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 للحفاظ على الطاقة الفراغ العمراني كأداة

   العمرانية بالتجمعات السكنية الجديدة دراسة تقييمية للفراغات

 والء أحمد نور. د العيسوي محمد عبد الفتاح.د

األكاديمية الحديثة  مدرس بقسم الهندسة المعمارية
 والتكنولوجيا للهندسة

  مدرس بقسم الهندسة المعمارية
 والتكنولوجيا ثة للهندسةاألكاديمية الحدي

  ملخص البحث

المدن والتجمعات  المحاوالت الجادة من جانب الدولة خالل السنوات الماضية لغزو الصحراء من خالل بناء بدأت
منطقة وأخرى أغفلت الدولة مراعاة  السكنية الجديدة، إال أنه بالرغم من اختالف الظروف المناخية بين كل

 .والبيئية لكل منطقة عن األخرى مشى مع الظروف المناخيةالتخطيط العمراني بما يت

السكنية  العديد من الفراغات العمرانية بأنواعها المختلفة المحيطة بالفرد بتلك التجمعات وقد أدى ذلك إلى تواجد
منطقة وال تالئم الظروف المناخية لتلك ال والتي يتعامل معها في جوانب الحياة المختلفة إال أنها مصممة بطريقة ال

بالتبعية إلى اإلعتماد الميكانيكي المستهك للطاقة لتوفير الراحة  تحقق الراحة الحرارية للمستخدمين مما أدى
 .المطلوبة الحرارية

والمحققة حافظ على الطاقة المستهلكة ت لألسس التصميمية للفراغات العمرانية التي الوصول ويهدف البحث إلى
للتحكم  ديد اإلستراتيجيات والتقنيات الحديثة الستخدام العناصر الطبيعية والمعماريةتح الحرارية من خالل للراحة

وذلك من خالل دراسة وتقييم  البيئي والمناخي لتوفير ظروف مناخية مالئمة لمستخدمي الفراغات العمرانية،
 للتجمعات السكنية بالمدنوتأثيرها بالفراغات العمرانية  عناصر الفراغات العمرانية وتصنيفها مع عناصر المناخ

  .الجديدة

حيث يتضح الدور الفعال والمباشر لعناصر تنسيق الموقع في تحقيق درجة الحرارة والرطوبة النسبية المالئمة 
لمستخدمي الفراغ وذلك بتشكيلها ضمن منظومة متكاملة باألفنية الداخلية والخارجية بالتجمعات السكنية خاصة في 

  .حارالمناطق ذات المناخ ال

كفاءة استهالك الطاقة  –المدن الجديدة  –التجمعات السكنية  – الفراغ العمراني –التصميم البيئي :  البحثيةالكلمات 
 .الحرارية الراحة –
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  :لجديدة كسياسة للتنمية العمرانيةالمدن ا -١

 يستعمل تعبير المدن الجديدة
New 

towns  في تسمية العديد من المجتمعات
عن بعضها من ناحية التي تختلف 

األهداف والوظيفة والحجم وتؤثر بالطبع 
على الظروف السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية للدولة أو اإلقليمي الذي 
. توجد فيه المدن الجديدة على تلك المدن

وقد وجد أن المدن الجديدة تتطلب أربع 
وجود القاعدة : عناصر أساسية هي

 االقتصادية، واالكتفاء الذاتي،
واستخدامات األراضي والخدمات، 

 .وأخيرا طبيعة المجتمع
  

  
  العالقات المختلفة المؤثرة على إنتشار المدينة الجديدة :)١(شكل 

  

مصادر الطبيعة وجهد اإلنسان، ويوضح : ويتحكم في سبل ووسائل إنشاء المدن الجديدة عامالن رئيسيان هما
وتساعد المدن الجديدة في تكوين مجتمع تتوافر به . مدينة الجديدةالعالقات التصويرية المختلفة حول إنشاء ال

ظروف معيشة مالئمة كما تتوافر به نوعيات مختلفة من الخدمات وبمستويات أكبر من الموجودة في المدن القائمة 
ة المستقلة وتصبح المدن الجديدة من الناحية االقتصادية إلى نوعين، المدن الجديد. حتى تستطيع جذب السكان إليها

  ).١(شكل ، والمدن التابعة
   

  :تصنيف المجتمعات العمرانية المقترحة -٢

 تنتشر جديدة مدينة ٢٢ عدد تنفيذ تم الجديدة العمرانية المجتمعات نحو الحضري النمو توجيه إنطالقا من سياسة
حدد مخطط وقد  .٢٠١٧ فى مدينة ٦٠ إلى الجديدة المدن عدد ليص أن ، ومن المستهدفالجمهورية أنحاء في

  - :التنمية بعيد المدى إلقليم القاهرة الكبرى تصنيف المجتمعات الجديدة لكل منها كما يلى
  

   :مدن جديدة مستقلة ١-٢

تمثل المدن الجديدة المستقلة مراكز للنمو اإلقليمي فى نطاقها، ويجب أن تتمتع بقاعدة اقتصادية مستقلة تماما عن 
اقع تبعد عن المدينة القائمة بمسافة كافية بما يحقق لها هذه االستقاللية، كما توفر هذه المدينة األم، وتقام فى مو

المدن الحجم االستيعابي المطلوب للسكان، لذا يجب أن تتوغل فى الصحراء بعيدا عن شريط وأدى النيل بما 
  .يضمن عدم البناء على األراضي الزراعية حالياً أو مستقبال
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  مدن تابعة ٢-٢

تجمع تنموى مخطط بالقرب من المدن الكبرى، ال تخضع لنطاق سلطاتها، " تعريف المدن التابعة بأنها  يمكن
  .ولكنها تدور فى فلكها االقتصادي واالجتماعي، وتعتمد عليها اقتصاديا وخدميا

  تجمعات سكنية ٣-٢

صغر فى حجم السكان، تختلف هذه التجمعات عن المدن الجديدة والتابعة من عدة أوجهه تتمثل فى كونها أ
وارتباطها فعليا ووظيفيا بالكتلة الحضرية لمدينة القاهرة، وقربها من مناطق السكن والعمل القائمة، مما يسهل من 

لذا يتوقع أن نستقبل هذه التجمعات فائض السكان الذى ال . تعميرها بصورة أسرع من المدن الجديدة البعيدة نسبيا
  .يدة أو التابعة أو ضمن الكتلة الحضرية القائمة بالقاهرةيمكن استيعابه فى المدن الجد

  

  :وتهدف هذه التجمعات الجديدة إلى

إيجاد مراكز عمرانية جديدة تتوافر لها قاعدة اقتصادية ومقومات الحياة االجتماعية من خدمات  - ١
  .صحية وتعليمية

 .جمعات الجديدةالتخفيف من الضغط السكاني فى المراكز كثيفة السكان، بتوجيهها نحو الت - ٢
 القاهرة حيث نجد أن  المنتشرة Slum Areaإيجاد بديل لإلسكان العشوائي والمناطق المتردية  - ٣

 في ن سكنوـي نسمة مليون ١٦ اجمالي من نسمة مليون ٨ يسكنها عشوائية منطقة ٨١ تضم وحدها
  .سطحـالم نـم% ٦٢ ريـالكب اهرةـالق يـف شوائياتـالع سطحـم ويبلغ.  العاصمة

 عام منذ ةـــالزراعي األرض لتآك يقدر، حيث يقاف زحف العشوائيات على األراضي الزراعيةإ - ٤
 .فدان مليون بحوالي ١٩٨٠

 .التخفيف من سلبيات التخطيط المركزي - ٥
  .تنمية وتطوير جودة الحياه بالمجتمعات العمرانية - ٦

  :المجتمعات العمرانية الجديدة بالقاهرة الكبرى -٣

الرئيسة  –د المدى إلقليم القاهرة الكبرى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة تضمن مخطط التنمية بعي
باإلضافة إلى مجموعة من التجمعات السكنية التى اعتبرها كامتداد سكني للقاهرة، الستيعابه  -والتابعة

  .فائض السكان الذى ال يمكن استيعابه فى المدن الجديدة أو التابعة أو ضمن الكتلة الحضرية
  

  :هذه التجمعات كما يلى تتمثل

  .مدنية العاشر من رمضان:   على محور القاهرة اإلسماعيلية -أ
  .مدينة بدر:   على محور القاهرة السويس -ب
  .مدينة األمل:   على محور القاهرة القطامية - ج
  .مدينة الخامس عشر من مايو:   على محور القاهر الصعيد -د
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  .مدينة العبور:   على محور القاهرة اإلسكندرية -هـ
  .مدينة العبور :  على محور القاهرة بلبيس -و

  

باإلضافة إلى عشر تجمعات 
سكنية تم توزيعهم على 
القطاعات الصحراوية 

ويوضح . للطريق الدائرى
مخطط ) ٢(شكل رقم 

التنمية بعيد المدى إلقليم 
القاهرة الكبرى، ومواقع 
  .المدن والتجمعات المقترحة

    
  الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى وعالقتها بممرات التنمية المدن :)٢(شكل 

  
  :الفراغات العمرانية للتجمعات السكنية -٤

  :مفهوم الفراغ العمرنى ١-٤

Krierيوجد عدة تعريفات للفراغ العمراني والتي تتداخل في مفرداتها وعالقاتها، فعلى سبيل المثال اعتبر كرير 
١ 

هي فراغات عمرانية ترتبط هندسيا وجماليا باألنواع المختلفة للواجهات المحيطة  أن جميع الفراغات بين المباني
كما يأتي تعريف آخر للفراغ على . بالفراغ مما يساعد الوعي البشري على إدراك الفراغ الخارجي كفراغ عمراني

انية مما يؤهله في أن بالمحتوى اإلجتماعي واإلقتصادي للمجتمعات العمرأنه هو أحد العناصر التي تؤثر وتتأثر 
إقتصاديا كعنصر ديناميكي نشط بالمدن والمجسد لنوعيات التفاعالت التبادلية للتأثير  يمثل قيمة إجتماعية وموردا 

  .)٣(شكل ، ٢بين البيئة واإلنسان

    
  الساحات و الحدائق العامة التى تمثل الحياة األجتماعية فى الفراغ العمرانى :)٣(شكل 

   
                                                 
1 Krier R., URBAN SPACE, 1991. 

 .١٩٩٢ة، الفراغ العام كمنظم للمجتمعات ذات فئات الدخل المنخفض، سحر عبد المنعم عطي ٢
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  :الفراغ العمرانى أهمية ٢-٤

تعتبر الفراغات العمرانية الواجهة المباشرة للعمارة والعمران ومن أهم مكونات المدينة ومحورا رئيسيا من محاور 
  :التنمية، ويمكن تلخيص أهمية الفراغات العمرانية في النقاط التالية

لك فى مجال المتطلبات ذمة ويهتم التصميم العمرانى بالعالقات بين المناطق العمرانية الجديدة والقائ - ١
واألمكانات المتاحة اجتماعيا وسياسيا و اقتصاديا و عالقة الحركة باشكالها المختلفة بالبيئة و التنمية 

 .العمرانية
ستخدام كثافة اإلويتضح أثره المباشر فى العديد من القدرات التخطيطية الخاصة باستخدامات األراضى  - ٢

و شكل العمران وشكل الفراغات العمرانية المتولدة ومدى كفاءتها  استعماالت األراضىوخلط أو فصل 
  .الحرارية

هو المقياس لنوعين من الحياة األول الحياة العامة و الحياة األجتماعية المتداخلة  الفراغ العمرانىيعتبر  -٣
اغات او المرتبطة وهى الحياة فى خارج المساكن وفى الشوارع و الساحات و الحدائق الكبيرة و الفر

غ المفتوح بالمدينة حيث يتجمع االحياة تكون غالبا فى الفر هذهاألجتماعية وساحات األسواق و
 .الناس

 يعتبر التعبير المرئي للتخطيط والمردود المباشر لجماليات العمران والبيئة والتشكيل البصري -٤
  .وإنطباعاتها في أذهان الناس

   
   :غ العمرانيتأثير الظروف المناخية على تشكيل الفرا ٣-٤

من أهم المؤثرات على التشكيالت المعمارية عبر التاريخ، فأصبح هناك إرتباط  تعتبر الظروف والعوامل المناخية
فيمكن القول أن البعد المناخي عنصرا أساسيا في التصميم . واألنماط العمرانية المختلفة وثيق بين تغير المناخ
عكاس صادق للبيئة المناخية المحيطة، ويمكن تحديد أهم تأثيرات لطابع معماري متميز كإنالمعماري للوصول 

  :الظروف المناخية على تشكيل الفراغ العمراني كالتالي
  :والفراغ العمرانيل المبنى يشكتوجيه وت ١- ٣- ٤

يعتبر اإلشعاع الشمسي ودرجة سطوعه من المحددات الرئيسية لتوجيه وتشكيل كتل المباني والفراغات العمرانية 
  .لمعمارية، إضافة إلى تصميم المعالجات والتغطيات وأسلوب اإلظالل لتلك الفراغات والمسارات وخالفهوا
  :التشكيل العام للكتل والفراغات العمرانيه ٢- ٣- ٤

يؤثر المناخ شديد الحرارة تؤثر الظروف المناخية بصورة عامة على تشكيل النسيج العمراني، فعلى سبيل المثال 
ى أسلوب التشكيل ليأخذ النسيج المتضام لإلقالل من إكتساب الحرارة الزائد والعمل على تظليل والحار الجاف عل

  .الممرات الخارجية بين المباني
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  :الراحة الحرارية فى الفراغات العمرانية -٥

  :تمهيد ١-٥

من أهم العوامل الفسيولوجية التى تؤثر 
بشدة فى حالة األنسان العامة هى الراحة 

حيث تعتبر حالة من حاالت   الحرارية
ابراهام (البيئة المحيطة ، و يوضح هرم 

أن الحاجات  ، والذي افترض فيه)ماسو
أو الدوافع اإلنسانية تنتظم في تدرج أو 

من حيث األولوية أو شدة  نظام متصاعد
التأثير، فعندما تشبع الحاجات األكثر 
أولوية أو األعظم حاجة وإلحاحا فإن 

في التدرج الهرمي تبرز الحاجات التالية 
  .وتطلب اإلشباع هي األخرى

  
  هرم ماسو لتدرج اإلحتياجات): ٤(شكل 

، وقد )٤(، شكل رقم  وعندما تشبع نكون قد صعدنا درجة أعلى على سلم الدوافع، وهكذا حتى نصل إلى قمته
لراحة و الرضا من الظروف على انها حالة عقلية لإلنسان يشعر من خاللها با:" عرف واطسون الراحة الحرارية

  ".البيئية المحيطة به
  

  :تحقيق الراحة الحرارية في الفراغات العمرانية ٢-٥

حيث ال يمكن لمستخدمى المبنى  الحرارية من أهم أهداف التصميم المعمارى توفير أكبر قدر ممكن من الراحة
لفسيولوجية التى قد يمكن قياسها بطريقة او نسان ال تتوقف فقط على الحالة ابالطرق المباشرة ألن راحة اإل هقياس

تعتبر درجة الحرارة و .بأخرى انما تدخل فى تحديدها عوامل نفسية باختالف الخلفية الثقافية و البيئية لكل شخص
من اهم العوامل التى لها تاثير مباشر على تحقيق الراحة ي واألشعاع الشمس و الرطوبة النسبية وحركة الهواء

  .نسانالحرارية لإل
  

   :بالفراغات العمرانيةاستراتيجيات التحكم المناخى  -٦
  

 :تقليل درجة حرارة الهواء ١-٦

  :عة من الطرق التى من خاللها التحكم فى درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية منهاهناك مجمو
  :تبريد الهواء المحيط و الحفاظ على نسبة الرطوبة المطلوبة :أوال

تعتبر العناصر المائية من العناصر الهامة المؤثرة التى تساهم فى توفير شروط : ر المائيةاستخدام العناص -١
الراحة الحرارية المتعلقة بالمحيط الحرارى فى البالد الحارة الجافة عن طريق زيادة الرطوبة النسبية داخل الفراغ 

راغ اتات المحيطة بالمبنى أو الفالنبالحصول على درجة معقولة من الرطوبة بواسطة رش و يمكن . العمرانى
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ت الصناعية فى مسار الرياح السائدة حيث تحمل بالرطوبة قبل استخدام أحواض المياه أو البحيراالعمرانى و
  ).٥(شكل ة الخارجية، دخولها الى المبنى أو الى الفراغات العمراني

    
  إستخدام العناصر المائية بالفراغات العمرانية ): ٥(شكل 

  

يعتبر الفناء : ستخدام األفنية الداخلية و الخارجيةا -٢
الداخلى و الخارجى من العناصر المعمارية التقليدية 
التى كانت شائعة وسائدة األستخدام فى عمارة المناطق 
الحارة وفى العمارة األسالمية لخلق مناخ محلى مريح 
للتغلب على األرتفاع الشديد فى درجة الحرارة و 

ية الصعبة بها حيث كان الفناء الداخلى العوامل المناخ
يعتبر قلب الوحدة السكنية لقيامه بتجميع و سحب الهواء 
البارد لتوجيهه داخل الوحدة السكنية وعمل التيارات 
الهوائية التى تعمل على تهوية المبنى وكانت كل المدينة 
تتوجه الى الفراغات العمرانية والفراغ الداخلى او الفناء 

  ).٨(،شكل )٧(، شكل )٦(شكل .فى المنزل 

  
  الفناء الداخلي) ٦(شكل 

    
  دور الفناء في إظالل حوائط المبنى) ٨(شكل   إستخدام الفناء فى تحريك الهواء ) ٧(شكل 
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: استخدام األشجار فى تقليل درجة الحرارة -٣

على البيئة حيث  تعتبر من أبسط الحلول واقلها خطرا
و معادلة نسبة الرطوبة حرارة التعمل على تقليل 

النسبية به حيث تؤدى الى األحساس بالراحة داخل 
الفراغات العمرانية ، و نجد ان المناطق المظللة 
تحدث فروق فى الضغط ألختالف درجات الحرارة 
وبالتالى تعمل عل سحب الهواء داخل هذه الفراغات 
،باألضافة الى ان المناطق المظللة تمنع من ارتفاع 

رة الجو المحيط بها وتساعد على تلطيف درجة حرا
  ).٩(شكل  ،حدة المناخ الحار

  إستخدام األشجار باألفنية) ٩(شكل 

  
 

من أهم العناصر المستخدمة فى تحسين وتلطيف الهواء و الحصول على الراحة : استخدام المالقف الهوائية  -٤
لمستخدمة و الخاصة بتهوية وتبريد المبانى ويعتبر من الحرارية و التى تعد من أهم الوسائل الطبيعية التقليدية ا

   .)١٠(، شكل الحلول األساسية فى عملية التهوية الطبيعية
هو تطوير ألستخدام المالقف قديما حيث يعمل على تخفيض درجة الحرارة حوالى : استخدام ابراج التبريد  -٥
من خالل أبراج التبريد و تستخدم فى المسطحات درجة مئوية عن درجة حرارة الهواء العادى أى الغير مار  ١٤

 .)١١(شكل  .و المساحات الكبيرة 

    
تدرج الحرارة بأبراج ) ١١(شكل   إستخدام المالقف في حركة الهواء) ١٠(شكل 

  التهوية
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   :الفراغ العمرانيتقليل درجة حرارة أسطح : ثانيا

طريقة من الطرق بواسطة رشها بالمياه و تعتبر هذه الدرجة حرارة األسطح و األرضيات و الحوائط  تبريد يتم
  .البدائية و البسيطة جدا

يستخدم الجبس فى تغطية جدران المبانى فى الجو الرطب حيث انه يتميز  :تقليل درجة حرارة الحوائط -١
  .بحساسية شديدة للرطوبة و قدرته الفعالة على امتصاص كميات كبيرة منها 

يجب استعمال االلمواد المحلية المسامية مثل استخدام النخيل كالسعف و الحصير و  :تقليل درجة األسقف -٢
الجريد و البامبو والخشب و البلوكات الطينية واستخدام البرجوالت من الخشب لعدم توصيله اشعاع الشمس الى 

فاض درجة الحرارة اسفل الفراغ ويمكن تغطية األخشاب بالنباتات الخضراء لزيادة نسبة الرطوبة وبالتالى انخ
  .ونجد ان األسقف المغطاة بالنباتات تعطى اظالال للفراغ مما يؤدى الى خفض درجة حرارته

تعتبر األرضيات من العناصر الهامة فى امتصاص الحرارة ونشرها ويجب  :تقليل درجة حرارة األرضيات -٣
للحرارة مع تمرير أنابيب من الماء البارد استخدام المواد التى التوصل درجة الحرارة او استخدامات مواد موصلة 

  .تحت األرضية وبالتالى تبرد سطح األرضية
  

   :استخدام كتلة األرض الحرارية فى الحصول على تبريد الفراغ العمرانى :ثالثا

درجة حرارة الهواءعن طريق تمرير أنبوبة طويلة يمكن األستفادة من درجة حرارة األرض المنخفضة فى خفضِ 
وعند مرور الهواء الخارجى داخل دفونة تحت سطح األرض ومتصلة بالهواء الخارجى عن طريق فتحات مائلة م

  .األنبوبة يبرد نتيجة فقد الحرارة منه بواسطة األرض المدفونة فيها األنبوبة حيث انها تتمتع بدرجة حرارة ثابتة 
  

  :لهواءاستعمال شكل األرض فى تقليل درجة حرارة ا :رابعا

وف ان درجة الحرارة تقل مع األرتفاع و تزيد كلما اقتربنا من سطح األرض بينما فى الوديان نجد ان من المعر
وبالتالى تفضيل الوديان فى جميع األجواء المعتدلة و الدافئة و الحارة . رياح الباردة تستقر فى المنخفضاتال

  .سطح األرض كلما ارتفعنا عن لوجود تيارات هوائية بها و فى النهاية نجد ان درجات الحرارة تقل 
  

   :زيادة درجة الحرارة ٢-٦

فى عملية التحكم فى درجة الحرارة و الرطوبة النسبية نجد اننا نحتاج  فى بعض الوقات الى زيادة درجة الحرارة 
للحصول على الراحة الحرارية المناسبة لألنسان ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الطرق أهمها فى الشتاء 
  :المباشر ألشعة الشمس األستفادة منه من خالل  التعرض

  
لشكل المبنى ونسب الفراغ العمراني تأثير كبير على تغير نسب : الفراغات العمرانية و األفنية الداخلية: أوال

، فعلى سبيل المثال نجد أن أقل نصيب من الظالل بالفراغ العمراني اإلظالل واإلشعاع الشمسي داخل الفراغ
في كمية الظالل الواقعة على األرض، وتزداد كلما أصبح شكل المبنى أكثر تعقيدا، شكل المربع يخص المبنى 

فعلى سبيل المثال في حالة الفراغ العمراني ذو  نسب الفراغ سواء الداخلى و الخارجى إضافة إلى تأثير ).١٢(
لى األرض بخالف الفراغ ذو نجد أن اإلشعاع الشمسي يصل بكامل الفراغ إ ١:١اإلرتفاع تساوي :نسبة العرض
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وعلى ذلك يوصى بجعل  .)١٣(فاإلشعاع الشمسي ال يصل لألرض، شكل  ٤:١اإلرتفاع مساوية لـ :نسبة العرض
سمح بدخول أكبر كمية من أشعة الشمس فيرتفع درجة الحرارة األسطح تحتى  ةواسعة غير مظلل أبعاد الفراغ

جة حرارة الهواء لهواء المالمس لهذه األسطح و بالتالى ترتفع درللفراغ وبالتالى ارتفاع درجة حرارة االمكونة 
  .داخل هذا الفراغ بما يساهم في تحريك الهواء صيفا والتدفئة شتاءا

    
العالقة بين الكتل وإظالل الفراغات ) ١٢(شكل 

  العمرانية

على اإلشعاع األفنية الداخلية تأثير نسب ) ١٣(شكل 

  الشمسي

بمواد ذات درجة   فى الفراغات العمرانية يجب دهان األسطح و األرضيات  :سقفاألسطح و األ :ثانيا 
ويمكن استغالل األرضيات فى مد أنابيب تحت سطح األرض .امتصاص ونفاذية عالية للحرارة مثل اللون األسود 

  .الفراغ العمراني ىلإمع تمرير مياه ساخنة غير مستفاد منها وبالتالى تنتقل الحرارة 
يمكن األستفادة من اشعة الشمس المباشرة باستخدام مجمعات شمسية حيث تمرر المياه  :التخزين الحرارى :ثالثا

  .الساخنة من المجمع الشمسى الى الخزان ويبدأ بالسحب من الخزان ويدفع به الى الفراغ المراد تسخينه
  

   :التحكم فى حركة الرياح و سرعتها ٣-٦

تخدام الزراعات الكثيفة يمكن إس: إستخدام الزراعات: أوال
لتوجيه الرياح المحببة للفراغ العمراني وبالتالي للمباني 

  ).١٤(المطلة عليه، شكل 
تستخدم حواجز الرياح من  :إستخدام حواجز الرياح: ثانيا

األشجار الكثيفة واألسوار الخارجية للحد من تأثير الرياح 
  .الغير محببة

  
  الرياح إستخدام الراعات لتوجيه) ١٤(شكل 
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  :النتائج والتوصيات

يعتبر تطوير الفراغات العمرانية  على مر العصور وكيفية استفادة الشخص من الفراغات العمرانية والبدء فى 
جتماعية هذه الفراغات وكيفية التعامل معها وما تمثله من قيمة و أهمية فى حياة الفرد اإلكيفية ادراك أهمية 

 راغات العمرانية نسبة كبيرة من اجمالى مسطحات األراضى التى يستخدمها الفرد،قتصادية حيث تمثل الفواإل
وللفراغ العمراني تأثير كبير على المباني المحيطه وتشكيل الحالة المناخية به، ولذلك كان البد من اإلهتمام بكافة 

نسان من الشعور بالراحة إلوايجاد الحلول التى تمكن اللفراغ العمراني العناصر المؤثرة على السلوك البيئي 
ويمكن تلخيص العناصر واإلستراتيجيات المؤثره على السلوك الحراري للفراغ . الحرارية داخل هذه الفراغات

  :العمراني
  .للوصول لمستوى رطوبه نسبيه مالئمه للفراغات الداخليه إستخدام العناصر المائيه -
وبالتالي درجة حرارة رجة حرارة الفراغ العمراني عناصر اإلظالل بالفراغات العمرانيه تساهم في خفض د -

  .الهواء المار من خالل الفراغ العمراني لتهوية الفراغات الداخلية
  .إستخدام األشجار لجذب الرياح المحببه والحد من تأثير الرياح غير المرغوبه -
  .األفنية الداخلية تعتبر مخزن للبروده ليال -
  .بة وتشكيل الظالل داخل الفراغ العمرانيدراسه كتلة المبنى لتأثيرها على نس -
تقل كمية اإلشعاع الشمسي المباشرة كلما نسب الفراغ العمراني تؤثر على كمية اإلشعاع الشمسي بالفراغ حيث  -

  .غ العمرانيتحقق اإلظالل المالئم للفرا ١:  ٤وتعتبر نسبة اإلرتفاع إلى العرض  زاد اإلرتفاع عن العرض
  .هامة المساعدة على رفع كفاءة الفراغ العمراني للتهويةالمالقف من العناصر ال -
  .أبراج التبريد تعمل على سحب الهواء من الفراغ العمراني صيفا وتحقيق التهويه الالزمه للفراغات الداخلية -
  .توجيه الفراغ العمراني له تأثير كبير على كمية اإلظالل بداخله -
  

العمراني لتأثيره المباشر على الفراغات الداخلية، ويمكن تلخيص ويتضح أهمية تحقيق الراحه الحراريه للفراغ 
  :النقاط األساسيه المؤثره على الراحه الحراريه واإلستراتيجيات المحققه لها من خالل التالي

  
 .إستخدام األسقف الخفيفة والصناعية �  :تظليل الفراغ العمراني

فاع إلى العرض بما تصميم نسب الفراغ العمراني فيما يخص النسبه بين اإلرت �
 .يحقق اإلظالل المالئم

 .توجيه المحور الطولي للفراغ العمراني شرق غرب �
 .مسارات الحركة شمال جنوب �
 .عمل األفنية الداخلية الصغيره داخل المباني �
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تلطيف درجة حرارة 

الفراغات العمرانية 

وموازنة نسبة الرطوبة 

  :النسبية

  

  .ير والبحيرات وخالفهإستخدام العناصر المائيه مثل النواف �
  .إستخدام عناصر التشجير والمسطحات الخضراء �
  .أبراج التبريد �

عناصر التشجير المحددة لحركة الرياح المرغوبة والحد من تأثير الرياح غير  �  :التحكم في حركة الهواء
  .المرغوبه

تصميم فروق الضغط المرتفع والمنخفض وإختالف درجات الحراره بين الظل  �
  .ريك الرياحوالشمس لتح
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