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Abstract:- 

 

This research paper is based on the methodology of monitoring, analysis and comparison of some international 

and local models and standing at a set of environmental treatment bases in both traditional and contemporary 

architecture and defining their characteristics as the vocabulary of climatic treatments and determining a 

mechanism for employing the vocabulary of traditional architecture. The principles of green architecture. The 

aim of the paper is to monitor the most important environmental treatments in both traditional and contemporary 

architecture and to define their function according to the principles of green architecture. It aims to monitor some 

of the contemporary models of the global, Arab and local buildings that used the vocabulary of traditional 

architecture according to the technology of green architecture, Of the environmental treatments according to 

their function and evolution from the traditional form to the technological form of contemporary architecture 

according to the comparative analytical method of analysis . The paper concludes with a set of conclusions and 

recommendations that draw the most important climatic treatments in the traditional architecture and how to 

employ them with advanced technological materials and technology in contemporary architecture according to 

the principles of green architecture to reach a building compatible with the local environment in Egypt. 
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 المعاصرةاخية للعمارة التقليدية و توظيف مفردات المعالجات المن
 فى مصر لتحقيق مبادئ العمارة الخضراء
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 أسيــــوطة ـجامع –كليـة الهندسة أستاذ متفرغ بقسم الهندسة المعمارية  1 
 اــــة المنيــجامع –كليـة الهندسة أستاذ.م بقسم الهندسة المعمارية  2

 اــــة المنيــجامع –كليـة الهندسة دسة المعمارية مدرس مساعد بقسم الهن3 
 

 
 

 ملخص البحث:
إن تنوع وتغير المعالجات المبيئية المناخية في العمارة الخضراء من أبرز السمات التي يمكن مالحظتها في مبانيها والتي تعكس تغيرات 

اخية لتبرز معالجات لبيئية المنجيا المتقدمة والتي تتفاعل مع المؤثرات اوتقنيات العصر، والذي ظهر أثرها في مباني العمارة الخضراء ذات التكنولو 
 طبيعيةوإضاءة  تهويةتوفير  ىلععمل ت يكانت الت المعالجات التقليدية ماستخدا نع ممالمص بعد وبسبب جديدة ذات تأثير مباشر على المبنى،

 دتزاو  لطاقةا هالكاستل معد أدى لزيادة ،المحيطة واالجتماعية المناخية يئةلبل اتهمالءم بمدى هتماماال ن دو  حديثةال العمارةب التأثر نأ ، كماجيدة
 .اهمواردزاف استن فيصورة ى البيئةلع ناءالحديثلبل بيةلالس تراالتأثي

مة وتحديدخصائصها دويتجه البحث إلى دراسة مفردات المعالجات البيئية لمباني العمارة الخضراء بالعمارة التقليدية والعمارة المعاصرة المتق
لمبنى التقليدي ا ، والمقارنة بين ما تحققه هذه المعالجات على مستوى والتغير ما بين الشكل التقليدي والشكل المعاصر التكنولوجي المتقدم للمباني

لمحيطة وفق مبادئ البيئة ا فق معوالمعاصر المتقدم وفق مبادئ العمارة الخضراء، والتعرف على أوجه التشابه واالختالف بينهما لتحقيق مبنى متوا
 العمارة الخضراء.

 تزارتكمعتمد هذه الورقة البحثية على منهج الرصد والتحليل والمقارنة لبعض النماذج العالمية والمحلية والوقوف عند مجموعة من ت
ف مفردات وظيلت آلية تحديدو ،لمعالجات المناخيةالمعاصرة المتقدمة وتحديد سماتها كمفردات لالمعالجات البيئية سواء في العمارة التقليدية أو 

 في ظل مبادئ العمارة الخضراء. والمعاصرة تقليديةال نبي لربطق التحقي المعاصر مالتصمي في الهوادخا معالجات العمارة التقليدية
ية توظيفها بمواد ة التقليدية وكيفهم المعالجات المناخية بالعمار النتائج والتوصيات التي تستخلص أ  تنتهى الورقة البحثية لمجموعة من

 متوافق مع البيئة المحلية في مصر.وتقنية تكنولوجية متطورة في العمارة المعاصرة وفق مبادئ العمارة الخضراء للوصول إلى مبنى 
 

 .راءمبادئ العمارة الخض –المعاصرة العمارة مفردات معالجات - العمارة التقليديةمفردات معالجات   الكلمات الدالة:
 
 مقدمة البحث: -1

 مةليس قةوانطال ثيا  راوت بيئيا   أساسا   يديةلالتق العمارة تعد
 تأتي المنطلق هذا من، الصحيح االتجاه في يةلالمح العمارة لتحديث
 إمكانية توظيف التقنيات التكنولوجية دراسة في البحثية المشكلة

 رةالعما يف المعماريةالمفردات  المتقدمة بالعمارة المعاصرة وفق
 البحث يهدفو   ،المريحة الداخلية البيئة بتوفير قامت التي التقليدية

 المكونة ةالمعماري مفرداتها ودراسة التقليدية العمارة علي التعرف إلى
 البيئة توفير يف هاما   دورا   لعبت والتي التنفيذ وأساليب البناء ومواد لها

 من سيةوالنف سيولوجيةالف االنسان احتياجات مع المتوافقة الداخلية
 الالزمة طاقةال توفير يمكن وبالتالي الطبيعية الطاقات استغالل خالل

 علي ذلك ثرأقد و ، للطاقة المستنفذة الميكانيكية الوسائل عبر للمبني
 المفردات تلك استخدام عادةإ  يمكننا بالتالي، و الطاقة استهالك ترشيد

 البيئة مع ايتوافق بم يةالعالم المعايير تحقق لكي رأساليبها وتطوي 
 المكان مقومات مع يتناسب وبما العمرانية للمجتمعات المحلية

 .واالقتصادية والثقافية واالجتماعية الطبيعية

 :البحث إشكالية -1-2

هذه لأساسين يشكالن اإلشكالية البحثية هناك محورين 
 الدراسة، وهما:

ردات مفألثر العوامل البيئية على التحليل  المحور األول:
المعالجات المعمارية في العمارة الخضراء سواء كانت تقليدية محلية 

يدية لمفردات العمارة التقلأو تكنولوجية متقدمة وذلك من خالل تحليل 
ف معالجات غالوالمعاصرة وتحديد تاثيرها المباشر على تشكيل 

تطور معالجات غالف المبنى والذي يظهر المبنى والذي يظهر 
جات البيئية طبقا  لتطور العمارة من التقليدية وصوال  إلى تطور المعال

 العمارة المعاصرة المتواكبة مع متطلبات وتكنولوجيا العصر.
االستنباط والمقارنة لخصائص مفردات  المحور الثاني:

المعالجات التقليدية والمعاصرة المتقدمة وتصنيف توافقها مع مبادئ 
 العمارة الخضراء.

 :البحث هدف -1-3
 تهدف الدراسة في هذه الورقة البحثية إلى تحقيق ما يلي:
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رصد مفردات المعالجات البيئية التقليدية أوالمعاصرة المتقدمة من  -
 الوظيفة ومدى توافقها مع مبادئ العمارة الخضراء.الشكل و حيث 

بقا  طتصنيف مفردات المعالجات البيئية التقليدية وتطورها  -
عمارة كل التقليدي إلى الشكل التكنولوجي باللوظيفتها وتطورها من الش

 المعاصرة وفق المنهج التحليلي االستنباطي المقارن.
رصد لبعض النماذج المعاصرة للمباني العالمية والعربية والمحلية  -

التي استخدمت مفردات العمارة التقليدية وفق تقنية تكنولوجيا العمارة 
 الخضراء لمعالجتها بيئيا .

 :البحث ةمنهجي -1-4
 :هى كالتالى محاور ىثالثة لع عتمدالبحثي

م رصد أه التعرف على والذي اعتمد على  ،النظري  جهالمن: لاألو 
المناخية للعمارة التقليدية والمعاصرة  مفردات المعالجات البيئية 

 .ووظائفها ومدى تحقيقها لمبادئ العمارة الخضراء.
 معاصرة ةلأمث دةعليل تحمن خالل  :يليلالتح جهلمنا :الثاني
 .يديةلالتق العمارة مفرداتن متصميمها  تداستم

 وضعو  نتائج: ويهدف الى إستنباط أهم الاالستنباطي جهالمن:الثالث
للوصول إلى عمارة بيئية خضراء بفكر تقليدي  التوصياتأهم 

 .وتكنولوجيا معاصرة ومتوافقة مع مبادئ العمارة الخضراء
يدية التي أسست لالعمارة التقب المعالجات المناخية مفردات -2

 :لمفهوم العمارة الخضراء
 :معالجات النوافذ والفتحات تامفرد-2-1

 وافذالن تميزتت المعالجات لذا االفتحات بأنواعها من أهم مفردتعد 
 فبالزخار  معالجات تتخللها مساحتها، بصغر الخارجية والفتحات
 يهاف استخدمت كما، الدخول من المباشرة األشعة لمنع الملون  والزجاج

 :اآلتية العناصر 
 اسم يطلق على الفتحات المقوسة التي وهىوالشمسيات:  القمريات -أ

 ،يديةفي العمارة التقل الملون  بالزجاج مغطاة النوافذ مباشرة تعلو عادة   
 ةشعألاشتق من الوظيفة التي تقوم بها وهي السماح  ويعتقد أن اسمها

 ،ضوء القمر سيما أشعةالالضوء بالنفاذ إلى داخل حجرات المنازل 
 مريرت دون  المناطق لبعض اإلضاءة لتوفير أساسي بشكل وتستخدم

 .(2( و)1) ى رقم ، كما في شكل4المنزل داخل إلى الحار الهواء
 ون وتك للتهوية تستخدم صغيرة فتحات عن عبارةوهى  العمرية: -ب

  القباب وفي السقوف في وتقع أومضلعات دوائر شكل على األغلبعلى
 قفالس منطقة عند يتجمع الذي الحار الهواء من التخلص على وتعمل

 ادرمص من مصدر شكال   محلهم ليحل البارد للهواء المجال يتيح مما
 .(3شكل )، 4المنزل في للسكان التهوية

 

 
ذات مقطع دائري  خشبية ستائر عنة وهي عبار  شربية:الم -ج

تفصل بينها مسافات محددة ومنتظمة بشكل هندسي زخرفي دقيق 
وبالغ التعقيد وتعمل على ضبط الهواء والضوء إضافة لتوفيرها 

 يسهل حتى الجدار الخارجي غالبا عن بارزة، وهي الخصوصية
 خشبية قاطعم منن كو وتت واألفقية، الرأسية الهوائية لتيارات تعرضها

 تعتبر(، و 4كما في شكل ) مختلفة ندسيةه بأشكال مترابطة دائرية
ي ئف فبعدة وظام فهي تقو ، الهامة التقليدية المفردات من المشربية

منها: ضبط مرور  مناخية واقتصادية واجتماعية الفراغ الداخلي
تدفق مرور الهواء ورطوبته، وتحقيق الخصوصية  الضوء، وضبط

 .5ط البصري بين الداخل والخارج في الوقت نفسهوالرب

 
 1,5( المشربية بالعمارة التقليديةا4شكل رقم )

ومن خالل إستعراض وتحليل إستخدامات مفردات معالجات النوافذ 
والفتحات للعمارة التقليدية يمكن التوصل إلى إمكانية تحقيقالحفاظ 

عية ضاءة الطبيعلى استهالك الطاقة، والتهوية الجيدة، توفير اإل
 داخل الفراغات بما يحقق التوافق مع مبادئ العمارة الخضراء.

 

 مفردات معالجات الحوائط واألسقف: -2-2

: تعتبر السقوف المقببة على شكل نصف كرة أو األقبية والقباب -أ
نصف اسطوانة يكون نصفها مظلل والنصف اآلخر في الشمس كما 

وتعمل سطوحها المنحنية على تلقي الظالل على األسطح المجاورة، 
زيادة سرعة الهواء المار فوقها مما يعمل على خفض درجة حرارة 

 (.5، كما في شكل رقم )9ذه السقوفه

 

 

 

 

   
 5( العمرية3شكل رقم) 1( الشمسيات2شكل رقم ) 5( القمرية1شكل رقم)
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 (1( األسقف المقببة في العمارة التقليدية)5شكل رقم )

   
 6نارة القاعةإل من الخشب شخشيخة (6شكل رقم )

 

 

  
 5وكاسرات الشمساستخدام البروزات (8)رقم شكل  1المواد والملمس (7)رقم شكل 

 ن ذات السماكات العالية،اتم استخدام الجدر  الحوائط المزدوجة: -ج
 ز به يوذلك للتغلب على خاصية المدى الحراري الكبير الذي تتم 

 هاحيث تحجز فيما بينالمناطق الحارة والجافة من المنطقة العربية، 
 حقيق ، مما يعمل على تفراغا  هوائيا  متجددا  بفتحات علوية وسفلية 

 الموازنة الحرارية بين الحرارة المكتسبة والمفقودة وبالتالي توزيع داخلي
 .2منتظم للحرارة داخل المبنى 

  ارةالعم في اإلنشائية العناصر تظهر الملمس:و   الموادو  اإلنشاء -د
  التعبير في حةار صوال الصدق عن المعماري  التعبير من ا  عنو  التقليدية

 خشبوال واألحجار كالطوب الطبيعية البناء مواد واإلنشاء،الستعمالها
  والمستخدمة ،(7شكل ) محليا   المتوفرة العناصرالطبيعية من وغيرها 

 ي االنتقالويتم التحكم ف، اإلنشائية اوامكانياتهاصفاته حسب البناء في
 الحراري بين البيئة الخارجية والوسط الداخلي للمبنى في العمارة  

 ويوضح ،لبناء، وطريقةاإلنشاء المناسبةالتقليدية عن طريق نوع مواد ا
 .(10)يا  وفن وظيفيا   للمبنى المكونة المعمارية األسطح طبيعة الملمس 

 
 عراض وتحليل إستخدامات مفردات الحوائط واألسقفومن خالل إست

 حفاظ علىال تحقيقللعمارة التقليدية فإنه يمكن التوصل الى إمكانية  
 والراحةالطاقة، 

 الشكالراحة البصرية من خالل تنوع أكذا و  الحرارية داخل الفراغات 

 ق التوافق مع بما يحق القبابوالقبوات واأللوان والملمس للحوائط 
 .العمارة الخضراء مبادئ
 عن عبارة هو الرفرفو ومنها زات وكاسرات الشمس:البرو  -3-

 ،(8شكل رقم ) كوابيل على محمولة الخشبالطين و  من بروازت
، 2شتاءا   األمطار من حمايةال جانب إلى صيفا   التظليل تأمين وظيفته

وألقصى تأثير حراري للكاسرات يجب وضعها خارج الفتحات 
نوع الكاسرات الشمسية ما بين الرأسية واألفقية، ويمكن الزجاجية، وتت

 .9أن تكون متحركة أو ثابتة
مفردات ومن خالل إستعراض وتحليل إستخدامات 

صل الى و للعمارة التقليدية فإنه يمكن الت زات وكاسرات الشمسالبرو 
تحقيق الحفاظ على الطاقة، وتحسين الراحة الحرارية داخل إمكانية 

ما ب عن طريق توفير الظالل للواجهاتالبصري  التشكيلالفراغات و 
 .يحقق التوافق مع مبادئ العمارة الخضراء

 :والنافورة المالقف )أبراج الرياح(األفنية الداخلية و  -2-4
ل داخ تقع بحوائط محاطة مفتوحة مساحة هوو الفناء الداخلي:

 عنصرك مويستخد الحجرات نوافذ وتطل عليها بعض المبنى أوخارج
 (،9شكل رقم )كما في  العوامل المناخية من يؤمن الحماية معماري 
 لطاقةا واستخدام الطبيعية والتهوية اإلضاءة توفير في ويساعد

  .المستهلكة الطاقة وخفض الطبيعية
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 للبرودة، يقوم بتخزين الهواء البارد ليال   كخزانء يعمل الفنا         
 إن كما، لمواجهة الحرارة الشديدة نهارا  في المناخ الحار الجاف

 ينب وتفصل الشمسي اإلشعاع تمنع بالفناء استخدام األشجار
 لمتسلقةا النباتات استخدام أن كما والساخن فوقها، تحتها الهواءالبارد

ابها الكتس الفرصة وإعطاء سيالشم الشعاع من جدران الفناء لعزل
 ستخداما ومن المفيد، أوراقها تفقد النباتات عندما الشتاء فيفصل

 بالرذاذ بالترطي لزيادة ويفضل أن تكون متحركة المظللة الماء نوافير
 .1،5عاكس كسطح الساكن الماء أداء ومنع

 

 
 5ء الداخلي وسط مبنى أو بين مبانيلفناا( 9)رقم شكل         

من الحلول الجيدة للتهوية الطبيعية في العمارة التقليدية  ملقف:ال -ب
استعمال المالقف الهوائية، وقد انتشر استعمال المالقف الهوائية في 

رعة س والتحكم في الطبيعية التهوية فعالية لزيادة الحارة المناطق
 تعلو ائيةهو  منافذ المباني.وهو عبارة عن برجله داخل وتوزيعه الهواء
 ليدخل الحجرات األسفل إلى البارد لسحب الهواء المبنى اتواجه

 والموجود نسبيا   والبارد النقي الهواء التقاط المنزل، وهو في الداخلية
 لفراغاتا عبر يدخل وجعله الخارجي من الفضاء العليا الطبقات في

 يزيتم بجدار سميك محاط رئيسي محرك هوائي بواسطة الداخلية
 وفي لتوجيه ثابتا الهوائي الملقف قد يكون عالية،  حرارية بسعة

 لبمداخ مزود أو ثابتة اتجاهات عده أو له المحببة الرياح مواجهة
 لفمخت إلى توجيهه التحكم في يمكن محور على مرتكز للهواء

، كما في شكل رقم 4،9المفضلة الرياح اتجاه حسب االتجاهات على
(10.) 

 الفناء الخاص بالمنزلتوضع في وسط وهى عادة ما  النافورة: -ج
ويقصد بالنافورة إكساب الفناء المظهر الجمالي وامتزاج الهواء بالماء 

، كما بالشكل رقم 9وترطيبه ومن ثم انتقاله إلى الفراغات الداخلية
(11). 

   
 5( النافورة في العمارة التقليدية11كل رقم )ش                  5استخدام الملقف في المباني واالستفادة من طاقة الرياح الطبيعية( 10شكل رقم ) 

 

 

 األفنية الداخليةومن خالل إستعراض وتحليل إستخدامات مفردات 
 التقليدية فإنه يمكن للعمارة والمالقف )أبراج الرياح( والنافورة

مناخ والتكيف مع الالتوصل الى إمكانية تحقيق الحفاظ على الطاقة 
مبنى وتحسين الراحة الحرارية من خالل تحقيق تهوية جيدة داخل ال

لتوافق بما يحقق ا داخل الفراغات وتوفير التظليل داخل فراغ الفناء
 مع مبادئ العمارة الخضراء.

 ليهاع اعتمدت التي البيئية األسسأن سبق مما ونستنتج        
الراحة و  الطبيعية التهويةو  لتحقيق جودة اإلضاءة العمارة التقليدية

 لطبيعيا من الهواء خلق تيارات مبدأ على هم قامتمباني فيالحرارية 
 مفرداتبمساعدة ال المبنى في متباينة مناطق ضغط طريق توفير عن

لطبيعية ا اإلضاءةالشمسي وتوفير  اإلشعاعتقليل شدة التي تحقق 
حيث عنايتها بالظل في جميع أجزائها ومكوناتها ونسيجها  والتظليل

الية فاالختالف بين المساحات العمراني باالضافة لتركة لمسة جم
يرسم لوحات من الجمال نتيجة  تحدث تباينا    والمظللة المشمسة 

عن  الداخلي جودة الهواء تحسين وأيضا   ،انكسار االسطح أو بروزها
 .والخضراء  المائية طريق ترطيب الهواء بالعناصر

مفردات المعالجات المناخية بالعمارة المعاصرة المتقدمة التي  -3
 سست لمفهوم العمارة الخضراء:أ

 الجات النوافذ الفتحات الخارجية:مفردات مع -3-1

 ميقو والذي  استخدام الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج: -أ
ام النوافذ ويتم استخد يعية،بعكس الحرارة واإلستفادة من اإلضاءة الطب

ذات الزجاج المزدوج أومتعدد الطبقات فتسمح بدخول ضوء أشعة 
باشرة بينما يمنع سريان الحرارة واألشعة فوق البنفسجية الشمس الم

الحرارة الداخلية أثناء الشتاء، ويفضل  فقدانمن خالله، وتقلل من 
إستخدام إطارات النوافذ من المواد العازلة للحرارة مثل الخشب 
والفينيل، ليعمل كمنظومة متكاملة للحفاظ على الطاقة، كما يستخدم 

حساسات الطقس الموجود على الغالف في بعض األحيان نظام 
عة ومستوى أش الرياحالخارجي للمبنى يراقب درجة الحرارة وسرعة 

الشمس ليتحكم في فتح لوحات النوافذ أو تحريك الكاسرات وقت 
 ، كما إن معدالت إستهالك الطاقة تقل من 5الحاجة
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خالل تركيب نوافذ ثنائية وثالثية األلواح الزجاجية وعوارض 
(، فضال  عن إستخدام 12ذات فواصل حرارية شكل )زجاجية 

 .1،4داخلية من ستائر ومظالت وشيشوسائل تظليل خارجية و 

 

 
 4( استخدام الزجاج العاكس والمزدوج بالواجهات12شكل رقم )

 ب- كاسرات الشمس التكنولوجية:
استخدام كاسرات الشمس التكنولوجية تساعد في تحديد مستوى أشعة 

للمبنى وسرعة الرياح وبالتالي تعتبر كمنظم معدل الشمس النافذة 
يحقق حفظ الطاقة، إلى جانب خلق التباين والظالل على الواجهات، 

(/ ويظهر ذلك في مباني فرانكجيري من خالل زجاج 13كما شكل )
هذه النوافذ بواسطة تكنولوجيا التحكم في تركيب الشبابيك وحركتها 

من خالل تكنولوجيا تشطيبات و  (،14شكل رقم ) األفقية والرأسية
الواجهات واستخدام أسطح شفافة تمكن من السيطرة جزئي اعلى 

 .8الطاقة
 

  
 13( استخدام الكاسرات األفقية والرأسية المتحركة13شكل رقم )

 

  

 6( يوضح مباني فرانكجيري تكنولوجيا تركيب النوافذ14شكل )

 
ت افذ الفتحاومن خالل إستعراض وتحليل إستخدامات مفردات النو 

الخارجية للعمارة المعاصرة المتقدمة فإنه يمكن التوصل الى إمكانية 
تحقيق هذه الفتحات الحفاظ على الطاقة، بينما تعمل الكواسر 
الشمسية المتحركة على تنظيم معدل استهالك الطاقةبما يحقق 

 التوافق مع مبادئ العمارة الخضراء.
 

 ف:واألسق  معالجات الحوائط مفردات-3-2

ومما سبق نستنتج أن هناك ارتباط بين العمارة التقليدية والمعاصرة 
من خالل بعض مفردات المعالجات البيئية مع تحديث مع دمج 
التقنيات المتطورة، وأصبح ذلك واضحا  ومؤكدا  بعد ظهور العمارة 
الخضراء وتقنياتها التي أصبحت هي عنصر االرتباط بين األصالة 

تحقيق مبادئها فقد لجأ بعض المصممين إلى  والمعاصرة من خالل 
نقل المفردات التقليدية ووضعها في مبانيهم بتعديالت طفيفة، ولجأ 
آخرون إلى النقل عنها مع إجراء تغيرات شكلية في النسب أو الشكل 
أومواد إلنشاء، بينما استفاد العديد منهم من فهم المتطلبات البيئية 

تكرة وترجمتها في تصاميم حديثة مبفي تصميم المفردات التقليدية 
(عمل 1واالستفادة من التقنيات المتطورة، ويتم في الجدول التالي )

دراسة مقارنة لتوضيح االرتباط والتطور بين العمارة التقليدية 
والمعاصرة من خالل عرض لبعض األمثلة المعاصرة مع توضيح 

 مدى تحقيق المبادئ المحققة في كل تجربة.

 

 

يلية مقارنة لتطور مفردات المعالجات البيئية في دراسة تحل-4
 العمارة التقليدية من خالل بعض التجارب المعاصرة:

نتيجة لظهور بعض النماذج المعمارية لمباني معاصرة متأثرة في 
م امعالجاتها بالعمارة التقليدية في اآلونة األخيرة من حيث إعادة استخد

ي تلك حديثة وإعادة توظيفها فبطريقة  بعض مفردات العمارة التقليدية
المباني المعاصرة، فقد تم تناول تلك الظاهرة بالرصد والتحليل 
والدراسة بإعتبارها أحد أهداف البحث، حيث تم تجميع البيانات من 
مصادر مختلفة وتحليلها لإلنتهاء الى ما تم توظيفه من تلك المفردات 

حثية الدراسة الب التقليدية بالعمارة المعاصرة طبقا لما تضممنته
( والذى تضمن عرض لبعض 1الموضحة بالجدول المرفق رقم )

النماذج منها معهد مصدر باإلمارات، والمعهد العربي في باريس، 
 The Gateوالجامعة األمريكية الجديدة بمصر، والمجمع السكني 

 .فى مصر
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 التقليدية: بالعمارة ( نماذج معمارية معاصرة متأثرة1جدول )

 ،(10، )(5(، )1)التقليدية بالعمارة معمارية معاصرة متأثرة نماذج

4-
1- 

دـــــــمعه
 "

مص
ر ل
ــــد

وث
بح
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الط

 -
بي
وظ
أب

 

 مدينة يف البديلة الطاقات لتطوير بحوث مركز وهو نورمانفوستر المعماري  تصميم من
 ن ليكو  ،2011عام  تشييده تم وقد أبوظبي، في5(العالم في مستدامة لمدينة أو (مصدر

 فيخف ثحي المتجددة الشــمســية الطاقة باســتخدام كامال   يتم تشــغيله نوعه من أول مبنى
 .%51بنسبة  الكهرباء معدل استهالك

 قدر قصىأ وتوفير الشمس أشعة للحماية من استثنائية تظليل تقنية "فوستر" ابتكر وقد
 ،حيث قامينهاب فيما الشـــــوارع إلى باإلضـــــافة يضـــــا   المجاورةأ وللمباني للمبنى الظل من

 المســـــــــاحات ولتبريد، 2م 5000من أكثر على تمتد شـــــــــمســـــــــية بألواح الســـــــــقف بتغطية
 لنوافذا تزويد مت كما، المياه تبخر من واالســــتفادةراء خضــــ مســــاحات ادخال تم الداخلية

 ســمنتاألن م صــممتالتي  يديةقلالت المشــربية نم معاصــرةل بأشــكا الســكنية االبنية في
 من تخفف الضــــــــــــــيقـــة والطرقـــات المظللـــة تاالممر و دي اللون، الرمـــا بـــالزجـــاج مالمـــدع

 هواءال برج باســــــــــــــتخدام التقليديملقف الهواء إلى جانب تطوير ، للشــــــــــــــمس التعرض
 .الطرقات مستوى  لىإ الرياح دفق بتحويل يسمحالذي  الحديدي

 
 مصدر مدينة معهـــــــدالفناء  المركزية الساحة

/http://masdarcity.ae/ar/32/built-environment 

 المفردات
 لقفالم-المشربية ةقليديالت

الشكل 
التكنولوجي 
 المتقدم

   
 جاجبالز  مدعم أسمنتية مشربياتبنوافذ  استخدام الفناء الداخلي بالمبنى وزراعته ويةلتهلف مالقالاستخدام 

قة ما تم تحقي
من مبادئ 

 العمارة الخضراء

 فراغات من األشعة الشمسية والتكيف مع المناخالحفاظ على الطاقة بحماية ال •

 جودة البيئة الداخلية بتحقيق الراحة الحرارية واإلضاءة الطبيعية الجيدة وتحسين التهوية بالفراغات الداخلية •

 كفاءة استخدام المواد •
 5من إعداد الباحثة )بتصرف(                                                                                                                  
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 التقليدية: بالعمارة ( نماذج معمارية معاصرة متأثرة1تابع جدول )

 التقليدية بالعمارة نماذج معمارية معاصرة متأثرة

4-
2- 
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س
اري
ب

 

 م،قــا الميــةاإلســــــــــــــ العربيــة العمــارة نم مســــــــــــــتوحى حــديــث طــابع ذو المبنى
 بيةالعر  العمارةن م نعنصــــــري ماســــــتخد وقدل نوفين جا المعماري  هبتصــــــميم

 -:وهما المشروع في يديةقلالت
 الفناء لخال نم مبنىلل األفقي المخطط في كذل لنا رهويظ لي:الداخ الفناء
 .المبنى ءن أجزاربطبيلل يلالداخ

 التيو  المشروع تاهواج لتغطية الزجاجية األلواح المصم ماستخد :المشربيات
ـــة إحســــــــــــــــاس تعطي ـــة بـــالمشــــــــــــــربي ـــة نلك العربي  مينظ حيـــث متطورة بتقني

 كاســــــرة مبنى،أمال للخاالد ارهالن ضــــــوء لإلضــــــاءة حســــــاس غشــــــاء27000
 لمشــــــربيةاف زخار ل لتفاصــــــي ةلمماث دقيقةل تفاصــــــي اهديلف المعدنية الشــــــمس

 ة.يديلالتق
 كالهســـــتا خفض متي ذاهوب الطقس، حالة ىلع اعتمادا   ضـــــوءلل ترلكفوتعمل 
 تغلقو  عندما تفتح التصــــــــــــــوير آلة مثل يعمل ، حيثتبريدلل الالزمة الطاقة
 نظام لهك هذا تشــــــــغيل فى المبنى، ويتحكم بداخل الشــــــــمس كمية فى للتحكم

 لكمية %٣٠إلى % ١٠قدرة باختالف يسمح للضوء، حساس تحكم إلكترونى
 أشــكاال حاتالفت متنظي المبنى، ويعكس بتخلل لها الطبيعى المســموح الضــوء

ضـــــــخمة تبلغ  مشـــــــربية شـــــــكل يعطى الواجهة تأثير مما إســـــــالمية هندســـــــية
 .(6،9) 2م٨٠مساحتها 

 

 

 www.castel4a.com/showthread.php>2-3-2013 9االمشربيات فيه ّيتضح بباريس العربي العالم لمعهد خارجية صورة  

 المفردات 
 ليالفناءالداخ-المشربية ةقليديالت

الشكل 
التكنولوجي 
 المتقدم

   
 6نىالمب جزاءأ يربط فناء -للضوء حساسة زجاجية بألواح الواجهه ة وتغطيةفائق وتقنيات حديثة ونسب بمواد مشربية

قة قيما تم تح
من مبادئ 

 العمارة الخضراء

 الطاقة كالهاست خفض •

 ةوالتهويالجيدة جودة البيئة الداخلية من حيث االضاءة  •

 من إعداد الباحثة                                                                                                                       
ومن خالل إســــــــتعراض وتحليل إســــــــتخدامات مفردات اســــــــتخدام 

وظيف ت فإنه يمكن التوصــــــــل الى إمكانية تحقيقتوربينات الرياح 
ة من الطاقة المتجددة، وترشـــيداســـتهالك الطاقة، التقنية في االســـتفاد

يحقق مرونة  (PVاســـــتخدام الخاليا الضـــــوئية )فوتولتاي   كما إن
شــــــــكل غالف المبنى نظرا  الختالف شــــــــفافية وحدات الخاليا وتعدد 

الوانها، إلى جانب قابلية تركيبها على األســــــــــــــطح المنحنية والدائرية 
 .بما يحقق التوافق مع مبادئ العمارة الخضراء

أن هناك ارتباط بين العمارة التقليدية  تنتجومما ســـــــبق نســـــــ
 ثتحدية مع البيئيوالمعاصـــــــــرة من خالل بعض مفردات المعالجات 

ة، وأصــبح ذلك واضــحا  ومؤكدا  بعد ظهور المتطور  التقنيات دمج مع
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اط بين االرتب العمارة الخضـــراء وتقنياتها التي أصـــبحت هي عنصـــر
 بعض لجأ فقداألصــــــــــــــالة والمعاصــــــــــــــرة من خالل  تحقيق مبادئها 

م همبــاني فيوضــــــــــــــعهــا و قليــديــة الت لمفرداتل انقــ إلىن المصــــــــــــــممي
 تار تغي ءراإج مع اهــعنل النقــ إلىن آخرو  ولجــأ طفيفــة، بتعــديالت

هم من ديدالع استفاد بينما إلنشاء، أوموادل الشك أو النسب في يةلشك
 اهوترجمتة لتقليديا المفرداتم تصــــــــــمي في البيئية اتبتطلالمهم فن م

، ويتم رةالمتطو  التقنياتن م واالســــــــتفادة مبتكرة حديثةم تصــــــــامي في
(عمل دراسة مقارنة لتوضيح االرتباط والتطور 1في الجدول التالي )

بين العمارة التقليدية والمعاصــــــــــــــرة من خالل عرض لبعض األمثلة 
 المبادئ المحققة في كل تجربة.المعاصرة مع توضيح مدى تحقيق 

دراســـــــــة تحليلية مقارنة لتطور مفردات المعالجات البيئية في -4
 العمارة التقليدية من خالل بعض التجارب المعاصرة:

نتيجة لظهور بعض النماذج المعمارية لمباني معاصــــــــــــــرة 
متأثرة في معالجاتها بالعمارة التقليدية في اآلونة األخيرة من حيث 

دام بعض مفردات العمارة التقليدية بطريقة حديثة وإعادة إعادة اســـــتخ
توظيفهــا في تلــك المبــاني المعــاصــــــــــــــرة، فقــد تم تنــاول تلــك الظــاهرة 
بالرصــــــــد والتحليل والدراســــــــة بإعتبارها أحد أهداف البحث، حيث تم 
تجميع البيانات من مصــــــــــــــادر مختلفة وتحليلها لإلنتهاء الى ما تم 

ليـديـة بـالعمـارة المعـاصــــــــــــــرة طبقـا لمـا توظيفـه من تلـك المفردات التق
( والذى 1تضممنته الدراسة البحثية الموضحة بالجدول المرفق رقم )

تضــــــــــــــمن عرض لبعض النماذج منها معهد مصــــــــــــــدر باإلمارات، 
والمعهد العربي في باريس، والجامعة األمريكية الجديدة بمصــــــــــــــر، 

 فى مصر. The Gateوالمجمع السكني 

 التقليدية: بالعمارة ارية معاصرة متأثرة( نماذج معم1تابع جدول )

 التقليدية بالعمارة نماذج معمارية معاصرة متأثرة

4-
3- 

 مقر
معة

لجا
ا

 
كية
مير

األ
 

 في
صر

م
 

 ارة،العم في ناآلغاخا جائزة ىلع حائز إبراهيم حليمعبدال معماري لل مشــــــــــــــروع
 يةلحالم التجارب نم االســـــــتفادة هدفب مشـــــــروعلل نياالعمر ل التشـــــــكي جاء وقد

لول الح ىلع فاعتمد الطاقة،ك الهاست وخفض البيئية المشكالتل لح التقليدية
 متماهاال مت معاصــــــــــر،كما وبلبأســــــــــ المشــــــــــروع في اهتوظيفو  يديةلالتق البيئية

 حيث ،يديةلالتق والمفردات المواد ماســتخدال خالن م موسلالم المادي بالجانب
 ائيةم نوافير ذات ةيلداخ ألفنيةه التوج فكرة همشــــــــــــــروع في مالمصــــــــــــــم اعتمد
 .يلالداخ واءهال وترطيبل لتعدي
 ســتائرب ةلالمط فتحاتلل حماية مع ةللمظ مســقوفة ترابمم األفنية أحيطتكما 

 يف المشـــــــــــــربيات ماســـــــــــــتخدا مت كما يدية،لالتق المشـــــــــــــربيات تحاكي خشـــــــــــــبية
 13وعالمشر  غاتا فر  في ويةهوالتة اإلضاء كفاءة لرفع أيضا   تراتغطيةالمم

 
 51مصر في األميركية الجامعة مشروعل خارجية صورة

 المفردات
 الساباط -مالقف الهواء -القباب والقبوات -النافورة -ليالفناءالداخ-المشربية ةقليديالت

الشكل 
التكنولوجي 
 المتقدم
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 15المبنى جزاءأ يربط فناء –ة فائق وتقنيات حديثة ونسب بمواد مشربية( 32شكل رقم )

قة ما تم تحقي
من مبادئ 

 العمارة الخضراء

 الطاقة كالهاست خفض •

 بالتهوية الجيدة والحماية من األشعة الشمسية جودة البيئة الداخلية •
 الخصوصية ريتوفالطبيعية إلى جانب  اإلضاءة وفرتت والمخرما لمشربياتا •

 كفاءة استخدام المياه •
 التقليدية: عمارةبال ( نماذج معمارية معاصرة متأثرة1تابع جدول )

 التقليدية بالعمارة نماذج معمارية معاصرة متأثرة

4-
4-
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نف فنسنت كاليبو، ويص“المهندس الفرنسى العالمى المشروع  صمم
الثالث عالميا  فى مجال البنايات الخضـــــراء، حيث يعد أول مشـــــروع مســـــتدام 

اء فى مصـــــر باإلضـــــافة الى كونه األول في اســـــتخدام بنظام العمارة الخضـــــر 
 .14تكنولوجيات ألمانية وأمريكية فى عمليات التشييد والبناء

 ةالطاقك الهاســــــــت وخفض البيئيةل المشــــــــاكل لح ممقداعتمدالمصــــــــ
شـــــــــروع يتضـــــــــّمن الم، الحديثة التقنية ىلمعتمدعي يدلالتق فقلالمباســـــــــتخدام 

إلقامة حدائق خضــــــراء  المبانيخاليا كهروضــــــوئية تمغّطي مســــــاحة أســــــطح 
 ،وممتنّزهاٍت تهدف الى توفير طبقٍة عازلٍة طبيعيٍة للحّد من حرارة الشــــــــــــــمس

  شكل )(.
 14ممجمع "ذي جيت"البوابة " مشروع

 المفردات
 مالقف الهواء -ليالفناءالداخ ةقليديالت

الشكل 
التكنولوجي 
 المتقدم

  
 15يلالداخ لجوا ترطيبل لي وزراعتهالداخ الفناء
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 15متطورة بتقنيةل وتعم خفيفة ألواح نم مكونة بالزرعة مغطا مركزيةف مالق

قة ما تم تحقي
مبادئ من 

 العمارة الخضراء 

 الطاقة كالهاست خفض •

 بالتهوية الجيدة والحماية من األشعة الشمسية جودة البيئة الداخلية •
 كفاءة استخدام المياه •

وما تضــــمنه ( 1)عرضــــه رقم الســــابق ومن خالل الجدول 
فقـد تم التوصـــــــــــــــل فى النمـاذج األربعـة التى تم من تحليـل ومقـارنـة 

عرضها الى ما تم تحقيقة من مبادئ العمارة الخضراء فى كل منها 
ر أن مفردات المعالجات التقليدية ال تقتصـباإلضـافة الى أنها أثبتت 

خدامها فها وإســـــــــــــتأمكن إعادة توظيعلى المباني التقليدية ولكن فقط 
 بواسطة التكنولوجيا المتقدمة في المباني المعاصرة.

تحليــل مقــارن لمفردات المعــالجــات المعمــاريــة وتطورهــا من  -5
 :العمارة التقليدية إلى المعاصرة المتقدمة

نتيجة لعرض النماذج المعمارية الســـــــابقة وتوضـــــــيح إعادة 
ديثة في يقة حاســتخدام وتوظيف بعض مفردات العمارة التقليدية بطر 

( 2تلك المباني المعاصــــــــــــــرة، فقد تم تناول تلك الجدول التالي رقم )
لمفردات المعالجات المعمارية للعمارة والمقارنة الرصــــــــــــــد والتحليل 
كيفية و هذه المفردرات المعمارية  دراســـــة لتطورو التقليدية والمعاصـــــرة

 توظيفها.

 وتطورها من العمارة التقليدية إلى المعاصرة المتقدمة:تحليل مقارن لمفردات المعالجات المعمارية (2جدول )

ما تم تحقسقة من مبادئ  العمارة المعاصرة المتقدمة العمارة التقليدية المفردات
 العمارة الخضراء

5-
1- 

ات
فتح

 وال
وافذ

الن
    

 الطاقة كالهاست خفض •

 جودة البيئة الداخلية •
بالتهوية الجيدة والحماية 

 من األشعة الشمسية
 فرو تت والمخرما لمشربياتا 

الطبيعية إلى  اإلضاءة
 0استخدام المشربية الديناميكية البللورية 4في النواقذالمشربيات استخدام  الخصوصية ريتوفجانب 

5-
2- 

قف
ألس

 وا
ائط
حو
ال

 

   

 ( في العلوية )الفتحات
 األسقف والبالطات

 ودةبر  على السميكة تحافظ
 الهواء

 ة مايالحفاظ على الطاقة بح
الفراغات من األشعة 

وسيطرة  استخدام الحوائط المزدوجة والسميكة
 2المصمت على الفتحات

ل بدااستاستخدام الحائط الزجاجي بالواجهات مع 
 2الحوائط التقليدية بحوائط ومصاطب خضراء
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 العمارة المعاصرة المتقدمة العمارة التقليدية المفردات
ما تم تحقسقة من مبادئ 

 العمارة الخضراء

  

الشمسية والتكيف مع 
 المناخ

  جودة البيئة الداخلية
بتحقيق الراحة الحرارية 

واإلضاءة الطبيعية الجيدة 
وتحسين التهوية بالفراغات 

 الداخلية 
استخدام القباب والشخشيخة العلوية لتوفير 

 2اإلضاءة والتهوية

استخدام السقف الخضراء واألسطح المنحنية 
 2للتكيف مع أشعة الشمس والرياح

5-
3- 

رو 
الب
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  توفير الظالل على

واجهات المبنى مما يعمل 
لى الراحة الحرارية بالفراغ ع

إلى جانب الراحة 
 البصرية.

  توفير الظالل بالممرات
والفراغات الخارجية للمبنى 

وبالتالي توفير الراحة 
الحرارية والبصرية وتحقيق 

 جودة البيئة الداخلية

 4بروز الحوائط المزدوجة من الداخل
أو األلومنيوم  عمل بروزات من المباني أو الخشب

 12متحركة ثابتة أو

   
 ت في تشكيل الغالف الخارجياستخدام البروزا

 13توفير الظاللصال المبنيين )الساباط( و وات
استخدام البروزات باألعمدة والكواسر الرأسية 

 15واألفقية في تشكيل الغالف الخارجي للمبنى

 العمارة التقليدية إلى المعاصرة المتقدمة: ( تحليل مقارن لمفردات المعالجات المعمارية وتطورها من2تابع جدول )

قة من مبادئ ما تم تحقي العمارة المعاصرة المتقدمة العمارة التقليدية المفردات
 العمارة الخضراء

5-
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 تعمل على الهواء مالقف 
 لهواءا تيارات تحريك وتبريد

  ي ف والخضرة المياهنوافير
 والحدائق األفنية الخاصة

 تبريد العامة تساعد على
 ةاألترب من الهواء وترشيحه

 ةأفني على مطلة نوافذ وضع 
 اكتساب من يقلل مظللة

 ضاءةاإل وشدة رةراالح
  مسطحاتعمل النوافير و 

 ليإ لتبريدالهواءالداخل المياه
 المالقف

 (5)شكال المتعددةالملقف األوتوماتيكي ذو األ (16)الهواء استخدام مالقف
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قة من مبادئ ما تم تحقي العمارة المعاصرة المتقدمة العمارة التقليدية المفردات
 العمارة الخضراء

الحدائق الرأسية وتأثيرها في تشكيل استخدام  10استخدام النافورة داخل المبنى
 غالف المبنى15

5-
5- 

ياح
الر
ت 
بينا
ور
ت

 

 

  إنتاج الطاقة باستغالل
 طاقة الرياح المتجددة

طاقة الرياح  استغاللتنوع الشكل ومرونة استخدام توربينات الرياح في تشكيل غالف المبنى إلى جانب 
2 

5-
6-

وئي
لض
ت ا

حدا
الو

  ة

  إنتاج الطاقة باستغالل
 طاقة الشمس المتجددة

 2ومرونة استخدام الوحدات الضوئيةفي تشكيل غالف المبنى إلى جانب استغالل الطاقة الشمسبة 

من تحليل ومقارنه فإنه يمكن الجدول السابق ما تضمنه ومن خالل 
 ي:ما يلمنه نستنتج أن 

 ةثلحديا ياتقنالت فتوظي لالخ الطاقة من كالستها ترشيد 
-جيةالخار  رصـــــالعنا المختلفة ىالمبن رصـــــناع قيقتح في
 اءةبكف لوظيفتها (الداخلية راصــــــــــــالعن – الخارجي الفالغ

 .اليةع وفعالية

  أنظمة توليـد  جدماإتوليد الطاقة من مصــــــــــــــادر متجددة و
ـــة بـــالغ ـــاني وت الفالطـــاق ـــالواجهـــاتيتهـــا بالخـــارجي للمب  ب

مة الز ســــــــــــــاهم في توفير الطاقة ال قف،الخارجية واألســــــــــــــ
تفاء كإلا إلىفي بعض منها  لبيرة تصـــــكبنســـــبة  لللتشـــــغي
 .الذاتي

  ن متحقيق مستويات جيدة من التهوية والتبريد والتدفئة
اإلضافة إلى مفردات المعالجات التقليدية بخالل 

توظيف األنظمة التي تعتمد على التقنيات الحديثة 
عالية الكفاءة وأنظمة التحكم في المباني لتقليل الفاقد 

 .في أحمال التبريد والتدفئة والتحكم الكلي بها

 
مفردات المعالجات المناخية المعمارية لنوظيف التحليل المقارن -6

 :المعاصرة المتقدمة والتقليدية 
المعمارية الســــــابقة وتوضــــــيح  المفرداتعرض ومن خالل 

، فقد تم تناول الجدول هادام وتوظيف بعضـــــــــــإعادة اســـــــــــتختطورها و 
 المنـــاخيـــة والمقـــارنـــة لمفردات المعـــالجـــات التحليـــل( 3التـــالي رقم )

قيقها مدى تحلعمارة التقليدية والمعاصــــــــــــــرة و ووظيفتها بالالمعمارية 
.لمبادئ العمارة الخضراء

 لمناخية.التقليدية والمعاصرة للعوامل البيئية ا مفردات المعالجاتمدى تحقيق (3جدول )

دي وجه المقارنة
تقلي

صر 
معا

دي 
تقلي

صر 
معا

دي 
تقلي

صر 
معا

دي 
تقلي

صر 
معا

دي 
تقلي

صر 
معا

دي 
تقلي

صر 
معا

صر 
معا

 

 متقدمة المالقف األفنية الكاسرات الفتحات األسقف الحوائط مفردات المعالجات
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تحليل التطور من 
الشكل التقليدي إلى 

 المتقدم

نجد  ةويع عملية تشـــــــكيل الحدود الخارجية للغالف الخارجي للمبنى لكي تحقق المعالجات البيئية التقليدية، بينما في العمارة المعاصـــــــرة المتقدمتط
ع ميكون متحرك أتوماتيكيا ، وفي حال توقفها ال يســــــــــــــتطيع الغالف القيام بمتطلباته الوظيفية تجاه التكيف  الغالف الخارجي للمبنى تشــــــــــــــكيل أن

 .7،2المناخ، وخاصة مع وحدات الخاليا الضوئية المركبة في الغالف أو وحدات المالقف الهوائية األوتوماتيكية أو توربينات الرياح

 
( نســتنتج أن هناك اختالف 3ومن خالل الجدول الســابق )

من حيث الشــــــــــــكل بين مفردات العمارة التقليدية والمعاصــــــــــــرة ولكن 
 ادئ المحققة للعمارة الخضراء.والمبوظيفة اليتفقان في 

 النتائج والتوصيات: -7
 -النتائج البحثية: -7-1

مجموعة من النتائج العامة والخاصــــــة توصـــــل البحث إلى 
التي تخص موضــــــــــوع الدراســــــــــة والتي يمكن تلخيصــــــــــها في النقاط 

 -التالية:
أحــد أهم Green Architecture العمــارة الخضــــــــــــــراء  تعتبر .1

فهوم جســــــــــــــدته العمارة التقليدية منذ االتجاهات الحديثة وهو م
القدم عبر التوافق مع البيئة واالســـتغالل األمثل لمصـــادر البيئة 
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، بينمـــا في الحـــاضــــــــــــــر يتجـــه البعض الســــــــــــــتغالل الطبيعيـــة
ألفكــار معمــاريــة أكثر إبــداعــا   Eco-techالتكنولوجيــا المتطورة 

 ها.ل المواد وطرق تصنيعها واستعمالوتقدما  في استغال

 : الحفاظ على الطاقة،مبادئ العمارة الخضـــراءأســـس و أهم  يعد .2
ســـــــــتخدام الموارد، الحفاظ على التكيف مع المناخ، التقليل من ا

المياه، احترام الموقع، احترام العاملين والمســـــتعملين، التصـــــميم 
 الشامل، وهي ما رسخته العمارة التقليدية في معالجات مبانيها.

نى معهد مصــدر والمعهد كما في مبتركز العديد من الدراســات  .3
 على محاولة التوصـــــــــل الىالعربي والجامعة األمريكية الجديدة 

ق لي البيئة العربية وتراثها العريإي عمارة خضراء معاصرة تنتم
االســـــــــــتفادة من الحلول المختلفة للتعامل مع العوامل من خالل 

 .المناخية

رية اتفعيل المفاهيم المعمســــات الســــابقة باإهتمت العديد من الدر  .4
اءة ضــــــــــــهواء وعناصــــــــــــر التظليل والتحكم باإلكالفناء وملقف ال

ســـاليب العزل الحراري باســـتخدام مواد البناء المحلية أالطبيعية و 
 هريدانت تســــــــتخدم لترطيب الهواء وتبوالتقنيات الطبيعية التي ك
 .لمية التي أجريت على هذه األنماطواالستعانة بالدراسات الع

ور لتطبيئية بشـــــــــــــكل مباشـــــــــــــر على االمعالجات التطور  يعتمد .5
ـــه للمالء ـــابليت ـــة والبيئـــلعوامـــل مـــة مع االتكنولوجي وق ـــاخي ة المن

 المحلية.

المعالجات التقليدية هي أصـــل فكرة عمل معظم التقنيات  تعتبر .6
الحديثة، حيث الشــكل التقليدي للمعالجات هو اســتجابة طبيعية 

جي ار بمواد البناء وطريقة اإلنشــــــــاء وذلك لتشــــــــكيل الغالف الخ
كما معهد مصدر باإلمارات والجامعة األمريكية الجديدة  للمبنى

اســـــــــــــتجابة ديناميكية هي ، بينما المعالجات المتقدمة بمصـــــــــــــر
 يــةللظروف المنــاخ كمــا في المعهــد العربي ببــاريس تكنولوجيــة

 .ومشروع ذي جيت بمصر

دام باســـتخمعظم المعالجات ذات التكنولوجيا الخضـــراء إتســـمت  .7
التي تعمــل على خفض اســــــــــــــتهالك الطــاقــة نيــات اآلليــات والتق

وذلك باستخدام األلواح الشمسية والسطوح األلومنيومية العاكسة 
عهد كما في الم واســــتخدام الكاســــرات الرأســــية واألفقية المتحركة

، مع توظيف اســــتخدام الطاقة الشــــمســــية وطاقة العربي بباريس
 خفضمما يعمل على  الرياح من خالل األنظمة الكهروضوئية

 استهالك الطاقة.

ية دة من التهو يمســــــتويات ج قيقالتي نجحت في تح عناصــــــرال .8
 مفردات المعـــالجـــات التقليـــديـــةلي عتمـــدت اعة ئـــوالتبريـــد والتـــدف
لية اعاألنظمة  فة في توظيثنيات الحديقالتإلى باإلضــــــــــــــافة 

التبريد  الفاقد في أحمال لليقالكفاءة وأنظمة التحكم فيالمباني لت
 حكم الكلي بها.والتدفئة والت

وئية يا الضالثر األنظمة المستخدمة في توليد الطاقة هي الخكأ .9
اجــدهــا ن تو كهــا المختلفــة بــالواجهــات الزجــاجيــة وتتنوع أمــاعبــأنوا 

 المستوية والمائلة. قفبالمباني بين الواجهات األمامية واألس

ـــةلالتق العمـــارة قـــدمـــت .10 ـــدي ـــدا   نموذجـــا   اهـــبمفردات ي ق يتحق في جي
ادئ مبــــ معق يتواف ذاهــــالطبيعيــــة،و  ويــــةهوالت يــــةرار الح لكفــــاءةا

 العمارة الخضراء.

يدية، لقالمفردات الت ما تصــــــــــــــميهيلع مت البيئية التي قااالمرتكز  .11
المعـاصــــــــــــــرة المتـأثرة لعمـارة لفـة تلمخ نمـاذج ضراومع اســــــــــــــتع

ص خصـــــــــــــــائ فتحــديــد آليــة لتوظي مفقــد ت المفردات التقليــديــة،
الربط  قالمعاصـــر لتحقي مصـــميفي الت وإدخالها يديةلالعمارة التق

 بيئةمتوافقة مع ال متصــــــــــــمي قتحقيو  والمعاصــــــــــــرة التقليدية نبي
 .المحلية

 

 -التوصيات: -7-2
 خاذوات البيئة معطيات معل التعام ميةهأ  ىلالتأكيدعضــــــــــــــرورة  .1

 يةلالمح ةالبيئ مع قالمتواف متصــــــــــــــميلل قا  لمنط يديةلالتق ةعمار ال
ى لتوصـــــل إلل ،ي الخضـــــراءالمبان لمجا في نموذجا   مدقت هاكون

ايجاد عمارة خضراء معاصرة تنتمي الي البيئة التقليدية المحلية 
 فى مصر.

 اتوالمعالجيدية لالمفردات التق ماســــــتخدا نماالســــــتفادة محاولة  .2
بصــورة  اهاســتعمال حتى يمكنا المصــم، ليهالبيئية التي اعتمد ع

صـــــــــرة امطورة باســـــــــتعمال التقنيات التكنولوجية في العمارة المع
طار إ للوصـــــــول لعمارة معاصـــــــرة متوافقة مع البيئة المحلية في

 األصالة المعاصرة. نم

مه من الزجاج ءســــــــــــــتخدام أنواع مالبحث أســــــــــــــاليب متطورة ال .3
تعزيز دور التهويـــة واالضـــــــــــــــــاءة ، و العـــازل للنوافـــذ والفتحـــات

 .وما يتضمنه ذلك من التظليل والتدفئة الطبيعية

فردات العمـــارة التقليـــديـــة كـــالفنـــاء تفعيـــل المفـــاهيم المعمـــاريـــة لم .4
وملقف الهواء والمشــربيات وعناصــر التظليل والتحكم باالضــاءة 
الطبيعية وأســـاليب العزل الحراري باســـتخدام مواد البناء المحلية 
والتقنيات الطبيعية التي كانت تســــتخدم لترطيب الهواء وتبريده، 

لعلمية ا وتوظيفها في المباني المعاصــــرة واالســــتعانة بالدراســــات
التي أجريت على هذه األنماط للوصــــــــــــــول لعمارة معاصــــــــــــــرة 

 خضراء تالءم البيئة المحلية.

 جدماإي المصممين في التخصصات المختلفة عضرورة أن يرا  .5
ـــاني للتحكم في تشــــــــــــــغيـــإأنظمـــة  ـــالمب ـــة ب األجهزة  لدارة الطـــاق

ة دارة أنظمــإالكهربــائيــة وأنظمــة التبريــد والتــدفئــة واإلضـــــــــــــــاءة و 
 جددة.الطاقة المت

 ن تهويةوية صغيرة لتأميلبفتح نوافذ ع نملقف الهواءاالستفادة م .6
 الفتحــاتحمــايــة، و ي كــالمــدخنــةلداخ فقلرطبــة، أو بوضــــــــــــــع م

تكوف متحركة، إلى  نأل ويفضـــــت الشـــــمس المناســـــبة ار بكاســـــ
هذا ما ترســـــــخه العمارة و النباتات في األســـــــطح،  ماســـــــتخداجانب

 التقليدية في مصر.

 مع تكاملت البيئية التقليدية عماريةالم العناصــــــــــــــر مختلف نإ .7
 خالل االعتماد من المناخية لحل المشــــــكالت البعض بعضــــــها

 ىعل وســــــاعد اقتصــــــادية وفرة حقق مما الطبيعية، الموارد على
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 يكيةالميكان اســــــتخدام الوســــــائل بتقليل الطاقة اســــــتهالك خفض
 .والتبريد والتدفئة لإلنارة

لى تكنولوجيا أكثر االســــــــتدامة ال تعني بالضــــــــرورة التوصــــــــل ا .8
تطورا، لكنها تعني تفكير واٍع ومدرك للعمارة المتوافقة بيئيا  مع 
الظروف المحليــة المحيطــة، إلى جــانــب التوازن بين اإلعتمــاد 

 .على مفردات العمارة التقليدية وكيفية دمجها مع التكنولوجيا
 راءالخضـــــ التصـــــميم الجيد للعمارةويوصـــــى اليحث فى النهاية بأن

مة يتحقق عبر تكامل مبادئ العمارة التقليدية مع نظم المســـــــــتدا
.خضـراء محليةمن أجل عمارة وذل   ووسـائل التكنولوجيا الحديثة
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