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  ملخص الرسالة
قیاس فاعلیة نظم تقییم العمارة الخضراء في تتعرض الدارسة في ھذه الرسالة إلى قضیة 

بصفتھا قضیة تتعلق بإشكالیات عمرانیة وبیئیة تھدد مستقبل مصر منھا محدودیة ‘ مصر
والذي یزید من أھمیة وإلحاح . الطاقة وتكرار أزماتھا وندرة المیاه والتلوث البیئي الشدید

لیة البناء لیأخذ بأحدث ھذه القضیة ھو غیاب أي إطار عمراني تنظیمي رسمي یحفز عم
  . أسالیب الترشید أو االھتمام بالقضایا البیئیة المحلیة والعالمیة

وتھدف الرسالة في األساس إلى إخراج منظومة علمیة لتقییم العمارة الخضراء تتسم 
بسھولة التطبیق ومالئمة الواقع المصري وفي نفس الوقت تحقق أھداف وتطلعات 

  .المجتمع التنمویة
باستعراض تعریفات  الجزء األول الدراسة النظریة-وتنقسم الرسالة إلي ثالثة أجزاء

ومن تحلیل ھذه , ومفاھیم العمارة الخضراء ومنھا تم تحدید مبادئ العمارة الخضراء
  .       المبادئ تم استنتاج بعض معاییر تقییم المباني والتي تساعد في عمل النظام المقترح

االحتباس  -أزمة الطاقة(تدعو إلي االھتمام بالبیئة منھا العالمي كذلك األسباب التي 
المشكالت العالمیة باإلضافة إلي تقلیل حصة مصر من میاه (ومنھا المحلي ) الحراري

  .لكونھا عامل مؤثر عند وضع األوزان النسبیة لكل عنصر في النظام المقترح, )النیل
یئة من العمارة المحلیة العمارة البیئیة ثم دراسة االتجاھات المعماریة المھتمة بالب

والعمارة ) الموجبة –السالبة (والمحلیة المستحدثة والعمارة العضویة والعمارة الشمسیة 
ومن دراستھم أتضح أن العمارة الخضراء , الذكیة والعمارة الموفرة للطاقة والمستدامة

ودراسة بعض األنظمة  .تعتبر أكثر االتجاھات مالئمة للتغلب علي المشكالت الحالیة
الوالیات المتحدة األمریكیة  LEEDالتقیمیھ العالمیة والتي تتمیز بانتشارھا من نظام 

 Green Starالمملكة المتحدة البریطانیة ونظام النجمة الخضراء  BREAMونظام 
نموذج ( GPRSالیاباني ونظام الھرم األخضر المصري CASBEE باسترالیا ونظام 

لیل ھذه األنظمة تم استنتاج معاییر وأوزان استرشادیة یمكن استخدامھا ومن تح, )تجریبي
واألوزان في النظام المقترح لتقییم العمارة , لعمل التقییم وتحدید مستویات الشھادات

 .الخضراء في مصر
باستنتاج النظام المقترح لتقییم العمارة  وبحث الجزء الثاني من خالل الدراسة التحلیلیة

مصر المطبق لمبادئ العمارة الخضراء والمستفید من األنظمة التقیمیھ الخضراء في 
مع مراعاة المالئمة مع الظروف االقتصادیة ومعالجة المشكالت التي یتعرض , العالمیة

  .لھا المجتمع المصري
تطبیق النظام المقترح لتقییم العمارة الخضراء  وأھتم الجزء الثالث بالدراسة التطبیقیة

باني مصریة لقیاس مدي مالئمتھ للواقع المصري وتم تطبیقھ علي في مصر علي م
مجموعة من المباني وھي المباني الفندقیة والمباني السكنیة ومباني المكتبات والمباني 

  .البحثیة
أنھ یمكن تطبیق نظام مصري لتقییم العمارة الخضراء في المباني  :ومن أھم النتائج
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مثل , المحلیة في البناء مع القلیل من التكنولوجیابدون تكالیف باھظة وبإتباع الطرق 
وأن العمارة الخضراء مفھوم شامل ال یجوز تجزئتھ أو . مجتمع البسایسة الجدیدة

استخدام بعض أجزائھ ویسعي إلي التوافق مع البیئة وتقلل من التأثیر السلبي علیھا 
باإلضافة إلي كفاءة وتحقق كفاءة استخدام الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة 

استخدام المواد والموارد وإعادة استخدامھا مرة آخري واحترام الموقع والتفاعل معھ 
  .والتكییف مع الظروف المناخیة وتوفیر الراحة للمستعملین

توصیة المؤسسات والجھات المسئولة في الدولة بضرورة تحدیث  :ومن أھم التوصیات
احتوائھا علي بنود تھتم بالبیئة وتلزم بتنفیذ كود البناء و) قانون البناء الموحد(القوانین 
وكذلك توصیة  المؤسسات التعلیمیة . بھدف حمایة البیئة ومنع التعدیات, األخضر

, واألكادیمیة ضرورة تنمیة ثقافة الحفاظ علي البیئة لحل المشكالت التي تھدد المجتمع
من , رة الخضراء من توعیة الطلبةلذلك البد من عمل مقررات تنشر الفكر البیئي والعما

  .خالل عمل مؤتمرات وندوات ومحاضرات لتوعیتھم بمدي تأثیر قراراتھم علي البیئة


