
                                             Vol.41, No. 1. January 2022 
 

747 
 

http://jaet.journals.ekb.eg 

 

 يذي تطبيك إستراتيجياث انراحت انحراريت انسانبت في تصًيى انًباني في اإللهيى انصحراوي انًصري تمييى

 ***ِلؽذ ِؾّل أؽّل ػضّبْ /وويّخ أؽّل ِؾّل ػطيخ**              ك.َ /أشوف اثٛاٌؼيْٛ ػجلاٌوؽيُ*                  َ. /أ.ك.
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 يهخص انبحث:

ك يرؾمللهرٙب ػٍي ػلَ يظٙو ثٛػٛػ لظٛه اآلكاء اٌؾواهي ٌٍّجبٔي اٌّؼبطوح في اٌمطو اٌّظوي ثبفزالف ألبٌيّٗ إٌّبفيخ،  ٚ

ٍٛاء اٌّٛهٚصخ ٚاٍزواريغيبد اٌؼّبهح اٌجيئيخ  ِفوكادٚرطجيك رجٕي  اٌّؼّبهييٓ ػٓ ٌَّزؼٍّيٙب ٚإٌبرظ ِٓ رغبفًاٌواؽخ اٌؾواهيخ 

رزّضً اشىبٌيخ اٌجؾش في ػلَ ٚعٛك أٍجبة . ٚفي ػٛء ٘نا أٚ اٌَّزؾلصخ ثؾضيبً ثآكائٙب اٌّزّيي ؽواهيبً  اٌّؾٍيخ ِٓ اٌّجبٔي اٌزمٍيليخ

طجيك اٍزواريغيبد اٌواؽخ اٌؾواهيخ اٌَبٌجخ في رظّيُ اٌّجبٔي في . يٙلف ٘نا اٌؼًّ اٌجؾضي اٌي ليبً ِلي رٌمظٛهٌٙنا اٚاػؾخ 

اٌٛلٛف ػٍي األٍجبة اٌؾميميخ ٚهاء ٘نا اٌزل٘ٛه في . ٘نا ثغبٔت ِؾبٌٚخ )اإللٍيُ اٌظؾواٚي(أوجو ألبٌيُ ِظوإٌّبفيخ اٌزظّيّيخ 

 ِقزٍطبً ثيٓ إٌّٙظ اٌزؾٍيٍي ٚإٌّٙظ اإلٍزمظبئي. فيثٙنا اإللٍيُ. يٕزٙظ اٌجؾش ِٕٙغبً اآلكاء اٌؾواهي ٌٍّجبٔي اٌّظويخ اٌّؼبطوح 

ثبٍزقلاَ ؽويمخ اٌزؾٍيً اٌَىوِٚيزوي وّّضٍخ ٌإللٍيُ اٌظؾواٚي  )إٌّيب(يزُ رؾٍيً اٌجيبٔبد إٌّبفيخ ٌّليٕخ اٌغيء اٌزؾٍيٍي 

رؾميك اٌواؽخ اٌؾواهيخ في ئصوح في اٌّرؾليل أُ٘ اإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ  ثٙلف خبٌجإلٍزواريغيبد اٌواؽخ اٌؾواهيخ اٌزظّيّيخ اٌَ

أِب اٌغيء اإلٍزمظبئي في إٌّٙغيخ فمل رجٕي  زىْٛ ٘نٖ اإلٍزواريغيبد اٌفبػٍخ أٍبً يجٕي ػٍيٗ اٌغيء اإلٍزمظبئي ٌٍجؾش.ٌاإللٍيُ 

زُٙ ِٚلي رطجيمُٙ ثبإللٍيُ ِميّبً ِؼوف اٌّظّّيٓ اٌّؼّبهييٓ ثّقزٍف َِزٛيبرُٙ اٌزؼٍيّيخ ٚفجوارُٙ إٌّٙيخهأي ٍٚيٍخ اٍزطالع 

رؾميك  فياإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ  ػِلي ٔغبٌإلٍزواريغيبد اٌفبػٍخ ثبإللٍيُ ٚهاطلاً اٌّؼٛلبد ٚهاء ػلَ اٌزطجيك. أظٙود إٌزبئظ 

ب ثيٕذ ثبإللٍيُ ِغ أوجو رؤصيو إلٍزواريغيزي اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ ٚاٍزؼّبي وزٍخ ؽواهيخ صميٍخ. وّ اٌّوعٛ ِٕٙب ػٍي طؼيل اٌواؽخ اٌؾواهيخ

ٔزبئظ اٍزطالع اٌوأي ػؼف اٌّؼوفخ ثٙنٖ اإلٍزواريغيبد ٚرمٕيبرٙب ٌلي اٌّؼّبهيٓ ثبإللٍيُ ؽيش ؽممذ َِزٛيبد ٚىْ َٔجي رييل 

لٍيالً ػٓ اٌّزٍٛؾ. ونٌه ظٙو اٌمظٛه اٌشليل في رطجيك اإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ في رظّيُ اٌّجبٔي ثبإللٍيُ، ٚلل أهعغ اٌّجؾٛصْٛ 

ٛػخ ِٓ األٍجبة ػٍي هأٍٙب اٌييبكح ِزٍٛطخ اٌميّخ اٌزي يؼيفٙب رطجيك رٍه اإلٍزواريغيبد ػٍي رىٍفخ إٌّشؤ ٘نا اٌمظٛه ٌّغّ

 اٌزي رؼفيٙب اٌمٛأيٓ إٌّظّخ ٌٍؼّواْاٌّؼٛلبد ػلَ هغجخ اٌّالن ٚاٌَّزضّويٓ ٚػؼف اكهاوُٙ ألّ٘يخ اإلٍزواريغيبد، ٚثغبٔت 

اٌّٛعٗ ٌٍؼّبهح اٌجيئيخ ٚػلَ ا٘زّبَ اٌّؼٕييٓ ثٕشو ٘نٖ اٌضمبفخ في اٌّغزّغ أٚ اإلٌّبَ ٌمظٛه في اٌزؼٍيُ اٌّؼّبهي ٔب٘يه ػٓ ا

 ، ِّب أصو ٍٍجبً ػٍي ِؼوفخ اٌّؼّبهييٓ ثٙنٖ اإلٍزواريغيبد ٚاإلفزمبك اٌي ؽوفيخ رطجيمٙب.ثبٌَّزؾلس ِٓ رمٕيبرٙب

 

 .ِظو – اإللٍيُ اٌظؾواٚي – اإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ -اٌواؽخ اٌؾواهيخ  –اآلكاء اٌؾواهي ٌٍّجبٔي  :ًفتاحيتانكهًاث ان
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 Abstract: 

The deficiency of the thermal performance of contemporary buildings in Egypt, with its different 

climatic design regions, lead to poor thermal comfort for buildings' users. This is probably caused 

by designs that neglect adopting the Environmental techniques and strategies in. The problem is that 

there are no clear reasons for this deficiency. This research aims to evaluate the application of 

passive thermal comfort strategies in buildings' design within the largest Egyptian climatic design 

region, namely (the desert region). In addition, it tries to identify the causes behind the deterioration 

in the thermal performance of contemporary Egyptian buildings across this region. The research 

employs a mixed methodology that includes analytical and investigative approaches. In the 

analytical part, the climatic data for (Minya) city (the representative city of the desert region) are 

analyzed and the most effective strategies in achieving thermal comfort within the region are 

identified. These effective strategies are the basis upon which the investigative part of the research 

is based. As for the investigative part of the methodology, questionnaire technique is adopted to 

collect data from local architects and experts with various qualifications and professional 

experiences. They are asked to assess their knowledge with effective passive strategies and their 

usage in design, as well as, define the constrains behind non-implementation. The results showed 

that the passive strategies were significantly effective in achieving thermal comfort in the region, 

with the greatest effect of both; night purge ventilation strategy and using heavy thermal mass 

strategy. The results also indicated a lack of knowledge of these strategies among local architects 

with relative weight slightly higher than average level. In addition, there was a significant 

deficiency in their application of passive strategies in their designs. The respondents referred this 

deficiency to some reasons. The medium-value increase in building's cost, that these strategies 

application add, was on the top of these reasons. Other reasons were; the unwillingness of owners / 

investors along with their poor awareness of these strategies' importance, the obstacles that 

buildings' laws add, and finally, the shortcomings in architectural education concerned with 

environmental design. This in turn, negatively affects architects' knowledge of these strategies and 

causes their weak application in practice. 
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 :انًمذيت وانخهفيت انعهًيت نهذراست  .1

رجبيٕذ ٚافزٍفذ هإيخ   ػٍي ِلاه أوضو ِٓ ٔظف لوْ

اٌّؼّبهييٓ ٌّفب٘يُ ِٚٛهٚصبد  ِؼّبهيخ ػلٖ ِٓ ثيٕٙب 

اٌّؼبييو اٌجيئيخ ٚاٌزي وبٔذ في اٌَبثك ِٓ أُ٘ اٌّؼبييو اٌزي  

يؾوص اٌّظّّيٓ ػٍي رؾميمٙب ٚاٌَؼي اٌي رطٛيو٘ب. 

هيـ اٌؼّبهح اٌّظويخ، ٔغل أْ اٌّؼبييو ٚثٕظوٖ ٍويؼخ ػٍي رب

في اٌزظّيُ وبٔذ كِٚب ؽبػوح ٚثمٛح. ٌٚؼً اٌمب٘وح  اٌجيئيخ

ب رال٘ب ِٓ أشىبي اٌؼّبهح اإلٍالِيخ ٚطٛالً اٌي ِاٌفبؽّيخ ٚ

اٌؼّبهح األٚهٚثيخ آٚافو اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ِٚطٍغ اٌموْ 

ٍّجبٔي اٌؼشويٓ فيو ِضبي ػٍي اإل٘زّبَ اٌىجيو ثبٌميّخ اٌجيئيخ ٌ

في اٌزظّيُ ٚاٌَؼي كِٚب اٌي رؾميمٙب ٚاإلػبفخ اٌيٙب.  ٚلل 

ثيٕذ اٌؼليل ِٓ اٌلهاٍبد ػلَ رؾمك اٌواؽخ اٌؾواهيخ في 

ِؼظُ اٌّجبٔي اٌّؼبطوح اٌزي لبِٛا ثلهاٍخ آكائٙب اٌؾواهي 

ثبأللبٌيُ إٌّبفيخ اٌّظويخ اٌّقزٍفخ. ٚػٍي إٌميغ ِٓ ٘نا 

اء اٌؾواهي ٌٍّجبٔي فمل ثيٕذ كهاٍبد أفوي رّيي اآلك

اٌّظويخ اٌزبهيقيخ ِضً ِٕبىي اٌمب٘وح اٌفبؽّيخ ٚاٌّجبٔي 

 اٌمليّخ ثبٌطٛة اٌٍجٓ.

 

 اآلداء انحراري نهًباني انًصريت انتراثيت : 1.  1

ػٍي َِزٛي اٌفواغبد شجٗ اٌقبطخ ٚاألفٕيخ اٌلافٍيخ في 

اٌّجبٔي اٌزمٍيليخ اٌّظويخ ِزّضٍخ في ِجبٔي اٌمب٘وح اإلٍالِيخ، 

 )ىهاػبد رُ كهاٍخ كٚهػٕبطو اٌزَٕيك اٌؾؼوي

ٚاألفٕيخ اٌلافٍيخ في رؾَيٓ اآلكاء  َِطؾبد ِبئيخ(ٚ

اٌؾواهي ٌٍجيئخ اٌلافٍيخ ٌٍّجٕي. ٚلل ثيٕذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ ٚاٌزي 

ارقند ثيذ اٌَؾيّي وؤؽل ؽبالد اٌلهاٍخ اٌلٚه اٌّزّيي 

ٌزٍه اٌؼٕبطو ٚاٍزقلاِٙب وٍٛيٍخ رجويل ٍٍجيخ فبػٍخ في 

ثّؾبٌٚخ رطجيمٙب في اٌلهاٍخ عٛاء اٌؾبهح اٌغبفخ ٚأٚطذ األ

اٌّجبٔي اٌّؼبطوح 
[1].

 

كهاٍخ أفوي 
[2]

ا٘زّذ ثبٌٕظو في إٌَك اٌؼّوأي ٌجؼغ  

لوي اٌٛاكي اٌغليل اٌّجٕيخ ثبٌطٛة اٌٍجٓ ٚرؾٍيً األٍجبة 

ٚهاء ٔشؤرٗ اعزّبػيبً ٚالزظبكيبً ٚثيئيبً. ٚلل ألود ٔزبئظ 

اٌؼّوأي اٌزمٍيلي ٚرغبَٔٗ ِغ اٌجيئخ  اٌلهاٍخ ثّوٚٔخ إٌَك

اٌّؾيطخ ٚأْ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزٕبٍك ثيٓ اٌجيئخ اٌّجٕيخ 

ٚاإلٍزغبثخ إٌّبفيخ اٌّزّييح الثل أْ رىْٛ ِؾؾ ا٘زّبَ 

اٌّظّّيٓ ٚأفن ٘نا إٌَك في اإلػزجبه في اٌزغّؼبد 

ٚفي كهاٍخ ِمبهٔٗ ثيٓ إٌَك اٌؼّوأي  اٌؼّوأيخ اٌّؼبطوح.

اٌَّزؾلس ثبٌمب٘وح ٚاآلكاء اٌؾواهي ٌىً ِّٕٙب اٌزمٍيلي ٚ

ٚاٌملهح ػٍي رؾميك اٍزواريغيبد اٌزجويل اٌَبٌجخ 
[3]

ثٙلف  

اٌٛطٛي ٌٍَٕك اٌؼّوأي األفؼً اٍزغبثخ ٌٍّٕبؿ اٌّؾٍي 

ثبٌمب٘وح. أولد اٌلهاٍخ ػٍي أْ إٌَك اٌؼّوأي اٌزمٍيلي ٌٗ 

آكاء ؽواهي أفؼً ثوغُ ػلَ رٛافمٗ ِغ أٍٍٛة اٌؾيبٖ 

ٌّؼبطو ٌؾل ِب. ٌنا الزوؽذ اٌلهاٍخ اٌّيط ثيٓ إٌَميٓ في ا

رىٛيٓ ػّوأي يٕبٍت اٌؾيبٖ اٌّؼبطوح ِٓ ٔبؽيخ ٚيؾمك آكاء 

ؽواهي ِزّيي ِٓ فالي اٍزقلاَ ِفوكاد ٚاٍزواريغيبد 

 اٌزغٛاة ِغ اٌجيئخ اٌَّزٍّٙخ ِٓ إٌَك اٌزمٍيلي. 

ػٍي َِزٛي اٌّجبٔي اٌزمٍيليخ ٚرظّيّٙب ٚآكائٙب أِب 

ٌؾواهي، ٚفي كهاٍخ ِمبهٔخ ثيٓ اآلكاء اٌؾواهي ٌٍّجبٔي ا

اٌزمٍيليخ اٌطيٕيخ ٚاٌّجبٔي اٌقوٍبٔيخ ِزؼلكح األكٚاه اٌّؼبطوح 

في ٚاؽخ ٍيٖٛ رجيٓ اٌملهح اٌؼبٌيخ ٌٍّجبٔي اٌزمٍيليخ ػٍي رؾميك 

اٌواؽخ اٌؾواهيخ ٌَّزقلِيٙب ِمبهٔخ ثبٌّجبٔي اٌقوٍبٔيخ 

اٌّؼبطوح اٌزي فشٍذ في مٌه 
[4]

. ٚلل وبٔذ ٘نٖ اٌلهاٍخ 

ِٓ رؤويلاً ٌٍٕزبئظ اٌزي رٛطً اٌيٙب ؽَٓ فزؾي في اٌضّبٔيٕيبد 

كهاٍخ ِّبصٍخ  فالي
[5]

 بً ؽليض أعويذ. ِٚئفواً أولد كهاٍخ 

اٌملهح اٌّزّييح ٌّجبٔي اٌطٛة اٌٍجٓ ػٍي رؾميك هاؽخ ؽواهيخ 

ِمجٌٛٗ ٌَّزقلِي ٘نا إٌٛع ِٓ اٌّجبٔي 
[6]

 . 

ٚهغُ األكاء اٌؾواهي اٌّزّيي ٌٙنا إٌٛع ِٓ اٌّجبٔي اال أٔٗ 

ألصو ٚأطجؼ غيو ِمجٛي ثبٌَٕجخ ٌٍَّزقلِيٓ اٌنيٓ يظجْٛ 

[7] (2010)عبكٚ ٚآفوْٚ اٌي اٌؾلاصخ. ٚلل ثيٓ 
في كهاٍخ  

اٍزٙلفذ علٚي اػبكح اٍزقلاَ ِجبٔي اٌطٛة اٌٍجٓ ثبٌٛاؽبد 

ٔظو ثيئيخ اال  أٔٗ ٕ٘بن علٚي لٛيخ ِٓ اٍزقلاِٗ ِٓ ٚعٙخ

أٔٗ ٕ٘بن ثؼغ اٌّؼٛلبد ِزّضٍخ في للهح رؾٍّٗ ِٚمبِٚزٗ 

ٌٍؼٛاًِ اٌغٛيخ ٚاٌّيبٖ ٚونٌه ػلَ لجٛي ٍىبْ اٌٛاؽبد ٌٙنا 

إٌّؾ ِٓ اٌجٕبء هغُ اػزوافُٙ ثّّييارٗ اٌجيئيخ ٚاآلكاء 

. اال (Thermal mass)اٌؾواهي اٌّزّيي ٌىزٍزٗ اٌؾواهيخ 

في رظّيُ ثؼغ اٌّجبٔي ٔغؼ  "ؽَٓ فزؾي"أْ اٌّؼّبهي 

اٌَىٕيخ َِزقلِبً ٔفٌ اٌّٛاك اٌّؾٍيخ ٌٚىٓ ثظٛهح رؾًّ 

[8](1998)ايٙبة اٌييبكي ثؼغ اٌؾلاصخ ٚأصجذ 
ثبٌلهاٍخ  

اآلكاء اٌؾواهي اٌّزّيي ٌٙب ِمبهٔخ ثفيال  ِؼبطوح ثبٌمب٘وح 

ٌطجمخ اٌغٕيخ اشغبٌٙب ثؤٍو اِغ لجٛي اٌّغزّغ اٌّؾٍي ٌٙب ٚ

 ثبٌّغزّغ.

اٌلهاٍبد ؽوفيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزجويل ٚلل أصجزذ 

اٌٍَجي في اٌجيئبد اٌزمٍيليخ وّب ثموي ٚاؽخ اٌلافٍخ ِٚفوكاد 

اٌزظّيُ اٌجيئي ٚفبطخ اٍزقلاَ اٌىزٍخ اٌؾواهيخ اٌضميٍخ ِغ 

أٔظّخ رٙٛيخ ؽجيؼيخ ِزفوكح 
[9]

ٚػٍي طؼيل آفو أصجذ  .

 (2001)اٌييبكي 
[10]

 في كهاٍخ ِمبهٔٗ ثيٓ ػشوح لظٛه 

ِٓ لظٛه اٌمب٘وح اٌقليٛيخ اٌزي رُ رؾٛيٍٙب ٌّمواد اكاهيخ 

ٔغبػ رٍه اٌّجبٔي اٌزبهيقيخ في رؾميك عٛكٖ ػبٌيخ ٌٍجيئخ 

اٌلافٍيخ ٍِجيخ ٌّزطٍجبد اٌَّزؼٍّيٓ اٌّقزٍفخ ػٍي ٚعٗ اٌؼَّٛ 

ِٚٛفوح ٌُٙ ثيئخ ؽواهيخ ٚػٛئيخ ٚطٛريخ ٚٚظيفيخ ٚٔفَيخ 

. ٚلل اٍزقٍض ِويؾخ ٌٚٙب آكاء ثيئي ِزّيي ثشىً فبص

 (2010)ِبػي ِؾّل 
[11]

ٚطٕف اٌّفوكاد ٚاٌؼٕبطو  

اٌجيئيخ في اٌّجبٔي اٌزبهيقيخ اٌزمٍيليخ ثّظو ِغ هثطٙب 

ثبإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ ٌزؾميك اٌواؽخ اٌؾواهيخ ِملِبً كٌيالً 

وبِالً ٌٍّظُّ اٌّؼّبهي ثزؤصيو٘ب ٚويفيخ اٍزقلاِٙب في 

 اٌّجبٔي اٌّؼبطوح.

 

 : ًعاصرةاآلداء انحراري نهًباني انًصريت ان 2.  1

ٚفي ٍيبق آفو فمل رٕٛػذ األكثيبد ٚاٌلهاٍبد اٌزي ا٘زّذ 

ثلهاٍخ اآلكاء اٌؾواهي ٚاٌجيئي ٌٍّجبٔي اٌّؼبطوح ثبفزالف 

اٍزقلاِبرٙب ِٚؾيطٙب إٌّبفي في ِظو، فّٕٙب ِٓ لبَ ثزمييُ 
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بٌٚخ اٌواؽخ اٌؾواهيخ كافً رٍه اٌّجبٔي ِٕٚٙب ِٓ لبَ ثّؾ

ِؼبٌغخ لظٛه اآلكاء اٌؾواهي ٌٙب ثبٍزقلاَ ِفوكاد اٌؼّبهح 

فّٕن ِطٍغ اٌضّبٔيٕيبد   اٌجيئيخ اٌَّزٕجطخ ِٓ اٌؼّبهح اٌزمٍيليخ.

ِٚغ ظٙٛه إٌّبمط اٌّؼبطوح اٌّٛؽلح ِٓ اإلٍىبْ 

ِظو كْٚ ِقزٍف هثٛع ػٍي  رُ ٔشو٘بٚاٌّلاهً اٌزي 

اٌّظويخ إلفزالف اٌقظبئض إٌّبفيخ ٌأللبٌيُ  اػزجبه

اٌّقزٍفخ، ظٙود ِشىٍخ ػلَ رغبٚة رٍه اٌّجبٔي ِغ اٌظوٚف 

إٌّبفيخ في ِٛالؼٙب ٚونا ػلَ رٛافمٙب ِغ اٌّزطٍجبد 

اإلعزّبػيخ ٌَّزؼٍّيٙب ٚلظٛه٘ب في رؾميك أي ِٓ اٌواؽخ 

 اٌؾواهيخ أٚ اٌزٛافك اٌٛظيفي ٚاإلعزّبػي ثلافٍٙب.

[12] (1982)عْٛ ٘بهيٌ الؽع 
 أْ إٌّبمط اٌَىٕيخ 

اٌّقظظخ ٌّؾلٚكي اٌلفً آٔنان رفزمو ٌزؾميك اٌواؽخ 

اٌؾواهيخ ٌٍَىبْ ٚأهعغ مٌه اٌي ػلَ اٍزقلاَ اٌؼيي 

اٌؾواهي اٌّطٍٛة ٚلل اٍزؾلس ِٕٙغيخ ٌؾَبة اٌؼيي 

اٌّطٍٛة في إٌّبؽك اٌّقزٍفخ ٚأشبه اٌي أّ٘يخ رطجيمٙب في 

ِواؽً اٌزظّيُ األٌٚي ٌزؾَيٓ اآلكاء اٌؾواهي ٌّجبٔي 

اإللزظبكي. ِٚغ اٍزّواه اٍزقلاَ إٌّبمط اٌزىواهيخ اإلٍىبْ 

اٌّقزٍفخ ٌّقزٍف اٌّجبٔي كْٚ اػزجبه ٌٍظوٚف إٌّبفيخ، 

رٛاٌذ اٌلهاٍبد اٌّميّخ ٌٙنٖ اٌّجبٔي ٚآكائٙب اٌؾواهي ِضجزخ 

ثّٕٙغيبد ِقزٍفخ لظٛه اآلكاء اٌؾواهي ٌٙنٖ اٌّجبٔي ٚفشٍٙب 

اٍزؼّبٌٙب ألي في رؾميك اٌواؽخ اٌؾواهيخ ٌَّزؼٍّيٙب ٚػلَ 

ِٓ اإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ ٌزؾميك اٌواؽخ اٌؾواهيخ ٍٛاء 

 اٌّٛهٚصخ ِٓ اٌّجبٔي اٌزمٍيليخ أٚ اٌَّزؾلصخ ثؾضيبً.  في ػبَ

أصجزذ كهاٍخ  (2000َ)
[13]

أعويذ ػٍي اٍىبْ اٌشجبة في  

ِليٕخ اٌؼجٛه اآلكاء اٌؾواهي اٌَئ ٌٙنٖ إٌّبمط ٚلبِذ 

ٙب ثبػبفخ ثؼغ اٌزمٕيبد اٌلهاٍخ ثٛػغ ِٕٙغيخ ٌّؼبٌغز

اٌّؼّبهيخ اٌّؼلٌخ ٌقظبئض اٌىزٍخ اٌؾواهيخ ٌٍّجٕي ٚغالفٗ 

اٌقبهعي ٚأٚطذ ثزٕفين رٍه اٌزمٕيبد ؽبي اٍزقلاَ ٘نا 

 إٌّٛمط ِوح أفوي. 

[14] (2008َ)ٚلبِذ كهاٍخ أفوي 
ثبفزجبه اآلكاء اٌؾواهي  

ٌّٕٛمعيٓ ِٓ ّٔبمط اٍىبْ ِؾلٚكي اٌلفً في عّيغ األلبٌيُ 

 اٌجيئيخ إٌّبفيخ اٌزظّيّيخ اٌّظويخ َِزقلِخ ثواِظ اٌّؾبوبٖ

ٚأصجزذ أْ أي ِٓ إٌّٛمعيٓ ٌُ يؾمك ٔزبئظ ِمجٌٛخ ٌٍواؽخ 

اٌؾواهيخ في أي ِٓ األلبٌيُ إٌّبفيخ ليل اٌلهاٍخ ٚلل أفوىد 

كٌيالً ثىيفيخ ِؼبٌغخ إٌّٛمعيٓ ثبٍزقلاَ اٌزمٕيبد اٌلهاٍخ 

اٌّؼّبهيخ اٌقبطخ ثبإلٍزواريغيبد اٌٍَجيخ ٌزؾميك اٌواؽخ 

اٌؾواهيخ ثىً الٍيُ ِٕبفي ػٍي ؽلح. ٚفي ماد اٌَيبق رّذ 

كهاٍخ صالس ّٔبمط اٍىبْ ٌّؾلٚكي اٌلفً ثبٌّٕيب وّّضٍخ 

ٌٙنٖ ٌإللٍيُ اٌظؾواٚي اٌّظوي فيّب يقض اآلكاء اٌؾواهي 

إٌّبمط ِغ اٍزقلاَ اٍزواريغيبد اٌزجويل اٌٍَجي اٌقبطخ 

ثبٌزٙٛيخ اٌطجيؼيخ ٚثوٕ٘ذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ ػٍي ػلَ رؾمك 

اٌواؽخ اٌؾواهيخ كافً رٍه إٌّبمط ِغ ػلَ فبػٍيخ 

اٍزواريغيبد اٌزٙٛيخ اٌطجيؼيخ في اٌزجويل ٔظواً ٌَٛء َٔك 

ظو في ؽووخ اٌٙٛاء كافً اٌٛؽلاد ِّب يزطٍت اػبكح إٌ

اٌزظّيُ ٌيٛاوت اٌّؾلكاد إٌّبفيخ ثبٌّٛلغ 
[15]

. ٔفٌ رٍه 

[16] (2011َ) إٌزبئظ أفوىرٙب كهاٍخ ٌٕفٌ اٌجبؽش في
ػٍي  

في ٔفٌ اإللٍيُ إٌّبفي ٚللِذ ٘نٖ    ّٔٛمط اإلٍىبْ اٌمِٛي

اٌلهاٍخ ِؼبٌغخ وبٍِٗ ٌٙنا إٌّٛمط ٚٔظبَ اٌزٙٛيخ ثٗ ِؾممخ 

أٚطي اٌجبؽش ثبػبكح ِٚغ مٌه  %( 300)رؾَيٓ ثَٕجخ 

إٌظو في اٌزظّيُ ؽيش أٔٗ ِغ اٌزؾَيٓ ال ىاي آكاء إٌّٛمط 

 (2018)ٔغبد ػؼيفبً. ِئفواً لبِذ 
[17]

ثلهاٍخ ِلي  

ِالئّخ رظّيُ اٌّجبٔي اٌَىٕيخ ٌٍقظبئض إٌّبفيخ 

ٚاإلعزّبػيخ ثبٌّلْ اٌغليلح في اإللٍيُ اٌظؾواٚي ثّظو 

زّبػي إٌّفن ثّليٕخ ِزقنح كهاٍخ ؽبٌخ ّٔٛمط اإلٍىبْ اإلع

إٌّيب اٌغليلح. ٚأفوىد إٌزبئظ ػلَ ِالئّخ إٌّٛمط ؽواهيبً 

ِٓ  %( 42.2) ؽلٚك اٌواؽخ اٌؾواهيخ ثَٕجخ ؽيش رقطي

ثبإلػبفخ اٌي ػلَ رؾميمٗ ٌٍّزطٍجبد اإلعزّبػيخ  اٌؼبَٚلذ 

 (2018َ). ٚأصجزذ كهاٍخ ِئفواً %( 49.7) ٌٍَىبْ ثَٕجخ
[18]

اٍزٙلفذ رمييُ آكاء ّٔبمط اٍىبْ اٌشجبة ثؼل اإلشغبي، أْ  

 اٌزؼليالد اٌزي أعويذ ثٛاٍطخ اٌَىبْ ػٍي رظّيُ اٌٛؽلح

كاء اآلِؾبٌٚخ ُِٕٙ ٌٍزىيف ِغ إٌّبؿ لل ؽَٕذ  اٌَىٕيخ

 %( 60) ثَٕجخ رواٚؽذ ثيٌٍّٓجبٔي ثشىً ِئصو ٚاٌؾواهي 

ٚ(87 )% . 

)عبكٚ ٚفي ِغبي اآلكاء اٌؾواهي ٌّٕبمط اٌّلاهً، لبَ 

 (2005َٚآفوْٚ 
[19]

ثؼًّ اٍزطالع هأي ٌٍزالِين  

ٚاٌّلهٍيٓ اٌَّزقلِيٓ ٌضّبٔيخ ػشو ِلهٍخ ثّؾبفظخ إٌّيب 

اٌّّضٍخ ٌإللٍيُ إٌّبفي اٌظؾواٚي اٌّظوي. ٚأفوىد إٌزبئظ 

ؽواهيبً أٔٙب غيو ِويؾخ   ٔيرؤويل ِؼظُ اٌَّزؼٍّيٓ ٌزٍه اٌّجب

ٚرُ رؤويل ٘نٖ إٌزبئظ   ٚثظويبً ِؼظُ أٚلبد رٛاعلُ٘ ثبٌّجٕي.

في كهاٍخ أفوي 
[20]

رٕبٌٚذ رمييُ اآلكاء اٌجيئي ٌزٍه اٌّلاهً  

ثؤعٙيح اٌميبً ٚثواِظ اٌّؾبوبٖ اٌؾبٍٛثيخ ثً ٚم٘جذ اٌي 

أوضو ِٓ مٌه ٚللِذ ِؼبٌغبد ِٕبفيخ ٌٙب َِزٕجطخ ِٓ 

)٘بٌخ ٚآفوْٚ ِٚئفواً لبِذ   اٌؼّبهح اٌزمٍيليخ اٌّظويخ.

2017َ) [21]
ثزمييُ اآلكاء اٌؾواهي ٌّجٕي ِلهٍخ اثزلائيخ في  

اٌمب٘وح َِزقلِخ أعٙيح اٌميبً ٚثواِظ اٌّؾبوبٖ ٚأفوىد 

إٌزبئظ ِؼلي ػلَ هاؽخ ؽواهيخ ػٍي ِلاه اٌؼبَ اٌلهاٍي ٚأْ 

ِٓ ٍبػبد اٌؼًّ ثبٌّلهٍخ فالي اٌؼبَ  %( 45) ؽٛاٌي

اٌؾواهيخ. وّب أولد اٌلهاٍخ ػوٚهح  رؼلي ؽلٚك اٌواؽخ

اٍزقلاَ اٍزواريغيبد ٚرمٕيبد اٌواؽخ اٌؾواهيخ اٌٍَجيخ 

 ٌزؾَيٓ آكاء اٌّجٕي.

ِٚٓ عٙخ أفوي ٚثؼيلاً ػٓ إٌّبمط اٌضبثزخ ٌٍّجبٔي، رٕبٌٚذ 

أؽل اٌلهاٍبد 
[22]

اآلكاء اٌؾواهي ٌٍّجبري اٌٍّزظمخ ِٓ عٙخ  

لح اٌّظويخ ٚاٌّظُّ ٚاؽلح ِضً إٌَك اٌشبئغ في اٌّلْ اٌغلي

ثّؼوفخ األفواك ٚثؾَت هغجبرُٙ، ٚلل وبٔذ ٔزبئظ اٌّؾبوبٖ 

اٌزي أعورٙب اٌلهاٍخ ٌيَذ ثجؼيلٖ ػٓ اٌلهاٍبد ٍبٌفخ اٌنوو 

ؽيش أولد ػؼف اآلكاء اٌؾواهي ٌٙنٖ اٌّجبٔي ِغ رمليُ 

اٌؼليل ِٓ اٌؾٍٛي ٌٍّؼبٌغخ ػٓ ؽويك اعواء رؾٍيً 

هرٕب اٌزبهيقيخ ِضً رغييو ثبهاِيزوي ٌؼٛاًِ َِزٕجطخ ِٓ ػّب

اٌقظبئض اٌؾواهيخ ٌىزٍخ اٌّجٕي ٚرٛعيٙٙب ِٚٛاطفبد 

اٌفزؾبد ٚػٕبطو اإلظالي ػٍي وزٍخ اٌّجٕي ٚاٌزٙٛيخ اٌطجيؼيخ 

ٚاٌزي ثزطجيمٙب أعود رؾَٓ ًٍِّٛ ِٚئصو في اآلكاء 

 Night)اٌؾواهي ٌٍّجٕي فبطخ اٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ 

purge ventilation)(2015َ)ػّوٚ لبَ  . ثيّٕب 
[23]

 

ثلهاٍخ اٌواؽخ اٌؾواهيخ كافً ٍزخ لبػبد رؼٍيّيخ ثىٍيخ 
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عبِؼخ أٍيٛؽ ٚألود إٌزبئظ ثؤْ اٌمبػبد غيو  –إٌٙلٍخ 

ِٓ  %( 83)ِويؾخ ؽواهيبً في ِؼظُ األٚلبد ٚ٘نا ِب أولٖ 

 اٌفواغبد اٌلهاٍيخ. رٍه اٌطالة َِزقلِي

اٌؾواهيخ في اٌّجبٔي ِّب رملَ رظٙو ِشىٍٗ ػلَ رؾمك اٌواؽخ 

اٌّظويخ اٌّؼبطوح ثّقزٍف أٔٛاػٙب ِٚٛالؼٙب ، ثبإلػبفخ 

اٌي أْ اٌلهاٍبد ٍبٌفخ اٌنوو أٌمذ اٌؼٛء ػٍي لظٛه في 

ٚاٍزواريغيبرٙب اٌجيئيخ ِٓ لجً  واصيخرجٕي ِفوكاد اٌؼّبهح اٌز

اٌّظّّيٓ ٚهثّب ػؼف ثبٌّؼوفخ ثٙب. ٚلل أصبه ٘نا ؽفيظخ 

ٍي األٍجبة اٌؾميميخ ٚهاء ٘نا اٌجؾش ٌّؾبٌٚخ اٌٛلٛف ػ

اٌزل٘ٛه في اآلكاء اٌؾواهي ٌٍّجبٔي اٌّظويخ اٌّؼبطوح 

 فبطخ في اإللٍيُ إٌّبفي اٌظؾواٚي اٌّظوي.

 

 : انًشكهت انبحثيت .2

رزّضً اشىبٌيخ اٌجؾش في ػلَ ٚعٛك أٍجبة ٚاػؾخ ٌٍمظٛه 

في اآلكاء اٌؾواهي ٌٍّجبٔي اٌّظويخ اٌّؼبطوح ٚا٘لاه 

اٌّظّّيٓ ؽزي ٌٍّؼبييو اٌجيئيخ اٌّٛهٚصخ  ثوغُ ٘نا اٌىُ ِٓ 

اٌلهاٍبد اٌّزٕٛػخ ٚاٌّزؼلكح اٌزي رزٕبٚي رؾَيٓ اٌجيئخ 

ٚاٌزمٕيبد اٌؾواهيخ كافً اٌّجبٔي ثبٍزقلاَ اإلٍزواريغيبد 

 اٌٍَجيخ في ألبٌيُ ِظو اٌّقزٍفخ. 

 

 أهذاف انبحث : .3

يٙلف اٌجؾش اٌي اٌٛلٛف ػٍي األٍجبة اٌؾميميخ ٚهاء ٘نا 

اٌزل٘ٛه في اآلكاء اٌؾواهي ٌٍّجبٔي اٌّظويخ اٌّؼبطوح 

فبطخ في اإللٍيُ إٌّبفي اٌظؾواٚي اٌّظوي. ٚمٌه ِٓ 

 فالي ِؾبٌٚخ اإلعبثخ ػٍي األٍئٍخ اٌزبٌيخ:

 ٛ٘ َِزٛي ِؼوفخ اٌّظّّيٓ ٚاٌقجواء اٌّؼّبهييٓ في  ِب

اإللٍيُ ثبإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ اٌفبػٍخ ٌزؾميك اٌواؽخ 

اٌؾواهيخ كافً ِجبٔي اإللٍيُ ًٚ٘ يطجمٛٔٙب في 

 رظّيّبرُٙ؟

 ِب ٘ي اٌّؼٛلبد اٌزي رؼٛق رطجيك رٍه اإلٍزواريغيبد؟ 

 

 

 : نطاق انبحث .4

اٌّظويخ في فظبئظٙب رزٕٛع األلبٌيُ إٌّبفيخ اٌزظّيّيخ 

ٚثبٌزبٌي في ِزطٍجبرٙب اٌّؼّبهيخ اٌزظّيّيخ ٌٍزٛافك ِغ رٍه 

اٌقظبئض ِٛفوح اٌواؽخ اٌؾواهيخ ٌٍَّزقلِيٓ. ٚلل لَّذ 

اٌٙيئخ اٌّظويخ ٌزقطيؾ اٌطبلخ ِظو اٌي ٍجؼخ ألبٌيُ 

 رظّيّيخ ِٕبفيخ ٘ي
[20, 24]

الٍيُ ٍبؽً اٌجؾو  (1شىً هلُ ) :

( Mediterranean sea coast region)اٌّزٍٛؾ 

ٚاٌّليٕخ اٌّّضٍخ ٌٗ اإلٍىٕلهيخ، الٍيُ ٍبؽً اٌجؾو األؽّو 

(Red sea coast region)  ،ٚاٌّليٕخ اٌّّضٍخ ٌٗ اٌغوكلخ

ٚاٌّليٕخ  (Semi-moderate region) اإللٍيُ شجٗ اٌّؼزلي

 Semi-desertاٌّّضٍخ ٌٗ ؽٕطب، اإللٍيُ شجٗ اٌظؾواٚي )

region) ٌٗ اٌمب٘وح، اإللٍيُ اٌظؾواٚي  ٚاٌّليٕخ اٌّّضٍخ

(Desert region)  ُٚاٌّليٕخ اٌّّضٍخ ٌٗ إٌّيب، اإللٍي

 (Very dry desert region)اٌظؾواٚي شليل اٌغفبف 

اإللٍيُ اٌغجٍي ٚأفيواً ٚاٌّليٕخ اٌّّضٍخ ٌٗ أٍٛاْ، 

(Mountain region) .غيو ِؤ٘ٛي ٛ٘ٚ 

ٚيؼزجو اإللٍيُ اٌظؾواٚي أوجو األلبٌيُ إٌّبفيخ َِبؽخ ؽيش 

يّضً ؽٛاٌي صٍش َِبؽخ ِظو شبِالً ِؼظُ ِؾبفظبد 

. (1)شىً هلُ اٌظؼيل ِغ غبٌجيخ َِبؽخ اٌظؾواء اٌغوثيخ 

ٌٚٙنا اٌَجت فمل رُ افزيبهٖ ِغ ِليٕخ إٌّيب ٌيىْٛ إٌطبق 

 اٌغغوافي ٚإٌّبفي ٌٍجؾش.

 

 

 بٌيُ إٌّبفيخ اٌزظّيّيخ ٌّظو(: األل1شىً هلُ )
[25]

 

 : ينهجيت انبحث .5

ٌزؾميك أ٘لاف اٌجؾش ٚاإلعبثخ ػٍي أٍئٍزٗ اٌجؾضيخ اػزّل 

اٌجؾش ػٍي ِٕٙغيخ ِقزٍطخ ِب ثيٓ إٌّٙظ اٌزؾٍيٍي ٚإٌّٙظ 

 .(2)شىً هلُ اإلٍزمظبئي 
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 ٚإٌزبئظ اٌَّزٙلفخ (: إٌّٙغيخ اٌؼبِخ ٌٍجؾش ٚاٌٍٛبئً اٌجؾضيخ2شىً هلُ )

 

 : انًنهج انتحهيهي نهبحث 1.  5

يٙلف اٌغيء اٌزؾٍيٍي اٌي رؾليل أُ٘ اإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ  

ٌزؾميك اٌواؽخ اٌؾواهيخ في اإللٍيُ إٌّبفي اٌظؾواٚي في 

ِظو ٚاٌّئصوح في رؾميك اٌواؽخ اٌؾواهيخ كافً ِجبٔي 

اإللٍيُ، ٍٚٛف رىْٛ ٘نٖ اإلٍزواريغيبد اٌفبػٍخ أٍبً يجٕي 

ُ ثبٍزقلاَ ػٍيٗ اٌغيء اإلٍزمظبئي ٌٍجؾش. ٘نا اٌزؾٍيً ر

ؽويمخ اٌزؾٍيً اٌَىوِٚيزوي إلٍزواريغيبد اٌواؽخ اٌؾواهيخ 

[26] (Szokolay)ىٚوٛالي اٌزظّيّيخ اٌٍَجيخ ٌـ 
ٚاٌّلِغخ  

اٌؾبٍٛثي ٌزؾٍيً  (Autodesk Weathertool)في ثؤبِظ 

ػٍي ِلاه اٌؼبَ. ٚلل رُ رغنيخ ألي ِٛلغ اٌجيبٔبد إٌّبفيخ 

 Typical) حاٌَبػيخ اٌّزىوه اٌجؤبِظ ثٍّف اٌجيبٔبد إٌّبفيخ

Metrological Year – TMY file)  ٌّليٕخ إٌّيب اٌّّضٍخ

 ٌإللٍيُ اٌظؾواٚي. 

 

 : انًنهج اإلستمصائي نهبحث 2.  5

أِب اٌغيء اإلٍزمظبئي في إٌّٙغيخ فمل رجٕي ٍٚيٍخ اٍزطالع 

ٚاٌزي يٕظؼ ثبٍزقلاِٙب ػٕلِب  (Questionnaire)اٌوأي 

ػٍي ِؼٍِٛبد ثىُ وجيو ٌؼيٕخ وجيوح يزطٍت األِو اٌؾظٛي 

ِٓ اٌّجؾٛصيٓ ِغ ػلَ ٚعٛك اٌجبؽش ٚفي ٚلذ لظيو 
[27]

 .

اٍزٙلف اٍزطالع اٌوأي اٌّظّّيٓ اٌّؼّبهييٓ ثّقزٍف 

َِزٛيبرُٙ اٌزؼٍيّيخ ٚفجوارُٙ إٌّٙيخ ٚاٌّّبهٍيٓ ٌٍزظّيُ 

طّّذ اٍزّبهح  ثّليٕخ إٌّيب ٚاٌّّضٍخ ٌإللٍيُ اٌظؾواٚي.

اٍزطالع اٌوأي ِٓ صالصخ أعياء: اٌغيء األٚي رٕبٚي أٍئٍخ 

ٌغّغ ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌّجؾٛس ِضً، اإلٍُ ، اٌّئً٘ ، 

ٍٕٛاد اٌقجوح في ِغبي اٌزظّيُ. أِب اٌغيء اٌضبٔي فمل رجٕي 

 Closed endedرمٕيخ األٍئٍخ ماد إٌٙبيبد اٌّغٍمخ )

questions) ٌٌَٛٙ خ اٌزؾٍيً اٌىّي ٌٍجيبٔبد ِزؼلكح اٌقيبهاد

ٚؽٍت ِٓ اٌّجؾٛصيٓ في ٘نا اٌغيء رمييُ ِلي ِؼوفزُٙ 

ثبإلٍزواريغيبد إٌبرغخ ِٓ اٌزؾٍيً ثغيء إٌّٙغيخ اٌَبثك 

 (Likert 5 points' scale)ػٍي اٌّميبً اٌقّبٍي ٌٍيىود 
[28]

 . 

ٚأفيواً فمل ٘لف اٌغيء اٌضبٌش ٚاألفيو ِٓ اٍزطالع اٌوأي 

طجيك اٌّجؾٛصيٓ ٌزه اإلٍزواريغيبد في اٌي ليبً ِلي ر

رظّيّبرُٙ ٚاٌّؼٛلبد اٌزي رؼٛق رؼّيٓ رظّيّبرُٙ رٍه 

اإلٍزواريغيبد. ٚاؽزٛي ٘نا اٌغيء ػٍي ٍئاٌيٓ ػٍي وً 

اٍزواريغيخ، اٌَئاي األٚي ِٓ ٔٛػيخ األٍئٍخ ماد إٌٙبيبد 

)ً٘ يزُ رؼّيٓ اٌزظّيُ اٌّغٍمخ ِزؼلكح اإلفزيبهاد 

 (؟َ ثٗ اٌّجؾٛس اٍزقلاَ ٘نٖ اإلٍزواريغيخاٌّؼّبهي اٌني يمٛ

. ٚاٌَئاي اٌضبٔي ِٓ (ٔؼُ أٚ ال أٚ أؽيبٔبً )ـ ث ٗػٍي خِغ اإلعبث

ٔٛػيخ األٍئٍخ اٌّقزٍطخ ثيٓ أٍئٍخ إٌٙبيبد اٌّغٍمخ ٚأٍئٍخ 

 Open response)إٌٙبيبد ماد فيبهاد اٌوك اٌّفزٛؽخ 

option question)  ػٍي  )ال(ؽيش ؽٍت ِٕٗ ػٕل اإلعبثخ ثـ

اٌَئاي اٌَبثك رؾليل اٌَجت ثيٓ ِغّٛػخ ِٓ األٍجبة 

اٌّؾلكٖ ٍٍفبً ثغٍَبد اٌؼظف اٌنٕ٘ي ِغ اٌقجواء ِغ رون 

َِبؽخ ِٓ اٌؾويخ ٌنوو أي أٍجبة أفوي يوا٘ب ٚوبٔذ 

)ػلَ هغجخ اٌّبٌه اٌقيبهاد اٌّزبؽٗ ٌٗ أهثؼخ فيبهاد ٘ي 

ػٍي يئصو ثبٌييبكح  –اٌمٛأيٓ اٌزٕظيّيخ رّٕغ مٌه  –ثنٌه 

ِغ رمييُ اٌييبكح في  أفوي ثوعبء موو٘ب( –رىٍفخ إٌّشؤ 

)يئصو اٌزىٍفخ ػٍي اٌّميبً اٌقّبٍي ػٕل افزيبهٖ ٌقيبه 

 .ثبٌييبكح ػٍي رىٍفخ إٌّشؤ(

رُ رظّيُ اٍزّبهح اٍزطالع اٌوأي ، ٚإلىاٌخ أي غّٛع ثٙب  

ٚػّبْ ٚػٛؽٙب رُ رٛىيغ َٔـ رغويجيخ ػٍي ثؼغ اٌقجواء 

عؼخ ثؤي ٔمبؽ ٌجٌ ثٙب. ٚثٕبء ػٍي إلػطبء رغنيخ ها

ِالؽظبرُٙ رُ رؼليً اٍزّبهح اٍزطالع اٌوأي ٚػٍّٙب ثظٛهح 

 اٌولّيخ (Google forms)ِٕظخ أٌيىزوٚٔيخ ثبٍزقلاَ 

ٚاهٍبي هاثؾ اإلٍزّبهح أٌيىزوٚٔيبً ٌٍّجؾٛصيٓ ٌٌَٙٛخ ٔشوٖ 

ٚىيبكح اِىبٔيخ اٌٛطٛي ٌؼيٕخ وجيوح ٚفي ٔطبق اوجو ِغ رىٍفٗ 

ػٗ اٍزغبثخ أػٍي ٚاٌزي رؼزجو ِٓ ِّيياد ٘نا لٍيٍخ ٍٚو

ٍٍٛة في عّغ اٌجيبٔبد اإل
[29]

 . 

 

تحهيم اإلستراتيجياث انسانبت وتأثيرها عهي انراحت  .6

 : انحراريت في يناخ انًنيا

اٌظوٚف إٌّبفيخ اٌمبٍيخ في اإللٍيُ اٌظؾواٚي اٌّظوي 

فبطخ فالي فظً اٌظيف فوػذ ػٍي اٌّظُّ ؽزّيخ 

اإلٍزواريغيبد اٌٍَجيخ ٌزؾميك اٌواؽخ اٌؾواهيخ، ٌيٌ رطجيك 

فمؾ ٌقٍك ثيئخ ؽواهيخ ِوػيخ ٌٍَّزؼٍّيٓ كافً اٌّجبٔي 

ٌٚىٓ أيؼبً ٌّب ٌٙب ِٓ رؤصيو ًٍِّٛ ػٍي رٛفيو اٌطبلخ. 

ٚرزّضً اإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ ٌزؾميك اٌواؽخ اٌؾواهيخ كافً 

 اٌّجبٔي في ٍذ اٍزواريغيبد هئيَيخ ٚ٘ي:

 يخ اٍزؼّبي وزٍخ ؽواهيخ صميٍخ اٍزواريغ(Using 

heavy thermal mass) 

  اٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ ِغ وزٍخ ؽواهيخ ِؼوػخ

 Night purge ventilation + exposed)ٌٙب 

thermal mass) 

  اٍزواريغيخ اٌزلفئخ اٌشَّيخ اٌَبٌجخ(Passive 

solar heating) 

  اٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌطجيؼيخ(Natural 

ventilation)  

  اٍزواريغيخ اٌزجويل ثبٌزجقيو اٌّجبشو(Direct 

evaporative cooling) 

  اٍزواريغيخ اٌزجويل ثبٌزجقيو غيو اٌّجبشو

(Indirect evaporative cooling) 

يقزٍف رؤصيو ٘نٖ اإلٍزواريغيبد ِٓ ِىبْ آلفو ثبفزالف 

اٌقظبئض إٌّبفيخ ثٗ ٚرزؾمك وً اٍزواريغيخ ثزؼّيٓ 

اٌزظّيُ اٌّؼّبهي ٌٍّجٕي أٚ ِؾيطٗ ثؼغ اٌزمٕيبد اٌّؼّبهيخ 

ٚاٌزي يغت ػٍي اٌّظُّ اٌّؼّبهي ارمبْ رطجيمٙب أٚ ػٍي 
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في األلً ارمبْ رطجيك اإلٍزواريغيبد اٌّئصوح ثشىً وجيو 

 الٍيّٗ.

ٔزبئظ رؾٍيً اإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ  (8 -3)رجيٓ األشىبي 

ٚاٌزؤصيو اٌفبػً ٌزطجيك رٍه اإلٍزواريغيبد ػٍي َٔجخ اٌٛلذ 

اٌني يمؼيٗ اٌَّزؼٍّيٓ ٌٍّجبٔي ثّليٕخ إٌّيب في ِٕطمخ 

اٌواؽخ اٌؾواهيخ ٌُٙ شٙويبً ٚفالي اٌؼبَ. ٚيّضً اٌٍْٛ 

ٕمؼي في ظوٚف ؽواهيخ َٔجخ اٌٛلذ اٌّ )اٌفبرؼ(األطفو 

ِويؾخ لجً رطجيك اإلٍزواريغيخ، ثيّٕب يّضً اٌٍْٛ األؽّو 

َٔجخ اٌٛلذ اٌزي يّىٓ أْ يمؼيٙب اٌَّزؼًّ في  )اٌغبِك(

ِٕطمخ اٌواؽخ اٌؾواهيخ ثؼل اػفبء رؤصيو اإلٍزواريغيخ ٌّٕبؿ 

 إٌّيب وّّضً ٌإللٍيُ اٌظؾواٚي اٌّظوي ليل اٌلهاٍخ.

ٍزواريغيخ اٍزؼّبي وزٍخ ؽواهيخ وّزٍٛؾ ٍٕٛي عبء رؤصيو ا

األػٍي رؤصيواً ؽيش أْ  (4)شىً هلُ ِؼوػخ ٌٍزٙٛيخ اٌٍيٍيخ 

رطجيمٙب ٍبُ٘ في هفغ َٔجخ اٌٛلذ ِٓ اٌؼبَ رؾذ ظوٚف 

لجً رطجيمٙب اٌي ؽٛاٌي  %( 12) ؽواهيخ ِويؾخ ِٓ ؽٛاٌي

ثؼل رطجيمٙب. رال٘ب في اٌزؤصيو روريجبً ، اٍزؼّبي وزٍخ  %( 70)

، صُ اٌزجويل ثبٌزجقيو (3)شىً هلُ ٍخ ثشىً ِٕفوك ؽواهيخ صمي

 (6)شىً هلُ ، فبٌزٙٛيخ اٌطجيؼيخ (8)شىً هلُ غيو اٌّجبشو 

ِؾمميٓ هفغ ٌَٕجخ اٌٛلذ في ِٕطمخ اٌواؽخ اٌؾواهيخ ِٓ اٌؼبَ 

ػٍي اٌزٛاٌي. رالُ٘  (% 32،  % 42، % 65)اٌي ؽٛاٌي 

في اٌّووي األفيو ثَٕت ِزَبٚيخ رمويجبً اٍزواريغيزي اٌزلفئخ 

ٚاٌزجويل ثبٌزجقيو اٌّجبشو  (5)شىً هلُ اٌشَّيخ اٌَبٌجخ 

ِؾممزيٓ هفغ ٌَٕجخ اٌٛلذ في ِٕطمخ اٌواؽخ  (7)شىً هلُ 

 . (% 22)اٌؾواهيخ ِٓ اٌؼبَ اٌي ؽٛاٌي 

األوجو وبْ إلٍزواريغيبد ونٌه رظٙو ٔزبئظ اٌزؾٍيً أْ اٌزؤصيو 

اٌزجويل اٌَبٌجخ ؽيش ؽممذ أػٍي َٔت رؤصيو ٌٙب في أشٙو 

إٌّيب اٌؾبهح ِٓ أثويً اٌي أوزٛثو ِغ مهٚح اٌزؤصيو في شٙو 

     ِبيٛ إلٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيٗ ؽيش ؽممذ ِب يمبهة

)شىً هلُ ِٓ ٚلذ اٌشٙو رؾذ ظوٚف ِويؾخ  (% 98)

واً ٚاػؾبً أْ ِٕبؿ إٌّيب وّّضً . ٘نٖ إٌزبئظ رؼطي ِئش(4

ٌإللٍيُ اٌظؾواٚي اٌّظوي ِٚجبٔيٗ رؾزبط ٌّؼبٌغخ فبطخ 

اٌزي يغت ػٍي اٌّظُّ في األشٙو اٌؾبهح ٚأْ اٌغبيخ األُ٘ 

 .اٌٍَجي رزّضً في اٌزجويلاٌؾوص ػٍي رطجيمٙب 

 

(: رؤصيو اٍزواريغيخ اٍزؼّبي وزٍخ ؽواهيخ صميٍخ ػٍي اٌواؽخ 3شىً هلُ )

اٌؾواهيخ ثبٌّٕيب 
]اٌجبؽش[

. 

 

(: رؤصيو اٍزواريغيخ اٌىزٍخ اٌؾواهيخ اٌّؼوػخ ٌٍزٙٛيخ اٌٍيٍيخ 4شىً هلُ )

ػٍي اٌواؽخ اٌؾواهيخ ثبٌّٕيب 
]اٌجبؽش[

. 

 

(: رؤصيو اٍزواريغيخ اٌزلفئخ اٌشَّيخ اٌَبٌجخ ػٍي اٌواؽخ 5شىً هلُ )

اٌؾواهيخ ثبٌّٕيب 
]اٌجبؽش[

. 

 

 

 

 

(: رؤصيو اٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌطجيؼيخ ػٍي اٌواؽخ اٌؾواهيخ 6شىً هلُ )

ثبٌّٕيب 
]اٌجبؽش[

. 
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(: رؤصيو اٍزواريغيخ اٌزجويل ثبٌزجقيو اٌّجبشو ػٍي اٌواؽخ 7شىً هلُ )

واهيخ ثبٌّٕيب اٌؾ
]اٌجبؽش[

. 

 

(: رؤصيو اٍزواريغيخ اٌزجويل ثبٌزجقيو غيو اٌّجبشو ػٍي اٌواؽخ 8شىً هلُ )

اٌؾواهيخ ثبٌّٕيب 
]اٌجبؽش[

. 

 

ِّب رملَ يزجيٓ أْ اإلٍزواريغزيٓ األوضو رؤصيواً في رؾميك 

اٌواؽخ اٌؾواهيخ ثّٕبؿ إٌّيب وّّضً ٌإللٍيُ اٌظؾواٚي 

 اٌّظوي ّ٘ب:

  اٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ ِغ وزٍخ ؽواهيخ ِؼوػخ ٌٙب

(Night purge ventilation + exposed 

thermal mass) 

  اٍزواريغيخ اٍزؼّبي وزٍخ ؽواهيخ صميٍخ(Using heavy 

thermal mass) 

٘بربْ اإلٍزواريغيزبْ رّضالْ اٌؾل األكٔي اٌّطٍٛة ِؼوفزٗ 

ٚاٌقجواء ثبإللٍيُ، ِّٚبهٍزٗ ثٛاٍطخ اٌّظّّيٓ اٌّؼّبهييٓ 

ٌنا فمل رُ افزيبهُ٘ وّؾٛه األٍئٍخ في اٍزّبهح اٍزطالع 

ِٕٙغيخ اٌجؾش ٚاٌزي رٙلف ٌميبً ِٓ اٌوأي ثبٌغيء اٌضبٔي 

ِلي ِؼوفخ اٌقجواء ٚاٌّظّّيٓ اٌّؼّبهييٓ ثزٍه 

اإلٍزواريغيبد ِٚلي رطجيمُٙ ٌٙب ٚاٌٛلٛف ػٍي أُ٘ ِؼٛلبد 

 اٌزطجيك. 

 

 : إستطالع انرأيتحهيم وينالشت نتائج   .7

 : انجزء األول: انبياناث انعايت نهًبحىثين 1.  7

رُ رٛىيغ اٍزّبهح اٍزطالع اٌوأي أٌيىزوٚٔيبً ػٍي ػلك وجيو 

ِٓ ِّبهٍي ِٕٙخ اٌزظّيُ اٌّؼّبهي ثبلٍيُ إٌّيب ِٓ 

َِزٛيبد رؼٍيّيخ ٚفجواد رطجيميخ ِزجبيٕخ ٚفزؾذ اإلٍزّبهح 

أٌيىزوٚٔيبً ٌٍزؼجئخ ٌّلح شٙو ٌّؾلٚكيخ ٚلذ اٌجؾش. فالي ٘نٖ 

ِجؾٛس ِضٍٛا في ِغٍُّٙ  (98)اٌّلح لبَ ثٍّئ اإلٍزّبهح ػلك 

)شىً ػيٕخ اٌلهاٍخ. رجبيٕذ اٌَّزٛيبد اٌزؼٍيّيخ ٌٍّجؾٛصيٓ 

ثَٕجخ  ِجؾٛس( 15)ِب ثيٓ ؽبطٍيٓ ػٍي اٌلوزٛهاٖ  (9هلُ 

 18)ِٓ اٌؼيٕخ، ٚؽبطٍيٓ ػٍي اٌّبعَزيو  %( 15.31)

ِٓ اٌؼيٕخ ٚؽبطٍيٓ ػٍي  %( 18.37)ثَٕجخ  ِجؾٛس(

 ِٓ اٌؼيٕخ.%(  66.33)ثَٕجخ  ِجؾٛس( 65)اٌجىبٌٛهيًٛ 

)شىً هلُ وّب رجبيٕذ ٚرلهعذ ٍٕٛاد اٌقجوح ثيٓ اٌّجؾٛصيٓ 

، فّضٍذ اٌشويؾخ اٌىجوي ِٓ اٌّجؾٛصيٓ ِٓ ٌليُٙ فجوح (10

 33)ٍٕٛاد  10اٌي  5في ِغبي اٌزظّيُ اٌّؼّبهي ِٓ 

ِٓ اٌؼيٕخ. رٍزٙب شويؾخ ِٓ  %( 33.67)ٚثَٕجخ  ِجؾٛس(

 25.51)ثَٕجخ  (ِجؾٛس 25)ٍٕٛاد  5ٌليُٙ فجوح ألً ِٓ 

 15:  10ِٓ اٌؼيٕخ. صُ عبئذ ثبٌزوريت شوائؼ اٌقجوح ِٓ  %(

، ٚأفيواً ِجؾٛس( 13)ػبَ  20، ٚأوضو ِٓ ِجؾٛس( 20)ػبَ 

ٚثَٕت ِٓ اٌؼيٕخ رؼبكي  ِجؾٛصيٓ( 7)ػبَ  20:  15ِٓ 

 ػٍي اٌزوريت.  %( %7.14،  %13.27،  20.41)

 

 

زٍفخ ٌٍّجؾٛصيٓ (: َٔت اٌَّزٛيبد اٌزؼٍيّيخ اٌّق9شىً هلُ )
]اٌجبؽش[

. 

 

 

(: َٔت ٍٕٛاد اٌقجوح اٌّقزٍفخ ٌٍّجؾٛصيٓ 10شىً هلُ )
]اٌجبؽش[

. 

 

انجزء انثاني: لياس يذي يعرفت انًبحىثين  2.  7

 : باإلستراتيجياث ليذ انذراست
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رؾٍيً اٌزمييُ اٌناري ٌٍّجؾٛصيٓ ٌّلي ِؼوفزُٙ ثزفبطيً 

اإلٍزواريغيزيٓ ليل اٌلهاٍخ )اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ ٚاٍزؼّبي وزٍخ 

ثىال  ٌٍّجؾٛصيِٓؼوفخ ِزٍٛؾ أظٙو َِزٛي ؽواهيخ صميٍخ( 

ػلك اٌّجؾٛصيٓ َٚٔجزُٙ  (11)اإلٍزواريغيزيٓ. يجيٓ شىً هلُ 

خ ِٓ كهعبد اٌّؼوفخ ثبٌَٕجخ إلعّبٌي اٌؼيٕخ اٌّمبثً ٌىً كهع

 (5)اٌي  (1)ثبإلٍزواريغيخ ٚاٌزي رزلهط ِٓ غيو ِزؤول صُ ِٓ 

 األػٍي رمييّبً.  (5)األلً رمييّبً ٚ (1)ؽيش 

يزجيٓ أْ إٌَجخ األوجو ِٓ  (11)ِٓ فالي كهاٍخ شىً هلُ 

أظٙو ِؼوفخ رزواٚػ ِب ثيٓ اٌّزٍٛؾ  %( 62.24)اٌّجؾٛصيٓ 

إلٍزواريغيخ  (4)رمييُ اٌي أػٍي ِٓ اٌّزٍٛؾ  (3)رمييُ 

ِؼوفخ ػبٌيخ  %( 16.33)اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ ، ثيّٕب أظٙود َٔجخ 

ثٕفٌ اإلٍزواريغيخ. أِب ثبٌَٕجخ إلٍزواريغيخ اٍزؼّبي وزٍخ 

 76.53)ؽواهيخ صميٍخ، فمل ليُ اٌَٛاك األػظُ ِٓ اٌّجؾٛصيٓ 

. (5)رمييُ اٌي ػبٌيخ ( 3)رمييُ ِؼوفزُٙ ثٙب ِٓ ِزٍٛطخ  %(

أْ اٌّجؾٛصيٓ في رمييُ  (11)ؼ ِٓ شىً هلُ ِٚٓ اٌٛاػ

  %( 25.51)َٔجزُٙ أػٍي  (5)رمييُ كهعخ اٌّؼوفخ  اٌؼبٌيخ 

 ػٕٙب فيفي اٍزواريغيخ اٍزؼّبي وزٍخ ؽواهيخ صميٍخ 

 .%( 16.33) اٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ

 

 

(: اٌزمييُ اٌناري ٌّؼوفخ اٌّجؾٛصيٓ ثبإلٍزواريغيبد ػٍي 11شىً هلُ )

اٌّميبً اٌقّبٍي 
]اٌجبؽش[

. 

 

ٌٚزمييُ اٌٛىْ إٌَجي ٌّزٍٛؾ ِؼوفخ اٌّجؾٛصيٓ ثبٍزواريغيزي 

 اٌلهاٍخ رُ اٍزؼّبي اٌّؼبكٌخ اٌزبٌيخ:

 

    
∑       
   

∑    
   

 

 ؽيش:

AW اٌٛىْ إٌَجي اٌّزٍٛؾ ٌٍّؼوفخ ثبإلٍزواريغيخ = 

ki كهعخ اٌّؼوفخ ثبإلٍزواريغيخ = 

ni  ػلك اٌّجؾٛصيٓ اٌٍنيٓ ليّٛا ِؼوفزُٙ ثلهعخ ِؼوفخ =ki 

 

اٌٛىْ إٌَجي ٌّؼوفخ اٌّجؾٛصيٓ  (12)ٚيٛػؼ شىً هلُ 

ثىال اإلٍزواريغيزيٓ. ٚيظٙو ثٛػٛػ أٔٗ ثشىً ػبَ فبْ 

اٌٛىْ إٌَجي اٌّزٍٛؾ ٌّؼوفخ اٌّجؾٛصيٓ ِزمبهة في 

اإلٍزواريغيزيٓ ؽيش ؽممذ اٍزواريغيخ اٍزؼّبي وزٍخ ؽواهيخ 

ثيّٕب وبْ اٌٛىْ إٌَجي  (3.42)صميٍخ ِزٍٛؾ ٚىْ َٔجي 

 ُٙ ثبٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ. ٌّؼوفز( 3.33)اٌّزٍٛؾ 

ٚرؼجو ٘نٖ إٌزبئظ ػٓ ِؼوفخ أػٍي لٍيالً ِٓ اٌّزٍٛطخ 

إلٍزواريغيزي اٌلهاٍخ ِٓ لجً ِؼّبهي اٌؼيٕخ. ٚيفزوع 

اٌجبؽش أْ يىْٛ ٘نا ٌؼؼف ِب في ِموهاد اٌزظّيُ اٌجيئي 

ثبٌّوؽٍخ اٌغبِؼيخ. ٚثّواعؼخ الئؾخ لَُ اٌؼّبهح ثىٍيخ 

ل أْ اٌزظّيُ اٌجيئي يٕؾظو رلهيَٗ في إٌٙلٍخ ثبٌّٕيب ٚع

ِموه ٚاؽل ثبٌفولخ اٌضبٌضخ ػّبهح ٚيّضً في ِغّٛع كهعبرٗ 

 ٔظف ِموه ػبكي، ِّب يؼؼغ ٚيضجذ ٘نٖ اٌفوػيخ.

 

(: اٌٛىْ إٌَجي اٌّزٍٛؾ ٌّملاه ِؼوفخ اٌّجؾٛصيٓ 12شىً هلُ )

ثبإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ 
]اٌجبؽش[

. 

 

تطبيك انًبحىثين انجزء انثانث: لياس يذي  3.  7

 : نإلستراتيجياث ليذ انذراست ويعىلاث انتطبيك

ثيٕذ أعٛثخ اٌّؼّبهييٓ اٌّجؾٛصيٓ ػٓ ِب اما وبٔٛا يمِْٛٛ 

ثزؼّيٓ اٌزمٕيبد اٌّؼّبهيخ اٌّؾممخ إلٍزواريغيبد اٌواؽخ 

أْ ِب  (13)شىً هلُ اٌؾواهيخ ليل اٌلهاٍخ في رظّيّبرُٙ 

ٌه ثبٌَٕجخ ال يمِْٛٛ ثن %( 49.62)يمبهة ٔظفُٙ 

ُِٕٙ ال  %( 37.24)إلٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ، ٚأْ 

يَزقلِْٛ رمٕيبد اٍزواريغيخ اٌىزٍخ اٌؾواهيخ اٌضميٍٗ في 

ِٓ  %( 34.01% ،  23.98)رظّيّبرُٙ. ثيّٕب ألو 

اٌّجؾٛصيٓ أُٔٙ يَزقلِْٛ في رظّيّبرُٙ رمٕيبد اٍزواريغيزي 

ػٍي اٌزوريت. ِٚب  اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ ٚاٌىزٍخ اٌؾواهيخ اٌضميٍخ

يزواٚػ ؽٛي هثغ اٌّجؾٛصيٓ ألوٚا أُٔٙ يَزقلِْٛ رمٕيبد 

 اإلٍزواريغيزيٓ أؽيبٔب ٌٚيٌ كائّبً.
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(: ِلي رطجيك اٌّجؾٛصيٓ ٌإلٍزواريغيبد ليل اٌلهاٍخ في 13شىً هلُ )

رظّيّبرُٙ اٌّؼّبهيخ 
]اٌجبؽش[

. 

ٚثَئاٌُٙ ػٓ أٍجبة ػلَ اٍزقلاُِٙ ٌٙنٖ اإلٍزواريغيبد، ألو 

اٌّجؾٛصْٛ أْ اٌَججيٓ اٌوئيَييٓ اٌّؼٛليٓ ٌزطجيك رٍه 

اإلٍزواريغيبد ٘ٛ أٔٙب رئصو ثبٌييبكح ػٍي رىٍفخ إٌّشؤ 

% ٌٍزٙٛيخ  33.19 ،% إلٍزواريغيخ اٌىزٍخ اٌؾواهيخ 51.69)

%  43.01)ِغ ػلَ هغجخ اٌّبٌه في رطجيمٙب   اٌٍيٍيخ(

، صُ % ٌٍزٙٛيخ اٌٍيٍيخ( 41.78 ،إلٍزواريغيخ اٌىزٍخ اٌؾواهيخ

اٌمٛأيٓ اٌزٕظيّيخ  يؤري في اٌّووي األفيو ثؼغ اٌؼواليً ِٓ

إٌّظّخ ٌؾووخ اٌؼّواْ في ِظو فبطخ ثبٌَٕجخ إلٍزواريغيخ 

 (. 14)شىً هلُ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ 

 

(: ِؼٛلبد ِلي رطجيك اإلٍزواريغيبد ليل اٌلهاٍخ ِٓ 14شىً هلُ )

ٚعٙخ ٔظو اٌّجؾٛصيٓ 
]اٌجبؽش[

. 

ٚلل لله اٌّجؾٛصْٛ ِملاه اٌييبكح في رىٍفخ إٌّشؤ اٌزي 

رؼفيٙب رطجيك رٍه اإلٍزواريغيبد ػٍي اٌّميبً اٌقّبٍي ٚرُ 

رؾٍيً ٔزبئظ مٌه ثبٍزقلاَ اٌّؼبكٌخ اٌزبٌيخ ٌؾَبة ِئشو 

 Impact Index for Cost)و ػٍي رىٍفخ اٌّجٕي اٌزؤصي

IIC)[30]
 : 

     
∑        
   

∑    
   

 

 ؽيش:

IIC ( ِئشو اٌزؤصي ػٍي رىٍفخ اٌّجٕي =Impact Index for Cost) 

Ici ( اٌٛىْ إٌَجي ٌزؤصيو اٌزىٍفخ =Impact weight for cost) 

Ni  ػلك اٌّجؾٛصيٓ اٌٍنيٓ ليّٛا رؤصيو اٌزىٍفخ ثبإلفزيبه =i 

 

ٚألود ٔزبئظ رمييُّٙ ٌٍييبكح في اٌزىٍفخ ثلهعخ ألً ِٓ 

( 2.64)اٌّزٍٛطخ ٚثميّخ ِئشو رؤصيو ػٍي اٌزىٍفخ رؼبكي 

إلٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ أػٍي ِٕٗ في اٍزواريغيخ اٌىزٍخ 

ىٍفخ إٌّشؤ ٌٙب اٌؾواهيخ ٚاٌزي وبْ ِئشو اٌزؤصيو ػٍي ر

  (.15)شىً هلُ  .(2.47)

 

 

(: ِلي رؤصيو رطجيك اإلٍزواريغيبد ليل اٌلهاٍخ ػٍي ىيبكح 15شىً هلُ )

رىٍفخ إٌّشؤ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّجؾٛصيٓ 
]اٌجبؽش[

. 

ػالٚح ػٍي مٌه فبْ اٌؼليل ِٓ اٌّؼٛلبد األفوي رُ موو٘ب 

اٌواؽخ ثٛاٍطخ اٌّجؾٛصيٓ ٚاٌزي رؼولً رطجيك اٍزواريغيبد 

 اٌؾواهيخ اٌفبػٍخ ثبإللٍيُ ٚيّىٓ رٍقيظٙب في اآلري:

  ثؼغ اإلٍزواريغيبد رَجت ٘له في اٌَّبؽبد

ٚثنٌه رييل اٌزىٍفخ ٚيمً اٌؼبئل اإلٍزضّبهي ثؼىٌ 

 هغجخ اٌّالن ٚاٌَّزضّويٓ.

  ػلَ ٚعٛك اٌٛػي ٚاٌّؼوفخ اٌىبفيخ ٌلي اٌّالن

يخ ٚاٌّظّّيٓ ٚػلَ الزٕبػُٙ ثؤّ٘يخ ٘نٖ اإلٍزواريغ

ٚاكهاوُٙ ٌٍؼبئل اإللزظبكي ٌٙب ػٍي اٌّلي اٌجؼيل 

ّىيفبد اٌٙٛاء ٚارغبُ٘ٙ إلٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌجليٍخ و

 .اٌّيىبٔيىيخ

  ػلَ رٛافو اٌؼّبٌخ اٌّب٘وح ٌزٕفين اٌزمٕيبد اٌّؼّبهيخ

 ٌزٍه اإلٍزواريغيبد ِغ اٌمظٛه في طيبٔزٙب.

  ِٓ ًػلَ ٚعٛك لٛأييٓ ٚرشويؼبد طبهِخ رغجو و

ٚاٌّبٌه ػٍي رؼّيٓ اٌّجبٔي ؽٍٛي ثيئيخ اٌّظُّ 

 .ِٕٚبٍجخ ٌّؾيطٗ إٌّبفي ٍٍيّخ

  اٌمظٛه في اٌزؼٍيُ اٌّؼّبهي اٌّٛعٗ ٌٍؼّبهح اٌجيئيخ

ٚػلَ ا٘زّبَ اٌّؼٕييٓ ثٕشو ٘نٖ اٌضمبفخ في اٌّغزّغ 

أٚ اإلٌّبَ ثبٌَّزؾلس ِٓ رمٕيبرٙب ِّب عؼً اٌّظُّ 

 يٙزُ ثبٌشىً كْٚ اٌٛظيفخ ٚهاؽخ اٌَّزؼٍّيٓ.

  اػزمبك اٌّالن  أْ رٍه اإلٍزواريغيبد ٚرمٕيبرٙب ؽوى

لليّخ ٚرؼفي ِظٙو رمٍيلي ػٍي ػمبهارُٙ 

ٚارغبُ٘ٙ إلٍزقلاَ ثلائً رؼطي ٌٍؼمبهاد ِظٙو 

 اٌؾلاصخ.

  ٔٛػيخ اٌّجٕي ٚظوٚف اٌّٛلغ ِٚزطٍجبد اٌّبٌه في

ل يل اٌّظُّ في رطجيك ٘نٖ يفواغبد اٌّجٕي أؽيبٔبً رم

 اإلٍزواريغيبد.
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 ي اٌزقطيؾ في ِظو اال اٌٛظيفخ ٌٍشٛاهع ال يواػ

ٚاٌفواغبد ِغ اٍمبؽ ٚاػؼ ألي ِؼبييو ثيئيخ ػٍي 

 ٘نا اٌَّزٛي.

 

 يهخص نتائج انبحث : .8

ٚاٌٍٛبئً اٌجؾضيخ اٌزي ارجؼٙب  فٍض اٌجؾش ِٓ فالي ِٕٙغيزٗ

ٌزؾميك أ٘لافٗ اٌي ثؼغ إٌزبئظ اٌٙبِٗ يّىٓ رٍقيظٙب فيّب 

 يٍي:

 

اإلستراتيجياث انسانبت نتحميك يذي فاعهيت وتأثير  1.  8

 : انراحت انحراريت في اإللهيى انصحراوي انًصري

ٔزبئظ رؾٍيً اإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ في ِٕبؿ إٌّيب أظٙود 

 :وّّضً ٌإللٍيُ اٌظؾواٚي اٌّظوي ِب يٍي

فبػٍيخ كٚه عّيغ اإلٍزواريغيبد اٌٍَجيخ في رؾَيٓ  -1

بٔي َِزٛي اٌواؽخ اٌؾواهيخ ػٕل رطجيمٙب ػٍي اٌّج

في ِٕبؿ اإللٍيُ، ٚظٙورؤصيو٘ب ثشىً ًٍِّٛ فالي 

اٌفزوح اٌؾبهح ِٓ اٌؼبَ في اٌشٙٛه ِٓ أثويً اٌي 

أوزٛثو في اشبهح ألّ٘يخ ٚػغ اٍزواريغيبد اٌزجويل 

 اٌٍَجي في اٌؾَجبْ ػٕل اٌزظّيُ في ٘نا اإللٍيُ.

اٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ األػٍي رؤصيواً في ِٕبؿ  -2

يش أٔٙب رَزطيغ في اٌّزٍٛؾ اإللٍيُ اٌظؾواٚي ؽ

إٌَٛي هفغ َٔجخ اٌٛلذ ِٓ اٌؼبَ اٌّؾمك ثٙب اٌواؽخ 

. ٚيمبهثٙب في %( 70)اٌي  %( 12)اٌؾواهيخ ِٓ 

اٌزؤصيو اٍزواريغيخ اٍزؼّبي وزٍخ ؽواهيخ صميٍخ ثوفؼٙب 

 .%( 65)اٌي 

 

يستىي يعرفت انًصًًين وانخبراء باإلستراتيجياث   2.  8

 : نهاانسانبت ويذي تطبيمهى 

َِزٛي ِؼوفخ اٌّظّّيٓ ٚاٌقجواء اٌّؼّبهييٓ فيّب يقض 

في اإللٍيُ ثبإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ اٌفبػٍخ ٌزؾميك اٌواؽخ 

ِلي رطجيمُٙ ٌٙب في اٌؾواهيخ كافً ِجبٔي اإللٍيُ ٚ

 ، كٌٍذ إٌزبئظ ػٍي:رظّيّبرُٙ

 

ِؼوفخ رييل ػٍي اٌّزٍٛطخ لٍيالً ٌٍّجؾٛصيٓ ثزمٕيبد  -1

ٚاٍزواريغيبد اٌواؽخ اٌؾواهيخ اٌَبٌجخ اٌفبػٍخ 

ٌٍىزٍخ اٌؾواهيخ  3.42)ثبإللٍيُ ثّزٍٛؾ ٚىْ َٔجي 

ِٓ اٌّميبً اٌقّبٍي  ٌٍزٙٛيخ اٌٍيٍيخ( 3.33،ٚ

 اٌَّزقلَ.

اٌمظٛه اٌشليل في رطجيك اإلٍزواريغيبد اٌَبٌجخ في  -2

ِٓ  %( 49.62)ثبإللٍيُ ؽيش أْ رظّيُ اٌّجبٔي 

اٌّؼّبهييٓ اٌّجؾٛصيٓ ال يطجمْٛ أي ِٓ رمٕيبد 

 37.24)اٍزواريغيخ اٌزٙٛيخ اٌٍيٍيخ في أػّبٌُٙ، ٚأْ 

ُِٕٙ ال يَزؼٍّْٛ اٍزواريغيخ اٌىزٍخ اٌؾواهيخ  %(

 اٌضميٍخ اٌفبػٍخ ثّٕبؿ اإللٍيُ.

 

انًعىلاث وراء ضعف تطبيك اإلستراتيجياث انسانبت   3.  8

 : باإللهيى انصحراوي انًصري

اٌّؼٛلبد اٌزي رؼٛق رطجيك رٍه يقض األٍجبة ّٚب في

ثبإللٍيُ إٌّبفي اٌظؾواٚي اٌّظوي أفوىد  اإلٍزواريغيبد

 إٌزبئظ ِغّٛػخ ِٓ األٍجبة ٘ي:

 

اػفبء رطجيك رٍه اإلٍزواريغيبد ىيبكح ػٍي اٌزىٍفخ  -1

ٌٍّٕشؤ ٍٛاء ىيبكح ِجبشوح أٚ غيو ِجبشوح ثزمٍيً 

اٌؼبئل اإلٍزضّبهي ِٕٙب ثٙله اٌَّبؽبد ٚاٌؾبعخ 

ٌٍؼبئل ٌٍظيبٔخ ِغ ػلَ اكهان األؽواف مٚ اٌظٍٗ 

يل. ٚلله ٘نا اٌزؤصيو اإللزظبكي ٌٙب ػٍي اٌّلي اٌجؼ

ّئشو رؤصيو ػٍي اٌزىٍفخ  ثلهعخ ألً ِٓ اٌّزٍٛطخ ث

IIC (2.64 (ٚ ، )ٌٍىزٍخ  2.47ٌٍزٙٛيخ اٌٍيٍيخ

 . اٌؾواهيخ اٌضميٍخ(

ػلَ هغجخ اٌّالن ٚاٌَّزضّويٓ في رطجيمٙب  -2

أْ رٍه اإلٍزواريغيبد ٚرمٕيبرٙب ؽوى  ُ٘ػزمبكإل

لليّخ ٚرؼفي ِظٙو رمٍيلي ػٍي ػمبهارُٙ ٚارغبُ٘ٙ 

 إلٍزقلاَ ثلائً رؼطي ٌٍؼمبهاد ِظٙو اٌؾلاصخ.

ػواليً اٌزطجيك اٌزي رؼفيٙب اٌمٛأيٓ إٌّظّخ  -3

ٌٍؼّواْ في ِظو فبطخ في رٕفين رمٕيبد اٌزٙٛيخ 

 ٛأييٓ ٚرشويؼبداٌٍيٍيخ. ِغ اإلفزمبه ٌٛعٛك ل

طبهِخ رغجو وً ِٓ اٌّظُّ ٚاٌّبٌه ػٍي رؼّيٓ 

 اٌّجبٔي ؽٍٛي ثيئيخ ٍٍيّخ.

اٌمظٛه في اٌزؼٍيُ اٌّؼّبهي اٌّٛعٗ ٌٍؼّبهح اٌجيئيخ  -4

ٚػلَ ا٘زّبَ اٌّؼٕييٓ ثٕشو ٘نٖ اٌضمبفخ في اٌّغزّغ 

أٚ اإلٌّبَ ثبٌَّزؾلس ِٓ رمٕيبرٙب ِّب عؼً اٌّظُّ 

 .يٙزُ ثبٌشىً كْٚ اٌٛظيفخ ٚهاؽخ اٌَّزؼٍّيٓ

ٔٛػيخ اٌّجٕي ٚظوٚف اٌّٛلغ ِٚزطٍجبد اٌّبٌه في  -5

ل يل اٌّظُّ في رطجيك ٘نٖ يفواغبد اٌّجٕي أؽيبٔبً رم

ِغ ػلَ ِواػبح اٌّقطؾ ألي ِؼبييو  اإلٍزواريغيبد

ثيئيخ ػٍي َِزٛي اٌّليٕخ رييَو ِّٙخ اٌّؼّبهي في 

 .اٌزطجيك

 

 

 انتىصياث : .9

 ثٕبء ػٍي ِب رملَ يٛطي اٌجؾش ثبآلري:

  رٛلف ٍيبٍخ رظّيُ إٌّبمط اٌّٛؽلح ألي ٔٛع ػوٚهح

ِٓ اٌّجبٔي ثّقزٍف اٍزقلاِبرٙب ٚٔشو٘ب في أٔؾبء اٌلٌٚخ 

كْٚ األفل في اإلػزجبه رجبيٓ اٌظوٚف إٌّبفيخ 

 ٚاإلعزّبػيخ.

  ػوٚهح ؽش اٌّؼّبهيٓ ػٍي رجٕي رطجيك اإلٍزواريغيبد

اٌَبٌجخ ٌزؾميك اٌواؽخ اٌؾواهيخ ِٚواػبرٙب في 
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ٌٙب ِٓ رؤصيو فبػً ٚوجيو ٌيٌ فمؾ ػٍي  رظّيّبرُٙ ٌّب

هاؽخ اٌَّزقلَ اٌؾواهيخ ٌٚىٓ أيؼبً في رٛفيو اٍزٙالن 

 اٌطبلخ.

 ٌّٚرىضيف عوػزٙب اٌؾليضخ ٌٍزظّيُ اٌجيئي موهادرفؼيً ا 

كافً وٍيبد إٌٙلٍٗ ٌزظجؼ عيء أٍبٍي ِٓ إٌّظِٛٗ 

اٌزؼٍيّيخ ٚاٌني ِٓ شؤٔٗ أْ يَبػل ػٍي هفغ وفبءٖ 

ٚاٍٍٛة رطجيمٙب ثؤّ٘يخ اٌّؼبييو اٌجيئيخ ٚكهعٗ اٌّؼوفخ 

 ؼّبهييٓ.في اٌزظّيُ ٌلي اٌّ

  اٌؼًّ ػٍي هفغ اٌٛػي اٌؼبَ ٚصمبفخ اٌّغزّغ ثؤٍبٌيت

اٌزظّيُ اٌجيئي ِٚفوكارٙب اٌزمٍيليخ ٚاٌؾليضخ إلىاٌخ 

اإلػزمبك اٌَبئل ثؤٔٙب رؼفي ِظٙو رمٍيلي ال يزَُ 

 ثبٌؾلاصخ مٚ رىٍفخ أشبء ٚطيبٔخ ػبٌيخ.

 ًكٚه أوٛاك اٌّجبٔي اٌقبطخ ثّفوكاد اٌزظّيُ  رفؼي

ٚرشويؼبد طبهِخ رغجو وً اٌجيئي ٚكِغٙب في لٛأيٓ 

ِٓ اٌّظُّ ٚاٌّبٌه ػٍي رؼّيٓ اٌّجبٔي ؽٍٛي ثيئيخ 

 .ِٕبٍجخ ٌظوٚف اٌجيئخ اٌّؾيطخ ٍٍيّخ
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