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ملخ�ص
تع���ددت النظري���ات واالجتاه���ات لتحديد مفه����م ومعنى وا�س���ح ووظيفى لتخطيط امل���دن وعمارتها واإيجاد امل���كان الذى يفى 
باالإحتياجات االإن�س���انيه دون االخالل بعالقه االن�س���ان بالبيئة، فعالقة االن�سان بالبيئة ت�س���ري اىل اأهمية معرفة اأثر هذا البعد 
البيئ���ى عل���ى تخطي���ط املدن وعمارته���ا، فالعمارة هى مراآة �س���ادقة تعك�ض بيئتنا وواقعنا بجميع عنا�س���رها م���ن مناخ وتط�ر 
اإجتماعى وعلمى وتكن�ل�جى وثقافى....وبدون �س���ك ان احل�س���ارة اال�سالميه تعترب من اعظم احل�سارات ملا لها من �سخ�سية 
متميزة ومتفردة تط�رت باإ�س���تمرار لتالئم طبيعة وظروف كل مرحلة من املراحل التى منر بها، فقد كانت املبانى االإ�س���المية 
حتق���ق امل�ائمة البيئية وامل�ائمة ال�ظيفية وال�س���دق فى التعبري اىل جانب حتقيق املعاي���ري اجلمالية واالإبداعية، واأجمل ما يف 
العمارة االإ�س���المية ه� املقيا�ض االإن�س���اين الذي بنيت عليه، هذا البعد االن�س���اين يف العمارة االإ�س���المية جعلها من�س���جمة مع 

الث�ابت املناخية والتقاليد وروح احل�سارة االإ�سالمية.

ومل يحدث فى التاريخ الب�س���رى اأن ا�س���تطاعت جمم�عة ب�س���رية العي�ض ط�يال حني دخلت فى حالة عداء مع بيئتها، ولن يكتب 
الأى جمم�عة ب�سرية اأن حتقق اأيا من االجنازات احل�سارية اذا �سارت على هذا الطريق. ونذكر على �سبيل املثال ال احل�سر اأنه 
حدث وان تبنينا فى العقدين املا�س���يني – حتديدًا - اأمناطا من العمارة والبناء التتناغم واأب�س���ط املعطيات البيئية التى نعي�ض 
فيها وكانت النتيجة اأننا ندفع االن ثمنا غاليا على اأ�سعدة خمتلفة، منها اختفاء ذلك الرتاث املعمارى العظيم الذى خلفة لنا 
االأوائل، وفقدان مدننا ل�سخ�س���يتها التى طاملا ميزتها عن باقى مدن العامل عرب التاريخ واإ�س���تنزاف بع�ض م�اردنا من الطاقة 

جلعل احلياة ممكنة فى بي�ت عيبها اال�سا�سى انها غريبة ومغرتبة عن بيئتها.
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م�سكلة البحث:
وترتكز امل�س���كله البحثية ح�ل ع���دم التناغم والت�افق بني العمارة والظروف البيئي���ة واملناخية املحيطة وهى اأزمة 
حقيقية من اأهم عنا�سرها ه� فقدان القيم اجلمالية واالبداعية واهمال الن�احى التعبريية وال�ظيفية ، وذلك بعك�ض 

العمارة اال�سالمية التى حققت التكامل بني االأداء.
ال�ظيفى واالنتفاعى للمبنى من ناحية واالأداء اجلماىل االبداعى من ناحية اخرى مع مراعاة الت�افق مع البيئة املحيطة.

هدف البحث:
ولذل���ك ته���دف ال�رقه البحثية اإىل ا�س���تخال�ض اأثر الظ���روف البيئية على تخطيط املدينه العربية واال�س���رتاتيجة 

البيئية لتحقيق التالوؤم والت�افق مع هذة الظروف القا�سية، واالعتماد على الطاقة البديلة واملتجددة.

منهج البحث:
وقد اعتمد البحث على املنهج التحليلى للم�سكلة وذلك فى درا�سة االآتى:

1-الثقافة البيئية والتنمية امل�ستدامة.
2-مفه�م العمارة البي�مناخية .

3-مبادئ العمارة البي�مناخية واالعتماد على الطاقة البديلة واملتجددة.
4-العمارة اال�سالمية وحتقيق التكامل والت�افق بني االداء ال�ظيفى واالنتفاعى للمبنى.

5-اأ�س�ض ومعايري ت�سكيل املجتمعات العمرانية امل�ستدامة .
6-العمارة منخف�سة الطاقة.

7-اخلال�سة والت��سيات. 
اأما خال�سة البحث فقد تناولت املناهج واخلطط املقرتحة لتح�سني وتط�ير بيئاتنا العمرانية امل�ستحدثة مبا يتالءم 

مع املحيط احل�ساري واالجتماعي واالقت�سادى والبيئى.

املقدمة:
منذ القدم واالن�س���ان يتفاعل مع بيئته معتمدا على قدراته ال�سخ�س���ية لتط�ير تقني���ات وتكن�ل�جيا لتلبية حاجاته 
املختلف���ة، وكان ه���ذا التفاعل م�س���ح�با دائما باإتزان نف�س���ى داخلى مع الطبيعة ، بحيث اأدى من���ذ البداية اىل تناغم 
ب���ني البيئة وحياة االن�س���ان. وكان كل ماي�س���نعه االن�س���ان طبيعيا الأن امل�اد التى كان ي�س���نع منها ه���ى امل�اد املت�افرة 
ف���ى بيئت���ه الطبيعية وا�س���تطاع اأجدادنا  ولقرون عديدة اأن يعي�س����ا براحة فى م�س���اكن تقليدية، الأنهم اإ�س���تفادوا من 
الطاق���ة التى ت�افرت ف���ى بيئتهم املحلية وقد اعتمدت جمتمع���ات تقليدية كثرية، فى االأقالي���م ذات املناخ البارد على 
االأخ�س���اب واملخلفات الع�س����ية كم�سدراأ�سا�س���ى للتدفئة، اأما فيما يخت�ض بالذين يعي�س����ن فى اأقاليم ذات مناخ حار 
وجاف فامل�سكلة تختلف: نهار �سديد احلرارة وليل ال يخل� من الربودة، ون�سبة رط�بة منخف�سة، لذا فاالأخ�ساب وحدها 
لي�س���ت كافية حلل م�س���كلة مناخية من هذا الن�ع، واعتمدت احلل�ل التى مت الت��س���ل اليها على طاقة ال�س���م�ض وطاقة 
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الرياح الطبيعيتني، باال�سافة اىل اأ�سكال واأمناط بنائية مبتكرة مت تط�يرها ال�ستغالل الطاقات الطبيعية، وقد قدمت 
العمارة التقليدية فى العامل العربى واالقاليم املجاورة حل�ال لي�س���ت فقط للم�س���اكل املناخية بل �س���خرت هذه احلل�ل 

خلدمة ال�ظائف اجلمالية واحل�سية واالجتماعية .
وق���د يبدو اأنه من ال�س���رورى اأن ن�س���ري اىل اأهمي���ة الع�امل املناخية ف���ى اقامة املبانى ، اذ اأن املميزات الرئي�س���ية 
العامة لكل منطقة تك�ن معروفة جدًا، ولكن الع�امل الطبيعية وال�س���ناعية التى تعدل املناخ االأ�سا�س���ى حمليا هى التى 
تك�ن جمه�لة بع�ض ال�س���ئ وين�س���اأ عنها مناخات ذات �سفات خا�س���ة. ونذكر من هذه الع�امل مثال ال�ديان واله�ساب 
وال�سه�ل. هذا وي�ستطيع االن�سان ان يت�سرف اىل حد ما فى هذه الع�امل الطبيعية واأن يحدث تغيريات فى هذا املناخ 
اخلا�ض فى اأى م�قع من امل�اقع، فاملعروف ان اخل�سرة مثال لها تاثريها الكبري فهى ت�قف من حدة احلرارة وال�س�ء 
والربد وت�سدر اأ�سعاعًا اأقل من امل�اد الع�س�ية كذلك فان بخالف مالها من ظل فان لها اأثر وا�سح فى التلطيف ميكن 

اأن ي�ؤثر على املناخات التى لها طابع خا�ض.
كما اأن م�سالة ت�زيع املبانى من الع�امل املهمة الأن وج�د مبان ذات حجم واجتاه واحد تتمتع فى م�ساحات خمتلفة 
منها با�سعة ال�سم�ض فى درجات واأوقات خمتلفة واأي�سا بالن�سبة للرياح فان اجتاه امل�ساكن ميكن ان يلعب فى هذا دورا 

هاما ، كما واأن الغاز والدخان مبا ي�سنعانه من �سبه �ستائر اىل حد ما متحركة ي�ؤثران على املناخ.
وتهدف هذه الدرا�س���ة اىل و�س���ف بع�ض عنا�س���ر العمارة التقليدية التى ط�رتها تلك املجتمعات على مدى اجيال 
متالحقة لت�فري مناخ حملى مريح )Comfortable Microclimate( وذلك با�ستخدام الطاقة الطبيعية واملتجددة 

وماميكن ان تقدمه العمارة التقليدية والعمارة منخف�سة الطاقة حلل الكثري من م�سكالتنا املعا�سرة.

1- الثقافة البيئية والتنمية امل�ستدامة:
  لعل من اأبرز امل�س���كالت البيئية التي تطرحها مدن الي�م هي م�س���كلة التزايد امل�س���تمر يف درجة حرارة العامل اأو 
ما يعرف »بالت�س���خني العاملي“ اأو )Global Warming(. ومعل�م اأن املدينة تزيد درجة احلرارة بها عن التجمعات 
ال�سكنية الكال�سيكية، كالقرية والبلدة ال�سغرية، لثالثة ع�امل رئي�سة : االأول: ه� اأن املدينة كبيئة مبنية حتب�ض احلرارة 
وتخزنها عرب من�س���اآتها وطرقاتها االأ�سفلتية وجدرانها واأ�سقفها االإ�سمنتية ثم تعيد بثها يف اجل� املحيط. ثانيا: فاملدن 
هي مراكز ا�س���تهالك الطاقة، ومعدل ا�س���تهالك الفرد من الطاقة يف دول العامل املتقدمة للفرد ال�احد ي�سل اإىل 10 
كيل� واط. وتعمل املركبات وم�سابيح االإنارة واالأجهزة الكهربائية على رفع درجات حرارة اجل� املحيط باملدينة، وحتى 
مكيفات اله�اء ترفع من درجة حرارة اجل� فطبيعة عملها هي بث اله�اء البارد داخل االأبنية وطرد اله�اء ال�ساخن يف 
اجل�. وثالثا: تطرح املدن غازات ومل�ثات يف اجل� مثل ثاين اأك�سيد الكرب�ن وثاين اأك�سيد النيرتوجني الناجت من ال�ق�د 
والتي تعمل على خلق طبقات غازية ترتاكم يف اجل� ف�ق املدن. ويف حال وق�ع بع�ض املدن يف بيئات طبيعية حم�س����رة 
باجلبال املحيطة )Hyde ,Richard, 2000( تت�س���كل ما تعرف ”بقبة احلرارة ال�س���ناعية“ ف�ق املدن والتي حتب�ض 

اله�اء احلار وت�سعب عملية التخل�ض منه ب�سكل طبيعي �ساأن املدن االأخرى.
ولذلك كان يجب االهتمام بالثقافة البيئية وذلك بن�سر ال�عي البيئي يف املجتمع من خالل ن�سر املفاهيم واملعل�مات 
والق�سايا البيئية، وت��سيح العالقات البيئية القائمة يف الك�ن من حيث حتديد م�قع االإن�سان ودوره يف هذه العالقات، 
وم���ن خ���الل تقدمي مناذج ايجابية لل�س���ل�كيات البيئية املتميزة التي تك�ن معيارا اأخالقيا يح���دد عالقة النا�ض بالبيئة 
الطبيعية املحيطة بهم، بحيث تنظم هذه العالقة ب�س���كل �سفاف وعادل يهتم بحق�ق االأجيال القادمة ويحرتم واجبات 
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االأفراد ويقدر اإجنازاتهم البيئية مما ي�ؤدي ايل حتقيق امل�اطنة البيئية العاملية التي ت�سعي ايل اإحداث امل�ساركة البيئية 
بني امل�اطنني يف كافة اأرجاء االأر�ض، وبذلك يتحدد الغر�ض االأ�سا�سي الذي تهدف اإليه فل�سفة الثقافة البيئية واملتمثل يف 
تن�سئة م�اطن يتمتع ب�سفة االلتزام البيئي الذي يحتم عليه اإتباع ما يعرف انه �س�اب ويتجنب ما يعرف انه خطاأ بيئيا 
دون وج�د رقابة خارجية علي �س���ل�كه، مع االهتمام ب�س���رورة احت�اء اأخالقيات هذا امل�اطن علي جانب من االهتمام 
الك�ين واالإن�ساين بحيث يتحرك تلقائيا نح� االهتمام ببيئته وبالك�ن بغ�ض النظر عن الف�ا�سل ال�سيا�سية اأو العالقات 
الدولية، ويك�ن م�ؤمنا متاما بان الطبيعة ال تعرف هذه احلدود والف�ا�س���ل، وه� بذلك يتعامل مع الق�س���ايا البيئية من 
خالل منظ�ر عاملي واإن�ساين، ومن جهة اأخري قد تفرز الثقافة البيئية ت�جه ثان قائم علي اال�ستعمال احلكيم للم�ارد 
الطبيعية، بحيث ي�س���تفيد االإن�س���ان من م�ارد البيئة ب�س���كل اأخالقي يحفظ حق االأجيال القادمة يف هذه امل�ارد، وه� 
الت�ج���ه ال���ذي تعتمده معظم الدول املتقدمة، وذلك من خالل تنمية هذه امل�ارد وا�س���تعمالها باأف�س���ل فاعلية ممكنة.

 وه� ما ي�سمى باجتاه التنمية امل�ستدامة اأو املت�ا�سلة  )Sustainable Development( وهي عملية نقل املجتمع 
من االأو�س���اع القائمة اإىل اأو�س���اع اأكرث تقدما“ لتحقيق اأهداف حمددة ت�سعى اأ�سا�س���ا“ لرفع م�ست�ى معي�سة املجتمع 

وذلك يف اإطار امل�ارد املتاحة ليتاح مل�اطنيها: ككل من كافة ج�انبه عمرانيا“واجتماعيا“ واقت�ساديا“، 
· م�سكن ي�ؤمن فيه امل�اطن واأ�سرته، وت�سعر فيه بخ�س��سيتها، وتت�سع م�ساحته حلياة اأفرادها، �سليم البناء، �سحي، 
م�س���تقر يف اإطار تخطيط عمراين حملي ،مت�س���ل ب�س���بكات اخلدمات االأ�سا�س���ية، ي�سهل ال��س����ل اإليه واالت�سال به.
· عمل م�ستقرًا �سريف يتاح فيه للفرد فر�ض التقدم واالرتقاء بقدر �سعيه واجتهاده وثقافته، ويحقق له دخاًل م�ستقر .

· منظ�مة بيئية متزنة حممية من اال�ستنزاف والتل�ث.
· منظ�مة ثقافية مبنية على قيم حتافظ على اله�ية وتقبل االرتقاء باحل�ض واالإدراك والذوق.

· اآليات فاعلة للم�س���اركة ال�س���عبية، تتكافاأ فيها الفر�ض للم�س���اركة اأمام كل م�اطنني مهما تن�عت خ�سائ�س���هم 
و�سفاتهم، وت�ؤمن عمق م�سم�ن هذه امل�ساركة لت�سمل التفكري يف االحتياجات املحلية وترتيب اأول�ياتها.

2- مفه�م العمارة البي�مناخية:
  العمارة البي�مناخية هي منظ�مة عالية الكفاءة تت�افق وتتناغم مع حميطها احلي�ي باأقل اأ�سرار جانبية ، فهي دع�ة 
اإىل التعامل مع البيئة ب�سكل اأف�سل يتكامل مع حمدداتها)وزيري، يحيى2004 (، ت�سد اأوجه نق�سها اأو ت�سلح عيبها اأو 
ت�ستفيد من ظ�اهر هذا املحيط البيئي و م�سادره ، وهي العمارة النابعة من طبيعة املنطقة، ومن حمددات امل�قع والت�جيه 
وخامات البناء املحلية، لي�ض فقط فنيًا وجماليًا ولكن تقنيًا اأي�سًا، مبحددات احلرارة والربودة واالإ�ساءة، لذلك، فهي 
العمارة التي حترتم الطبيعة وم�اردها، وت�فر ل�ساكنيها اأق�سى راحة بيئية ممكنة. وهى نتاج ا�ستيعاب درو�ض العمارة 
التقليدية فى البيئات املناخية املختلفة من اجل خلق بيئة عمرانية مقرونة بالراحة ومنا�سبة ال�ستمرار البقاء ب�ا�سطة 
التعديل االرادى مل�س���اكل املناخ معتمدة ماامكن على الطاقة الطبيعية ودون اال�س���راف فى ا�ستهالك الطاقة التقليدية.

 ومن هنا جاء و�سف هذه العمارة باأنها )خ�سراء( مثلها كالنبات ) Lloyd Jones / Daved1998 ( الذي يحقق 
النجاح يف مكانه حيث اأنه ي�ستفيد ا�ستفادة كاملة من املحيط املت�اجد فيه للح�س�ل على متطلباته الغذائية ، ومن هذه 

)Sustainable Design( الناحية بالذات اقرتن ا�سم العمارة اخل�سراء مبرادف اآخروه�الت�سميم امل�ستدام
 وعلى ذلك ميكن تعريف العمارة البي�مناخية باأنها : »عملية ت�سميم املباين باأ�سل�ب يحرتم البيئة مع االأخذ يف االعتبار 
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تقليل ا�س���تهالك الطاقة وامل�ارد مع تقليل تاأثريات االإن�س���اء واال�ستعمال على البيئة مع تعظيم االن�سجام مع الطبيعة«.

2-1 ركائز العمارة البيومناخية:
- تاأ�سيل مفاهيم التنمية امل�ستدامة كا�سا�ض لعمليات التنمية

- احلفاظ على الطاقة
- حتديد وت��سيف خ�سائ�ض املحيط احلي�ى للم�قع ، وفهم الت�ازن القائم فى عمليات التبادالت فى الطاقة بني 

عنا�سر هذا املحيط
- دقة و�سياغة الت�سخي�ض البي�مناخى للم�سكلة الت�سميمية.

- فهم وادراك قدرة االدوات الت�سميمية املعمارية للتحكم فى البيئة الداخلية للمبنى وقدرة املعمارى على ت�ظيف 
مهاراته ال�ستخدام هذه االدوات فى حل امل�ساكل.

2-2 مبادئ العمارة البيومناخية:
1- تقليل النفايات واملل�ثات املختلفة والق�س���اء عليها اأو الف�س���ل اإعادة ا�س���تخدامها ويتم ت�س���نيف النفايات على 

�سبيل املثال ال احل�سر اإىل: 
1- النفايات الع�س�ية.

2- املاء املن�سرف من عملية ال�سرف و الري.
5- نفايات ومهمالت.

و يت���م التعام���ل م���ع النفايات عن طريق وح���دة معاجلة ت�س���مى »BIOGES« وهى عبارة عن غرفة تفتي�ض اأ�س���فل 
منطق���ة اخلدمات، واحلمامات، واملطابخ حيث يتم جتميع مياه ال�س���رف وجميع نفايات املنزل داخلها ونتيجة لعملية 
التحلل ينبعث غاز امليثان والذي ي�س���تخدم يف اأغرا�ض �س���تى كاغرا�ض الت�س���خني والتدفئة ويعمل عمل الغاز الطبيعي. 

وبذلك نك�ن قد تخل�سنا من هذه النفايات واعدنا ا�ستغاللها لتحقيق الكفاءة يف جمال اآخر.
2- كفاءة ا�ستخدام الطاقة واالعتماد على م�سادر الطاقة الطبيعة املتجددة ويندرج حتت هذا البند االتى: 

1- ت�سميم حراري حمكم لتقليل احلاجة اإىل ا�ستعمال اأجهزة معاجلة اله�اء �س�اء بالتربيد اأو الت�سخني 
2-  تزويد املبنى باأجهزة حت�يل الطاقة الطبيعة من �سم�ض ورياح اإىل كهرباء وحرارة.

 GREEN« كبريا يف عملية الت�س���ميم االأخ�س���ر )Wines / James 2000(البعد البيئي والذي يلعب دورا  -3
DESIGN«  من حيث:

1- ت�سميم البيئة املبنية.
2- تاأثري البناء على البيئة الطبيعة. 

4- االقت�ساد يف ا�ستخدام امل�ارد واأهمها املاء وذلك عن طريق اإعادة معاجلة املياة امل�ستخدمة يف املنزل باأغرا�ض 
الغ�سيل واال�ستحمام وما يلى ذلك بعمل ب�سبكة تنقية الإعادة ا�ستخدامها مرة اأخرى.
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5- حتقيق مناخ داخلي يعمل بنجاح وبكفاءة عالية عن طريق مراعاة حتقيق العزل لله�اء داخليا بكفاءة وبعد ذلك 
يتم التحكم فى حرارة اجل� الداخلي �س�اء بالتربيد اأو التدفئة 

6 - احرتام خ�سائ�ض امل�قع �س�اء كانت فيزيائية اأو ايك�ل�جية اأو اجتماعية ونف�سية بالن�سبة ل�ساكنى املبنى.
7- تقليل االإهدار واإ�ساءة ا�ستخدام م�اد البناء وذلك عن طريق درا�سة اخل�سائ�ض امليكانيكية والبيئة واالقت�سادية 

مل�اد البناء املختلفة واختيار ان�سبها. 
8-  وتعترب هذة املبادئ العامة للعمارة البي�مناخية وهي املنهج الذي ي�س���ري جنبا اإىل جنب مع املنهج الت�س���ميمي 

للفراغات)الت�سميم املعمارى البيئى( وهى مقيا�ض ملدى جناح الت�سميم يف املهمة املن�ط بها. 

3- مفه�م الت�سميم املعمارى البيئى:
الت�س���ميم املعمارى البيئى ه� فن وعلم ت�س���كيل البناء فى اطار من الت�افق مع املحيط احلي�ى بجميع مق�ماته من 
اجل حتقيق الراحة باقل قدر ممكن من ا�ستهالك الطاقة وباقل اثار �سلبية على املحيط احلي�ى ، وقد �ساع ا�ستخدام 
لفظ العمارة اخل�سراء للتعبري عن حركة الع�دة اىل الطبيعة ونبذ االجتاهات التى افرزتها احل�سارة املادية املعا�سرة 
التى تعتمد  على التكن�ل�جيا وتتط�رها مما ي�س���مح بزيادة ال�س���يطرة على البيئة واخ�ساعها لرغبات االن�سان وا�سبح 
ل���دى املعم���ارى االن تقنيات حترره من كل قيد فلديه ح�س���يلة قرون م���ن الطراز متكنه من اختيار ت�س���ميماته ، لكن 
علي���ه التذك���ر ان���ه ال يبنى فى فراغ وال ي�س���ع مبانيه فى حيز ف���ارغ كمجرد خمططات ف�ق �س���فحة خالية ، فه� يدخل 
عن�سرا جديدا اىل بيئة وجدت فى اتزان منذ زمن ط�يل . ان لديه م�س�ؤوليات تتعلق مبا يحيط بامل�قع ، واذا تخلى عن 

م�س�ؤوليته واحلق االذى بالبيئة باهماله لها ، فانه يرتكب جرمية بحق العمارة واملدينة.
وعند ال�سروع فى الت�سميم املعمارى ملبنى ما، او فى تخطيط املدن او التخطيط االقليمى، يجب اخذ الع�امل االتية 

بعني االعتبار:
1- حرك���ة النا����ض الي�مي���ة امل�س���تمرة الت���ى تتماثل ف���ى خ�سائ�س���ها مع املفاهي���م املرتبط���ة بالرط�بة كالت�س���بع 
)saturation( والتبخر)evaporation( والتكثف ) condensation( يجب ان تنال حظا وافرا من الدرا�س���ة فيما 

يرتبط بامل�سروعات ال�سكنية وتنظيم املدن واالقاليم ومايتعلق بها 
2- درا�س���ة خ�س���ائ�ض م�قع البناء وعالقته باملتغريات املناخية من �سم�ض ورياح ورط�بة ، ومن ثم حتديد ت�سكيل 
املبن���ى )امل�س���قط االفقى – ارتف���اع االدوار- عدد االدوار -...( وت�جيهه بال�س���كل املنا�س���ب واختي���ار حجم الفتحات 
)االب����اب والن�اف���ذ ( وم�قعها فى واجهات املبنى املختلفة مبا ي�س���هل التحكم فى كميات الته�ية الداخلة اليه �س���يفا 

و�ستاء واال�ساءة الطبيعية مما ي�ؤدى اىل تخفي�ض االحمال احلرارية للمبنى.
3-   تفح�ض باخت�سار بع�ض املفاهيم اال�سا�سية لعلم الديناميكا احلرارية ) thermodynamics( فى هند�سة العمارة 
وعالقة ذلك براحة االن�سان و وذلك قبل التفكري فى تطبيق املفاهيم العلمية على الت�سميم املعمارى وتخطيط املدن. 

3-1 العتبارات البيئية فى الت�سميم
امل�سئ�لية املعمارية مبفه�مها ال�ا�سع لي�ست فقط فى حتقيق االمانة فى حتقيق رغبات العميل ولكنها اي�سا االح�سا�ض 
باحلياة التى ي�س���ارك املعمارى فى �سياغتها واالح�سا�ض بامل�سئ�لية جتاه االجيال القادمة ، وميكن الق�ل بان امل�سئ�لية 



م.عبري على حرمى

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
9

االخالقية جتاه البيئة هى اعلى م�ست�يات ال�عى البيئى فى العمارة. واهم خط�ات العمل البيئى ه� اقناع العمالء بالف�ائد 
الناجتة عن كفاءة الت�سميم البيئى. وهناك االن دليل ي�سمى "Green buildings pay" يحت�ى على النقاط االتية:

· من االهمية ان ت�س���ارك كل عنا�س���ر الت�س���ميم فى الهدف العام و�س����ال اىل اخلط�ط العامة االولية للبدائل من 
خالل عملية البناء والتجهيزات، ومبادئ الت�سميم الكامل يجب ان تك�ن اول احلقائق فى ح�سابات ا�سحاب املبانى.

."passive system " من اول االهداف فى الت�سميم ه� ت�سجيع انظمة الطاقة ال�سالبة ·
· االحتياجات الناجتة عن ا�س���تخدام التكن�ل�جيا املتط�رة لي�س���ت دائما منا�سبة ، ومن االف�سل اختيار تكن�ل�جيا 
مالئمة لل��س����ل اىل اف�س���ل ت�ازن بني كفاءة ا�ستخدام الطاقة وراحة امل�ستخدمني و�سه�لة االداء وال�سيانة وفى نف�ض 

ال�قت يك�ن احلل االف�سل ه� الذى يلبى االحتياجات االكرث طلبا على مدار العام.
· م���ن االهمية معرفة ان التكلفة حت�س���ب با�س���ل�ب مركب حيث تكلف���ة البناء باال�س���افة اىل التكلفة الدورية تعترب 

التكلفة الفعلية،واى زيادة ا�سافية على التكاليف اال�سلية هى تكلفة م�ؤثرة.

4- العمارة االإ�سالمية وحتقيق التكامل والت�افق بني االداء ال�ظيفى واالنتفاعى للمبنى
حقق���ت العمارة اال�س���المية التكامل بني االأداء ال�ظيفي واالنتفاعي للمبنى من ناحي���ة واالأداء االإبداعي من ناحية 
اأخرى وقد تاأكد هذه املفه�م) اإبراهيم، د/عبد الباقي 1982( من خالل الت�س���ميمات والت�س���كيالت املميزة للمباين 
التى تق�م ب�ظائف خمتلفة جمتمعة فى مبنى واحد ، وقد متيزت معظم النماذج املعمارية االإ�س���المية بت�افق املقيا�ض 
واحلجم الظاهر للمبنى مع حجمه احلقيقي ومع وظيفته ويف نف�ض ال�قت جاءت املقايي�ض مرتبطة باملقيا�ض االإن�ساين 
يف الفراغات الداخلية للمباين، مما جعل لالأعمال املعمارية اأهميتها من الناحية العملية ال�ظيفية واأي�سا من الناحية 
ال�جدانية واحل�سية لالإن�سان. وقد ا�ستخدم املعماري امل�سلم يف ت�سميم املباين مبداأ الن�سبة والتنا�سب ووحدات القيا�ض 
النابع���ة من املقايي�ض االإن�س���انية، وقام بتطبيقها يف امل�س���اقط االأفقية والفراغات الداخلي���ة، فاأوجد قاعدة تربط هذه 
العنا�س���ر مع املجم�عة ككل، وقد حققت العمارة اال�سالمية اجلانب ال�ظيفى حيث انها جمعت بني اجلانب االنتفاعى 

واجلماىل ، ومن املظاهر التى تعرب عن اجلانب ال�ظيفى فى العمارة اال�سالميه:
· ا�ستخدام التدرج الهرمي مل�سارات احلركه )�سريان رئي�سي-  �سارع فرعى– احلارات – االأزقة (

· الربط بني اال�ستخدام واالإن�ساء كاأهم اأ�س�ض النظرية ال�ظيفية، ولقد انعك�ض ذلك على الت�سكيل فلم تكن اأمناط 
متكررة، واإمنا كانت لها حرية الت�سكيل ح�سب متطلبات اأ�سحابها ويف اإطار الق�اعد االإ�سالمية.

· ت�س���ميم املبنى نبع من الداخل اإىل اخلارج) �س���امح ، د/ كمال الدين1991( ولي�ض العك�ض ولذا فقد احت�ى على 
الفن���اء الذي يعرب عن قلب املبن���ى، وال�اجهات جميًعا مفت�حة على هذا الفناء وكب���رية احلجم للته�ية واالإطالل، اأما 

الفتحات اخلارجية اإن وجدت فتك�ن �سغرية احلجم ومغطاة بامل�سربيات.
· خل���ق الت�اف���ق الهند�س���ي يف الفراغ���ات الداخلية على االأبع���اد الثالثة، وباختي���ار االرتفاعات التي تتنا�س���ب مع 

م�سطحات الفراغات الداخلية، مما جعل كل فراغ يق�م باملهمة التي وجد من اأجلها على ال�جه االأمثل.
·  معاجل���ة الظروف املناخية حيث ابتكرت العنا�س���ر املعمارية ال�ظيفية التى تخ���دم الظروف املناخية كاملالقف 
وال�سخ�س���يخة، والتي كانت تعترب كن�ع من تكييف اله�اء والتي در�س���ت فيها حركة اله�اء ب�سكل دقيق، كما ا�ستخدمت 
امل�س���ربيات التي كانت ال ت�س���مح لروؤية من خلفها وقد ارتبط ات�س���اع فتحاتها مب�س���ت�ى نظر االن�س���ان حيث ت�سيق هذه 
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الفتحات عند م�ست�ى النظر وتت�سع بالتدريج اىل اعلى هذا امل�ست�ى.
· ورغ���م ان العم���ارة التقليدية تتط�ر با�س���تمرار وت�س���ت�عب م�اد ومفاهيم ت�س���ميمية جديدة فان���ه يتحتم تقييم 
تاثريات اية م�اد او ا�سكال بديلة قبل تبنيها ، واذا ف�سلنا فى هذا فاننا �سنفقد املفاهيم ذاتها التى جعلت من التقنيات 

التقليدية حل�ال منا�سبة.

5- اأ�س�ص ت�سكيل املجتمعات العمرانية امل�ستدامة فى �س�ء املحاوالت التقليدية العربية
اهتمت روؤى ح�س���ن فتحى ملعاجلة امل�ؤثرات املناخية فى العمارة باملعاجلات التقليدية العربية وا�س���تخدام ال��سائل 
التقليدية النابعة من البيئة املحلية لتلبية احتياجات االن�سان العربى واملرتبطة بالتقنية املت�افقة فى البناء من خالل نظرة 
ح�سارية حتاول ان تق�م الثقافة املحلية وت�ؤكد ال�سخ�سية العربية حمددا ابعاد �سيا�سية واقت�سادية لهذا االجتاه تتطلب 
االعتماد على الذات، وال�س���عى اىل حل امل�ساكل املحلية بلجه�د الذاتية ، و�سد الفج�ة االقت�سادية التى يزداد ات�ساعها 
بني الدول املتقدمة . وقد ت�ؤكد روؤى ح�سن فتحى �سرورة تق�مب ال��سائل التقليدية فى الته�ية والتربيد تق�ميا علميا قبل 
تطبيقها او ا�ستباعدها من العمارة املعا�سرة. ولقد حاول ح�سن فتحى اثبات �سالحية مك�نات العمارة التقليدية مل�اجهة 
املتطلبات املناخية وذلك من خالل درا�سة اال�س�ض العلمية وراء االبتكارات املعمارية والعمرانية التقليدية من ابتكارات 
االن�سان بتلقائية ، ومات�فره البيئة من امكانيات وحل�ل ع�س�ية طبيعية اقرب اىل االن�سان منها اىل احلل�ل ال�سناعية.

ومن ثم ميكن تلخي�ض اأ�س�ض ت�سكيل املجتمعات العمرانية امل�ستدامة من خالل:
· الت�سكيـــل العمرانـــى ذو القيا�ض الن�سانى: �س���غر حجم التجمعات العمرانية بدرجة ت�فر امكانية حركة امل�س���اة 
وتقيد حركة املركبات اخلا�سة بدرجة حتقق تن�ع االمكانيات واخلدمات �سمن من�ذج �سبكى ملجم�عات من املجتمعات 

العمرانية امل�ستقلة مثل القرى ال�سغرية واملجاورات واالحياء العمرانية.
· الن�سيج العمرانى: تك�ين ن�س���يج وحدود وا�س���حة من خالل درا�سة االبعاد الثالثة للن�سيج لتك�ين ن�سيج متجان�ض 

عمرانيا واجتماعيا.
· الكثافة والن�سيج املت�سام: تكامل واحتاد تركيب العمران بدرجة تلبى االحتياجات وت�فر اخلدمات ملعظم ال�سكان.
· ت�سكيـــل الفراغـــات العامة العمرانية المنة: ان يك�ن ت�س���كيل الفراغات العامة ال ي�س���مل مباٍن �س���خمة احادية 

ال�ظيفة فى م�اجهة امل�سارات العامة حتى الت�سكل مناطق غري امنة.
· حتقيق التوازن الذاتى: ت�س���كيل مدينة مت�ازنة داخليا مع حماولة منع وتقليل م�س���اكل ا�ستهالك امل�ارد والطاقة 

باال�سافة اىل حتقيق الت�ازن البيئى والعدالة االجتماعية واالقت�سادية.
· ت�سكيل جتمع عمرانى مرن:حتقيق ق�ة ومرونة الت�سميم العمرانى واملعمارى للتجمع العمرانى من خالل مفه�م النهاية 
املفت�حة ونظم اال�ستدامة العمرانية Concept end – Open القائمة على م�ساركة العامة فى عمليات الت�سميم والتحكم.

6- اأ�سا�سيات من العمارة التقليدية مل�اجهة املتطلبات املناخية:

6-1 مواد البناء: 
يجب بذل عناية كبرية فى اختيار ) Fathy، Hassan، 1988(م�اد اجلدران وال�س���ق�ف و�س���مكها بحيث يتنا�سب 
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ذلك مع خ�ا�س���ها الفيزيائية بالن�س���بة للت��س���يل احلرارى)Fathy، Hassan، 1988(، واملقاومة احلرارية واالنفاذ 
احلرارى وعاك�س���ية ال�س����ء. حيث تتدفق احلرارة م���ن اخلارج اىل الداخل عرب اجل���دار اذا كانت درجة احلرارة فى 

اخلارج اعلى منها فى الداخل )�سكل-2،1(.

                 �سكل 1                                 �سكل 2     

ويتنا�سب معدل تدفق احلرارة فى اله�اء اخلارجى والداخلى وامل�ساحة املعر�سة من �سطح اجلدار واملنافذة احلرارية 
ال�س���املة) Global heat transmittance( التى ميكن ح�س���ابها بتحليل مك�نات املقاومة التى يبديها اجلدار لتدفق 
 )interfacial resistance ( احلرارة وتتك�ن املقاومة الكلية من مقاومة املادة نف�سها لتدفق احلرارة و املقاومة ال�سطحية
لل�سطح اخلارجى وال�سطح الداخلى. ومبا اأن هذه املقاومات تتحدد ب�سكل ا�سا�سى تبعا للظروف املتعلقة بدرجة احلرارة 
التى ال ميلك االن�سان قدرة كبرية على التحكم بها لذلك تنح�سر قدرة االإن�سان على التحكم مبعدل انتقال احلرارة عرب 
اجلدار فى امكانية اختيار مادة اجلدار التى حتقق العزل احلرارى املطل�ب. ولزيادة قدرة اجلدار على العزل احلرارى 
يجب خف�ض معامل االإنفاذ احلرارى قدر االمكان وذلك بزيادة �س���مك اجلدار اأو بالتقليل من ا�س���تعمال امل�اد امل��سلة 
للحرارة و اى انها تقاوم انتقال احلرارة خاللها ب�سدة. وفى كثري من االحيان يقت�سى بناء اجلدران من اكرثمن مادة 
واحدة، كما ه� مبني فى )�سكل-2( وذلك لت�فري العزل احلرارى الالزم واخل�سائ�ض اجلمالية املطل�بة فى احلائط .

فى عام 1964 مت بناء �ستة مبان جتريبية �سغرية كل من مادة خمتلفة لتقييم كلفة هذه امل�اد ومدى ت�افرها حمليا 
باال�س���افة اىل معرفة مدى ماميكن ان ت�فره من �س���روط الراحة املقرونة باملحيط احلرارى . ويربز من هذه االمناط 
ال�س���تة اثنان يختلفان اختالفا كبريا. احدهما بنى باكمله من الط�ب الطينى و�س���مك جدرانه 50 �س���م )20 ب��س���ة( 
و�س���كل �س���قفه خليط بني القبة والقب� اما الثانى فبنيت جدرانة و�س���قفة من ال�اح خر�سانة جاهزة �سمكها 10 �سم )4 

ب��سة( وفى ال�سكلني )4،3( امل�سطحات االفقية ومقاطع لكال املبنيني، على الت�اىل.
وقد اختربت هذه النماذج  فى دراجات احلرارة العالية ) 53،6 ف( فى ال�ساد�سة �سباحًا و ) 82،4 ف( فى الثانية 
بعد الظهر و ) 53،6ف( مرة اخرى فى الرابعة ع�سرا ، وتبني ان امل��سلية احلرارية للخر�سانة هى 0،9 بينما فى الط�ب 
الطينى 0،34، كما ان �سمك جدار الط�ب الطينى يبلغ خم�سة ا�سعاف االل�اح اجلاهزة ال�سنع. وهكذا تك�ن املقاومة 
احلراري���ة جل���دار الط�ب الطينى اكرب بثالث ع�س���رة مرة منها للحائط اخلر�س���انى اجلاهز ال�س���نع. وهى االعتدال 
الربيعى اخلريفى ) equinoxes(، وانقالب ال�سم�ض ال�سيفى وال�ستائى )Summer & winter solstics( مما كان 
.) Heat storage ( وحفظ احلرارة )lag e�ect ( قد وفر لنا معل�مات كاملة، خا�سة فيما يتعلق بالتباط�ؤ التدريجى
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6-2 الفناء الداخلى:
ظهر منط املبانى ذات االفنية الداخلية منذ بداأ احل�سارات والتى �سبقت عمارة املجتمعات اال�سالمية وقد ا�ستخدم 
فى املبانى ال�س���كنية والدينية منذ العمارة امل�سرية القدمية وفى عمارة مابني النهرين والعمارة االغريقية والرومانية 

والعمارة الفار�سية، )�سكل-5(.

   
)�سكل-5( م�سقط افقى لق�سر االخي�سر بالعراق ينب احد االفنية

)�سكل-5( م�سقط افقى لق�سر االخي�سر بالعراق ينب احد االفنية

وق���د وظفت هذه الظاهرة فى الت�س���ميم املعمارى للبي�ت با�س���تخدام مفه�م الفناء من اج���ل ت�فري الراحة املثلى 
املتعلقة باملحيط احلرارى، حيث يعمل على:

1- يعمل الفناء الداخلى كمنظم لدرجات احلرارة داخل داخل املبنى لياًل و نهارًا.
2- ت�فري فراغ هادئ داخل املبنى بعيدا عن ال�س��ساء اخلارجية.

3- ت�فري املطل املنا�سب ليك�ن بديال عن االجتاة اىل اخلارج بزراعة الفناء و تن�سيقه.
4- الف�سقية والربك ت�ساعد على تلطيف اله�اء وخف�ض درجة حرارته داخل الفناء وبالتايل داخل املنزل.

5- احلدائق ذات االأ�سجار ت�ساعد على التظليل وترطيب وخف�ض درجة حرارة اجل�.
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6-3 ال�ستائر املعمارية احلاجبة:
 ميكن ا�س���افتها مبا�س���رة للنافذة وتك�ن اال�س���الع قابلة للتحريك ويفيد هذا فى تنظيم اال�س���عاع ال�سم�سى وتدفق 

اله�اء اىل داخل احلجرات. كما فى) �سكل-6(.

)�سكل-6( ال�ستائر املعمارية احلاجبة

6-4 كا�سرات ال�سم�ض:
ت�س���تخدم عم�مًا ل�قاية واجهات برمتها من املبانى ذات اجلدران الزجاجية او الهياكل احلديدية او اخلر�س���انية. 
والكا�سرة ال�سم�سية امل�سممه جيدا العرتا�ض ا�سعة ال�سم�ض القدرة على خف�ض كمية احلرارة املكت�سبة اىل الثلث ، بيد 
ان هذا التخفي�ض ي�س���بب اعاقة الروؤية اىل اخلارج الذى كان ال�س���بب اال�سا�س���ى فى اختيار امل�سمم ال�ستعمال اجلدار 
الزجاجى )Fathy، Hassan، 1988( . وفى احلقيقة كا�سرة ال�سم�ض هى �سبيهة بال�ستائر امل�سلعة احلاجبة با�سثناء 
فارق الزيادة فى �سمك اال�سالع. ولي�ض علينا نبذ مفه�م كا�سرات ال�سم�ض اذ ميكن اال�ستفادة منه فى بع�ض احلاالت 

فى العمارة احلديثة وذلك باتخاذ تدابري خا�سة العطائها منظرا جماليا وتخفيف حدة ال�هج الناجت عنها.

6-5 امل�سربية:
اإن الت�س���مية )م�سربية( م�س���تقة من اللفظة العربية )�سرب( وتعنى فى االأ�سل )مكان ال�سرب( وكانت فى املا�سى 
عبارة عن حيز بارز بفعل التبخر الناجت عن حترك اله�اء عرب الفتحة. اما االن فيطلق اال�س���م على فتحة ذات �س���بكة 
منخلية خ�س���بية )wooden lattice screen( مك�نة من ق�س���بان خ�س���بية �س���غرية ذات مقطع دائرى نف�س���ل بينها 

م�سافات حمددة ومنتظمة ب�سكل هند�سى زخرفى دقيق وبالغ التعقيد، )�سكل -7(.

�سكل -7 مقطع فى قاعة ا�ستقبال فى منزل مبينا ا�ستخدام امل�سربية

وللم�سربية خم�ض وظائف، من هذه ال�ظائف:
1- �سبط مرور ال�س�ء.
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2- �سبط تدفق اله�اء .
3- خف�ض درجة حرارة تيار اله�اء.
4- زيادة ن�سبة رط�بة تيار اله�اء .

5- ت�فري اخل�س��سية .
وي��س���ح )�س���كل 7 ( كيف ميكن ا�س���تخدام امل�سربية فى ت�س���ميم امل�سكن الع�س���رى من خالل ت�سميم مل�سكن فى 
اململكة العربية ال�س���ع�دية يحت�ى على م�س���ربية فى اعلى الدور قاعة واخر فى امل�س���ت�ى االدنى فى احلجرات املجاورة 

.)Fathy, Hassan 1988(باال�سافة مللقف فى جهة اليمني
هذا الت�سميم يحت�ى على نظام مناخى كامل ي�سمل) امللقف واحلجرة والدور القاعة وال�سحن )الفناء الداخلى(. 

وتعمل الزخارف على ت�فري ان�سجام بني مقايي�ض العنا�سر املختلفة للمبنى كالقاعة التى يبلغ ارتفاع �سقفها 13 م.

6-6 ملقف الريح: 
فى املناطق احلارة اجلافة هناك �سع�بة تعرت�ض النافذة للقيام بال�ظائف الثالث جميعها: اال�ساءة، الته�ية، ت�فري 
الظل فمن اأجل اأن تق�م النافذة ب�ظيفه الته�ية يجب ان تك�ن �سغرية احلجم، وفى هذه احلالة قد ت�سبح اال�ساءة غري كافية. 
 ومن اأجل احل�س����ل على اإ�ساءة كافية ت�س���نع ن�افذ كبرية مما ي�سمح بدخ�ل تيارت اله�اء ال�ساخن من اخلارج، 
باال�س���افة اىل احداث �سط�ع �سديد ومزعج )Fathy, Hassan, 1988 (. لذلك ي�سبح من ال�سرورى حتقيق كل من 

هذه ال�ظائف على حده.
وقد ابتكر امللقف، �سكل -8، من اجل الته�ية وه� عبارة عن فتحات باالأ�سقف متثل مداخل لله�اء يدفع اىل داخل 
الغرف ليخرج من الفناء الداخلى الإمتام حركة اله�اء، وا�ستخدمت ال�سخ�سيخة ليخرج منها اله�اء القادم من امللقف 
. وتك�ن املالقف مائلة اال�سقف مثلثة اجل�انب ماعدا اجلهة التى ت�اجه تيارات اله�اء الذى ينحدر اىل الطابق ال�سفلى.

�سكل -8 م�سقط اأفقى مللقف

وكما يت�س���ح من �س���كل-8 فهذا املقطع ينب كيف يعمل امللقف باعتباره جزء من نظام كامل للتكييف. وفى �سكل-9 
ي��سح نتائج قيا�سات معدل تدفق اله�اء واجتاهاته التى قام بها طالب من مدر�سة العمارة التابعه للجمعية املعمارية 
)Architectural Association( بلندن فى الثانى من ابريل 1973. وت�ؤكد هذه القيا�سات طريقة تدفق اله�اء التى 

�سبق �سرحها ويتنا�سب ط�ل ال�سهم املبني فى ال�سكل و�سرعة اله�اء مقي�سة ب�حدة عدد االمتار لكل ثانية.
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وميكن ا�ستخدام امللقف فى ت�سميم املبانى الع�سرية بطريقة ت�سفى عليها جمااًل مثلما فعل املعمارى ب�ل رودولف 
)Paul Rudolf( فى ت�سميمه ملبنى مدر�سة العمارة بجامعة ييل.

�سكل -10 مقطع يبني كيف يعمل امللقف                         �سكل –9 مقطع يبني امللقف فى القاعة   

7- العمارة منخف�سة الطاقة:
نتيجة التط�رات ال�س���ديدة ونتيجة العجز ال�سديد اي�سا فى م�سادر الطاقة عامليا حدثت زيادة كبرية فى االهتمام 
مب�سكلة النق�ض احلاد فى م�ارد الطاقة على امل�ست�ى العاملى، فقد كانت الطاقة فى الع�س�ر القدمية ال متثل دورا مثل 
الدور الهام الذى متثله فى ال�قت احلا�س���ر فى فى كافة املجاالت احلياتية ، ويعترب قطاع املبانى من اكرث القطاعات 
امل�س���تهلكة للطاق���ة من ب���ني القطاعات احلي�ية فى اى جمتمع وخا�س���ة فى جمال تكييف الفراغ���ات الداخلية )تربيد 
وتدفئة(. وقد ادى ذلك اىل ابتكار اجتاهات جديدة لتخفي�ض الطاقة وحت�سني االداء احلرارى للمبانى. ومنها مااطلق 
علي���ه »العمارة منخف�س���ة الطاق���ة« Low Energy Architecture كاح���د نتائج هذا االجت���اه وكان البد من حماولة 

حت�سني االداء احلرارى وتخفي�ض الطاقة امل�ستخدمة فى املبانى وذلك كما يلى: 
1- التفعيل االيجابى للمك�نات البني�ية للمبنى.

1- الكفاءة احلرارية للمبنى. 
2- الت�سمني الفعلى للمك�نات البيئية.

2- الت�ظيف ال�اعى للطاقات البديلة واملتجددة.

7-1 التفعيل اليجابى للمكونات البنيوية للمبنى
يعنى ذلك اعادة ت�ظيف العنا�سر واملفردات الت�سميمية التى يت�سمنها املبنى ب�سكل اكرث ايجابية ومراعاة لل�اقع 
املحيط بحيث يتم من خاللها تقليل االعباء احلرارية ال�اقعة على املبنى ب�س�رة طبيعية منذ بداية الت�سميم ، وذلك 
وفقا لل�اقع الذى يقام فيه املبنى وينتمى اليه ،وبالن�سبة للمنطقة العربية التى تتميز بارتفاع درجات احلرارة . فالعمارة 
ونتاجاته���ا البنائية تقام عل���ى ار�ض ال�اقع ولي�ض فى اخليال وخلدمة افراد املجتم���ع وتلبية احتياجاتهم ، وتتكامل مع 
البيئة املحيطة بها ولي�ض العك�ض وه� ا�سافة مزيد من ال�سلبيات . وي�ستمل هذا التفعيل االيجابى على عن�سرين وهما:

اأ- الكفاءة احلرارية للمبنى:
ع���ن طريق زيادة تفعي���ل االداء احلرارى للمبنى)ت�سرب-اكت�س���اب( من خالل الدرا�س���ة ال�اعي���ة للبيئة املحيطة 
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والعنا�سر املناخية وانعكا�ض ذلك على اجل�انب الت�سميمية للمبنى من حيث:
- الدرا�سة البيئية للم�قع واختيار �سكل الكتلة البنائية املتكامل مع ال�ظيفة والبيئة احلرارية للم�قع.

- درا�سة الغالف اخلارجى للمبنى بكافة م�ستمالته حتى ل�نه وكيفية التحكم فى انتقال احلرارة من واىل املبنى.
- رب���ط املبن���ى بالبيئة املحيطة وت�ظي���ف العنا�س���ر البيئية)ا�س���جار-ناف�رات-نخيل...( كعن�س���ر مكمل لالداء 

احلرارى للمبنى من خالل الدرا�سة للت�زيع االيجابى لعنا�سر  تن�سيق امل�قع التى تتالئم ووظيفة وطبيعة املبنى.

ب- الت�سمني التفعيلى للمكونات البيئية:
املق�س�د بهذا الت�سمني التفعيلى ه� زيادة الكفاءة ال�ظيفية للعنا�سر امل�ج�دة فعليا بالبيئة)اال�ساءة - والته�ية(، 
وزيادة ا�ستغاللها وبالتاىل تقليل اال�ستخدام الزائد للطاقة وذلك باللج�ء اىل العنا�سر التى ت�ساعد فى حتقيق اق�سى 
ا�س���تغالل لال�س���اءة والته�ية الطبيعية وفق���ا ل�ظيفة املبنى وطبيعة البيئة التى ينتمى اليه���ا والت�زيع اجليد للفراغات 
الداخلية والفتحات مبا ي�سمن اال�ساءة والته�ية ال�سليمة، واللج�ء للمفردات املعمارية التقليدية )كاملالقف، امل�سربية، 

الفناء،.....( والتى ت�ساعد فى الته�ية اجليدة للمبنى.

7-2 التوظيف ال�سحيح للطاقات البديلة واملتجددة:
تنعم املنطقة العربية بامكانيات كبرية فى الطاقات البديلة واملتجددة والتى من بينها على �سبيل املثال ال احل�سر 

الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح:
- حيث تنعم كثري من الدول العربية بطاقة الرياح الهائلة والتى ت�سل �سرعتها الكرث من 10م/ث فى بع�ض الدول 
وت�س���ل ق���درات الطاق���ة املنتجة الأكرث من 445 ميجاوات . وه���ذه تعترب اأكرب قدرة انتاجية منتجة على م�س���ت�ى العامل 
وت�فر 450 الف طن من البرتول املكافئ ، وتخف�ض االأنبعاثات ال�س���ارة بالبيئة بح�اىل 900 الف طن من ثانى اك�س���يد 
الكرب����ن ، واالأه���م هنا ه� اأن الطاق���ة الناجتة عن مزارع الرياح متتاز عن غريها من امل�س���ادر املتجددة اأنها ميكناأن 

تعمل فى جميع االأوقات ليال ونهارا فى ظل ت�اجد رياح بامل�قع.
- اأما عن الطاقة ال�سم�سية فهى اأحد اأهم الطاقات الطبيعية املت�فرة لدينا فى املنطقة العربية ، وميكن ا�ستغاللها 
ايجابيا عن طريق ال�س���خانات ال�سم�س���ية اأو اخلاليا ال�س�ئية، او ا�ستخدامها كما هى بدون التح�يل اىل طاقات اخرى 
وه� ما يطلق على العمارة ال�س���لبية، وه� ا�س���طالح يعنى بت�فري مايلزم من طاقة حرارية دون اللج�ء اىل ا�س���تخدام 

و�سائل تدفئة او تربيد م�ستمدة من البرتول اأو الكهرباء وغريها من الطاقات املل�ثة للبيئة.
- وق���د ك���رث فى االأونة االأخرية احلديث عن الطاقة امل�س���تمدة من باطن االر�ض ، والتى كان يعتمد عليها االن�س���ان 
القدمي للحماية من طبيعة املناخ بجعل من�س����ب املبنى منخف�ض اأ�س���فل �سطح االر�ض لالأ�ستفادة من التدفئة والتربيد 
الطبيعى لباطن االر�ض والتى تعمل كعازل طبيعى من الع�امل اجل�ية ومكيف للبيئة الداخلية. وحديثا قد ا�س���تخدمت 
تل���ك االأجتاهات فى املعاجلات احلرارية للمبانى حتى و�س���ل بع�س���ها ب��س���ع املبنى بكاملة حتت �س���طح االر�ض. ومن 
املالحظ اأن طاقة باطن االر�ض تختلف من عمق الأخر وهناك العديد من الدرا�سات لكيفية االأ�ستفادة من تلك الطاقة 
و�سخها اىل املبانى وا�ستخدامها فى )تربيد- تدفئة( املبنى ، وامل�ستخدم من تلك الطاقات هى ذات االأعماق الب�سيطة 
م���ن تقنيات متط�رة ت�س���خها للمبانى نظ���را الرتفاع تكلفة طاقات باطن االر�ض العميقة ، وبالتاىل عدم اقت�س���اديتها 

وبالتاىل حتتاج اىل مزيد من االبحاث والدرا�سات.
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 ون�س���تخل�ض م���ن ذلك ان���ه مع زيادة املعرفة العلمية لعل�م املناخ وطبيعة امل�اد ا�س���بح من املمكن ت�س���ميم املبانى 
بحي���ث تفى باق�س���ى احتياجات مل�س���تخدميها من الطاقة با�س���تخدام الطاق���ات الطبيعية املتج���ددة النظيفة  ودورها 

االأ�سا�سى فى عدم تل�ث البيئة.

8- و�سائل تر�سيد ا�ستهالك الطاقة يف قطاع االأبنية:
اإن نظ���ام الطاق���ة يف البناء نظام مرتابط ت�ؤثر عنا�س���ره يف بع�س���ها البع�ض، لذا فاإن تر�س���يد ا�س���تهالك الطاقة 
فيه ي�س���تلزم التعامل مع خمتلف هذه العنا�س���ر. فمثال تت�قف اأحمال التكييف يف البناء على كمية احلرارة ال�سم�س���ية 
الداخلة اإليه، وعلى احلرارة الناجتة عن نظام االإنارة به. لذا يجب معاجلة م�سدر الك�سب احلراري ومعاجلة االأحمال 
الناجتة عن االإنارة قبل تق�مي مدى احلاجة اإىل �سراء جتهيزات التكييف اأو حتديد قدراتها ولذلك ، يتحتم النظر اإىل 

البناء كنظام متكامل عند حتديد االإجراءات االأن�سب لرت�سيد ا�ستخدام الطاقة.
وت�سنف ال��سائل املتاحة لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة وحت�سني كفاءة ا�ستخدامها يف هذا القطاع وفق ثالث حزم من 

ال��سائل هى:

8-1 و�سائل ترتبط بالبناء:
8-1-1 الت�سميم املعماري البيئي:

وه���� مراع���اة ت�س���ميم املبنى مبا ي�ائ���م الظ���روف البيئية،والطب�غرافي���ة، واملناخية املحيطة ومتغ���ريات الطاقة 
ال�سم�سية مب�قع البناء، ومبا يرفع من كفاءته احلرارية. ويف هذا املجال، يتم درا�سة خ�سائ�ض م�قع البناء، وعالقته 
مبتغريات الطاقة ال�سم�س���ية، وحتديد �س���كله)املقطع االأفقي، واالرتفاع الطابقي، وعدد الط�ابق(، وت�جيهه بال�س���كل 
املنا�سب، واختيار حجم الفتحات (االأب�اب والن�افذ) وم�اقعها يف واجهات املبنى مبا ي�سهل التحكم يف كميات احلرارة 

ال�سم�سية الداخلة اإليه �سيًفا و�ستاءً، وي�ؤدي اإىل تخفي�ض االأحمال احلرارية للمبنى.
8-1-2 املواد امل�ستخدمة يف التنفيذ:

  ترتبط ن�عية امل�اد امل�س���تخدمة يف تنفيذ املبنى، بعنا�س���ره الت�س���ميمية البيئية، خا�سة الغالف اخلارجي. ذلك 
حيث ميكن اأن يت�سمن الت�سميم بدائل خمتلفة خلف�ض احلمل احلراري للمبنى، اأهمها: 

· ا�ستخدام م�اد حملية لها �سفة اال�ستدامة: وهذا يعنى ت�فري الطاقة فى ت�سنيعها ونقلها وتركيبها واي�سا �سه�لة 
ا�ستخدامها ورخ�ض ثمنها مع احلاجة لتط�ير ادائها مثل الطني التى حتتاج ملزيد من البح�ث با�سافة م�اد مثبتة مثل 

اجلري واال�سمنت واال�سفلت.
· ا�ستخدام م�اد ذات طاقة اقل فى ت�سنيعها: مثل امل�اد الطبيعية وهى اقل حاجة للطاقة عن اخلر�سانة او الفيرب جال�ض.

· ا�ستخدام م�اد منا�سبة للظروف املناخية: م�اد ذات م�سامية تعمل كعازل حرارى
· ا�ستخدام م�اد اقل تل�ث للبيئة الداخلية.

· ا�ستخدام م�اد بناء ت�ساعد على ال�سيطرة والتحكم فى م�ست�يات الرط�بة.
· ا�ستخدام م�اد معا�سرة مت�افقة بيئيا وتت�افق مع ظروف املناخ.
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8-1-3 العزل احلراري للغالف اخلارجي لالأبنية:
ميثل العزل احلراري واحًدا من اأهم و�سائل خف�ض االأحمال احلرارية للمباين، حيث ي�ستخدم م�اد عزل ذات انتقالية 
حرارية منخف�سة، ت�ؤدي اإىل خف�ض احلرارة املكت�سبة اأو املت�سربة من عنا�سر املبنى. وميكن تطبيق العزل احلراري يف جميع 
اأن�اع االأبنية، القائم منها اأو الذي يبنى حديًثا، وخا�سة يف املناطق التي تتباين فيها الظروف املناخية ب�سكل وا�سح خالل 
ف�س�ل ال�سنة. وترتاوح ن�سبة ال�فر يف كمية الطاقة الالزمة الأغرا�ض التدفئة اأو التربيد، نتيجة ال�ستخدام العزل احلراري، 
بني 25 و 75 يف املائة، وذلك طبًقا لن�ع امل�اد امل�ستخدمة يف البناء من جهة، ون�ع و�سمك العزل احلراري امل�ستخدم من 
جهة اأخرى. وعلى ذلك فاإن العزل احلراري ي�ؤدي اإىل تاأمني �سروط الراحة احلرارية للعمل اأو االإقامة يف املبنى على مدار 
العام كما يحقق ف�ائد اقت�سادية متعددة نتيجة خلف�ض االأحمال احلرارية، وبالتايل وفر ال�ق�د امل�ستخدم يف التكييف. 

8-2 و�سائل ترتبط بالتقنيات والنظم عالية الكفاءة:
وفيما يلي عر�ض م�جز الأهم ما يت�فر حالًيا من تقنيات ونظم عالية الكفاءة، ميكن ا�ستخدامها لل�فاء باحتياجات 

قطاع االأبنية: 
8-2-1 معدات الإنارة عالية الكفاءة

ميثل ا�س���تهالك الطاقة يف االإنارة اأحد اأكرب)�سرى طه / حمم�د2007 ( اال�ستهالكات يف قطاع االأبنية ف�سال عما 
يرتتب عليه من زيادة يف احلمل احلراري الالزم للتكييف، لذا فا�ستخدام اأجهزة اإنارة عالية الكفاءة ي�ؤدي اإىل خف�ض 
ا�س���تهالك الكهرب���اء لكل من االإنارة والتكييف مًعا، مما ميكن اأن يخف����ض اأحمال ذروة الطلب، ويحد من احلاجة اإىل 
اإدخ���ال حمط���ات الت�ليد االحتياطية ذات االأداء االأقل كفاءة يف اخلدمة، وتت�فر حالًيا م�س���ابيح اإنارة كف�ؤة ت�س���تهلك 
كمية طاقة اأقل، مع احلفاظ على ذات م�ست�ى االإنارة املطل�ب، وميكن اأن ت�ؤدي اإىل حتقيق وفر يف الكهرباء امل�ستهلكة 
يرتاوح بني 53 و 82 يف املائة، وذلك ح�س���ب ن�ع املبنى �س���كني اأم جتاري،  ون�ع امل�س���ابيح التي يتم ا�س���تخدامها. هذا 

وباالإ�سافة اإىل م�سابيح الفل�ري�سنت االأنب�بية امل�فرة للطاقة، فمن اأهم امل�سابيح احلديثة عالية الكفاءة: 
· م�س���ابيح الفل�ري�س���نت املدجمة والتي ت�س���تهلك ح�ايل 20-25 يف املائ���ة فقط من القدرة والطاق���ة الكهربائية 
للم�س���ابيح املت�هجة التي ت�س���در نف�ض الفي�ض ال�س����ئي. وي�سل مت��س���ط عمر هذه امل�س���ابيح اإىل 10 اأ�سعاف عمر 

امل�سباح املت�هج )جدول1-1(
· م�سابيح االنفراغ ذات الكثافة العالية HID ومنها : م�سابيح هاليد املعدنية املدجمة ، وم�سابيح بخار ال�س�دي�م 

ذات ال�سغط العايل، وم�سابيح بخار الزئبق. 
جدول)1-1( ي��سح مقارنة بني ملبات الفتيلة العادية ال�هاجة واللمبات امل�فرة للطاقة او الفل�ر�سنت

ملبات امل�فرة للطاقة اوالفل�ر�سنتملبات الفتيلة ال�هاجة

قدرة اللمبة ل�مني/واتفي�ض اال�ساءةالقدرة
ل�مني/واتفي�ض اال�ساءةبالباال�ست

15
25
40

100

120
230
430

1380

8
9.2

10.75
13.8

14
25
50

122

460-480
800-1230
600-3000

4800  5400-

22.9-34.2
32  49.2-

32-60
39.3-44.3
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8-2-2 معدات نظم التكييف والتدفئة
تتن�ع نظم التكييف والتدفئة امل�ستخدمة يف قطاع االأبنية بني نظم فردية، ونظم مركزية بقدرات خمتلفة، وكذلك 
تتباي���ن ه���ذه ا ملعدات بني معدات تربي���د اأو تدفئة فقط، اأو نظ���م متكاملة للتكييف لكال الغر�س���ني، لذلك فاإن تط�ير 
املع���دات والنظ���م يف هذا املجال غلب علي���ه تط�ير املك�نات لتك�ن اأكرث كفاًءة مث���ل : »املبادالت احلرارية – حمركات 
عالية الكفاءة؛ �س����اغط ومراوح متغرية ال�س���رعة؛ و �سائط تربيد متط�رة ... الخ- وعلى ذلك، فاإن تر�سيد ا�ستهالك 

الطاقة يف التكييف والتدفئة ميكن اأن يك�ن اي�سا من خالل:
1-ا�ستخدام نظم متكاملة عالية الكفاءة، مثل نظم امل�سخات احلرارية املتط�رة للتدفئة املركزية.

2- عدم ا�س���تخدام املقاومات الكهربائية للتدفئة نظًرا ال�س���تهالكها املرتفع، مع ا�ستخدام اأجهزة التدفئة الفردية 
ما اأمكن، و�سمان العزل اجليد ملجاري اله�اء.

8-3 �سخانات املياه واأجهزة التربيد والتجميد
8-3-1 �سخانات املياه

البد من ت�سجيع ا�ستخدام ال�سخانات ال�سم�سية ويك�ن ذلك من خالل االتى:
1- جعل ا�سعار ال�سخانات ال�سم�سية فى متناول اجلميع مبا ي�سمن التح�ل اىل ا�ستخدامها مع الت��سع فى انتاجها وتط�يرها.
2- دعم احلك�مات الأ�سعار وحدات الت�سخني وت�سجيع ان�ساء امل�سانع املنا�سبة النتاج هذه ال�حدات حمليا ، واعطاء 

ح�افز الأنتاجها على نطاق وا�سع وبكفاءة منا�سبة.
3- ت�سميم املبانى بحيث يراعى اجتاهات ال�سم�ض بالن�سبة لها حتى تتمتع بفي�ض �سم�ض كاف لت�سغيل ال�سخانات ال�سم�سية.
4- و�س���ع قي�د على ا�س���تخدام �س���خانات الكهرباء والغاز فى حالة ت�فر ال�س���خانات ال�سم�س���ية من خالل كل من 

التعريفات اجلمركية والتعريفة الكهربائية وال�سرائب...الخ.
8-3-2 اأجهزة التدفئة والتكييف

ال �سك ان تط�ر املبانى من احلائط ال�سميك ذى العزل احلرارى العاىل- اىل املبانى احلديثة ذات اجلدران االأقل 
�سمكا و ومن ثم االأقل عزال- له اأثره على انت�سار اجهزة تكييف اله�اء بالن�سبة للدول احلارة مثل منطقتنا العربية.

وهن���اك اجراء- رغم ب�س���اطته- اال انه اثبت فعاليت���ه فى دول كاليابان مثال وه� �س���بط اجهزة التحكم احلرارى 
الجه���زة التربي���د ، بحيث ال تبدا اال عند ارتفاع درجة احلرارة عن حد معني -28 فاأعلى فى اليابان- واجهزة التدفئة 

اال عند انخفا�ض احلرارة عن حد معني -18 فاأدنى .

9- بي�ت الطاقة ال�سم�سية- اجتاه معا�سر لرت�سيد الطاقة
يبنى البيت ال�سم�س���ى �س���كل-10 لالأ�س���تفادة من ا�سعاع ال�س���م�ض تر�س���يدا للطاقة التقليدية امل�ستخدمة ) الغاز – 
كهرباء – نفط( فى اغرا�ض التدفئة عالوة على زيادة و�سائل الراحة داخل املنزل و وهى بي�ت ذات ن�افذ كبرية على 
واجهتها اجلن�بية، ويجب ان نفرق بني هذه البي�ت او املنازل وتلك التى تركب �س���خانات �سم�سية على ا�سطح منازلها، 

اى ت�ستخدم نظما �سم�سية فعالة ولي�ست خاملة.
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�سكل – 10 البيت ال�سم�سي

وقد بدا االهتمام بت�سميمات وان�ساء هذه املنازل، اأ�سا�سا لالقت�ساد فى نفقات التدفئة املنزلية، ولعل ازمة الطاقة 
العاملية فى اأوائل ال�سبعينات من القرن الع�سرين قد متخ�ست عنه تقنيات حديثة بل تخفي�ض جديد فى جمال الت�سميم 

املعمارى وه� ت�سميم البي�ت ال�سم�سية وتخطيط املدن ال�سحراوية واملدن ال�سياحية التى تتك�ن من هذه البي�ت.
والبي�ت ال�سم�سية تختلف كثريا عن البي�ت التقليدية وتزيد تكلفتها عن مثيلتها مبا يرتاوح 10% و20% من اجماىل 
تكلفة االن�ساء وهذا وميكن اعادة جتهيز املبانى القائمة بالنظام ال�سم�سى اخلامل بنجاح. كما انها تقل�ض من نفقات 

التربيد )التكييف( وكذلك االنارة حيث تك�ن اكرث برودة فى ال�سيف واكرث ا�ساءة.
واختيار اجلهاز اخلامل ال�سم�سى لكل بيت ه� فن رفيع ، اذ يجب على املهند�ض املعمارى ان يدر�ض متطلبات وعادات 
وتقاليد كل �ساكن لهذا البيت ، كما يدر�ض الظروف املناخية والطب�غرافية املحلية ودرجات احلرارة داخل البيت وتقلبات 
درجات احلرارة مابني الليل والنهار . كذلك عليه ان ياخذ فى اعتباره اي�سا النباتات املحيطة باملنزل . وبذلك تك�ن العنا�سر 
ال�سم�سية –اى الداخلة فى ت�سميم املنزل ال�سم�سى اخلامل- اكرث فعالية واقل تكلفة عند دجمها اثناء مراحل تخطيط املنزل.

10- اخلال�سة
يخل�ض البحث اإىل اأهمية حتديد ا�س���رتاتيجية منا�س���بة تتجه نح� الت�ازن البيئى، وتعتمد على التكن�ل�جيا البيئية 
املالءمة وتتخذ من الطبيعة م�س���در اأ�سا�س���ى لالبتكار . مع اإعادة التقييم لطرق الت�سميم والبناء مبا يعك�ض االهتمام 
بالعمارة البيئية املتكاملة التى تق�دنا نح� البحث عن م�س���ادر غري تقليدية للطاقة واأ�س���اليب جديدة لرت�س���يدها. كما 
اأنه من االأهمية اعتماد املعمارى على املقايي�ض البيئية فى حتديد الت�ازن الفكرى اأثناء اأداء عملية الت�سميم املعمارى 
و�س�ال ل�سكل الكتلة النهائى والفراغ املعمارى، والذى يجب اأن يعك�ض املتطلبات االجتماعية املتغايرة ويهتم مب�ا�سفات 

م�اد البناء لتك�ن معا�سرة ومت�افقة مع البيئة لتحقيق ما ي�سمى بالعمارة البي�مناخية امل�ستدامة.

11- الت��سيات
1- اهمية تط�ير التعليم املعمارى والدرا�س���ة االكادميية  واالهتمام بالثقافة البيئية والتى ميكن ان تلعب دور كبري 
جدا فى خلق جيل من املعماريني على دراية بكل مايحدث من تط�ر فى العمارة العاملية ومدى اال�ستفادة من ذلك فيما 

يت�افق مع ظروفنا البيئية املحيطة.
2-حتفيز وت�س���جيع احلك�مات من خالل دعم الدرا�س���ات واالبحاث والندوات ون�س���ر ال�عى البيئى)دور االعالم(  



م.عبري على حرمى

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
21

لت�س���جيع كافة املحاور املت�س���لة بتح�س���ني االداء احلرارى وت�فري الطاقة امل�س���تخدمة فى املبانى فى �س�ء ابتكار طرق 
بديلة منخف�سة التكلفة.

3- التاأكيد على اأهمية حتقيق التكامل بني االأداء ال�ظيفي واالنتفاعي للمبنى من ناحية واالأداء اجلمايل االإبداعي 
من ناحية اأخرى يف املباين املعا�سرة، لتفيد يف رفع م�ست�ى االأداء ال�ظيفي واالبداعي فى العمارة.

4- �سرورة االرتقاء مب�ست�ى ممار�سي العمل املعماري عن طريق تنمية الدرا�سات االبداعية يف التعليم املعماري .
5- اختيار اأ�سل�ب االإن�ساء الذى يحقق الدور ال�ظيفى للمبنى من خالل مراعاة اال�ستجابة اإىل املناخ، التكن�ل�جيا، 

احل�سارة وامل�قع ، وهذا ماتعك�سة فل�سفة العمارة الب�مناخية.
6- ال��س�ل اإىل اأعلى راحة حرارية مل�ستخدمى الفراغ مع اأقل ا�ستهالك اأ�سا�سى للطاقة، وذلك من خالل م�ؤ�سرات 

عملية الت�سميم امل�ستدام.
7- من اأهم خط�ات العمل البيئى ه� اإقناع العمالء بالف�ائد الناجتة عن كفاءة الت�سميم البيئى.

8- ا�ستخدام م�اد البناء املعا�سرة يتطلب تطبيق العديد من الدرا�سات واالإجراءات التى ت�سمن ا�ستعمالها فى اإطار بيئى.
9- اأهمية ال�عى البيئى فى جماالت الت�س���ميم املعمارى واحل�سرى والتخطيط العمرانى بهدف ت�افقها مع البيئة 

الطبيعية املحيطة.
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Abstract
Many theories and  trends to determine the meaning of the concept and a clear and 
functional planning of cities and architecture and to find a place that meets the needs 
of humanity without prejudice to the relationship of the human environment.
Relationship of  humanity to the environment indicate the importance of the impact of 
this environmental dimension to the city planning construction, architecture is the mirror 
reflecting the true realities of our environment and all elements of the climate and the 
evolution of social, scientific, technological and cultural .... and without a doubt that the 
Islamic civilization is one of the greatest civilizations because of its distinct character 
unique and constantly evolved to suit the nature and circumstances of each stage we 
are going through, it was the harmonization of Islamic buildings and environmental-
friendly and functional expression of sincerity in achieving the standards in addition to 
aesthetic and creative, and the most beautiful architecture in the Islamic humanitarian 
measure, which is built upon, this human dimension in architecture bring them into 
line with Islamic principles and traditions, climate and the spirit of Islamic civilization.
Never in human history have that a human could live long when entered in a state of 
antagonism with the environment, and will not for any human group, to investigate any 
of the achievements of civilization, if this gone on the road. We recall, for example, is not 
limited and that there has been adopted in the past two decades - specifically - patterns of 
architecture, construction and the measures do not correspond to the basic environmental 
data in which we live and the result was that we now pay a high price at different levels,
including the disappearance of the great architectural heritage that has left us first, 
and the loss of our personality, which as long as their cities from the rest of the world 
throughout history and the depletion of some of our energy to make life possible in the 
homes of the main drawback in this case it is strange, for the expatriate environment.




