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 في المناطق الحارة تشكيل اغمفة المباني وتأثيرها عمى ترشيد الطاقة
 )مكتبة الجامعة االمريكية بالقاهرة الجديدة كمثال تطبيقي(
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، فالبحث يهػدؼ الػى راري لممباني بالمناطؽ الصحراويةتشكيؿ غالؼ العمارة والعمراف يمعب دورًا كبيرًا في تحقيؽ ودعـ التوافؽ الح البحث:ممخص 
فػي  رقميػةغمفة التشكيؿ المعماري لموصوؿ ألنسب تصميـ متوافؽ مع الظػروؼ البيييػة المحيطػة باسػتخداـ البػرام  الأتقييـ وتحميؿ بعض نماذج مف 

، وكػذلؾ توظيػؼ وتقيػيـ التشػجير والمنظومػة الحيويػة حػوؿ (ECOTECT-SOLAR ANALYSIS SKECHUP)التقيػيـ البييػي م ػؿ برنػام  
فقيػة والرأسػية لمػا لهػا مػف تػي ير إيجػابي عمػى البييػة وزيػادة الرقعػة الخهػرات وتقميمهػا لتمػوث سطح األالمباني والنطاؽ العمراني والتفكير في زراعة األ

لمػا يسػمى بمنظومػة ال ػالؼ المػزدوج لمكتبػة  الرقمػي تقيػيـ البييػيالات الخارجي وحجب االشعاع الشمسي المباشر بالفترة الحارة مف العاـ، كػذلؾ الهو 
ارب هػػعؼ جػػذا ال ػػالؼ المػػزدوج فػػي تػػوفير مػػا يقػػالجامعػػة االمريكيػػة بالقػػاجرة الجديػػدة واسػػتخراج النتػػاي  والبيانػػات البيييػػة الرقميػػة التػػي ت كػػد نجػػاح 

فػػي معػدالت اءهػػاتة الطبيعيػة ومسػػتويات الهوهػات والػػتحكـ فػػي  ايهػاوالػػذي يػػتحكـ  الطاقػة المسػػتخدمة فػي التبريػػد خػالؿ الفتػػرة الحػارة مػػف العػاـ
ؾ الطاقػػة وتقميػػؿ مسػػتويات اسػػتهال معػػدالت االكتسػػاب والفقػػد الحػػراري حسػػب احتيػػاج الفػػراغ الػػداخمي لموصػػوؿ لمتطمبػػات الراحػػة الحراريػػة المتكاممػػة

 . المستنفذة بشكؿ عاـ
 

 ال الؼ المزدوج. –المنظومة الحيوية  –االنتقالية الحرارية  -ديناميكية ال الؼ  –التصميـ السالب  –اءقميـ الصحراوي الكممات الداللية: 
  

 المقدمة -1
[، فمفهػـو الراحػة الحراريػة المتكاممػة 5البيييػة لمعمػارة والعمػراف يعتبر تحقيؽ الراحة الحرارية اآلمنة داخؿ المباني مف أجـ أجداؼ العممية التصػميمية 

ازف جػو في تحقيؽ التوازف ما بيف درجة حرارة المحيط الحيوي الخارجي مع درجة حرارة الفراغ الداخمي المستخدـ، واف مف يتحكـ في درجػة جػذا التػو 
رة ال تراعػػي المعػػايير المناخيػػة او المحػػيط الحيػػوي، بػػؿ أصػػبحت عػػبًت عمػػى ال ػػالؼ المعمػػاري، إال أف معظػػـ المبػػاني عنػػد نشػػيتها باألقػػاليـ الحػػا

[، واف ال ػالؼ 2استهالؾ الطاقػة العامػة والبييػة، حيػث تسػتهمؾ المبػاني بصػفتها العامػة نصػؼ إجمػالي الطاقػة الكهرباييػة المولػدة مػف عػدة مصػادر 
يـ الواجهػات المميػزة معماريػا والتػي تػـ تصػميمها فػي منػاطؽ أخػرو م ػؿ أوروبػا المشكؿ لمعمراف والمباني يم ؿ الهوية التصميمة والتسابؽ عمى تصم

ف والمنػػاطؽ البػػادرة م ػػؿ اسػػتخداـ الواجهػػات الزجاجيػػة بك افػػة والمكشػػوفة لمشػػمس المباشػػرة ونقػػؿ تمػػؾ التصػػميمات دوف احػػداث أي ت ييػػرات تحمػػي مػػ
 [.1يير البييية المحمية الخاصة باألقاليـ الحارة االشعاع الشمسي والحرارة الخارجية وكذلؾ دوف الرجوع الى المعا

 
 هدف البحث -1-1

 .التقييـ الرقمي باستخداـ البرام  البييية لممعايير الماليمة لم الؼ الخارجي لممبنى والعمراف الواقع باءقميـ الحار 
  الحػػارة والبػػاردة وكػذلؾ الميػػؿ والنهػػار بػػاليـو الواحػػد دوف تقيػيـ ال ػػالؼ المػػزدوج وال ػػالؼ الحيػوي والمػػ  ر فػػي نقػػؿ ومنػػع الحػرارة ا نػػات الفتػػرة

 استهالؾ طاقة ميكانيكية كبيرة لمتبريد أو التسخيف والحصوؿ عمى متطمبات الراحة الحرارية الداخمية بيقؿ استهالؾ لمطاقة العامة.
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 المشكمة البحثية  -1-2
  5بايية المولدة مف عدة مصادر مستنفذة  المباني السكنية تحتؿ المركز األوؿ في استهالؾ الطاقة الكهر .] 
  مف إجمالي الطاقة الكهربايية  02تحتؿ المباني الخدمية والتجارية المركز ال اني في استهالؾ الطاقة وخاصة المستشفيات وتصؿ الى %

 [.5العامة  
 تبريػػػد الميكػػػانيكي والتػػػي يمكػػػف تقميػػػؿ نسػػػبة احتيػػػاج المبػػػاني بشػػػكؿ عػػػاـ لكميػػػات كبيػػػرة مػػػف الطاقػػػة الكهرباييػػػة الالزمػػػة لت طيػػػة احمػػػاؿ ال

 االستهالؾ وفقا لتصميـ المبنى البييي بشكؿ يتالتـ ويتكيؼ مع المحيط الحيوي والذي يسمى بالتصميـ السالب.
   2معدالت استهالؾ الطاقة لمفرد الواحد مف الطاقة الكهربايية المولدة تصؿ الى معدالت كبيرة وخاصة في المناطؽ الحارة.] 
 الوعي ال قافي في ترشيد استهالؾ الطاقة سوات لمفرد المستخدـ او المصمـ ووجوب إحداث ت ييػرات فػي المعػايير المحميػة بشػكؿ عػاـ  عدـ

دماج قوانيف الطاقة بشكؿ إلزامي سوات عمى المستوو التصميـ العمراني او تصميـ المبني الواحد    [.1في قوانيف البنات الموحدة وا 
 
 ثية الفرضية البح -1-3

ؼ البييػػة الصػػحراوية المصػػرية تنتمػػي معظمهػػا الػػى اءقمػػيـ الحػػار والتػػي تػػ  ر عمػػى الخصػػايل التشػػكيمية والتصػػميمية لممػػدف والمبػػاني، واف ال ػػال
ف التػػي الخػػارجي لممبػػاني وكػػذلؾ ال ػػالؼ الحيػػوي الخػػارجي المحػػيط بالمبػػاني مػػف اجػػـ المفػػردات البيييػػة التصػػميمية والتػػي تعتبػػر بم ابػػة بشػػرة االنسػػا

ف تعطيػػا الحمايػػة والتكيػػؼ مػػع المحػػددات الخارجيػػة، فبقػػدر االجتمػػاـ بػػال الؼ الخػػارجي المحػػيط بالمػػدف والمبػػاني وتصػػميما بشػػكؿ بييػػي ماليػػـ يكػػو 
 [.2(  5)النجاح في توفير بيية داخمية مناسبة تتمتع بشروط الراحة الحرارية المتكاممة، شكؿ رقـ 

 
 منهجية الدراسة  -1-4

منظومػة ال ػالؼ المػزدوج لمكتبػة ل الرقمػي تقييـ البييػينظومة التشكيمية لمعمارة والعمراف والمحيط الحيوي بحالة الدراسة )القاجرة الجديدة(، والتقييـ الم
عػف برنػام  تحميمػي لمنمػاذج  ة، وجػو عبػار SOLAR ANALYSIS SKECHUP)[)22] برنػام بإسػتخداـ الجامعػة االمريكيػة بالقػاجرة الجديػدة 

، امػا 2المعمارية وقياس معدالت االشعاع الشمسػي السػاقط مػع تحديػد موقػع المشػروع واتجػال الشػماؿ السػتكماؿ نتػاي  التحميػؿ ويػتـ قياسػها بػالوات/ـ
يػة ووهػع نمػوجراـ الشػمس [ استخدـ فػي جػذا البحػث فػي قيػاس معػدالت االظػالؿ عمػى مػدار العػاـ لمكتػؿ البناييػة الرقم25 (ECOTECT)برنام  

الت المناخيػة وقياس معدالت التبريد قبؿ وبعد إزالة الحايط المزدوج لمكتبة الجامعة االمريكية لتقييـ كفاتتا في ترشػيد الطاقػة، كػذلؾ اسػتخراج المعػد
 [.Energy Plus 23 لموقع المشروع وفقا لمممؼ المناخي الرقمي المعتمد لمدينة القاجرة مف شركة 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [.11د٠ٕب١ِى١خ غالف اٌّجٕٝ فٟ اٌتذىُ ثبٌّؤثشاد اٌخبسج١خ ٚاٌذاخ١ٍخ ](: 1شىً سلُ ) 
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 )القاهرة الجديدة(  لحالة الدراسة المناخي لإلقميمالخصائص البيئية -2
والتػي تػوفر بما اف التعريؼ العاـ لمعمارة جي اف يتناسب الفراغ مع النشاط اءنساني المطموب، اما التعريؼ الشامؿ لمعمارة فػي ظػؿ المفهػـو البييػي 

بييػػة مريحػػة بػػيف الطبيعػػة والمحػػيط الحيػػوي واالنسػػاف، فتقػػع مصػػر بالنطػػاؽ الحػػار والػػذي ي طػػي اغمػػب مسػػاحة ارض مصػػر مػػف حػػدود مصػػر مػػع 
دا داف حتى الدلتا، فالنطاؽ الحار يتسـ بدرجات حرارة مرتفعػة وخاصػة بالصػيؼ واف المػدي اليػومي بػيف درجػات الحػرارة بالميػؿ والنهػار كبيػرة جػالسو 

[، واف معدؿ الرطوبة منخفض مع عدـ تساقط االمطار عمى مدار العاـ وكذلؾ معدالت كبيػرة مػف االشػعاع الشمسػي القػوي ا نػات النهػار، )شػكؿ 0 
(، مما يوجب إنشات عمراف يتحكـ في متطمبات جذا النطاؽ الصحراوي وتقميؿ معػدالت اسػتهالؾ الطاقػة باسػتخداـ مػا يسػمى بمعػايير التصػميـ 2ـرق

 Climate Consultant(، والتػي تػـ ذكػر بعهػها بعػد اسػتخراج تحميػؿ بيانػات المنػاخ كم ػاؿ لمدينػة القػاجرة باسػتخداـ برنػام  0السالب، )شكؿ رقـ
 [.55مالية تطبيقها بنسب متفاوتة وتي يرجا اءيجابي عمى العمراف والمبنى والطاقة  واحت
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: ِؼذالد دسجبد اٌذشاسح اٌجبفخ ٚاٌشطجخ ٚوزٌه ِؼذالد االشؼبع اٌشّسٟ اٌّجبشش ٚإٌّؼىس ٌّذ٠ٕخ 2شىً سلُ )

 Climate Consultant 6.0Program - Cairo Weather Data [18.] - اٌمب٘شح

 

استشات١ج١بد اٌتص١ُّ اٌج١ئٟ اٌسبٌت ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ ػٍٝ اٌخش٠طخ اٌس١ىِٛتش٠خ ٌّذ٠ٕخ اٌمب٘شح (: 3شىً سلُ )

Climate Consultant 6.0Program - Cairo Weather Data [18.] 

 دسجت انذشاسة انجبفت 

 دسجت انذشاسة انشغبت 

 انًجبل انذشاسي

 انًجبل انًشٌخ

 االشؼبع انشًغً دسجبث انذشاسة يئىٌت

يخىعػ االشؼبع انشًغً   

 االشؼبع انشًغً انًببشش

االشؼبع انشًغً انًُؼكظ   

100 % 
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 النطاق الصحراوي العمراني كمنظومة غالف عام  -3
وخاصػػػػػة بمصػػػػػر تػػػػػ  ر بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر عمػػػػػى منظومػػػػػة األدات الحػػػػػراري اف المعػػػػػايير التخطيطيػػػػػة لممػػػػػدف بالنطػػػػػاؽ الصػػػػػحراوي عمػػػػػى مػػػػػر العصػػػػػور 

الػػػػػػداخمي لممبػػػػػػاني وقػػػػػػدراتها عمػػػػػػى تػػػػػػوفير معػػػػػػدالت الراحػػػػػػة الحراريػػػػػػة داخػػػػػػؿ الفراغػػػػػػات، فتشػػػػػػكيؿ العمػػػػػػراف جػػػػػػزت ال يتجػػػػػػزأ مػػػػػػف منظومػػػػػػة الراحػػػػػػة 
دة والتكنولوجيػػػػػا وتػػػػػوافر الوسػػػػػايؿ الميكانيكيػػػػػة [، ومػػػػػع زيػػػػػادة المعػػػػػدالت السػػػػػكانية والخػػػػػدمات العامػػػػػة وتػػػػػوافر المػػػػػا5الحراريػػػػػة الداخميػػػػػة لممبػػػػػاني  

لمتبريػػػػػػد شػػػػػػديدة االسػػػػػػتهالؾ لمطاقػػػػػػة وكػػػػػػذلؾ قػػػػػػوانيف البنػػػػػػات الموحػػػػػػدة التػػػػػػي وهػػػػػػعت شػػػػػػروط البنػػػػػػات وفقػػػػػػا لممتطمبػػػػػػات الوظيفيػػػػػػة عمػػػػػػى حسػػػػػػاب 
ديمػػػػػػة وعػػػػػػدـ تػػػػػػوافر الوسػػػػػػايؿ المعػػػػػػايير البيييػػػػػػة نظػػػػػػرا لمواجهػػػػػػة الزيػػػػػػادة السػػػػػػكانية بخػػػػػػدماتها والتػػػػػػوفير االقتصػػػػػػادي، بػػػػػػالرغـ اف فػػػػػػي العصػػػػػػور الق

 الميكانيكيػػػػة لمتبريػػػػد كػػػػػاف البنػػػػات العمرانػػػػي أك ػػػػػر فهمػػػػا لمبييػػػػة وعػػػػػدـ التػػػػي ير عميهػػػػا بالسػػػػػمب وتخميػػػػؽ الوسػػػػايؿ التصػػػػػميمية السػػػػالبة عمػػػػى مسػػػػػتوو
 العمراف أو المبنى لمتكيؼ مع ظروؼ المناخ الصحراوي.

[، وجػػػػو اف يػػػػتـ اختيػػػػار النسػػػػي  العمرانػػػػي 52سػػػػبيؿ الم ػػػػاؿ شػػػػارع المعػػػػز فنػػػػرو فػػػػي تصػػػػميـ الشػػػػوارع أو البيػػػػوت م ػػػػؿ بيػػػػت السػػػػحيمي أو عمػػػػى  
المتهػػػػػػػاـ لتػػػػػػػوفير منظومػػػػػػػة االظػػػػػػػالؿ المناسػػػػػػػبة لمشػػػػػػػوارع والممػػػػػػػرات المحيطػػػػػػػة لممبػػػػػػػاني واف يكػػػػػػػوف المطػػػػػػػؿ الخػػػػػػػال لكػػػػػػػؿ مبنػػػػػػػى جػػػػػػػو الفنػػػػػػػات 

لمفراغػػػػات الداخميػػػػة نهػػػػارار ا نػػػػات الفتػػػػرة الحػػػػارة الػػػػداخمي لتحقيػػػػؽ الخصوصػػػػية وكػػػػذلؾ لمػػػػتحكـ فػػػػي منظومػػػػة تخػػػػزيف الهػػػػوات البػػػػارد لػػػػيال واسػػػػتخداما 
مػػػػف السػػػػنة، واف مػػػػا يسػػػػمى بػػػػالجزيرة الحراريػػػػة نجػػػػد فػػػػي عصػػػػرنا جػػػػذا اف المنػػػػاطؽ الريفيػػػػة والبيييػػػػة ال يػػػػر معدلػػػػة جػػػػي أقػػػػؿ درجػػػػات حػػػػرارة مػػػػف 

ة المكشػػػػػػوفة لاشػػػػػػعاع الشمسػػػػػػي المػػػػػػدف الجديػػػػػػدة الناشػػػػػػية ومػػػػػػع التطػػػػػػور العمرانػػػػػػي والتكنولوجيػػػػػػا واختيػػػػػػار مسػػػػػػطحات الزجػػػػػػاج والمبػػػػػػاني العاليػػػػػػ
المباشػػػػر واختيػػػػار منظومػػػػة الطاقػػػػة الميكانيكيػػػػة أ ػػػػر بشػػػػكؿ سػػػػمبي وسػػػػيو عمػػػػى المنػػػػاخ العػػػػاـ عمػػػػى مسػػػػتوو العػػػػالـ واصػػػػبحنا نعػػػػاني مػػػػف مفػػػػاجيـ 

 (.1االحتباس الحراري وزيادة في معدالت درجات الحرارة، )شكؿ رقـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الغالف الحيوي وتأثيره عمى العمارة والعمران   -4
ال ػػػػػالؼ الحيػػػػػوي المػػػػػ  ر عمػػػػػى تحسػػػػػيف جػػػػػودة البييػػػػػة الداخميػػػػػة والخارجيػػػػػة مػػػػػف مسػػػػػتويات التمػػػػػوث يعتبػػػػػر ال طػػػػػات النبػػػػػاتي داخػػػػػؿ المػػػػػدف جػػػػػو 

وأيهػػػػػا تقميػػػػػؿ معػػػػػدالت االحمػػػػػاؿ الحراريػػػػػة، واف اسػػػػػتعماالت األراهػػػػػي مػػػػػف مبػػػػػاني وصػػػػػناعة وطػػػػػرؽ ونقػػػػػؿ وخػػػػػدمات أدت الػػػػػى زيػػػػػادة االحمػػػػػاؿ 
فػػػػػي تنقيػػػػة الهػػػػوات بسػػػػبب نقػػػػػل نسػػػػبة المحػػػػيط الحيػػػػوي الخػػػػػارجي  ـحكالحراريػػػػة وكػػػػذلؾ أصػػػػبحت البييػػػػة الخارجيػػػػػة المكشػػػػوفة او المطػػػػورة ال تػػػػت

[، لػػػػػذلؾ يجػػػػػب الحفػػػػػاظ عمػػػػػى معػػػػػدالت الزراعػػػػػة الخارجيػػػػػة وتوزيعهػػػػػا بطريقػػػػػة محكمػػػػػة لالسػػػػػتفادة مػػػػػف أنظمػػػػػة التظميػػػػػؿ وتنقيػػػػػة الهػػػػػوات وكػػػػػذلؾ 3 
النباتػػػػػػات الرأسػػػػػػية بيحجامهػػػػػػا المختمفػػػػػػة الػػػػػػتحكـ فػػػػػػي سػػػػػػرعة واتجػػػػػػال وحػػػػػػرارة الريػػػػػػاح، واف المحػػػػػػيط الحيػػػػػػوي الخػػػػػػارجي المكػػػػػػوف مػػػػػػف األشػػػػػػجار و 

 [.21اٌجض٠شح اٌذشاس٠خ ٌٍٕطبلبد اٌؼّشا١ٔخ اٌّختٍفخ ](: 4شىً سلُ )
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 يُطمت سٌفٍت عكٍ شبه دعشي حجًغ حجبسي يشكض انًذٌُت عكٍ دعشي دذٌمت عكٍ شبه دعشي يُطمت صساػٍت
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( يوهػػػػح مػػػػدي قػػػػدرة زراعػػػػة األشػػػػجار 2[، فالشػػػػكؿ رقػػػػـ)4تحجػػػػب اشػػػػعة الشػػػػمس المباشػػػػرة ال يػػػػر مرغػػػػوب فيهػػػػا ا نػػػػات الفتػػػػرة الحػػػػارة مػػػػف العػػػػاـ  
 حوؿ المباني في التي ير المباشر عمى خفض درجة الحرارة لمفراغات الداخمية لممباني.

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التوظيف الشجري كغالف ديناميكي -4-1

مػػػػػػف اجػػػػػػـ وظػػػػػػايؼ التشػػػػػػجير حػػػػػػوؿ المبػػػػػػاني جػػػػػػو حجػػػػػػب أشػػػػػػعة الشػػػػػػمس المباشػػػػػػرة إمػػػػػػا عمػػػػػػى األسػػػػػػطح األفقيػػػػػػة أو إظػػػػػػالؿ العنصػػػػػػر الشػػػػػػجري 
[، فعنػػػػػدما يكػػػػػوف النسػػػػػي  العمرانػػػػػي ذو واجهػػػػػات شػػػػػمالية وجنوبيػػػػػة فيصػػػػػبح حػػػػػؿ التشػػػػػجير فػػػػػي اءظػػػػػالؿ سػػػػػهؿ وذلػػػػػؾ 4البنػػػػػايي حولػػػػػا  لممحػػػػػيط 

[، وكػػػػذلؾ اذا كنػػػػػا نتحػػػػدث فػػػػػي الفتػػػػرة البػػػػػاردة 1الن ػػػػالؽ الواجهػػػػات ال ربيػػػػػة والشػػػػرقية ذات التعػػػػػرض لاشػػػػعاع الشمسػػػػػي العػػػػالي بػػػػالفترة الحػػػػػارة  
جار ذات وظيفػػػػة حيويػػػػة بتسػػػػاقط اوراقهػػػػا بفتػػػػرة الشػػػػتات وذلػػػػؾ لمسػػػػماح بػػػػدخوؿ اشػػػػعة الشػػػػمس لممبػػػػاني عػػػػف طريػػػػؽ مػػػػف العػػػػاـ فيجػػػػب اختيػػػػار أشػػػػ

  (.3[، )شكؿ رقـ 6الواجهات الجنوبية لتسخيف المبنى في تمؾ الفترة  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بذوٌ صساػت أشجبس
 

 صساػت اشجبس

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

اٌتٛظ١كككل اٌشكككجشٞ ٌٍٛاجٙكككبد اٌجٕٛث١كككخ ٚاالسكككتفبدح ِكككٓ اٌذ٠ٕب١ِى١كككخ اٌذ٠ٛ١كككخ ٌ شكككجبس (: 6شكككىً سلكككُ )

 [ 13ثتغ١ش شىٍٙب فٟ اٌفتشح اٌذبسح ٚاٌجبسدح ِٓ اٌؼبَ ]

%  20َمم انطبلت انشًغٍت ٌُخفط انى دىانً   

 نشجشة َبظجت األوساق وكثٍفت فً انصٍف

%  70انى دىانً  ٌشحفغٍت َمم انطبلت انشًغ  

يخغبلطت االوساق فً انشخبءنشجشة   

بنىاجهت انجُىبٍت لطبع ب  
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 زراعة االسطح االفقية والرأسية كغالف حيوي  -4-2
في الحدود الجماليػة فقػط ولكػف لهػا اجػداؼ سػيكولوجية ووظيفيػة لحمايػة المبنػى مػف العوامػؿ البيييػة الخارجيػة، وكػذلؾ  راالسطح الخهرات ال تنحص

[، ولػيس كمػا 50ة التمػوث وزيػادة الرقعػة االفقيػة الخهػرات  توفيرا في استهالؾ الطاقة في تبريد الفراغات الم طاة بهذا النظاـ الحيػوي وتخفػيض نسػب
ات يقاؿ انا يحتاج الى عمميات ري بشكؿ مستمر او صيانة دورية لممحافظة عميا ولكف يوجد ما يسمى بالسقؼ البييي الحيػوي وجػو عبػارة عػف نباتػ

لبػاردة بيقػؿ اسػتهالكا لمميػال ويتػرؾ السػقؼ بػدوف تػدخؿ بشػري فػي وأنظمة تشجير تتكيؼ مع العوامؿ البيييػة الخارجيػة وفقػا لظػروؼ المنػاخ الحػارة وا
( الفػرؽ بػيف درجػات 4زراعتا، فهو مع مػرور الوقػت يػزرع تمقاييػا بتػردد الحيػاة البريػة متم مػة فػي الطيػور والحيوانػات األخػرو، ويوهػح الشػكؿ رقػـ )

( يوهػح شػكؿ زراعػة االسػطح الرأسػية او مػا 5ييػة األخػرو، والشػكؿ رقػـ )الحرارة لمفراغ الداخمي عند استخداـ السطح األخهػر او مػواد العػزؿ البنا
 يسمى بالحدايؽ المعمقة.

 

 
 
 
 
 التأثير البيئي لمغالف المزدوج لممبنى  -5

اف الهػػػػدؼ الرييسػػػػي مػػػػف غػػػػالؼ الفػػػػراغ المعمػػػػاري والعمرانػػػػي جػػػػو تحقيػػػػؽ الراحػػػػة الحراريػػػػة الداخميػػػػة، ويمكػػػػف تقيػػػػيـ الكفػػػػاتة المناخيػػػػة ألي حػػػػؿ 
معمػػػػاري وعمرانػػػػي بمقػػػػدار كمػػػػي، فالبػػػػد مػػػػف حسػػػػاب المت يػػػػرات التػػػػي تػػػػ  ر عمػػػػى الراحػػػػة الحراريػػػػة داخػػػػؿ كػػػػؿ فػػػػراغ مػػػػف فراغػػػػات المبنػػػػى م ػػػػؿ 

درجػػػػػة الحػػػػػرارة االشػػػػػعاعية المتوسػػػػػطة فتحػػػػػدد  ا[، امػػػػػ55 رفػػػػػة والرطوبػػػػػة النسػػػػػبية لمهػػػػػوات وسػػػػػرعة حركػػػػػة الهػػػػػوات الػػػػػداخمي درجػػػػػة حػػػػػرارة جػػػػػوات ال 
 .بناتًا عمى درجات حرارة أسطح الحوايط واألسقؼ ومواصفاتها الفيزيايية واالشعاعية

السػػػػػاقط عمػػػػػي األسػػػػطح الخارجيػػػػػة لممبػػػػػاني والتػػػػػي أف أقصػػػػػى كميػػػػػة حػػػػرارة تػػػػػدخؿ إلػػػػػي ال رفػػػػػة تبعػػػػا لاشػػػػػعاع الشمسػػػػػي المباشػػػػر والمنتشػػػػػر كمػػػػا 
سػػػػػبب التخمػػػػػؼ الزمنػػػػػي أو مػػػػػا يعػػػػػرؼ بظػػػػػاجرة التػػػػػوجيف وجػػػػػو بتنتقػػػػػؿ خػػػػػالؿ الجػػػػػدراف واألسػػػػػقؼ حػػػػػوالي السػػػػػاعة ال ال ػػػػػة أو الرابعػػػػػة بعػػػػػد الظهػػػػػر 

ة الحػػػػرارة المنتقمػػػػة لمفػػػػراغ ( يوهػػػػح كميػػػػ6رقػػػػـ الشػػػػكؿ، )الفػػػػرؽ الزمنػػػػي بػػػػيف سػػػػقوط األشػػػػعة الشمسػػػػية عمػػػػي الجػػػػدراف وانتقالهػػػػا إلػػػػي داخػػػػؿ ال رفػػػػة
وتعامػػػػػؿ تمػػػػػؾ المت يػػػػػرات مػػػػػع معػػػػػدالت لممبنػػػػػى الخػػػػػارجي  كيؿالمختػػػػػارة فػػػػػي التشػػػػػ عناصػػػػػر المعماريػػػػػةوال مػػػػػف المصػػػػػدر الرييسػػػػػيخػػػػػالؿ السػػػػػاعة 

 .[51 االكتساب والفقداف الحراري 
المباشػػػػػر مػػػػػف خػػػػػالؿ الفتحػػػػػات يقمػػػػػؿ بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر كميػػػػػة الحػػػػػرارة المنبع ػػػػػة، واف ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج لممبنػػػػػى يمكػػػػػف  عويتهػػػػػح اف حجػػػػػب اءشػػػػػعا 

 اف يقـو بهذل الوظيفة.
 
 
 

اٌفشق ث١ٓ دسجبد اٌذشاسح ٌ سطخ اٌخضشاء ٚاالسطخ (: 2سلُ )شىً 

 [.4راد اٌص١غخ ا١ٌٍٔٛخ اٌغبِمخ ]

اٌذذائك اٌّؼٍمخ اٚ اٌشأس١خ  –فٕذق ثبسن س٠ٚبي سٕغبفٛسح (: 8شىً سلُ )

[4.] 

 االعطخ راث انصٍغت انهىٍَت انغبيمت 

 دسجت انذشاسة انخبسجٍت االعطخ انخعشاء 
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  أنظمة تحكم اغمفة المباني -5-1

وال شػػػػػؾ اف تطػػػػػور أنظمػػػػػة البنػػػػػات والمػػػػػادة وكػػػػػذلؾ األنظمػػػػػة الكمبيوتريػػػػػة المعقػػػػػدة التػػػػػي أصػػػػػبحت تػػػػػتحكـ بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر فػػػػػي منظومػػػػػة التصػػػػػميـ 
واالنشػػػػػات، وكػػػػػذلؾ قػػػػػد سػػػػػاجمت فػػػػػي تقيػػػػػيـ المعػػػػػايير البيييػػػػػة لممبػػػػػاني والعمػػػػػراف قبػػػػػؿ نشػػػػػيتها عػػػػػف طريػػػػػؽ المحاكػػػػػاة وذلػػػػػؾ لموصػػػػػوؿ الػػػػػى انسػػػػػب 

 [، فاألنظمة التش يمية ل الؼ المبنى تتهمف تكامؿ  ال ة مبادئ: 52واالنسب اقتصاديًا ووظيفيًا  الحموؿ التي توفر الطاقة 
 

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

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

المبنػى بالحصوؿ عمى الراحة الحرارية عمى مدار العاـ في الفتػرة الحػارة والبػاردة، وكػذلؾ كيفيػة االسػتفادة مػف منظومػة االشػعاع والهػوات بت ميػؼ 
 [. 50لشمسية أو توربينات الهوات الص يرة لتوليد الطاقة النظيفة المتجددة  اما بالخاليا ا

 
  :ويكػػػوف شػػػاماًل مػػػا تػػػـ ذكػػػرل أعػػػالل، كمػػػا يشػػػمؿ مسػػػتخرجات اءنتػػػاج والتقنيػػػة الوظيفيػػػة عاليػػػة التطػػػور والػػػتحكـ التكنولػػػوجي المنظومتتتة المركبتتتة

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

 
ات المفتوحػة مػف المبنػى والمعرهػة لاشػعاع الشمسػي المباشػر سػوات باسػتخداـ لذلؾ ييتي دور أجمية تفعيؿ ديناميكية تظميؿ الواجهات وتظميؿ األجػز 

[، كمػا 20الوسايؿ التقميدية لاظالؿ بيشكالها المعروفة الكاسرات او المشربيات وغيرجا او تطوير فاعميتها لتتناسػب مػع متطمبػات العصػر الحػديث  
نيكي ت مؽ وتفتح حسب الحاجة بإحدو األبراج اءدارية بمدينة ابوظبي وذلػؾ لمػا لهػا الى تـ استخدامها بمدينة مصدر وما تـ استخدامها بشكؿ ميكا

 (. 50مف أجمية اقتصادية وبييية ومجتمعية، )شكؿ رقـ

 [.14ِؼذالد االوتسبة ٚاٌفمذاْ اٌذشاسٞ ٌمطبػبد اٌّجٕٟ ](: 9شىً سلُ )

 إشؼبع يببشش خالل انفخذبث

 األعمف

 انخغشٌب

 انفخذبث بخىصٍم

 انذىائػ

كًٍت انذشاسة 

 انًُخمهت / انغبػت

 انضيٍ انالصو 
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اسػتا لممعمػاري )كػيف يػان (، والػذي تػـ در  بكوااللمبػوربػرج ميسػينياجا ومف أم مة المبػاني التػي يتحقػؽ فيهػا مػا يسػمى بػال الؼ الػذكي الػديناميكي جػو 
رقميػػة قبػػؿ االنشػػات واختيػػار التصػػميـ االنسػػب وفقػػا لمتطمبػػات  تبعنايػػة باسػػتخداـ البػػرام  الكمبيوتريػػة البيييػػة المتطػػورة فػػي تصػػميـ عػػدة سػػيناريوجا

راحػػػة الظػػروؼ المناخيػػػة الخارجيػػة مػػػف اشػػعاع شمسػػػي مباشػػر واظػػػالؿ ورطوبػػة وغيرجػػػا وكيفيػػة االسػػػتفادة مػػف منظومػػػة الطاقػػة المتجػػػددة لتػػوفير اال
 الحرارية الداخمية بيقؿ استهالؾ لمطاقة.  

 
 وصف المشروع: 

 [.21لممعماري )كيف يان (   -بكوااللمبوربرج ميسينياجا 
فػالمبنى يولػد الطاقػة  (،العمػارة البيومناخيػة )العمػارة الخهػرات وخبرتا في المعماري مبادئ المبنى بحيث يعكس بماليزيا قرب كوااللمبورويقع المبنى 
ـ  30الحػػرارة بالميػػؿ والنهػػار، ارتفػػاع المبنػػى  اتتتفػػاوت فيػػا درجػػ ،ذات منػػاخ اسػػتوايي حػػار المقػػاـ فيهػػا المبنػػى المنطقػػة، واف تهالكهاسػػبػػدال مػػف ا

 دور.52و
نوافػػذ ، ؿ عمػػى تبريػػد المبنػػىمسػػطحات خهػػرات وتشػػجير يسػػتمر ألعمػػى لتوليػػد األكسػػجيف والعمػػو حديقػػة سػػطح تعمػػؿ كفػػراغ اجتمػػاعي فػػالمبنى لػػا  

الخػدمات الرييسػية فػي ، فػي الواجهػات الشػمالية وايط زجاجيػة[، حػ21  غاطسة في الواجهات الشرقية وال ربية مزودة بكاسرات شمس مف األلومينيـو
 الواجهػات داـ كاسػرات شمسػية فػيمػع اسػتخ المباشػرة، الحارة المعرهة لمشمس لتوفير الحماية لمفراغػات الداخميػة مػف أشػعة الشػمس  ربيةالواجهة ال

يػة، الواجهػات لتػوفير التهويػة الطبيعيػة لمفراغػات الداخم شرفات خارجية وأفنيػة معمقػة تمتػؼ بشػكؿ حمزونػي حػوؿ ،المعرض لمشمس ية وال ربيةبو جنال
 .[51  مع وجود نظاـ لتجميع ميال األمطار عمى السطحوخاليا شمسية  ت طية مفرغة فوؽ السطح العموي لممبنى

 (.55د الميكانيكي، )شكؿ رقـ مف التهػػػػػػػػػوية والتبػػري الؼ دوالر 500بالتالي يوفر المبنى سنويا ما يقارب 
 
 
 
 
 
 

 [.23أدذ اٌّجبٟٔ ثّذ٠ٕخ ِصذس( ] –أٔظّخ اظالي اٌٛاجٙبد سٛاء ثبٌٛسبئً اٌسبٌجخ اٚ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌّتذشوخ )ثشج اداسٞ ثّذ٠ٕخ اثٛظجٟ (: 10شىً سلُ )

ابىظبً -واجهت يبُى بًذٌُت يصذس  ابىظبً -كبعشاث شًغٍت انكخشوٍَت ببشج إداسي   
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 تقنيات وديناميكية الغالف المزدوج  -5-2

يعػػػػػد غػػػػػالؼ المبنػػػػػي جػػػػػو المسػػػػػ وؿ الرييسػػػػػي فػػػػػي انتقػػػػػاؿ أو فقػػػػػد الطاقػػػػػة الحراريػػػػػة مػػػػػف والػػػػػى المبنػػػػػى، وأف ديناميكيػػػػػة التصػػػػػميـ السػػػػػالب لهػػػػػذا 
العػػػػاـ، ويصػػػػؿ فقػػػػد الطاقػػػػة ال ػػػالؼ تجعػػػػؿ الفقػػػػد الحػػػػراري بالشػػػػتات أقػػػؿ مػػػػا يمكػػػػف وكػػػػذلؾ الػػػػتحكـ فػػػي االكتسػػػػاب الحػػػػراري فػػػػي الفتػػػػرة الحػػػارة مػػػػف 

% مػػػػف إجمػػػػالي الطاقػػػػة المسػػػػتهمكة الداخميػػػػة اعتمػػػػادا عمػػػػى المنػػػػاخ الخػػػػارجي ومػػػػواد البنػػػػات وأنظمػػػػة العػػػػزؿ 22-50خػػػػالؿ غػػػػالؼ المبنػػػػى الػػػػى 
يسػػػػػمى  الجيػػػػػدة التػػػػػي تػػػػػ دي الػػػػػى تقميػػػػػؿ الفاقػػػػػد الحػػػػػراري بػػػػػالفترة البػػػػػاردة ومعػػػػػدؿ االكتسػػػػػاب الحػػػػػراري بػػػػػالفترة الحػػػػػارة، ويمكػػػػػف الوصػػػػػوؿ الػػػػػى مػػػػػا

 [.52بازدواجية ال الؼ الخارجي لممبنى وايجاد فراغ جوايي يعمؿ كحاجز حراري وكحاجز لمرياح أ نات فترة الشتات 
وعمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف تمػػػػػؾ المميػػػػػزات لم ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج لممبنػػػػػى بكافػػػػػة أشػػػػػكالا إال جنػػػػػاؾ تخػػػػػوؼ مػػػػػف زيػػػػػادة التكػػػػػاليؼ الخاصػػػػػة بالتنفيػػػػػذ، أو عػػػػػدـ 

انيكيػػػػػػة والتكنولوجيػػػػػػة لممبنػػػػػػى، والسػػػػػػ اؿ جػػػػػػو: جػػػػػػؿ يمكػػػػػػف اسػػػػػػتخداـ نظػػػػػػاـ األغمفػػػػػػة المزدوجػػػػػػة فػػػػػػي المبػػػػػػاني التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى تمػػػػػػؾ األنظمػػػػػػة الميك
 [.54الخدمية والسكنية القايمة وأيها التي لـ تنفذ بحيث تكوف متوافقة بيييا ومتوافقة مع مفهـو االستدامة وترشيد الطاقة  

 
 مميزات التصميم السالب لمواجهات المزدوجة  -5-3

مي مؿ جذا النظاـ مع اسػتراتيجيات التصػميـ السػالب مػف حيػث التهويػة الذاتيػة والػتحكـ فػي االكتسػاب والفقػد الحػراري حسػب احتيػاج الفػراغ الػداخيتكا
معػة [، وعمى سبيؿ الم اؿ والتجربػة يػتـ تحميػؿ أحػد المبػاني الخاصػة بالجا20لموصوؿ الى معدالت الراحة الحرارية واالقتصاد في استهالؾ الطاقة  

( وجػػو مبنػػى ECOTECT-SOLAR ANALYSIS SKECHUPاالمريكيػػة الجديػػدة بالقػػاجرة الجديػػدة باسػػتخداـ البػػرام  البيييػػة الرقميػػة م ػػؿ )

 [.24( ]ثشج ١ِس١ٕ١بجبِٕظِٛخ ٚد٠ٕب١ِى١خ اٌتذىُ اٌزاتٟ ٌٍغالف اٌخبسجٟ ٌتذم١ك اٌشادخ اٌذشاس٠خ اٌذاخ١ٍخ )(: 11شىً سلُ )
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( 52ؿ رقـ )المكتبة والمصمـ عمى معايير التصميـ البييي السالب واستخداـ ازدواجية ال الؼ الخارجي لمتحكـ في البييية الداخمية والخارجية، والشك
 [. وتتم ؿ مميزات الواجهات المزدوجة بشكؿ عاـ عمى:53احد األغمفة المزدوجة   ةهح نموذج مبسط لديناميكييو 

  :الػػتحكـ فػػي التهويػػة يعػػد أك ػػر الطػػرؽ فاعميػػة فػػي الػػتحكـ باسػػتهالؾ الطاقػػة واالسػػتفادة مػػف التهويتتة الطبيعيتتة فتتي ااجتتوام الغيتتر مناستتبة
الػػى تشػػ يؿ أنظمػػة ميكانيكيػػة لمتبريػػد والتهويػػة الداخميػػة، وأيهػػا الػػتحكـ فػػي سػػرعة الريػػاح ونسػػبة التمػػوث التهويػػة الطبيعيػػة الذاتيػػة دوف الحاجػػة 

 الهوايي الخارجي.
 يعػد بععػد وحجػـ وشػكؿ وتوجيػا ال ػالؼ المػزدوج المسػ وؿ األكبػر عػف معػدالت االكتسػاب التحكم في االكتساب والفقد الحراري:  ةديناميكي

اخمي، وأف مف ديناميكيػة تصػميما جػو فهػـ حػرارة الشػمس وزواياجػا واالشػعاع الشمسػي المباشػر والمػنعكس ومعرفػة مػا والفقد الحراري لمفراغ الد
 جي األوقات التي يمكف االستفادة مف االشعاع الشمسي في فترة الشتات أو الحماية منا في فترة الصيؼ.

  :ة مطموبػة وخاصػة إذا كنػا نػتكمـ عمػى مبنػى خػدمي أو اجتمػاعي أو تقميػؿ كميػة اءهػاتة الصػناعيالتحكم في اإلضامة الطبيعية وشدتها
تعميمػػي يعمػػؿ طػػوؿ فتػػرة النهػػار، واف اءهػػاتة الطبيعيػػة وشػػدتها تػػتحكـ فػػي صػػحة الفػػراغ الػػداخمي وراحػػة مسػػتخدميا واف الواجهػػات المزدوجػػة 

ير االبهار الهويي النػات  عػف الػدخوؿ الزايػد مػف اءهػاتة بكافة اشكالها وبتجويفها الهوايي وبعدجا عف ال الؼ الرييسي لممبنى يقمؿ نسبة تي 
 الطبيعية ال ير مرغوب فيها.

 :واف المهػػاـ الرييسػػية لمواجهػػات المزدوجػػة جػػي إيجػػاد منطقػػة وسػػطية تحجػػب تػػي ير الهوهػػات والصػػوت مػػف  عتتزل الضوضتتام الخارجيتتة
 الخارج الى الداخؿ وكذلؾ العكس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إمكانية تطبيق الغالف المزدوج عمى المباني بمصر  -5-4
البييي ال يتعارض ابدا مع متطمبػات المنػاخ الحػار ال شؾ اف ال الؼ المزدوج لواجهات المباني لا عدة عوامؿ بييية واقتصادية واجتماعية، فالعامؿ 

 (.50الصحراوي بؿ اف جذا النظاـ التوأمي مف ال الؼ جو ابسط األنواع الديناميكية لحماية المبنى مف العوامؿ البييية الخارجية )شكؿ رقـ
سوات في التبريد او التسخيف الداخمي لفراغػات  ةالميكانيكيواف العامؿ االقتصادي لهذا ال الؼ تيتي مكاسبا بعد إنشايا في تكاليؼ استهالؾ الطاقة 

صػبح المبنػى الداخمية لممبنى عمى المدو البعيد، فالتكمفػة عاليػة فػي بدايػة االنشػات ولكػف مػع اسػتداما المبنػى واالسػتهالؾ اليػومي لمطاقػة المسػتنفذة أ
اجهػػػات العاديػػػة، واف تمػػػؾ الواجهػػػات المزدوجػػػة ال تحتػػػاج بعػػػد ذلػػػؾ الػػػى يرشػػػد الطاقػػػة الميكانيكيػػػة عػػػف المبنػػػى الػػػذي يسػػػتهمؾ طاقػػػة مسػػػتنفذة ذو الو 

 مصاريؼ تش ؿ او صيانة عف تمؾ الوسايؿ الميكانيكية التي تحتاج الى صيانة وتكمفة تش يؿ عالية.

 [.19اٌغالف اٌّضدٚج اٌزوٟ ٚػاللتٗ ثبٌّؤثشاد اٌخبسج١خ ٚاٌذاخ١ٍخ ٚادت١بجبد االٔسبْ ](: 12شىً سلُ )

 غالف انًبُى انًٍكبٍَكً انًضدوج 
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سػػبب تػػوافر البييػػة الداخميػػة امػػا العامػػؿ االجتمػػاعي يصػػؿ فػػي راحػػة المسػػتخدميف وزيػػادة انتاجياتػػا وتػػوفير الخصوصػػية، واف الراحػػة المتكاممػػة تػػيتي ب
 [. 51المناسبة مف اهاتة طبيعية مناسبة وكذلؾ التهوية الماليمة في كافة األجوات عمى مدار العاـ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حصبػذ انهىاء 

 انغبخٍ

شففففففففففبغبث نغفففففففففذب 

انهفففىاء حؼًفففم ببنطبلفففت 

 انشًغٍت

 خالل فخشة انصٍف

انشففففففبببٍر انخبسجٍففففففت 

 يفخىدت

 دسجت يئىٌت( 26)

يفخىح  يأخز انهىاء  

هفففىاء  –شفففجش كثٍفففف 

 يبشد يظهم 

 يأخز انهىاء يغهك 

شففجش أوسالففه حغففبلطج 

هففففىاء عففففبخٍ غٍففففش  –

 يظهم

انشبببٍر انذاخهٍت 

 يغهمت

دسجت يئىٌت( 24)  

انشفففففبببٍر انخبسجٍففففففت 

 يغهمت

 دسجبث يئىٌت( 7)

ادخبفففففففففبط انهفففففففففىاء 

 انغبخٍ

 انشفبغبث يُغهمت 

 خالل فخشة انشخبء

 يُغهمت انشفبغبث 

 خالل فخشة انشخبء

شفبغبث يفخىدت نغذب انهىاء 

 حؼًم ببنطبلت انشًغٍت

 خالل فخشة انصٍف

انشفففففففبببٍر انذاخهٍفففففففت 

 يُغهمت

 دسجبث يئىٌت( 24)

 [.16وٕذا( ] –إٌظبَ اٌذ٠ٕب١ِىٟ ٌٍغالف اٌّضدٚج ٚاٌتذىُ فٟ ِتطٍجبد إٌّبر اٌخبسجٟ ٚاٌذاخٍٟ )أدذ ِجبٟٔ جبِؼخ ٚاتشٌٛ (: 13شىً سلُ )

(: 20شكككككككىً سلكككككككُ )

اٌغكككككككالف اٌّكككككككضدٚج 

اٌككككككككككزوٟ ٚػاللتككككككككككٗ 

ثككككككككككككككككككككككككككككبٌّؤثشاد 

اٌخبسج١ككككخ ٚاٌذاخ١ٍككككخ 

ٚادت١بجككككبد االٔسككككبْ 

[19.] 
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 التقييم الرقمي لمغالف الحيوي  -6
تي يرجػا عمػى منظومػة التظميػؿ وتقميػؿ االشػعاع الشمسػي  وفيها يمكف تبسيط االشكاؿ واالحجاـ المختمفة لألشجار في تكوينها الهندسي لقياس تحقيػؽ

باسػػػتخداـ البػػػرام  الرقميػػػة م ػػػؿ برنػػػام  يوليػػػو( و  5فػػػي أحػػػد األيػػػاـ الحػػػارة مػػػف العػػػاـ )عمػػػى المسػػػتويات األفقيػػػة والرأسػػػية، وحسػػػاب تمػػػؾ المعػػػدالت 
(ECOTECT-SOLAR ANALYSIS SKECHUP). 
 
 وصف التجربة  -6-1

  الظالؿ لنوعيف مف التشجير شايعيف االستخداـ في البيية الصحراوية المصريةالدراسة تشمؿ الشكؿ ونطاؽ 
ـ والقطػر األوسػط  52الشكؿ البيهاوي: تـ تحويؿ الشكؿ العاـ إلى شكؿ جندسي في جذل التجربػة، فارتفػاع الشػجر البيهػاوي يصػؿ الػى  -

 ـ. 1لمشجرة الواحدة يصؿ الى 
شكؿ المخروطي باالرتفاعات الكبيرة والمتوسطة )الشجر المخروطي الكبيػر يتػراوح ارتفاعػا الشكؿ المخروطي: تـ استخداـ نموذجيف مف ال -

 ـ(.2ـ وقطر 1ـ( و )الشجر المخروطي متوسط الحجـ يصؿ ارتفاعا الى حوالي 1وقطر ـ52الى حوالي 
 
 النتائج المستخرجة  -6-2
 .(51شكؿ رقـ )الممر، نجد أف األشجار المخروطية جي األنسب في تظميؿ ممرات المشاة ويختمؼ ارتفاعها وفقا لعرض ذلؾ  

ـ فػي االتجػػال الشػمالي لمشػػجرة 3ـ يظمػؿ مسػطح يقػػدر ب 1وقطػػر 52الػػذي يتػراوح ارتفاعػا الػػى حػوالي ـالحجػـ و  الشػجر المخروطػي كبيػػر -
يوليػػػو(، وتختمػػػؼ ك افػػػة الظػػػؿ كممػػػا اقتربنػػػا مػػػف الشػػػكؿ الرييسػػػي والقاعػػػدة  5رة الحػػػارة مػػػف العػػػاـ )وفقػػػا لحركػػػة الشػػػمس فػػػي أحػػػد أيػػػاـ الفتػػػ

 المخروطية لمشجرة.
ـ فػي االتجػال الشػمالي لمشػجرة 2ـ يظمػؿ مسػطح يقػدر ب 2ـ وقطػر1الشجر المخروطي متوسط الحجػـ والػذي يتػراوح ارتفاعػا الػى حػوالي  -

يوليػػػو(، وتختمػػػؼ ك افػػػة الظػػػؿ كممػػػا اقتربنػػػا مػػػف الشػػػكؿ الرييسػػػي والقاعػػػدة  5لحػػػارة مػػػف العػػػاـ )وفقػػػا لحركػػػة الشػػػمس فػػػي أحػػػد أيػػػاـ الفتػػػرة ا
 المخروطية لمشجرة.

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

 عمى الواجهات ال ربية والجنوبية ال ربية والمعرهة لاشعاع الشمسي المباشر.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أٔظّخ ٚسبػبد االظالي ٌ شجبس اٌّختٍفخ خالي اٌفتشح (: 14شىً سلُ )

 اٌذبسح ِٓ اٌؼبَ ػٍٝ اٌّستٜٛ االفمٟ)اٌجبدث(.

خالي اٌفتشح اٌذبسح ِٓ أٔظّخ ٚسبػبد االظالي ٌ شجبس (: 15شىً سلُ )

 اٌؼبَ ٚتأث١شٖ ػٍٝ اٌٛاجٙبد اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ)اٌجبدث(.

 انشًبل



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

 

- 145 - 

 

 مبنى المكتبة الرئيسية( –االمريكية بالقاهرة الجديدة  ةالتقييم الرقمي لمغالف المزدوج )مثال تطبيقي: الجامع -7
ماليػػػػػـ وعمرانػػػػػي عمػػػػػى وجػػػػػود تصػػػػػميـ معمػػػػػاري  تيكيػػػػػداً  الجديػػػػػدة عتبػػػػػر الحػػػػػـر الجديػػػػػد لمجامعػػػػػة األمريكيػػػػػة بالقػػػػػاجرةي وصتتتتتف التجربتتتتتة: -7-1

سػػػػػػتدامة، الم البيييػػػػػػة لمتنميػػػػػػة جيػػػػػػدا وكػػػػػػذلؾ عمػػػػػػى وجػػػػػػود إجػػػػػػراتات بيييػػػػػػة مبتكػػػػػػرة لجعػػػػػػؿ الحػػػػػػـر الجديػػػػػػد نموذجػػػػػػاً  والبييػػػػػػة المحيطػػػػػػة لمصػػػػػػحرات
وتصػػػػػػؿ  بمنػػػػػػاطؽ مظممػػػػػػة لهػػػػػػا فقػػػػػػط حيػػػػػػث تقػػػػػػؼ السػػػػػػيارات عمػػػػػػى األطػػػػػػراؼ لممشػػػػػػاةصػػػػػػديقًا لمبييػػػػػػة فػػػػػػإف الموقػػػػػػع قػػػػػػد تػػػػػػـ تصػػػػػػميما  وباعتبػػػػػػارل

. وتشػػػػػمؿ الخػػػػػدمات التػػػػػي يػػػػػتـ [22  كيمػػػػػومتر تحػػػػػت األرض ويمػػػػػر عبػػػػػر الحػػػػػـر بالكامػػػػػؿ 5.3اءمػػػػػدادات عبػػػػػر نفػػػػػؽ لمخػػػػػدمات يصػػػػػؿ طولػػػػػا 
التكنولوجيػػػػة، مػػػػف مبػػػػاني الحػػػػـر وشػػػػبكة األليػػػػاؼ الهػػػػويية واألسػػػػالؾ الخاصػػػػة باألعمػػػػاؿ  واالسػػػػتالـا عبػػػػر النفػػػػؽ جميػػػػع عمميػػػػات التسػػػػميـ نقمهػػػػ

 (.53)شكؿ رقـ
المعمػػػػارييف الرييسػػػػييف بالمشػػػػروع، أف الحػػػػدايؽ تسػػػػاعد عمػػػػى تك يػػػػؼ الهػػػػوات البػػػػارد الػػػػذي  المهندسػػػػيفويقػػػػوؿ الػػػػدكتور عبػػػػد الحمػػػػيـ إبػػػػراجيـ، أحػػػػد 

طبقػػػػًا ألنظمػػػػة إدارة الطاقػػػػة والتػػػػي تقمػػػػؿ المزدوجػػػػة وقػػػػد تػػػػـ تشػػػػييد حػػػػوايط المبػػػػاني  ،يتجمػػػػع أ نػػػػات الميػػػػؿ ويقػػػػـو بتهويػػػػة الحػػػػـر كمػػػػا أ نػػػػات النهػػػػار
% مػػػػػف الحػػػػػوايط الخارجيػػػػػة لمحػػػػػـر مػػػػػف  50وتػػػػػـ تصػػػػػنيع حػػػػػوالي  ،% عمػػػػػى األقػػػػػؿ 20والتدفيػػػػػة بنسػػػػػبة أجهػػػػػزة التكييػػػػػؼ  اسػػػػػتخداـمػػػػػف تكػػػػػاليؼ 

ومػػػػف أجػػػػؿ التقميػػػػؿ مػػػػف المخمفػػػػات فػػػػإف الحجػػػػر ، الحجػػػػر الرممػػػػي الػػػػذي يسػػػػاعد عمػػػػى جعػػػػؿ الحجػػػػرات بػػػػاردة خػػػػالؿ النهػػػػار ودافيػػػػة أ نػػػػات الميػػػػؿ
 [.22  الحـربلذي يحيط ا الخريجيففي بنات حايط  واستخداماالرممي المتبقي مف البنات قد تـ إعادة تدويرل 

 2.200 السػػػػػتيعابوقػػػػػد تػػػػػـ تصػػػػػميـ الحػػػػػـر الجديػػػػػد ، نػػػػػافورة 24و شػػػػػجرة 31640ونخمػػػػػة  51253وفػػػػػي اءجمػػػػػالي يحتػػػػػوي الحػػػػػـر الجديػػػػػد عمػػػػػى 
ويقػػػػػدـ الحػػػػػـر الجديػػػػػد مػػػػػوارد عاليػػػػػة التقنيػػػػػة لمطػػػػػالب  (،54شػػػػػكؿ رقػػػػػـ)فػػػػػداف،  230وموظفػػػػػًا وجػػػػػو يقػػػػػع عمػػػػػى مسػػػػػاحة  أسػػػػػتاذاً  5.200وطالبػػػػػًا 

 االسػػػػتخداـجميػػػػع أنحػػػػات العػػػػالـ ويػػػػدم  التقاليػػػػد الحهػػػػرية والمعماريػػػػة المصػػػػرية فػػػػي الحػػػػـر الحػػػػديث والػػػػذي صػػػػمـ ليكػػػػوف سػػػػهؿ  واألسػػػػاتذة مػػػػف
المصػػػػػمـ المعمػػػػػاري ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج فػػػػػي الواجهػػػػػات الجنوبيػػػػػة ال ربيػػػػػة والجنوبيػػػػػة  ـ[، وقػػػػػد اسػػػػػتخد22  الخاصػػػػػة االحتياجػػػػػاتلألشػػػػػخال ذوي 

مسػػػػػتويات االشػػػػػعاع الشمسػػػػػي الكبيػػػػػر عمػػػػػى مػػػػػدار الفتػػػػػرة الحػػػػػارة والبػػػػػاردة وكػػػػػذلؾ الػػػػػتحكـ فػػػػػي منظومػػػػػة التهويػػػػػة بػػػػػيف  الشػػػػػرقية حتػػػػػى يػػػػػتحكـ فػػػػػي
ـ، واف المػػػػػواد المسػػػػػتخدمة فػػػػػي بنايػػػػػا  50ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج والحػػػػػوايط الرييسػػػػػية لممبنػػػػػى، ويبعػػػػػد ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج عػػػػػف حػػػػػوايط المبنػػػػػى حػػػػػوالى 

 (.55ـ )الشكؿ رقـ 5×ـ5ـ وبا فتحات متساوية الحجـ وجي 5مزدوج يصؿ الى جو الطوب الرممي، وأف عرض جذا ال الؼ ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌمطبد ِٕظٛس٠خ ٌٍذشَ اٌجبِؼٟ ٌٍجبِؼخ االِش٠ى١خ (: 16شىً سلُ )

[25.] 

ٌٍجبِؼخ  خاٌّٛلغ اٌؼبَ ٚاٌّذذداد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌىت١ٍ(: 12شىً سلُ )

 [.25االِش٠ى١خ ]

 يىلغ انًكخبت 

 انشًبل
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  القياسات الرقمية والبيانات والمدخالت    -7-2
، واف توجيػا الواجهػات األربػع لممبنػى 2ـ 400المبنى جزت مف المنظومػة الكتميػة لمبػاني الجامعػة ككػؿ حيػث تبمػ  مسػاحة المكتبػة االجماليػة حػوالي 

واف خطػػػوات بنػػػات المجسػػػـ الكتمػػػي [، 22ليسػػت فػػػي االتجاجػػػات الرييسػػػية أي اف توجيػػػا الواجهػػػات المزدوجػػػة امػػػا جنوبيػػة غربيػػػة او جنوبيػػػة شػػػرقية  
، ونقػؿ المجسػـ الرقمػي 5:5فػي رسػـ التشػكيؿ الكتمػي بمقيػاس  Sketchupبرنػام   ـاسػتخدالبيانات المناخية لممشروع أتت بعدة خطوات وجي اوال و 

دخػػاؿ المعػػدالت المناخيػػة Ecotectالػػى برنػػام   لمدينػػة القػػاجرة وحسػػاب معػػدالت االظػػالؿ عمػػى مػػدار العػػاـ عمػػى التشػػكيؿ  الرقميػػة وذلػػؾ لحسػػاب وا 
 Sketchupوحركة الرياح حػوؿ الكتػؿ البناييػة بمقيػاس ـ/ث، بعػد ذلػؾ وباسػتخداـ برنػام  عمى نموجراـ الشمس مي وتحديد االتجاجات الرييسية الكت
معػػا بتطبيػػؽ رقمػػي واحػػد فػػي حسػػاب مسػػتويات االشػػعاع الشمسػػي عمػػى مػػدار الفتػػرة الحػػارة والبػػاردة بمقيػػاس  Solar Analysis Sketchupو 

  .مدينة القاجرة وبتحديد الموقع العاـ عمى وحدة الخرايط الخاصة بالبرنام ، وذلؾ ل2وات/ـ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 النتائج واالستنتاجات: -7-3
عنػػػػد التقيػػػػيـ الرقمػػػػي باسػػػػتخداـ البػػػػرام  البيييػػػػة لقيػػػػاس مسػػػػتويات االظػػػػالؿ عمػػػػى مػػػػدار العػػػػاـ وخصوصػػػػا عمػػػػى الواجهػػػػات  مستتتتتويات االظتتتتالل: 

يمنػػػػػػػع دخػػػػػػػوؿ االشػػػػػػػعاع الجنوبيػػػػػػػة الشػػػػػػػرقية والجنوبيػػػػػػػة ال ربيػػػػػػػة، نجػػػػػػػد اف ال ػػػػػػػالؼ المػػػػػػػزدوج بحجمػػػػػػػا وبعػػػػػػػدل عػػػػػػػف الحػػػػػػػوايط الرييسػػػػػػػية بمسػػػػػػػافة 
الشمسػػػػي المباشػػػػر أ نػػػػات الفتػػػػرة الحػػػػارة مػػػػف العػػػػاـ لعموديػػػػة حركػػػػة الشػػػػمس بينمػػػػا يسػػػػمح بػػػػدخوؿ جػػػػزت مػػػػف أشػػػػعة الشػػػػمس المباشػػػػرة عمػػػػى الحػػػػوايط 

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

انىاجهت انجُىبٍت 

 انششلٍت

انىاجهت انجُىبٍت 

 انغشبٍت 

انىاجهت انجُىبٍت 

 انغشبٍت 

انشًبنٍت انىاجهت 

 انغشبٍت 

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

انىاجهت انجُىبٍت 

 انغشبٍت 

انىاجهت انجُىبٍت 

 انششلٍت

 )اٌجبدث(. ECOTECTثبستخذاَ ثشٔبِج  َِست٠ٛبد االظالي ػٍٝ ٚاجٙبد اٌّىتجخ اٌذاخ١ٍخ ػٍٝ ِذاس اٌؼب(: 19شىً سلُ )
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أبػػدا دوف توافقػػا مػػع المحػػيط الحيػػوي أو مصػػمـ وفقػػا لممعػػايير البيييػػة ووسػػايؿ التصػػميـ السػػالبة لػػف يػػنجح التشػػكيؿ الكتمػػي العػػاـ لمجامعػػة االمريكيػػة 
 التشكيؿ العمراني الخػارجي، فالتشػكيؿ العمرانػي جػزت ال يتجػزأ مػف غػالؼ المبنػى وتصػميما الصػحيح يرفػع نسػب نجػاح المبنػى الواحػد فػي اسػتهالؾ

البناييػة السػاحات العامػة الداخميػة م ػؿ  الطاقة، فتصميـ مباني الجامعة جات بتشػكيؿ متهػاـ جزييػا حتػى يتػوافر االظػالؿ الكتمػي وأيهػا تظمػؿ الكتػؿ
ة الهػوات ممرات المشاة لمطمبة، فعمى مستوو التشكيؿ الكتمي الكمى لمباني الجامعة وأيها مبنى المكتبة المركزية يتـ قياس مسػتويات االظػالؿ، حركػ

 (. ECOTECT-SOLAR ANALYSIS SKECHUPالبرام  البييية م ؿ برنام  ) ـوالرياح حوؿ المباني، مستويات االشعاع الشمسي باستخدا
عند التحميؿ الرقمي لمستويات االظالؿ عمى مدار العاـ لمكتؿ البنايية ككؿ نجد ارتفػاع مسػتويات االظػالؿ حػوؿ وبػيف الكتػؿ البناييػة  نظام االظالل:

 (.20شاة أصبحت أك ر إظالاًل كما بالشكؿ رقـ )وخاصة بالفترة الحارة مف العاـ لتهاـ وارتفاع الكتؿ البنايية واف الساحات العامة الداخمية لمم
 

 
 
 

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

يػػة وتػػوفير نػػوافير ومصػػادر ميػػال بالسػػاحات العامػػة وكػػذلؾ منظومػػة االظػػالؿ سػػاعدت عمػػى تبريػػد وترطيػػب الهػػوات الػػداخمي وكينػػا يعمػػؿ الكتػػؿ البناي
 الفنػػات الػػداخمي عمػػى سػبيؿ الم ػػاؿ بيػػت السػػحيمي، حيػث يخػػزف الهػػوات البػػارد لػػيال ويػتـ تخمخمػػا بػػيف وداخػػؿ الكتػؿ البناييػػة نهػػارا وفقػػًا لفػػرؽ ةكمنظومػ
 (.25ه ط الهوات الداخمي والخارجي، )الشكؿ رقـ معدالت 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )اٌجبدث(.ECOTECTإظالي اٌّٛلغ اٌؼبَ ٌّجبٟٔ اٌجبِؼخ االِش٠ى١خ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ ثبستخذاَ ثشٔبِج (: 20شىً سلُ )

 )اٌجبدث(.ECOTECT+WINAIRِست٠ٛبد سشػخ ٚاتجبٖ اٌش٠بح اٌؼبِخ دٛي ٚث١ٓ اٌىتً اٌجٕبئ١خ ثبستخذاَ ثشٔبِج (: 21شىً سلُ )

 انشًبل

 شكم يُظىسي

 انشًبل

 شكم يُظىسي
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مػػػػػف خػػػػػالؿ تصػػػػػميـ ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج الػػػػػديناميكي وفهػػػػػـ حركػػػػػة الشػػػػػمس بػػػػػالفترة الحػػػػػارة والبػػػػػاردة عمػػػػػى مػػػػػدار مستتتتتتويات االشتتتتتعاع الشمستتتتتي: 
تقػػػػػؿ فػػػػػػي الفتػػػػػرة الحػػػػػػارة  مسػػػػػػتويات االشػػػػػعاع الشمسػػػػػػي عمػػػػػى الواجهػػػػػات الجنوبيػػػػػػة ال ربيػػػػػة والجنوبيػػػػػػة الشػػػػػرقية الداخميػػػػػة لممبنػػػػػػىالعػػػػػاـ نجػػػػػد أف 
 0200الشمسػػػػػي عمػػػػػى تمػػػػػؾ الواجهػػػػػات الداخميػػػػػة بػػػػػالفترة البػػػػػاردة مػػػػػف العػػػػػاـ الػػػػػى  ، بينمػػػػػا تصػػػػػؿ مسػػػػػتويات االشػػػػػعاع2وات/ـ 320وتصػػػػػؿ الػػػػػى 

، وجػػػػػذا مػػػػػا حققػػػػػا ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج مػػػػػف نجػػػػػاح فػػػػػي توصػػػػػيؿ ومنػػػػػع االشػػػػػعاع الشمسػػػػػي والػػػػػتحكـ فيػػػػػا عمػػػػػى مػػػػػدار العػػػػػاـ وفقػػػػػا لمحاجػػػػػة 2وات/ـ
  (.22وتقميؿ مستويات استهالؾ الطاقة المستنفذة )شكؿ رقـ 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ ػٍٝ اٌغالف اٌّضدٚج اٌخبسجٟ ٌٍٛاجٙبد اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ٚاٌجٕٛث١خ اٌششل١خ فٟ 2ِست٠ٛبد االشؼبع اٌشّسٟ )ٚاد/َ(: 22شىً سلُ ) 

 )اٌجبدث(. SKETCHUP SOLAR ANALYSISاٌفتشح اٌذبسح ٚاٌجبسدح ثبستخذاَ ثشٔبِج 

انجُىبٍت انغشبٍتانىاجهت  انىاجهت انجُىبٍت انششلٍت انجُىبٍت انغشبٍتانىاجهت  انىاجهت انجُىبٍت انششلٍت   

 يغخىٌبث االشؼبع انشًغً

 انفخشة انذبسة يٍ انؼبو 

انشًغًيغخىٌبث االشؼبع   

 انفخشة انببسدة يٍ انؼبو 
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ممػػػػة لالسػػػػتفادة مػػػػف منػػػػع ودخػػػػوؿ االشػػػػعاع الشمسػػػػي المػػػػتحكـ منػػػػا امػػػػا عمػػػػى مسػػػػتوو الواجهػػػػات الداخميػػػػة فهػػػػي عبػػػػارة عػػػػف واجهػػػػات زجاجيػػػػة كا
بػػػػػالفترة  2وات/ـ 320فػػػػػي ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج الخػػػػػارجي عمػػػػػى مػػػػػدار العػػػػػاـ أ نػػػػػات الفتػػػػػرة الحػػػػػارة والبػػػػػاردة، حيػػػػػث يصػػػػػؿ االشػػػػػعاع الشمسػػػػػي الػػػػػى 

  (.20بالفترة الباردة مف العاـ، )شكؿ رقـ 2وات/ـ 0200الحارة، وتصؿ الى 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دراسة مقارنة قبل وبعد إزالة الغالف المزدوج  -7-4

وعنػػػػػد التقيػػػػػيـ الرقمػػػػػي لمسػػػػػتويات االشػػػػػعاع الشمسػػػػػي عنػػػػػد إزالػػػػػة ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج عمػػػػػى الواجهػػػػػات الجنوبيػػػػػة مستتتتتتويات االشتتتتتعاع الشمستتتتتي: 
ال ربيػػػػة والجنوبيػػػػة الشػػػػرقية فػػػػي الفتػػػػرة الحػػػػارة مػػػػف العػػػػاـ نجػػػػد اف مسػػػػتويات االشػػػػعاع الشمسػػػػي وصػػػػمت لمحػػػػوايط الداخميػػػػة والفػػػػراغ الػػػػداخمي بعػػػػد 

  (.21، )شكؿ رقـ2وات/ـ 2000 ر مف الى أك 2وات/ـ 320إزالة ال الؼ الخارجي مف 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ ػٍٝ اٌٛاجٙبد اٌذاخ١ٍخ اٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ ٚاٌجٕٛث١خ اٌششل١خ فٟ اٌفتشح اٌذبسح 2ِست٠ٛبد االشؼبع اٌشّسٟ )ٚاد/َ(: 23شىً سلُ )

 )اٌجبدث(. SKETCHUP SOLAR ANALYSISٚاٌجبسدح ثبستخذاَ ثشٔبِج 

( ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ ػٍٝ ِستٜٛ اٌّسمظ االفمٟ ٌٍذٚس االسضٟ لجً ٚثؼذ إصاٌخ اٌغالف اٌّضدٚج 2ِست٠ٛبد االشؼبع اٌشّسٟ )ٚاد/َ(: 24شىً سلُ )

 )اٌجبدث(. SKETCHUP SOLAR ANALYSISاٌخبسجٟ ثبستخذاَ ثشٔبِج 

 يغخىٌبث االشؼبع انشًغً انًُخفعت خالل

 انفخشة انذبسة يٍ انؼبو )انذبئػ انضجبجً انذاخهً( 
االشؼبع انشًغً انًشحفؼت خالليغخىٌبث   

 انفخشة انببسدة يٍ انؼبو )انذبئػ انضجبجً انذاخهً( 
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يوليػػػػو لمفػػػػراغ  5فػػػػي أحػػػػد أيػػػػاـ الفتػػػػرة الحػػػػارة مػػػػف العػػػػاـ وجػػػػو يػػػػـو  HVACوعنػػػػد قيػػػػاس احمػػػػاؿ التبريػػػػد الميكػػػػانيكي معتتتتدالت وأحمتتتتال التبريتتتتد: 
(، نجػػػػػػد اف احمػػػػػػاؿ التبريػػػػػػد الخاصػػػػػػة بقاعػػػػػػة االطػػػػػػالع ECOTECTالتقيػػػػػػيـ الرقمػػػػػػي ببرنػػػػػػام ) ـالػػػػػػداخمي لممكتبػػػػػػة )قاعػػػػػػة االطػػػػػػالع( باسػػػػػػتخدا

ي حالػػػػػة وجػػػػػود الحػػػػػايط المػػػػػزدوج الخػػػػػارجي كمػػػػػا جػػػػػو موجػػػػػود حاليػػػػػًا عمػػػػػى الواجهػػػػػات الجنوبيػػػػػة الشػػػػػرقية والجنوبيػػػػػة وات فػػػػػ 25321وصػػػػمت الػػػػػى 
عػػػػػادة تقيػػػػػيـ احمػػػػػاؿ التبريػػػػػد الميكػػػػػانيك لموصػػػػػوؿ لػػػػػدرجات الحػػػػػرارة المريحػػػػػة وصػػػػػمت الػػػػػى  يال ربيػػػػػة، وعنػػػػػد إزالػػػػػة الحػػػػػايط المػػػػػزدوج الخػػػػػارجي وا 

عنػػػػػػػد إزالػػػػػػػة الحػػػػػػػايط المػػػػػػػزدوج، لػػػػػػػذا فػػػػػػػإف ذلػػػػػػػؾ او اك ػػػػػػػر  االسػػػػػػػتهالؾ هػػػػػػػعؼ الػػػػػػػيزادت  وات، أي اف أحمػػػػػػػاؿ التبريػػػػػػػد الميكػػػػػػػانيكي 21321
ال ػػػػػالؼ قػػػػػاـ بتػػػػػوفير الطاقػػػػػة المسػػػػػتهمكة فػػػػػي التبريػػػػػد بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر وفقػػػػػًا لمعػػػػػايير التصػػػػػميـ البييػػػػػي السػػػػػالب عمػػػػػى المػػػػػدو البعيػػػػػد وجػػػػػذا مػػػػػا ي كػػػػػد 

دوف التػػػػػػػي ير عمػػػػػػػى درجػػػػػػػات الحػػػػػػػرارة المريحػػػػػػػة الداخميػػػػػػػة نجػػػػػػػاح جػػػػػػػذا ال ػػػػػػػالؼ فػػػػػػػي الػػػػػػػتحكـ بشػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػر فػػػػػػػي الظػػػػػػػروؼ المناخيػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػة 
 (.  22وتعويض ذلؾ باستهالؾ طاقة قميمة اذا تطمب استخداـ التبريد الميكانيكي في بعض األياـ الحارة مف العاـ، )شكؿ رقـ

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 : هذه التجربةونتائج  خالصة -7-5

يجػػػػػػب إعػػػػػػادة النظػػػػػػر فػػػػػػي تصػػػػػػميـ الواجهػػػػػػات الخارجيػػػػػػة وخاصػػػػػػة الواجهػػػػػػات المعرهػػػػػػة لألحمػػػػػػاؿ الحراريػػػػػػة الكبيػػػػػػرة مػػػػػػف اءشػػػػػػعاع الشمسػػػػػػي 
المباشػػػػػر م ػػػػػؿ الواجهػػػػػات الشػػػػػرقية وال ربيػػػػػة، وأف اسػػػػػتخداـ تقنيػػػػػات ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج وفػػػػػر بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر فػػػػػي اسػػػػػتهالؾ الطاقػػػػػة المسػػػػػتنفذة، أي 

ة األمػػػػػر تكػػػػػوف كبيػػػػػرة ولكػػػػػف عمػػػػػى المػػػػػدي البعيػػػػػد يكػػػػػوف المبنػػػػػى قػػػػػد حقػػػػػؽ أحػػػػػد معػػػػػايير االسػػػػػتدامة فػػػػػي تقميػػػػػؿ اف التكمفػػػػػة االنشػػػػػايية فػػػػػي بدايػػػػػ

ِؼذالد ادّبي اٌتجش٠ذ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍفشاؽ اٌذاخٍٟ ٌٍّىتجخ لجً ٚثؼذ إصاٌخ اٌغالف اٌّضدٚج اٌخبسجٟ ػٍٝ اٌٛاجٙبد (: 25سلُ )شىً 

 )اٌجبدث(.١ٌٛ٠ECOTECTٛ ثبستخذاَ ثشٔبِج  1اٌجٕٛث١خ اٌششل١خ ٚاٌجٕٛث١خ اٌغشث١خ فٟ ٠َٛ 
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 ٌىنٍى  1إصانت انذبئػ انخبسجً انًضدوج. ٌىو  بؼذ – واث 54654 انى األدًبل انخبصت بخكٍٍف انهىاءاسحفبع 
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 ٌىنٍى 1. ٌىو )انذبئػ انخبسجً انًضدوج( اعخؼًبل انىعبئم انغبنبت بؼذ – واث 28654اَخفبض األدًبل انخبصت بخكٍٍف انهىاء إنى 

 

 انخمٍٍى خالل عبػبث انٍىو 

 انخمٍٍى خالل عبػبث انٍىو 



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

 

- 151 - 

 

مسػػػػػتويات الطاقػػػػػة المسػػػػػتهمكة سػػػػػوات فػػػػػي التبريػػػػػد أو التهويػػػػػة أو اءهػػػػػاتة الصػػػػػناعية، والتجربػػػػػة السػػػػػابقة خيػػػػػر دليػػػػػؿ فػػػػػي أجميػػػػػة تشػػػػػكيؿ وتوجيػػػػػا 
 ناخية الخارجية وكذلؾ المتطمبات الوظيفية الداخمية ذاتيا. وتصميـ ال الؼ الخارجي لمتحكـ في المتطمبات الم

 النتائج-8
  أوال: عمى مستوى الغالف الحيوي 

توظيػػػػػػػؼ التشػػػػػػػجير والمنظومػػػػػػػة الحيويػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ المبػػػػػػػاني وفػػػػػػػي النطػػػػػػػاؽ العمرانػػػػػػػي لحجػػػػػػػب اشػػػػػػػعة الشػػػػػػػمس المباشػػػػػػػرة وخاصػػػػػػػة بالمنػػػػػػػاطؽ  .5
لهػػػػا مػػػػف تػػػػي ير إيجػػػػابي عمػػػػى البييػػػػة وزيػػػػادة الرقعػػػػة الخهػػػػرات وتقميمهػػػػا لتمػػػػوث  الحػػػػارة، والتفكيػػػػر فػػػػي زراعػػػػة االسػػػػطح االفقيػػػػة والرأسػػػػية لمػػػػا

 الهوات الخارجي.
تقيػػػػػيـ منظومػػػػػة االظػػػػػالؿ لم ػػػػػالؼ الحيػػػػػوي والتشػػػػػجير مػػػػػف حيػػػػػث احجامهػػػػػا وتشػػػػػكيالتها، أي انػػػػػا ال يػػػػػتـ التشػػػػػجير وتنسػػػػػيؽ الموقػػػػػع وفقػػػػػا  .2

خدمػػػػػة الػػػػػتحكـ فػػػػػي المنظومػػػػػة الحراريػػػػػة والتظميػػػػػؿ لمعمػػػػػارة والعمػػػػػراف لمجماليػػػػػات فقػػػػػط بػػػػػؿ اسػػػػػت الؿ منظومػػػػػة تظميمهػػػػػا وكػػػػػذلؾ ايكولوجيتهػػػػػا ل
 خالؿ الفترة الحارة والباردة مف العاـ.

 
 ثانيا: عمى مستوى الغالف المزدوج 

فهػػػػػػـ المسػػػػػػببات العامػػػػػػة فػػػػػػي اسػػػػػػتهالؾ الطاقػػػػػػة المسػػػػػػتنفذة ووهػػػػػػع حمػػػػػػوؿ جذريػػػػػػة سػػػػػػوات عمػػػػػػى مسػػػػػػتوو المبػػػػػػاني القايمػػػػػػة او التػػػػػػي سػػػػػػيتـ  .5
  ؿ المباني السكنية او المنشآت العامة في المناطؽ الصحراوية.إنشايها مستقبال م

تقيػػػػػػػيـ المتطمبػػػػػػػات المناخيػػػػػػػة والتصػػػػػػػميمية عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتوي الرقمػػػػػػػي باسػػػػػػػتخداـ البػػػػػػػرام  البيييػػػػػػػة المحد ػػػػػػػة حتػػػػػػػى تتػػػػػػػوافر قاعػػػػػػػدة بيانػػػػػػػات  .2
ومعمومػػػػػات واسػػػػػتنتاجات حػػػػػوؿ كيفيػػػػػة تعامػػػػػؿ العمػػػػػارة والعمػػػػػراف مػػػػػع المحػػػػػيط الحيػػػػػوي الخػػػػػارجي ولػػػػػيس فقػػػػػط مراعػػػػػاة قػػػػػوانيف البنػػػػػات فقػػػػػط 

بيييػػػػة السػػػػالبة ووهػػػػع عػػػػدة سػػػػيناريوجات واختيػػػػار األنسػػػػب اقتصػػػػاديا ووظيفيػػػػا وبيييػػػػا لتحقيػػػػؽ مفهػػػػػـو ولكػػػػف إدمػػػػاج المعػػػػايير التصػػػػميمية ال
 الراحة الكمية. 

تقيػػػػػػيـ السػػػػػػموؾ الحػػػػػػراري لمػػػػػػواد ت ميػػػػػػؼ البنػػػػػػات سػػػػػػوات بػػػػػػالحوايط او االسػػػػػػقؼ او الفتحػػػػػػات واختيػػػػػػار األنسػػػػػػب واالكفػػػػػػات وتوظيػػػػػػؼ الحجػػػػػػـ  .0
فػػػػػاتة معامػػػػػؿ االنتقػػػػػاؿ الحػػػػػراري لمفراغػػػػػات الداخميػػػػػة عمػػػػػى مػػػػػدار العػػػػػاـ بػػػػػالفترة الحػػػػػارة والتشػػػػػكيؿ لهػػػػػذا ال ػػػػػالؼ البنػػػػػايي حتػػػػػى يرفػػػػػع مػػػػػف ك

 والباردة. 
تطػػػػػػوير ديناميكيػػػػػػة غػػػػػػالؼ المبنػػػػػػى ليػػػػػػتحكـ فػػػػػػي كفػػػػػػاتة العػػػػػػزؿ الحػػػػػػراري والعػػػػػػزؿ الصػػػػػػوتي والػػػػػػتحكـ فػػػػػػي مسػػػػػػتويات اءهػػػػػػاتة الطبيعػػػػػػة،  .1

يػػػػػؽ واختيػػػػػار التصػػػػػميـ المناسػػػػػب والمقمػػػػػؿ فػػػػػي اسػػػػػتهالؾ الطاقػػػػػة تصػػػػػميمية عمػػػػػى البػػػػػرام  الرقميػػػػػة البيييػػػػػة لتحق تويمكػػػػػف وهػػػػػع سػػػػػيناريوجا
 المستنفذة والوصوؿ لمفهـو الراحة المتكاممة.

يجػػػػػػب فهػػػػػػـ اف النطػػػػػػاؽ العمرانػػػػػػي الصػػػػػػحراوي جػػػػػػو بم ابػػػػػػة غػػػػػػالؼ عػػػػػػاـ، فتصػػػػػػميما المػػػػػػدروس وفقػػػػػػا لممعػػػػػػايير البيييػػػػػػة يرفػػػػػػع مػػػػػػف كفػػػػػػاتة  .2
انسػػػػب الحمػػػػوؿ العمرانيػػػػة البيييػػػػة لمنطػػػػاؽ الصػػػػحراوي نظػػػػرا لهػػػػيؽ الشػػػػوارع اسػػػػتهالؾ الطاقػػػػة فػػػػي المبنػػػػى الواحػػػػد، فالنسػػػػي  المتهػػػػاـ جػػػػو 

ظاللها عمى مدار العاـ وعدـ تعرض الواجهات لاشعاع الشمسي المباشر.  الداخمية والمحيطة بالكتؿ البنايية وا 
الحػػػػػػوايط الخارجيػػػػػػة او دراسػػػػػػة تصػػػػػػميـ الواجهػػػػػػات ذات التعػػػػػػرض الشمسػػػػػػي المباشػػػػػػر ا نػػػػػػات الفتػػػػػػرة الحػػػػػػارة مػػػػػػف العػػػػػػاـ امػػػػػػا بزيػػػػػػادة سػػػػػػمؾ  .3

اختيػػػػػػار الحػػػػػػوايط المزدوجػػػػػػة او تقميػػػػػػؿ نسػػػػػػب الفتحػػػػػػات وتكػػػػػػوف مظممػػػػػػة بكافػػػػػػة وسػػػػػػايؿ التظميػػػػػػؿ او غمػػػػػػؽ تمػػػػػػؾ الواجهػػػػػػات امػػػػػػا بالتالصػػػػػػؽ 
 البنايي كما تـ ذكرل بالتجارب السابقة لتقميؿ معامؿ االنتقاؿ الحراري لمفراغات الداخمية.

الفػػػػػػراغ الػػػػػػداخمي لموصػػػػػػوؿ لمتطمبػػػػػػات  جفػػػػػػي االكتسػػػػػػاب والفقػػػػػػد الحػػػػػػراري حسػػػػػػب احتيػػػػػػا ازدواجيػػػػػػة غػػػػػػالؼ المبػػػػػػاني يجعمهػػػػػػا تػػػػػػتحكـ ذاتيػػػػػػا .4
 الراحة الحرارية وتطوير منظومة التهوية الطبيعية والتقميؿ مف منظومة التهوية والتبريد الميكانيكي.

لنػػػػات  عػػػػف الػػػػدخوؿ الزايػػػػد تحكػػػػـ ال ػػػػالؼ المػػػػزدوج فػػػػي منظومػػػػة اءهػػػػاتة الطبيعيػػػػة وشػػػػدتها يسػػػػاعد عمػػػػى تقميػػػػؿ نسػػػػبة االبهػػػػار الهػػػػويي ا .5
يجػػػػػػػاد فػػػػػػراغ وسػػػػػػػطي لحجػػػػػػب تمػػػػػػػؾ التػػػػػػػي يرات  مػػػػػػف اءهػػػػػػػاتة الطبيعيػػػػػػة ال يػػػػػػػر مرغػػػػػػوب فيهػػػػػػػا وتقميػػػػػػؿ معػػػػػػػدالت الهوهػػػػػػػات الخارجيػػػػػػة وا 

 السمبية. 
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 التوصيات: -9
 
هاتهػػػػػا عمػػػػػى وخاصػػػػػة بمصػػػػػر والتػػػػػي تحتػػػػػوي واجذات االسػػػػػتهالؾ العػػػػػالي لمطاقػػػػػة تفعيػػػػػؿ دور ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج لممبػػػػػاني اءداريػػػػػة والخدميػػػػػة  .5

مبنػػػػػى الك يػػػػػر لممسػػػػػطحات زجاجيػػػػػة كبيػػػػػرة، فػػػػػال الؼ المػػػػػزدوج سػػػػػيكوف مكمػػػػػؼ فػػػػػي بدايػػػػػة االنشػػػػػات والتنفيػػػػػذ لكػػػػػف عمػػػػػى المػػػػػدي البعيػػػػػد يػػػػػوفر 
 مف استهالؾ الطاقة المستخدمة لتبريد الفراغات الداخمية بسبب الواجهات الزجاجية ال ير مدروسة بيييا.

شػػػػػكؿ وحجػػػػػـ  حيػػػػػث مػػػػػف بيييػػػػػةال بالجوانػػػػػب البنػػػػػات لقػػػػػوانيف والمشػػػػػرعة التنفيذيػػػػػة الهييػػػػػاتمػػػػػف قبػػػػػؿ اتخػػػػػاذ قػػػػػرارات تنفيذيػػػػػة وتصػػػػػميمية بيييػػػػػة  .2
عػػػػػػػػادة صػػػػػػػياغة المسػػػػػػػػطحات الشػػػػػػػػجرية  األفنيػػػػػػػػة وعمػػػػػػػؿالبنػػػػػػػات وارتفػػػػػػػػاع األدوار والمعالجػػػػػػػات السػػػػػػػػطحية  وتنسػػػػػػػيؽ المسػػػػػػػػطحات المطػػػػػػػورة وا 

 .كفاتة األدات الحراري يفستح عمي تساعد حتى وغيرجا بالموقعوالمزروعة 
تفعيػػػػػؿ دور الكػػػػػود المصػػػػػري لتحسػػػػػيف كفػػػػػاتة الطاقػػػػػة داخػػػػػؿ المبػػػػػاني وأيهػػػػػا اءسػػػػػراع بإصػػػػػدار قػػػػػوانيف كػػػػػود الهػػػػػـر األخهػػػػػر الصػػػػػادر مػػػػػف  .0

لزاـ المشاريع القومية والخاصة باءسكاف بهذل القوانيف.  المركز القومي لمبحوث وا 
سػػػػػكنية وذلػػػػػؾ لمػػػػػػا لػػػػػا مػػػػػف تػػػػػػي ير إيجػػػػػابي عمػػػػػى معػػػػػػدالت ادراج منظومػػػػػة ال ػػػػػالؼ المػػػػػزدوج فػػػػػػي التشػػػػػريعات البناييػػػػػة وخاصػػػػػػة المنػػػػػاطؽ ال .1

 .استهالؾ الطاقة الداخمية لمتبريد خالؿ الفترة الحارة مف العاـ والوصوؿ الى معدالت الراحة الحرارية
لممبػػػػاني وفقػػػػا  خػػػػارجيمػػػػف تػػػػي ير إجػػػػابي عمػػػػى المحػػػػيط ال ـ واشػػػػكاؿ الشػػػػجر والشػػػػجيرات لمػػػػا لػػػػامنظومػػػػة ال ػػػػالؼ الحيػػػػوي وفقػػػػا لحجػػػػتفعيػػػػؿ  .2

سػػػػػػوات ءظػػػػػػالؿ المبػػػػػػاني او المنػػػػػػاطؽ المكشػػػػػػوفة  لمحجػػػػػػـ والتشػػػػػػكيؿاالسػػػػػػتخداـ وفقػػػػػػا  ت، مػػػػػػع وهػػػػػػع اسػػػػػػتراتيجياالعامػػػػػػةؿ المنظومػػػػػػة االظػػػػػػل
 والمطورة. 

النمػػػػػػػاذج المعماريػػػػػػػة  لدراسػػػػػػػة وذلػػػػػػػؾ المبػػػػػػػاني، مػػػػػػػف المختمفػػػػػػػة األنػػػػػػػواع تصػػػػػػػميـ عنػػػػػػػد التم يػػػػػػػؿ الرقمػػػػػػػي بػػػػػػػرام  اسػػػػػػػتخداـ بيجميػػػػػػػة يوصػػػػػػػي .3
تنفيػػػػػػذ المشػػػػػػروعات لتػػػػػػوفير المجهػػػػػػود ووهػػػػػػع عػػػػػػدة سػػػػػػيناريوجات تصػػػػػػميمية لموصػػػػػػوؿ لمبػػػػػػديؿ األم ػػػػػػؿ فػػػػػػي  والتخطيطيػػػػػػة قبػػػػػػؿ البػػػػػػدت فػػػػػػي

 استهالؾ الطاقة.
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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. 

 


