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ملخ�ص
احلراري  للنظام  املحددة  والعنا�سر  احلارة  مبنطقتنا  العمراين  للمناخ  البيئي  النظام  البحث  ي�ستعر�ض 
املناخ  على  وال�سناعى  العمرانى  النم�  زيادة  تاأثري  ثم  ومن  النظام احلراري  ذلك  ت�ازن  واآليات  بالعمران، 
العمرانى وعلي اختالل ميزان الطاقة. كذلك يتناول البحث مظاهر التح�ل يف العمران املعا�سر ذو التقنيات 
العالية واملت�سبب يف زيادة التل�ث احلراري مبا يح�يه من امتداد افقي ورا�سي للكتل، والفراغات اال�سفلتية 
املمتدة واملحيطة بالتجمعات حيث االول�ية للحركة االلية، كذلك الغالف الزجاجي واملعدين للكتل باملناطق 
احلارة، وم�اد البناء والنه� التي تع�ق تنف�ض املبني الذي ميثل الغالف الثاين لالن�سان بعد جلده ومالب�سة، 
العمران،  قبة  خالل  الكهرومغناطي�سية  امل�جات  وانت�سار  املباين  ال�سطح  ال�سيئ  اال�ستخدام  ايل  باال�سافة 
عمليات  من  مايحدث  واخريا  امل�ارد،  فقد  املت�سببة يف  الت�سجري  ونظم  املدن  بخر  وق�س�ر  الليلية  واال�ساءة 
العمار الغالف اجل�ي واخلليج العربي ذلك االعمار التقني امل�ؤثر �سلبا علي البيئة والغالف اجل�ي الذي نحيا 
به وفية، بدال من اعمار االر�ض امل�ات امل�ستخلفني فيها والتي باعمارها يت�ازن املناخ العمراين ال�سالح لبقاء 

الكائنات احلية على ك�كب االر�ض.
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مقدمة 
رغ���م ما نعانيه حاليا ومنذ مطلع القرن املا�س���ي من م�س���كالت التغريات املناخية نتيجة اال�س���راف يف ا�س���تهالك 
الطاقة االحف�رية وانبعاثاتها املل�ثة، بالقدر الذي ال ي�س���تطيع عليه الغالف اجل�ي التخل�ض من تلك املل�ثات وجتديد 
عنا�سره . ثم اجتاه الغرب ايل البحث يف ايجاد طاقات بديلة منذ حرب اكت�بر1973 وحذر البرتول العربي، واجتاههم 
لفر�ض �سريبة علي الدول الباعثة للمل�ثات امل�ؤثرة علي املحيط احلي�ي . اإال اننا جند معظم اجلهات امل�س�ؤلة باملنطقة 
مل ت�س���ت�عب اأهمية تر�سيد الطاقة والت�افق مع البيئة خا�س���ة يف قطاع االعمار، وكاأننا تنا�سينا تعاليم الر�س�ل اخلامت 

يف االعمار االيجابي وق�ل احلق تعايل يف اأمانة احلفاظ علي املحيط احلي�ي. 
قال تعايل: » اإنا كل �س���يئ خلقناه بقدر » )القمر49( – » وخلق كل �س���يئ فقدره تقديرا« )الفرقان2( – »واالر�ض 

مددناها واألقينا فيها روا�سي واأنبتنا فيها من كل �سيئ م�زون« )احلجر19( 
وق���د ا�س���تمرت العمارة املحلية التقليدية – الت���ي قامت علي مبادئ واعراف وثقافة �س���ائدة ولها عمال وحرفيني،  
وا�س���تدامت الأجي���ال لت�افقها م���ع البيئة الطبيعي���ة واالجتماعية واالقت�س���ادية للم���كان والزمان – عرب احل�س���ارات 
والثقافات املختلفة حتي منت�س���ف القرن التا�س���ع ع�س���ر وبداية ت�س���نيع م�اد البناء واحلديد واخلر�سانه امل�سلحة، ثم 

التزايد ال�سكاين من دون م�اكبته بتنمية للم�ارد املحلية مع زيادة ال�سل�ك 
اال�ستهالكي واحلراك االجتماعي والتناف�ض املادي وعدم التم�سك بتعاليم الدين، واحل�سارة املادية امل�سيطرة.

�سكل 1العمارة التقليدية �سكل يتبع املناخ )1، �ض22(

في�ستهلك قطاع الت�سييد ن�سبة 40% من الطاقة العاملية يف ا�ستخراج وت�سنيع ونقل وت�سييد املباين بتكلفة 400 بلي�ن 
دوالر �سن�يا، وانبعاث ثلث ن�سبة غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن الناجت عن احرتاق ال�ق�د احلفري)5 �ض22( وبالتايل زيادة 
ظاهرة الدفيئة وهي ارتفاع درجة حرارة الياب�ض، بخالف ت�لد نفايات اليتم تدويرها وال تتحلل، وت�س���رب م�اد �س���امة 

وانبعاثات �سارة من عمليات التنقيب والت�سييد. 
باال�سافة ايل طاقة تكييف اله�اء امليكانيكي التي حتافظ علي ن�سبة كبرية من اله�اء الداخلي وت�سبب اي�اء وانت�سار 
الفطريات وحب�ض املركبات الع�س�ية املتطايرة مب�اد النه� الداخلي غري امل�سامية امل�سنعة من البرتوكيماويات والباعثة 
للغازات ال�س���امة، كامل�كيت واحل�ائط البال�س���تيكية واال�س���قف ال�س���ناعية، وما يرتتب عليه من �س���عف جهاز املناعة 
وانت�سار الفريو�سات ومن ثم حاالت احل�سا�سية باأن�اعها، والتكاليف الطبية مباليني الدوالرات لعالج املتاأثرين باله�اء 
املل����ث  – م����اد النه� غري امل�س���امية متثل 30% من املباين احلديثة علي م�س���ت�ي العامل . واالمتداد امل�س���تمر واملكثف 
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للم�س���احات املبنية العمرانية ي�س���حبه متطلبات الطاقة التى تزيد �س���ن�يًا مب�عدل 4%  ( 13، �ض95) والتى لها التاأثري 
ال�سلبى على املناخ على املدى البعيد. 

وفى حني يعادل املت��س���ط العاملى مليزان االإ�س���عاع radiation balance 200�س���عر حرارى / �سم2 / ي�م، جند اأن 
احلرارة املنبعثة من امل�سادر ال�سناعية والعمرانية باملناطق املركزية ملدن �سمال اأمريكا )ني�ي�رك – م�نرتيال ( تعادل 
100 – 400 �س���عر، وبذلك تتعدى حرارة طاقة العمران حرارة الطاقة امل�س���تقبلة من االإ�س���عاع ال�سم�سى. و�سيت�ساعف 
مق���دار الطاقة احلرارية بطبقة اله�اء ال�س���طحية boundary layer فى القرنني القادمني لت�س���ل اىل 100 % 
بالن�س���بة لطاقة حرارة ال�س���م�ض ال�اقعة على الغرب االأوربي )13(. وهذا يق�د العامل اإىل التنب�ؤ بعمليات تغري الطاقة 
وتغريات مناخية حملية، وعلى م�ست�ى املناخ العام فقد وجد اأن قطع غابات االأمازون باأمريكا له التاأثري فى قلة م�ست�ى 
الندى ف�ق ال�س���حارى اجلافة )ب�س���مال اأفريقيا( مما يجعلها تزداد جفافًا. وتعطى اأج�اء املدن ال�س���ناعية احلالية 
فكرة لع�اقب تغريات النظام احلرارى والتغريات املناخية املحلية و االأقليمية، كاالأمطار احلم�س���ية التى �س���قطت على 
اأملانيا يف اوائل القرن املا�س���ي واتلفت الزرع واملياه ال�س���طحية ، وال�س���باب االأ�س����د الكثيف الذى غطى نهار لندن فى 

دي�سمرب عام 1952 واأدى ل�فاة 6000 �سخ�ض وا�سطرهم ال�ستعمال االإ�ساءة ال�سناعية ملدة ي�مني .

  
 �سكل 2 م�سئ�لية البالد املتقدمة عن االنبعاث ال�سناعي لغاز ثاين اك�سيد الكرب�ن)3، �ض 100(

اأول:  تتلخ�ض العنا�سر املحددة للنظام احلراري بالعمران يف التايل:
اختالف تدفق اله�اء العمراين بفعل كتل املباين ) ن�سيج الكتلة العمرانية (.  1-1

التخزين احلراري لالإ�س���عاع ال�سم�س���ي بالكتلة العمرانية ذات امل��سلية احلرارية العالية، نتيجة زيادة ال�سعة   2-1
التخزينية لها باملقارنة بالرتبة الطبيعية. 

1-3   الطاقة املكت�سبة نتيجة الن�ساط الب�سرى.
1-4  التل�ث الناجت من زيادة الن�ساط احل�سري.

مع���دل البخر العمراين ) بخر امل�س���طحات اخل�س���راء والهط����ل ( امل�ؤثر يف خف�ض ح���رارة اله�اء العمراين   5-1
وتر�س���يحه، والذى ينخف�ض نتيجة قلة امل�س���طحات اخل�س���راء داخل الكتلة العمرانية وح�لها، ونتيجة الكثافة الراأ�سية 
للكتلة العمرانية.ويوؤثر زيادة النمو العمرانى وال�سناعى على املناخ العمرانى وعلي اختالل ميزان الطاقة او النظام 

احلراري بالعمران كالتاىل:)12( 

اأ -  اختالف النظام احلرارى حيث تزيد حرارة ت�س���خني الرتبة واالأ�س���طح مع �س���ع�بة فقدها لياًل ب�سبب اختزان 
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الكتل العمرانية املتزايدة راأ�سيًا واأفقيا حلرارة امل�جات الط�يلة، وت�لد تيارات احلمل بفرتة �سك�ن اله�اء لياًل و�سع�بة 
ت�س���ريف حرارة اله�اء اإيل الطبقات العليا ب�س���بب كثافة تك�ن ال�س���حب ال�س����داء – االحتبا�ض احلرارى اأو اجلزيرة 

احلرارية – نتيجة زيادة اكت�ساب حرارة الطاقة ال�سناعية والتل�ث الزائد با�ستمرار ال�قت.
ب - التغـــريات الدوريـــة يف الرطوبة الن�سبية حيث تفقد حرارة البخر اأو احلرارة الكامنة ب�ا�س���طة حركة اله�اء 
نهارًا، اإال انه يف الليل متت�ض الكتلة العمرانية ال�ساخنة الندى من اله�اء واالأ�سجار املحيطة من خالل تيارات احلمل، 
وبذلك تع�ق املبانى املمتدة راأ�س���يًا واأفقيا و�س�ل الندى اإىل الرتبة ويقل املحت�ى املائي باله�اء املحيط ويزيد اجلفاف 
به�اء عمران احل�سر، كذلك تع�ق الطرق املر�س�فة واال�سفلتية الت�سرب اأو الرت�سيح الطبيعي للماء ) ندى الفجر( اإىل 
الرتبة، وفى نف�ض ال�قت يع�ق احلركة العل�ية للماء اجل�فى ) ال�س���اخن ( وماء الرتبة ولهذا مينع بخر �س���طح الرتبة، 
بخ���الف البخر ال�س���ريع للري الزراعي املك�س����ف وبالتايل متلح االأر����ض الزراعية املفت�حة باملناط���ق احلارة وفقدها 
لالأبد، ويحدث تغري فى منط الهط�ل على امل�ساحات العمرانية ونظام دورة املياه، فيك�ن ال�سيف اأكرث جفافًا وال�ستاء 
ذا اأمط���ار منهمرة )13 �ض98 (. و تف�س���ر ظاهرة االأمط���ار املبكرة واملنهمرة باأنها رد فع���ل للطبيعة لتخفيف مل�ثات 
االأن�س���طة الب�س���رية املكثفة، حيث يحدث تكثيف مبكر يف طبقات الغالف اجل�ى اأعلى ال�س���حب ال�س�داء ال�سيفية ف�ق 
مراكز املدن، وبحل�ل ال�ستاء وانخفا�ض احلرارة يحدث الهط�ل املنهمر ) 13�ض101 (، وه� ما يف�سر هط�ل االأمطار 
احلم�س���ية باأملانيا واالأمطار املنهمرة ب�س���تاء القاهرة فى فرباير 2002 و دي�س���مرب 2003. وتن�س���اأ ظاهرة ق�س��ر بخر 
امل���دن اأو انخفا����ض معدل انتقال البخر اإىل اله�اء املتخلل اإيل الكتل���ة العمرانية، حيث متت�ض م�اد املباين ندى الفجر 
والن���دى املتكث���ف على النباتات، كذل���ك عدم قدرة الرتبة على تخزي���ن مياه املطر املنهمر ) ال�س���ي�ل ( وبالتايل عدم 
التبخ���ري منها. والأن ال�س���عة احلرارية مل�اد الكتلة العمرانية اأكرب من ال�س���عة احلرارية  لله����اء املحيط، تك�ن عمليات 
انتقال احلرارة من الكتلة العمرانية - التخل�ض من احلرارة- ب�ا�سطة جزئيات اله�اء اإىل الغالف اجل�ى اأقل فاعلية 
م���ن عملي���ة فقد احل�رارة بالبخ���ر ) 75- 80 % من الطاقة امل�س���تقبلة بالفراغات املفت�حة واخل�س���راء تع�د اإىل اجل� 
بالبخ���ر(، باالإ�س���افة اإىل العمليات املعق���دة للمركبات االآلية وافران احلرق واأبخرة امل�س���انع التى حت�ل كميات هائلة 
من املياه الباردة اإىل اأبخرة مل�ثة وتك�ن �سحب قامتة وجزر حرارية، فتنخف�ض الرط�بة الن�سبية قرب م�ست�ى االأر�ض 

بامل�ساحات احل�سرية باملقارنة بامل�ساحات الريفية وال�س�احى )13�ض109  ( .
ج- اختـــالف منـــط تدفـــق الهـــواء حيث ي�ؤثر االإمتداد الراأ�س���ى واالأفق���ى للعمران على تدفق الرياح قرب م�س���ت�ى 
االأر�ض، فتنخف�ض �س���رعة الرياح وتتغري اجتاهاتها لتزايد الدوامات والت�س���ارع املحلى على م�ست�ى التجمع العمراين. 
فتعتمد �س���رعة اله�اء وحالة الدوامات عند م�ست�ى ال�سارع على �سرعة الرياح االإقليمية، ويك�ن مت��سط �سرعة الرياح 
العمرانية منخف�ض - لكنها متباينة وذات دوامات- باملقارنة ب�س���رعة الرياح ف�ق القرى املفت�حة، فتقل �س���رعة اله�اء 
املتخلل اإىل املدن بن�سبة 30 % من �سرعته باملناطق الريفية حيث تزيد الع�ائق بامل�ساحات العمرانية. ) 12 �ض264 (، 
ويف املناطق احلارة اجلافة يك�ن االحتياج للفقد احلراري اأثناء الفرتة الباردة لياًل والتي تت�سم ب�سعف حركة اله�اء، 
فيك�ن تاأثري الرياح ال�سعيفة لياًل غري مهم – والتي تخل� من املركبة الراأ�سية التى تدفع اله�اء اإىل اأعلى فت�لد �سغط 
منخف�ض – حيث تقل �سرعة اله�اء بدرجة ت�سل اإىل ال�سك�ن، وبالتايل يك�ن احلل املطل�ب للتربيد ه� تخزين االإ�سعاع 
الليلي من خالل الفراغات ال�سماوية املحت�اة )الفناء املركزي وال�س�ارع ال�سيقة والفراغات املحت�اه( ومن خالل مادة 

غالف املباين الثقيلة، وتك�ن الته�ية الليلية بعد غروب ال�سم�ض لدواعي تغيري اله�اء وال�سحة العامة.
وتنخف�ض الرياح خالل الكتلة العمرانية نتيجة اإىل �س���كل الكتلة العمرانية، ن�س���ق �سبكة ال�س�ارع وت�جيهها، م��سع 
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املباين املنخف�س���ة بالن�س���بة للمباين العالية، ال�سكل الهند�سي للمبنى املنف�س���ل ، اجتاه هب�ب الرياح وواجهات املبانى 
غري امل�اجهة الجتاه الرياح. ) 12، �ض294 (

ثانيا : مظاهر التحول للعمران بع�سر العوملة واملوؤثرة يف زيادة التلوث احلراري
رغم ان النم� ال�س���ناعي ه� ال�سبب الرئي�سي يف اختالل ميزان الطاقة واالنبعاثات ال�سارة، اال ان التح�ل الثقايف 
العمراين والذي بداأ مع نقل اخلدي�ي ا�سماعيل لعمران املدن الغربية التي تلقي بها تعليمه ايل القاهرة او اال�سماعيلية 

اجلديدة، حتي بداأ العامة يف التفرقة بني ما ه� حملي )بلدي( وماه� م�ست�رد
)افرجني( يف كل املناحي، وا�س���رع بالتغريب العمراين عملية تقليد الطبقة املتعلمة واملت��س���طة ملا يتم من اال�سرة 
املالك���ة، والبعث���ات التعليمية ايل اخلارج، وحر�ض الغرب علي فتح ا�س����اق ملنتجاتهم  مع عدم التنمية املحلية، وو�س���ل 
احل���راك االجتماعي والتح�ل الثقايف ملا نحن به االن، والذي ميكن ر�س���د تاأث���رية علي البيئة العمرانية امل�ؤثرة بدورها 

علي البيئة الطبيعية من خالل ما ت��سل اليه العلم احلديث، ومن تلك العنا�سر امل�ؤثرة مايلي: 

2-1  زيادة حجم التجمع العمرانى واجلزر احلرارية 
يرتفع مت��س���ط درجة احلرارة الي�مية فى م�ساحة عمرانية كثيفة البناء عن درجة حرارة القرى املفت�حة املحيطة 
به���ا، ويك����ن هذا الفارق لياًل من 3 °م- 5 °م وي�س���ل اإىل 9 °م يف حالة التل�ث احل���راري، ويقل هذا االختالف نهارًا 
فيك�ن 1-2 °م. يعرف هذا االرتفاع الليلي يف درجة احلرارة العمرانية بجزيرة حرارة العمران، وتقا�ض لياًل يف الطرق 
املخرتقة للمدينة حيث ترتفع احلرارة مبراكز العمران، لهذا فاإن ظاهرة اجلزيرة احلرارية الكثيفة هي ظاهرة ليلية.

ويزي���د مركز العمران بزيادة حجم املدن وبالتايل تزيد ال�س���حب ال�س���اخنة من ف�قه والت����ى ترتفع بالرياح العل�ية 
لتعرب امل�س���احة العمرانية، ولكن بزيادة امتداد امل�س���احة العمرانية ومركزها ي�س���عب التخل�ض من اجلزيرة احلرارية 

من ف�قها يف ليل �ساكن و�سغط منخف�ض باخلريف )12�ض243 ( )�سكل 3(.
تزيد كثافة اجلزر احلرارية ف�ق مدن �سمال اأمريكا واأوربا عن مدن جن�ب اأمري�كا اال�ست�ائية رغم قلة تعداد ال�سكان، 
حيث تت�س���بب ناطحات ال�س���حاب مبراكز املدن ال�سمالية يف زيادة حرارة الن�ساط الب�سرى من حركة املركبات واالنارة 
ال�سناعية وحرارة املاكينات وغريها)�سكل3(. وتقل اجلزر احلرارية العمرانية بجن�ب اأمريكا اال�ست�ائية عن مدن اأوروبا 
الختالف نظم االإن�ساء العمران للمدن )MORPHOLOGY(، فاملبانى باملنطقة اال�ست�ائية اأكرث ت�سام، وغالبية املبانى 
ال�س���كنية بارتفاع دور واحد مما ي�س���هل التداخل بني تيار اله�اء بال�سارع واله�اء اأعلي م�ست�ي �سقف املباين، باالإ�سافة 
اإىل معاجلة ال�سقف اخل�سبي امل�ستقبل لال�سعاع ال�سم�سى املرتفع، وخ�س�نة م�سار اله�اء نتيجة للمزروعات )�سكل 4(.

2-2  حتول الكثافة الفقية ايل راأ�سية وارتفاع اقت�ساديات وحرارة الر�ض
ادي حت�ل الن�س���يج االفقي املت�س���ام املظلل ل�سطح االر�ض من اال�سعاع ال�سم�س���ي املكثف )1000 وات/م2 خلط�ط 
عر�ض 20-30 �س���ماال( )12(- والذي ت�سمن اأفنية مركزية حمت�اه تعادل امل�ساحة املبنية وتعمل كمخزن ال�سعاع اليل 
البارد- ايل كثافة راأ�س���ية ون�سيج منف�س���ل حتيطه فراغات عامة هي عبء يف �سيانتها وخمزن ال�سعاع ال�سم�ض، فنتج 
عدم االنتفاع احلي�ي املبا�س���ر باالخ�س���ر املزروع باالفنية وا�س���عاع الليل املختزن بها، باال�س���افة ايل ان تغطية الفناء 
بنهار ال�س���تاء بغطاء �س���فاف )زجاج( ي�فر 40% من طاق���ة التدفئة املطل�بة بالبلدان الب���اردة . وحاليًا يرى الكثريون 
م���ن علم���اء الغرب الذين اعتادوا الفراغات العامة الكبرية املركزية يف التخطيط التقليدى للمدينة الغربية ان �س���بكة 
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الفراغات الناعمة ) املزروعة ( املنت�سرة بالتجمع العمرانى اأكرث فعالية فى تنقية وتربيد اله�اء املحيط من فراغ واحد 
و�س���بكة خ�س���نة ) مبانى وطرق(، حيث حتقق الت�ازن احلرارى اأ�س���رع باأقل مقاومة. ومل يح�سب النظام املثاىل لت�ازن 
الطاقة من خالل ن�س���بة امل�ساحة اخل�سراء اإىل امل�س���احات املبنية )13�ض110(،ولكن حدد ن�سيب الفرد من امل�ساحة 

اخل�سراء بح�ايل 15- 20م2 )2 �ض 120(.

�سكل3  اجلزيرة احلرارية ف�ق قلب العمران الكثيف البناء والتل�ث

�سكل 4   منحني كثافة اجلزيرة احلرارية ملدن عالية ومنخف�سة الكثافة ال�سكانية،  )x ( املدن اال�ست�ائية،
)• ( مدن اأمريكا ال�سمالية، )o ( املدن االوروبية   ) 12 �ض251 (

2-3 الرتدادات بالن�سيج املنف�سل جيوب حرارية
تتحك���م ق�انني االرتدادات فى امل�س���افات بني املبانى، وهى و�س���يلة ملنع زيادة كثافة العم���ران فى املناطق املحدودة 
حتت ال�س���غط االقت�س���ادى، والت�س���مل نظم االرتدادات بني املبانى ت�جيه املبانى، رغم ان مراعاة الت�جيه ي�ساهم فى 
تقليل االكت�س���اب ال�سم�س���ى للمبنى وت�فري الته�ية الطبيعية باملناطق احلارة. وعندما تك�ن امل�س���افة بني املبانى2م ال 
تتدف���ق خالله���ا الرياح وتخزن احلرارة بينه���ا بالفرتة احلارة )جي����ب حرارية (،  وبزراعة الفراغ���ات املفت�حة بني 
املبان���ى وت�افر املياه يزيد معدل التبخري بداًل من زيادة درجة احلرارة )12 �ض372(، وذلك يتحقق ب�س���م الفراغات 

العامة ايل امللكية اخلا�سة ل�سمان رعايتها وحت�يل تاأثريها علي البيئة ايل تاأثري ايجابي .

2-4  املباين املرتفعة وق�سور البخر العمراين 
كما وذكرنا من قبل انه عندما تزيد امل�سافة الراأ�سية بني �سطح االأر�ض ومن�س�ب الرياح ال�سطحية ال�سريعة االأبرد 
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الت�سل الرياح ال�سريعة التى تعل� اأ�سقف املبانى اإىل �سطح االأر�ض، ويك�ن تاأثريها فقط باالأدوار العل�ية وباالأ�سطح، وتقلل 
كثافة املباين العالية من معدل التربيد الليلي للمناخ العمراين وتر�سيب االإ�سعاع الليلي البارد بالقرب من االأر�ض. ويت�قف 
الت�ازن بني اال�سعاع ال�سم�سى ال�ساقط واإ�سعاع امل�جات الط�يلة املنبعث من املباين على الف�سل املناخى، فبال�سيف يف�ق 
اال�س���عاع ال�سم�سى ال�س���اقط انبعاث امل�جات الط�يلة، لهذا كانت اأهمية التربيد الليلى باملناطق احلارة كثيفة اال�سعاع 
والطبيعة القارية، والتي تتحقق بتخزين تلك الطاقة الطبيعية باالفنية املحت�اه واالعمار االفقي، حيث يعتمد التربيد بطاقة 
اال�سعاع الليلي علي �سغط بخار املاء يف اجل� ودرجة حرارة اله�اء املحيط والتي تتح�سن باالعمار االفقي )19 �ض 5(.

من درا�سات نفق الرياح )امل�سدر 14(  جند اأن زيادة ارتفاع املبانى يزيد من م�سافة منطقة ظل الرياح التي يقل 
فيها �سرعة تيار اله�اء ، بينما زيادة عمق الكتلة العمرانية املبنية ال ي�ؤثر فى زيادة منطقة ظل الرياح )�سكل 5( .

�سكل  5   تزيد املباين املرتفعة من ظل الرياح، وال ي�ؤثر االعمار االفقي

2-4-1 تاأثري املباين املرتفعة على الرياح العمرانية عند م�ستوى امل�ساة كالتايل:

- ت�سارع الرياح والدوامات قرب اأركان املبنى 
 - التدفق العك�سى امام املبنى، والذى يقل تاأثريه بت�اجد فتحات باملبنى. 

- تدفق الدوامات خلف وعلى جانبى املبنى، وما ت�سببه من اإزعاج ه�ائى و�س�تى واإثارة مل�ثات ال�سارع 
- ت�س���ارع التدفق باملمرات والفراغات ح�ل واأ�س���فل املبنى، ومعاناة امل�س���اة من تاأثري التدفقات امل�سطربة ومعاناة 
ال�س���كان من �س����ت وحركة الرياح خ���الل فتحات املبنى باالأدوار العل�ية، وباالأدوار ال�س���فلية باجله���ة املدابرة للرياح، 

بخالف تلف النباتات ونخر ال�س�اطئ املجاورة للمبانى املرتفعة.
2-4-2 تاأثري املباين متفاوتة الرتفاعات علي الرياح العمرانية كالتاىل:)12�ض231(

2-4-2-1 زيادة خ�س�نة االأ�سطح ومقاومة الرياح لها وتزداد الدوامات وخلط واثارة املل�ثات عند م�ست�ى ال�سارع 
2-4-2-2 حتجب املباين العالية الرياح عن املباين املنخف�س���ة خلفها ) منطقة ظل الرياح (، وتت�س���بب فى ت�اجد 

منطقة دوامات عالية فيما بينها )�سكل6، 7(
2-4-2-3 متت����ض ح�ائط املباين العالية جزء من االإ�س���عاع املنعك�ض من االأ�س���طح واالأ�س���قف املحيطة ) بخالف 
اختزانها لالإ�س���عاع املبا�س���ر( ويختزن لفرتة ط�يلة بعد غياب ال�س���م�ض، والأنها حتجب ال�س���ماء عن املباين املنخف�سة 
فبالتايل تقلل من كمية االنعكا�ض ال�سم�س���ى وانبعاث اإ�س���عاع امل�جات الط�يلة من اأ�س���طح املباين املنخف�س���ة املحيطة 
اإىل ال�س���ماء، و تك�ن النتيجة زيادة االكت�س���اب احلرارى باحل�ائط املرتفعة التي متت�ض اال�سعاعني املنعك�ض واملنبعث، 
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و�س���ع�بة ت�س���ريف االأحمال احلرارية للمبانى املنخف�سة )رغم قلة التعر�ض لالإ�سعاع املبا�سر ( و ذلك فى وج�د ه�اء 
مل�ث و�س���رعة منخف�سة للرياح ليال، وبالتاىل خف�ض الفقد احلرارى لالإ�سعاع خالل قبة العمران فتزيد حرارة الكتلة 
العمراني���ة خا�س���ة بالقلب ع���ن االطراف واليتك�ن الندي )تكثيف بخار املاء(، وب�ج�د ا�س���جار اجل���ذور العميقة التي 
حت����ل املي���اة اجل�فية ايل بخار ماء متت�س���ه الكتلة العمرانية لتخف����ض طاقتها املختزنة مما ي�ؤثر على من�س����ب املياه 

اجل�فية )13 �ض105(.

�سكل 7 املباين املرتفعة تزيد التدفق الدوامي من ح�لها وتثري اأتربة 
ال�سارع ومل�ثاته  )12 �ض 231(

�سكل 6 املباين املرتفعة امل�اجهة للرياح حتجبها عن املباين املنخف�سة  
من خلفها، وتعك�ض عليها االإ�سعاع  املكت�سب  )15�ض 232(

2-5  عدم احرتام التوجه لجتاه التظليل الذاتي )ال�سمال( يزيدالطاقة املكت�سبة بالعمران
  ي�ؤث���ر ت�جي���ه املب���اين يف املناطق احل���ارة على درجة حرارة اأ�س���طح املباين، وي�س���ل الفارق اإىل 3˚م بني اأف�س���ل 
واأ�س����ء ت�جيه )16 �ض 37(، وت�س���تقبل ال�اجهة اجلن�بية اإ�س���عاع �س���ت�ي مبقدار اأكرب مما ت�س���تقبله �سيفا، وت�ستقبل 
ال�اجهة ال�س���مالية اإ�س���عاع بداية ونهاية النهار بف�سل ال�س���يف، بينما ال تتغري طاقة االإ�سعاع على ال�اجهتني ال�سرقية 
والغربية بتغري الف�س����ل )12 �ض 210(، وبذلك يك�ن اأق�سى تركيز لالإ�سعاع ال�سم�سى �سيفًا باملناطق احلارة اجلافة 
وبالعرو�ض �سبه اال�ست�ائية على االأ�سقف واحل�ائط ال�سرقية والغربية،ويك�ن فى ال�ستاء على ال�اجهات اجلن�بية. مما 
يجعل الت�جيه �سمال جن�ب ه� االأن�سب لالأ�سطح الرئي�سية والن�افذ، حيث ي�سهل تظليل االإ�سعاع اجلن�بى والذى ي�سل 
اإىل احل�ائط فى اأى اجتاه مبقدار 300وات/م2 )12�ض349( . ويك�ن الهدف االأ�سا�س���ى فى ت�جيه ال�س����ارع باملناطق 
احلارة اجلافة ه� حتقيق اأق�س���ى تظليل ب�س�ارع امل�س���اه مع اقل تعر�ض �سم�سى للمبانى بالفرتة احلارة الط�يلة، حيث 
يك�ن االإظالل واحلماية من اال�س���عاع ال�سم�س���ى املكثف �س���يفًا اأهم من الته�ية التى يقت�سر دورها احلي�ى على تنقية 

اله�اء من ثانى اأك�سيد الكرب�ن والغازات االأخرى والروائح واالأبخرة .

�سكل8  قيمة اال�سعاع ال�سم�سى املبا�سرعلى واجهات مبنى بالقاهرة ) خط عر�ض 30 ˚ �سمال ( معر�سة لالجتاهات اال�سليه ط�ال �سه�ر العام. 
اقل تركيز لال�سعاع �سيفا على احل�ائط ال�سمالية، واق�سى تركيز على احل�ائط ال�سرقية والغربية، وبال�ستاء اق�سى تركيز لال�سعاع على احل�ائط 

اجلن�بية ثم اجلن�بية �سرقية واجلن�بية غربي�ة)17( )1�سعر حرارى=1.16وات ( 

2-6  الفتحات والغالف الزجاجي واملعدين خمزن للطاقة ال�سم�سية بالعمران
تقل م�س���طحات الفتحات باملنطقة احلارة اجلافة وتنعدم بال�اجهات امل�سم�سة مبباين التجمعات التقليدية بجن�ب 
م�س���ر لعدم االحتياج اإىل الته�ية امل�س���تمرة ب�سبب �س���خ�نة اله�اء بالفرتة احلارة الط�يلة )7 �سه�ر(، والن الفتحات 
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م�س���در اكت�ساب حرارى – ينفذ ال�س���باك الزجاج العادى طاقة اإ�سعاع تعادل ثالثة اأ�سعاف ما ينفذه حائط ابي�ض – 
فان �سل�ك الته�ية املعتاد بالبالد احلارة ه� اإغالق الفتحات نهارا بال�سلف اخل�سبية، والتى تك�ن م�سمته اإال من بع�ض 
الثق�ب ال�سغرية بجن�ب م�سر، وق�سر الته�ية ليال مع التربيد من خالل الفناء املركزى وال�سراعات متعددة امل�ا�سع 
والتى ت�سمح بنفاذ اإ�سعاع الليل البارد اإىل الفراغ  الداخلي املرتفع في�سمح بتخزين قدر كبري من اله�اء البارد لي�ستغل 
خالل النهار احلار. وتتيح ال�سلف اخل�سبية التظليل والته�ية فى اآن واحد – املقاومة احلرارية للخ�سب 1 وات / م2 �ض˚، 
وللزجاج 0.1وات / م2 )18 �ض 91 ( . ويحدد بهاء بكري طاقة ت�س���نيع ال�س���باك االملني�م مبقدار 1000 وحدة طاقة 
بينما ال�سباك اخل�سب 60 وحدة طاقة، وتكلفة الط�بة املحروقة 250 وحدة طاقة بينما الط�بة املثبته 30 وحدة طاقة . 

�سكل 9  الغالف الزجاجي مل�ست�سفي االطفال، واملباين الزجاجية بالقرية الذكية بالقاهرة- ذكاء يف ت�سغيل املبني
 و مكيفات اله�اء وتقنيات امل�اد، وانف�سال عن البيئة املحيطة مع زيادة تركيز االنبعاثات املل�ثة من املكيفات

2-7  مواد الغالف والنهو غري امل�سامية واأمرا�ض احل�سا�سية
غالف املبنى ه� الغ�ساء الثانى لالإن�سان بعد جلده، وكما يقى املبنى قاطنى الفراغات الداخلية من الع�امل اجل�ية 
اخلارجية القا�س���ية حتى انه ي�س���ل بالفراغ الداخلى اإىل درجة حرارة داخلية مريحة، جند اأن غالف املبنى املعر�ض 
لالإ�س���عاع ال�سم�س���ى ميت�ض طاقة االإ�س���عاع نهارًا ويعيد بثها لياًل في�ؤثر على حرارة كل من الفراغ الداخلى واخلارجى. 
وب�سبب الطبيعة القارية اجلافة التى ي�سل التباين احلرارى الي�مى فيها اإىل 20º-10م كانت الكتلة العمرانية التقليدية 
من م�اد البناء املحلية الثقيلة ال�سميكة ذات ال�سعة احلرارية الكبرية )12 �ض 40(، وميكن ان ت�سل ال�سعة احلرارية 
لغالف املبنى اإىل ان تخزن به طاقة االإ�سعاع ثم يعاد بثها اإىل اخلارج لياًل دون ان تتخلل اإىل الفراغ الداخلى – فكلما 
زاد ال����زن زاد تخزي���ن احلرارة امل�ؤقت وقل تدفقه���ا اإىل الداخل – كذلك يت�قف تاأثري الغ���الف على املناخ العمرانى 
على اخل�ا�ض احلرارية الطبيعية مل�اد بناء الغالف من م��سلية ومقاومة حرارية وانعكا�سية. وتقل امل��سلية احلرارية 

للط�ب الطيني فاجلب�سي فالطفلي فالليكا واحلجر اجلريي فالرملي ثم الط�ب اال�سمنتي والرملي.
 كما ي�س���ع ج�س���م االإن�س���ان طاقة نتيجة العمليات احلي�ية التى يق�م بها كالتمثيل الغذائى والتنف�ض،فاإن منع هذه 
الطاقة من النفاذ اإىل خارج اجل�سم وت�سريفها عن طريق اله�اء املالم�ض جللد االإن�سان ي�سر به، كذلك م�اد غالف 
املبانى امل�سامية ت�سمح بالت�ازن بني املبنى والبيئة اخلارجية املحيطة به، وحتمى االإن�سان من تراكم االإ�سعاعات ال�سارة 
وانت�س���ار الفطريات واملركبات الع�س�ية من ح�له. وقد ا�سارت ناديه ب�سري )8( اإىل اأن مادة الطني  من م�اد الغالف 
امل�سامية التى ال ت�ؤثر على املجال املغناطي�سى الطبيعى لالأر�ض فهى ت�سمح مبرور االإ�سعاعات الك�نية من و اإىل الفراغ. 
وتفكك العنا�سر امل�سعة املختزنة يف م�اد االأر�ض كالي�راني�م والرادي�م والث�ري�م خا�سة فى بل�رات ال�سخ�ر القدمية 
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مثل البازلت واالردواز واجلرانيت والتى ت�ستخدم فى ت�سطبيات املبانى باإ�سراف حاليًا ي�ؤدى اإىل زيادة ن�سبة انبعاثات 
تلك االإ�س���عاعات وال�س���رر باالإن�سان، حيث يت�س���بب التعر�ض الزائد لتلك االإ�سعاعات اإىل اال�س���ابه باأمرا�ض �سرطانية 
وخل���ل بامل�روثات، ويزيد �س���ررها بالفراغ���ات املعزولة واملكيفة وقليلة الته�ية الطبيعية.  وي�ؤثر ل�ن اأ�س���طح املبنى فى 
اخل�س���ائ�ض احلراري���ة له وفى املناخ الداخلى لزيادة تركيز ال�س���م�ض باملناطق ال�س���حراوية، واأق�س���ى تاأثري ايجابي 
لالأل�ان بال�س���قف االأبي�ض حيث ي�س���تقبل اأق�سى اإ�سعاع، والفارق فى درجة حرارة �سطح ال�سقف  الفاحت والداكن الل�ن 
ي�س���ل اإىل 40ºم )12 �ض 355( واقل ال�اجهات تاأثريًا بالل�ن هى ال�اجهة ال�س���مالية . قدرت اأكادميية العل�م الق�مية 
بال�اليات املتحدة االمريكية ) NASA ( اأن تعميم ا�ستخدام االأ�سطح البي�ساء والت�سجري ميكن اأن ي�ساعد فى ت�فري 

2.6 ملي�ن دوالر �سن�يا من تكاليف الطاقة بامريكا ) 4�ض13(.

2-8  الأ�سقف اجلمالونية خمزن لطاقة ال�سعاع ال�سم�سي  
يعتمد مقدار االإ�سعاع ال�ساقط على ال�سقف على زاوية ال�سم�ض، وجميع االأ�سقف باأ�سكالها معر�سة ل�سم�ض الظهرية.اأق�سى 
تعر�ض �سم�سى لالأ�سقف االأفقية واالأ�سقف اجلمال�نية العالية خا�سة امل�اجهة لل�سرق والغرب – رغم �سه�لة ته�يته من خالل 
الفتحات ال�سقفية اأ�سفل اجلمال�ن اإال انه فى البلدان احلارة ذات حرارة ه�اء مرتفعة يك�ن م�سدر اكت�ساب حرارى عاىل. 
وحيث ان اال�سقف املقبية والتي كانت احدي احلل�ل للت�سقيف بجن�ب م�سر للتغلب علي عدم ت�فر جزوع اال�سجار 
نتيجة في�سان النهر امل�ستمر حتي بناء ال�سد، اال انها ا�سبحت منط للمباين ال�سياحية �س�اء باملناطق ال�ساحلية املعتدلة 
او احلارة، واليتبع عند تنفيذها تذويدها بالفتحات العل�ية )امل�س���اوي( لت�س���ريف اله�اء ال�س���اخن املتجمع بها، وه� 
م�ؤ�سر علي تقليد ال�سكل دون ال�عي مبا ت�سببه هند�سة ال�سكل من اكت�ساب حراري . اأثبتت درا�سة اأحمد فكري وعبا�ض 
الزعفراين )6 �ض 423( اأن تعطية االأ�س���قف بالقباب ال تقلل من االكت�س���اب احلراري لالإ�سعاع ال�سم�سي، بل تزيد من 
االكت�س���اب الي�مي االإجمايل بن�س���بة ترتاوح بني 19% �سيفا – 43% �س���تاًء عند مقارنتها ب�سقف اأفقي له نف�ض امل�ساحة 
بخط عر�ض 30˚ �س���ماال. فال يقل االكت�س���اب احلراري لالإ�س���عاع ال�سم�س���ي على القبة اإال ب�س���اعة الظهرية باملقارنة 
بال�س���قف االأفقي الذي يتعامد عليه االإ�س���عاع فيزيد اكت�س���ابه احلراري خالل هذه ال�س���اعة فقط، بينما يقل االكت�ساب 
احلراري له لباقي �س���اعات النهار عن القبة. ولهذا يك�ن تاأثري القبة اإيجابي �س���تاًء بخط�ط العرو�ض ال�سمالية )35-

40˚(، وباالقرتاب من خط االأ�س���ت�اء يقل الفارق بني اكت�س���اب ال�س���قف االأفقي والقبة ب�س���بب تعامد االإ�سعاع. واأف�سل 
ت�جيه لل�سقف املقبى  )القب�( ان يك�ن حم�ره الط�ىل باجتاه �سمال جن�ب لي�سمح بفرتة تظليل متبادلة بال�سقف على 

مدار النهار، بينما ال�سقف املقبى ذو حم�ر �سرق غرب يتعر�ض لالإ�سعاع معظم النهار. 

2-9  حتول ال�سطح الجتماعي التنموي ايل �سطح كهرومغناطي�سي
ت�س���بب عزوف اجلهات احلك�مية )امل�س�ؤلة عن م�سروعات اال�س���كان الق�مي واإ�سكان ال�سباب( عن ت��سيل �سالمل 
العمائر ايل اال�س���طح خ�فا من �س����ء ادارتها وحت�يلها ايل مقالب قمامة، فاأدي ذلك ايل جل�ء هذه الطبقة حمدودة 
الدخل ايل اإقامة منا�س���باتها من املاآمت واالفراح بال�س����ارع وما ترتب عنه من تل�ث �س���معي، وا�س���بح ال�س���طح م�سغ�ل 
باأطباق ا�س���تقبال امل�جات الكهرومغناطي�سية ال�ستقبال القن�ات الف�سائية والتي هي ال��سيلة الرتفيهية ال�سهلة جلميع 

الطبقات االجتماعية مما اأثر يف زيادة �سحنات اله�اء العمراين.
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2-10  الت�سجري وفقد املوارد   
متت�ض اأوراق النبات معظم االإ�س���عاع ال�س���اقط عليها ) 80%( وحت�ل جزء �س���غري منه ) 2 %( اإىل طاقة كيميائية 
خالل عملية التمثيل ال�س�ئي ) بناء املادة اخل�سراء (، وتخف�ض من ت�سخني الفراغات العمرانية فتخرج معظم طاقة 
االإ�سعاع ال�سم�سي املمت�ض يف عملية تبّخر املياه وتربد االأوراق واله�اء ح�لها مع زيادة الرط�بة بدال من ارتفاع احلرارة، 
ولياًل تبعث الرتبة الزراعية االإ�سعاع املختزن )امل�جات الط�يلة( مما يقلل من معدل التربيد للمناطق القارية، وبذلك 
تك�ن االرا�س���ى الزراعية املحيطة بالتجمعات العمرانية لتدفئة العمران ليال، وتربيد وترطيب اله�اء املار خاللها اإىل 
العمران وخف�ض احلمل احلراري نهارًا. ت�ؤثر النباتات على الرط�بة يف الغالف اجل�ى، فتعمل اأ�سجار الغابات كم�سخة 
للمياه حيث حت�ل الرط�بة من باطن االأر�ض عن طريق اجلذور اإىل الغالف اجل�ى من خالل البخر عن طريق االأوراق 
واالأغ�س���ان. وقد وجد اأن قطع غابات االأمازون باأمري���كا ي�ؤثر على انخفا�ض معدل البخر والتكاثف وبالتايل انخفا�ض 
كميات املطر على االأقاليم املحيطة واملمتدة يف اجتاه �سريان ال�سحب املحملة باملياه، والتي ميكن اأن ي�سل تاأثريها اإىل 
ال�سحراء الكربى باإفريقيا حتى مرتفعات احلب�سة – التاأثري الدويل للت�سحر – فعندما يقل امل�سطح االأخ�سر والبخر 
والهط����ل جت���ف الرتبة وتتفكك ويزيد �س���في وزحف الرمال، في�ؤثر عل���ى احلياة النباتية واحلي�اني���ة وبالتايل احلياة 

الب�سرية وه� ما يعرف بالت�سحر.) 9�ض14-12 ( 

   
�سكل10 االأ�سقف اجلمال�نية واملقبية امل�سمتة م�سدر لالكت�ساب احلراري بالفراغات الداخلية

�سكل 11 اأ- ال�سطح االجتماعي مبنزل الكريتلية بالقاهرة ق17 ، ب-حت�ل ال�اجهات واال�سطح ايل كهرومغناطي�سية ق21

ال�س���ل�ك العام يف تن�س���يق امل�اقع ه� تن�سيق ع�س����ائي للفراغات املتبقية من ر�ض بل�كات املباين دون وعى للت�جيه 
اأو اجت���اه الري���اح، واجت���اه االأحمال احلرارية واالإ�س���عاع املكثف ال�اقع عل���ى املباين والفراغات وكيفي���ة التحكم فيها . 
وكان الت�س���جري حتي التغريب الثقايف منح�س���ر يف االفنية اخلا�سة   )انتفاع حي�ي مبا�سر باالخ�سر( وبالب�ساتني علي 
اأطراف التجمع)انتفاع حي�ي ونف�سي وتنمية اقت�سادية(، وقد اأثبتت القيا�سات احلقلية ان الب�ساتني ال�سجرية  تخف�ض 
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حرارة اله�اء º 5- 4م  بينما احلق�ل املفت�حة القريبة منها تخف�ض احلرارة مبقدار 1.5°م حلرارة ق�س����ى 29°م، 
واأقل تباين حرارى بها رغم انخفا�ض �سرعة اله�اء بها الأكرث من 50%، وهى تزيد الرط�بة وتقاوم التملح باالإ�سافةايل 
زيادة م�س���طحات التظليل باملقارنة بامل�س���احات اخل�سراء املفت�حة، باال�سافة لك�نها م�س���احات لالنتفاع االقت�سادي 
والرتفيه والت�نزه والراحة النف�س���ية والب�س���رية وال�سم�س���ية، وانت�س���ارها بالفراغات اخلا�س���ة و�س���به اخلا�سة بكامل 
امل�سطح العمرانى ي�ساهم يف تعديل املناخ العمرانى خالل الكتلة بالكامل – انتفاع حي�ي مبا�سر للعمران املحيط بها، 
وممكن اأن تك�ن فا�سل بني املجاورات ال�سكنية وبني اال�ستخدامات املختلفة لالأر�ض0 بينما احلدائق ال�سكنية املزروعة 
من النجيلة امل�س���تهلكة للمياة واحلاجزة لالأتربة  يقت�س���ر تاأثريها على املناخ فى م��س���عها وتقل احلرارة بها 1.5°م 
عن ال�س���ارع املحيط    ) 28.5°م(  ويتال�س���ى تاأثريها بعد م�سافة 150م، وذلك ملحدودية م�ساحتها بخالف ما يحيط 
بها من كثافة بنائية وممرات وم�س���احات مر�س����فة معر�سة لالإ�سعاع املبا�س���ر والك�سب احلرارى )12(. وعندما تعلن 
منظمة هيئة االأغذية والزراعة  Fao اأن الت�س���حر يهدد 20% من �س���كان العامل) 1200 ملي�ن اإن�س���ان( فى 110 من 
بلدان العامل خا�س���ة فى اأ�س���يا واأفريقيا واأمريكا الالتينية ، واأن ح�ايل 50 ملي�ن فدان من االأر�ض اخل�س���راء املنتجة 
تتح�ل �س���ن�يا اإىل اأر�ض ذات غري عائد اقت�س���ادي ، واأن 14ملي�ن فدان تت�س���حر �سن�يا اأي ت�سبح بال اأنتاج ، وانه من 
املت�قع لتغريات املناخ اأن تغرق دلتا م�س���ر حتت �س���طح البحر املت��س���ط خالل القرنني القادمني)9 �ض 12-14(، وان 
غابات لبنان �س���تنقر�ض يف خالل خم�س���ة ع�س���رة عام���ًا)10( ، وذلك نتيجة �س����ء اإدارة املياه والبيئة وقطع االأ�س���جار 
والرعي اجلائر وا�ستنزاف اخلزانات اجل�فية، مع معاناة اأكرث من 200 ملي�ن طفل يف العامل حاليًا من م�ساكل التغذية 

مبنطقتنا ب�سمال اأفريقيا وو�سط وجن�ب اآ�سيا و�سمال �سرق اأمريكا اجلن�بية وال��سطي )11(.
 كل ما �سبق يدع�نا اإىل ت�سجيع الت�سجري املثمر بطرق الرى املر�سدة، والتفكري فى �سبل الإدارة ال�س�ارع والفراغات 
املنتجة ذوات الت�س���جري الب�س���تانى املثمر، والع�دة اإىل زراعة االأ�سجار العتيقة الظليلة املثمرة والعطرية والطبية والتى 
كانت حتف �س����ارعنا وحدائقنا حتى �س���تينيات القرن املا�س���ى، والتى مازالت مت�اجدة خا�سة بجن�ب ال�ادى باأ�س�ان 
وباحلدائق اخلا�س���ة الأهل ال�احات – فقد علمتهم الطبيعة القا�س���ية والعزلة والبعد عن اخلدمات املركزية االعتماد 
عل���ى النف�ض والكفاي���ة الذاتية فى اإنتاج الطعام. والبي�ت النباتية الزجاجية امل�س���ئ�لة عن زي���ادة ظاهرة الدفيئة هي 
تقنية تر�س���خ ال�س���ل�ك اال�س���تهالكي لالن�س���ان يف تلبية رغباته املت�ا�س���لة، وت�اجدها بكرثة يف الدول الباردة ه� قهر 

للطبيعة وعدم تكافل ب�سري فيما بني الدول املتقدمةال�سناعية والدول النامية الزراعية. 
وقد ذكر ابن خلدون فى مقدمته ) 7 �ض 302 (: ”اإن �سبب املجاعات ه� قب�ض النا�ض اأيديهم عن الفلح“ وه� �سالح 
الزرع وثمرته- ومل يعلم ان احفاده �سيجرف�ن االر�ض الزراعية التي تك�نت عرب اآالف ال�سنني الإحاللها بامل�ساكن بدال 
من احلفاظ علي الرتبة الزراعية املت�ارثة  واعمار ال�سحراء- كذلك االإ�سراف فى ا�ستهالك املياه لرى اأ�سجار الزينة 
والظل مرتع البع��ض واحل�سرات بخالف م�ا�سعها غري املدرو�سة بال�س�ارع والفراغات، وت�سغيل ناف�رات املياه بامليادين 
العامة وبال�س�ارع االآلية ب�قت الذروة احلرارية رغم زيادة معدالت البخر بال منفعة ب�سرية، واالأوىل ت�سغيلها بالفراغات 
اخلا�سة وفراغات امل�ساة لتعظيم املنفعة احلي�ية والنف�سية ول�سرعة ت�سريف اجلزر احلرارية وتربيد اله�اء العمرانى.  

2-11  ال�ساءة الليلية للمباين العامة وق�سور البخر العمراين
ا�س���بح اإنارة املباين والفراغ���ات العامة ليال علم يدر�ض لدواعي تزيني املباين واملدن - وكاأن الليل مل يعد �س���كنا- 
متنا�سني زيادة ا�ستهالك الطاقة الكهربية، وت�سبب وهج الطاقة احلرارية املنبعثة يف زيادة بخر الندي العمراين ليال، 

فال يتحقق التربيد الليلي الطبيعي للعمران وتزيد م�سكلة ارتفاع حرارة العمران.
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2-12  اعمار البحار والغالف اجلوي بدل من اعمار الر�ض املوات 
تلجاأ حك�مة اليابان ايل ردم املحيط من ح�ل اجلزر لزيادة رقعة الياب�ض لالإيفاء باحتياجات اجيالها وخدماتهم، 
ومايحدث من م�سروعات ا�سكانية و�سياحية )النخلة اأ، ب، ج، والنج�م، والعامل، وال�سمك، و..( يف اخلليج العربي ه� 
عزوف عن البيئة امل�ؤهلة الإحياء االن�س���ان، والتعدي علي بيئات خلقت ال�س���تغالل م�اردها ولي�ض الق�ساء علي احيائها،

   
�سكل 12 اأ- م�سطحات النجيلة والت�سجري الب�سرى ولي�ض البيئي يت�سبب يف زيادة الرط�بة باملناخ احلار الرطب بال�سارقة )مناخ حار رطب(،  

وزيادة االنف�سال عن البيئة

 )co2( وفقد العالقة احلي�ية بني االن�سان والنبات، وتركيز انبعاثات غاز الدفيئة )!! ب- �س�ب زراعة اخل�سروات باجنلرتا)م�سروع ايدن االخ�سر
ال�سباع رغبة احل�س�ل علي طعام يف غري وقته او مكانه

ج- م�سيدة بخار املاء من ف�ق جبال الهماليا، والتي �ست�ؤثر علي جفاف مناطق اخري- كاأن الطبيعة ملكية خا�سة

واملت�قع مل�س���ت�طني تلك امل�سروعات املدمرة للبيئة ه� تاأثري نف�سي �سلبي �ست�سببه االنعزالية املكانية لالن�سان بتلك 
املنتجعات الرتفيهية. واملفاجاأة اجلديدة التي طالعتنا بها �سبكة املعل�مات ه� ان�ساء مدن ترفيهية طائرة علي مناطيد 
علي ارتفاع 200م بالغالف اجل�ي احلافظ حلياة االن�سان علي االر�ض من الف�ساء املحيط- وكاأننا مل نتعظ من مل�ثات 
الفقاعة عبارة عن جدران زجاج مق�ي  الطائ���رات للغالف اجل�ي . هذه املدينة املنطادية تدعي ”املدينة الفقاعية“، 
باألياف خا�س���ة واالك�س���جني بداخلها م�زع ب�ا�س���طة فتحات وممرات، وحتت�ي املدينة علي �ساحات ومطاعم ومتاحف 
وقاع���ات اجتماع���ات وم�ؤمترات ومرافق عامة، وهي حمم�ل���ة علي منطادان عمالقان م���ن الهيلي�م مزودين مبحرك 
عمالق مقاوم للجاذبية!!!! تكلفتها 30بلي�ن دوالر، وهذه املدينة الرتفيهية جت�ب �سماء دبي او دولة االمارات احلبيبة 
والتي اليتعدي ن�س���بة �سكانها  25% من اجمايل قاطنيها، حيث الن�سبة الغالبة لالجانب الذين اليحتاج�ن ايل ت�سريح 
لدخ�لها. فبدال من تبني ال�س���باب امل�س���لم وت�سغيله العمار ايجابي- ولنا يف دولة الهجرة ببداية اال�سالم ا�س�ة ح�سنة-  
جند االعمار الرتفيهي واحلياة اال�ستهالكية التي يدعمها البرتول والثقة يف جتار احل�سارة احلالية، ولن يجني �سلبيات 
ذلك االأعمار اال اأوالدنا واأحفادنا �سحية القرارات احلك�مية وال�سخ�سية الالواعية باالعمار االيجابي امل�ستخلفني فيه.
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علي اجلانب االخر ين�س���ط الغرب يف حت�س���ني بيئتهم الطبيعية بخف�ض االنبعاثات ال�سناعية املل�ثة من خالل نقل 
ال�سناعات املل�ثة ايل البلدان النامية املتعط�سة لتن�سيط اقت�سادها، وقد زرعت امريكا اكرث من ملي�ن �سجرة ومازالت 
لتع��ض ما فقد يف غابات االمازون، وت�س���خر ميزانيات �س���خمة للبحث العلمي وقد جنح�ا يف ت�سخري الطاقة الطبيعية 
كبدي���ل للطاق���ة االحف�ري���ة يف تدفئة وتربيد وت�س���غيل املباين واملركبات، والع�دة ايل ا�س���تخدام م�اد الت�س���ييد والنه� 
الطبيعية �س���ديقة البيئة، وينظرون للتجمعات ال�س���حراوية التي يتقارب ت�س���كيلها ومدن الع�س�ر ال��سطي املت�سامة، 
والتخطيط لتجمعات عمرانية بيئية- ايك�ل�جية- مر�س���دة للطاقة ومنتجة للغذاء، - وكاأنهم يتبع�ن تعاليم اال�س���الم 

دون ان يقراأوا تعاليمه.

�سكل 13 م�سروعات اعمار اخلليج العربي لل�سف�ة-النخلة،النج�م - بدال من اعمار ال�سحراء والتكافل العمراين والبيئي

الت��سيات
 1- ما يحدث من حت�ل  ثقايف نتيجة ال�سيطرة االقت�سادية والثقافية للح�سارة احلالية وا�س�اقها املفت�حة باملنطقة 
بال اعاقة وظاهرة الع�ملة التي حتكم اآليات تلك اال�س�اق، يدع�نا لل�حدة والتكافل التقني واالقت�سادي، والبحث املت�ا�سل 
يف مدل����الت ثقافتنا االيجابية لالعمار االيجابي وامل�س���تقاه من تعاليم احلق تعايل ور�س����له اخلامت )�س���لي اهلل عليه 
و�سلم(، واأول تلك ال�اجبات ه� االن�سبات الذاتي وعدم االن�سالخ الثقايف وال�عي بر�سالة اال�ستخالف يف اعمار االر�ض.  
2- التخطيط حلمالت الت�عية والتثقيف علي كل امل�ست�يات، وتبداأ بال�سلطات امل�ؤثرة يف اتخاذ القرارات وال�سلطات 

التنفيذية ثم العامة.
3- االنتقائي���ة ملا تغله علينا احل�س���ارة احلالي���ة، مع االهتمام بث�رة لرتجمة تقنياته���ا املت�افقة مع بيئتنا الطبيعية 

واالجتماعية واالقت�سادية، علي غرار ث�رة الغرب يف ترجمة كتب احل�سارات ال�سابقة بنهاية الع�س�ر ال��سطي.
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4- دعم التعاون التقني املحلي باملنطقة للتنمية والت�ا�س���ل االيجابي بدال من النقل املبا�س���ر وال�سباق اال�ستهالكي 
واالن�س���الخ الثقايف الذى نعي�سه جميعا، والذي �سيت�سبب يف تغيري مفاهيم وتقاليد حملية مت�افقة ا�ستدامت وت�ا�سلت 
ملئات ال�س���نني علي مبداأ ر�س�ل الهدي » ال�سرر وال �س���رار« للنف�ض والغري وللمحيط احلي�ي ولالجيال القادمة وحقهم 

يف معي�سة ومناخ متزن ايل ان تق�م ال�ساعة.
5- االعمار  االفقي لالر�ض امل�ات، للحفاظ علي رط�بة �سطح االر�ض وتظليلة من اال�سعاع املختزن، وال��سطية يف 

حتديد حجم وارتفاع ون�ساط العمران للحفاظ علي ميزان طاقة االر�ض.
6- تبن���ي نظ���م وم�اد البن���اء التقليدية املت�ارثة �س���ديقة البيئة، والتي ت�س���اهم يف ت�فري اكرث م���ن 40% من طاقة 
الت�سييد والت�سغيل، وتط�ير ت�سنيع مادة الطني النيئ لنفاذها لال�سعاعات الك�نية، والتنظري للعمران التقليدي املت�ارث 
املت�اف���ق بيئيا، مع دع���م البحث العلمي يف تطبيقات الطاقة املتجددة بالعمران الت���ي ميتلك تقنياتها الغرب حتي االن

�سكل 14-اأ  املدينة الفقاعة التي �ستج�ب �سماء دبي ب�ا�سطة مناطيد عمالقة – مل يح�سب ما �ست�سيفه من مل�ثات للغالف اجل�ي املت�ارث لالجيال 
الب�سرية حتي قيام ال�ساعة

ب ناطحات ال�سحاب واال�ساءة الليلة،  والت�سابق يف تعمري الغالف اجل�ي وت�سخينة ليال بدال من احلفاظ علي طاقة الليل الباردة التي حتتاجها 
املناطق القارية اجلافة احلارة لتربيد الكتلة العمرانية نهارا
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Abstract
Paper presents the environmental system of urban climate in hot regions, the 
effect of the urban and industrial development on the urban climate. Also, the 
relation between modern architecture and thermal pollution where the high 
rise buildings, asphalt ground surface, glazed and metal building envelope, 
manufactured construction and finishing materials, electromagnetic roofs, night 
lighting and precipitation in urban areas, Landscape systems and shortage of 
recourses. Moreover, the construction   projects of the biosphere and Arab gulf 
instead of the deserts.        




