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 الملخص 
 

العتماااع علاا  ة واهالك الطاقستد ارشيما بين تدراسة أسلوب التصميم  بالبحث  هذا    وميق

 صااميمالت اليبأساا عراسااة خااال  ماان  ،إلعاعة اسااتامالها المياه  عة وتدويرات المتجدالطاق

 ةالنظيفاا  طاقاااتاالعتماااع علاا  الكيفيااة ذلك كاا ترشاايد اسااتهالك الطاقااة و  لتحقيقالمتباة  

بيئية الامارة البة البدء بالتارف عل  باض المفاهيم الاام  تمقد  و  ،وتدوير المياه  دعةالمتج

 التاادويرفكاارة مفهااوم لة توفرهااا، كمااا تاام التااار  ياا ا وكيفعهااا وأهميتهاا الطاقااة وأاواو

التكياام ماا  ، ثم تم التركيز عل  عمل مقاراة بين مشروع أعتمد علاا  همياالوخصوصاً  

، (Passive Method) تقليديااةلقااة الطريا طبيااق فكاارماان خااال  تالمحيطااة  ةالبيئاا 

يقااة الطر  ياتمااد علاا ماان خااال  تطبيااق فكاار   طااةحيمئااة البيال  ومشروع آخر تكيم ماا 

باسااتاما  باااض ة والمقارااا التحلياال من خااال  وذلك ، (Active Method) المتطورة

للوصااو  ىلاا   ،عةدحاا اقااام م فاا  اتااا  للوصااو  ىلاا  رسااومات والااارا   الصااور وال

 رضاا حاال فاا والمياااه  سااتهالك الطاقااةااألاسااب لترشاايد المحلاا   التصااميم ساالوب األ

فكاارة ل وع الاا  تنميةكذلك و  ،ةطاقتم  منت  للجمىل   بالمستقبل  مجتم  المحل   لاتحو   لو

 السااتطالع  استبيانعمل    ثم،  ممكنه  استفاعةلتحقيق أقص     امالهاتدوير المياه وىعاعة است

 ،الموضااوع  ماادى أهميااةب  الماماااري  ةً خاصوالمجتم     اعراكارفة مدى  مل  كلذو  الرأي

هذا البحااث   إنق فمن هذا المنطلو  المقترحةفكار  عر  األشة وناقللمفتح باب الحوار  و

 .أفضلمستقبل ل  و  ىللوص اتمن خال  الدراس فت األاظارلىل  الفهم و ععوه

 
 

 الكلمات الرئيسية

 ةطاقاا لا  -  ترشاايدال  -التصميم    -فكرال

 .  الامارة -

 

 

 

 
 .المتباة  المنهجية  ،ضياترفلا  ،األهمية والفوا د  ،األهداف  ،البحثية  اإلشكالية :مقدمة -1

 

 بحثية:اإلشكالية ال...  1/1

                     المتطاااورة ذو الطريقااا التصاااميم ب لوأساااتطبياااق علااا   عاخااال مصااارالمشااااري  المامارياااة  اعتمااااع قلاااة أوالً:

(Active Method)، اه يااملد اسااتهالك الطاقااة واالعتماااع علاا  الطاقااات المتجاادعة وتاادوير الاا  ترشااييسااا  ى والااذي ،

  .(Passive Method)  التقليدية  ةيقطرالأسلوب التصميم ذو عل  تطبيق    فق   باالعتماع واالكتفاء

مان رع الماوا لكيفياة الحفااع علا مصار  فا  والمنفاذة  المصممةكثير من المشاري  دى  ل  مقترحة  منهجية  عدم وجوع  ثانياً:

اساتالال  وتاوفير  فا لتناوع ما  ا االساتهالك   ترشايدلاسااعد عت مشااري تصميم  وذلك من خال ميتها نوتوالمياه اقة  الط

 .بشكل ماتلملها عاعة استاماإلتدويرها  و  المياه الحفاع عل  وكذلك    النظيفة المتجدعة   تاالطاقوتوليد  
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تصابح بحياث الساكنية  المبااا وخصوصااً  تام تنفياذها الت تلفة  ماالي   المشار  عاعة تصميم إل  استراتيجية  وجوع  دم ع  ثالثاً:

 .المجتم  بأهمية ذلك الموضوع ةعيوتم  ،  والمياه  اقةن الطمازون موبلية  قمست  ىاتاجيةديها كفاية ل  شاريم

 

 ف البحث:هد...  1/2

ات طاقاالتولياد  وير  تاوفوعلا  الماوارع  الترشايد والحفااع    تضامني  بحياثالتصاميم    اليبأساواعتبارات    صياغة مؤشرات

عة تادويرها وىعاا لا  الميااه اع عالحفا ساة كيفياةعرا، ما   الساكنية  ا بالمبااصوصااً  وخ  المشروعات الماتلفة  ف   المتجدعة 

قاد عل  أر  الواق  ري  منفذه اماذج مشاة اسعروذلك من خال   ،بشكل ماتلم حياتنا اليومية  ف   آخريه  مها مراالستاد

ه لديا عمرااا   ماوذلاك للوصاو  ىلا  مجت،  ماتلفةومرق  أشكا   ب  تهاتنميل  السا ورع  المو  االحفاع علالترشيد وقامت ب

تقييم الحالاة المصارية وكذلك  ،  لتأكيد عليهاللوقوف عل  اإليجابيات وا  اه لميوا  الطاقةوخصوصا    ه عموارالحفاع عل     ثقافة

 هام ىعراكمارفاة مادى ل، الطاقاة والميااه  نما اف الماوارعزناسات لفكرة المحل    المجتم مدى ىعراك عل  تارفالمن خال   

 .عواإلرشا  التوعيةثم    النوعهذا  نم  يةتقبلمسال  شاري المهمية أل

 

 :أهمية وفوائد البحث ... 1/3

عه من المياه محافظ عل  موارمنت  للطاقة و  ىل  مجتم   المصريمجتم   رورة تحو  الضلموضوع ىل   يرج  أهمية ذلك ا

 وزياعة أزماة  ديثحلا  ت الاصرمتطلبا  عل تالير  ف من خال  الامران  استفاعة ممكنه  اقص     واالستفاعة منهام  استالاللها  

ً  عرزاف الموااستن المتاحاة الحفااع علا  الماوارع  ضارورة الحديثاة ل اتنيالتقالتارف عل  و طاقة والمياه،ن الم وخصوصا

 .ياة جوعة الح  يراع متطور عمران و بناء ااسان واع لالدولة   خطةعل  ف   هايتنموت

 

 فرضيات البحث:...  1/4

ساوف  مباشاربشاكل وتنميتهاا لميااه اقاة وامان الطة تاحاالمعلا  الماوارع  فاعالحو االستهالكترشيد  لرب  بيناتم   ىذا -أ

ثقافة متوارثاه مان يتحو  ىل   اله  جيمما  ،  مستقبلالحاضر وال  ف   المصريالمجتم     حياة جوعة    ارتفاعيؤعى ذلك ىل   

باإليجااب ع ذلاك  وااي  فساو  مان الطاقاة والميااه وتنميتها  الموارع  لحفاع عل   فكرة اتاظيم  ف  ،األجيا عبر  الفكر    حيث

 .ةالدولدم  ؤعى ذلك ىل  تقالمجتم  بشكل عام وسوف يوعل  خاص   لبشكلفرع  اعل  

ارة م الاماسااأقوتطبيقهاا ب ساهاوتدري يااه ىعااعة تادوير المجادعة والطاقاة المت ا مجا  فا لحديثاة  يات االتقنب  املتم ال  ىذا -ب

علا    فااعالحللطاقة ما     ة لية منتجه ومصدرقبتسعهور مجتماات عمرااية مذلك ىل     يؤعى  سوف  ،طالب الدارسينلل

 .كرالفالقا مة بهذا    طوير المجتماات، وكذلك تياه لما نمثل مبالشكل األويرها  عاعة تدىوموارعها 

 

 المنهجية المتبعة: ... 1/5

عهارت   تا لات  اياالتقنوأهم  اه  المي  تدويرارة والبيئة والطاقة والماتلفة للامت  واالتجاهامفاهيم  العر     عل   البحث  ياتمد

مان  عاالم اخار عار  مشاروع محلا  و فا يتمثال  الاذي التطبيق الشق  ثم  ،النظري الشق خال  نمذلك و  ااعصر  ف 

  مشااركة مان خاالنقاا  ال بااب وفتحة مشاركة الفكريلل استبيانوعمل  الرأيىبداء  ثم ، اتا    ىل  لمقاراة للوصو خال  ا

 .الامارة والمستادمين من الناس  جام  ب الدارسين فالماماريين والطالدسين  نهمال

 

 

   :البيئةالعمارة و -2

 

وتاوفير الظاروف ا ما  المناا   وافقهاوالتجمااات الامرااياة لضامان ت  اا المباهو عملية منهجياة لتصاميم    بيئ لاالتصميم  

 (2001،  فجا )  .مناخية المناسبة للمستادمينال
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   :يةيئرة البمفهوم العما -2/1

ال تادمر  التا ة رالاماا وها  ،والصاحة والراحاة  نمااواألسامات الكفااءة الوعيفياة  فيهاا    يتاوافر  التا دة  مشايال  البيئاة  ه 

 (1987،  سليقن )  .فاذفظ عل  الموارع القابلة للنوتحا  المنظومات الحيوية

عماة اقاألجياا  التلبا  احتياجاات الحاضار عون المسااس بقادرة  ا تنميةعل  أاهيئية المستدامة يمكن تاريم الامارة البكما  

اساتادام التكنولوجياا ما   بإاتااج تصاميمات ذكياة    ىرالماما    أن يقوم المهندستحدي فمثل الي  وهو  ،هل  تلبية احتياجاتع

 )Blakeney, (2022.  التأثير الضار عل  البيئةالقتها بعوالمواع المستاملة  صحة   تأكد منوال  المتاحة

 

 

 :  ومصادرها  مفهوم الطاقة -3

 

، لا  آخاره ىرياح...  لصوت والالحرارة والضوء وا  ف ا  ناك صور متادعة للطاقة أهمههو  ا،ل مامب  قيام   العلة  رالمقد  ه 

 دعة.ىل  ماقة قابلة للنفاذ، وماقة متج  وتنقسم الطاقة

 آخره... ىل  .الطبيا ز الا  والورالاشب والفحم والبت  طاقة القابلة للنفاذ:ال  مصاعرأوالً: 

 ((Ellabban, 2014  .مواجواأل  ،والجزر  ،والمد  ،والمياه والرياح   ةيشمسال  قةطاال  جدعة:متمصاعر الطاقة الثااياً:  

 

   قة:أهمية الطا -3/1

أن يحدث أي عمل عون وجوع الطاقة مهما كان صاليراً فحتّ   فال يمكن  ىاجاز عمل ما،الطاقة ه  عبارة عن المقدرة عل   

ث عان بحاالىلا    الادول أتجاه المجتما     قادة فلطاقاوع اضامو  همياة ألاظاراً ، والطاقة للقيام بمهامهاا  الجسم تستادم   خاليا

، كماا لمد والجزرلرياح واالشمس واة من أشاة االستاما  المتكرر مثل الطاقة المنباث  ضب م تن  ال  الت جدعة  المت  تالطاقا

رة الاماا  لناا عورومان جميا  ماا سابق يتضاح    (2020،  المتجادعة   لطاقاةة اهيئا)  .اظيفة غير ملوثة للبيئاة  أاها تاتبر ماقة

ً وفرة للطاقة الم  (2016،  مالب)  .تقبالً  ومسحاليا

 

   :بالمبانى المختلفة  الموفرة للطاقة  مواد البناء -3/2

واع الماض اك باانه، واليوم استهالكها و اتشاليله ف   مية من الطاقةتستهلك أقل ك  الت    بااالمتوجد ب  الت مواع البناء    ه 

، حجارالاشاب والكاقاة الط تحاافظ علا ماواع  ، وهنااكوم والحدياديناأللومكاا  هداماساتا  فا اقاة  ال تحاافظ علا  الط  الت 

 (2009،  صبور)  ا:يلهتشال ف واستهالكها للطاقة  البناء  مواع  ض  رصد لبايوضح   1رقم   لتال ا  والجدو 

 

 (2022ث, الباح )بواسطة (2009, ورصب) تشغيلها   ناءأث  استهالكها للطاقةمدى لبناء وواد ا بعض م( 1)جدول 

 جا جول/ طنالمستهلكة جية  الطاقكمية  مواد لا

  250ىل   200من  ومنيوم لاال

 100ل  ى 50من  ستيكالبال

   60ىل   30من  دالحدي

   8ىل   5من  األسمنت

 5  ىل 3من  جيرلا

 8ىل   2من  اإلسمنت الطوب  

 0.5 نمل أق الرمل والزل 

 0.1أقل من  الحجر
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   :ىسكنلا  المبنىبك الطاقة  استهال -3/3

 التااال ماان خااال  اقااة تسااتهلك لطأن اات الدراساااااض ت بأثبتااسااكنية لااسااتهالك الطاقااة عاخاال المبناا   يااثماان حأمااا 

Mcmahon, 2020)): 

 .ةالكهربا يالمصاعد   %14 -      .التكيفات اما باستفراغات  تبريد وتهوية ال 46% -

 . بالمبن  وتالذيتها  اه ميالتساين   %13 -                                                اإلضاءة. 13% -

                                      .آخريات  الكستها %8 -   .ةربا ية والمنزليالكهاألجهزة   6% -

والشاكل  ،الميااه ن ساايوت واالضااءة والمصااعد واء  م الهاكا للطاقة هماا تكيياستهالن أكثر عنصرين ااومما سبق يتضح  

 .مصر ف لطاقة ل  المنزل   االستهالكة لنسب  اإلحصا يت  اايوضح عر  البيا 1رقم    التال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

تارياهاا وذكار    ،االساتادام   وىعاعة التدوير  رة  لمفهوم فكر   وف يتم التاس  يل وفيما    :(Recycling)  التدوير  إعادة  -4

  .اهميتهمدى أضيح  وتو

 

   وير:تدالإعادة  مفهوم  -4/1

صار وعنا  ماواعىعااعة ىاتاجهاا لتصابح    م يات  لك   تحويلها ىل  مواع خام   ثم   مةادتسالم  ناصروالا    المواععبارة عن جمهو  

 ها آخار  وبمانا ، يادجد مكن استادامه مني  ش ء قديم ة التدوير أي  مفهوم ىعاع  مكن أن يشملقابلة لالستهالك مجدعاً، وي

فا  عملياات اإلاتااج ىعخالهاا افاياات و  ااد  توالتا  غيار الصاالحةوالاناصار  ماواع  مان ال  ساتفاعة لهاا االخال  مان  عملية يتم 

 (2021، مروان)  .آخريمرة   اهإلستادام

 

 

 

لتهويااة ريااد واة التبملياا ، لتوضيح أن عصرم ف   قةللطا  المنزل ك  هالاالستح اسب  ة لتوضيالبيااات اإلحصا ي  باض(  1)شكل  

         (https://www.pnm.com, 2020) م(2022ث, احاا الب )بواسااطة ةهالكا للطاقاا سااتلاا  اعن واإلضاااءة أوالتساي بالتكيفات

. 

https://www.pnm.com/
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   :إعادة التدوير  خريات -4/2

 ت القارنساباينيا  يئاة فا علا  الب  للمحافظاةلحركات الت  تدعو    ارتبطت باتلاهيم الحديثة  المفا  قد يبدو هذا المفهوم كأحد

فا   تادويرفهاوم ىعااعة ال، وقاد بارز مات الماتلفاةمااجتوالمألفاراع ض اباا خاال  اساتادامه قاديماً مان  قد تم و،  ينشرلاا

ع الكسااابساابب وذلااك  ،م يااد ماان عو  الاااالادلا فاا  هامااةين كأحااد المفاااهيم الماان القاارن الاشاار ياااتاينالثالثينيااات واألرب

   آخاره ىلا اعنلمااوا والمطاام كالناايلون لماواعير بااض ااعة تادوتتم ىعا اتكا ف  ذلك الوقت، فقد  ثداالقتصاعي الذي ح

 ((Mcmahon, 2020  .آخريمرة    االستادام إلعاعة  

 

 :يل ما  اهومن  رتدويلية ىعاعة البرز أهمية عميوجد الاديد من الفوا د الت  ت  :ويرإعادة التد  أهمية -4/3

 ماا مان األع  اادتفه   فرص عمل جديدة،    ماً لالقهمدوير رافداً  عمليات ىعاعة الت  ادتث  حي  جديدة   توفير فرص عمل -أ

 وبالتاال الورق تدوير ال   من خمن القط   يرات  والشج  ارألشجالحفاع عل  ا، م   الدو  المتقدمة  ف رى  التجارية الكب

 اه.لميوا  الطاقة الكهربا يةو  الوقوع الحفاع عل 

دام ساتان الناتجة عاازات الدفيئة االالاابااث   حجم من    تقلل ىعاعة تدوير المواعيث  ح  الدفيئةبااث الالازات  تقليل من االا -ب

ديادة،   الماواع الجنيتصافا     لاام اع اموال  ب استادام ومن خال  تجنكالفحم والالاز،    مليات التصني واع ف  عباض الم

ة مر  الستامالها  ااع تدويرهاالمواع الملية التصني  مقاراة بن عمالنات  مالكربون    اا  أكسيداز ثبة غن اسيد م  تزوالت

 (2021،  مروان)  خرى.أ

قاة اياات الطتاوفير كم التا  لهاا أثار باال  فا   عة التدوير من األمور المهماةعملية ىعا  داتحيث    اقةالطك  تقليل استهال -ج

تقلال عمليات ىعااعة التادوير  ىنحيث  ،نفاياتكبات اللم  اصصةساحات المتقليل الم، م   ستهلكة للصناعات الجديدة الم

 .ات ىضافيةحمسافر مما يو  النفايات   مكباتيجب ىرسالها ىلالنفايات الت    من

فارم، تحميهاا مان االساتهالك الماياة والطبي  وارعة التادوير علا  الماعاعات ىعملي  تحافظحيث    يايةارع الطبالموظ  حف -د

ضاارة تقلال الادياد مان األماور ال وبالتاال امن األر ، ب من ع خام جديدة اراج مواىل  است  اجةالحقلل من  ت  وبالتال 

 تالص من النفايات.لل  صصتخ  دقألر  ت من احامساتوفر و،  الالابات ةمرتبطة بها كإزالال

 

   :ر واستخدام المياهتدوي  إعادة -4/4

هاو  واختصااره  Green Pyramid Rating System اظاام تقيايم الهارم األخضار فا األهاداف مجموعة من يد تحدم ت

GPRSالمصاريالمجلاس    خاال  مانمحل  قد تم صاياغته    بيئ م  تقيي  وهو،  مصر  ف تدامة  ، وهو اظام تقييم األبنية المس 

هاداف هاو ث أن أهام هاذه األم، حيا2010وذلك عاام  لبناء  ث اإلسكان والبحو  القوم المركز  وبمشاركة    لألبنية الاضراء

عان مرياق ادام المياه لحد من استخارجها، واك المياه عاخل األبنية وهالقليل استراتيجية شاملة للمياه، وتتطوير وتنفيذ است

ميااه الصارف   ليلتق  وكذلك،  غير الشربألغرا     نقيةلامياه  ال  استادام من    تقليلال، وكذلك  رماعيةلاه  ياالم  استادام تشجي   

 (2019،  )قنبر  .الصح 

 لميااه عة تادوير اوكاذلك ىعاا  هااوالحفااع علي  ترشيد استهالك المياه ة  ر ثقافشا  اية وجب عليناامراالمجتماات ال  ازعياعم   و

أعماا   فا ا أساتاماله، مثال اشارلألغرا  الت  ال يوجد فيها اتصا  بشري مبة مزالال اتالماالجباد اجراء  ستادامها  او

الميااه الرماعياة سوف اتار  لفكارة  شاري   ذج المر  اماوعند ع،  السيلال  ف اليومية    االستاماالتكذلك  و   قلحداا  ري

 حاوا  االساتحمام أوف ارمصاالمثال  التا  تاأت  مان الحماماات  إلعااعة االساتادام  يااه الصارف القابلاة  مان م    اوعهو

 لتنظيم الشاوارع ح  الماال لصرف الصم مياه ااادتاسعن    تبحث المجتمااتف  ف الجفابسبب زياعة عروو  ،توالالساال

يااه ولايس مجارع ملمورع من موارع ا  أصبحت مياه الصرف الماال ، وقد  يايةالمناعر الطبكذلك  و  ولمجمالعب ال   وسق

   ((Pure Aqua, 2022  .ىرخأدامها مرة  ال يتم استا  مياه صرف
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   :المياه  ستخدامإعادة انا عند  يواجه  الذياألكبر    التحدي -4/5

مان الساكان ال تقبال اسبة كبيارة    ىن، حيث  بو  الاام بهابل هو الق  ،المستادمةف  مارفة التقنيات  فق   يتمثل    ال  ىن التحدي

تاماال ولااذلك  ،ساساا األذا هااو الساابب هااو منهااا باالشاامئزازألاهاام يشااارون  ةالماالجااف الصااح  ياااه الصاارام مسااتادا

 ((Mcmahon, 2020  ه ىعاعة استادام الميا ةعراك عمليإلشاركته مو  مستادم تثقيم التوعية و عل   قدمةالمتالمجتماات  

 

 :استخدام المياهوإعادة    التدوير  فوائد -4/6

 .ستقبلالحاضر والم ف   ه الميا  بأهمية ترشيدالمجتم   وع  اعة  يز -أ

 .ىخرأستاماالت اولكنها لها   ،الشرب  ف  ستادم ال ت فه ،  االستادام   وىعاعة المياه  تدوير  ب  م جتالماعة وع  يز -ب

محطاة   عبارا  هباد تمريرمياه الصرف  من  القصوى  االستفاعة  واات الامرااية  المجتمصة باالا  مارجاتمن التقليل  ال -ج

 (2021، مروان)  .االستاما إلعاعة   الماالجة

نااعر المالحدا ق ذات    ري  ف و  زراعاتباض ال  ف مياه الصرف  النات  من    لماال ا  الما  المحتوى  ادام  ة استاايىمك -د

لتنظيام وفا  المنااز  بالار  ارة كثياميااه   ىل تحتاج الت ولم العب الجا مالماتلفة وخصوصالعب  موال  الطبياية

اة وفا  ارساالماتلفاة والاثال اإلاشااءات  اعات المتاادعة مصانلا  فا ا  يضاوأ  ،باالمراحيض  اتالحمام  ف وخصوصا  

 ((Pure Aqua, 2022.  ره الطاقة... ىل  آخمحطات 

تنشاأ صاحية  مشااكل سوف يؤعى ذلك ىل  حادوثل صحيح فبشكلم يتم ماالجة المياه ذا ، ىبالض النظر عن مصدر المياه و

 أووكالاة كماا أن  ،مشااكل لتجناب أي ماالجااتمان ال مزيادب رمالجاة تومياه الصرف الماا اء،و التار  للممن الشرب أ

ة للميااه ئ توجيهياة محادعمادن لاديها مبااعصرف وغالبية المياه الماالجة وتشرف عل  تنظم    الت   ه حماية البيئة  مة  ظنم

 (2021، مروان)  اع تدويرها.لماا

 
 

 :مثل  اتادامهىعاعة اسو  لمياه تدوير ال و من الحلتتوفر مجموعة   :دامهاة استختدوير المياه وإعاد  ظمةأن -4/7

ماباأة تساتادم تكنولوجياا المفاعال ال  صاح ميااه الصارف ال  : محطاات ماالجاةالشا يةيولوجية اللبا  المفاعالتأاظمة   -أ

لتحقياق كفااءة ماالجاة   (membrane-pore-filtrate)اختصار لاا    وه (  MBRولوج  الالشا   األكثر حداثة )لبيا

 .مياه الصرفلماالجة ة سبمنا وه عالية عاخل هذه المصاا   

مان فالتار يجالهاا أكثار موثوقياة  ا  مم  ،ميكرون  0.10ىل     0.01لترشيح الفا ق  ل أاظمة ازيت  فا ق:الح  الترشية  أاظم -ب

 ،بكفاءة تزيل البكتيريا وماظام الفيروسااتUF –  Ultra Filtrationغشية أ ضافة ىل باإل ةالتقليديالمتادعة  ا  الوس

 ((Pure Aqua, 2022،  نقيه المياه لت ممتاز  أعاء  ةبيتقدم األغشية اللولحيث  

اات ، ىذا كاUFو أ MBRدوير جيد باد الاكس  اظام ىعاعة ت  ن تكون أاظمة التناضحيمكن أالاكس :  ح  ظمة التناضاأ -ج

 ا  لتجناب المشااكلاضح الاكس  بنظاام ماالجاة مسابقة فاان أاظمة التنيجب أن تقتر  ،ك حاجة لمياه عالية الجوعة ناه

 .مرق التكيميوضح   2 جدو   يل  اميف  ،ثوالتلبما ف  ذلك   ظام فشل النلعي  كن أن تؤالت  يم

 

 

 بها: واالحتفاظ  ردالموا وترشيد  وبةمطلللوصول إلى الراحة الته  مع بيئف المبنى  تكيق طر -4

 

 :التال جدو   بال  يقتينمرة الحرارية يوجد  لراحصو  ىل  منطقة الووا  المحيطةيتكيم المبن  م  البيئة   لك     
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 ( م2022, باحثطة الس)بوا محيطة ال يئةبلا مع توافقف والالتكيطرق عرض  ( 2جدول )

 

 :(Active Method)  ورةطتملطريقة الا  ثانياً: (Passive Method):  ديةقليتلاالطريقة : أوالً 

اصاار ناوال  الماماااريالتصااميم  ا  هاا يفيسااتادم    التاا قة  الطري  ه 

 لحراريااة ماا  ترشاايدصااو  ىلاا  الراحااة اللو  فةتلماالمامارية ال

حيااث محيطااة، ال ه  بيئتاا م المبن  ماا كيق توتحقيالطاقة  استهالك  

عل  لمامارية الماتلفة بالمشروع صر اناالالمفرعات وا  استاما 

ة لقاام والشاشااياالم  تم استادامرة يت الحاالبيئا  ف    ثاسبيل الم

 عوجااةالمز  سااقمواأل  اتباااب والقبااوقلوالمارمات واالمشربية  و

أ يلج  انوه  ،آخرهىل     يةالداخل  فنيةاألو  اتوالساح  وعز  الحوا  

ل تاا كلاشااكل داع تصااميم الموقاا  الاااام ماان عاا ا  لاا ى الماماااري

ة اسااقام ساا ارعح وماا  حركااة الريااا  اوضب  توجيهماا فراغات  الو

وكااذلك تصااميم   تلفااةالماوالفصو   األوقات    ف   يةاة الشمسشاأل

ق ساايتناختيااار عناصاار حيااث  ن   لمبااارجية المحيطااة باا لاالبيئة  

الت وبرجااو  افيرواوات  واباتشجار  أ  من  (Landscape)الموق   

 للحااد مااناء لهااوا ةل وتنظاايم حركاا لزياااعة اساابة التظلياا ة بيخشاا 

 (2008، أحمد) .طاقةاستهالك ال

ة ن الطاقاا لمبن  ماا ياجات اير احتتاتمد عل  توف  ت الالطريقة    ه 

اتمااد علاا  تحوياال وت، عةطاقااات المتجاادماان الوذلااك باالسااتفاعة 

التساااين و  أ  بريااديااتم الت  ال وبالتاا ،  آخرية من صورة ىل   الطاق

المتجاادعة ت  قااااطلستهالكات المتادعة ماان خااال  االواة  ءواالضا

اقااة الشمسااية طلدام اااساات  ا بالمشروع عل  سبيل المثاا زاة  الما

ادام اساات  فيهاااالضااو ية ويااتم    لشمساايةالطاقااة اتنقسم ىلاا     والت 

وفيهااا   يااةالحرار  الشمساايةالطاقة    أيضا، ويوجد   يةالضوااليا  ال

ماقااة اسااتادام  ك  كااذل، والحراريااة  يةمساا لشات اامل المجمااا تتس

وتقااوم ( Wind Fun)ن الهااواء مااواحي مادتساات والتاا الرياااح 

ىل  ماقة الرياح ىل  ماقة حركية ثم  ةماقيل حوبتء مراوح الهوا

اه المياا   اق ساا توماقااة    رد والجاازماا كمااا يوجااد ماقااة ال،  ربا يةكه

اقااة ، ومروالبحاااحيطااات مبال ماقة األمااواجك  كذلو  والشالالت،

  ىلاا   ...كهرباااء   ىلاا   حوياال الحاارارةماان ت  الناتجة  األر   نمبا

 (2009، صبور) .رهخآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطرق التقليدية ا  فيات والنوافير ليل والمشربيالتظعناصر ل استعما 

 الضيقة  شيخة والفتحاتوالشخ لقف  والم  كالقبة معالجاتال تعمال اس 

 ورة الطرق المتطب لسخانات الشمسيةاطاقة تساقط المياه واستعمال 

 ورة لمتطالطرق اء بواالشمسية وطواحين الهة ق لواح الطاأاستعمال 

   طورةاألمواج بالطرق المت حركة  -طاقة المد والجزراستعمال طاقة 
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 :(Passive & Active Method)  ينشروعبين م  عرض مقارنة -6

علا  أر   امفياذهتنم قاد تامان خاال  المقارااة ن يمشروعحليل وت ار ل 3جدو  رقم ىل   االاتقا تم سوف يل  ي  ماوفي

 ةاااالجاموهااو مشااروع  (Passive Method) التقليديااةيقااة طرال علاا م صااميالتأساالوب   فااعتمااد اقااد  اأحاادهملواقاا  ا

   .  فارم وع البينمشر وهو  (Active Method)  طورة متالعل  الطريقة    التصميم أسلوب   ف عتمد  ااآلخر  ، ويكيةاألمر

 

    :المشروعين مقدمة عامة عن  -6/1
 

 ( م 2022, ث احالبطة )بواس شروعالمب  التعريف( 3جدول )

 

(A U C) - Passive Method 

 مصر  - ديدة بالقاهرة الج  -مريكية ألا  عةامالج مشروع

 ديةالتقليالطريقة  -  ير الطاقةل وتوف استغالمشروع 

) Benny Farm) - Active Method 

 بأمريكا الشمالية   -كندا ب  -البيني فارم  مشروع

 ة ورتطمال ريقةطلا -ة طاقة متجدد وتوليد مشروع استغالل

 فا  ناوب الجلتسااين ق  علا  شاارع اي  تاليم هو مشروع  

 ت، وقااد ااتقلااة بمصاارراهالقااحافظااة بم القاااهرة الجدياادة 

  لا، عم 2008سبتمبر عام    ف   الجاما الحرم     الجاماة ىل

ة أمريكيزة جا عل  الجاماة  ان وقد حصلت  فد  260مساحة  

 بادأ ترشايدمب  ديادالج  الجاما حرم  لامشروع  تصميم وبناء  ل

 (Saeb, 2018)  .قةطاال  الكهتسا

 

 

 

 

 

 

 

الهويااة  واحتاارام البيئيااة  لالسااتدامةجااا ً ع اموذالمشااروو

ياتد ء وللصحرا  ةمال مالة  مناعر الطبيايلاك  وكذل  ريةالمص

 ً  ةبيئاالما     المتوافقاةة  تكاربالمتصاميمات  ال  ف ج   اموذأيضا

 وباعتبااره   ،امةدتياة المسانملتذجااً للجال الحرم الجدياد امو

ً يقصااد ركااة ماصصااة مسااارات ح تاام تصااميم قااد يئااة ف للبا

م تم تصاميو  فاألمراالسيارات عل     قمق  حيث تاه فللمش

مولاه  يصاللادمات عبر افق ل  اصة بالمشروعالافق  المرا

، لكامابال  الجااما   حرم عبر الاألر   سطح  ت  حت  م ك  1.6

 ألليافكة ابشمثل    النفق  ها عبروتشمل الادمات الت  يتم اقل

تاام و ،وجيااةألسااالك الااصااة باألعمااا  التكنولاو ة يلضااوا

باين   ةالسااحات واألفنيا   علا  تطالث  بحياالفتحاات    تصميم 

مالية الشاارقية شاالح االريااا اتجاااه  فاا  تاام توجيهااا، و لمبااااا

اء الاضار  اتطحمسالامااء ولا  أماا  حديقاة الجامااة  وباتجاه 

المشاروع يهاتم ، ووحركته  مان ف  تبريد الهواءا يساهاهمفإ

، وياللمادى الطاة علا  اوالصيا بالبيئة ويقلل تكاليم الطاقة

عى كاوت  ف يق  ، وهو بين ة عمزر  ف كن و مشروع سه

بمحافظاة كيبياك   مواتريا مدينة  بعى غرايس  وترعام  ا  -ي ا

عاام   عشاروالمم مان  الجازء القادي  اشااءىوقد تم  ،  كندادولة  ب

 احكوماة كناد ف  أواخر األرباينيات من قبال أي ،م 1947

  .ياةثاالياة ااالمال حاربال ين ماند ااالا محااربينم  الالقاد

(Canada Lands Company, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 تك قاادمولاذلع، المشاارو د تادهورعااام قا 45 وبااد مارور

ولكان   ك المكانذل  ف ة  دين جدكترح مساة مقالكنديالحكومة  

حادات ا بولبوما  هم اظرا ألاجتم   لملدى ا  الً بون مقا لم يكهذ

ت االهيئااا تمتقاااد دقااام 2000وفااا  عاااام ، ية جيااادة ساااكن

ولكان  راء والتجديادبارو  للشلك الوقت ذ  فت  ظمانموال

ك مالا  CLCدياةنلكا األراض ل شركة لرفض من قبا تم قد 

 جدياادة ات اطااوب ءتاام البااد م 2005 عااام فاا  و، روعشااالم

مااع لا  ىجأعى ىا مم    فارم فريق عمل البينختيار  ابواسطة  

 اةت واساىل  اجاحاذلك أعى    وقد  ،ماترف به  قنطاواس  ال

تنفيااذها عااام  فاا لباادء ة تاام احااترمق اساااترعتقااديم  م تااو

ساكنية جديادة لتاوفير   مبااا أربااة    ىضافة  تم وقد  ،  م 2006

 ءمالقاادبين ارللمحااا اىليهااو  ثااة يمكاان الوصاايز  حدمنااا

ما يقرب مان  ، والت  أضافتت بين  فارم اكللممتوعا التهم  

 عاام   فا   المشاروع  رتطاوي  تم وقد    وحدة سكنية جديدة   570

 مجتماا دمااة الالات حاادوو مباااا فة ك ىضااالكااذو .م 2010

 مريكية عة األ جاممشروع ال  رم اف بينىروع المش 

https://stringfixer.com/ar/Montreal
https://stringfixer.com/ar/Government_of_Canada
https://stringfixer.com/ar/Second_World_War
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(A U C) - Passive Method 

 مصر  - ديدة بالقاهرة الج  -مريكية ألا  عةامالج مشروع

 ديةالتقليالطريقة  -  ير الطاقةل وتوف استغالمشروع 

) Benny Farm) - Active Method 

 بأمريكا الشمالية   -كندا ب  -البيني فارم  مشروع

 ة ورتطمال ريقةطلا -ة طاقة متجدد وتوليد مشروع استغالل

حاادا ق تساااعد علاا  الأن  ىبااراهيم ع/ عبااد الحلاايم أ. يقااو و

ة بتهويا  يال ويقاوم للااء  تجما  أثناذي يواء البارع اليم الهتكث

 اظماةتم تشييد حوا   المبااا  مبقااً ألو  ،أثناء النهاررم  الح

لتكييام أجهزة ا  استادام تكاليم  لل من  الت  تقة الطاقة وارىع

لاارجياة   اوا ن الح% م  80   يتصنم  وت  ،%  50  ئةالتدفو

علا  جاال لاذي يسااعد ا   ملالرحجار اال  مان  حماية  غالف

 (2010)بدر,    .الليل  أثناء  وعافئةر النهاب  ارعة ات برجحال

 أصابحم  2011ومان بااد عاام    ،يةواااوتة  ربحي  غير  وه 

اع علا  مااإلعتتم  و  ،وعمشرال  ف ا  كنوسيمئات األسر  اك  هن

ايااة ملمجتركة االمشاااكااارات وععاام واالبتوارع كفاااءات الماا

 من  عالمشرو  املوي  ،ليالطو  ىدمعل  ال  االستدامةلضمان  

بح افية لتصاالتحتية اإلضالبنية  اصصة لجية متراتيسال  اخ

  تثقيام لاع  عا ام شاكل  تاتمد بو  ،الوقترور  م   مراء  خض

 (Hill, 2013) .يةقبلتومس رة ممستة  بصف  م المجت  ىشراكو
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السكن  قة الحدي

 الرياضي المبنى 

 ة يمدخل الكل الرئيسي المدخل 

 خدمات المياه 

 الطاقة خدمات 

 تمع جحتية للمتالبنية ال

 صور مختلفة للمشروع 

 مشروع الب خاصةت سكتشاا

 الجامعي داخل الحرم 
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   : التالي 4رقم جدول ذلك بالويظهر  عورالمش فية يحرارلاو يةسالشم األشعةالل  غة استكيفي -6/2
 

 ( م 2022, ثباح ة الاسط)بو  ةعرض كيفية التعامل مع األشعة الشمسي( 4) ولجد

 

(A U C) - Passive Method 

 مصر  - ديدة بالقاهرة الج  -مريكية ألا  عةامالج مشروع

 ديةالتقليالطريقة  -  قةير الطال وتوف استغالمشروع 

) Benny Farm) - Active Method 

 بأمريكا الشمالية   -كندا ب  -البيني فارم  روعشم

 تطورة مال ريقةطلا -طاقة متجددة  وتوليد مشروع استغالل

مرياق عن  وذلك  ف  التدفئة شتاءا    الشمسية  األشاة   الالتسا

لفااة المات  المبااااهااا علي  جمااتتة خارجيااات ساااح تصااميم 

ساعد تذات ضال  منافض  ت  اوذلك لالق فراغ  ،بالمشروع

  ىلا  وصاولل  ءاوتادفئتها شاتا  عرجاات الحارارة رفا     عل 

  ابااملباعاخلية  ة  أفني  م يمتصتم  ، وناسبةالم  ةحراريالراحة ال

تامال   تفا مرذات ضال   اغات  لالق فربالمشروع  ة  فاتلالم

م فا  الصايه لايال  برسايبااد ت  الباارع  ءهاوااس الحتباا  عل 

 مانالحارارة  عرجاات وخفاضالجاو  ترمياب    عل د  وتساع

جرية وش  اتيةباوض  عناصر  ه وبة التظليل باعة اسال  زيخ

ات فتحااالا  لاااعات وكاسااارات ربيمشااا م يتصااام، ياااةوما 

ماا  يااة والجنوبيااة وتحواجهااات الالربلا تالطاا ولسااترا كو

 (2010)بدر,    .ه الوة  سبس وتقلل الشممبن  من أشاة اال

ات قاااالط ىحاادىتوليااد وتدفئااة للة ية الشمساااشاااأل  الالسااتا

وعمال  (solar energy) الشمسايةطاقاة لا وها  المتجادعة 

ة وضا  طسابوادفئة مبياية  مل تعخال   تباع  حراري من  

للوصو  ىلا  جاوعة   فةرل غك  عاخل  (UNITS)  اتامصم

وضااها حرارياة لطاقاة الا  ساتالالاتام ، وةراريالراحة الح

 واألسااقم،األرضاايات  فاا ه حااو  المياااة فارغاا أاابياابب

((SOLAR PANELS IN EVACUATED TUBES 

ن ما  دفئاةفا  جميا  الوحادات للته  ساين الميات  ىل عي  مما أ

 (Hill, 2013) .سطة االشاااعواب اريحرالاتقا  الا  خال

ة احاااة الحراريااامحااااوالت لتحقيااق الرذلااك  كااالباار تايو

ل المبناا  خااعا لكامنااةقااة الطان افايااة مااالك ىلاا وصااو  لوا

(GEOTHERMAL ENERGY)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرتفع ضغط  ضغط منخفض 

  حرارةجة در

درجة   ضة منخف

حرارة  

 عة مرتف

 لعمل تيار هواء  االتصال

 تظليل الاصر عن

تعمال  اس

  ائطحال

 الشمسي 

 ة الجوفية ية والحراري الطاقة الشمس عمالاست

فراغ تهوية  

 رارة الح  الستعادة

 اءر أسطح خض

 ضية مشعة ر ئة أتدف

 اطن األرض بب رية حرالبار اظام اآلن

مياه  معاجلة 

 األمطار  

  دية ماراه الوالمي 

 لترشيحامعالج  ب

 المكشوف  الداخلي استعمال الفناء

 وحدات الطاقة الشمسية عمال است

 سوات الحجر كاستعمال الالشبابيك و جات الخشبية أماماستعمال المعال 

 مظالت  والاستعمال الكوليسترا 

 الربط حة وممرات والسا استعمال الفناء
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    :التالي 5رقم جدول بال ر ذلكويظه ع لمشروا  في ةتحقيق الراحة الحراريكيفية  -6/3
 

 ( م2022, )بواسطة الباحث راريةالحوصول للراحة فية اليكعرض ( 5جدول )

 

(A U C) - Passive Method 

 مصر  - ديدة ة الجبالقاهر  -مريكية ألا  عةامالج مشروع

 ديةالتقليالطريقة  -  ير الطاقةل وتوف استغالمشروع 

) Benny Farm) - Active Method 

 بأمريكا الشمالية   -كندا ب  -البيني فارم  روعشم

 تطورة مال ريقةطلا -دة متجد طاقة وتوليد مشروع استغالل

ومن هناا ام الاقات أو ماظم   ف ار    بالمبن  حمحيلاطقس  ال

 (2010 لجاماة,لهندسية باا  عارة )اإل  :التال فقد تم  

م قااوت مرتفاا ضااال  فراغااات ذات هاا  و األفنيااة ادام تاساا

 (2011,   )بناة   م(.13×24×24)ء البارع  اباحتباس الهو

المانافض    الضاال  ت ذاتوها  الفراغاا  الساحاتاستادام  

ح األسااط تساااين علاا ل مااساا  ياااع الشمالشاا ىنحيااث 

 افاااقاألأو  الممشاا  م ادااساات، وم(13×46×140) ه اعباااوا

ات فا  الطرقا  يتمثالوغين  الفارا  تصا  بايناالوهو عنصر  

ياة مان لراحاة الحرارا  عل الحصو   ، واقوعة والممرات الم

متجااورة لاغاات  ت بين مجموعة من الفراخال  خلق تفاعال

مرتفا    ت ذات ضاال افراغميم  صتواء  ة الهوركعراسة حو

 (2010)بدر,    .ةهالك الطاقتقليل استل  نافضمو

ومن هنا الاام    تاقأو  ماظم    فارع  المبن  ببي   المحالطقس  

 ((Loeuf Architects. 2010  :التال تم    فقد

طاقاة تاازين ال  عل األلياف يساعد  من    زجاج ذاتاستادام  

 (Holcimfoundation., 2010)  .المستمدة من الشمس

 لمبن المتواجاادة باااا االيااارة ماان خااال  الرع الحااااسااترع

، واحلااأل  بواسطةساين الهواء  وت  الطاقة الحراريةستااعة  ال

بواساطة ساية  لشمة ااقاالط  هربا ية مانالطاقة الك  اراجتاسو

الامال م   اهلاامستالات بطاريب  نهاثم تازيالااليا الشمسية  

ة األرضاي  راريةلحا  استالال  الطاقةو  ،بيايةلطة التدفئا  عل 

ة اصصبيب مستاما  ااالمبن  بان أسفل اواقلها ملطبياية  ا

ياة   ماقاة كهربا لاىهاا ليحووت ةئالتدفا  فا لها  لذلك واستاما

 (Thorsteinson,2015) .هازام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نىالساحة أمام المب بنى المفناء داخل لا

 مريكية الجامعة األ  مشروع

 بينى فارم شروع الم

 تخزين المياه الساخنة 

 الحرارة للتدفئة  ضخ

 للمستقبل   الزائدة  لطاقةا ترك
  الجوفي  المصدر

 للحرارة 

  انيالمب اتصال بين

 لتوفير الطاقة 

قة  طااتصال البكة  ش

 تمع جالم بين 

  لحراريةتحويل الطاقة ا

 كهربائية طاقة اللل

تحويل الطاقة  ل:  األلواح الشمسية

 كهربائية طاقة الل سية الشم

 اق واألنفلة  ل المظماشى استعمال الم 
 ة المتجددة بالمشروع الطاق ة إنتاجفكر

https://queensu.academia.edu/JeffreyThorsteinson?swp=tc-au-19357583
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    :التاليويظهر ذلك بالجدول ع المشرو  في ها منة اد واالستفه المياتدوير وهواء ل ا حركة ل استغالة فيكي -6/4
 

 ( م2022, باحثال )بواسطة ياهالم روتدوي االستهالكن ة الحد معرض كيفي( 6جدول )

 

(A U C) - Passive Method 

 مصر  - ديدة بالقاهرة الج  -مريكية ألا  عةامالج وعمشر

 ديةالتقليالطريقة  -  ير الطاقةل وتوف استغالمشروع 

) Benny Farm) - Active Method 

 مالية بأمريكا الش  -كندا ب  -البيني فارم  مشروع

 تطورة مال ريقةطلا -طاقة متجددة  وتوليد مشروع استغالل

 نم  كلذوة  يالكهربا   اقةطلا  كستهالا  نالحد م  لامل عل ا  تم 

  الخاا نماا ة منهاااواالسااتفاعالرياااح حركااة   الالتسااا  الخاا

، الجناوب  حية الشما /الجاماة ااعاخل  مباا   الماظم  يه  توج

 فنيااةا  االاسااتامتاام ، ولطبيايااةلتااوفير اإلضاااءة والتهويااة ا

سااعد ه تومساطحات ميااراء  ت خضااالداخلية وعمل مساح

 قام الهاواءما  مالاتسااتام  و  ،الحارارة ض عرجاة  فخ  عل 

اللتقااام ات واألروقااة الماقااوعة طرقاا  اهايااة المبن  فااالباا

 هاتادويرو  اهتبرياد  ، ثام التنقيةخال   من    اثم ماالجتهالرياح  

لا  ع   ياةلكهرباا  اتفاالتكي   اماللتقليال مان اساتبنا   ف  الم

     (2011, )بناااة  WIND FLOW))الواحااد. وم ر اليااامااد

 الفتحااتب  االجاتمعمل  و  ةيية الالربح الجنوبرياال  تجنبتم  

ويقلال   يحم  الموق   رىشجخارجية كسياج  حديقة    تصميم و

االمطاار والصارف اه  ميادوير  وجد فكرة تت  ال، وستهالكاال

 .اهمادإلعاعة استا  شروعلمابوالترشيح    الصح 

 

 

 من  وذلك  يةالكهربا   الطاقة  هالكاست  حد منلا   عللامل  تم ا

مركاز توع ااحياة  رشالمجيه  وتوح  الرياة  حرك  تجنب   الخ

م م يات، ولاإلضاءة والتهوية الطبياية  ريوفلتة  ياألشاة الشمس

تاام الاماال علاا  ، والرياااح   اسااتالال  حركااةالاماال علاا

 الما يااةالطاقااة  لمثاافااة الماتلاآلخاارى  اتقاا  الطاالاسااتال

 ثاتلو أقل عة ا ية متجدماقة كهروم  ف  توليدع  دوسالرباء  وكه

 المشاروععاخال     ااز مبياغاو  اءرة كهربا  صاونت  فاتو

ترشايد   كلذكاو  ،كلفتهاايال مان تتقلال  مما يساعد فا    السكن

اء ااشاحياث الحاث علا     شاراههايتم    الت الطاقة  ستهالك  ا

 (Hill, 2013)  .يهااالحفاع علة ولطاقاوليد تيقوم ب مجتم 

المشروع   ف المياه المتوفرة  وتازين  تدوير    مل عل تم الاو

يااة الذح والترشاايالتو الصاارفور األمطااا ه ايااال  مخاا ماان

 ديلترشااه  مياال  ةتنقيا  ات  محطاها مان خاالوتنقيت  تحويلهاو

ق حادا لافا  ري  استادامها إلعاعة ا  هروف  مياه وتالاستهالك  

 سااقماأل ريلك وكاذاألفنياة   وفا المبااا توجاد باين  التا 

لهواء عاخل المباا  ا  ة لتنقيةالاضراء ف  تلك األبنية السكني

 يق اإلستدامة.وتحق  بونلكرا  يداا  أكسث  بااثن اامقليل  والت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خضراء أسطح

 الترشيح ة سرأ

 ة الرمادي  خزان المياه

 H2Oمياه الالجة ع نظام م

اه  يدات المإمدا

 نقاه الم

 اه السوداء ي الم
 ة للشرب مياه صالح

 ى مارش منق

المياه   تجميع

 الرمادية 

     ئطاالح

 الشمسي 

 طبيعية  ويةهت

 استعادة الطاقة   -هوية توحدات 

 ضية الحرارية األرة  طاقالدائرة  

 مل مكت

 ه لميا دام ادة استخ إعا و تدويرفكرة 

 التدفئةالتبريد و في  هواءال دام استخفكرة 

 ل بالخشب فوق الممرات والتظلي تلطيف الجو في  نخلوالاستعمال المياه 

 لمبنىاالفرش والكسوات وتحات القليلة  حوائط السميكة والفال  استعمال

 خشيخة استعمال الش مال الملقف استع
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    المشروعين: لمقارنة بين  نتائج ا -6/5
 

 (م2022, بواسطة الباحث)المستقبل  فيمنها  لالستفادة المشروع  عرض نتائج( 7)جدول 

 

(A U C) - Passive Method 

 مصر  - ديدة بالقاهرة الج  -مريكية ألا  عةامالج مشروع

 ديةالتقليالطريقة  -  ير الطاقةل وتوف الاستغمشروع 

) Benny Farm) - Active Method 

 لشمالية يكا ابأمر  -كندا ب  -البيني فارم  مشروع

 تطورة مال ريقةطلا -طاقة متجددة  وتوليد مشروع استغالل

 :ادةروس المستفوالد  اصل إليهتم التو  يالتم النتائج  هأ

ذلك مان خاال  طاقة وتوفير ال  قيوع ف  تحقمشراجح ال  -1

أغلااب أوقااات  فاا  يايااةة الطبواإلضاااءتهويااة لاما  اتاساا

ت أوقاا  اءة الصاناعية فا م اإلضان استادابالرغم م،  رالنها

 (2011,  الامارة والبناء -  )بناة   .حدعة م

مان   %80فا   خارجياة    كساوة كملا   لرا  جرالحدام  استا  -2

باالموق  ا  اهايبااد تقطوع  المشار  بمبااا ية  ارجالحوا   الا

ماااعة ت المكوااااضاامن والرمااا  الناتجااة ام الهالااك واسااتاد

فئاة عارا واهاا عة اربا فرالاال جاال علا ما ساعد مصقة  اللا

والتدفئااة قلياال اساتادام أجهاازة التبرياد ت ىلا ممااا أعي  ،لايال

 .%50  ةسببن مبيا   كلبش

 ياة والالربياةنوبجهاات الجلواب ف  ااستادام خامة الاش  -3

كما   ،المشروع  ف   الالزم   تظليللاير  وتوف   الوهاسبة    ليللتق

ذ النوافااو  حاا والرأساا  األفقاا منهااا ات كاساار  وضااتاام 

ومنهاا   يةشاة الشمسااسقام اال  ازاوي  دراسةلبقا  م  يةرجااال

 .يااا الحديثااةلوجا  التكنوامسااتاوب تحاارك ياادوياالثاباات والم

 (2018كية,  الجاماة األمري)

عاان النساابية ة وباارة والرمحااراعرجااة التحكم فاا  الاا تاام  -4

 (Sensors)ادام حساسات  استتم  ظام األتمتة حيث  مريق ا

عة دحام  ة حاراررجاة  ناد عات عيفاتكال  لياللتش  اعاتعاخل الق

 م(2010، اماةالجب  الهندسية  )اإلعارة   .اءة االض  وكذلك

  ن خاالماقاة اساتهالك الطا يدرشاتمحاولاة  ة عااتام مرا -5

 ةاايكياجاااب الانظم الميك  ىلا الماتلفاة    التحكم ادام اظم  ستا

ن مساعد  د الميولالتاظام  تادام  جااب اس  ىل هذا    ،بالمشروع

قادرة لكال   أقصا   ةمولادات كهربا يا  ثاالث  ساتادام خال  ا

مان تولياد    علا د  الاذي يسااع  عة(يجاوات/ سام  1,6د )مول

 .الجاماة ادمة ف مستن الطاقة الم 35-60%

(The American University in Cairo, 2022) 

 

 

 

 

 :ادةتفروس المسوالد  تم التوصل إليها  تيلاأهم النتائج  

فا    ة المتجادعة المسااهمةقالطا  اجح المشروع ف  توليد  -1

ماظم الطاقاة المتولادة تنات  فا   ىن يثح ،امةلمستدمية التنا

ياة  المالطاقاة ا  من  يا  ومصدرهامب  زوغا  ورة كهرباءص

 (2022,  بين   )اير  سدوع.لاء ابوكهر

رة   المجاااووب األصاال  للمباااالطااتادام اعاااعة اسااا -2

  لطاقاة الكامناة فا  الموقا  مان خاالا  عل   ة للحفاعكوسيل

 آخااريمااره  هامالعاااعه اسااتالطااوب واكااديس تنظياام وت

 عشااروالم لمباااا  رجيااةابالواجهااات الاوة أو كسااكالااالف 

واساتالال    متاحاةناء الالبمواع  وير لذلك تد  تبرويا  المتادعة،

 .استالال  ممكن  الموارع المتاحة أقص 

باين   لكذوكاكة  رتمشاال  طحاألسافاوق    اتعمل زراعتم    -3

مان   ه الزا ادة المياا  رتدوي  م   ،  السكن بنلمل  لماتلفةالكتل ا

 فا ا  تصاريفها وتجمياهابااد  اللها  تالاساحيث    حطألسا  ري

 مماا  ،روعللمشا  ةالتحتياياة  مان خاال  البنصة  ماصأماكن  

رشاايد وت ونماان اساابة ثاااا  أكساايد الكرباا التقلياال  ىلاا أعي

 (Hill, 2013)  .ياه ك الماستهال

عااعه اللشارب و  غيار الصاالحةية الميااه  تر لتنقعمل فال  -4

الساايل وال الحاادا قوخصوصاااً اعااات زرال فاا لها اسااتاما

هاا ينثام تاز يق الضا مر  عن  كهربا ية  قةام  ىل ا  يلهتحوو

 (https://stringfixer.com, 2022)  .تبطاريا ف 

ان سااكالطاقااة لل اعخااارعلاا   روعمشااال هااذا فاا الاماال  -5

ماان  %75 ادم يساات ىاااهحيااث  ،السااكن  بالمباااا مقيمااين ال

ماان  %25ويسااتورع فقاا   الموقاا فاا   لمتجاادعة ة الطاقااا

ة رتبن  لفك  معمراامجتم   اء  ا يد  عل  ااشمم،  هاحتياجات

ة فاطاقاة النظيج الىاتاااشار ثقافاة    وكاذلك  االستهالكيد  شرت

 امهاداساتابااد    ماوارعالر  ويتادو،  عليهاا  عافاحالجدعة والمت

 (Architectural Design, 2022) .وخصوصا المياه 

 ئة البيلتوافق مع قيق افي تح عشرونجح الم -6
 ،%66رشيد استهالك الطاقة بنسبة وت

 (، تجددةقة ميد أي طاول ت على ل يعم  لمكنه )ول
 . مياه(وع على تدوير الشرالم )ولم يعمل

 البيئة  افق معو يق التفي تحق وعرجح المشن -6
 ، المياه  ترشيدو %75 تهالك الطاقة اس يدرشوت

 (، متجددة طاقةد تولي   إلى  باإلضافة)
 عمالها(.ستعادة اإلالمياه  )وتدوير



JES, Vol. 50, No. 5, Pp. 358-381, Nov. 2022            DOI: 10.21608/JESAUN.2022.150493.1154 Part E: Architectural Engineering 

 

371 
 

 :االستبيانمن خالل   الرأيتطالع  ساور  فكال  في  اركةالمش -7

 

 مااريينساين المان المهندما اعياة وأعماار سانية ماتلفاةمجتاا ح مان شار شاص  100اركة  مشب  أيرللستطالع  امل  م عت

 هاو  عوالموض  نأ  ثيح  ،ينسبوعأعل  مدار    ة عدحم  ةينمز  ة رتف   ف  ،ناستادمين من المسالجا  الامارة وم  ف دارسين  الو

وها  مقدمة  البداية بال   من خ  االستبيانع  وضمووقد تم تناو   ،  استامالهاة  إلعاع  المياه   رعة وتدويدمتجالطاقات ال   مااستا

لضاوء ا   اء مان خاالوسية  الطاقة الشمس  عة مثلالطاقات المتجد  من خال   وتوليدهاهالك الكهرباء  فكرة ترشيد است  عر 

حيطاات مبالاألماواج  ة  حركااقاة  ملك  كاذو  الت،الالمياه والشاق   تساوماقة    زرد والجمالماقة  رياح وماقة اللحرارة وأو ا

 :كالتال   باالستبيانتوجد    الت   ةلوكاات األسئ  ،آخره ىل   ... وماقة بامن األر  روالبحا

   .ال(أم ) )اام(،جابة اإل ؟ ةمتجدع الة طاقال  ا من خال دهيوتولرباء الكه  ترشيدرة فك عل قا م مشروع  مت بزيارة قهل  :أوالً 

  . )اام(، أم )ال( ؟ نك سك ف وخصوصا  متجدعة الات قطاالليدها من خال  يد الكهرباء وتوترشرة فك ستاما ا د تؤي  هل ثااياً:

ف صارلواسايل لالأحاوا  او ارف األمطامان صار الناتجاةيااه ملتاما  اساا  ة اععاىالتادوير و  فكارة اار   ل  االاتقا ثم تم  

لمالعاب واات  والمتنزهارى الحادا ق  غيار الشارب مثال  ادامات  اإلست  ف   صةر متاصال  فالتمن خ  اباد تنقيته  الصح 

 : كالتال  باالستبيانوجد  ت  الت وكاات األسئلة    ،  آخره ىل...السيلوالظيم  التن ف ل البيت  وعاخوالمصاا   

  .ال(ام(، أم ) ة )اع كتابابة مجراإلج ؟ مياهال رة تدويرفك ل عقا م مشروع  قمت بزيارة هل  لثاً:اث

 . م(، أم )ال(اابة مجرع كتابة )اإلجا ؟ ك سكن  فوخصوصا  مصر ف تدوير المياه  فكرة ستاما  اد  هل تؤي رابااً:

تك ركاشاأن م تاباةم كتا االساتبيانياة ف  اهاو، الرأيخال   الفكر منة باليقات للمشاركوكتابة باض الت  مالحظات  خامساً:

  .لفاالةاابية  اإليجالمشاركة شكراً عل   و،  لم عاواة لبحث   ه 

 

 :حصر لألعمار السنية والنوع -7/1

، لفاةماتوعاا م تاصصاات  و  ذو أعماار سانية ماتلفاة  ،ركااص مشاشا  100:  االساتبيان  فا شاركين  لما  ىجمال   أوالً:

  :انيبتاإلس ف   نركياعمار المشضيح ألتو  التال  8    رقم بالجدوويظهر ذلك  

 

 ( م2022 ,)بواسطة الباحث يةالعمر ئةالفمن حيث  نشاركيالمنسب  توضيحلحصائية يانات اإلالب( 8جدول )

نركيمشاال البيانات  ة المئوية بنسال   

مالىاإلج شخص  100   100% 

 %9 9 ين:اركعدع األشااص المش عام، 20أقل من 

 %44 44 كين:ارششااص المألعدع ا عام، 29ىل   20من 

 %29 29 شاركين:لمعدع األشااص ا عام، 39ىل   30من 

 %12 12 األشااص المشاركين: عدع عام، 49 ىل  40من 

 %4 4 كين:لمشارشااص اعدع األ ،عام 59ل  ى 50من 

 %2 2 ااص المشاركين:عدع األش عام، 60أعل  من 
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 ىجماال حياث قاد وصالت  ،عاام  39ىلا   30ثم مان سان ، عام  29ىل   20ن شاركين من سلمن امة األكبر بالنس ىن  حيث

 .الشبابشريحة  لدى  اكس مدى أهمية الموضوع ما يم،  المشاركين ىجمال من  %73تين  يحشرلللنسبة  ا

 التال  9و  رقم جدالب  صيلفلتابويظهر ذلك    ن الرجا  والسيداتيما ب  ،ركاشم 100:  االستبيانب  كينارالمش  ىجمال   ثانياً:

 

 (م2022, ثسطة الباح)بوا ث النوعاإلستبيان من حي فيلمشاركين  الى اجمإلتوضيح  يةئحصات اإلياناالب( 9دول )ج

 ئوية لمة االنسب ركينشاالم البيانات 

 %100 خص ش 100 اإلجمالي

رجل 42   عدع الرجا   42% 

ةسيد 58 تاالسيد عدع  58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

موضاوع أهمية اكس مدى مما ي  %58ىل   المشاركة    اسبةد وصلت  قو،  داتالسيلمشاركين من  األكبر من ا  النسبة  ىن  حيث

 .ت لدى األسرة النفقاوير المياه لترشيد  دوتالمتجدعة    اع عل  الطاقاتواالعتممن الطاقة    ستهالكالا  يدترش
 

 

ً لثثا  فا والطالب الدراسين ن المتاصصيريين المامان يهندسلمابين    ما  ،ركاشم  100:  االستبيان  ف   كينارالمش  ىجمال   :ا

 .اإلستبيان ف كين  عية المشارح اولتوضي  التال  10رقم     جدوال، ويظهر ذلك بالتفصيل بن الناسجا  الامارة والاامة مم

 

 ( م2022, ثسطة الباح)بواة ينوعاليث حمن  االستبيان فيلمشاركين  ا إجماليلتوضيح   حصائيةاإل ياناتالب( 10) ولدج

 ية ئوالنسبة الم نركياالمش البيانات 

 %100 خص ش 100 اإلجمالي

 %60 60 يينالمامار دسينمهنال

 %22 22 رةمجا  الاما  ف  ب الدارسينطالال

 %18 18 ناس امة من الالا
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، مماا %60   نسابة ىلاوصالت الد  قاالمتاصصاين حياث    المامااريينمهندسين  اللمشاركين من  النسبة األكبر من ا  ىن  حيث

لاادى  يااه مت المتجادعة وتادوير الاقاااالعتمااع علا  الطوالنفقاات تقليال و الكساتهاالترشايد موضاوع اكاس مادى أهمياة ي

 .والدول   المحل المستوى   عل ، لما له من أهمية كبرى ارة مجا  الام ف   نالمتاصصي

 

 رك. امش 100:  االستبيان ف ين  مشاركال  مال ىج :ركيناالمشآراء  ح  ية لتوضيئصاوإح  االستبيانحصر لنتائج   -7/2

 

ة اإلجاباة مجارع كتابا؟ دعة جامتلاة طاقاالال  ا من خاالكهرباء وتوليده ترشيدرة كف  علقا م مشروع  مت بزيارة قهل   :أوالً 

فكارة علا  قاا م مشاروع ىل     ميداايةرة  قام بزيا  يأ  )اام(ا بين  م  ،11جدو  رقم  ويظهر ذلك بالتفصيل بال،  ال()اام(، أم )

 .م مشروع قا  أيم يزور  ث ليح )ال(آخر  ، وة تجدعت المااقوتوليد الطلكهرباء اشيد  تر

 

 : اليالت سؤالوذلك عن ال االستبيان فيلمشاركين ا إجماليلتوضيح  حصائيةيانات اإلالب( 11جدول )

 ؟ تجددةمالة طاقالخالل   شيد الكهرباء وتوليدها منتررة فك  علىقائم مشروع ة لميداني  مت بزيارةق هل

 ( م2022, سطة الباحث )بوا

 ة مئويبة اللنسا كينالمشار لبياناتا

 %100 شخص  100 اإلجمالي 

شاص  23 شروع قا م بزيارة م  امق أي –  اام  23% 

شاص  77 يزور مشروع قا م  لم أي –ال   77% 

 
 

لطاقاات يادها مان خاال  اء وتولمشاروع قاا م علا  فكارة ترشايد الكهرباا  وروايازلام  لمشاركين  من ا  %77اسبة    ىن  حيث

 الحالياة  ةراايالاماتناا امجتم  فا فكاار  األ  علا  تلاك  ةالقا ماالمحلياة  عدم وجوع الكثير من المشااري   اكس  ، مما يدعة المتج

 .راةالمقابتم شرحها    والت ة  ورطالمتذو الطريقة  يق أسلوب التصميم  تطبة مما يان  قلمصر،  ب

 

اإلجابة مجرع  ؟ سكنك  ف خصوصا و متجدعة الات قطاالن خال  م ارباء وتوليدهالكهد يترشرة فك  ستاماا هل تؤيد  انياً:ث

ليدها من يد الكهرباء وتوترشرة فك ستاما ا  أييدتمدى   عن ،12م   رقدوج بال  ويظهر ذلك بالتفصيل، )ال( ، أم اام( )بة كتا

 . سكنك ف صا خصوومه د من ع  متجدعة الات  طاقالخال  

 

 :التاليسؤال عن الوذلك  االستبيان فيشاركين  لما إجماليوضيح لت  يةحصائيانات اإلالب( 12جدول )

  ؟سكنك  فيوخصوصا  متجددةلا اتطاق ال يد الكهرباء وتوليدها من خالل ترشرة فك ستعمالاتؤيد  له

( م2220, )بواسطة الباحث  

كينالمشار البيانات  مئوية الالنسبة    
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شخص  100 اإلجمالي  100% 

يدتولترشيد والاليد هأ أي – اام ص شا 99   99% 

توليدد واليد الترشيهال أ أي – ال صشا 1   1% 

 
 

الماتمادة  يد الكهرباء وتوليدها من خال  الطاقاات المتجادعة ترش  فكرة   استاما   ونيؤيدلمشاركين  من ا  %99اسبة    ىن  حيث

ً ل  أسلوب التصميم المتطور  ع  ةألفكاار الحديثالاتلفاة  الم  را ح المجتما شامادى تقبال    كسا، مما يسكنمال   ف  وخصوصا

 .يةاالقتصاع  لتحسين الظروف ف الراهن    الوض وتطوير  تاديل  عل    تساعد  الت ورة  لمتطا

 

ف صاروالأحاوا  الالسايل و  ف األمطاارن صارما  الناتجاةيااه  تاما  الماسا  عة ىعااالتادوير وفكرة  ىل  عر     االاتقا ثم  

المتنزهاات و ق رى الحادامثال ب رغيار الشاة عاالت المتاادإلساتاما فا ، متاصصاة    فالترمن خال  اباد تنقيته  الصح 

 كالتال :وكاات األسئلة    ،  آخره ىلوف  غسيل السيارات    يمظالتن ف   تخل البياعالبناء، وامليات  ب  لمصاا او  والمالعب

 

، 13  رقام   دو جالباويظهر ذلاك    ،ال(كتابة )اام(، أم )ة  إلجابا  ؟ ر المياه ويدة ترفك  ل عقا م  مشروع  زيارة  مت بقهل    ثالثاً:

 .به هذه الفكرة مشروع زيارة  القيام بعدم    ىأ )ال(أو كرة التدوير،  روع قا م عل  فمشقمت بزيارة  ( )اام ما بين  

 

 :التاليسؤال وذلك عن ال االستبيان فيلمشاركين  ا إجماليلتوضيح   ةحصائييانات اإللبا (13دول )ج

 ( م2022, واسطة الباحث)ب؟ لها مرة أخرىوإعادة استعما مياهير الوتد ةر كف  لىع قائم ع  مشروقمت بزيارة ل ه

ئوية النسبة الم المشاركين البيانات   

شخص  100 اإلجمالي  100% 

ص شا 23 ير المياهدوتعل  فكرة   ا مق وعزيارة مشربقمت   – اام  32% 

تدوير المياه عل  فكرة  مشروع قا م بزيارةأقم لم  –ال  شاص  68   68% 

 
 

 فا ة أخرى استامالها مر  وىعاعة تدوير المياه  مشروع قا م عل  فكرة  ة  بزيار  وموايقم  للمشاركين  من ا  %68سبة  ا  ىن  حيث

 .ناامجتم ف ر فكااأل  عل  تلك  ةمشاري  القا مالكثير من ال وجوع عدم اكس ما ي، م  غير الشرباأغر
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 ويظهار ذلاك، ال(م )كتاباة )ااام(، أاإلجاباة  ؟  كنساك  فا وخصوصا    مصر  ف تدوير المياه    فكرة ا   ماستا  ؤيدل ته  اً:ابعر

 .المسكن ف وخصوصا  من عدمه  الهاستاما  وىعاعة   ياه لمتدوير ارة كف   ستاماا  أييدتن مدى  ع ،14رقم    دو جلبا  بالتفصيل

 

 :التاليسؤال وذلك عن ال االستبيان فيلمشاركين  ا إجماليلتوضيح   حصائيةانات اإلي الب( 14جدول )

 ( م2022, لباحث)بواسطة ا ؟كسكن فيوخصوصا   استعمالهاإعادة وتدوير المياه  فكرةستعمال ايد ل تؤه

ات انالبي ركينالمشا   النسبة المئوية  

شخص  100 اإلجمالى  100% 

ص شا 81  استامالها وىعاعة رمص ف اه ميلا يرودتيد هأ يأ – اام  81% 

الهاستاما وىعاعةمصر  ف مياه ال تدويريد هال أ أي –ال  شاص  19   19% 

 
 

غير   محدعة أغرا     ف من جديد    لهاالالتة اسععاىو  وير المياه دتفكرة    تاما اس  ونديؤيلمشاركين  من ا  %81  اسبة  ىن  حيث

 ة.المتطور رافكاأل  ه هذلالمحل      المجتم  مدى تقبل اكس، مما يوهكذا  موالتنظي  الشرب مثل الالسيل

 

للمشااركة  لحاوارتم فتح باب ا دقو :وتوصيات للوصول إلى نتائج المشاركينخالل  ت من  ءاج  التيت  م التعليقاأهمساً:  خا

 :  التال  15رقم    و الجد ف أهم التاليقات    تم تجمي  قدوية  لإلضافة الالم  مقترحاتال ةباتوك    اتاىل     صوووال
 

 ( م2022, لباحثا بواسطة) االستبيان فيمن خالل المشاركين  ابتهاتم كت التيواآلراء قات  صد أهم التعلير (15جدول )

 

 تدوير المياه:ب فكرة  اعيهالك واستالستلترشيد ا هقيف المجتمع المحلى وتأهيلضرورة تثلات تشير  تعليق أوالً 

ت اإليجابيااا   خااال  عاار  نماا توعيااة  الة ومشاااركلاو  ايااة،مجتمال  ظماااتالمنماان خااال   ان  السكيم  قتث  ضرورة الامل عل  1

  المجا .هذا  ف تحدث  الت  طوراتتال عر  جمي ك ، وكذللتلك التجربةوالسلبيات 

باااد  الهواستالال استه لو تم عراال، ىوبةسوف تكون بالالة الصا ةيسكنال مباا العل  مستوى هذه الفكرة  تطبيق    ف ء  البد  و تمل 2

 .ذلك ف ن خال  مؤسسات اجتماعية متاصصة م بطريقة صحيحةيتهم السكان وتوع  جيهتو

 عنها  بتادا  سوفمصدرها    رفةما  عرجمفالمياه    ةقيتن  ف دمة  ا المستاالتكنولوجيكاات    أيا،  هتدوير الميافضل تطبيق فكرة  أال   3

 .النفس لاامل بسبب ا

تصااميم  فاا  أيالمشاااهد الطبيايااة و والمتنزهاااتحاادا ق لا رى ف ويرها ة تدعاىعتم ي الت  هالميا ما ستاا ميتيفضل أن ا  مؤقت 4

تاام  التاا لمياااه ا امستاداوعدم  ،آخره... ىل  البناءاع  مومثل    الماتلفةرى  اآلخوف  الصناعات    (Landscape)تنسيق الموق   

 .بذلك الموضوع ادموع  المستلحين زياعة خل المسكن عاحالياً ها  تدوير

 مسااتادمال، كمااا أن كذلك من ااحية ثقافااة المجتماا و ةنيفمن الناحية ال وبةصا يواجهاوف سكن ستدوير المياه عل  مستوى ال 5

 سااتكون دويرهاتاام تاا  التاا اه المياا  اما أن مجاااالت اساات كمااا، فقاا  قالحاادا رى لاا خارج المنااز   اتة ىال لو كاالفكر  لن يتقبل

 .تجماات سكنيةستوى م بق عل طتأن ىل    جتحتاتدوير الفكرة  و ،محدوعة

مال مة ومدى لها الماتلفة ومراح التنقيةبكيفية مجتم  لدى ال عراكقلة الوع  واالهو    لتطبيقا  خر عنتأالا  ف   الر يس لسبب  ا 6

 الشرب. ف دم تاال تس ىاهاث  حي ،عةدوعا م محباستامالها   ف منها   اتجةنال اهميلا
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 ً  :تدوير المياه بالمسكن وإعادةة  متجددات الطاق ماد على الاالعتتطبيق  يف البدء  ضرورة  لتعليقات تشير   ثانيا

لمانااوي للمااوامنين او  الماااعيعم  الااد  ورةماا  ضاار  ،ساا وا  علاا  اطاااقعة  اسااتادام الطاقااات المتجااد  فاا أن ابدأ سرياا    البد 1

 أي (greywater) بناء شاابكةلا البد أن تتضمن تشريااتو حيوير ىعاعة تدوير المياه أمو،  الموضوع  لكمية ذالمتفهمين أله

مياااه الرماعيااة تأخااذ الحيااث  ،ضاايةوالالساااالت والمصااارف األر الاسل وأحااوا  االسااتحماماارجة من المالرماعية  ال  هايالم

اه الاارجااة ماان أمااا المياا  ،عضااوية علاا  مااواعتحتوي    ال  بأاهاز  تتميو  ،الركوعيه باد  لذي تؤو  ىلا  الرماعيمن اللون  اسمها  

ماا  تاللاايظ الاقوبااات ، متاصصااة وسااا ل تنقيااةب جتهاااىال باااد ماالا ادامهتساا ا  ةمكاان ىعاااع يال  ءاه سااوعا  مياا المراحيض فه

 .لمياهاستادام ا ءةىسا ندعقوبات  الا

ياااه م حتاا  والتكيفااات والالساالت باألحوا اصة صرف الامكااية ف  فصل مواسير الىلو ف  و، وير المياهدكرة تهيد فأاام   2

ماا  تثقياام   ،ا منهماا لكااالً   بمناساا   لوب تنقيااةأس  أفضل لوض   يكون  عاتالبالوو  راحيضمالااص بالحمام عن الصرف  االست

 .ديثة والمبتكرةر الحالمستادم لتلك األفكا المجتم  المحل 

حاادا ق ال ىلاار تاادويرهاتوصاايل خطااوم مياااه مااااع تاام    لااو، وداجاا   همكلفاا   ةالحنفياا ياه  م  أيالااعية  الشرب    دا ق بمياهري الح 3

 .صاً عل  المدى البايدوخصو تصاعيةقاو زة جداممتا كرةتصبح فسوف أقل   بتكلفةت  والمتنزها

 لمصمم والدولة ورجاا من ال ر كالً فايل لدود وت  تحديىل يحتاج، ولمجتم  ىليهاظرا لحاجة اوهام    حيويياتبر هذا الموضوع   4

 .لضرورة تنفيذه دمالمستا يأ ارعالش

مياه الشاارب وكااذلك لتافياام تاما   لحد من اس، لالسكنية  المباا   تدويرها ف   لمااعا  هلمياا  استادامتطبيق  جي   ده تششد وبأهي 5

 .تفاولتقليل المصرو قتصاعيةاالالظروف  عل ف وامنين الابء عل  الم

فااوق سااية  الشم  ةالطاقاا   واحألاا   املسااكن  اسااتادمبناا  اوى ال  مسااتعلاا   يمكاانو  ،ت المتجاادعةلطاقاستادام ااتطبيق    وبشدةاام   6

 ذلك.باد   الستادامها رياتبطا  ف ةالطاق، ثم تازين حسطاأل

امها ماان جديااد سااتادىعاعة المياه وير اكما أهيد فكرة تدو،  عباءلتافيم األ  موفرةالنظيفة والطاقة الفكرة  استادام  تطبيق  أهيد   7

 .شرابالاو طاام لاف   هااداماست عن وبايد  المنزخارج  يأنامق الاامة فق  المبلكن 

ر يتااوفتااؤعى ىلاا   سااوف  و  جياادة  ةكاارف  وهاا   ،ةالمتجدعالنظيفة    اتالطاق  ةفكر  ف ألهم  ا  ه اق   ل  أر  الوعلتنفيذ  يقة امر 8

ً  اتاقكثير من الطال  .لبيوتا ف ام الطاقات المتجدعة استاد ف يجب البدء ، والمستادمة حاليا

القا مااة مشاااري  المياا  لج االعتبااار فاا يجب وضاة ع موضوتدوير المياه  و  تجدعةموال  النظيفة  اتادام الطاقاست  تطبيق  فكرة 9

 .مراايةاالمجتماات الب

لمباااا  ا  فاا   صااح رف الالصاا   ةمصل منظويب فأسال  ف مرين  والمستث  الدولةتطبيقها من خال     ارجورة  منشو  ثابحأ  هناك 10

 .توفيقال  وبالمباا ستادام للمياه ف االاعة ين عملية ىعسكنية لتمكال

 

ير المياه وىعاعة استامالها من جدياد، فكرة تدوقات المتجدعة وطااما  الستفكرة اباركين ثقافة المجتم   مشال  وقد رب  أغلب

عااعة ا إليتهاوتنق ه اياالم  مااجلاةة  بفكر  هوعدم ثقت  فس النالاامل  اه بسبب  مين رفض فكرة تدوير الميستادر من المثيحيث ك

 .ثقافتهوه س فكرتاك  والت   جتم مرآه الم ه الامارة  ما  داف  ،الامراا   المجتم ف ستامالها  ا

كار   الفوالمشااركة مان خاال  يأالارر عان  بياتاااباة من أصااحبها للبحته  آراء شاصية    ه قة  جمي  اآلراء السابا أن  كم

راع األفاىل  فكر وثقافة    راجاة  ،اظر ماتلفة  وجهات  منة  ادعالمت  تاحار  المقترلنقا   لوفتح باب ا  ،ناالستبيابواسطة  

 .المحل   م تمن المجه ركين الذين يمثلون عينشاالم

 

 :ليهاإتم التوصل    التي  االستبياننتائج  ساً:  ساد

 %73المشااركة اساب   حيث بلالات  اينبلاشرين ىل  سن األرمن سن ا  ئة الامريةو الفذام الشباب  هتماالموضوع آثار   (1

ندساين هالم سابة، كماا أن ااباة التاليقااتكتو  الارأي  فا المشااركة  كاذلك  وة  الفاالا  اإلجمالياةيجابياة  اإل  ةاركالمشا  نم

 .%58  ىل   وصلتحيث  ألعل   اكاات السيدات المشاركين  واسبة    ،%60ماريين وصلت ىل  الما
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زيارتهاا يمكان ة دعجالمتاقات اما  الطتسمبقت فكرة ا قدة يات سكنكمجما ورة عاخل مصرمشهأمثلة ىل  وجوع    دفتقا (2

د عهر ذلاك مان وق هلكالمست م لدى المجت  ةقافالث  لنشر هذه وذلك    ،المستادم   المحل   ىليها من خال  المجتماإلشارة  و

 .به  االسترشاعن يمك  مشروع قا م وا رزويلم    المشاركين من %77خال  أن  

 متجادعة نظيفاة اللاات طاقاالوليادها مان خاال  وتربااء الكه يدترشارة كاف  االستبيان   فين  كرمن المشارة  بيكسبة  اتأييد   (3

زماة   ضارورة عمال التااديالت الالما،  اياة الجديادة اات الامرامبالمجت  سكنال  ف وخصوصا  النفقات  د من  للح  كلذو

 نماا %99 تأيياادالساابة ا تحيااث وصاالات وتقلياال النفقاا االسااتهالكيد ترشاا مااة لقاراايااة القديمااة والالامبالمجتماااات 

 ن.يالمشارك

 اساتامالها ىعااعة و تادوير الميااه رة اساتاما   د مبقت فكقكمجماات سكنية  مصر    مشهورة عاخلأمثلة    وجوع  ىل  دفتقا (4

ه لنشار هاذوذلاك  ،المساتادم  حلا ىليها من خال  المجتما  الماإلشارة يارتها وزيمكن  لك ، غير الشرب ف من جديد 

لام  المشااركين نما %68ال  أن مان خا  هار ذلاكوقاد عماة  لقا ا  امجتمااتنا  فا المحل     هلكلمستا  قافة لدى المجتم الث

 .به  االسترشاعيمكن    م مشروع قاا  وزوري

ر الشارب، غيا  فا مان جدياد    آخاريمالها مرة  دوير المياه وىعاعة استاترة  فكل  ستبياناإل  ف ركين  المشامن  ة  باسأييد  ت (5

لبنياة ت بااطاورتمال ورة عضار ما   ،بالمجتمااات الامرااياة الجديادة   ساكنال  فا وخصوصاا    فقاتالند من  وذلك للح

وتقليال يااه مان الم  تهالكاالسايد  ترشاورة والمتط  األفكار  تلك  الستيااب مة  ة والقاية القديمت الامراابالمجتماا  ةالتحتي

 ن.ركيمن المشا %81  ييدتأاسبة ال  تحيث وصلالنفقات  

 

 

 البحث:  وضوعه مما توصل إلي -8

 

 ساتاما ، الادم  باين األسالوبينامل  أن يشايجاب    مصار  فا حلا   الم  مامااريالاهاية البحث ىل  أن الامل    ف نا  قد توصل

 فا اً صاوخصو االساتهالكيد ترشاالتوافق م  البيئة ولضمان ة التصميم ( عند بداي(Passive Methodية التقليدلطريقة ا

ً و ،يكيةمشروع الجاماة األمربتامالها ها وقد تم اسحتم شر  الت تلفة  األفكار الماثل  مجا  الطاقة م لطريقاة تاما  ااسا أيضا

تدوير المياه إلعاعة اساتامالها المتجدعة و الطاقاتحيث توليد اإلاتاجية من ىل  التحو   أي( (Active Methodالمتطورة 

عياة المجتما  لتقابلهم ما  تو، ابكناد فارم  لبين اواستامالها بمشروع   شرحها  تم   الت مثل األفكار  غير الشرب    ف من جديد  

شاايد تروذلااك ل، يةبلقالمسااتي  شاااربالمو الحاليااةات الامراايااة المجتمااا فاا تاادوير المياااه  خصوصااا فكاارة و تلااك األفكااار

لكا  احقاق أقصا  اليار مساتالله املة وكاذلك الميااه اللمساتفاع عل  الموارع وتنميتها من حياث الطاقاات اوالح  االستهالك

ين المساتامل   خاال  مانالتجاارب  تقيايم تلاك     والامال علا  اآلخارين  بفاعة مان تجاارتاإلساما  ضارورة    ،ممكناه  ة استفاع

   .خروناآل من حيث أاته   ألك  ابد  المتاصصينللمشروع و

 

 

 :  اتلتوصيـــاو  ــجتائـنال -9

 

 فاةالنظياع علا  الطاقاات ماواالعتك الطاقاة هالصاميم ماا باين ترشايد اساتأسالوب التفكارة  ىل البحث  اذه  فتارضنا  قد  

ماة القدي  مرااياةاجتمااات الالجديادة وكاذلك المياة  اات الامراابالمجتم  هامالتاوىعاعة اس  ه تدوير المياكذلك فكرة  ولمتجدعة  ا

ة مااريفاات الااصاة بفكارة الاذلك، حياث تام التاار  لاباض المفااهيم الااماة والتارستيااب  إل  التحتية  ةنيير البد تطوبا

لادى عاام  لكشابوأهميتاه  وتاريااهدوير ة ىعااعة التا  فكار، وعارللطاقاة ماوفرة ال والمبااا ة ومصاعرها قوالبيئة والطا

 ةطايحملا  يئاةما  الب  توافاقلاو  التكيم  قرم   رع  ل ى  االاتقا ثم  ،  صاخ  لكشب  اهامتادىعاعة اسوه  ياوتدوير الم   مجتمال

طريقاة لصاميم باأسالوب التوكاذلك  (Passive Method) لتقليدياةاطريقاة السالوب التصاميم بأمان خاال  عار   كلذو
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م ثا، مصار جراخا رخاآلاو لخادلابهما أحدهما  منواقا  لكالً  تطبيق مشروع  م  عر  Active Method)) طورة تالم

نا توصالقاد و، تاادعة راء المآلالفكر وأخذ ا ف للمشاركة من المجتم  المحل  م  شرا ح ماتلفة التواصل و  االستبيانء  اجرا

 :تال ال  ىل   دراسةالو  حثن خال  البم

 

لا  عحياث الامال  ،مستادمين مان النااسوالمجا  الامارة  ف دارس الوالطالب  يالمامارمصمم عامة لل  توصيات  -9/1

 رااياة القا ماةامالتجمااات الوخصوصاا بساتهالك  اإلما بين ترشايد  م  التصميلوب  أسااصة بلا  ألفكارتلك ال  املالوع  الك

اادعة متمجاالت     فااستامالها    ا تدوير المياه وىعاعة كل عام وخصوصوير بشة التدوىعاع  تجدعة ت الماع عل  الطاقامواإلعت

سا ل وو  التليومية والمجا  والصحم  الم ع ل اإلمن خال  وسا  ذلكلمجتم  وتثقيم االامل عل   يجب  و  ،الشرببايدة عن  

 امل عل  حلهااوالالسابقة  رب الاالميةالتجابباض  حدثت    الت مشكالت  للم  التار     ،... وغير ذلكاالجتماع التواصل  

ً   حل ملك  تناسب المجتم  ال  .نالسك ف   وخصوصا
 

 ،المتاصاص والامرااا  المامااريمم صامياة وكاذلك المياة الاقارالتن فا خاصة للشركات المتاصصاة توصيات    -9/2

ذات ة الحديثالساكنية التجمااات ا  ف و   الحلمثل هذه  صميم وتنفيذ  وتاشاء  ىة عمل الدراسات الالزمة قبل القدوم عل   أهميب

التجاارب ة عراساحادثت مان قبال مان خاال   التا المشاكالت  ما  تجناب  الرأس ن   مبذات ال  أو  فقيةاأل  بالمباا الوحدات  

جميا   فا اركهم لامال علا  تاوعيتهم واشاوا مستادمينعل  المشروع لل   مينن القااة الدورية مباتوالم  ،ة  مشابهلمشاري

والتحساين لتطاوير ك لوذلا السالبياتت واإليجابياا للتجرباة لجميا م شامل م  عمل تقيي  وحداتليم الذلك باد تسو،  مشاكلال

 .حياة لا  جوعة ستمرار  امان  قاة لضمن األخطاء الوا  واالستفاعة مر  المست

 

صاا ك وخصواإلساتهالتبحث عان ترشايد  ت الالمتطورة  المباا اإلقامة بتلك   ف   نيبغارلا  نسكالل  توصيات خاصة  -9/3

ااياات تاارف علا  اإلمكرورة البضا  لادخل المانافضا  ىلاذو  ترشيد النفقاات وخصوصااوذلك ل  ،  الطاقة والمياه مجا   ف

كال هاذه  ىعراكالمشاروع و  حجام التاارف علا ما   ة لجديادظوماة انه المهاذ  فا وفاا     و منت بأاه عض  هعراكىوالمتاحة  

 وثقافتاه وفكاره  السااكن ةياابه لطمال ماوذلاك لكا  تكاون  يرهاا  يااتها وتطووصاللحفااع عليهاا    دايةبال  ف األفكار المكلفة  

كان باين سا واالاادماجالتوافاق لضمان  ومنازلة صاليرة بيوت    ف   السكن  اعتاعت  الت ت  اا الال  وخصوصا  ،هوخصوصيت

 .اإلاتاج والتازينالترشيد وفكرة الذى يربطهم    الامراا   مجتم الب  داتحوال

 

 :ولةدهات الحكومية بالجتوصيات خاصة لل -9/4
 

 االساتهالكاعد علا  ترشايد تسا التا ااات الامرااياة جتموالمية  الساكن  المباا من    ل  ىاشاء تلك النوعياتالموافقة ع  أوالً:

لامال تداخلاة  الم  شبكاتكل هذه الوكذلك عراسة متأاية ل  ،وهكذا  ...ياه رباء وصرف ومهكمن  ا  اهم عفتي  لت ال النفقات  يوتقل

ل عماو  ساكانحة الوصا  عتباار مااايير ساالمةاال  فا   الوضا ، ما   ىلا  المبنا ن وماوخاارج  ا هو عاخال  مراسات لكل  ع

 الزمنعبر   ةياتاجالترشيد واإل   ىل الالزمة للتحورات  يالتاليباض  لاملسات الالزمة  دراال

الواحاد مبنا   الو  عاةاالفارع والجمعلا  مساتوى  و  الالزماة علا  المادى القرياب والباياد  ات المساتقبليةالدراساعمل    ثااياً:

يام المجتما  ثقما  الامال علا  توعياة وت ،تكاملياة مقتمااات ومناامجلا  اء ىياة تحويال األحياااإلمك  الامراا   والمحي 

 عيجرام لتوضيح ذلك.  يل ، وفيما المستقبل ف   حدوثها  قوالمت  مشكالتلاجنب  تو  لالستمراريةوذلك    المستادم 
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Abstract:  

 

This research studies the design method between rationalizing energy consumption, relying on 

renewable energies and recycling water for reuse, by studying the design methods used to achieve 

energy rationalization, as well as how to rely on clean renewable energies and water recycling, and 

some general concepts in architecture have been started. Environmental and energy, its types, 

importance and how it is available, as well as exposure to thermal comfort and the concept of 

recycling, then the focus was on making a comparison between a project that relied on adaptation 

with the surrounding environment through the application of the thought of the traditional method 

(Passive Method), and another project that adapted to the surrounding environment through the 

application of Think based on the developed method (Active Method), through analysis and 

comparison using some pictures, drawings and maps to reach results at specific points, to arrive at 

the most appropriate local design method to rationalize energy and water consumption in the 

present and to transform the local community in the future into an energy-producing society, as well 

as development Awareness of the idea of recycling and reusing water to achieve the maximum 

possible benefit, and then conducting a survey to find out The extent to which society, especially 

the architect, is aware of the importance of the subject, and opens the door for dialogue to discuss 

and present the proposed ideas. From this point of view, this research invites him to understand and 

draw attention through studies to reach a better future. 
 

key words: Thought - Design - Rationalization - Energy – Architecture.
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