
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة

  
 آيفية التعامل مع تاثير االبنية على االنسان والبيئه المحيطة به و ساتنلول في موضوع بحثي هذا

الحفاظ على البيئة    وانشاء مباني صديقة للبيئةالموارد الطبيعية من اجل الحفاظ على الطا قة 
, واالقتصادية في االستثمار, لمرافق العامةوالتعامل مع التصميم الكالسيكي للمبنى من حيث ا

وقد .وقوة التحمل أو الديمومة في عمر المبنى، وأخيرًا الراحة في االستخدام وآما هو معروف 

بدأ المهندسون المعماريون بالعودة إلى الطبيعة للبحث عن مفاتيح تحقق استمرارية المباني 

فالمباني  المباني، واحترام متجدد للطبيعة واستعمال مواد بناء جديدة، وطرق جديدة في تصميم
  الخضراء معروفة آأبنية مستدامة وذات أداء عالي

تليها  إعتبار ترشيد إستهالك الطاقة وتحسين صحة المستخدم من العناصر األساسية في التصميم
المحافظة على  العناصر األخرى ،فاإلتجاهات التصميمية الحديثة يجب أن توجه الى األشكال

أندماج العمارة آفن  والبيئة اقة وفاعليتها وإدماج التكنولوجيا المتوافقة المحافظة على األنسأنالط
 ىبدابية الخمسينيات آرد فعل طبيعي للمشاآل البيئية التي أصبحت عل وهندسة مع البيئة ظهر منذ

التشعب والتعقيد وذلك بهدف وضع سياسات عامة وبرامج شامله متنوعة  درجة آبيرة من
في مجال الحفاظ علي البيئة وتحسن نوعيتها سواء في المدن الحالية او  جذرية تحقق اسهاماو

 .والمستقبلية  المدن الجديدة
  

والمهندس هو أحد أهم المسؤولين عن رسم الواجهة الحضارية لبلده إن لم يكن هو المسئول 
فظة على البيئة بكل األول ، وفي الدراسة التالية تجربة حقيقية لوضع حلول هندسية للمحا

صورها ، البيئية لطبيعية والمتمثلة بالمساحات المفتوحة بين المباني وزيادة نسبة المساحات 
الخضراء ، والبيئة الجمالية والمتمثلة في المظهر الجمالي للمباني والتي ترسم طابعًا معماريًا 

للمحافظة على  يعكس المستوى الحضاري واألخالقي للمجتمع ، وآذلك األسلوب األمثل
المقدرات االقتصادية للمجتمع بعدم إهدار األموال العامة وتنظيم األنفاق على المشاريع 

  .التطويرية باألساليب العلمية ، آل ذلك مع تحقيق اآبر منفعة من المباني بتكاملها الوظيفي
قتصادية ، قد أصبح موضوع المحافظة على الطاقة في وقتنا الراهن ، أحد عناصر التنمية اال 

وتسير معها يدًا بيد ، آما إن تصميم المباني السكنية والعامة بكفاءة يؤدي إلى تخفيض تكاليف 
الطاقة المستهلكة وتحرير جزء من رأس المال المستثمر ، وآذلك توفير تكاليف بناء محطات 

ل األدوات تحمله خطوط الطاقة والذي تشغ.... وحيث إن الكهرباء ال.. جديدة لتوليد الكهرباء 
تستطيع التكنولوجية المتقدمة في وقتنا الراهن إن ... الكهربائية وتدفئ المنازل وينير األبنية 

  .تحسن هذه الخدمات آما تستطيع في الوقت نفسه أن تقتصد في المال والكهرباء
  .ى ان ينل البحث رضاآم و اهللا ولي التوفيق اتمن
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ة يعتبر من أهم الشمس المباشر من الحرارة فال شك بأن الحد من تسرب حرارة أشعة%  ٧٠من 
العالية و خاصة التي تحتوي على مسطحات زجاجية  المباني الطرق لتحقيق الراحة الحرارية في

 بواسطة آاسرات الشمس يعتبر من أهم العوامل المباني بالتالي فإن محاولة تظليل و, آبيرة 
العناصر  و لتأمين التظليل المناسب للمبنى يفضل استخدام, المساهمة في جودة التصميم المناخي 

الغربية و متساقطة  النباتية آاألشجار و الشجيرات و المتسلقات دائمة الخضرة في الواجهات
) آاسرات الشمس ( المبنى  مع مراعاة توظيف أدوات تظليل, الجنوبية  األوراق في الواجهات

خفض اســـــــــــــــتهالك  آما يمكن, آأداة جمالية معمارية تعطي شخصية مميزة للمبنى 
 : الكهــــــــــــــــــرباء باستخــــــــــــدام

 : ( pv cells) الخاليا الشمسية الكهروضوئية
مؤثرة  بطريقة نظيفة غير ملوثة أو, باء مباشرة من ضوء الشمس الساقط عليها التي تنتج الكهر و

إلى أنها تحتاج  باإلضافة, وغير مزعجة و بدون إشغال أي حيز داخل المبنى , سلبا على البيئة 
آما يمكن ترآيبها و  , نظرا ألنها ال تحتوي على أجزاء متحرآة, إلى القليل من الصيانة 

و هي مادة ) الرمل ) وهي مصنوعة بشكل أساسي من مادة السيلكون, وائق استخدامها بدون ع
و نظرا ألن الخاليا مجمعة  , وال يؤدي استخدامها إلى اإلضرار بالبيئة, متوفرة على نطاق واسع 

وآذلك تولد , التمدد فيها بسرعة  و يمكن زيادة عددها و,في وحدات فهي سريعة الترآيب 
لذلك ال يوجد فقد آبير في الكهرباء نتيجة  كهرباء في مكان االستخدامالوحدات الكهروضوئية ال

 , التوصــــــــيل
 

 
 

 pv) وئيةلوحة آهروض لتكوين) غالبا من الزجاج ( و تجمع هذه الخاليا تحت طبقة عازلة 
panel ) للحصول على آمية أآبر من الطاقة , 

 الخاليا الكهروضوئية بأشكال و ألوان و مواصفات مختلفة لتتناسب مع التطبيقات هذا و تصنع
شفاف الذي  فمنها الشفاف و النصف ,دون التأثير على طابعها المعماري  المباني المختلفة في

الواجهات الزجاجية و  يسمح بنفاذ الضوء و الذي يستخدم بدل الزجاج العادي في الشبابيك و
و األسود و األخضر باإلضافة  آذلك لها ألوان مختلفة مثل الرمادي و البني, اإلضاءة السماوية 

يا تكون مرنة قابلة للف و اللي الخال وبعض أنواع, إلى بعض األلوان المختلطة و المتدرجة 
 , لتتناسب مع األسطح المنحنية و الدائرية

 المنعكس هذا و تستخدم الخاليا الكهروضوئية الضوء المباشر باإلضافة إلى الضوء المشتت و



 

على عكس , غائمة  حيث يمكنها العمل عندما تكون السماء,من األسطح المجاورة لتوليد الكهرباء 
 , ساطعة و السماء صافية من أن هذه الخاليا تعمل فقط عندما تكون الشمس ما قد يظن البعض

الكهروضوئية تتوقف عن العمل لذلك يمكن  أما خالل فترة الليل عندما تغيب الشمس فإن الخاليا
بطاريات ليتم استخدامها في ساعات  تخزين الكهرباء المولدة خالل النهار في

 . ــــــالمالظـــــــــــــــــــــــــــــ
حيث يمكن تثبيتها على السقف , بطرق مختلفة  المباني يمكن ترآيب األنظمة الكهروضوئية في و

 هذا باإلضافة إلمكانية استخدامها آمادة تشطيب خارجية أو, الحوائط الخارجية للمبنى  أو على
 لة للمطر أو آكاسرات ألشعة الشمسآمظ

 
 : Adapting With Climate التكيف مع المناخ- ٢
 

التي ينتهي فيها البناء يصبح  ففي اللحظة, يجب أن يتكيف المبنى مع المناخ و عناصره المختلفة 
تأثيرات الشمس أو األمطار أو الرياح  و يصبح معرضا لنفس, آشجرة أو حجر, جزءا من البيئة 

المبنى أن يواجه الضغوط و المشكالت المناخية و  فإذا استطاع, يء آخر متواجد في البيئة آأي ش
المناخية و الطبيعية المتاحة من أجل تحقيق راحة اإلنسان  في نفس الوقت يستعمل جميع الموارد

 , على هذا المبنى بأنه متوازن مناخيا داخل المبنى فيمكن أن يطلق
فقد حرص , لحياة اإلنسان قديمة قدم اإلنسانية نفسها  و خلق جو مناسبإن مشكلة التحكم المناخي 

و محاولة , الحماية من المناخ : للمأوى عنصرين رئيسيين هما  اإلنسان على أن يتضمن بناؤه
 , لراحته إيجاد جو داخلي مالئم

لتبريد استنباط وسائل  لذا اضطر الناس في المناطق الحارة و الجافة و الدافئة الرطبة إلى
و تبين أن هذه الحلول عموما , الطبيعيتين  مساآنهم باستخدام مصادر الطاقة و الظواهر الفيزيائية

من الوسائل الحديثة التي تعمل بالطاقة , الفيزيولوجية  أآثر انسجاما مع وظائف جسم اإلنسان, 
 , تكــــــــــــــييف الهواء الكهربائية آأجهزة التبريد و

 : القديــــــــــــمة نذآر و باختــــــــــــــصار ما يلي لجات البيـــــــــــــــئيةومن هذه المعا
 يقوم بتخزين الهواء البارد ليال لمواجهة الحرارة الشديدة نهارا في المناخ الحار : الفناء الداخلي

 . الجاف
الرياح السائدة  وله فتحة مقابلة التجاه هبوب هو عبارة عن مهوى يعلو عن المبنى : الملقف

 .يكون عادة أبرد ودفعه إلى داخل المبنى القتناص الهواء المار فوق المبنى والذي
 توضع في وسط الفناء الخاص بالمنزل ويقصد بالنافورة إآساب الفناء المظهر الجمالي : النافورة

 .ـــليةالداخــــــــــــ وامتزاج الهواء بالماء وترطيبه و من ثم انتقاله إلى الفراغات
رخامي متموج مستوحى من حرآة الرياح أو الماء يوضع داخل آوة  عبارة عن لوح : السلسبيل

المقابل لإليوان أو موضع الجلوس للسماح للماء أن يتقطر فوق سطحه  أو فتحة من الجدار
 . التبخر وزيادة رطوبة الهواء هناك لتسهيل عملية

, جدران فقط، ومفتوحة آليا من الجهة الرابعة  عبارة عن قاعة مسقوفة بثالثة وهو :اإليوان
وربما اتصلت ِبقاعات وغرف متعددة حسب . صحن مكشوف، وقد يتقدمها رواق وتطل على
 . الموجودة فيه وظيفة البناء
القاعات الرئيسية وتساعد على توفير التهوية واإلنارة غير  وهي تستخدم في تغطية: الشخشيخة

ها آما تعمل مع الملقف على تلطيف درجة حرارة الهواء و ذلك بسحب تعلو المباشرة للقاعة التي
 . الموجود في أعــــــــــــــــــلى الغرفة الهواء الساخن

محددة  عبارة عن فتحات منخلية شبكية خشبية ذات مقطع دائري تفصل بينها مسافات : المشربية
إضافة  ضبط الهواء و الضوء ومنتظمة بشكل هندسي زخرفي دقيق وبالغ التعقيد و تعمل على

 . لتوفيرها الخصوصية



 

على شكل نصف آرة أو نصف اسطوانة تكون مظللة دائما إال وقت  السقوف المقببة : األسقف
الهواء المار فوق سطوحها المنحنية مما يعمل على خفض درجة حرارة  الظهيرة آما تزيد سرعة

 .السقوف هذه
 
 Minimizing الجديـــــــــدة اردالتقليل من استخـــــــــدام المو-٣

New Resources : 
 

التي  المباني الجديدة في هذا المبدأ يحث المصممين على مراعاة التقليل من استخدام الموارد
و إنشائها بأسلوب يجعلها هي نفسها أو بعض  المباني آما يدعوهم إلى تصميم, يصممونها 
فقلة , مصدرا و موردا للمباني األخرى  -نهاية العمر االفتراضي لهذه المباني في -عناصرها
 انية المتوقعةعلى مستوى العالم إلنشاء مباني لألجيال القادمة خاصة مع الزيادات السك الموارد

مبتكرة في  يدعو العاملين في مجال البناء لالهتمام بتطبيق هذا المبدأ بأساليب و أفكار مختلفة و
, تدمير البيئة عالميا  مع مراعاة استخدام مواد البناء و المنتجات التي تؤدي لحفظ, نفس الوقت

ؤخذ في االعتبار المواد آما ت , حيث يمكن استخدام الخشب مثال شريطة أال يدمر ذلك الغابات
انعدام أو انخفاض ما ينبعث منها من  األخرى على أساس عدم سمية العناصر التي تنتجها مع

أهم من  المباني المواد و الفضالت و بقايا هذا و تعتبر إعادة تدوير, عناصر أو غازات ضارة 
الموارد و المواد الجديدة نظرا ألنها تضم مواد غير نشطة من  الطرق المتبعة للتقليل من استخدام

باإلضافة الهتمام التصميم المستدام بتوفير فراغ , الكيميائية الداخلة بها  حيث انعدام التفاعالت
 آما أن أحد,  لتنفيذ برامج التخلص من المخلفات الصلبة و إعادة تدوير مخلفات الهدم آافي

لوظائف  المباني األساليب األخرى لتقليل استخدام الموارد الجديدة هو إعادة استعمال الفراغات و
  أخـــــــــــــــــــــــــــــرى و أنشــــــــــــطة

  
  
  
  
  
  

  
 : Respect for site احترام الموقع- ٤



 

 
األرض بشكل و أسلوب ال يعمل على إحداث  الهدف األساسي من هذا المبدأ أن يطأ المبنى

أن المبنى إذا تم إزالته أو  نظر مثالية و نموذجية ومن وجهة, تغييرات جوهرية في معالم الموقع 
 , آسابق حالته قبل أن يتم بناء المبنى تحريكه من موقعه فإن الموقع يعود

 فهذه الخيام يتم نسجها, أحد أهم األمثلة المعبرة عن هذا المبدأ , خيام البدو الرحل  و تعتبر قباب و
وعند  , بية و الحبال فقطمن شعر األغنام و اإلبل ويتم تدعيمها و تثبيتها ببعض األوتاد الخش

 تغيرات رحيل البدو إلى أماآن أخرى بحثا عن الكأل لرعي أغنامهم فنالحظ عدم حدوث أية
آانوا يشعلونها  جوهرية بالموقع و ربما ال يستدل على إقامتهم إال من بقايا رماد النار التي

 , لطـــــــهي الطــــــــــــــــعام أو للتدفئة ليال
أساليب و أفكار تصميمية يكون من شأنها  ام الموقع دعوة للمصممين الستخدامإن مبدأ احتر

عمليات الحفر أو الردم أو انتزاع بعض  إحداث أقل تغيرات ممكنة بموقع البناء خاصة في
المعاصرة في هذا المجال هو ابتكار نظام جديد و متطور  ومن أهم األمثلة, األشجار من أماآنها 
فلقد أدت المحاوالت التصميمية الستغالل سفوح الجبال إليواء  , ادي منىإليواء الحجاج في و

البيئة الطبيعية للمشاعر المقدسة و طبوغرافية الموقع إلى ابتكار نوع  الحجاج مع المحافظة على
الطوابق  إن نظام الخيام الهيكلية المنطبقة المتعددة, الهيكلية القابلة للنقل و االنطباق  من المنشآت

آما , منى  جم آليا مع طبيعة موقعه ومع ما يجاوره من منشآت إليواء الحجاج في واديينس
 مناسك يحافظ على البيئة التي يقوم المسلمون فيها بتأدية جزء آبير من

التي تناسب ما يحيط بها وبصورة  عمارةال فترى أنها)) Susan Maxmanأما سوزان ماآسمان
 . مع معيشة الناس ومع جميع القوى المحرآة للمجـــــــــــــــــــتمع ما متوافقة

أن مشكلة اإلنسان مع الطبيعة تتجلى في ضرورة  ((Ian Macharg وقد وضع أيان مشارج
 . ـــــــــدر للحياةاالستمرارية بكفاءة آمية المصـــــــــــــــــــ إعطاء الطبيعة صفة

 هي منظومة عالية الكفاءة تتوافق مع محيطها الخضراء العمارة وفي وجهة نظر البعض فإن
, محدداتها  فهي دعوة إلى التعامل مع البيئة بشكل أفضل يتكامل مع, جانبية  الحيوي بأقل أضرار

ومن هنا , مصادره  تسد أوجه نقصها أو تصلح عيبها أو تستفيد من ظواهر هذا المحيط البيئي و
النجاح في مكانه حيث أنه  مثلها آالنبات الذي يحقق) اءخضر(بأنها  العمارة جاء وصف هذه

فالنبات آلما ازداد , متطلباته الغذائية  يستفيد استفادة آاملة من المحيط المتواجد فيه للحصول على
ومن هذه , بدايته حتى يصل إلى مرحلة االستقرار  عمرا ازداد طوال فهو لم يخلق مكتمال منذ

 بمرادف آخر و هو التصميم المســــــتدام الخضراء العمارة الناحية بالذات اقترن اسم
(Sustainable Design) 

 



 

 
 

  :الخضراء العمارة مبادئ
 :والمدن المريضة بثالث صفات رئيسية المباني تتصف
 . استنزاف في الطاقة والموارد : األولى
 . وأدخنة أو فضالت سائلة وصلبة تلويث البيئة بما يخرج منها من انبعاثات غازية : الثانية
 نتيجة استخدام مواد آيماوية التشطيبات أو المباني السلبي على صحة مستعملي التأثير  :الثالثة

 .ملوثات أخرى مختلفة
حاملة أفكار وأطروحات قادرة على  الخضراء العمارة وبناءا على هذه السلبيات قامت مبادئ

 : ويمكن تفصيل هذه المبادئ فـــــــــــــيما يلي, السلبيات السابقة  التغلب على
  
  
 

 : conserving energy الحفاظ على الطاقة
الحفري واالعتماد بصورة  االحتياج للوقودفالمبنى يجب أن يصمم ويشيد بأسلوب يتم فيه تقليل 

 , أآبر على الطاقات الطبيعية
 . وحققت هذا المبدأ في أحيان آثــــــــــــــــــــــــــــــــيرة و المجتمعات القديمة فهمت

 فنجد أن, جميع الشعوب و منذ بدأ الخليقة بالعوامل البيئية عند تصميمها لمبانيها  فقد تأثرت
الشمس  يما قد تأثر بحرآة الشمس في بناء مسكنه آما هو الحال عند سكان البادي مناإلنسان قد

سكان البادية  آما هو الحال عند, المنخفضة في الشتاء و تتقي بسهولة الشمس العالية في الصيف 
من الشمس  الذين يقومون بتوجيه خيامهم نحو جهة الجنوب حتى تستفيد بقدر المستطاع

 الصــــــــــــــــيف اء وتتقي بسهولة الشمس العالية فيالمنخفضة في الشت
 

 المباني تصميم عملية: ها من مجمل اآلراء السابقة بأن الخضراء العمارة وعلى ذلك يمكن تعريف
الطاقة والموارد مع تقليل تأثيرات  بأسلوب يحترم البيئة مع األخذ في االعتبار تقليل استهالك



 

 .االنســــــــــــجام مع الطبيعة اإلنشاء واالستعمال على البيئة مع تعظيم
 
 
  ا

  

  

  

  

  

  

  تكنولوجيا األبنية الخضراء 
  

عن يرأسها محمد جواد شاآر  التي»ستثمارإيتيكو البيت األخضر لال«مجلس إدارة شرآة  اعلنت
إدخالها تكنولوجيا جديدة إلنشاء األبنية الخضراء إلى اإلمارات تستخدم للمرة األولى في المنطقة 

بالمئة من  ٣٠وتتوافق هذه التكنولوجيا مع معايير الحفاظ على البيئة، وتسمح بتوفير . العربية
  .ائية المستخدمة في األبنية العاديةبالمئة من الطاقة الكهرب ٧٠تكلفة البناء و

  
تكنولوجيا األبنية الخضراء تعتمد على استخدام نوعية خاصة من الخرسانة «وآشف شاآر أن 

أآثر قوة وصالبة من الخرسانة العادية بعشرات األضعاف، آما تقوم هذه التكنولوجيا على نظم 
لبيئة، آما توفر الطاقة وتقلص من جديدة في إنجاز أبنية تتطابق مع معايير السالمة وحماية ا

  .»التكلفة االقتصادية للعقار المنجز
  

العالمية في الواليات » إيكو«، حصريًا شرآة »إيتيكو البيت األخضر لالستثمار«وتمثل شرآة 
  . المتحدة األمريكية، وهي صاحبة هذه التكنولوجيا الجديدة



 

  
عامًا  ١٥الواليات المتحدة وآندا منذ  إن هذا النظام يطبق في» إيكو«ويقول آيلي ووش ممثل 

  .وحقق نجاحات اقتصادية وبيئية
  

  توفير الطاقة
  

 ٧٠بالمئة وتوفر  ٣٠تقلل آلفة اإلنشاء بنسبة «إلى أن هذه التكنولوجيا محمد جواد شاآر وأشار 
زل بالمئة من مدة اإلنجاز، آما تخفض استهالك الطاقة الكهربائية بمقدار الثلثين، ومقاومة للزال

  . »عام١٠٠والحرائق، وترفع العمر االفتراضي للبناء إلى أآثر من 
وفي ظل األزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاع العقاري في المنطقة، وتزايد االهتمام 

بالمسائل المناخية، يؤآد الخبراء، أن األبنية الخضراء المتوافقة مع البيئة والمحيط، تعتبر طوق 
  .العقاري ومساهمًا فعاًال في خفض الكثير من األعباء على االقتصاد العالمينجاة القطاع 

بالمئة من الناتج المحلي العالمي، وهي فاتورة أآثر  ٢٠إن تكلفة األضرار المناخية تمثل «وقال 
بكثير من آل األزمات والكوارث، واالقتصاد األخضر يعتبر الحل األمثل للتخلص من هذه 

  .»عب األبنية الخضراء دورًا مهمًا لبلوغ هذا الهدفوبذلك تل. األعباء
  

وأشاد المتحدثون في ندوة عقدت في دبي أمس لهذه الغاية، باستراتيجية اإلمارات الرامية إلى 
تحويل وجهها العمراني إلى أبنية خضراء تحمي المناخ، آما نوهوا بقرار دبي في تبني نظم 

  .»ةاألبنية الخضراء في آل مشاريعها العقاري
  

آما أشار إلى ميزة حصرية تعتمدها التكنولوجيا الجديدة في المنطقة نتيجة أنظمتها المتكاملة حيث 
بالمئة من تكلفة المشاريع العادية على عكس بلدان أخرى في العالم، حيث تتسبب هذه  ٣٠تقلل 

  .التكنولوجيا بارتفاع تكلفة البناء وليس التقليل منها
  

  شهادات عالمية
أن النظام المذآور حصل على شهادات عالمية عدة، ونجح في مختلف د جواد شاآر محمآد او

  . االختبارات التي قامت بها الواليات المتحدة األمريكية
  

مجلس (الدوائر الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع العقارات في اإلمارات و«ويضيف أن 
  .»تؤيد هذه التقنية) للتطوير العقاري شرآة النخيل(و) بلدية دبي(و) اإلمارات لألبنية الخضراء

  
ويؤآد الخبراء على أهمية التوجه العالمي نحو هذا النوع من األبنية، مثل الخطط التي تحدث 
  .عنها غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا، إذ تدعو إلى تغيير آامل لوجه العمران عالميًا

وبالنسبة لمحمد جواد . دراسات حديثةالطفل األذآى هو من يعيش في بيت أخضر، هذا ما أآدته 
شاآر فإن البيت األخضر لم يعد يقتصر على امتالك الحديقة والنباتات، بل يتعداه إلى استخدام 

تقنيات خاصة في البناء ونوع فريد من الخرسانة، ويؤآد أن التكنولوجيا الجديدة تحقق ذلك بكلفة 
  .أقل وطاقة أرخص مع حماية للبيئة

  
لدراسات العلمية تثبت التأثيرات اإليجابية لمثل هذه األبنية على صحة اإلنسان، أن ا«ويضيفون 

حيث تشير دراسة حديثة إلى تفوق ذآاء األطفال الذين يعيشون في األبنية الخضراء على 
  . »بالمئة ١٨نظرائهم العاديين بنسبة 

  



 

  
  

  ميزات اقتصادية ومناخية
  

بالمئة من الحجم اإلجمالي للبناء  ٣٠لبناء بنسبة تصل إلى تسمح التكنولوجيا الجديدة بتقليل تكلفة ا
  . التقليدي

  
بالمئة من  ٧٠ونتيجة لبساطة ترآيبها وسهولته، يقول الخبراء إن هذه التقنية بإمكانها تلخيص 

  . وقت اإلنجاز، ما يسمح ببناء مشاريع ضخمة في وقت قياسي مقارنة بالتقنيات لعادية
  

بالمئة من الطاقة الكهربائية في  ٧٠زة هذه التكنولوجيا في توفير المختصون يراهنون على مي
  . عمليات التبريد والتدفئة

  
ويرجعون ذلك إلى خاصية العزل المزدوج لجدران هذه البنايات بحيث أنها تستخدم مواد عالية 

  .، ما يجعل البناء متالئمًا مع المناخ الحار أو البارد»البوليسترين«الجودة مصنوعة من 
  

بالمئة من استهالك الكهرباء  ٧٠وفي بلد مثل اإلمارات، تشير الدراسات المختصصة إلى أن 
يوجه نحو التكييف، فإن هذه الميزة تعد خيارًا عمليًا إلعادة التوازن في استهالك هذه الطاقة 

  .الحيوية
  

مقياس  على ٩وسوف تكون األبنية المنجزة بهذه التقنيات الحديثة، مقاومة للزالزل بدرجة 
  . »ريختر«
  

  . ويؤآد الخبراء أنها مقاومة للتصدع الحراري وعازلة لألصوات والعوامل الخارجية
  

ويستبعد الخبراء أي خطر قد تحدثه على صحة اإلنسان، إذ إنها خالية من األوبئة والبكتيريا، 
  .والتساعد على تكاثر القوارض

  
أهم األخطار التي تواجه األبنية العادية، على الرغم من أن الحرائق تشكل إحدى «ويقول جواد 

إال أن التكنولوجيا الجديدة، ليست مقاومة للحرائق فقط، بل تنعدم فيها فرصة اندالع الحرائق، ألن 
  .»المواد المكونة للخرسانة الجديدة غير قابلة لالحتراق

  
خ سواًء آان وتتناسب األبنية الخضراء المشيدة بمعايير التكنولوجيا المذآورة مع أي منا

صحراويًا حارًا، أو آسيويا شديد الرطوبة، آونها ال تمتص المياه والرطوبة، ومقاومة لألمطار 
  . والرياح

  
  .عام ١٠٠وبحسب المعطيات التي ذآرتها الشرآة، فإن العمر االفتراضي لهذه األبنية يصل إلى 

  

  
   هندسة جديدة



 

  
لى أساس استخدام األعمدة المخفية ع» eco-block-D.C.G«يعمل نظام األبنية الخضراء 

داخل قوالب تدمج بخرسانة خاصة، وتتميز هذه القوالب بسهولة الترآيب وإمكانية إدماجها في 
  . أي مخطط هندسي عمراني

  
آما تتميز هذه القوالب بسهولة التجميع بالموقع، بما يسمح بتنفيذ األجزاء اإلنشائية للهيكل 

خلها بواسطة الهزازات، ما يسمح بإنجاز أبنية بالخرسانة باستخدام خلطة خرسانية تعمل دا
  .المسلحة مع امتالآها لقوة تحمل عالية جدًا

بدأت هذه التكنولوجيا حسب محمد جواد في االستخدامات العسكرية في نهاية القرن الماضي في 
االستخدام بعض الدول الغربية على رأسها الواليات المتحدة األمريكية، ثم انتقلت مؤخرًا إلى 

  .المدني
  
  

  طريقة البناء
  

والتي تتميز بسهولة » بوليسترون«تتم األشغال اإلنشائية المتعلقة بهيكل األبنية من قوالب الـ 
تشكيلها حسب المساحات والمقاييس المطلوبة، حيث يتم تفصيلها آليًا عبر بيانات يستخدمها 

  . الكمبيوتر بسرعة فائقة
  

 ١٠و ٥التي تتضمن طبقات عازلة بسمك يتراوح بين » يسترونبول«وبعد إنجاز قوالب الـ 
سنتيمترات، تتم عملية إنشاء الجدران عن طريق إدخال اإلطارات الفوالذية التي تسمح بتماسك 

  .أجزائها، ومن ثم تتم عملية صب الخرسانة
  

كنولوجيا، العادي، أو الخاص بهذه الت» بالستر«وتستخدم في األجزاء الداخلية للحائط مواد الـ 
  .والتي تمنع انتقال الضوضاء مع إمكانية إجراء عمليات التشطيب الداخلي بصورة عادية

  
سنتيمترًا أو أآثر حسب متطلبات البناء،  ٣٥و ٢٥ويمكن أن يتراوح إجمالي سمك الحائط، بين 

، أما السقوف فتتكون من ألواح ١٨٠ RELوهي مقاومة للحرائق مع تصنيف عالمي بدرجة 
من رافدات خرسانية مسلحة بمقاييس مختلفة، وتنجز بواسطة استخدام ألواح الـ مخففة 

  .مع حوامل فوالذية وشبكة حديد تصب عليها الخرسانة الخاصة بهذه التكنولوجيا» بوليسترين«
  

ويتميز الوجه السفلي لأللواح المرآبة في عمليات اإلنشاء بمواصفات خاصة تسهل لصق طبقة الـ 
تميز هذه األلواح بسهولة الدمج بينها، ما يعمل على تخفيض التكلفة ويعطي آما ت» بالستر«

  .خاصية العزل عن العوامل الخارجية
تقنية الدايود الضوئي العضوي، أي جزيئات عضوية " سمارت راب"أما لإلنارة، فَتستخدم مادة 

ا الطاقة الكهربائية أّم. توضع على الغشاء البالستيكي فتبعث ضوءًا لدى وصلها بالتيار الكهربائي
سمارت "فُتستمد من أشعة الشمس، حيث تمتصها الخاليا الضوئية العضوية المطمورة في غشاء 

  .فتتحول إلى طاقة" راب

فالمصابيح المتوهجة التي اخترعها . سيأتي يوم تصبح فيه مصابيح اإلنارة في ذمة التاريخ
لممتصة إلى ضوء، وُتطلق ما تبقى بالمئة من الطاقة ا ٥توماس أديسون ال تحول أآثر من 

. أما المصابيح الفلورية فقد تفوق آفاءتها آفاءة المصابيح المتوهجة بحوالى أربع مرات. آحرارة
  .لكن هناك خيارات أخرى أفضل منها أيضًا سوف تتوفر قريبًا



 

نارة وقد أصبحت الدايودات الضوئية والمشابهة للرقائق قيد االستعمال منذ فترة في مصابيح اإل
اليدوية وفي المصابيح الوّماضة الخلفية للسيارات، وهي ال تستهلك إّال جزءًا بسيطًا مما تستهلكه 

وقد قام مرآز أبحاث اإلنارة في معهد بوليتكنيك رنسيالر في نيويورك . المصابيح المتوهجة
وحات وتستطيع ل. بترآيب شبكة أسالك منخفضة الفولتية في جدران وسقف غرف اختبار معينة

الدايودات الضوئية المطمورة في بالط الغرف أن تدخل بسرعة لترتبط بشبكة توزيع الطاقة في 
ويستطيع نظام يتحكم به الكمبيوتر تشغيل لوحة الدايودات وإقفالها . أي مكان على األسطح

  .وتعديل شدة إنارتها ولونها

مة في بوسطن حتى إلى أبعد من القائ" آنيدي وفيوليتش آرآيتكتشير"وقد ذهبت الشرآة الهندسية 
فالمصّممون لدى الشرآة يعكفون حاليًا على العمل على خيوط تطمر فيها دايودات ضوئية . ذلك

  .يمكن نسجها داخل أغطية الجدران أو أثاث المنزل

  
  

  أشهر المشاريع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء

 ) Menara Mesiniaga ١٩٩٢برج ميسينياجا بكوااللمبور 
 

  Subang Jaya المبنـــــــــــــــــــى في و يقع , Ken Yeang و هو من تصميم المعماري
  , .I.M.B قرب آوااللمبور بماليزيا و هو مقر

) العمارة الخضراء) بحيث يعكس مبادئه و خبرته في العمارة البيومناخية Ken Yeang صممه
, القواعد الحديثة على التوازي  ية التقليدية وفالمبنى يعتبر آنموذج طبق قواعد العمارة الماليز, 

يعكس العالقة القوية بين المبنى و , للبيئة  آما يعتبر آنموذج مشرف للمباني المرتفعة الصديقة
يمكن توجيه المبنى ألن  : Ken Yeang الصدد يقول و في هذا, المناخ و المسطحات الخضراء 

  , هااســـــــــــــتهالآ يولد الطاقة بدال من
 : ومن خالل تحليل الموقع

ويمثل بؤرة رصد هامة من , رئيسي سريع يؤدي لمطار آوااللمبور  يقع المبنى على طريق -
 . قبل المباني المحيطة به

 
, حرارة النهار قليال  تتفاوت فيه درجة حرارة الليل و درجة, المنطقة ذات مناخ استوائي حار  -

 . تقـــــــــريبا في آــــافة أنحاء السنة متـــــــماثلة آما أن الحرارة و الرطـــــــوبة
 
 

 : مكونات المبنى
غرفة , غرف جلوس , قاعات دراسية , يحتوي على ساحة دخول آبيرة لعرض المنتجات  المبنى
  . آراج سيارات أسفل المبنى و بدروم, مطبخ و خدمات إدارية , آافتيريا  , صالة

 
 
 

 : بيانات تقنية
 , م ٦٣ع المبنى ارتفا -
 
 , طابق و هو ذو مسقط دائري ١٤+ أرضي يتكون من طابق -



 

 
المثبتة على جمالونات  هيكل المبنى من أعمدة فوالذية تحمل بالطات األرضيات الخرسانية -

 , فوالذية
 , متر مربع ٦٥٠٣المساحة اإلجمالية للطوابق  -

 : الفكرة الرئيسية للمبنى
اجتماعي و تحتوي على برآة سباحة و  تعمل آفراغ, األرض حديقة سطح لوصل المبنى ب -

 , جمنازيوم
 ألعلى لتوليد األآسجين و العمل على تبريد المبنى و تشمل مسطحات خضراء و تشجير يستمر -

 , ترتفع على واجهة المبنى إلعطاء إطاللة للعاملـــــــــــــــين مسطحات خضراء لولبية -:
 , نحدرة في األدوار السفلية لربط الطبيعة باألدوار العلـــويةمائلة و م مسطحات خضراء -
 , نوافذ غاطسة في الواجهات الشرقية و الغربية مزودة بكاسرات شمس من األلومينيوم -
 , في الواجهات الشمالية و الجنوبية Curtain Walls حوائط زجاجية -
 
للفراغات  عرضة للشمس لتوفير الحمايةالخدمات الرئيسية آانت في الواجهة الشرقية الحارة الم -

للساللم و المصاعد و  آما تسمح باإلضاءة و التهوية الطبيعية, الداخلية من أشعة الشمس القوية 
 - , المبنى المعرض للشمس  مع استخدام آاسرات شمسية في جانب, دورات المياه و الممرات 

لتوفير التهوية الطبيعية  اجهاتشرفات خارجية و أفنية معلقة تلتف بشكل حلزوني حول الو
 , للفراغات الداخلية

مع وجود نظام لتجميع مياه , تعلو حمام السباحة , العلوي للمبنى  تغطية مفرغة فوق السطح -
 , األمطار على السطح

 , التهـــــــــوية و التبــريد فقــــــط من$  ١٣٥٩٠و بالتالي يوفر المبنى سنويا ما يقارب  -
مدروسة في واحد من المباني المرتفعة بمنطقة  ذا المشروع بمعالجات مناخية جريئة ولقد تميز ه

وتجعله نموذجا , أو نمطية تنم عن وعي بيئي راقي  ذات مناخ استوائي و بأساليب غير تقليدية
  التي تبنى في البيئات الحضرية ذات المناخ الحار الرطب للمباني المرتفعة الصديقة للبيئة و

 
  

  في ساحة التايمز في نيويورك) طابقًا ٤٨(المكون من ) Conde Nast(المثلة برج أحد ا
إنه يعد أحد  Fox  & Fowle Architects) فوآس وفول معماريون(وهو مصمم بواسطة 

األمثلة المبكرة التي طبقت مبادئ العمارة المستدامة الخضراء في مبنى حضري آبير، وقد 
  .نيات التي يمكن تخيلها لتوفير الطاقةاستعملت فيه تقريبًا جميع التق

  
فقد استخدم المبنى نوعية خاصة من الزجاج تسمح بدخول ضوء الشمس الطبيعي وتبقي الحرارة 

  ً. واألشعة فوق البنفسجية خارج المبنى، وتقلل من فقدان الحرارة الداخلية أثناء الشتاء

  
ز التسوق ومبنى المكاتب إيست غيت ولعل أشهر المباني المستوحاة من الطبيعة الحية هو مرآ 
فقد استوحي التصميم من تالل النمل األبيض . ، القائم في هاراري في زيمبابوي)البوابة الشرقية(

لحفظ الفطر (درجة فهرنهايت  ٨٧األفريقي، التي يحافظ فيها النمل على درجة حرارة ثابتة تبلغ 
  .منافذ يخرج عبرها الهواء الساخنوذلك عن طريق فتح وإغالق ) الذي يجمعه النمل آغذاء

بل تقوم مراوح آبيرة خالل . وال يوجد في مبنى إيست غيت نظام لتكييف الهواء بالشكل المعتاد
وخالل النهار . الليل بسحب الهواء الخارجي البارد عبر فراغات مبنية بين أرضيات الطوابق



 

اغات، حيث تساعد الخرسانة تقوم مراوح أصغر بدفع الهواء الساخن الخارجي عبر نفس الفر
قمع قرميد  ٤٨وعندما يسخن الهواء يرتفع عبر . الباردة على تحقيق اعتدال درجات الحرارة

. ويدور الهواء النقي في المبنى مرتين في آل ساعة خالل النهار. مستدير الشكل إلى سطح المبنى
هلكها عادًة المباني التقليدية من ويقال إن المبنى ال يستهلك إّال عشرة بالمئة من الطاقة التي تست

  .نفس الحجم

القابع في أحد  (The Swiss Re Tower) األمثلة األخرى على العمارة الخضراء برج ومن
 مدينة لندن والمصمم بواسطة المعماري نورمان فوستر وشرآاه، ويشير اللندنيون لهذا شوارع

المنتصب  هم العريقة، وهذا البرجالصرح المعماري بأنه اإلضافة األحدث إلى خط أفق مدينت
شكله المعماري  ، إال أن الشيء الرائع في هذا المبنى ليس)طابقًا ٤١(آثمرة الخيار يتكون من 

والخالق يحقق وفرًا متوقعًا في  الجميل ولكن آفائته العالية في استهالك الطاقة، فتصميمه المبدع
ويتجلى . تستهلكه بناية تقليدية مماثلة لذيمن إجمالي الطاقة ا%) ٥٠(استهالك الطاقة يصل إلى 

. اإلضاءة والتهوية الطبيعيتين آل ما أمكن ذلك غنى المبنى بمزايا توفير الطاقة في استعمال
، )الخارجية منها عبارة عن زجاج مزدوج(الزجاج  وتتكون واجهة المبنى من طبقتين من
آما أن نظام حساسات . ب اآلليبالستائر الموجهة بالحاس والطبقتان تحيطان بتجويف مهوى
الخارج يراقب درجة الحرارة وسرعة الرياح ومستوى أشعة  الطقس الموجود على المبنى من

أما شكل المبنى فهو مصمم بحيث . وفتح لوحات النوافذ عند الحاجة الشمس، ويقوم بغلق الستائر
صطناعية، ويتيح مشاهدة النهار الطبيعي، ويقلل من الحاجة لإلضاءة اال يزيد من استعمال ضوء

  .. طبيعية حتى لمن هم في عمق المبنى من الداخل مناظر خارجية
 

لحين إآمال مراحل " لوحة الرسم"شهرة فهو موجود مؤقتًا على  أما المبنى األخضر األآثر
الذي سيتم بناؤه في الموقع السابق لمبنى مرآز التجارة العالمي في  إنشائه وهو برج الحرية

 المعماريون المصممون سكيدمور وأوينجز وميريل وإستوديو دانيال ليبيسكيند .نيويورك
(Skidmore, Owings & Merrill and Studio Daniel Libeskind)  قاموا بدمج مزايا

 ١.٧٧٦(وسيحوي البرج الرئيس والذي سيرتفع . البيئي في جميع أرجاء المبنى الضخم التصميم
يتوقـع  ، التوربينـات)تعمل على الرياح(إلى محطة طاقــة هوائية  األلواح الشمسية باإلضافة (قدم

من احتياجه  (%٢٠) من الطاقة، وهو ما يكفي لتغذية البرج بنسبة) ميجا واط ١(أن تولـد حوالي 
على اإلضاءة والتهوية  ومثل المباني الخضراء األخرى فإن البرج سيعتمد. المتوقع من الطاقة

  .العالية في استهالك الطاقة لى أنظمة وعناصر اإلنارة ذات الكفاءةالطبيعيتين، باإلضافة إ
 

هناك العديد من المشاريع الرائدة في قطر التي تطبق هذا المفهوم منها على سبيل المثال ال 
الحصر الواحة التعليمية لكهرماء والتي تضم نظام توليد طاقة متجددة في الموقع من خالل 

آما انها . لتؤمن متطّلبات الكهرباء لمضخات المياه المبّردة) PVتقنية (استخدام األلواح الشمسية 
وفي ما يتعلق بالمياه فهي . تستخدم ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الحرارة لتوفير المياه الحارة

تستخدم أدوات صرف صحي ذات آفاءة عالية في استهالك المياه، مثل خزان مياه الشطف 
وتجمع وتعالج المياه المبتذلة . رّي بالتنقيط يوّفر من استهالك المياهوتستخدم نظام . المزدوج

  .ومياه االمطار إلعادة استخدامها في غسل المراحيض والرّي
وآذلك متحف قطر الوطني حيث يتم استخدام نظام زجاج عالي األداء ونظام تحّكم فّعال بالضوء 

لمبنى لتأمين ظالل سلبية ممتازة إلى آما يستغل شكل ا. االصطناعي والطبيعي لتوفير الطاقة
وآذلك يتم توفير آتلة حرارّية بالتواصل مع الفضاء . واجهات المبنى من زوايا شمسية عالية

آما تتم االستفادة من هواء المبنى المنعش ومن نظام معالجة الطاقة الفعّال الذي يعتمد . الداخلّي
  .د ذا آفاءة وطاقة عاليةوأخيرا يوفر هذا األسلوب نظام تبري. على الهواء



 

وفي ما يتعلق بالمياه يتم استخدام صنابير منخفضة التدّفق وموّفرة للمياه ونظام رّي بالتنقيط، 
أآد جواد  وآذلك يستخدم نظام رّي يعتمد على استخدام المياه المكّررة. يوفر من استهالك المياه

الخضراء في المنطقة في األبنية أن شرآته أضافت إلى التمثيل الحصري لهذا النظام الجديد 
العربية، فهي تمثل حصريًا مشاريع طاقة حديثة تتمثل في ابتكارات علمية جديدة تقوم على أساس 

استغالل مضاعف للطاقة الشمسية بطرق آهرومغناطيسية ضوئية، حيث تعتمد التقنية الجديدة 
على خاليا ثالثية األبعاد تستغل بشكل أمثل الطاقة الشمسية 

.

  
  

  

  

  أسطح خضراء* 

فالزراعة على أسطح المباني . إن فكرة أسطح المباني الخضراء ليست في الواقع فكرة جديدة
  .قديمة قدم حدائق بابل المعلقة، على أقل تقدير

وقد أصبح من الشائع في بعض أنحاء أوروبا في العقود األخيرة، إنشاء أسطح خضراء تغطيها 
ولكنها ما زالت أمرًا جديدًا بالنسبة لمعظم . مثل األلواح أو البالطالنباتات بدًال من مواد البناء 

  .بلدان العالم



 

وقد يؤدي استخدام أسطح المباني الخضراء على نطاق أوسع إلى تخفيف بعض مشاآل المدن 
فهي تقلل من جريان مياه األمطار في الشوارع وتصّفي مياه األمطار من الملوثات . الحديثة

فالمباني ذات األسطح الخضراء . ا تقلص األسطح الخضراء استهالك الطاقةآم. العالقة فيها
تحتاج إلى تدفئة أقل في الشتاء وإلى تبريد أقل في الصيف مما تحتاج إليه المباني ذات األسطح 

بأثر سخونة "وإذا استخدمت على نطاق واسع قد تصبح قادرة على خفض ما يسمى . التقليدية
  .بأآملها في مدن" الجزر المدينية

وتشجع بعض المدن األميرآية اآلن على استخدام أسطح المباني الخضراء آجزء من سياستها 
آما قامت الجمعية األميرآية للمهندسين . فمبنى بلدية شيكاغو يغطيه سقف أخضر. العامة

باستبدال سطح مبنى مقرها العام القديم في العاصمة واشنطن بسطح   )ASLA(المعماريين 
منع السطح "، ٢٠٠٧مايو، /، وأيار٢٠٠٦يوليو، /تقول المجموعة إنه بين تموزو. أخضر

بالمئة تقريبًا من المياه  ٧٥غالون من مياه األمطار، أي  ٥٠٠ألفًا و ٢٧األخضر انسياب آمية 
التي وصلت إلى السطح، من الجريان ودخول نظام صرف مياه األمطار في العاصمة واشنطن، 

آما خفف السطح األخضر في مبنى جمعية المهندسين المعماريين ... قته الذي يقوم بما يفوق طا
درجة في الصيف بالمقارنة مع المبانى المجاورة تتطلب أسطح  ٣٢درجة الحرارة بحوالي 

ولهذا تستعمل . المباني الخضراء دعمًا إنشائيًا قويًا لتحّمل الحمل الثقيل الذي ينتج عن العواصف
ة فوق بضعها البعض مؤلفة من أغشية مانعة لتسرب المياه، يضاف في األسطح طبقات مترابط

  .إليها حواجز من جذور النباتات لمنع تسرب المياه

فأسطح المباني الخضراء الواسعة جدًا ال َتستخدم . وتبنى أسطح المباني الخضراء بأعماق مختلفة
مزيج من الصلصال سوى سنتيمترات قليلة من المواد الالزمة لنمو المزروعات، وهي عادة 

وتزرع فيها النباتات التي تنمو في منحدرات الجبال . القابل للتمدد والقليل من التراب العضوي
أما األسطح الخضراء الكثيفة فتستعمل تربة عميقة وأنظمة ري لنمو . مثل عشبة السيدوم

لعاصمة أسطح المباني الخضراء، مثل هذا السطح في ا .األعشاب والشجيرات، وحتى األشجار
واشنطن، تنبت عليها األعشاب والشجيرات وهي مصممة لخفض استهالك الطاقة، وتصفية مياه 

  . األمطار من الملوثات، وتبريد المدن خالل األشهر الحارة



 

  

  
  
  
  
  

  : االهداف والتوصيات
  
  
  

   :فيما يخص التصميم
 
الوقت ويكون مقاوم للكوارث  أن يكون المبني مصمما ليعمر طويال ويؤدي دوره طوال *

 .وتكامله مع التصميم الداخلي للمبنى مراعاة الشكل الجمالي للبناية  *  الطبيعية
  . للطاقة والمياه والمواد أن يحقق المبني أقصي معدالت االستثمار * 
التدقيق باختيار المواد من وجهة  و الطاقة أن يكون المبني قادرا علي االآتفاء الذاتي من *
  Energy Contestظر محتوى الطاقة ن
 Energy Contestالتدقيق باختيار المواد من وجهة نظر محتوى الطاقة  *
  . أن يقبل المبني التعديالت واالمتدادات مستقبال *
    . لالنسان والبيئة  تصميم المبني األضرار الصحية أن يتحاشي *
الضار على الصحة أو البيئة من المواد  االهتمام باستبعاد المواد والتشطبيات ذات التأثير *

  الملدنات -الفنيل- المادة الالصقة الفورمالدهيد يحتوي على الكلور  PVC -: المضرة 
  استخدام المواد الطينية الدهانات التي تعتمد في تكوينها على الزيوت الطبيعية *
  .مواد الطبيعيةيمنع استخدام المواد الصناعية المعطرة داخل المنزل واستبدالها بال *
  



 

  :  المراجع
  
) .١٩٩١ (Vale P  &Green Architecture Vale B  

  ٢٠٠٨مارس، /آذار ٤واشنطن،   لمحرر بروس أودسي فيلمقالة 

العمارة ", األول  مؤتمر هندسة القاهرة, "العمارة المستدامة "  -محسن محمد إبراهيم  
 . ٢٠٠٣," والعمران في إطار التنمية 

 
-المناخ وعمارة المناطق الحارة-محمد عبدا هللا سراج.د– ض الوآيلشفق العو. د -

  ١٩٨٥القاهرة
 

  )بحث علمي هام( البيئة المعاصرة  العمارة

  . يحيى وزيرى. د تاليف نحو عمارة خضراء"التصميم المعمارى الصديق للبيئة  

  

  

  

     



 

 

                                          


