ طبيعة المادة بنوعهػا وخصايصػها وحجمهػا وك افتهػا فػي تحسػيف كفػاتة العػزؿ الحػراري والصػوتي فهػال عػف تشػكيمها
الكتمي وتوجيهها وفقا لطبيعة المناخ والمحيط الحيوي الخارجي دوف استخداـ أي وسايؿ الكتروميكانيكية فعالة مستهمكة لمطاقة.

 ذاتية االستتدامة :وفيػا يػتـ توظيػؼ منظومػة التبريػد والتسػخيف مػف والػى المبنػى لمحفػاظ عمػى الطاقػة واعػادة تػدوير الهػوات بمنظومػة ذكيػة تسػمح

بالحصوؿ عمى الراحة الح اررية عمى مدار العاـ في الفتػرة الحػارة والبػاردة ،وكػذلؾ كيفيػة االسػتفادة مػف منظومػة االشػعاع والهػوات بت ميػؼ المبنػى

اما بالخاليا الشمسية أو توربينات الهوات الص يرة لتوليد الطاقة النظيفة المتجددة .]50
 المنظومتتتة المركبتتتة :ويكػػوف شػػامالً مػػا تػػـ ذك ػرل أعػػالل ،كمػػا يشػػمؿ مسػػتخرجات اءنتػػاج والتقنيػػة الوظيفيػػة عاليػػة التطػػور والػػتحكـ التكنولػػوجي

لالستفادة القصػوو مػف الطاقػة وانتاجهػا بمػا يخػدـ المبنػى والعمػراف والمحػيط االيكولػوجي دوف جػدر لممػواد والطاقػة ،ويػتـ عػرض نمػوذج معمػاري
شامؿ لهذل األنظمة يتسـ بال الؼ البيومناخي المستداـ الديناميكي فهال عف توظيفا لمتكنولوجيا بينظمة متعددة عالية الكفاتة .]50

لذلؾ ييتي دور أجمية تفعيؿ ديناميكية تظميؿ الواجهات وتظميؿ األجػزات المفتوحػة مػف المبنػى والمعرهػة لاشػعاع الشمسػي المباشػر سػوات باسػتخداـ
الوسايؿ التقميدية لاظالؿ بيشكالها المعروفة الكاسرات او المشربيات وغيرجا او تطوير فاعميتها لتتناسػب مػع متطمبػات العصػر الحػديث  ،]20كمػا
الى تـ استخدامها بمدينة مصدر وما تـ استخدامها بشكؿ ميكانيكي ت مؽ وتفتح حسب الحاجة بإحدو األبراج اءدارية بمدينة ابوظبي وذلػؾ لمػا لهػا
مف أجمية اقتصادية وبييية ومجتمعية( ،شكؿ رقـ.)50
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كبعشاث شًغٍت انكخشوٍَت ببشج إداسي -ابىظبً

واجهت يبُى بًذٌُت يصذس  -ابىظبً

شىً سلُ ( :)10أٔظّخ اظالي اٌٛاجٙبد سٛاء ثبٌٛسبئً اٌسبٌجخ ا ٚاٌّ١ىبٔ١ى١خ اٌّتذشوخ (ثشج اداس ٞثّذٕ٠خ اثٛظج – ٟأدذ اٌّجبٔ ٟثّذٕ٠خ ِصذس) [.]23

درسػتا
ومف أم مة المبػاني التػي يتحقػؽ فيهػا مػا يسػمى بػال الؼ الػذكي الػديناميكي جػو بػرج ميسػينياجا بكوااللمبػور لممعمػاري (كػيف يػان ) ،والػذي تػـ ا
بعنايػػة باسػػتخداـ الب ػرام الكمبيوتريػػة البيييػػة المتطػػورة فػػي تصػػميـ عػػدة سػػيناريوجات رقميػػة قبػػؿ االنشػػات واختيػػار التصػػميـ االنسػػب وفقػػا لمتطمبػػات
الظػػروؼ المناخيػػة الخارجيػػة مػػف اشػػعاع شمسػػي مباشػػر واظػػالؿ ورطوبػػة وغيرجػػا وكيفيػػة االسػػتفادة مػػف منظومػػة الطاقػػة المتجػػددة لتػػوفير اال ارحػػة

الح اررية الداخمية بيقؿ استهالؾ لمطاقة.
وصف المشروع:

برج ميسينياجا بكوااللمبور -لممعماري (كيف يان ) .]21
ويقع المبنى قرب كوااللمبور بماليزيا بحيث يعكس المبنى مبادئ المعماري وخبرتا في العمػارة البيومناخيػة (العمػارة الخهػرات) ،فػالمبنى يولػد الطاقػة
بػػدال مػػف اس ػتهالكها ،واف المنطقػػة المقػػاـ فيهػػا المبنػػى ذات منػػاخ اسػػتوايي حػػار ،تتفػػاوت فيػػا درج ػات الح ػ اررة بالميػػؿ والنهػػار ،ارتفػػاع المبنػػى  30ـ

و52دور.

فػػالمبنى لػػا حديقػػة سػػطح تعمػػؿ كف ػراغ اجتمػػاعي ومسػػطحات خه ػرات وتشػػجير يسػػتمر ألعمػػى لتوليػػد األكسػػجيف والعم ػؿ عمػػى تبريػػد المبنػػى ،نوافػػذ
غاطسة في الواجهات الشرقية وال ربية مزودة بكاسرات شمس مف األلومينيوـ  ،]21حػوايط زجاجيػة فػي الواجهػات الشػمالية ،الخػدمات الرييسػية فػي
الواجهة ال ربية الحارة المعرهة لمشمس لتوفير الحماية لمف ارغػات الداخميػة مػف أشػعة الشػمس المباشػرة ،مػع اسػتخداـ كاسػرات شمسػية فػي الواجهػات
الجنوبية وال ربية المعرض لمشمس ،شرفات خارجية وأفنيػة معمقػة تمتػؼ بشػكؿ حمزونػي حػوؿ الواجهػات لتػوفير التهويػة الطبيعيػة لمف ارغػات الداخميػة،
ت طية مفرغة فوؽ السطح العموي لممبنى وخاليا شمسية مع وجود نظاـ لتجميع ميال األمطار عمى السطح .]51

بالتالي يوفر المبنى سنويا ما يقارب  500الؼ دوالر مف الته ػ ػ ػ ػػوية والتب ػريد الميكانيكي( ،شكؿ رقـ .)55
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شىً سلُ (ِٕ :)11ظِٛخ ٚدٕ٠بِ١ى١خ اٌتذىُ اٌزاتٌٍ ٟغالف اٌخبسجٌ ٟتذم١ك اٌشادخ اٌذشاس٠خ اٌذاخٍ١خ (ثشج ِ١س١ٕ١بجب) [.]24

 -2-5تقنيات وديناميكية الغالف المزدوج

يع ػ ػػد غ ػ ػػالؼ المبن ػ ػػي ج ػ ػػو المسػ ػ ػ وؿ الرييس ػ ػػي ف ػ ػػي انتق ػ ػػاؿ أو فق ػ ػػد الطاق ػ ػػة الح ارري ػ ػػة م ػ ػػف وال ػ ػػى المبن ػ ػػى ،وأف ديناميكي ػ ػػة التص ػ ػػميـ الس ػ ػػالب له ػ ػػذا

ال ػػالؼ تجع ػػؿ الفق ػػد الحػ ػراري بالش ػػتات أق ػػؿ م ػػا يمك ػػف وك ػػذلؾ ال ػػتحكـ ف ػػي االكتس ػػاب الحػ ػراري ف ػػي الفتػ ػرة الح ػػارة م ػػف الع ػػاـ ،ويص ػػؿ فق ػػد الطاق ػػة
خػ ػػالؿ غػ ػػالؼ المبنػ ػػى الػ ػػى  % 22-50مػ ػػف إجمػ ػػالي الطاقػ ػػة المسػ ػػتهمكة الداخميػ ػػة اعتمػ ػػادا عمػ ػػى المنػ ػػاخ الخػ ػػارجي وم ػ ػواد البنػ ػػات وأنظمػ ػػة العػ ػػزؿ
الجي ػ ػػدة الت ػ ػػي تػ ػ ػ دي الػ ػػى تقميػ ػػؿ الفاق ػ ػػد الح ػ ػراري بػ ػػالفترة الب ػ ػػاردة ومعػ ػػدؿ االكتس ػ ػػاب الح ػ ػراري ب ػ ػػالفترة الح ػ ػػارة ،ويمك ػ ػػف الوصػ ػػوؿ ال ػ ػػى مػ ػػا يس ػ ػػمى

بازدواجية ال الؼ الخارجي لممبنى وايجاد فراغ جوايي يعمؿ كحاجز حراري وكحاجز لمرياح أ نات فترة الشتات .]52
وعم ػ ػػى الػ ػػرغـ م ػ ػػف تمػ ػػؾ المميػ ػ ػزات لم ػ ػػالؼ الم ػ ػػزدوج لممبنػ ػػى بكاف ػ ػػة أشػ ػػكالا إال جنػ ػػاؾ تخ ػ ػػوؼ م ػ ػػف زي ػ ػػادة التك ػ ػػاليؼ الخاص ػ ػػة بالتنفيػ ػػذ ،أو ع ػ ػػدـ
التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى تم ػ ػػؾ األنظم ػ ػػة الميكانيكي ػ ػػة والتكنولوجي ػ ػػة لممبن ػ ػػى ،والسػ ػ ػ اؿ ج ػ ػػو :جػػ ػػؿ يمكػػ ػػف اس ػ ػػتخداـ نظػػ ػػاـ األغمفػػ ػػة المزدوج ػ ػػة فػػ ػػي المب ػ ػػاني
الخدمية والسكنية القايمة وأيها التي لـ تنفذ بحيث تكوف متوافقة بيييا ومتوافقة مع مفهوـ االستدامة وترشيد الطاقة .]54
 -3-5مميزات التصميم السالب لمواجهات المزدوجة

يتكا مؿ جذا النظاـ مع اسػتراتيجيات التصػميـ السػالب مػف حيػث التهويػة الذاتيػة والػتحكـ فػي االكتسػاب والفقػد الحػراري حسػب احتيػاج الفػراغ الػداخمي
لموصوؿ الى معدالت الراحة الح اررية واالقتصاد في استهالؾ الطاقة  ،]20وعمى سبيؿ الم اؿ والتجربػة يػتـ تحميػؿ أحػد المبػاني الخاصػة بالجامعػة
االمريكيػػة الجديػػدة بالقػػاجرة الجديػػدة باسػػتخداـ الب ػرام البيييػػة الرقميػػة م ػػؿ ( )ECOTECT-SOLAR ANALYSIS SKECHUPوجػػو مبنػػى
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المكتبة والمصمـ عمى معايير التصميـ البييي السالب واستخداـ ازدواجية ال الؼ الخارجي لمتحكـ في البييية الداخمية والخارجية ،والشكؿ رقـ ()52
يوهح نموذج مبسط لديناميكية احد األغمفة المزدوجة  .]53وتتم ؿ مميزات الواجهات المزدوجة بشكؿ عاـ عمى:
 التهويتتة الطبيعيتتة فتتي ااجتوام الغيتتر مناستتبة :الػػتحكـ فػػي التهويػػة يعػػد أك ػػر الطػػرؽ فاعميػػة فػػي الػػتحكـ باسػػتهالؾ الطاقػػة واالسػػتفادة مػػف
التهويػػة الطبيعيػػة الذاتيػػة دوف الحاجػػة الػػى تشػ يؿ أنظمػػة ميكانيكيػػة لمتبريػػد والتهويػػة الداخميػػة ،وأيهػػا الػػتحكـ فػػي سػػرعة الريػػاح ونسػػبة التمػػوث

الهوايي الخارجي.
 ديناميكية التحكم في االكتساب والفقد الحراري :يعػد عبعػد وحجػـ وشػكؿ وتوجيػا ال ػالؼ المػزدوج المسػ وؿ األكبػر عػف معػدالت االكتسػاب
والفقد الحراري لمفراغ الداخمي ،وأف مف ديناميكيػة تصػميما جػو فهػـ حػ اررة الشػمس وزواياجػا واالشػعاع الشمسػي المباشػر والمػنعكس ومعرفػة مػا
جي األوقات التي يمكف االستفادة مف االشعاع الشمسي في فترة الشتات أو الحماية منا في فترة الصيؼ.
 التحكم في اإلضامة الطبيعية وشدتها :تقميػؿ كميػة اءهػاتة الصػناعية مطموبػة وخاصػة إذا كنػا نػتكمـ عمػى مبنػى خػدمي أو اجتمػاعي أو
تعميمػػي يعمػػؿ طػػوؿ فتػرة النهػػار ،واف اءهػػاتة الطبيعيػػة وشػػدتها تػػتحكـ فػػي صػػحة الفػراغ الػػداخمي و ارحػػة مسػػتخدميا واف الواجهػػات المزدوجػػة

بكافة اشكالها وبتجويفها الهوايي وبعدجا عف ال الؼ الرييسي لممبنى يقمؿ نسبة تي ير االبهار الهويي النػات عػف الػدخوؿ ال ازيػد مػف اءهػاتة
الطبيعية ال ير مرغوب فيها.
 عتتزل الضوضتتام الخارجيتتة :واف المهػػاـ الرييسػػية لمواجهػػات المزدوجػػة جػػي إيجػػاد منطقػػة وسػػطية تحجػػب تػػي ير الهوهػػات والصػػوت مػػف
الخارج الى الداخؿ وكذلؾ العكس.

غالف انًبُى انًٍكبٍَكً انًضدوج

شىً سلُ ( :)12اٌغالف اٌّضدٚج اٌزوٚ ٟػاللتٗ ثبٌّؤثشاد اٌخبسج١خ ٚاٌذاخٍ١خ ٚادت١بجبد االٔسبْ [.]19

 -4-5إمكانية تطبيق الغالف المزدوج عمى المباني بمصر

ال شؾ اف ال الؼ المزدوج لواجهات المباني لا عدة عوامؿ بييية واقتصادية واجتماعية ،فالعامؿ البييي ال يتعارض ابدا مع متطمبػات المنػاخ الحػار
الصحراوي بؿ اف جذا النظاـ التوأمي مف ال الؼ جو ابسط األنواع الديناميكية لحماية المبنى مف العوامؿ البييية الخارجية (شكؿ رقـ.)50

واف العامؿ االقتصادي لهذا ال الؼ تيتي مكاسبا بعد إنشايا في تكاليؼ استهالؾ الطاقة الميكانيكية سوات في التبريد او التسخيف الداخمي لف ارغػات
الداخمية لممبنى عمى المدو البعيد ،فالتكمفػة عاليػة فػي بدايػة االنشػات ولكػف مػع اسػتداما المبنػى واالسػتهالؾ اليػومي لمطاقػة المسػتنفذة أصػبح المبنػى

يرشػػد الطاقػػة الميكانيكيػػة عػػف المبنػػى الػػذي يسػػتهمؾ طاقػػة مسػػتنفذة ذو الواجهػػات العاديػػة ،واف تمػػؾ الواجهػػات المزدوجػػة ال تحتػػاج بعػػد ذلػػؾ الػػى
مصاريؼ تش ؿ او صيانة عف تمؾ الوسايؿ الميكانيكية التي تحتاج الى صيانة وتكمفة تش يؿ عالية.
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امػػا العامػػؿ االجتمػػاعي يصػػؿ فػػي ارحػػة المسػػتخدميف وزيػػادة انتاجياتػػا وتػػوفير الخصوصػػية ،واف ال ارحػػة المتكاممػػة تػػيتي بسػػبب تػوافر البييػػة الداخميػػة
المناسبة مف اهاتة طبيعية مناسبة وكذلؾ التهوية الماليمة في كافة األجوات عمى مدار العاـ .]51
ادخبفففففففففبط انهفففففففففىاء
انغبخٍ

حصبػذ انهىاء
انغبخٍ
شففففففففففبغبث نغفففففففففذب
انهفففىاء حؼًفففم ببنطبلفففت
انشًغٍت
خالل فخشة انصٍف

انشففففففبببٍر انخبسجٍففففففت
يفخىدت
( 26دسجت يئىٌت)

انشفبغبث يُغهمت
خالل فخشة انشخبء

انشبببٍر انذاخهٍت
يغهمت
( 24دسجت يئىٌت)

انشفففففبببٍر انخبسجٍففففففت
يغهمت
( 7دسجبث يئىٌت)

يأخز انهىاء يفخىح

يأخز انهىاء يغهك

شفففجش كثٍفففف – هفففىاء
يبشد يظهم

شففجش أوسالففه حغففبلطج
– هففففىاء عففففبخٍ غٍففففش
يظهم

شفبغبث يفخىدت نغذب انهىاء
حؼًم ببنطبلت انشًغٍت
خالل فخشة انصٍف

انشفففففففبببٍر انذاخهٍفففففففت
يُغهمت
( 24دسجبث يئىٌت)

انشفبغبث يُغهمت
خالل فخشة انشخبء

شىً سلُ ( :)13إٌظبَ اٌذٕ٠بِ١ىٌٍ ٟغالف اٌّضدٚج ٚاٌتذىُ فِ ٟتطٍجبد إٌّبر اٌخبسجٚ ٟاٌذاخٍ( ٟأدذ ِجبٔ ٟجبِؼخ ٚاتشٌ – ٛوٕذا) [.]16
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 -6التقييم الرقمي لمغالف الحيوي

وفيها يمكف تبسيط االشكاؿ واالحجاـ المختمفة لألشجار في تكوينها الهندسي لقياس تحقيػؽ تي يرجػا عمػى منظومػة التظميػؿ وتقميػؿ االشػعاع الشمسػي

عمػػى المس ػػتويات األفقيػػة وال أرس ػػية ،وحسػػاب تم ػػؾ المع ػػدالت ف ػػي أح ػػد األيػػاـ الح ػػارة مػػف الع ػػاـ ( 5يولي ػػو) وباسػػتخداـ البػ ػرام الرقميػػة م ػػؿ برن ػػام
(.)ECOTECT-SOLAR ANALYSIS SKECHUP
 -1-6وصف التجربة

الدراسة تشمؿ الشكؿ ونطاؽ الظالؿ لنوعيف مف التشجير شايعيف االستخداـ في البيية الصحراوية المصرية
-

الشكؿ البيهاوي :تـ تحويؿ الشكؿ العاـ إلى شكؿ جندسي في جذل التجربػة ،فارتفػاع الشػجر البيهػاوي يصػؿ الػى  52ـ والقطػر األوسػط

لمشجرة الواحدة يصؿ الى  1ـ.

 الشكؿ المخروطي :تـ استخداـ نموذجيف مف الشكؿ المخروطي باالرتفاعات الكبيرة والمتوسطة (الشجر المخروطي الكبيػر يتػراوح ارتفاعػاالى حوالي 52ـ وقطر1ـ) و (الشجر المخروطي متوسط الحجـ يصؿ ارتفاعا الى حوالي 1ـ وقطر 2ـ).
 -2-6النتائج المستخرجة

نجد أف األشجار المخروطية جي األنسب في تظميؿ ممرات المشاة ويختمؼ ارتفاعها وفقا لعرض ذلؾ الممر( ،شكؿ رقـ .)51

 الشػجر المخروطػي كبيػػر الحجػـ والػػذي يتػراوح ارتفاعػا الػػى حػوالي ـ 52وقطػػر1ـ يظمػؿ مسػطح يقػػدر ب 3ـ فػي االتجػػال الشػمالي لمشػػجرةوفقػػا لحركػػة الشػػمس فػػي أحػػد أيػػاـ الفت ػرة الحػػارة مػػف العػػاـ ( 5يوليػػو) ،وتختمػػؼ ك افػػة الظػػؿ كممػػا اقتربنػػا مػػف الشػػكؿ الرييسػػي والقاعػػدة
المخروطية لمشجرة.
 الشجر المخروطي متوسط الحجػـ والػذي يتػراوح ارتفاعػا الػى حػوالي 1ـ وقطػر2ـ يظمػؿ مسػطح يقػدر ب 2ـ فػي االتجػال الشػمالي لمشػجرةوفقػػا لحركػػة الشػػمس فػػي أحػػد أيػػاـ الفت ػرة الحػػارة مػػف العػػاـ ( 5يوليػػو) ،وتختمػػؼ ك افػػة الظػػؿ كممػػا اقتربنػػا مػػف الشػػكؿ الرييسػػي والقاعػػدة

المخروطية لمشجرة.

نجػػد اف األشػػجار االسػػطوانية كمػػا بالشػػكؿ رقػػـ ( )52جػػي األنسػػب فػػي تظميػػؿ الواجهػػات وخاصػػة الواجهػػات الجنوبيػػة ال ربيػػة ذات التعػػرض الكبيػػر
لاشعاع الشمسي المباشر أ نات الفترة الحارة مف العاـ ،فتصؿ ك افة االظالؿ خالؿ أحد أياـ الفترة الحارة مف العاـ الى  4-2ساعات إظػالؿ كامػؿ
عمى الواجهات ال ربية والجنوبية ال ربية والمعرهة لاشعاع الشمسي المباشر.

انشًبل

شىً سلُ ( :)14أٔظّخ ٚسبػبد االظالي ٌ شجبس اٌّختٍفخ خالي اٌفتشح
اٌذبسح ِٓ اٌؼبَ ػٍ ٝاٌّست ٜٛاالفم(ٟاٌجبدث).

شىً سلُ ( :)15أٔظّخ ٚسبػبد االظالي ٌ شجبس خالي اٌفتشح اٌذبسح ِٓ
اٌؼبَ ٚتأث١شٖ ػٍ ٝاٌٛاجٙبد اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ(اٌجبدث).
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 -7التقييم الرقمي لمغالف المزدوج (مثال تطبيقي :الجامعة االمريكية بالقاهرة الجديدة – مبنى المكتبة الرئيسية)

 -1-7وصتتتتتف التجربتتتتتة :يعتب ػ ػػر الح ػ ػػرـ الجدي ػ ػػد لمجامع ػ ػػة األمريكي ػ ػػة بالق ػ ػػاجرة الجدي ػ ػػدة تيكي ػ ػػداً عم ػ ػػى وج ػ ػػود تص ػ ػػميـ معم ػ ػػاري وعم ارن ػ ػػي مالي ػ ػػـ
لمصػ ػ ػػحرات والبييػ ػ ػػة المحيطػ ػ ػػة وكػ ػ ػػذلؾ عمػ ػ ػػى وجػ ػ ػػود إج ػ ػ ػراتات بيييػ ػ ػػة مبتك ػ ػ ػرة لجعػ ػ ػػؿ الحػ ػ ػػرـ الجديػ ػ ػػد نموذج ػ ػ ػاً جيػ ػ ػػدا لمتنميػ ػ ػػة البيييػ ػ ػػة المسػ ػ ػػتدامة،

وباعتبػ ػ ػػارل صػ ػ ػػديقاً لمبييػ ػ ػػة فػ ػ ػػإف الموقػ ػ ػػع قػ ػ ػػد تػ ػ ػػـ تصػ ػ ػػميما لممشػ ػ ػػاة فقػ ػ ػػط حيػ ػ ػػث تقػ ػ ػػؼ السػ ػ ػػيارات عمػ ػ ػػى األط ػ ػ ػراؼ بمنػ ػ ػػاطؽ مظممػ ػ ػػة لهػ ػ ػػا وتصػ ػ ػػؿ
اءم ػ ػػدادات عب ػ ػػر نف ػ ػػؽ لمخ ػ ػػدمات يص ػ ػػؿ طول ػ ػػا  5.3كيم ػ ػػومتر تح ػ ػػت األرض ويم ػ ػػر عب ػ ػػر الح ػ ػػرـ بالكام ػ ػػؿ  .]22وتش ػ ػػمؿ الخ ػ ػػدمات الت ػ ػػي ي ػ ػػتـ

نقمه ػ ػا عبػ ػػر النفػ ػػؽ جميػ ػػع عمميػ ػػات التسػ ػػميـ واالسػ ػػتالـ مػ ػػف مبػ ػػاني الحػ ػػرـ وشػ ػػبكة األليػ ػػاؼ الهػ ػػويية واألسػ ػػالؾ الخاصػ ػػة باألعمػ ػػاؿ التكنولوجيػ ػػة،
(شكؿ رقـ.)53
ويقػ ػػوؿ الػ ػػدكتور عبػ ػػد الحمػ ػػيـ إب ػ ػراجيـ ،أحػ ػػد المهندسػ ػػيف المعمػ ػػارييف الرييسػ ػػييف بالمشػ ػػروع ،أف الحػ ػػدايؽ تسػ ػػاعد عمػ ػػى تك يػ ػػؼ اله ػ ػوات البػ ػػارد الػ ػػذي

يتجمػ ػػع أ نػ ػػات الميػ ػػؿ ويقػ ػػوـ بتهويػ ػػة الحػ ػػرـ كمػ ػػا أ نػ ػػات النهػ ػػار ،وقػ ػػد تػ ػػـ تشػ ػػييد ح ػ ػوايط المبػ ػػاني المزدوجػ ػػة طبق ػ ػاً ألنظمػ ػػة إدارة الطاقػ ػػة والتػ ػػي تقمػ ػػؿ

م ػ ػػف تك ػ ػػاليؼ اسػ ػػتخداـ أجه ػ ػزة التكييػ ػػؼ والتدفيػ ػػة بنسػ ػػبة  % 20عمػ ػػى األقػ ػػؿ ،وتػ ػػـ تص ػ ػػنيع ح ػ ػوالي  % 50م ػ ػػف الح ػ ػوايط الخارجيػ ػػة لمحػ ػػرـ مػ ػػف
الحجػ ػػر الرممػ ػػي الػ ػػذي يسػ ػػاعد عمػ ػػى جعػ ػػؿ الحج ػ ػرات بػ ػػاردة خػ ػػالؿ النهػ ػػار ودافيػ ػػة أ نػ ػػات الميػ ػػؿ ،ومػ ػػف أجػ ػػؿ التقميػ ػػؿ مػ ػػف المخمفػ ػػات فػ ػػإف الحجػ ػػر
الرممي المتبقي مف البنات قد تـ إعادة تدويرل واستخداما في بنات حايط الخريجيف الذي يحيط بالحرـ .]22

وفػ ػػي اءجمػ ػػالي يحتػ ػػوي الحػ ػػرـ الجديػ ػػد عمػ ػػى  51253نخمػ ػػة و 31640شػ ػػجرة و 24نػ ػػافورة ،وقػ ػػد تػ ػػـ تص ػ ػػميـ الحػ ػػرـ الجديػ ػػد السػ ػػتيعاب 2.200
طالبػ ػ ػاً و 5.200أس ػ ػػتاذاً وموظفػ ػ ػاً وج ػ ػػو يق ػ ػػع عم ػ ػػى مس ػ ػػاحة  230ف ػ ػػداف( ،ش ػ ػػكؿ رق ػ ػػـ ،)54ويق ػ ػػدـ الح ػ ػػرـ الجدي ػ ػػد مػ ػ ػوارد عالي ػ ػػة التقني ػ ػػة لمط ػ ػػالب
واألسػ ػػاتذة مػ ػػف جميػ ػػع أنحػ ػػات العػ ػػالـ ويػ ػػدم التقاليػ ػػد الحه ػ ػرية والمعماريػ ػػة المص ػ ػرية فػ ػػي الحػ ػػرـ الحػ ػػديث والػ ػػذي صػ ػػمـ ليكػ ػػوف سػ ػػهؿ االسػ ػػتخداـ

لألشػ ػػخال ذوي االحتياج ػ ػػات الخاص ػ ػػة  ،]22وق ػ ػػد اس ػ ػػتخدـ المص ػ ػػمـ المعم ػ ػػاري ال ػ ػػالؼ الم ػ ػػزدوج ف ػ ػػي الواجه ػ ػػات الجنوبي ػ ػػة ال ربي ػ ػػة والجنوبي ػ ػػة
الشػ ػػرقية حتػ ػػى يػ ػػتحكـ فػ ػػي مسػ ػػتويات االشػ ػػعاع الشمسػ ػػي الكبيػ ػػر عمػ ػػى مػ ػػدار الفت ػ ػرة الحػ ػػارة والبػ ػػاردة وكػ ػػذلؾ الػ ػػتحكـ فػ ػػي منظومػ ػػة التهويػ ػػة بػ ػػيف
ال ػ ػػالؼ الم ػ ػػزدوج والحػ ػ ػوايط الرييس ػ ػػية لممبن ػ ػػى ،ويبع ػ ػػد ال ػ ػػالؼ الم ػ ػػزدوج ع ػ ػػف حػ ػ ػوايط المبن ػ ػػى حػ ػ ػوالى  50ـ ،واف المػ ػ ػواد المس ػ ػػتخدمة ف ػ ػػي بناي ػ ػػا

جو الطوب الرممي ،وأف عرض جذا ال الؼ المزدوج يصؿ الى 5ـ وبا فتحات متساوية الحجـ وجي 5ـ×5ـ (الشكؿ رقـ .)55

انشًبل

يىلغ انًكخبت

شىً سلُ ( :)12اٌّٛلغ اٌؼبَ ٚاٌّذذداد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌىتٍ١خ ٌٍجبِؼخ
االِش٠ى١خ [.]25

شىً سلُ (ٌ :)16مطبد ِٕظٛس٠خ ٌٍذشَ اٌجبِؼٌٍ ٟجبِؼخ االِش٠ى١خ
[.]25
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 -2-7القياسات الرقمية والبيانات والمدخالت

المبنى جزت مف المنظومػة الكتميػة لمبػاني الجامعػة ككػؿ حيػث تبمػ مسػاحة المكتبػة االجماليػة حػوالي  400ـ ،2واف توجيػا الواجهػات األربػع لممبنػى

ليسػػت فػػي االتجاجػػات الرييسػػية أي اف توجيػػا الواجهػػات المزدوجػػة امػػا جنوبيػػة غربيػػة او جنوبيػػة شػػرقية  ،]22واف خط ػوات بنػػات المجسػػـ الكتمػػي
والبيانات المناخية لممشروع أتت بعدة خطوات وجي اوال اسػتخدـ برنػام  Sketchupفػي رسػـ التشػكيؿ الكتمػي بمقيػاس  ،5:5ونقػؿ المجسػـ الرقمػي
الػػى برنػػام  Ecotectوذلػػؾ لحسػػاب وادخػػاؿ المعػػدالت المناخيػػة الرقميػػة لمدينػػة القػػاجرة وحسػػاب معػػدالت االظػػالؿ عمػػى مػػدار العػػاـ عمػػى التشػػكيؿ
الكتمي وتحديد االتجاجات الرييسية عمى نموجراـ الشمس وحركة الرياح حػوؿ الكتػؿ البناييػة بمقيػاس ـ/ث ،بعػد ذلػؾ وباسػتخداـ برنػام Sketchup

و  Solar Analysis Sketchupمعػػا بتطبيػػؽ رقمػػي واحػػد فػػي حسػػاب مسػػتويات االشػػعاع الشمسػػي عمػػى مػػدار الفت ػرة الحػػارة والبػػاردة بمقيػػاس
وات/ـ ،2وذلؾ لمدينة القاجرة وبتحديد الموقع العاـ عمى وحدة الخرايط الخاصة بالبرنام .
انىاجهت انجُىبٍت
انششلٍت

انىاجهت انجُىبٍت
انغشبٍت

انىاجهت انشًبنٍت
انغشبٍت

انىاجهت انجُىبٍت
انغشبٍت

شىً سلُ (ٚ :)18اجٙبد اٌّىتجخ اٌّشوض٠خ ٌٍجبِؼخ االِش٠ى١خ [.]25

 -3-7النتائج واالستنتاجات:

مستتتتتويات االظتتتتالل :عن ػػد التقيػ ػػيـ الرقم ػػي باسػ ػػتخداـ البػ ػرام البيييػ ػػة لقي ػػاس مسػ ػػتويات االظ ػػالؿ عمػ ػػى م ػػدار العػ ػػاـ وخصوص ػػا عمػ ػػى الواجهػ ػػات

الجنوبيػ ػ ػػة الش ػ ػ ػرقية والجنوبيػ ػ ػػة ال ربيػ ػ ػػة ،نجػ ػ ػػد اف ال ػ ػ ػػالؼ المػ ػ ػػزدوج بحجمػ ػ ػػا وبعػ ػ ػػدل عػ ػ ػػف الح ػ ػ ػوايط الرييسػ ػ ػػية بمسػ ػ ػػافة يمنػ ػ ػػع دخػ ػ ػػوؿ االشػ ػ ػػعاع
الشمس ػػي المباش ػػر أ ن ػػات الفتػ ػرة الح ػػارة م ػػف الع ػػاـ لعمودي ػػة حرك ػػة الش ػػمس بينم ػػا يس ػػمح ب ػػدخوؿ ج ػػزت م ػػف أش ػػعة الش ػػمس المباشػ ػرة عم ػػى الحػ ػوايط

الداخمية وفقا لزاوية الشمس المايمة في الفترة الباردة مف العاـ لتسخيف المبنى( ،شكؿ رقـ.)56

انىاجهت انجُىبٍت
انششلٍت

انىاجهت انجُىبٍت
انغشبٍت

شىً سلُ (ِ :)19ست٠ٛبد االظالي ػٍٚ ٝاجٙبد اٌّىتجخ اٌذاخٍ١خ ػٍِ ٝذاس اٌؼبَ ثبستخذاَ ثشٔبِج ( ECOTECTاٌجبدث).
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التشػػكيؿ الكتمػػي العػػاـ لمجامعػػة االمريكيػػة مصػػمـ وفقػػا لممعػػايير البيييػػة ووسػػايؿ التصػػميـ السػػالبة لػػف يػػنجح أبػػدا دوف توافقػػا مػػع المحػػيط الحيػػوي أو
التشكيؿ العمراني الخػارجي ،فالتشػكيؿ العم ارنػي جػزت ال يتجػ أز مػف غػالؼ المبنػى وتصػميما الصػحيح يرفػع نسػب نجػاح المبنػى الواحػد فػي اسػتهالؾ
الطاقة ،فتصميـ مباني الجامعة جات بتشػكيؿ متهػاـ جزييػا حتػى يتػوافر االظػالؿ الكتمػي وأيهػا تظمػؿ الكتػؿ البناييػة السػاحات العامػة الداخميػة م ػؿ
ممرات المشاة لمطمبة ،فعمى مستوو التشكيؿ الكتمي الكمى لمباني الجامعة وأيها مبنى المكتبة المركزية يتـ قياس مسػتويات االظػالؿ ،حركػة الهػوات

والرياح حوؿ المباني ،مستويات االشعاع الشمسي باستخداـ البرام البييية م ؿ برنام (.)ECOTECT-SOLAR ANALYSIS SKECHUP

نظام االظالل :عند التحميؿ الرقمي لمستويات االظالؿ عمى مدار العاـ لمكتؿ البنايية ككؿ نجد ارتفػاع مسػتويات االظػالؿ حػوؿ وبػيف الكتػؿ البناييػة
وخاصة بالفترة الحارة مف العاـ لتهاـ وارتفاع الكتؿ البنايية واف الساحات العامة الداخمية لممشاة أصبحت أك ر إظالالً كما بالشكؿ رقـ (.)20
شكم يُظىسي
انشًبل

شىً سلُ ( :)20إظالي اٌّٛلغ اٌؼبَ ٌّجبٔ ٟاٌجبِؼخ االِش٠ى١خ ػٍِ ٝذاس اٌؼبَ ثبستخذاَ ثشٔبِج (ECOTECTاٌجبدث).

حركة الهوام بين الكتل البنائية :وعند قياس حركة واتجال الرياح حوؿ وبيف الكتؿ البنايية نجد أف سرعات الرياح تقؿ بشكؿ كبير بيف الكتؿ البنايية
والساحات العامة الداخمية وذلؾ نظ ار الف الفترة الحارة مف العاـ والمناخ الصحراوي تكوف الرياح شػديدة الحػ اررة ،فاالحتفػاظ بسػرعات ريػاح قميمػة بػيف

الكتػػؿ البناييػػة وتػػوفير نػوافير ومصػػادر ميػػال بالسػػاحات العامػػة وكػػذلؾ منظومػػة االظػػالؿ سػػاعدت عمػػى تبريػػد وترطيػػب الهػوات الػػداخمي وكينػػا يعمػػؿ
كمنظومػة الفنػػات الػػداخمي عمػػى سػبيؿ الم ػػاؿ بيػػت السػػحيمي ،حيػث يخػػزف الهػوات البػػارد لػػيال ويػتـ تخمخمػػا بػػيف وداخػػؿ الكتػؿ البناييػػة نهػػا ار وفقػاً لفػػرؽ
معدالت ه ط الهوات الداخمي والخارجي( ،الشكؿ رقـ .)25

شكم يُظىسي
انشًبل

شىً سلُ (ِ :)21ست٠ٛبد سشػخ ٚاتجبٖ اٌش٠بح اٌؼبِخ دٛي ٚث ٓ١اٌىتً اٌجٕبئ١خ ثبستخذاَ ثشٔبِج (ECOTECT+WINAIRاٌجبدث).
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مستتتتتتويات االشتتتتتعاع الشمستتتتتي :م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تصػ ػػميـ ال ػ ػػالؼ المػ ػػزدوج ال ػ ػػديناميكي وفهػ ػػـ حرك ػ ػػة الش ػ ػػمس ب ػ ػػالفترة الح ػ ػػارة والبػ ػػاردة عم ػ ػػى م ػ ػػدار

الع ػ ػػاـ نج ػ ػػد أف مس ػ ػػتويات االش ػ ػػعاع الشمس ػ ػػي عم ػ ػػى الواجه ػ ػػات الجنوبي ػ ػػة ال ربي ػ ػػة والجنوبي ػ ػػة الش ػ ػػرقية الداخمي ػ ػػة لممبن ػ ػػى تق ػ ػػؿ ف ػ ػػي الفتػ ػ ػرة الح ػ ػػارة
وتصػ ػػؿ الػ ػػى  320وات/ـ ،2بينمػ ػػا تصػ ػػؿ مسػ ػػتويات االشػ ػػعاع الشمسػ ػػي عمػ ػػى تمػ ػػؾ الواجهػ ػػات الداخمي ػ ػػة بػ ػػالفترة البػ ػػاردة مػ ػػف العػ ػػاـ الػ ػػى 0200
وات/ـ ، 2وج ػ ػػذا م ػ ػػا حققػ ػػا ال ػ ػػالؼ المػ ػػزدوج م ػ ػػف نجػ ػػاح ف ػ ػػي توصػ ػػيؿ ومن ػ ػػع االشػ ػػعاع الشمس ػ ػػي وال ػ ػػتحكـ في ػ ػػا عم ػ ػػى م ػ ػػدار العػ ػػاـ وفق ػ ػػا لمحاج ػ ػػة
وتقميؿ مستويات استهالؾ الطاقة المستنفذة (شكؿ رقـ .)22
يغخىٌبث االشؼبع انشًغً
انفخشة انذبسة يٍ انؼبو

انىاجهت انجُىبٍت انششلٍت

انىاجهت انجُىبٍت انغشبٍت

يغخىٌبث االشؼبع انشًغً
انفخشة انببسدة يٍ انؼبو

انىاجهت انجُىبٍت انششلٍت

انىاجهت انجُىبٍت انغشبٍت

شىً سلُ (ِ :)22ست٠ٛبد االشؼبع اٌشّسٚ( ٟاد )2َ/ػٍِ ٝذاس اٌؼبَ ػٍ ٝاٌغالف اٌّضدٚج اٌخبسجٌٍٛ ٟاجٙبد اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ٚاٌجٕٛث١خ اٌششل١خ فٟ
اٌفتشح اٌذبسح ٚاٌجبسدح ثبستخذاَ ثشٔبِج ( SKETCHUP SOLAR ANALYSISاٌجبدث).
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امػ ػػا عمػ ػػى مسػ ػػتوو الواجهػ ػػات الداخميػ ػػة فهػ ػػي عبػ ػػارة عػ ػػف واجهػ ػػات زجاجيػ ػػة كاممػ ػػة لالسػ ػػتفادة مػ ػػف منػ ػػع ودخػ ػػوؿ االشػ ػػعاع الشمسػ ػػي المػ ػػتحكـ منػ ػػا
ف ػ ػػي ال ػ ػػالؼ الم ػ ػػزدوج الخ ػ ػػارجي عم ػ ػػى م ػ ػػدار الع ػ ػػاـ أ ن ػ ػػات الفتػ ػ ػرة الح ػ ػػارة والب ػ ػػاردة ،حي ػ ػػث يص ػ ػػؿ االش ػ ػػعاع الشمس ػ ػػي ال ػ ػػى  320وات/ـ 2ب ػ ػػالفترة
الحارة ،وتصؿ الى  0200وات/ـ 2بالفترة الباردة مف العاـ( ،شكؿ رقـ.)20
يغخىٌبث االشؼبع انشًغً انًُخفعت خالل
انفخشة انذبسة يٍ انؼبو (انذبئػ انضجبجً انذاخهً)

يغخىٌبث االشؼبع انشًغً انًشحفؼت خالل
انفخشة انببسدة يٍ انؼبو (انذبئػ انضجبجً انذاخهً)

شىً سلُ (ِ :)23ست٠ٛبد االشؼبع اٌشّسٚ( ٟاد )2َ/ػٍِ ٝذاس اٌؼبَ ػٍ ٝاٌٛاجٙبد اٌذاخٍ١خ اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ٚاٌجٕٛث١خ اٌششل١خ ف ٟاٌفتشح اٌذبسح
ٚاٌجبسدح ثبستخذاَ ثشٔبِج ( SKETCHUP SOLAR ANALYSISاٌجبدث).

 -4-7دراسة مقارنة قبل وبعد إزالة الغالف المزدوج

مستتتتتتويات االشتتتتتعاع الشمستتتتتي :وعن ػ ػػد التقيػ ػػيـ الرقمػ ػػي لمس ػ ػػتويات االشػ ػػعاع الشمس ػ ػػي عن ػ ػػد إ ازل ػ ػػة ال ػ ػػالؼ الم ػ ػػزدوج عمػ ػػى الواجهػ ػػات الجنوبي ػ ػػة
ال ربيػ ػػة والجنوبيػ ػػة الش ػ ػرقية فػ ػػي الفت ػ ػرة الحػ ػػارة مػ ػػف العػ ػػاـ نجػ ػػد اف مسػ ػػتويات االشػ ػػعاع الشمسػ ػػي وصػ ػػمت لمح ػ ػوايط الداخميػ ػػة والف ػ ػراغ الػ ػػداخمي بعػ ػػد

إزالة ال الؼ الخارجي مف  320وات/ـ 2الى أك ر مف  2000وات/ـ( ،2شكؿ رقـ.)21

شىً سلُ (ِ :)24ست٠ٛبد االشؼبع اٌشّسٚ( ٟاد )2َ/ػٍِ ٝذاس اٌؼبَ ػٍِ ٝست ٜٛاٌّسمظ االفمٌٍ ٟذٚس االسض ٟلجً ٚثؼذ إصاٌخ اٌغالف اٌّضدٚج
اٌخبسج ٟثبستخذاَ ثشٔبِج ( SKETCHUP SOLAR ANALYSISاٌجبدث).
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معتتتتدالت وأحمتتتتال التبريتتتتد :وعنػ ػػد قيػ ػػاس احمػ ػػاؿ التبريػ ػػد الميكػ ػػانيكي  HVACفػ ػػي أحػ ػػد أيػ ػػاـ الفت ػ ػرة الحػ ػػارة مػ ػػف العػ ػػاـ وجػ ػػو يػ ػػوـ  5يوليػ ػػو لمف ػ ػراغ
الػ ػ ػػداخمي لممكتبػ ػ ػػة (قاعػ ػ ػػة االطػ ػ ػػالع) باسػ ػ ػػتخداـ التقيػ ػ ػػيـ الرقمػ ػ ػػي ببرنػ ػ ػػام ( ،)ECOTECTنجػ ػ ػػد اف احمػ ػ ػػاؿ التبريػ ػ ػػد الخاصػ ػ ػػة بقاعػ ػ ػػة االطػ ػ ػػالع

وصػ ػػمت الػ ػػى  25321وات ف ػ ػي حالػ ػػة وجػ ػػود الحػ ػػايط المػ ػػزدوج الخػ ػػارجي كمػ ػػا جػ ػػو موجػ ػػود حالي ػ ػاً عمػ ػػى الواجهػ ػػات الجنوبيػ ػػة الشػ ػػرقية والجنوبيػ ػػة

ال ربي ػ ػػة ،وعن ػ ػػد إ ازل ػ ػػة الح ػ ػػايط الم ػ ػػزدوج الخ ػ ػػارجي واع ػ ػػادة تقي ػ ػػيـ احم ػ ػػاؿ التبري ػ ػػد الميك ػ ػػانيكي لموص ػ ػػوؿ ل ػ ػػدرجات الحػ ػ ػ اررة المريح ػ ػػة وص ػ ػػمت ال ػ ػػى

 21321وات ،أي اف أحم ػ ػ ػػاؿ التبري ػ ػ ػػد الميك ػ ػ ػػانيكي زادت ال ػ ػ ػػي ه ػ ػ ػػعؼ االس ػ ػ ػػتهالؾ او اك ػ ػ ػػر عن ػ ػ ػػد إ ازل ػ ػ ػػة الح ػ ػ ػػايط الم ػ ػ ػػزدوج ،ل ػ ػ ػػذا ف ػ ػ ػػإف ذل ػ ػ ػػؾ
ال ػ ػػالؼ قػ ػػاـ بتػ ػػوفير الطاقػ ػػة المسػ ػػتهمكة فػ ػػي التبريػ ػػد بشػ ػػكؿ كبيػ ػػر وفق ػ ػاً لمعػ ػػايير التصػ ػػميـ البييػ ػػي السػ ػػالب عمػ ػػى المػ ػػدو البعيػ ػػد وجػ ػػذا مػ ػػا ي كػ ػػد

نجػ ػ ػػاح جػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػػالؼ فػ ػ ػػي الػ ػ ػػتحكـ بشػ ػ ػػكؿ كبيػ ػ ػػر فػ ػ ػػي الظػ ػ ػػروؼ المناخيػ ػ ػػة الخارجيػ ػ ػػة دوف التػ ػ ػػي ير عمػ ػ ػػى درجػ ػ ػػات الح ػ ػ ػ اررة المريحػ ػ ػػة الداخميػ ػ ػػة
وتعويض ذلؾ باستهالؾ طاقة قميمة اذا تطمب استخداـ التبريد الميكانيكي في بعض األياـ الحارة مف العاـ( ،شكؿ رقـ.)22
60000
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انخمٍٍى خالل عبػبث انٍىو
شىً سلُ (ِ :)25ؼذالد ادّبي اٌتجش٠ذ اٌّ١ىبٔ١ىٌٍ ٟفشاؽ اٌذاخٌٍٍّ ٟىتجخ لجً ٚثؼذ إصاٌخ اٌغالف اٌّضدٚج اٌخبسج ٟػٍ ٝاٌٛاجٙبد
اٌجٕٛث١خ اٌششل١خ ٚاٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ف ٛ١ٌٛ٠ 1 َٛ٠ ٟثبستخذاَ ثشٔبِج (ECOTECTاٌجبدث).

 -5-7خالصة ونتائج هذه التجربة:

يجػ ػ ػػب إعػ ػ ػػادة النظػ ػ ػػر فػ ػ ػػي تصػ ػ ػػميـ الواجهػ ػ ػػات الخارجيػ ػ ػػة وخاصػ ػ ػػة الواجهػ ػ ػػات المعرهػ ػ ػػة لألحمػ ػ ػػاؿ الح ارريػ ػ ػػة الكبي ػ ػ ػرة مػ ػ ػػف اءشػ ػ ػػعاع الشمسػ ػ ػػي
المباش ػ ػػر م ػ ػػؿ الواجه ػ ػػات الشػ ػ ػرقية وال ربي ػ ػػة ،وأف اس ػ ػػتخداـ تقني ػ ػػات ال ػ ػػالؼ الم ػ ػػزدوج وف ػ ػػر بش ػ ػػكؿ كبي ػ ػػر ف ػ ػػي اس ػ ػػتهالؾ الطاق ػ ػػة المس ػ ػػتنفذة ،أي

اف التكمف ػ ػػة االنش ػ ػػايية ف ػ ػػي بدايػ ػ ػ ة األم ػ ػػر تك ػ ػػوف كبيػ ػ ػرة ولك ػ ػػف عم ػ ػػى الم ػ ػػدي البعي ػ ػػد يك ػ ػػوف المبن ػ ػػى ق ػ ػػد حق ػ ػػؽ أح ػ ػػد مع ػ ػػايير االس ػ ػػتدامة ف ػ ػػي تقمي ػ ػػؿ
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مسػ ػػتويات الطاقػ ػػة المسػ ػػتهمكة س ػ ػوات فػ ػػي التبريػ ػػد أو التهويػ ػػة أو اءهػ ػػاتة الصػ ػػناعية ،والتجربػ ػػة السػ ػػابقة خيػ ػػر دليػ ػػؿ فػ ػػي أجميػ ػػة تشػ ػػكيؿ وتوجيػ ػػا
وتصميـ ال الؼ الخارجي لمتحكـ في المتطمبات المناخية الخارجية وكذلؾ المتطمبات الوظيفية الداخمية ذاتيا.
-8النتائج
أوال :عمى مستوى الغالف الحيوي
 .5توظيػ ػ ػػؼ التشػ ػ ػػجير والمنظومػ ػ ػػة الحيويػ ػ ػػة حػ ػ ػػوؿ المبػ ػ ػػاني وفػ ػ ػػي النطػ ػ ػػاؽ العم ارنػ ػ ػػي لحجػ ػ ػػب اشػ ػ ػػعة الشػ ػ ػػمس المباش ػ ػ ػرة وخاصػ ػ ػػة بالمنػ ػ ػػاطؽ
الحػ ػػارة ،والتفكيػ ػػر فػ ػػي ز ارعػ ػػة االسػ ػػطح االفقيػ ػػة وال أرسػ ػػية لمػ ػػا لهػ ػػا مػ ػػف تػ ػػي ير إيجػ ػػابي عمػ ػػى البييػ ػػة وزيػ ػػادة الرقعػ ػػة الخه ػ ػرات وتقميمهػ ػػا لتمػ ػػوث
الهوات الخارجي.

 .2تقي ػ ػػيـ منظوم ػ ػػة االظ ػ ػػالؿ لم ػ ػػالؼ الحي ػ ػػوي والتش ػ ػػجير م ػ ػػف حي ػ ػػث احجامه ػ ػػا وتش ػ ػػكيالتها ،أي ان ػ ػػا ال ي ػ ػػتـ التش ػ ػػجير وتنس ػ ػػيؽ الموق ػ ػػع وفق ػ ػػا
لمجماليػ ػػات فقػ ػػط بػ ػػؿ اسػ ػػت الؿ منظومػ ػػة تظميمهػ ػػا وكػ ػػذلؾ ايكولوجيتهػ ػػا لخدمػ ػػة الػ ػػتحكـ فػ ػػي المنظومػ ػػة الح ارريػ ػػة والتظميػ ػػؿ لمعمػ ػػارة والعم ػ ػراف
خالؿ الفترة الحارة والباردة مف العاـ.
ثانيا :عمى مستوى الغالف المزدوج
 .5فه ػ ػػـ المسػ ػ ػػببات العامػ ػ ػػة فػ ػ ػػي اس ػ ػػتهالؾ الطاقػ ػ ػػة المسػ ػ ػػتنفذة ووهػ ػ ػػع حم ػ ػػوؿ جذريػ ػ ػػة س ػ ػ ػوات عمػ ػ ػػى مسػػ ػػتوو المبػ ػ ػػاني القايمػ ػ ػػة او التػ ػ ػػي سػ ػ ػػيتـ
إنشايها مستقبال م ؿ المباني السكنية او المنشآت العامة في المناطؽ الصحراوية.

 .2تقي ػ ػ ػػيـ المتطمب ػ ػ ػػات المناخي ػ ػ ػػة والتص ػ ػ ػػميمية عم ػ ػ ػػى المس ػ ػ ػػتوي الرقم ػ ػ ػػي باس ػ ػ ػػتخداـ البػ ػ ػ ػرام البييي ػ ػ ػػة المحد ػ ػ ػػة حت ػ ػ ػػى تتػ ػ ػ ػوافر قاع ػ ػ ػػدة بيان ػ ػ ػػات
ومعموم ػ ػػات واس ػ ػػتنتاجات ح ػ ػػوؿ كيفي ػ ػػة تعام ػ ػػؿ العم ػ ػػارة والعمػ ػ ػراف م ػ ػػع المح ػ ػػيط الحي ػ ػػوي الخ ػ ػػارجي ول ػ ػػيس فق ػ ػػط م ارع ػ ػػاة قػ ػ ػوانيف البن ػ ػػات فق ػ ػػط
ولكػ ػػف إدمػ ػػاج المعػ ػػايير التصػ ػػميمية البيييػ ػػة السػ ػػالبة ووهػ ػػع عػ ػػدة سػ ػػيناريوجات واختيػ ػػار األنسػ ػػب اقتصػ ػػاديا ووظيفيػ ػػا وبيييػ ػػا لتحقيػ ػػؽ مفهػ ػػوـ
الراحة الكمية.

 .0تقيػ ػ ػػيـ السػ ػ ػػموؾ الح ػ ػ ػراري لم ػ ػ ػواد ت ميػ ػ ػػؼ البنػ ػ ػػات س ػ ػ ػوات بػ ػ ػػالحوايط او االسػ ػ ػػقؼ او الفتحػ ػ ػػات واختيػ ػ ػػار األنسػ ػ ػػب واالكفػ ػ ػػات وتوظيػ ػ ػػؼ الحجػ ػ ػػـ
والتش ػ ػػكيؿ له ػ ػػذا ال ػ ػػالؼ البن ػ ػػايي حتػ ػػى يرف ػ ػػع مػ ػػف كف ػ ػػاتة معامػ ػػؿ االنتق ػ ػػاؿ الح ػ ػراري لمف ارغ ػ ػػات الداخمي ػ ػػة عم ػ ػػى مػ ػػدار الع ػ ػػاـ بػ ػػالفترة الح ػ ػػارة
والباردة.
 .1تطػ ػ ػػوير ديناميكيػ ػ ػػة غػ ػ ػػالؼ المبنػ ػ ػػى ليػ ػ ػػتحكـ فػ ػ ػػي كفػ ػ ػػاتة العػ ػ ػػزؿ الح ػ ػ ػراري والعػ ػ ػػزؿ الصػ ػ ػػوتي والػ ػ ػػتحكـ فػ ػ ػػي مسػ ػ ػػتويات اءهػ ػ ػػاتة الطبيعػ ػ ػػة،
ويمكػ ػػف وهػ ػػع سػ ػػيناريوجات تصػ ػػميمية عمػ ػػى الب ػ ػرام الرقميػ ػػة البيييػ ػػة لتحقيػ ػػؽ واختيػ ػػار التصػ ػػميـ المناسػ ػػب والمقمػ ػػؿ فػ ػػي اسػ ػػتهالؾ الطاقػ ػػة
المستنفذة والوصوؿ لمفهوـ الراحة المتكاممة.
 .2يج ػ ػػب فه ػ ػػـ اف النط ػ ػػاؽ العم ارن ػ ػػي الص ػ ػػحراوي ج ػ ػػو بم اب ػ ػػة غ ػ ػػالؼ ع ػ ػػاـ ،فتص ػ ػػميما الم ػ ػػدروس وفق ػ ػػا لممع ػ ػػايير البييي ػ ػػة يرف ػ ػػع م ػ ػػف كف ػ ػػاتة
اسػ ػػتهالؾ الطاقػ ػػة فػ ػػي المبنػ ػػى الواحػ ػػد ،فالنسػ ػػي المتهػ ػػاـ جػ ػػو انسػ ػػب الحمػ ػػوؿ العمرانيػ ػػة البيييػ ػػة لمنطػ ػػاؽ الصػ ػػحراوي نظ ػ ػ ار لهػ ػػيؽ الش ػ ػوارع
الداخمية والمحيطة بالكتؿ البنايية واظاللها عمى مدار العاـ وعدـ تعرض الواجهات لاشعاع الشمسي المباشر.

 .3د ارسػ ػ ػػة تصػ ػ ػػميـ الواجهػ ػ ػػات ذات التعػ ػ ػػرض الشمسػ ػ ػػي المباشػ ػ ػػر ا نػ ػ ػػات الفت ػ ػ ػرة الحػ ػ ػػارة مػ ػ ػػف العػ ػ ػػاـ امػ ػ ػػا بزيػ ػ ػػادة سػ ػ ػػمؾ الح ػ ػ ػوايط الخارجيػ ػ ػػة او
اختي ػ ػػار الحػ ػ ػوايط المزدوج ػ ػػة او تقمي ػ ػػؿ نس ػ ػػب الفتح ػ ػػات وتك ػ ػػوف مظمم ػ ػػة بكاف ػ ػػة وس ػ ػػايؿ التظمي ػ ػػؿ او غمػػ ػػؽ تم ػ ػػؾ الواجه ػ ػػات ام ػ ػػا بالتالص ػ ػػؽ
البنايي كما تـ ذكرل بالتجارب السابقة لتقميؿ معامؿ االنتقاؿ الحراري لمفراغات الداخمية.
 .4ازدواجي ػ ػػة غ ػ ػػالؼ المب ػ ػػاني يجعمهػ ػ ػػا ت ػ ػػتحكـ ذاتي ػ ػػا فػ ػ ػػي االكتس ػ ػػاب والفق ػ ػػد الح ػ ػ ػراري حس ػ ػػب احتي ػ ػػاج الف ػ ػ ػراغ الػػ ػػداخمي لموص ػ ػػوؿ لمتطمبػ ػ ػػات
الراحة الح اررية وتطوير منظومة التهوية الطبيعية والتقميؿ مف منظومة التهوية والتبريد الميكانيكي.

 .5تحك ػػـ ال ػ ػػالؼ المػ ػػزدوج فػ ػػي منظومػ ػػة اءهػ ػػاتة الطبيعي ػػة وشػ ػػدتها يسػ ػػاعد عمػ ػػى تقميػ ػػؿ نسػ ػػبة االبهػ ػػار الهػ ػػويي النػ ػػات عػ ػػف الػ ػػدخوؿ ال ازيػ ػػد
مػ ػ ػػف اءهػ ػ ػػاتة الطبيعيػ ػ ػػة ال يػ ػ ػػر مرغػ ػ ػػوب فيهػ ػ ػػا وتقميػ ػ ػػؿ معػ ػ ػػدالت الهوهػ ػ ػػات الخارجيػ ػ ػػة وايجػ ػ ػػاد ف ػ ػ ػراغ وسػ ػ ػػطي لحجػ ػ ػػب تمػ ػ ػػؾ التػ ػ ػػي يرات
السمبية.
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 .5تفعي ػ ػػؿ دور ال ػ ػػالؼ الم ػ ػػزدوج لممب ػ ػػاني اءداري ػ ػػة والخدميػ ػػة ذات االس ػ ػػتهالؾ الع ػ ػػالي لمطاق ػ ػػة وخاص ػ ػػة بمصػ ػػر والت ػ ػػي تحت ػ ػػوي واجهاته ػ ػػا عم ػ ػػى
مسػ ػػطحات زجاجيػ ػػة كبي ػ ػرة ،فػ ػػال الؼ المػ ػػزدوج سػ ػػيكوف مكمػ ػػؼ فػ ػػي بدايػ ػػة االنشػ ػػات والتنفي ػ ػػذ لكػ ػػف عمػ ػػى المػ ػػدي البعيػ ػػد يػ ػػوفر لممبنػ ػػى الك يػ ػػر
مف استهالؾ الطاقة المستخدمة لتبريد الفراغات الداخمية بسبب الواجهات الزجاجية ال ير مدروسة بيييا.
 .2اتخ ػ ػػاذ قػ ػ ػ اررات تنفيذيػ ػػة وتص ػ ػػميمية بيييػ ػػة م ػ ػػف قبػ ػػؿ الهيي ػ ػػات التنفيذيػ ػػة والمش ػ ػػرعة لق ػ ػوانيف البن ػ ػػات بالجوانػ ػػب البييي ػ ػػة مػ ػػف حي ػ ػػث شػ ػػكؿ وحج ػ ػػـ
البن ػ ػ ػػات وارتف ػ ػ ػػاع األدوار والمعالج ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػػطحية وعم ػ ػ ػػؿ األفني ػ ػ ػػة وتنس ػ ػ ػػيؽ المس ػ ػ ػػطحات المط ػ ػ ػػورة واع ػ ػ ػػادة ص ػ ػ ػػياغة المس ػ ػ ػػطحات الش ػ ػ ػػجرية

والمزروعة بالموقع وغيرجا حتى تساعد عمي تحسيف كفاتة األدات الحراري.
 .0تفعي ػ ػػؿ دور الكػ ػػود المصػ ػػري لتحسػ ػػيف كفػ ػػاتة الطاق ػ ػػة داخػ ػػؿ المبػ ػػاني وأيهػ ػػا اءس ػ ػراع بإص ػ ػػدار قػ ػ ػوانيف كػ ػػود الهػ ػػرـ األخهػ ػػر الصػ ػػادر م ػ ػػف
المركز القومي لمبحوث والزاـ المشاريع القومية والخاصة باءسكاف بهذل القوانيف.

 .1ادراج منظوم ػ ػػة ال ػ ػػالؼ الم ػ ػػزدوج ف ػ ػػي التشػ ػ ػريعات البنايي ػ ػػة وخاص ػ ػػة المن ػ ػػاطؽ الس ػ ػػكنية وذل ػ ػػؾ لم ػ ػػا ل ػ ػػا م ػ ػػف ت ػ ػػي ير إيج ػ ػػابي عم ػ ػػى مع ػ ػػدالت
استهالؾ الطاقة الداخمية لمتبريد خالؿ الفترة الحارة مف العاـ والوصوؿ الى معدالت الراحة الح اررية.
 .2تفعيػ ػػؿ منظومػ ػػة ال ػ ػػالؼ الحيػ ػػوي وفقػ ػػا لحج ػ ػـ واشػ ػػكاؿ الشػ ػػجر والشػ ػػجيرات لمػ ػػا لػ ػػا مػ ػػف تػ ػػي ير إجػ ػػابي عمػ ػػى المحػ ػػيط الخػ ػػارجي لممبػ ػػاني وفقػ ػػا
لمنظوم ػ ػػة االظػ ػ ػالؿ العام ػ ػػة ،م ػ ػػع وه ػ ػػع اس ػ ػػتراتيجيات االس ػ ػػتخداـ وفق ػ ػػا لمحج ػ ػػـ والتش ػ ػػكيؿ سػ ػ ػوات ءظ ػ ػػالؿ المب ػ ػػاني او المن ػ ػػاطؽ المكش ػ ػػوفة

والمطورة.

 .3يوص ػ ػ ػػي بيجمي ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػػتخداـ بػ ػ ػ ػرام التم ي ػ ػ ػػؿ الرقم ػ ػ ػػي عن ػ ػ ػػد تص ػ ػ ػػميـ األنػ ػ ػ ػواع المختمف ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف المب ػ ػ ػػاني ،وذل ػ ػ ػػؾ لد ارس ػ ػ ػػة النم ػ ػ ػػاذج المعماري ػ ػ ػػة
والتخطيطيػ ػ ػػة قبػ ػ ػػؿ البػ ػ ػػدت فػ ػ ػػي تنفيػ ػ ػػذ المشػ ػ ػػروعات لتػ ػ ػػوفير المجهػ ػ ػػود ووهػ ػ ػػع عػ ػ ػػدة سػ ػ ػػيناريوجات تصػ ػ ػػميمية لموصػ ػ ػػوؿ لمبػ ػ ػػديؿ األم ػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي
استهالؾ الطاقة.

- 152 -

Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 38, No. 1. January 2019

 -11المراجع
 ]5نسمات عبد القادر ،إشكالية النسيج والطابع العمراني الصحراوي ،العربي لمنشر والتوزيع ،القاجرة ،مصر5664 ،ـ.

 ]2محمد بدر الديف ،المؤثرات المناخية والعمارة العربية ،دار المعارؼ لمنشر ،الطابعة ال ال ة ،القاجرة ،مصر 2005،ـ.
 ]0خالد سميـ فجاؿ ،العمارة والبيئة في المناطق الصحراوية الحارة ،دار ال قافة لمنشر ،القاجرة ،مصر2002،ـ.

 ]1إسالـ محمد حامد ،كفامة اادام الحراري لمعمران الصحراوي الحديث بمصر ،رسالة دكتورال ،كمية الهندسة ،جامعة القاجرة.2053 ،
 ]2يحي وزيري ،التصميم المعماري الصديق لمبيئة ،الهيية المصرية العامة لمكتب ،الطبعة ال ال ة ،القاجرة ،مصر.2004،

 ]3احمد السيد عبد السالـ ،مستقبل زراعة االسطح الخضرام في مصر ،رسالة ماجستير ،كمية الهندسة ،جامعة القاجرة.2052 ،

 ]4احمد حسيف حسني ،العناصر النباتية واستدامة العمران – مدخل وظيفي ،رسالة ماجستير ،كمية الهندسة ،جامعة القاجرة.2001 ،
 ]5احم ػ ػػد محم ػ ػػد حس ػ ػػيف ،التوجهتتتتتات العالميتتتتتة لتنستتتتتيق المواقتتتتتع الستتتتتتدامة المخرجتتتتتات التصتتتتتميمية ،رس ػ ػػالة دكت ػ ػػورال ،كمي ػ ػػة الهندس ػ ػػة،
جامعة القاجرة.2005 ،

 ]6احمد يونس محمد ،أهمية المسطحات الخضرام ونظم تصميمها في المدن ،رسالة دكتورال ،كمية الهندسة ،جامعة القاجرة.2050 ،

 ]50عبػ ػػد الػ ػػرحيـ حسػ ػػف الشػ ػػهري ،تكنولوجيتتتتا البنتتتتام ودورهتتتتا فتتتتي تحقيتتتتق الراحتتتتة الحراريتتتتة داختتتتل الفراغتتتتات المعماريتتتتة ،رسػ ػػالة دكتػ ػػورال،
كمية الهندسة ،جامعة القاجرة.2005،

 ]55ط ػ ػػارؽ محم ػ ػػد حج ػ ػػازي ،اادام المنتتتتتاخي كأستتتتتاس لتصتتتتتميم المواقتتتتتع الستتتتتكنية بالبيئتتتتتة الصتتتتتحراوية ،بح ػ ػػث منش ػ ػػور ،ممتق ػ ػػى األزج ػ ػػر
الهندسي الدولي ،القاجرة ،مصر 2050ـ.

 ]52محمد عبد السميع عيد ،التشكيل العمراني ودعم استدامة المسكن ،بحث منشور ،جامعة أسيوط ،مصر2055 ،ـ.
 ]50دينا عيد سعيد خاطر ،االسطح الخضرام في اإلسكان ،رسالة ماجستير ،كمية الهندسة ،جامعة القاجرة.2051 ،

 ]51محم ػ ػػد عبػ ػ ػػد الفتػ ػ ػػاح احمػ ػ ػػد العيسػ ػ ػػوي ،تتتتتتتأثير تصتتتتتتميم الغتتتتتتالف الختتتتتتارجي لممبنتتتتتتي عمتتتتتتى االكتستتتتتتاب الحتتتتتتراري والراحتتتتتتة الحراريتتتتتتة
لممستعممين ،رسالة ماجستير ،قسـ الهندسة المعمارية ،كمية الهندسة جامعة القاجرة .2000،
[15] Terri Meyer Boake, “The Tectonics of the Double Skin: Green Building or Just more Hi-Tech HiJinx”,PH. D.,School of Architecture, University of Waterloo,2003.
[16] Terri Meyer B., B.Arch. and M.Arch., "The Tectonics of the Double Skin: North American Case
Study”, School of Architecture, University of Waterloo,Vol 20,2002.
[17] Diprose, P. R. & Robertson, G.,“Towards A Fourth Skin? Sustainability And Double-Envelope
Buildings”, Department of Architecture, University of Auckland, Auckland, New Zealand. 1999.
[18] Climate Consultant 6.0Program, Cairo Weather Data.
[19] www.scribd.com/document/145251777/Double-Skin-Facade.
[20] www.glassonweb.com/article/evaluating-use-double-skin-facade-systems-sustainabledevelopment.
[21] http://www.metlink.org/other-weather/urban-heat-islands/urban-heat-island-background/5-2-2018
[22] www.famous-historic-buildings.org.
[23] www.masdar-city.com/.
[24] www.architecture.org.au/news/enews/354-ken-yeang-and-bioclimatic-architecture.
[25] http://www.aucegypt.edu/ar.
[26] https://energyplus.net/weatherlocation/africa_wmo_region_1/EGY//EGY_Cairo.623660_IWEC.
[27] http://www.sunhoursplugin.com/.
[28] https://knowledge.autodesk.com/support/ecotectanalysis/learnexplore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Ecotec
t-Analysis-Discontinuation-FAQ.html

- 153 -

Minia Journal of Engineering & Technology (MJET), Vol. 38, No. 1. January 2019

Building envelope format and their impacts on energy conservation in hot areas
Case study: American University Library in New Cairo
Research Abstract:
The formation of the architecture and urbanism cover plays a big role in achieving and supporting the thermal
compatibility of buildings in the hot desert areas.
The research aims to evaluate and analyze some models of buildings envelope format to gain access to the
most suitable design compatible with the surrounding environmental conditions using the digital programs in
the environmental rating such as (Ecotect-Solar Analysis Sketchup), as well as the use and evaluation of the
bio-system landscaping around of the building areas. Moreover, thinking about planting the horizontal and
vertical surfaces because of their positive impact on the environment and increasing the green area for reducing
the outdoor air pollution, and blocking the direct solar radiation in the warm period of the year.
As well as the environmental evaluation of the dual building cover system in American University Library at
New Cairo City as an example, and extracting the digital environmental data and results that confirm the
success of this dual covering to evaluate the energy efficiency at the warm period, the double building facade
Provides energy cooling consumption equivalent 50% before and after using the double facade, and auto
controls the rates of natural lighting and noise level, Also controls the rates of thermal acquisition and loss,
according to the internal vacuum requirements and achievement of the purpose requirements of the integrated
thermal comfort and reducing the general energy consumption levels.
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