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 الممخص:

يسمط البحث الضوء عمى العمارة البيئية ،كان من الميم إلقاء الضوء عمى المدارس وسبل تحقيق 
مبادئ العمارة البيئية  في التصميم المعماري ليا لتكون نواة التأثير في المجتمع نحو تنمية 

ب العمران والبيئة. حيث تيدف المدارس البيئية  إلى رفع مستوى الوعي البيئي وسط قطاع الطال
والمعممين وذلك من خالل الممارسات البيئية االيجابية التي تيدف إلى تقميل التأثيرات السمبية 

 عمى البيئة وباألخص في مجال المياه والطاقة واليواء والنفايات. 

وتتمثل المشكمة البحثية في غياب تطبيق مفاىيم العمارة البيئية في تخطيط وتصميم مباني 
ميل ما يؤثر سمبًا عمى أداء المدارس بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وكذلك المدارس في مدينة الخ

دراكيم ألبعاد العمارة البيئية ودورىا في خمق مجتمعات عمرانية  عمى مستوى الطمبة العممي وا 
 صديقة لمبيئة. 

 يتطرق البحث من خالل فصولو ،الى مفيوم وعناصر ومبادئ العمارة البيئية و واقع التعميم في
فمسطين ،ومجموعة من الحاالت الدراسية العالمية والمحمية،وتحميميا لمتعرف عمى نقاط قوتيا 
وضعفيا،ليتم الوصول فيما بعد الى وضع برنامج المشروع المناسب،وتحديد الفراغات والفعاليات 

 عميو.ومساحتيا،وبناءا عمى ىذا كمو تم في نياية المطاف اختيار الموقع المالئم القامة المشروع 

تم استخالص النتائج من خالل اتّباع المنيج الوصفي التحميمي، حيث وجيت نحو اليدف 
الرئيسي من البحث وىو دراسة استراتيجيات تحقيق العمارة البيئية ، عمى أن تؤخذ التوصيات في 
 االعتبار عند تحسين المدارس القائمة أو عند تصميم المدارس المستقبمية. ومن ىنا كانت أىمية
الدراسة البحثية إلثراء المجال المعرفي حول موضوع البحث والنتائج، حيث يأمل الباحث من 

 .خالل تمك الدراسة أن تجد النتائج التي تم استخالصيا طريقيا إلى التطبيق
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 Abstract: 

Find sheds light on the environmental architecture, it was important to highlight the 
schools and the means of achieving the principles of environmental architecture in 
its architectural design to be the nucleus of influence in the community towards the 
construction and development environment. Where  environmental schools designed 
to raise environmental awareness among students and teachers sector through 
positive environmental practices that aim to reduce the negative impacts on the 
environment, especially in the water, energy, air, waste field. 

The research problem in the absence of the application of environmental architecture 
concepts in the planning and design of school buildings in the city of Hebron as a 
negative impact on school performance environmentally, economically and socially, 
as well as on scientific students and their awareness of the dimensions of the 
environmental architecture and its role in the creation of urban communities eco-
friendly level. 

Address search through its chapters, the concept and the elements and principles of 
environmental architecture and the reality of education in Palestine, and a group of 
international and local case studies, and analysis to identify its strengths and 
weaknesses, to be accessed later to put the right project, program, and to identify 
the gaps, events and area, and based on this all were eventually choose the 
appropriate location for the project. 

Results were extracted through a descriptive analytical method, where directed 
towards the main aim of the research study and is achieving environmental 
architecture  strategies , that the recommendations are taken into account when 
improving existing schools or at future school design. Hence the importance of the 
research study to enrich the cognitive domain on the subject of search results, 
where he hopes researcher through that study to find the results that have been 
drawn the way to the application. 
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 : تمييد  1.1

األكـر الذي عمـ بالقمـ قاؿ اهلل تعالى: )اقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ خمؽ اإلنساف مف عمؽ اقرأ وربؾ      
عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ( هكذا أمر اهلل نبيه محمدا صمى اهلل عميه وعمى آله وسمـ وأمر اهلل لرسوله 

 .أمر له وألمته ألنه إمامهـ وقائدهـ إلى اهلل عز وجؿ وهذا يدؿ عمى أهمية العمـ وعمى أهمية التعمـ
المكتفية ذاتيًا المعتمدة عمى نفسها في تعميـ أبنائها العمـ يبني المجتمعات القوية المتماسكة     

لمحصوؿ عمى جيٍؿ متعمـٍ واٍع ومثقؼ,يستطيع التقدـ بالمجتمع اقتصاديًا و صناعيأ و حضاريًا.وهو 
حزء مف حضارة المجتمع وهي الوسيمة الوحيدة لمتغمب عمى المشاكؿ التي تواجه المجتمع عمى الصعيد 

يعي.والمدرسة هي المبنى االوؿ الذي يواجه االنساف ويأتي دورها بعد دور االجتماعي والبيئي و الطب
 االسرة.
لذلؾ ال بد مف توفير بيئة تعميمية تربوية ذات قيـ ومبادئ  وممارسات ايجابية.حيث ال تقتصر     

يـ والتعمـ البيئة التعميمية عمى التعميـ فقط.حيث تراعي العممية التربوية وتخدـ بيئة الطالب و بيئة التعم
 و البيئة الصحية واالمنة.و تستخدـ االساليب التربوية الحديثة.

 

 :مشكمة البحث 2.1

مشػػػػػكمة الدراسػػػػػة تكمػػػػػف فػػػػػي عيػػػػػاب تطبيػػػػػؽ مفػػػػػاهيـ العمػػػػػار  البيئيػػػػػة فػػػػػي تخطػػػػػيط وتصػػػػػميـ المػػػػػدارس 
مػػػػػا يػػػػػؤثر سػػػػػمبًا عمػػػػػى كفاءتهػػػػػا مػػػػػف الناحيػػػػػة البيئيػػػػػة واالقتصػػػػػادية واالجتماعيػػػػػة,  فػػػػػي مدينػػػػػه الخميػػػػػؿ,

دراكهػػػػـ ألبعػػػػاد ا ودورهػػػػا فػػػػي خمػػػػؽ مجتمعػػػػات  لعمػػػػارة البيئيػػػػة وكػػػػذلؾ عمػػػػى مسػػػػتول الطمبػػػػة العممػػػػي وا 
  .عمرانية صديقة لمبيئة

 الخميػػػػػؿ ,مدينػػػػػة  فػػػػػي مػػػػػدارس مفػػػػػاهيـ العمػػػػػارة البيئيػػػػػة وبالتػػػػػالي جػػػػػاء البحػػػػػث لتقيػػػػػيـ مسػػػػػتول تحقيػػػػػؽ 
وهػػػػػذا األمػػػػػر ال يتػػػػػأتى  ,لممػػػػػدارس المعمػػػػػاري ومعرفػػػػػة القصػػػػػور فػػػػػي تطبيقهػػػػػا عمػػػػػى مسػػػػػتول التصػػػػػميـ 

, وتحميػػػػػؿ لعػػػػػدة المعمػػػػػاري البيئػػػػػيإال بدراسػػػػػة معمقػػػػػة يػػػػػتـ فيهػػػػػا اسػػػػػتعراض المفػػػػػاهيـ وأسػػػػػس التصػػػػػميـ 
 , إلػػػػػى جانػػػػػب تحميػػػػػؿ واقػػػػػع مػػػػػدارسالمعمػػػػػاريفػػػػػي التصػػػػػميـ  العمػػػػػارة البيئيػػػػػة مػػػػػدارس طبقػػػػػت مبػػػػػادئ 

 .لمتعرؼ عمى حجـ المشكمة وأبعادها مدينة الخميؿ 

 فرضية البحث:3.1 

فػػػػػػي تصػػػػػػػميمها,  لعمػػػػػػارة البيئيػػػػػػػة لتطبيػػػػػػؽ مبػػػػػػادئ ومفػػػػػػػاهيـ ا تفتقػػػػػػر معظػػػػػػـ مشػػػػػػػاريع مدينػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ
ويسػػػػػػتدؿ عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ بالثػػػػػػار السػػػػػػمبية عمػػػػػػى البيئػػػػػػة مثػػػػػػؿ فقػػػػػػداف التنػػػػػػوع الحيػػػػػػوي وتقمػػػػػػص مسػػػػػػاحات 
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و االقبػػػػاؿ الشػػػػديد عمػػػػى وسػػػػائؿ التدفئػػػػة الغابػػػػات وتمػػػػوث المػػػػاء والهػػػػواء وارتفػػػػاع درجػػػػة حػػػػرارة المنػػػػاخ 
واسػػػػػػتنفاد المػػػػػػوارد الغيػػػػػػر متجػػػػػػددة, لػػػػػػذا يفتػػػػػػرض الباحػػػػػػث بػػػػػػأف هنػػػػػػاؾ تقصػػػػػػير والتبريػػػػػػد الميكانيكيػػػػػػة 

, مدينػػػػة الخميػػػػؿلمػػػػدارس  المعمػػػػاري فػػػػي التصػػػػميـ  مبػػػػادئ العمػػػػارة البيئيػػػػة وبشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي تطبيػػػػؽ 
 .وتمثؿ اإلجابة عمى تمؾ الفرضية سواء بإثباتها أو نفيها النتائج المتوقعة مف هذا البحث

 اىمية الدراسة: 4.1

التػػػػي أصػػػػبحت هػػػػاجس جميػػػػع الػػػػدوؿ  العمػػػػارة البيئيػػػػة فػػػػي كونهػػػػا تتنػػػػاوؿ فكػػػػرة  تكمػػػػف اهميػػػػة الدراسػػػػة 
مػػػػػف أجػػػػػؿ المحافظػػػػػة عمػػػػػى بقائهػػػػػا, حيػػػػػث أف الدراسػػػػػة سػػػػػتخرج بعػػػػػدة توصػػػػػيات وآليػػػػػات مػػػػػف شػػػػػأنها 

عمػػػػػى مسػػػػػػتول المػػػػػدارس, فتػػػػػأتي تمػػػػػؾ الدراسػػػػػة كمحاولػػػػػة لتغطيػػػػػػة  البيئيػػػػػة  التمهيػػػػػد لتحقيػػػػػؽ التنميػػػػػة 
لمػػػػػػدارس, حيػػػػػػث أف فػػػػػػي ا العمػػػػػػارة البيئيػػػػػػة الػػػػػػنقص فػػػػػػي الدراسػػػػػػات التػػػػػػي تتنػػػػػػاوؿ تطبيقػػػػػػات مفػػػػػػاهيـ 

يجػػػػب أف يكػػػػوف لػػػػه األولويػػػػة القصػػػػول, لمػػػػا  مدينػػػػة الخميػػػػؿ فػػػػي  بيئيػػػػة السػػػػعي لتحقيػػػػؽ بيئػػػػة عمرانيػػػػة 
, ولتحقيػػػػػؽ ممدينػػػػػةلػػػػػه مػػػػػف أثػػػػػر كبيػػػػػر فػػػػػي إعػػػػػادة التػػػػػوازف بػػػػػيف التطػػػػػور الحضػػػػػري والبيئػػػػػة الطبيعيػػػػػة ل

 لعمارة البيئية .ذلؾ يجب أف تخضع عممية التصميـ ألسس ومعايير توجه نحو ا

 اىداف البحث:5.1 

الهػػػػدؼ الرئيسػػػػي لمبحػػػػث  هػػػػو  ترسػػػػيب  مفػػػػاهيـ العمػػػػارة البيئيػػػػة  لطػػػػ ب المرحمػػػػة االبتدائيػػػػة و التػػػػي 
تعػػػػػد هػػػػػذة المرحمػػػػػة  مػػػػػف اهػػػػػـ المراحػػػػػؿ التػػػػػي يػػػػػتـ فيهػػػػػا ترسػػػػػيب  لمقػػػػػيـ والمبػػػػػادئ. و ذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػ ؿ 

كهربػػػػػاء باالعتمػػػػػاد تصػػػػػميـ مدرسػػػػػة ابتدائيػػػػػة بيئيػػػػػة باقػػػػػؿ تكمفػػػػػة ممكنػػػػػه بحيػػػػػث نقمػػػػػؿ فيهػػػػػا اسػػػػػتخداـ ال
عمػػػػػػػى الطاقػػػػػػػة البديمػػػػػػػة و هػػػػػػػي الطاقػػػػػػػة الشمسػػػػػػػية و التهويػػػػػػػة الطبيعيػػػػػػػة  ...وعيرهػػػػػػػا مػػػػػػػف العناصػػػػػػػر 

 البيئية التي سيتـ التحدث عنها بشكؿ تفصيمي في لفصوؿ القادمه.

 منيجية البحث:6.1 

مدينػػػػػػة لمػػػػػػدارس معمػػػػػػاري  يعتمػػػػػػد البحػػػػػػث المػػػػػػنهج الوصػػػػػػفي التحميمػػػػػػي فػػػػػػي دراسػػػػػػة واقػػػػػػع التصػػػػػػميـ ال
ومػػػػدل مطابقتهػػػػا لممعػػػػايير التخطيطيػػػػة والتصػػػػميمية لممػػػػدارس فػػػػي فمسػػػػطيف, ومػػػػف ثػػػػـ تقيػػػػيـ  لخميػػػػؿ ا

تمػػػػػػؾ المػػػػػػدارس ومعرفػػػػػػة جوانػػػػػػب التقصػػػػػػير فػػػػػػي تمػػػػػػؾ  فػػػػػػي مبػػػػػػادئ العمػػػػػػارة البيئيػػػػػػة مسػػػػػػتول تحقيػػػػػػؽ 
 :البحث التالية المستويات, ومف ثـ الوصوؿ لتوصيات مف خ ؿ أدوات

 

  والكتب والدوريات, وبعض مواقع اإلنترنتاإلط ع عمى األبحاث المنشورة 
   وتوثيػػػػػػؽ تمػػػػػػؾ الزيػػػػػػارات بالصػػػػػػور مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿالزيػػػػػػارات الميدانيػػػػػػة لعػػػػػػدد مػػػػػػف مػػػػػػدارس ,

جراء بعض المقاب ت  .الفوتوعرافية وا 
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  مدينػػػػػة الخميػػػػػؿتحميػػػػػؿ حػػػػػاالت دراسػػػػػية لمػػػػػدارس حػػػػػوؿ العػػػػػالـ تتشػػػػػابه نوعػػػػػًا مػػػػػا مػػػػػع منػػػػػاخ ,
ميمها, حيػػػػث يمكػػػػػف االسػػػػػتفادة مػػػػػف تطبيقاتهػػػػػا فػػػػػي فػػػػػي تصػػػػػمبػػػػػادئ العمػػػػػارة البيئيػػػػػة وحققػػػػت 

 .تصميـ مدرسة بيئية نموذجية
 

 محددات  البحث:7.1 

  باستثناء الحاالت الدراسية في الفصؿ الثالثمدينة الخميؿ  الحدود المكانية: يتحدد المكاف في ,.  
   :( 5102مايو -5102الفصؿ الدراسي االوؿ و الفصؿ الدراسي الثاني )اكتوبر  الحدود الزمنية 
  بشػػػػػكؿ خػػػػػاص, وذلػػػػػؾ  مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ الحػػػػػدود البحثيػػػػػة: يتنػػػػػاوؿ البحػػػػػث المػػػػػدارس بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ, ومػػػػػدارس

 .العمارة البيئيةفيما يتعمؽ بتطبيؽ آليات 

 

 معوقات البحث: 8.1

  ف.في فمسطي عمارة البيئية بالالنقص في الكتب والمراجع والمعمومات المتعمقة 
  فػػػػػػػي التصػػػػػػػميـ  مفػػػػػػػاهيـ العمػػػػػػػارة البيئيػػػػػػػة الػػػػػػػنقص فػػػػػػػي األبحػػػػػػػاث والدراسػػػػػػػات ذات الع قػػػػػػػة بتطبيػػػػػػػؽ

 . معماري لممدارسال

 والعمػػػػػػارة الخضػػػػػػراء, ومػػػػػػا يترتػػػػػػب عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف  البيئيػػػػػػة لعمػػػػػػارةقمػػػػػػة الػػػػػػوعي المجتمعػػػػػػي بمفػػػػػػاهيـ ا
 .صعوبة في التعامؿ مع مجتمع الدراسة مف مدرسيف وط ب
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 :مقدمو 1.2

يعتبر تحسيف التعميـ هو النواة األساس لدفع المجتمع نحو التنمية الشاممة كونه يعتبر الركيزة األولى لبناء     
أجياؿ المستقبؿ, فهو القاعدة التي تعتمد عميها الدوؿ مف أجؿ تحقيؽ نمو اقتػصادي واجتماعي وثقافي, وبالتالي 

وتماشيًا مع هذا الطرح يجب أف يولى  2004).)منتـدى اإلصـالح العربـي،  فالتعميـ يشكؿ قاطرة التنمية ألي بمد
في البيئة المدرسية مف أهـ الجوانػب  البيئيالتعميـ اهتمامًا كبيرًا نحو تطػوير  مػف كافػة الجوانب. ويعتبر الجانب 

 .ية واالجتماعيػة والتربويػةالتػي تحتػاج لتطػوير وتحسيف لما له مف تأثير كبير عمى الجوانب األخػرل االقتػصاد

 :القطاع التعميمي العام في فمسطين 2.2

يمثػػػػػؿ قطػػػػػاع التعمػػػػػيـ العػػػػػاـ واحػػػػػدًا مػػػػػف أهػػػػػـ القطاعػػػػػات فػػػػػي المجتمػػػػػػع الفمػػػػػػسطيني, حيػػػػػػث أولػػػػػػت الحكومػػػػػات 
الفمسػػػػػػطينية المتعاقبػػػػػػة هػػػػػػذا القطػػػػػػاع اهتمامػػػػػػًا خاصػػػػػػًا, كونػػػػػػه يمثػػػػػػؿ االسػػػػػػتثمار الحقيقػػػػػػي فػػػػػػي مسػػػػػػتقبؿ الشػػػػػػعب 
الفمسػػػػطيني, كمػػػػا أف قطػػػػاع التعمػػػػيـ يعػػػػد مػػػػف القطاعػػػػات التػػػػي تسػػػػتحوذ عمػػػػى حصػػػػة األسػػػػػد مػػػػػف مخصصػػػػات 

 (.2212 عبد الكريم،الموازنة الفمسطينية )

وقػػػػػػػد احتػػػػػػػؿ الفمسػػػػػػػطينيوف المركػػػػػػػز األوؿ عربيػػػػػػػًا عمػػػػػػػى صػػػػػػػعيد نسػػػػػػػبة انتشػػػػػػػار التعمػػػػػػػيـ خػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػستيف سػػػػػػػنة 
ف فػػػػي المنػػػػاطؽ المحتمػػػػة شػػػػكيؿ التعمػػػػػيـ الطريػػػػػؽ الوحيػػػػد لهػػػػـ الماضػػػػية, فبالنسػػػػبة ل جئػػػػيف مػػػػنهـ والػػػػذيف يعيشػػػػو 

لمخػػػػػػروج مػػػػػػف دائػػػػػػرة الفقػػػػػػر ونظػػػػػػروا إليػػػػػػه عمػػػػػػى أنػػػػػػه سػػػػػػ حهـ األقػػػػػػول الػػػػػػذي سػػػػػػيعزز صػػػػػػمودهـ ويعيػػػػػػنهـ فػػػػػػي 
  2009). )الرنتيـسي، معركة الوجود والحرية عمى طريؽ الوصوؿ إلػى دولػتهـ المػستقمة

ؿ االحػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػرائيمي مػػػػػػف أبػػػػػػرز القطاعػػػػػػات التػػػػػػي شػػػػػػممتها هػػػػػػذا ويعتبػػػػػػر قطػػػػػػاع التربيػػػػػػة والتعمػػػػػػيـ فػػػػػػي ظػػػػػػ
ا لمػػػػػدور المػػػػػؤثر الػػػػػذي يمعبػػػػػه هػػػػػذا القطػػػػػػاع فػػػػػي ر الممارسػػػػػات اإلسػػػػػرائيمية القمعيػػػػػة وعمػػػػػى مختمػػػػػؼ األصػػػػػعدة نظػػػػػ

تػػػػػاريب الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني لمػػػػػا لػػػػػه مػػػػػف حضػػػػػور موصػػػػػوؿ فػػػػػي تػػػػػاريب القػػػػػػضية الفمػػػػػػسطينية منػػػػػػذ أف ظهػػػػػرت 
, وكػػػػػذلؾ لمػػػػػا لػػػػػه مػػػػػف دور فػػػػػي مسػػػػػتقبؿ الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني وطموحاتػػػػػه الوطنيػػػػػة فػػػػػي االسػػػػػتق ؿ  وحتػػػػػى اليػػػػػـو

قامة دولته عمى ترابه الوطني   .(2222 )وزارة التربية والتعليم العالي،وا 

 
 :تعميميةالمباني ال1.2.2 

تعػػػػػػػػد المنشػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المنشػػػػػػػػات المتعػػػػػػػػددة االسػػػػػػػػتعماالت و االختصاصػػػػػػػػات حيػػػػػػػػث اصػػػػػػػػب  التعمػػػػػػػػيـ 
متعػػػػػػدد الفػػػػػػروع التػػػػػػي تتطمػػػػػػب اف يكػػػػػػوف لكػػػػػػؿ منهػػػػػػا مبػػػػػػاني تػػػػػػت ئـ مػػػػػػع طبيعتػػػػػػه حيػػػػػػث يػػػػػػتحكـ فػػػػػػي التصػػػػػػميـ 

 الظروؼ النفسية واالجتماعية والبيئية والمعمارية. 

ات لمطػػػػػػػ ب والمعاهػػػػػػػد, وتخػػػػػػػدـ مختمػػػػػػػؼ االعمػػػػػػػار ولهػػػػػػػا هنػػػػػػػاؾ انػػػػػػػواع مختمفػػػػػػػة مػػػػػػػف المػػػػػػػدارس تعمػػػػػػػؿ منظمػػػػػػػ
اعػػػػراض محػػػػدودة, كمػػػػا اف هنػػػػاؾ انػػػػواع مختمفػػػػة لتصػػػػميـ المػػػػدارس لكػػػػي تسػػػػتجيب بشػػػػكؿ افضػػػػؿ لطػػػػرؽ تعمػػػػيـ 
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مختمػػػػػػؼ االعمػػػػػػار مػػػػػػع االحتياجػػػػػػات االخػػػػػػرل كػػػػػػالموقع وظػػػػػػروؼ المنػػػػػػاخ ومراحػػػػػػؿ االنشػػػػػػاء والتمويػػػػػػؿ والقيػػػػػػود 
 التي تفرضها االنظمة.

والتنظػػػػػػيـ واالسػػػػػػموب والػػػػػػدالالت والبيئػػػػػػة, كػػػػػػؿ هػػػػػػذ  االمػػػػػػور لهػػػػػػا تأثيراتهػػػػػػا عمػػػػػػى المػػػػػػدارس  اف الوقػػػػػػت والموقػػػػػػع
واحيانػػػػا ال يكػػػػػوف السػػػػـ المدرسػػػػػة ع قػػػػػة لنوعيػػػػة المدرسػػػػػة, إذ ال يػػػػزاؿ هنػػػػػاؾ الكثيػػػػػر مػػػػف المػػػػػدارس المتوسػػػػػطة 

 05- 9التػػػػػػي اصػػػػػػبحت تسػػػػػػمى االف مػػػػػػدارس ابتدائيػػػػػػة. وعػػػػػػادة مػػػػػػا تعنػػػػػػي المػػػػػػدارس الثانويػػػػػػة الػػػػػػدرجات بػػػػػػيف 
)درجػػػػة تعميميػػػػة( . ولكػػػػف هػػػػذا الصػػػػنؼ اصػػػػب  يشػػػػمؿ المػػػػدارس الثانويػػػػة والمػػػػدارس المتوسػػػػطة وذلػػػػؾ اعتمػػػػادا 
عمػػػػى البرنػػػػامج وطريقػػػػة التعمػػػػيـ. ولقػػػػد كانػػػػت الحضػػػػانة فػػػػي وقػػػػت مػػػػا مخصصػػػػة لمتعمػػػػيـ )مػػػػا قبػػػػؿ المدرسػػػػي(, 

)المباااااني .االبتدائيػػػػةامػػػػا االف فقػػػػد اصػػػػبحت هػػػػذ  المػػػػدارس فػػػػي جميػػػػع انحػػػػاء العػػػػالـ تقريبػػػػا جػػػػزءا مػػػػف المػػػػدارس 

 التعليمية(

 :اىمية التعميم البيئي لمطالب 3.2

اف الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى البيئػػػػػػة هػػػػػػو الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى انسػػػػػػانية االنسػػػػػػاف, فتػػػػػػوفير المحػػػػػػيط المناسػػػػػػب طبيعيػػػػػػا كػػػػػػاف او 
اصػػػػػػطناعيا هػػػػػػو فػػػػػػي حقيقتػػػػػػه صػػػػػػيانة هػػػػػػذا االنسػػػػػػاف مػػػػػػف كػػػػػػؿ عوامػػػػػػؿ التمػػػػػػوث التػػػػػػي تفتػػػػػػؾ بػػػػػػه, اف اخطػػػػػػر 

المجتمعػػػػات فػػػػي الػػػػدوؿ الناميػػػػة هػػػػي مشػػػػكمة البيئػػػػة حيػػػػث اصػػػػب  التمػػػػوث البيئػػػػي محيطػػػػا المشػػػػاكؿ التػػػػي تواجػػػػه 
 مف جميع الجهات في تمؾ المجتمعات, مما ادل الى اهدار والقضاء عمى انسانية االنساف.

لقػػػػػد سػػػػػاهمت مشػػػػػكمة االسػػػػػكاف بالقػػػػػدر الكبيػػػػػر فػػػػػي ظهػػػػػور التمػػػػػوث البيئػػػػػي نتيجػػػػػة لمزيػػػػػادة المطػػػػػردة فػػػػػي اعػػػػػداد 
ة المتسػػػػمرة مػػػػف الريػػػػؼ الػػػػى المػػػػدف فػػػػي بالػػػػدوؿ الناميػػػػة باالضػػػػافة الػػػػى المشػػػػاكؿ االقتصػػػػادية. السػػػػكاف والهجػػػػر 

اف البيئػػػػة هػػػػي مصػػػػدر الحيػػػػاة فيجػػػػب الحفػػػػاظ عميهػػػػا واالعتنػػػػاء بهػػػػا, ولػػػػو اتػػػػي  لممجتمعػػػػات الناميػػػػة فهػػػػـ واقػػػػع 
 قي والتقدـ. ومضموف البيئة المكف لتمؾ المجتمعات مف ايجاد الحموؿ السميمة والمناسبة لدفع عجؿ الر 

لػػػػيس المطالبػػػػة بالبيئػػػػة تعنػػػػي العػػػػودة الػػػػى الخمػػػػؼ او التخمػػػػؼ ولكػػػػف هػػػػي دعػػػػوة فػػػػي التقػػػػدـ والرخػػػػاء, فػػػػالحموؿ 
البيئيػػػػػػة تعنػػػػػػي التعبيػػػػػػر عػػػػػػف شخصػػػػػػية المجتمعػػػػػػات وذاتيتهػػػػػػا, فػػػػػػ  يعيػػػػػػب المعمػػػػػػاري التمسػػػػػػؾ بعػػػػػػادات وتقاليػػػػػػد 

 دـ العممي والفنوف واالداب. مجتمعه, وليس معنى البيئة هو عدـ قبوؿ التطور التكنولوجي والتق

اف البيئػػػػػة تشػػػػػمؿ البيئػػػػػة الطبيعيػػػػػة واالصػػػػػطناعية واالجتماعيػػػػػة, اف العمػػػػػـ وجػػػػػد لكػػػػػي يسػػػػػاعد االنسػػػػػاف ليعػػػػػيش 
العااااال  )البيئااااة والعمارة،د.محماااد عبااااد.حيػػػاة اكثػػػر انسػػػػانية بحيػػػث يسػػػتخدـ العمػػػػـ فػػػي الحفػػػاظ عمػػػػى بيئػػػة االنسػػػاف

 ابراهيم(

 :العمارة والبيئة واالنسان4.2 

كانت العمارة )بتكويناتها البسيطة المجردة( احدل اهـ الوسائؿ التي استخدمها االنساف في حماية نفسه بالدفاع 
عنها مف قسوة الطبيعة المحيطة به ولمحصوؿ عمى اجواء مناسبة لمحياة فيها. ولقد كاف المناخ اشد هذ  العناصر 
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قسوة عمى االنساف واكثرها تأثيرا عمى الحياة. وحاوؿ االنساف اف يطور عمارته لتستوعب عناصر المناخ المختمفة 
ولتحد مف تأثيرها عميه. وبذلؾ نج  االنساف في ايجاد بيئة مريحة لمعيش فيها بوسائؿ بسيطة تنسجـ مع 

لذي شهدته البشرية منذ الثورة الصناعية وازدادت امكانياته وقدراته اف ذاؾ. الى انه, ومع تطور التقدـ التقني ا
وتيرته عمى نحو عير مسبوؽ في االونة االخيرة, تضائمت اهمية المناخ كعنصر يهتـ به االنساف في العمارة. 
واصب  مف خ ؿ اعتماد  الكبير عمى االجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية المعززة بوسائؿ الكترونية متطورة 

توفير افضؿ الظروؼ الحرارية المريحة له في الداخؿ, رعـ اسوء الظروؼ الجوية والمناخية الخارجية  يستطيع
 )الدليل االرشادي لتصميم المباني الموفرة للطاقة(التي تحيط بالمبنى الذي يتواجد به. 

رجها االنساف مف عدة اف هذا كمه ما كاف ليتحقؽ اال باسته ؾ كميات كبيرة مف الطاقة عير المتجددة التي يستخ
 مصادر موجودة في البيئة الطبيعية حوله.

ورعـ الكمفة العالية الستخراج هذ  الطاقة, والطمب المتزايد عميها عالميا واالثار السمبية التي يتركها عمى البيئة 
نساف في توفير جراء استخراجها واستعمالها, اال اف هذ  الطاقة ما زالت تمثؿ المصدر االوؿ الذي يعتمد عميه اال

االجواء المريحة لمعيش فيها. وتعتمد كثير مف الدوؿ عمى استيراد هذ  الطاقة مف دوؿ اخرل, مما يشكؿ ضغوطا 
اقتصادية هائمة عمى مقدرات تمؾ الدوؿ, ناهيؾ عف الضغوط السياسية االخرل, مما جعؿ استخداـ هذ  الطاقة 

, والذي يفترض انهـ قادروف عمى تحمؿ تكاليؼ الطاقة مهما حكرا عمى االعنياء دوف الفقراء )افرادا ودوال(
ارتفعت. وحتى هؤالء االعنياء )افرادا ودوال( ال يستطيعوف في مرحمة ما االستمرار في تسديد فاتورة الطاقة 
العالية, مما دفعهـ لمبحث دوما عف بدائؿ تكوف اقؿ ثمنا ومتوفرة دائما بحيث يمكف الحصوؿ عميها بسهولة مف 

ادر مختمفة. ولقد أدل ذلؾ الى التنبه ألمريف مهميف, االوؿ يؤكد عمى ضرورة الحفاظ عمى الطاقة وتقميؿ مص
هدرها, والثاني يركز عمى اهمية استغ ؿ عناصر الطبيعة مف اجؿ تحقيؽ بيئة مريحة ل نساف. وفي ك  

ركيز عمى دراسته ل ستفادة منه في الحالتيف فاف المناخ بعناصر  المختمفة هو العامؿ االساسي الذي يجب الت
 )الدليل االرشادي لتصميم المباني الموفرة للطاقة(توفير الطاقة وحفظها كمصدر مف مصادر الطاقة البديمة. 

 العمارة والبيئة: 1.4.2
لذلؾ  لقد ادرؾ االنساف االهمية الكبيرة لممناخ في حياته و وعى االثار المتختمفة لهذا العامؿ عمى تطور  وتقدمه,

حاوؿ وبشتى الوسائؿ الممكنة لديه التكيؼ مع هذا العامؿ واقمـ نفسه ليعيش حسب ما توفر  البيئة المحيطة به 
مف ظروؼ. واهتـ االنساف باعداد المكاف الذي يوفر له الحماية مف الظروؼ المناخية المتقمبة المحيطة به 

 ع المناخ خطرا داهما عمى حياته.اضافة لحمايته مف الحيوانات المفترسة التي كانت تشكؿ م

ولـ يجد االنساف في البداية اال الطبيعة حوله ليتعمـ منها كيؼ يحمي نفسه مف الظروؼ المناخية, فحاؾ مف 
اوراؽ الشجر واعصانها م بس يستعيف بها عمى تحمؿ برد الشتاء القارص ويحمي جسمه مف لهب الشمس 

مة لـ تحمه وتوفر له والهؿ بيته جوا مريحا, فمجأ الى الكهوؼ والمغر الحارقة وعائمة القيظ. اال اف تمؾ الوسي
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وتعمـ كيؼ يوفر جوا مريحا بداخمها, وسرعاف ما اصبحت ال تفي بحاجته, االمر الذي جعمه يبحث عف بدائؿ 
سيطة مختمفة اخرل. مرة اخرل عاد الى الطبيعة ليتعمـ منها كيؼ تبني الطيور اعشاشها وجحورها ليبني اكواخا ب

ما لبث اف طورها لتصؿ الى ما نرا  اليـو مف مباف وعمارة متطورة لمغاية. ويمكف القوؿ انه وعمى مر العصور 
وتتابع الحضارات وبعد اف فهـ االنساف ظواهر البيئة وصفاتها امكف له بذكائه وما لديه مف امكانيات وممكه 

طائهـ ومستوعبا الطرؽ االنشائية و مواد البناء ل بداع مف تطوير مسكنه مستفيدا مف تجارب السابقيف واخ
)الدليل االرشادي لتصميم المباني الموفرة  الجديدة التي ظهرت بعد تعرفه عمى خصائصها وم ئمتها الحتياجاته.

 للطاقة(

وعمى مدل تاريب العمارة الطويؿ كاف المناخ عام  حاسما ومسيطرا في تحديد شكؿ العمارة ونمطها في العالـ 
كمه. وبسبب التنوع والتبايف في ظروؼ المناخ مف منطقة الى اخرل عمى سط  االرض, كاف ل نساف اساليب 
مختمفة لمعالجة المناخ وتطويعه, فظهرت انماط ومفردات معمارية ذات ع قة بالمناخ البارد تختمؼ اخت فا 

 او عيرها. واضحا عف تمؾ االخرل الخاصة بالمناطؽ الحارة او المعتدلة او الرطبة

احترمت االجياؿ السابقة المناخ كعامؿ حاسـ ومسيطر في عمارتها وكانوا دوما يصمموف مبانيهـ منسجما مع 
الطبيعة والمناخ, محاوليف االستفادة قدر االمكاف مما توفر  لهـ مف امكانيات هائمة لتحقيؽ بيئة مريحة مناسبة 

قة احتراـ االنساف لممناخ وتعاممه معه كثابت وعامؿ حاسـ في لحياتهـ, والتاريب يزخر باالمثمة التي تؤكد حقي
 بناء  وعمارته.

البيت العربي ذو الحوش )الفناء( الداخمي الذي ينتشر في الشاـ "دمشؽ" وفي العراؽ يمثؿ نموذجا عف كيفية 
يحة لمسكاف مستفيدا تعامؿ االنساف القديـ مع المناخ في المناطؽ الحارة الجافة. فالفناء الداخمي يوفر اجواء مر 

مف كوف ارتفاعه اكبر مف عرضه او طوله مما يمنع اشعة الشمس مف التغمؿ الى الفناء الداخمي والطابؽ 
االرضي حيث الحياة اليومية لسكاف البيت. اضافة الى ذلؾ تمعب سماكة الجدراف والسقؼ دورا في توفير ما 

لحرارية الى داخؿ المبنى في وقت تبرد فيه درجة ( بحيث تصؿ الموجة اTime Lagيسمى بالتاخر الزمني )
 )الدليل االرشادي لتصميم المباني الموفرة للطاقة( الحرارة الخارجية وتصب  الحرارة اقؿ مف درجة االرتياح الحراري.

وية اما الممقؼ فيستعمؿ لتجديد الهواء الداخمي الحار واستبداله بهواء بارد مف خ ؿ إمالة هذا الممقؼ وفتحه بزا
( باتجا  الرياح السائدة ليساعد في زيادة سرعة الهواء واصطياد  الى داخؿ البيت عبر قنوات خاصة الى 52)

 اماكف تواجد السكاف.
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 )المصدر:المرجع السابؽ(.البيت العربي ذو الفناء,( 1.2شكؿ)

الجدراف الخارجية الشعة الشمس كما ساعد التخطيط العمراني لممدينة العربية االس مية القديمة في تقميؿ تعرض 
 وكذلؾ في الشوارع الضيقة التي تساهـ في حماية المارة مف اشعة الشمس الحارقة في الصيؼ اثناء سيرهـ فيها.

( مف اف الرياح واالمطار وطبيعة Jens Mollerubومف االمثمة االخرل في العالـ ما ذكر  جينز موليرب )
عمى طابع المباني الدنماركية, لذلؾ فاف المباني في الدنمارؾ تميؿ الى  االرض المنبسطة قد اثرت بشكؿ طبيعي

االنخفاض واالقتراب مف االرض وتنسجـ مع طبيعة الموقع وطبوعرافيته بغرض الهروب مف الرياح واثرها قدر 
 االمكاف.

يء اخر. ولعؿ اخت ؼ شكؿ االسقؼ مف منطقة الى اخرل جاء بدور  ليمبي اعراض مناخية اكثر منه اي ش
( وهو باحث وضع عدة كتب عف المناخ والعمارة, أهمها كاف كتابا Olgyayوفي هذا المجاؿ يقوؿ اولجاي )
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( , "اف هناؾ ع قة واضحة ومميزة بيف المناطؽ المناخية في العالـ واخت ؼ Design With Climateأسما  )
الحارة, بينما السطوح المقببة في المناطؽ  شكؿ السقؼ", ويضيؼ قائ  "اف السط  المستوي موجود في المناطؽ

الجافة, في حيف اف السقوؼ المائمة تتواجد في المناطؽ المعتدلة شتاءا ذات الصيؼ الحار, بينما االسقؼ العالية 
 تجدها في المناطؽ المعتدلة صيفا الرطبة الباردة شتاءا".

مدنا كاممة مصممة تصميما مناخيا بديعا, واستفاد ولـ يتوقؼ االمر عند المباني فقط, فقد أنشأت االمـ السابقة 
المعماريوف والمخططوف مف افكار التصميـ مع المناخ في انتاج نسيج عمراني مميز. ولقد انشات المدف 
االس مية بعد دراسة واعية لطبيعة المنطقة المناخية, فمث  أمر الخميفة المنصور المخططوف بأف يدرسوا المناخ 

ة قبؿ اختيار موقع بغداد, ويقاؿ بأنه قاـ بوضع قطع مف المحـ الطازج في اطراؼ مختمؼ مف الخاص بكؿ منطق
المنطقة لمعرفة ايها افضؿ مف ناحية الهواء النقي العميؿ. والمدف المكسيكية القديمة وضع تخطيطها بشكؿ 

 المدينة طوال وعرضا.يضمف حمايتها مف الرياح حيث وضعت الشوارع بشكؿ يمنع الرياح السائدة مف اف تضرب 

 )الدليل االرشادي لتصميم المباني الموفرة للطاقة(

 

 

 )المصدر السابؽ(تعدد أنماط االسقؼ حسب المنطقة المناخية. (2.2شكؿ)
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 :البيئة واالنسان 2.4.2

منػػػػذ فجػػػػر التػػػػاريب واالنسػػػػاف يقػػػػاـو بيئتػػػػه ويحػػػػافظ عمػػػػى نوعػػػػه بجسػػػػد  وقػػػػوة عضػػػػ ته. وبػػػػالفطرة والغريػػػػزة اتجػػػػه 
الػػػػػى الصػػػػػيد لتػػػػػوفير الغػػػػػذاء والكسػػػػػاء, واسػػػػػتخدـ الكهػػػػػوؼ كمػػػػػأول, وبػػػػػدا فػػػػػي تحسػػػػػيف وتطػػػػػوير ادوات الصػػػػػيد. 
كمػػػػا كػػػػوف االسػػػػرة مػػػػف رفيقػػػػة واطفػػػػاؿ, وبػػػػدا فػػػػي االسػػػػتقرار فػػػػي الوديػػػػاف بػػػػالقرب مػػػػف االنهػػػػار, وظهػػػػرت حاجتػػػػه 

ء فػػػػي وضػػػػع االنظمػػػػة لبنػػػػاء مسػػػػكف إليػػػػواء اسػػػػرته. وعنػػػػدما نمػػػػت االسػػػػر تكونػػػػت القبائػػػػؿ, وفيهػػػػا ابتػػػػدا الحكمػػػػا
التػػػػػػي تػػػػػػنظـ الع قػػػػػػات عمػػػػػػى اسػػػػػػاس مػػػػػػف التجػػػػػػارب. وازدادت قػػػػػػوة االنسػػػػػػاف بقػػػػػػوة القبيمػػػػػػة والعشػػػػػػيرة والمجتمػػػػػػع 
الػػػػػذي يسػػػػػاعد بعضػػػػػه بعضػػػػػا, لمواجهػػػػػة المخػػػػػاطر وهنػػػػػا بػػػػػدا العقػػػػػؿ فػػػػػي التػػػػػدبير والتنسػػػػػيؽ والتنظػػػػػيـ, واتجهػػػػػت 

راع مػػػػف اجػػػػؿ البقػػػػاء بػػػػيف االنسػػػػاف وزميمػػػػه القبيمػػػػة الػػػػى الصػػػػيد الجمػػػػاعي والزراعػػػػة لتػػػػوفير الغػػػػذاء. وبػػػػدا الصػػػػ
 )المصدر:البيئة والفراغ/د.عمي رأفت( في القبيمة, وبيف القبيمة وجيرانها, وبيف القبائؿ والبيئة.

 
 )المصدر:البيئة والفراغ/د.عمي رأفت( (الكهوؼ التي استخدمت كمأول.3.2شكؿ)

وقػػػد صػػػػارع االنسػػػػاف البيئػػػػة ماديػػػػا بيديػػػػه, واحتمػػػػى منهػػػػا فػػػػي كهفػػػػه ثػػػػـ فػػػػي مسػػػػكنه, ثػػػػـ فكػػػػر فػػػػي بنػػػػاء االسػػػػوار 
والسػػػػػدود لمحمايػػػػػة مػػػػػف فيضػػػػػاف االنهػػػػػار, ومػػػػػف ناحيػػػػػة اخػػػػػرل اتجػػػػػه الػػػػػى اسػػػػػتمالتها اليػػػػػه عػػػػػف طريػػػػػؽ التضػػػػػرع 

ول مػػػػا وراء الطبيعػػػػة لهػػػػا, وتقػػػػديس مػػػػا تخيمػػػػه مػػػػف قػػػػول خفيػػػػة فاضػػػػطر الػػػػى المجػػػػوء الػػػػى الرمزيػػػػة والعقيػػػػدة والقػػػػ
ليسػػػػػػتعيف بهػػػػػػا فػػػػػػي درء االخطػػػػػػار ودفػػػػػػع المصػػػػػػائب, فتعبػػػػػػد الػػػػػػى مػػػػػػا اسػػػػػػما  ب لهػػػػػػة الشػػػػػػمس والقمػػػػػػر والبحػػػػػػر 

وهػػػػدايا  آمػػػػ  واالنهػػػػار واالمطػػػػار والبػػػػراكيف, ثػػػػـ بنػػػػى لهػػػػا المػػػػذاب  والمعابػػػػد, ونحػػػػت التماثيػػػػؿ ليقػػػػدـ لهػػػػا قرابينػػػػه 
 رأفت( )المصدر:البيئة والفراغ/د.عمي .اف يناؿ منها الرضا

 
 )المصدر:البيئة والفراغ/د.عمي رأفت( . (يوض  صراع االنساف مع البيئة,4.2الشكؿ)
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وقد اخذ االنساف في تطوير عقمه, فاتجه الى العمؿ لتحرر مف رؽ االحتياج, و وجد في العمؿ سيطرة له عمى 
 الطبيعة واالنتاج.

واستعمؿ االنساف العقؿ ليطور االدوات واالالت لكي يقمؿ مف المجهود العضمي في الصيد والقنص والزراعة 
 والصناعة. وعندما تطورت التكنولوجيا وفرت المجهود االنساني اليدوي وحولته الى مجهود عقمي. 

االنساف بالزالزؿ وانفجار البراكيف  وانطمؽ العقؿ لتفسير الظواهر الطبيعية والسيطرة عميها, فظهرت المراصد وتنبأ
وتدفؽ الفيضانات, وطورت الوسائؿ الميكانيكية والكهربائية لمتحكـ في درجة حرارة ورطوبة الهواء. وابتدأ في 
طريؽ التحكـ في كمية المطر واوقاته, وانشأ االنهار الصناعية واستغؿ الطاقة الشمسية في تسخيف الميا , وفي 

ما استغؿ طاقة الرياح وحرارة االرض وموج البحر وش الت الميا  لتوليد الطاقة الكهربائية. كما التدفئة والتبريد. ك
أنشأ مف الفراعات المعمارية المقفمة ما لـ يصؿ اليه في العصور السابقة وبمواد مصنعة اجمؿ واخؼ وزنا بكثير 

 )المصدر:البيئة والفراغ/د.عمي رأفت( مما كاف يستخدمه مف قبؿ.

الشؾ اف راحة االنساف وصحته المادية هامة, وهذ  الصحة المادية هي مصدر الطاقة التي تدفع االنساف الى 
احتماالت الحركة  –الخاصة والعامة  –االستمرار في الحركة والنشاط. فقد اضعفت وسائؿ المواص ت الحديثة 
كذلؾ يجب اف تكوف حركة االنساف ككؿ  عند االنساف وفي هذا اكبر ضرر عميه. وكما اف حركة الكوف مستمرة,

ونبضات القمب والدـ والرئتيف داخمه. ومع اهمية الحركة تأتي اهمية نظافة البيئة االنسانية مف التموث الصناعي 
 )المصدر:البيئة والفراغ/د.عمي رأفت(لمهواء والماء واليابس والغذاء. 

تماعية ل نساف تاثير هاـ وخطير. ورعـ انه مف الثابت اف تاثير البيئة عمى الصحة الفسيموجية والعقمية واالج
عمميا اف صحة االنساف تتحدد قبؿ مولد  اي في جيناته الموروثة مف االب واالـ, وهذا يعني اف لموراثة دورا هاما 

 د  في تكويف امكانيات االنساف الجسمانية والعقمية والعاطفية, اال اف البيئة التي سيعيش فيها االنساف بعد مي
بجيناته الموروثة سيكوف لها تاثير عمى نمو  وصحته بمختمؼ صورها. وعمى سبيؿ المثاؿ فاف الريفي اذا ما بقي 
في القرية فقد يصاب بالبمهاريسيا مث , واذا انتقؿ بمفرد  الى المدينة فانه ينجو مف البمهاريسيا, ويفقد معه 

داد قدراته العقمية نموا. مثؿ هذا يحدث لممهاجر مف الب د العاطفة االسرية والترابط االجتماعي القروي, وتز 
 )المصدر:البيئة والفراغ/د.عمي رأفت( النامية الى الدوؿ المتقدمة, فهو كاسب ماديا وخاسر عاطفيا.

 
 :البيئة والطابع المعماري 3.4.2

تػػػػػردد فػػػػػي كػػػػػؿ  اف الطػػػػػابع المعمػػػػػاري عمػػػػػى مػػػػػر العصػػػػػور كػػػػػاف دائمػػػػػا انعكاسػػػػػا لمبيئػػػػػة الحضػػػػػارية التػػػػػي كانػػػػػت
مرحمػػػػػة مػػػػػف المراحػػػػػؿ التاريخيػػػػػة المت حقػػػػػة وهػػػػػذ  الحضػػػػػارات ليسػػػػػت اال نتيجػػػػػة لتفػػػػػاع ت كثيػػػػػرة بػػػػػيف العوامػػػػػؿ 
الدينيػػػػػػة واالجتماعيػػػػػػة والثقافيػػػػػػة والسياسػػػػػػية والطبيعيػػػػػػة وعيرهػػػػػػا مػػػػػػف المػػػػػػؤثرات التػػػػػػي تطبػػػػػػع كػػػػػػؿ مجتمػػػػػػع طػػػػػػابع 

لهػػػػذ  العوامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػي خػػػػاص يختمػػػػؼ مػػػػف مكػػػػاف الػػػػى اخػػػػر ومػػػػف عصػػػػر الػػػػى اخػػػػر فػػػػإلى اي مػػػػدل كػػػػاف 
 العاؿ ابراهيـ( )البيئة والعمارة,د.محمد عبد بيئتنا الحضارية تاثير عمى الطابع المعماري الذي يسود حاليا.
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فالعمارة الحيػػػػػػػة واالسػػػػػػػس ا خمفيػػػػػػػة بيئيػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػة وثقافيػػػػػػػة.اف التكػػػػػػػويف المعمػػػػػػػاري لممبػػػػػػػاني يكػػػػػػػوف لػػػػػػػه دائمػػػػػػػ
ها مػػػػػػف بيئتهػػػػػػا, فمكػػػػػػؿ مجتمػػػػػػع عاداتػػػػػػه وتقاليػػػػػػد  وبيئتػػػػػػه, وبػػػػػػذلؾ العمرانيػػػػػػة السػػػػػػميمة هػػػػػػي التػػػػػػي تسػػػػػػتمد اصػػػػػػالت

اختمػػػػؼ مفهػػػػـو الفػػػػػراغ, فػػػػ  يعيػػػػػب المعمػػػػاري تمسػػػػػكه بتقاليػػػػد مجتمعػػػػه حيػػػػػث اف العػػػػادات حقيقػػػػػة ثابتػػػػة وعمينػػػػػا 
)البيئػػػػػػػة  اف نتمسػػػػػػػؾ بهػػػػػػػا وذلػػػػػػػؾ لموصػػػػػػػوؿ الػػػػػػػى حمػػػػػػػوؿ معماريػػػػػػػة او تخطيطيػػػػػػػة محميػػػػػػػة تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى الػػػػػػػذات.

 .ؿ ابراهيـ(العا والعمارة,د.محمد عبد

 مفيوم العمارة البيئية: 5.2

العمارة البيئية هي ثمرة التفاعؿ الكامؿ والوثيؽ بيف المواطف والعوامؿ البيئية مف حوله وفريؽ التصميـ البيئي 
بقيادة المهندس المعماري , وهي تمؾ العمارة التي تحقؽ لممواطف الحد الكافي مف متطمباتة البيئية والحد االدني 

التموث البيئي والحد المقبوؿ مف الشروط الصحية ال زمة لمعيشتة وهو ما ينعكس بدورة عمي درجة نوعية مف 
 ).اة والتزامه ووعيه بالمحافظة عميهوكفاءة البيئة الحضرية ومدي أنتماء المواطف لتمؾ البيئ

http://www.eng2all.net/forum/engineering3855/) 

 : عناصر العمارة البيئية6.2

 :( Solar Radiation) االشعاع الشمسي1.6.2
يعتبر اإلشعاع الشمسي العنصر األساسي والمؤثر مف عناصر المناخ, وتأتي أهميته مف الشمس التي هي  

المصدر الرئيسي لمطاقة عمى األرض والمحرؾ لبقية العناصر البيئية األخرل. إف اخت ؼ درجات الحرارة وحركة 
وفرؽ الضغط الجوي بيف منطقة وأخرل ما هي إال نتيجة مباشرة لحركة ودوراف الشمس الهواء والرياح واألمطار 

)الدليل االرشادي لتصميم المباني الموفرة  وما ينتج عنها مف إشعاع شمسي تختمؼ شدته وكميته مف منطقة ألخرل.

 للطاقة(

إف حركة األرض حوؿ محورها والتي ينتج عنها الميؿ والنهار, تحدد عدد الساعات التي تتعرض لها منطقة ما  
لإلشعاع الشمسي وبالتالي عمى كمية اإلشعاع الشمسي التي تصؿ إلى تمؾ المنطقة, والتي تزيد في أشهر 

 ؾ لإلشعاع الشمسي. الصيؼ عنها في أشهر الشتاء نتيجة لزيادة فترة تعرض هذ  المنطقة أو تم
 أف اإلشعاع الشمسػي الذي يصؿ إلى األرض ما هو إال محصػمة لث ثة أنواع مف اإلشعاعات  و هي :      

 (.   Direct Solar Radiationاإلشعاع الشمسي المباشر مف الشمس )  -0
 (.   Diffused Solar Radiationاإلشعاع الشمسي المشتت والمتطاير في الجو )  -5
 (.   Reflected Solar Radiationاإلشعاع الشمسي المنعكس مف السطوح األخرل )  -3
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 ( أنواع األشعة الشمسية5.2شكؿ رقـ )

 http://m3mare.comالمصدر : 
 

 

 

 

 وتتأثر كمية وشدة اإلشعاع الشمسي المباشر والمشتت التي تصؿ إلى أية بقعة عمى األرض بعدة عوامؿ أهمها:

0-  .  طبيعة السماء مف حيث صفاؤها أو تمبدها بالغيـو

 الوقت خ ؿ النهار والفصؿ خ ؿ السنة.  -5

 االرتفاع فوؽ منسوب سط  البحر.  -3

 موقع الشمس في السماء وزاوية ميؿ الشمس.  -5

   

عميها والتي أما بالنسبة لإلشعاع الشمسي المنعكس فتعتمد كميته عمى طبيعة األجساـ المحيطة التي يسقط  

 تقـو بدورها بعكسه إلى األجساـ األخرل المحيطة بها. 

ويؤثر اإلشعاع الشمسي عمى البيئة الداخمية التي يعيش بها اإلنساف بطريقة مباشرة عف طريؽ الفتحات واألبواب, 
داخؿ وعير مباشرة عف طريؽ الجدراف واألسقؼ والسطوح الصماء. كما يؤثر عمى االرتياح الحراري لإلنساف 

المبنى نتيجة تأثير  المباشر بدرجة الحرارة الداخمية التي قد ترتفع إلى درجات أعمى بكثير مف درجات االرتياح 
 )الدليل االرشادي لتصميم المباني الموفرة للطاقة( الحراري نتيجة لذلؾ.

عها أشعة الشمس مع وتتأثر كمية اإلشعاع الشمسي التي يكتسبها سط  ما أو واجهة معينة بالزاوية التي تصن

 .خط عمودي عمى هذا السط 
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 ( ع قة نسبة اإلشعاع الشمسي بزاوية سقوط األشعة الشمسية6.2شكؿ رقـ )                           

 المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة 
 
 

 

 

 

 

 

 الشمس( زاويا 7.2شكؿ رقـ ) 

 المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة   

 

 االنتقاؿ الحراري الناجـ عف اإلشعاع الشمسي عبر الجدراف والسقوؼ: 

تستقبؿ أسط  الجدراف والسقوؼ األشعة الشمسية الساقطة عميها فتمتص بعضها وتعكس بعضها الخر وتسم  
حراريا بينها وبيف البيئة  األشعة برفع درجة حرارة السطوح مكونة بذلؾ تباداللمباقي بالنفاذ خ لها, حيث تقـو هذ  

المحيطة بها, وبالتالي تنتقؿ الحرارة عبر الجدراف والسقوؼ إلى داخؿ المبنى نظرا لمفرؽ المستحدث في درجات 
 للطاقة()الدليل االرشادي لتصميم المباني الموفرة الحرارة وتعمؿ عمى تسخيف الهواء الداخمي. 

 تعتمد طاقة التسخيف الناجعة عف اإلشعاع الشمسي الساقط عمى الجدراف والسقوؼ عمى ما يمي: 

 شدة اإلشعاع الشمسي وع قته بزوايا سقوط الشمس.  (0
 فترة اإلشعاع الشمسي )فترة التعرض وع قتها بالظروؼ الجوية اليومية( .  (5



www.manaraa.com

12 
 

 الخصائص الحرارية والفيزيائية لممواد المكونة لمجدراف والسقوؼ.  (3
 اعتبارات التصميـ المعماري المناخي لممبنى وطرؽ التحكـ بعناصر المناخ.  (5
 

 انتقاؿ الطاقة الشمسية خ ؿ النوافذ واألبواب والواجهات الزجاجية: 

د سقوط األشعة الشمسية عميها حيث يمتص تعمؿ النوافذ والواجهات الزجاجية مثمها مثؿ الجدراف والسقوؼ عن
 جزء منها وتعكس جزء أخر وتنفذ الباقي إلى الداخؿ, إال أف نسبة األشعة النافذة هي األكبر. 

 
 يعتمد معدؿ انتقاؿ الطاقة الشمسية خ ؿ النوافذ والواجهات الزجاجية إلى داخؿ المبنى عمى ما يمي: 

 شدة اإلشعاع الشمسي.  (0

 الواجهة الزجاجية.  مساحة النافذة او (5

 نوع مادة النافذة والزجاج المستخدـ ولونهما.  (3

 موقع النافذة او الواجهة الزجاجية ومستواها.  (5

 

 :(Temperature) درجة الحرارة2.6.2

درجة الحرارة هي نتيجة مباشرة لإلشعاع الشمسي وتتأثر به بصورة كبيرة, حيث يسخف سط  األرض نتيجة 
لإلشعاع الشمسي الساقط عميها مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها, األمر الذي يسبب ارتفاع درجة حرارة طبقة 

ند ارتفاع درجة حرارة طبقة الهواء الهواء الم مس لسط  األرض وذلؾ بالتوصيؿ الحراري فيما بينهما. وع
الم مس لسط  األرض فإنها تبدأ برفع درجة حرارة طبقات الهواء األخرل الم مسة لها بالحمؿ الحراري. 

 وتختمؼ درجة الحرارة مع الزماف والمكاف وتتأثر بعدد مف العوامؿ مثؿ: 

 .) حالة السماء )عائمة أو صافية 
 حرارة بعد الظهر وأقمها في الصباح الباكر(. الوقت خ ؿ النهار )أعمى درجة 
 .االرتفاع فوؽ سط  البحر 

وتتفاوت درجة الحرارة بيف الميؿ والنهار, وهذا التفاوت ناتج عف تسخيف أشعة الشمس لسط  األرض نهارا     

تفاوت في حيف أف سط  األرض يبدأ بإشعاع الحرارة بعد عروب الشمس إلى الجو المحيط به. وباإلضافة إلى 

درجات الحرارة بيف الميؿ والنهار, فإنها تتفاوت أيضا حسب طبيعة السط  واخت ؼ مادته, فدرجة حرارة الهواء 

فوؽ سط  اليابسة تختمؼ حتما عف تمؾ فوؽ سط  الماء, ودرجة حرارة الهواء فوؽ سط  مثؿ طريؽ معبد 
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ؼ درجات الحرارة بيف واجهتي مبنى مما تختمؼ كميا عنها فوؽ حديقة مزروعة بالحشيش األخضر . كما وتختم

يؤثر عمى درجات الحرارة الداخمية واالرتياح الحراري داخؿ هذا المبنى, وأف الفرؽ في درجات الحرارة بيف الداخؿ 

والخارج سوؼ يسبب انتقاؿ الحرارة مف البيئة الداخمية إلى الخارجية أو بالعكس, واف أي ارتفاع في درجة الحرارة 

وؼ يزيد مف سرعة وشدة الموجة الحرارية المنتقمة إلى الداخؿ والتي تؤدي بدورها إلى زيادة درجة الخارجية س

   (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة )حرارة البيئة الداخمية. 

 

 :(Wind)الرياح3.6.2

تنشأ حركة الرياح نتيجة لما يسببه اإلشعاع الشمسي مف اخت ؼ في درجات حرارة الهواء واخت ؼ درجات      
الحرارة بيف اليابسة والماء. حيث يؤدي تسخيف الهواء إلى تمدد  األمر الذي يقمؿ مف كثافته مما يؤدي إلى فرؽ 

التحرؾ واالندفاع عمى شكؿ رياح , وتؤثر الرياح في الضغط الجوي بينه وبيف الهواء البارد مما يدفع الهواء إلى 
تأثيرا شديدا عمى درجات الحرارة واألمطار في تمؾ المنطقة, كما أنها تؤثر عمى كمية التبخر, مما يجعمها ذات 
تأثير كبير عمى النباتات والحيوانات واألكثر مف ذلؾ اإلنساف. وتعمؿ الرياح عمى نقؿ الحرارة مف المناطؽ 

 ى المناطؽ الساخنة أو بالعكس وهكذا, كما أنها تعمؿ عمى نقؿ الرطوبة والماء الى سط  اليابسة. الباردة إل

 ويتحدد نوع الرياح باتجاهها وسرعتها وشدتها, ويتأثر ذلؾ كمه بما يمي: 

 
  .فورقات الضغط الجوي فوؽ هذ  المنطقة 
  .دوراف األرض حوؿ نفسها او حوؿ الشمس 
 رارة. لفروقات في درجات الح 
 . طبغرافية األرض و ما عميها و التضاريس المحيطة بالمنطقة 

 وتقسـ الرياح الى عدة أنواع رئيسية وهي: 

 الرياح التجارية.  (0

 الرياح الغربية.  (5

 الرياح القطبية.  (3

 الرياح الموسمية  (5
وهنالؾ رياح خاصة بكؿ منطقة تسمى )الرياح المحمية( وهي تتبع طبيعة المنطقة والجباؿ والودياف فيها, 
حيث تؤثر طبيعة االخت ؼ في درجات الحرارة في المناطؽ الجبمية بيف أعمى الجبؿ وأسفمه في حركة الرياح 

ف بيف الجباؿ خ ؿ الميؿ. ونتيجة ذلؾ تندفع المحمية إذ تتحرؾ الرياح إلى أعمى الجباؿ خ ؿ النهار, والى الوديا
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تيارات كبيرة مف الهواء والرياح حوؿ الجباؿ العالية والودياف السحيقة حولها خ ؿ الميؿ والنهار. ومف الرياح 
   (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة )المحمية أيضا ما يسمى نسيـ البر والبحر. 

 

  -وبشكؿ عاـ يمكف تقسيـ شدة الرياح اعتمادا عمى سرعتها إلى ما يمي:

 ( الهواء النسيـBreeze  ( و تتراوح  سرعته ما بيف )متر/ثانية.  9-0 ) 
 ( الرياحWind   وهي الهواء المتحرؾ بشدة وتزيد سرعته عف )ـ/ثانية.  01 

 

ط موجب وسالب )مرتفع ومنخفض( عمى وتؤثر الرياح عمى المباني بشكؿ كبير حيث تتشكؿ مناطؽ ضغ
حركة الهواء في داخؿ المبنى مف خ ؿ  جانبي المباني التي تتعرض لمرياح, وتسبب مناطؽ فرؽ الضغط هذ 

الممرات والفتحات والحموؿ مما قد يسبب فقد أو كسب الحرارة مف المبنى أو إلى المبنى. ويمكف أف تتأتي حركة 
 Windوأية أجسػػاـ أخرل يمكف اسػػتخدامها ككاسػػرات لمرياح ) ار والنباتػاتالرياح والهواء مف خ ؿ األشػج

Breaks  )(. المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة)   

 

 :(  Humidity) الرطوبة4.6.2

والضباب الرطوبة هي بخار الماء عير المرئي المعمؽ في الهواء والذي يشكؿ عند تكثفه السحب واألمطار 
( والرطوبة النسبية   Absolute Humidityوالندل. ويعبر عف الرطوبة بعدة تعابير منها الرطوبة المطمقة )

(Relative Humidity   والرطوبة النسبية تعبير عف كمية بخار الماء الموجودة في الجو نسبة إلى كمية .)
رة معينة. وتتكوف الرطوبة في الجو نتيجة التبخر مف بخار الماء التي يمكف لهذا الهواء استيعابها عند درجة حرا

سطوح مائية كبيرة مثؿ البحيرات والبحار والمحيطات باإلضافػة إلى نت  النباتات . و تتأثر الرطوبة بالحرارة و 
الرياح واإلشعاع الشمسي أيضا , والهواء الجاؼ الذي تكوف رطوبته النسبية متدنية يكوف منعشا عند درجة حرارة 

عينة, إال أنه يكوف عير مري  ويسبب جفافا في المجاري التنفسية لإلنساف في حالة درجات الحرارة العالية , كما م
أف زيادة الرطوبة النسبية في الهواء تؤدي إلى شعور بالضيؽ واالختناؽ عند درجات الحرارة العالية , يكوف 

, ويجب فهـ أهمية هذا العامؿ عند تصميـ المباني ,  الهواء الرطب البارد أكثر برودة مف الهواء البارد الجاؼ
 ويراعى تسهيؿ حركة الهواء وزيادتها أو تقميمها تبعا لطبيعة المناخ السائد في هذ  المنطقة أو تمؾ . 

  

وتختمؼ درجة الرطوبة النسبية في الجو تبعا لممكاف والزمف اعتمادا عمى عدة عوامؿ أهمها الغطاء النباتي 
لخضراء في موقع ما ووجود مسطحات مائية بالقرب مف الموقع, إضافة إلى درجة حرارة الهواء والمسطحات ا

والرياح واإلشعاع الشمسي . تكوف أكبر درجة رطوبة نسبية خ ؿ النهار في الصباح الباكر فيما تختمؼ أدنى 
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 (.رشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقةالمصدر :الدليؿ اإل ) نسبة رطوبة خ ؿ اليـو وقد تكوف خ ؿ فترة ما بعد الظهر .

 

 :(  (Microclimateمناخ المنطقة5.6.2
إف مناخ كؿ منطقة جغرافية قد يختمؼ عف منطقة أخرل واقعة في نفس المنطقة المناخية وذلؾ نتيجة       

العتبارات محمية متعددة تؤثر بشكؿ كبير عمى الظروؼ المناخية في هذ  المنطقة أو تمؾ, مما يوجد ظروؼ 
 المناخية العامة.  مناخية خاصة بكؿ واحدة منها تختمؼ عف تمؾ العامة التي يمكف أف توصؼ المناطؽ

إف ظروؼ المناخ المحمي تضـ الرياح ودرجات الحرارة والرطوبة واإلشعاع الشمسي في نقطة ما سواء       
عمى سط  مبنى أو حوله أو حتى عمى واجهة دوف أخرل مف واجهات المبنى. ويتأثر مناخ المنطقة بعدة عوامؿ 

 محمية هي: 
 البحر. ( ارتفاع الموقع و انخفاضه عف سط  0 

 ( درجة تعرض الموقع ألشعة الشمس والرياح السائدة. 5
 ( شكؿ وحجـ المسطحات المائية حوؿ الموقع اف وجدت. 3
 ( طبوعرافية الموقع وتركيب التربة المجاورة. 5 
 الب(.  ( الغطاء األخضر المحيط )األشجار, والحقوؿ الخضراء واألعشاب 2 

  شوارع ومواقؼ السيارات, السدود .الموقع )المباني, ال(المباني والمنشات التي أقيمت حوؿ 2

 

وبشكؿ عاـ ال بد مف اإلشارة إلى أف أي تغير يحدثه المصمـ في الموقع الذي يعمؿ به, مف خ ؿ اقتراحه 
لمبنى ما او إزالة أو زراعة شجرة او مجموعة أشجار مث  أو اقتراح منطقة معبدة لوقوؼ السيارات سيكوف له 

المحيطة بهذا الموقع, وال بد مف دراسة تمؾ  انعكاسات قد تكوف سمبية أو ايجابية عمى الموقع نفسه وعمى المنطقة
االنعكاسات مبكرا وتقيمها بصورة جدية قبؿ المضي قدما في أية أعماؿ أخرل في ذلؾ الموقع الخاضع لمدراسة 

 .  (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة )والتحميؿ. 

 

 :مبادئ التصميم البيئي7.2

 :المريضة بث ث صفات رئيسيةتتصؼ المباني والمدف 
 . ( استنزاؼ في الطاقة والموارد0
 . ( تمويث البيئة بما يخرج منها مف انبعاثات عازية وأدخنة أو فض ت سائمة وصمبة5
ضاءة الصناعية  و استخداـ مواد  ( التأثير السمبي عمى صحة مستعممي المباني نتيجة االعتماد عمى اإل3

ات أو مموثات أخرل مختمفة .وبنػػاء عمى هذ  السػػمبيات قامت مبػادئ العمارة الخضػػراء كيماوية في عممية التشطيب
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  : حاممػة أفكار ومقترحػات قادرة عمى التغمب عمى السمبيات السابقة , ويمكف تفصيؿ هذ  المبادئ فػػيما يمي
 

  : conserving energyالحفاظ عمى الطاقة1.7.2

موب يتـ فيه تقميؿ االحتياج لموقود الحفري واالعتمػاد بصػورة أكبػر عمػى الطاقػات يجب أف يصمـ المبنى ويشيد بأس
الطبيعية , فقد تأثرت جميع الشعوب و منذ بدأ الخميقة بالعوامؿ البيئيػة عنػد تصػميمها لمبانيهػا , فنجػد أف اإلنسػاف 

يقومػوف بتوجيػه خيػامهـ نحػو  قديما قد تأثر بحركة الشمس في بناء مسكنه كما هػو الحػاؿ عنػد سػكاف الباديػة الػذيف
جهػػة الجنػػوب حتػػى تسػػتفيد بقػػدر المسػػتطاع مػػف الشػػمس المنخفضػػة فػػي الشػػتاء وتتقػػي بسػػهولة الشػػمس العاليػػة فػػي 

 الصيؼ كما أف مدنا كثيرة في الحضارات القديمة خططت مع األخذ بعيف االعتبار الواجهات الجنوبية لممباني .

يعتبر مف أهـ العوامؿ المساهمة فيتوفير الطاقة, و لتأميف التظميؿ تظميؿ المباني بواسطة كاسرات الشمس 
المناسب لممبنى يفضؿ استخداـ العناصر النباتية كاألشجار و الشجيرات و المتسمقات دائمة الخضرة في 
الواجهات الغربية و متساقطة األوراؽ في الواجهات الجنوبية , مع مراعاة توظيؼ أدوات تظميؿ المبنى كأداة 

 .  (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة ) مالية معمارية تعطي شخصية مميزة لممبنى.ج

 

  : Adapting With Climateالتكيؼ مع المناخ2.7.2
يجب أف يتكيؼ المبنى مع المناخ و عناصر  المختمفة , ففي المحظػة التػي ينتهػي فيهػا البنػاء يصػب  جػزءا مػف 

كشػجرة أو حجػر, و يصػب  معرضػا لػنفس تػأثيرات الشػمس أو األمطػار أو الريػاح كػأي شػيء آخػر متواجػد البيئة , 
في البيئة , فإذا استطاع المبنى أف يواجه الضغوط و المشك ت المناخية و في نفس الوقت يستعمؿ جميع الموارد 

 مناخيا . نه يكوف متوازفالمناخية و الطبيعية المتاحة مف أجؿ تحقيؽ راحة اإلنساف داخؿ المبنى فا

فسعي اإلنساف لمتحكـ المناخي و خمؽ جو مناسب لحياته قديمة قدـ اإلنسانية نفسها , فقد حرص اإلنساف 
الحماية مف المناخ , و محاولة إيجاد جو داخمي م ئـ  : عمى أف يتضمف بناؤ  لممأول عنصريف رئيسييف هما

و الجافة و الدافئة الرطبة إلى استنباط وسائؿ لتبريد مساكنهـ  لراحته , لذا اضطر الناس في المناطؽ الحارة
باستخداـ مصادر الطاقة و الظواهر الفيزيائية الطبيعيتيف , و تبيف أف هذ  الحموؿ عموما , أكثر انسجاما مع 

و تكيؼ  وظائؼ جسـ اإلنساف الفيزيولوجية , مف الوسائؿ الحديثة التي تعمؿ بالطاقة الكهربائية كأجهزة التبريد
 .  (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة ) الهواء .

 

 Respect for site: احتراـ الموقع3.7.2
إف الهػػدؼ األساسػػي مػػف هػػذا المبػػدأ أف يطػػأ المبنػػى األرض بشػػكؿ و أسػػموب ال يعمػػؿ عمػػى إحػػداث تغييػػرات 
جوهرية في معالـ الموقع , ومػف وجهػة نظػر مثاليػة و نموذجيػة أف المبنػى إذا تػـ إزالتػه أو تحريكػه مػف موقعػه فػإف 
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ـ البػدو الرحػؿ , أحػد أهػـ األمثمػة المعبػرة عػف الموقع يعود كسابؽ حالته قبؿ أف يتـ بناء المبنىو تعتبر قباب و خيػا
فهػذ  الخيػاـ يػتـ نسػجها مػف شػعر األعنػاـ و اإلبػؿ ويػتـ تػدعيمها و تثبيتهػا بػبعض األوتػاد الخشػبية و  , هػذا المبػدأ

الحباؿ فقط , وعند رحيػؿ البػدو إلػى أمػاكف أخػرل بحثػا عػف الكػغ لرعػي أعنػامهـ فػن حظ عػدـ حػدوث أيػة تغيػرات 
وقع و ربما ال يستدؿ عمى إقامتهـ إال مف بقايا رماد النار التي كانوا يشعمونها لطهي الطعاـ أو لمتدفئة جوهرية بالم

 لي  .

إف مبدأ احتراـ الموقع دعوة لممصمميف الستخداـ أساليب و أفكار تصميمية يكوف مف شأنها إحداث أقؿ   
أو انتزاع بعض األشجار مف أماكنها , ومف أهـ تغيرات ممكنة بموقع البناء خاصة في عمميات الحفر أو الردـ 

األمثمة المعاصرة في هذا المجاؿ هو ابتكار نظاـ جديد و متطور إليواء الحجاج في وادي منى , فمقد أدت 
المحاوالت التصميمية الستغ ؿ سفوح الجباؿ إليواء الحجاج مع المحافظة عمى البيئة الطبيعية لممشاعر المقدسة 

موقع إلى ابتكار نوع مف المنش ت الهيكمية القابمة لمنقؿ و االنطباؽ , إف نظاـ الخياـ الهيكمية و طبوعرافية ال
المنطبقة المتعددة الطوابؽ ينسجـ كميا مع طبيعة موقعه ومع ما يجاور  مف منش ت إليواء الحجاج في وادي منى 

المصدر :الدليؿ اإلرشادي  ) ف مناسؾ الحج ., كما يحافظ عمى البيئة التي يقـو المسمموف فيها بتأدية جزء كبير م
 .  (لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة

 
 : Respect for usersاحتراـ المتعامميف والمستعمميف4.7.2

اهتماما كبيرا لممتعامميف معها سواء كانوا عماال أو مستعمميف , فس مة اإلنساف و  لبيئيةتولي العمارة ا     
الحفاظ عميه هو الهدؼ األساسي لها , فبالنسبة لمعامميف في صناعة البناء فإنه مف ال ـز اختيار أساليب تنفيذ 

وادث أو مصرع العماؿ أثناء تقمؿ مف األعماؿ الخطرة عير المنة , والتي تؤدي في كثير مف األحياف إلى الح
تأديتهـ ألعمالهـ , و كذلؾ يجب أال تكوف المواد أو التشطيبات المستخدمة في المباني ذات أثر ضار عمى 

 ) العماؿ أو مستعممي المبنى فيما بعدأما بالنسبة الحتراـ مستعممي المبنى ) الفئة المستهدفة مف التصميـ
المبنى لوظيفته و مراعاة خصوصية األفراد و احتياجاتهـ المختمفة هو مف فاالهتماـ بالبعد اإلنساني و م ئمة 

الواقع البيئي , كما أف أحد جوانب احتراـ مستعممي المبنى يظهر في أهمية التأكيد عمى جودة عمميات التشييد 
المباني لمزالزؿ لمجابهة بعض الكوارث البيئية لغعاصير و الزالزؿ مما يحتـ تطبيؽ القواعد التي تتضمف مقاومة 

 و الحرائؽ .

   
 : Holismالتصميـ الشامؿ 5.7.2

بصورة متكاممة في أثناء عممية تصميـ المبنى أو تخطيط  البيئية يجب أف تراعى جميع مبادئ العمارة      
المدينة , فالعديد مف المباني و المساكف في تراث العمارة اإلس مية عمى سبيؿ المثاؿ قد أعطت نماذج و 
استخدمت عناصر معمارية خضراء و ظهر ذلؾ في استخداـ المواد الطبيعية المتوفرة , أو في استخداـ األفنية 
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بما توفر  مف ظ ؿ نهارا و تخزينها لمهواء البارد لي  , كما أف م قؼ الهواء استخدمت لتهوية الحجرات الداخمية 
عير المواجهة مباشرة لجهة الرياح السائدة أو لتهوية السراديب )البدرومات( , أما استعماؿ المشربيات الخشبية 

صوصية , كؿ هذ  العناصر المعمارية بالواجهات ساعد عمى كسر حدة أشعة الشمس مع توفير عامؿ الخ
السابقة و عيرها مازالت قادرة عمى العطاء لمبانينا الحديثة كما هي أو بعد تطويرها بما يت ءـ مع متطمبات و 
تقنيات العصر و درجة تقدمه , فعمى سبيؿ المثاؿ المركز الثقافي العربي في باريس و الحائز عمى جائزة 

الذي عكس فكرة المشربية اإلس مية الخشبية Jean Nouvel  لمعماري جيف نوبؿاألعاخاف , وهو مف تصميـ ا
عمى نوافذ المبنى الزجاجية , حيث تضييؽ الفتحات كما في الشكؿ عند زيادة كمية الضوء عف الحاجة في حيف 

إلى أف تأخذ في االتساع عندما يقؿ الضوء و هكذا يتـ التحكـ في كمية الضوء الداخمة لممبنى ,باإلضافة 
الزخارؼ المكونة لممشربية المبتكرة تعمؿ عمى نسج لوحة فنية مف الظؿ و النور نتيجة اختراؽ الضوء لها , فبات 

 .  (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة ) المبنى يعكس الروح العربية القديمة بتكنولوجيا حديثة .

 

 : Minimizing New Resources الجديػدة التقميؿ مف استخداـ الموارد6.7.2 

هذا المبدأ يحث المصمميف عمى مراعاة التقميؿ مف استخداـ الموارد الجديدة في المباني التي يصممونها , 
كما يدعوهـ إلى تصميـ المباني و إنشائها بأسموب يجعمها هي نفسها أو بعض عناصرها) في نهاية العمر 

و موردا لممباني األخرل , فقمة الموارد عمى مستول العالـ إلنشاء مباني لغجياؿ االفتراضي لهذ  المباني(مصدرا 
القادمة خاصة مع الزيادات السكانية المتوقعة يدعو العامميف في مجاؿ البناء ل هتماـ بتطبيؽ هذا المبدأ 

نتجات التي تؤدي لحفظ بأساليب و أفكار مختمفة و مبتكرة في نفس الوقت, مع مراعاة استخداـ مواد البناء و الم
تدمير البيئة عالميا , حيث يمكف استخداـ الخشب مث  شريطة أال يدمر ذلؾ الغابات , كما تؤخذ في االعتبار 
المواد األخرل عمى أساس عدـ سمية العناصر التي تنتجها مع انعداـ أو انخفاض ما ينبعث منها مف عناصر 

المواد و الفض ت و بقايا المباني مف أهـ الطرؽ المتبعة لمتقميؿ مف أو عازات ضارة , هذا و تعتبر إعادة تدوير 
استخداـ الموارد و المواد الجديدة نظرا ألنها تضـ مواد عير نشطة مف حيث انعداـ التفاع ت الكيميائية الداخمة 

ات الصمبة و إعادة بها , باإلضافة الهتماـ التصميـ المستداـ بتوفير فراغ كافي لتنفيذ برامج التخمص مف المخمف
تدوير مخمفات الهدـ , كما أف أحد األساليب األخرل لتقميؿ استخداـ الموارد الجديدة هو إعادة استعماؿ الفراعات 

 .  (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة ) .لوظائؼ و أنشطة أخرل
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 :معايير تصميم المدارس في فمسطين1.3

 المقدمة:

هػػػػػذا البحػػػػػث يػػػػػوجز المعػػػػػايير التصػػػػػميمية المعماريػػػػػة بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ لممػػػػػدارس التػػػػػي تقػػػػػـو بتنفيػػػػػذها وزارة التربيػػػػػة 
والتعمػػػػػيـ فػػػػػي الضػػػػػفة الغربيػػػػػة والتػػػػػي يجػػػػػب مراعاتهػػػػػا عنػػػػػد تصػػػػػميـ وتنفيػػػػػذ المبػػػػػاني التابعػػػػػة لمػػػػػوزارة, وقػػػػػد تمػػػػػت 

ذجيػػػػػة رعػػػػػـ وجػػػػػود كثيػػػػػر مػػػػػف العقبػػػػػات الدراسػػػػػة و وضػػػػػع التصػػػػػاميـ لتقتػػػػػرب قػػػػػدر االمكػػػػػاف مػػػػػف المػػػػػدارس النمو 
 والتي مف اهمها: 

 عدـ توفر المواقع المناسبة. .0
 التكمفة "توفير الموارد المالية في ظؿ الظروؼ الحالية". .5
عػػػػػدـ وجػػػػػود البنيػػػػػة التحتيػػػػػة الم ئمػػػػػة مثػػػػػؿ الصػػػػػرؼ الصػػػػػحي والكهربػػػػػاء والمػػػػػاء والشػػػػػوارع والخػػػػػدمات  .3

 االخرل.
 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) االحتياجات المتزايدة لبناء المدارس. .5

 التوجيو:

 :الغرف الصفية والتخصصية 
 تعتمد الوزارة عادة التوجه الشمالي لمغرؼ الصفية والغرؼ التخصصية االخرل. .0

 
 ,)المصدر :الباحث(توضي  فكرة توجية الغرؼ الصفية1.3)شكؿ)

باسػػػػػتخداـ كواسػػػػػر شػػػػػمس لتوجػػػػػه الشػػػػػمالي يمكػػػػػف التوجيػػػػػه الغربػػػػػي والجنػػػػػوبي ولكػػػػػف افػػػػػي حػػػػػاؿ تعػػػػػذر  .5
 عمى الشبابيؾ.

 البعد عف مصادر الضوضاء. .3
 :المالعب 
 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) توجيه الم عب يفضؿ اف يكوف شمالي جنوبي. .1
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 )المصدر: الباحث(.توضي  فكرة توجية الم عب,2.3)شكؿ)

 :الغرف الصفية 
طالػػػػػب, امػػػػػا اذا كانػػػػػت  32فػػػػػي حالػػػػػة التشػػػػػكي ت الصػػػػػفية  5ـ 2.5*  2.5ابعػػػػػاد الغػػػػػرؼ الصػػػػػفية  .0

)يفضػػػػػػؿ  5ـ 2*  2.5أو  5ـ 2.5*  2.5اعػػػػػػداد الطػػػػػػ ب قميمػػػػػػة فيصػػػػػػب  ابعػػػػػػاد الغػػػػػػرؼ الصػػػػػػفية 
 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) .ـ( 2.5المحافظة عمى العرض 

 
 ,)المصدر:الباحث(.توضي  ابعاد الغرؼ الصفية 3.3)شكؿ)

 ـ صافيا مف الداخؿ. 3.5ارتفاع الطابؽ ال يقؿ عف  .5
 51 – 02تكػػػػوف الشػػػػبابيؾ الخارجيػػػػة لمغػػػػرؼ الصػػػػفية مػػػػع الشػػػػبابيؾ المطمػػػػة عمػػػػى الممػػػػرات مػػػػا بػػػػيف  .3

سػػػػػـ بجانػػػػػب المػػػػػوح مػػػػػف اجػػػػػؿ وضػػػػػع  21 – 21% مػػػػػف مسػػػػػاحة الغرفػػػػػة الصػػػػػفية مػػػػػع تػػػػػرؾ مسػػػػػافة 
 الخزانة او رفوؼ لمصؼ.

 (المصدر:الباحثالمسافة بجانب الموح,والمسافة بيف الموح واوؿ مقعد,) توضي 4.3)شكؿ) 
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ـ ويكػػػػػػوف ارتفػػػػػػاع 0تكػػػػػػوف الشػػػػػػبابيؾ الخارجيػػػػػػة المطمػػػػػػة عمػػػػػػى الخػػػػػػارج مرتفعػػػػػػة عػػػػػػف االرض بمقػػػػػػدار  .5
ـ وسػػػػػػفمي متحػػػػػػرؾ  1.2مػػػػػػدميؾ مقسػػػػػػومة الػػػػػػى جػػػػػػزأيف عمػػػػػػوي ثابػػػػػػت بمقػػػػػػدار  2ـ او  0.2الشػػػػػػبابيؾ 

 ـ . 0بمقدار 

 
 (.المصدر:الباحثارتفاع الشبابيؾ,)توضي  5.3)شكؿ)

سـ , ومتحركة بعرض  31ـ مكوف مف ضمفتيف ثابتة بعرض  0.5يكوف باب الغرفة الصفية بعرض  .2
سـ, اما االرتفاع فيعتمد حسب ما اذا كاف البناء باطوف او طوب. ويكوف الباب حديد اذا كانت  91

 (.double bandرسة داخمية )( وخشب اذا كانت المدsingl bandالمدرسة خارجية مكشوفة )

 
 (المصدر:الباحثتوضي  ابعاد باب الغرفة الصفية,)6.3)شكؿ)         

افضػػػػؿ توجيػػػػه الغرفػػػػة يكػػػػوف التوجيػػػػه الشػػػػمالي )اي الشػػػػبابيؾ الخارجيػػػػة تكػػػػوف باتجػػػػا  الشػػػػماؿ( وفػػػػي  .2
حالػػػػػػة التوجيػػػػػػه الجنػػػػػػوبي او الشػػػػػػرقي و الغربػػػػػػي بحاجػػػػػػة الػػػػػػى عمػػػػػػؿ كاسػػػػػػرات افقيػػػػػػة او عموديػػػػػػة او 
ك همػػػػػػا حسػػػػػػب طبيعػػػػػػة الحػػػػػػاؿ, حيػػػػػػث تحتػػػػػػاج الوجهػػػػػػات الجنوبيػػػػػػة الػػػػػػى كاسػػػػػػرات افقيػػػػػػة والواجهػػػػػػات 

 الشرقية او الغربية تحتاج الى كاسرات عمودية.
ـ , والجػػػػػػػزء  3.52ـ, مكػػػػػػػوف مػػػػػػػف جػػػػػػػزأيف أحػػػػػػػدهما عػػػػػػػادي بطػػػػػػػوؿ 5لػػػػػػػوح الغرفػػػػػػػة الصػػػػػػػفية بطػػػػػػػوؿ  .2

 ـ. 0.3تفػػػػػػػػاع المػػػػػػػػوح ـ وار  1.9ـ, ارتفػػػػػػػػاع المػػػػػػػػوح عػػػػػػػػف االرض  1.22الثػػػػػػػػاني مغناطيسػػػػػػػػي بطػػػػػػػػوؿ 
 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ)
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 (المصدر :الباحثتوضي  ابعاد الموح,)6.3)شكؿ)         

 :ابعاد الغرف الصفية 
 gird( 0.9تعتمد الوزارة في تصميـ المدارس ) .0
ـ  5.2وبنػػػػػاءا عمػػػػػى النظػػػػػاـ االنشػػػػػائي المعتمػػػػػد فػػػػػي الػػػػػػوزارة فػػػػػاف المسػػػػػافة بػػػػػيف كػػػػػؿ محػػػػػوريف تبمػػػػػػ   .5

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) (bayيتشكؿ ما يعرؼ بالمجاز )وبهذا 
 :الغرف التخصصية 

الغػػػػػػػػػرؼ التخصصػػػػػػػػػية والتػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػمؿ كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف المختبػػػػػػػػػرات , والمكتبػػػػػػػػػة , والحػػػػػػػػػرؼ والفنػػػػػػػػػوف, التكنولوجيػػػػػػػػػا 
 ة.التطبيقية, والتدبير المنزلي, والكانتيف, وقاعة العمـو المنزلية, واالدارة , والمخازف, والوحدة الصحي

 

 :المختبر 
 . 5ـ 21وحدة صفية اي مقدار  0.2مساحة المختبر  .0
 7.3)) اثاث المختبر يكوف كما هو موض  في الشكؿ: .5
 يقسـ المختبر الى جزأيف االوؿ مكوف مف عرفة التحضير ومخزف والثاني قاعة المختبر. .3
 سط  الكاونتر وسط  طاوالت العمؿ مف مادة مقاومة ل حماض والكيميائيات. .5
تزويػػػػػد كػػػػػؿ مجموعػػػػػة بتمديػػػػػدات عػػػػػاز, ومػػػػػاء وكهربػػػػػاء, وتصػػػػػريؼ, مػػػػػع مفػػػػػاتي  تحكػػػػػـ مركزيػػػػػة يػػػػػتـ  .2

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) لمكهرباء والغاز مف طاولة المعمـ.

 

 قاعة المختبر يقسم فييا االثاث الى قسمين:

يحتػػػػوي عمػػػػى اثػػػػاث ثابػػػػت: ويتكػػػػوف مػػػػف الكػػػػاونتر الثابػػػػت الممتػػػػد عمػػػػى طػػػػوؿ الجػػػػدار الخمفػػػػي الػػػػذي  .0
 المجمى ويكوف هذا الجزء مف االثاث جزءا مف العطاء.

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) اثاث متحرؾ: ويشمؿ باقي االثاث الموجود في هذا الفراغ. .5
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 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ,)قاعة المختبر العممي7.3)شكؿ)

 

 

 

 

 

 

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) .(قاعة مختبر الحاسوب8.3شكؿ)

 

 :المكتبة 
 5ـ 21ـ وحدة صفية  0.2مساحة المكتبة  .0
 فرش المكتبة متحرؾ وليس ثابت. .5

 

 

 

 

 

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) .المكتبة(قاعة 8.3شكؿ)
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 :)العموم المنزلية )التدبير المنزلي 

 (9.3 )الفرش كما هو موض  في الشكؿ:

 

 

 

 

 

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) التدبير المنزلي.(قاعة 9.3شكؿ)

 

 :االدارة 

 تتألف االدارة من:

 .5ـ 02عرفة المدير  .0
 .5ـ 05عرفة السكرتير  .5
 يتوفر فيها مغسمة وسرير تمريض وخزانة اسعاؼ, ومكتب موظؼ. 5ـ 09اسعاؼ اولي  .3
المصػػػػػػدر:وزارة ) عرفػػػػػػة معممػػػػػػيف حسػػػػػػب حجػػػػػػـ المدرسػػػػػػة )مػػػػػػف مضػػػػػػاعفات او اجػػػػػػزاء الوحػػػػػػدة الصػػػػػػفية( .5

 (التربية والتعميـ
 :المخازن 

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) حسب حجـ المدرسة. 5ـ 51 -51تحتاج المدرسة الى مخازف تتراوح مف 

 :الكانتين 

عبػػػػػػارة عػػػػػػف عرفػػػػػػة صػػػػػػغيرة لبيػػػػػػع او تجهيػػػػػػز الوجبػػػػػػات السػػػػػػريعة, تحتػػػػػػاج الػػػػػػى مجمػػػػػػى صػػػػػػغير, وشػػػػػػباؾ لمبيػػػػػػع 
 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) .5ـ 51 – 05الكانتيف, ومساحتها مف وباب لدخوؿ الوجبات وصاحب 

 :الوحدات الصحية 
عػػػػػدد الحمامػػػػػات فػػػػػي كػػػػػؿ مدرسػػػػػة يعتمػػػػػد عمػػػػػى عػػػػػدد الغػػػػػرؼ الصػػػػػفية, وتكػػػػػوف النسػػػػػبة حمػػػػػاـ لكػػػػػؿ  .0

 صؼ.
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 في مدارس الذكور اضافة مباوؿ في الوحدة الصحية .5

 

 

 

 

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) اضافة مباوؿ في الوحد  الصحية لمذكور.(10.3شكؿ)

 
 في مدارس االناث ال تحتاج الى مباوؿ. .3

 
 

 

 

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) حماـ االناث.(11.3شكؿ)

 

 لكؿ حماميف مغسمة واحدة .5
 
 
 
 
 

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) لكؿ حماميف مغسمة.(12.3شكؿ)

 
خػػػػػػاص لػػػػػػذوي االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة مػػػػػػع مراعػػػػػػاة الوحػػػػػػدة الصػػػػػػحية يجػػػػػػب اف تحتػػػػػػوي عمػػػػػػى حمػػػػػػاـ  .2

المعػػػػايير الخاصػػػػػة لتوزيػػػػع فػػػػػرش الحمػػػػاـ ويمكػػػػػف عمػػػػؿ حمػػػػػاـ واحػػػػد يسػػػػػهؿ الوصػػػػوؿ اليػػػػػه فػػػػي حػػػػػاؿ 
 كانت المدرسة مختمطة.

 يفضؿ اف تكوف الوحدة الصحية في الطابؽ الرئيسي بحيث ال تكوف تحته عقدة. .2
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 .ـ 0.2 * 0ابعاد فراغ الحماـ الواحد المعتمدة في الوزارة هي  .2
 فػػػػػػي المػػػػػػدارس المختمطػػػػػػة يػػػػػػتـ عػػػػػػزؿ وحػػػػػػدة صػػػػػػحية لكػػػػػػؿ جػػػػػػنس مػػػػػػع مػػػػػػدخؿ منفصػػػػػػؿ لكػػػػػػؿ منهمػػػػػػا. .2

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ)

 

 :ذوي االحتياجات الخاصة 
يجػػػػػػب مراعػػػػػػات ذوي االحتياجػػػػػػات الخاصػػػػػػة بحيػػػػػػث يمكػػػػػػنهـ اسػػػػػػتخداـ كافػػػػػػة مرافػػػػػػؽ المدرسػػػػػػة بشػػػػػػكؿ  .0

 سهؿ.
المدرسػػػػػة مقابػػػػػؿ كػػػػػؿ درج فػػػػػي المػػػػػدارس التػػػػػي فيهػػػػػا عنػػػػػد مػػػػػداخؿ 1:12بنسػػػػػبة ميػػػػػوؿ rampsعمػػػػػؿ  .5

 ادراج.
 توفير حماـ ذوي االحتياجات الخاصة. .3
محاولة تركيز الغرؼ التخصصية خاصة المختبرات في الطابؽ االرضي مع وجود صؼ او صفيف في  .5

 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) نفس الطابؽ الستخداـ ذوي االحتياجات الخاصة.
 
 

 :مسارات الحركة 
الممػػػػػػػرات: بالنسػػػػػػػبة لمممػػػػػػػرات فػػػػػػػي المدرسػػػػػػػة يختمػػػػػػػؼ عرضػػػػػػػها بػػػػػػػاخت ؼ نػػػػػػػوع النظػػػػػػػاـ المتبػػػػػػػع فػػػػػػػي 

ـ , امػػػػػػػػا اذا  3.5( فيكػػػػػػػػوف عػػػػػػػػرض الممػػػػػػػػر doublebandالمدرسػػػػػػػػة, فػػػػػػػػاذا كػػػػػػػػاف النظػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػزدوج )
 ـ. 5.3( فيكوف عرض الممر single bandكاف النظاـ منفرد )

 
 (المصدر:وزارة التربية والتعميـ) والمزدوج.توضي  عرض الممرات لمنظاـ المنفرد (13.3شكؿ)

 
 :االدراج 
يعتمػػػػػد عػػػػػدد بيػػػػػوت الػػػػػدرج فػػػػػي المدرسػػػػػة عمػػػػػى حجػػػػػـ وعػػػػػدد الغػػػػػرؼ الصػػػػػفية فػػػػػي المدرسػػػػػة لسػػػػػهولة  .0

 وسرعة تفري  الط ب مف الطوابؽ المختمفة.
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 (والتعميـالمصدر:وزارة التربية ) .ـ 0.2ـ بحيث يكوف عرض الشاحط  3.5العرض المعتمد لبيت الدرج هو  .5
 

 :معايير عامة تابعة لوزارة التربية والتعميم 
توفير اكبر عدد ممكف مف الغرؼ التخصصية في الطابؽ االرضي ليسهؿ استخدامه لذوي االحتياجات  .0

 الخاصة, خصوصا عرؼ الحرؼ.
 يفضؿ وجود الحمامات في الطابؽ االرضي .5
 يفضؿ وجود عرفتيف صفيتيف عمى االقؿ في الطابؽ االرضي .3
وجود االدارة في الطابؽ االرضي في مكاف يشرؼ عمى ساحة تجمع الط ب ويسهؿ الوصوؿ  يفضؿ .5

 اليها مف العامة.
 يفضؿ ابعاد المرشد االجتماعي عف عرفة االدارة. .2
 ـ . 52يجب ابعاد ميا  الشرب عف الحمامات بما ال يقؿ عف  .2
 يفضؿ عمؿ قوائـ لكرة السمة بشكؿ متحرؾ وكذلؾ عمؿ مدرج لمممعب. .2
 ب توفير ممعب سمة وساحة اصطفاؼ منفصميف.يج .2
 توفير عدد معقوؿ مف مواقؼ السيارات مفصوؿ عف حركة الط ب و اماكف المعب. .9

اي مواقع مهمة  لمدخوؿ الى الطابؽ االرضي او )% 2وفير منحدرات لذوي االحتياجات الخاصة ).ت01
 يجب وصولهـ اليها

00..  عدـ استعماؿ حمؽ صاج لشبابيؾ االلمنيـو

يكوف التصميـ االنشائي لممدارس الجديدة بحيث ال يقؿ عف ث ثة طوابؽ كذلؾ ضرورة م حظة قوة .05     
 تحمؿ التربة والخرسانة.

في حالة البناء فوؽ مدرسة قائمة ضرورة توفير تقرير انشائي عف حالة المبنى القائـ مصدؽ مف مكتب .03   
 (زارة التربية والتعميـالمصدر:و ) هندسي معتمد مف نقابة المهندسيف.

 

 معايير التصميم البيئية2.3
 :االضاءة الطبيعية1.2.3 

يعتبر توفير االنارة الطبيعية في القاعة الدراسية مف المتطمبات االساسية التي يجب أف تؤخذ في عيف االعتبار 
في التصميـ و لغرض تحديد دراسة التغييرات لمستويات االنارة في القاعدة المتعمقة بتغيير أحجاـ الشبابيؾ 

ـ مع معامؿ 3.51ـ وبارتفاع  2011ي بعمؽ ومواقعها والبروزات المطمة عميها مف السقؼ يؤخذ صؼ نموذج
% وعند دراسة المقاطع لتوزيع االنار  نرل انه اذا كاف 91% ول رض 21% ولمجدراف 22انعكاس لمسقؼ قدر  
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في الصؼ مساحة كبيرة مف الشبابيؾ عمى جهة واحدة كمصدر رئيسي لمضوء وشبابيؾ صغيرة عمى الجهة 
ضاءة تزداد واالخت ؼ بيف مستول االضاءة بيف الطرفيف يقؿ كمما ازداد المقابمة كمصدر ضوء متمـ فاف شدة اال

 (العمارة والمناخ/د.هاشـ الموسويالمصدر:) حجـ الشبابيؾ المتممة.

الشمس هي المصدر الوحيد لمضوء الطبيعي ,عير أف الضوء الذي يصؿ الى سط  األرض يكوف منتشرا جزئيا 
 لمناخية السائدة كيفية وصوؿ هذا الضوء الى المبنى.حيث يعمؿ كناشر لمضوء وتحدد الظروؼ ا

 معينة داخؿ الغرفة مف ث ثة مصادر وهي: تتحدد كمية االضاءة الطبيعية في نقطة

الضوء المباشر مف السماء,وتتأثر بحجـ وموقع النافذة بالنسبة لمنقطة المراد قياس االنارة فيها كسمؾ  - أ
 ؾ العوارض الخارجية.اطار الشباؾ,ونوعية الزجاج ونظافته وكذل

الضوء المنعكس مف االرض المحيطة بالمبنى او سطوح المباني المجاورة )مركبة االنعكاسات  - ب
هذ  السطوح لمضوء  الخارجية(,و تتأثر بمساحة السطوج المرئية مف النقاط المحددة وكذلؾ مقدار عكس

 الساقط عميها.

بة مساحة السطوح االخرل كالجدراف لمساحة النافذة ومقدار مركبة االنعكاسات الداخمية,تتأثر بمساحة الغرفة ونس
 (العمارة والمناخ/د.هاشـ الموسويالمصدر:) عكس هذة السطوح الدخمية لمضوء الساقط عميها.

 

 
 (natural light in buildingsالمصدر:) توضي  انعكاسات الضوء.(14.3شكؿ)

 

 :التهوية الطبيعية2.2.3 

التهوية الطبيعية لممباني هو المصطم  الذي يقصد به عممية تغيير الهواء الداخمي بهواء نقي مف الخارج بواسطة 
الوسائؿ الطبيعية فقط ,فالتهوية الطبيعية تكمف في أثرها الفعاؿ في تخفيؼ االجهاد الحراري عمى 

ة والشوائب الضار  بالصحة,و تعتبر االنساف,وتساعد عمى التخمص مف ثاني اكسيد الكربوف والروائ  الكريه
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التهوية الطبيعية ضرورية مف أجؿ تخفيؼ درجة حرارة الحوائط واالسقؼ واالرضيات,ويمكف حصر متطمبات 
 (العناصر المناخية في التصميـ المعماريالمصدر:) ( التالي:15.3التهوية الطبيعية في الشكؿ )

 

 
 (العناصر المناخية في التصميـ المعماريالمصدر:) توضي  متطمبات التهوية الطبيعية.(15.3شكؿ)

 :حركة الهواء داخؿ المبنى نتيجة لقوة الدفع الحرري 
الداخمي ودرجة حرارة الهواء الخارجي يؤدي ذلؾ  ؼ أو تبايف في درجة حرارة الهواءعندما يوجد اخت 

 الى التبايف في كثافة الهواء وبالتالي الى االخت ؼ في الضغط الجوي.
 

 

 
 

 (natural light in buildingsالمصدر:. )حاالت متنوعة لحركة الهواء في الفضاءات(16.3شكؿ)
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 (natural light in buildingsالمصدر:) حاالت متنوعة لحركة الهواء في الفضاءات.(16.3شكؿ)
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 التصميم الحراري: 3.2.3

( والذي يشمؿ كافة العناصر Building Envelopيعتبر التصميـ الحراري المناسب لغ ؼ المبنى ) 
اإلنشائية الخارجية التي تحد  بالبيئة الخارجية مف أهـ الوسائؿ المتبعة في حفظ الطاقة. ويؤدي التصميـ الحراري 
الصحي  إلى خفض األحماؿ الحرارية والتبريدية والتي يتحدد بموجبها استخداـ أجهزة تدفئة وتبريد ذات كمفة 

تحقؽ الهدؼ في توفير الجو الصحي المري  داخؿ المبنى , ويشكؿ العزؿ الحراري رأسمالية وتشغيمية منخفضة 
حكاـ  لمعناصر اإلنشائية الخارجية واختيار النوافذ الخارجية المناسبة مف حيت النوع والمساحة واالتجا  الجغرافي وا 

ؿ إلى هذا الهدؼ بطريقة إع ؽ فواصمها أماـ تسرب الهواء مف خ لها عام  مهما في التصميـ الحراري لموصو 
 .  (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة )اقتصادية فعالة . 

 

 أهـ االعتبارات التي يجب أف تؤخذ في الحسباف عند تصميـ المبنى حراريا:

 معرفة وتقييـ الظروؼ الداخمية التي تحقؽ االرتياح الحراري والصحة و األماف لشاعمي المبنى.   -0

 معرفة وتحديد األحواؿ والظروؼ المناخية السائدة لتوظيفها في أفضؿ تصميـ يحقؽ المتطمبات النوعيػة  -5

 المطموبة.       

 باعها ومعرفة خصائص المواد اإلنشػائية والعازلػػػة تحديد الوسػائؿ واإلجراءات التصميمية المراد إت  -3 

 لمحرارة المستخدمة لموصوؿ إلى الفوائد التي تتحقؽ معها الظروؼ المناسبة لإلقامة والعمؿ داخؿ حيز

 المبنى.

 يجب قبؿ البدء بعممية التصميـ تحديد المتطمبات ال ـز توفرها داخؿ المبنى والظروؼ الجوية الخارجيػة   -5

 السائدة صيفا وشتاء لممنطقة الجغرافية التي يقع البناء فيها وتشمؿ :     

 
 درجة الحرارة التصميمية الداخميػػة • داخؿ المبنى  :            

 الرطوبػػػة النسػػبيػة المتوقعػػػة•                            
 

 يةدرجة الحرارة التصميمية الخارج• خارج المبنى  :            
 الرطوبة النسبية الدنيا والقصول •                            
 سرعة الرياح واتجاهها•                            
 شدة اإلشعاع الشمسي وزاوية سقوط األشعة•                           
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 :السيطرة عمى اشعة الشمس مف خ ؿ كاسرات الشمس 4.2.3 

اساس منع أشعة الشمس لمدة معينة مف اياـ السنة حسب متطمبات المستخدـ مف تصمـ كاسرات الشمس عمى 
 (العمارة والمناخ/د.هاشـ الموسويالمصدر:) جهته وبالشكؿ الذي يساعد في السيطرة عمى البيئة المناخية الداخمية لمبناية.

 تنقسـ كاسرات الشمس الخارجية الى ث ث أقساـ:.0

وتسػػػتعمؿ بنجػػػاح لمواجهػػػات الجنوبيػػة, ويػػتـ  :(Horizontal Types) كاسػػرات الشػػمس األفقيػػػة -
 تصميمها بناء عمى قيمة زوايا الظؿ العمودية.

وتسػتعمؿ بنجػاح لمواجهػات الشػػرقية والغربيػة مػع  :(Vertical Types) كاسػرات الشػمس العموديػة -
تـ تصػػميمها بنػػاء عمػػى قيمػػة إمكانيػػة أف تأخػػذ مػػيً  ناحيػػة الشػػماؿ إلعطػػاء حمايػػة أكبػػر مػػف الشػػمس, ويػػ

 زوايا الظؿ األفقية
وتستعمؿ في الواجهات الجنوبية الشػرقية والجنوبيػة  :(Egg-crate Types) كاسرات الشمس المزدوجة

المصػدر :الػدليؿ اإلرشػادي لتصػميـ  ) الغربية , ويتـ تصميمها بناء عمى قيمة زاويتػي الظػػؿ األفقيػػة والعموديػة.
 .  (قةالمباني الموفرة لمطا

 شروط عامة الستخداـ كاسرات الشمس الخارجية:
تستخدـ كاسرات الشمس العمودية في الواجهات الشمالية الشرقية , والشمالية الغربية ذات  -

 المساحات الزجاجية الواسعة والتي تقع في المناطؽ المناخية الحارة.
الشرقية, وكذلؾ في الواجهات يفضؿ استخداـ الكاسرات المتحركة في الواجهات الشرقية والجنوبية  -

 الغربية والجنوبية الغربية حيث تتغير زوايا الشمس بسرعة.
يجب اف تركب الكاسرات بشكؿ يعمؿ عمى تفادي سقوط االشعة المنعكسة عف الكاسرات عمى أي  -

 جزء مف اجزاء المبنى.
وتشع الحرارة يجب اف تكوف الكاسرات مصنوعة مف مادة خفيفة ال تحتفظ بالحرارة حتى ال تسخف  -

 عمى الواجهة.
يستحسف ترؾ فراغ صغير بيف كاسرة الشمس والواجهة المركبة عميها لغرض تمرير الهواء الساخف  -

 بسرعة عمى الواجهة ويقمؿ هذا الفراغ مف انتقاؿ الحرارة خ ؿ اتصاؿ الكاسرة بالواجهة.
وبما يتناسب مع  ينص  باختيار لوف الكاسرات بحيث يعكس اكبر كمية مف االشعاع الشمسي -

 .  (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة ) المنظر الجمالي العاـ لممبنى.
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 .كاسرات الشمس الداخمية:2
نظرا لمحاجة اليومية والفصمية لتفادي اشعة الشمس او حتى استغ لها واالستفادة منها لمحصوؿ عمى 

بد مف االهتماـ بوسائؿ التظميؿ وكاسرات الشمس الداخمية ذات  االرتياح الحراري ل نساف كاف ال
االستخداـ المرف لمنوافذ والفتحات المختمفة والتصاميـ المتعددة, ومف اهـ مميزات هذ  الكاسرات 

االستخداـ السهؿ, والمتانة والتحمؿ والكفاءة اضافة الى كونها ذات اهمية في عممية العزؿ وتفادي 
   (المصدر :الدليؿ اإلرشادي لتصميـ المباني الموفرة لمطاقة ) تقميمه. االشعاع الشمسي او

 
 انواع الكاسرات الداخمية:

 ( slidingاالنواع المنزلقة) .0
 ( foldingاالنواع القابمة لمطي) .5
 (blownاالنواع التي تثبت بواسطة اجهزة خاصة ) .3
 انواع اخرل. .5

 

 natural light inالمصدر:. )لمكواسر الداخمية والخارجيةتوضي  نسبة نفاذ االشعة داخؿ المبنى (17.3شكؿ)
buildings) 

 

 : مقاومة التموث وتنقية الهواء5.2.3

تقـو الرياح بنشر المواد المموثة بالجو وتتحرؾ بحركتها فتبعد ويخؼ تركيزها مما يخفؼ مف خطورة التموث,وذلؾ 
 باستثناء المنطقة المحاذية لممصدر .

واالشجار بعممية التنقية بنجاح كبير حيث تقـو بترشي  الجو وامتصاص الروائ  مما يخفؼ مف وتقـو النباتات 
 .(العمارة والمناخ/د.هاشـ الموسويالمصدر:) التموث.
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 :التصميـ االمف لممبنى6.2.3 

الشؾ أنه يجب توفر عامؿ األماف لممبنى حتى يمكف أف يطمؽ عميه أنه صديؽ لمبيئة , ونظرا ألف 
المستوطنات البشرية و المباني يمكف أف تتأثر بالكوارث الطبيعية في بعض المناطؽ كالسيوؿ و الفيضانات و 

في األخطار الطبيعية و التي لذلؾ يجب دراسة كؿ منطقة أو موقع بحيث يتـ ت ,الزالزؿ و األعاصير و عيرها 
يمكف أف تتواجػد , ففي المناطؽ التي تشتهر بالسيوؿ فيراعى عدـ البناء في مسارات السيوؿ و عمؿ االحتياطات 
ال زمة إما بتغيير مجرل السيؿ نفسه أو باالستفادة مف مياهه عف طريؽ توجيهه إلى خزانات أرضية مصممة و 

عة مف ميا  هذ  السيوؿ , أما بالنسبة لمزالزؿ فيجب مراعاة عوامؿ األماف مدروسة لتستوعب الكميات المتوق
 . لعناصر المبنى اإلنشائية خ ؿ مرحمتي التصميـ و التنفيذ مع تطبيؽ المعايير التصميمية الخاصة

كما يجب ت في المخاطر التي يمكف أف تهدد س مة المبنى و شاعميه , وهذ  المخاطر يمكف أف تحدث نتيجة 
لعوامؿ اإلهماؿ البشري أو سوء تنفيذ بعض األعماؿ وعدـ مطابقتها لممواصفات الفنية , و يأتي نشوب الحرائؽ 

 بالمباني عمى رأس هذ  المخاطر.

هناؾ العديد مف االعتبارات الواجب إتباعها لتجنب أخطار الحريؽ خاصة بالمباني العالية , ومف هذ  االعتبارات 
طة بالمبنى و العروض المناسبة و التي تكفؿ سهولة حركة سيارات اإلطفاء و اإلسعاؼ ما يتعمؽ بالشوارع المحي

مع توفير مصادر ميا  إلطفاء الحريؽ , و هناؾ اعتبارات تتعمؽ بالمبنى نفسه باستخداـ حوائط و  ,بالموقع 
شاعمي المبنى بحيث  عناصر إنشائية مقاومة لمحريؽ مع توفير الس لـ المناسبة و بالعدد الذي يتناسب مع عدد

 .ـ حتى يتمكف مف الهرب عند الطوارئ 52ال يزيد بعد الشخص عف الدرج عف 
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 الفصؿ الرابع:الحاالت الدراسية

 

 تمييد1.4

 الحالة الدراسية العالمية2.4

 مدرسة "ريدي فورك"االبتدائية1.2.4

 خمفية عن المشروع 2.2.4

 وصف المدرسة 3.2.4

 الفكرة التصميمية 4.2.4

 عناصر المدرسة5.2.4

 استراتيجيات تطبيق االستدامة في المدرسة  6.2.4
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 الة الدراسية المحميةالح3.4 

 /فمسطينمدرسة حافظ عبد النبي النتشة األساسية لمبنات1.3.4 

 خمفية عن المشروع3.3.4 

 وصف المدرسة4.3.4 

 عناصر المدرسة المعمارية5.3.4 

 تحميل المساقط االفقية6.3.4 

 العناصر البيئية7.3.4 

 االستنتاجات8.3.4 
 

 الخالصة9.3.4
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 حاالت دراسية لمدارس طبقت مفاهيـ العمارة البيئية:

يستعرض هذا القسـ نموذجيف لمدارس طبقت مفاهيـ العمارة البيئية  في جوانب معينة مف التصميـ المعماري   
لممدارس, وقد وقع االختيار عمى تمؾ الحاالت الدراسية ألنها تعد مف المدارس المتميزة التي طبقت مفاهيـ العمارة 

 مع مناخ مدينة الخميؿ. البيئية, باإلضافة لتشابه مناخ المنطقة المتواجدة فيها

 :الحالة الدراسية العالمية2.4

 :Reedy Fork Elementary school :مدرسة "ريدي فورؾ"االبتدائية1.2.4

تعتبر مدرسة "ريدي فورؾ" أحد النماذج المميزة لممباني الخضراء والتي حققت االستدامة في التصميـ المعماري 
الخاص بطريقة مبتكرة, حيث أثرت بفوائدها عمى الجوانب البيئية لمبانيها وفي التصميـ البيئي لموقعها 

  .واالجتماعية واالقتصادية

 :خمفية عف المشروع  2.2.4

 مقاطعة  عيمفورد,, الواليات المتحدة األمريكيةCarolina كاروالينا الشمالية تقع مدرسة ريدي فورؾ في والية
Guilford مساحة المدرسةمدرسة ابتدائية مف الصؼ االوؿ الى الصؼ السادس,تبم  وهي  . , مدينة روزفيؿ 

 . (Innovative Design المصدر:)شركة التصميـ المبتكر, تصميـ  ب,طال 252 عدد الط ب,5ـ 20121

 وصؼ المدرسة: 3.2.4

تعتبر هذ  المدرسة ثاني نموذج ممتاز لمتصميـ المستداـ في مقاطعة جيمفورد, حيث جاءت لتعزيز نظاـ تصميـ  
 المباني الخضراء, وأهـ ما يميز تمؾ المدرسة الحموؿ التصميمية الصديقة لمبيئة والمرتبطة بالمناهج التدريسية

(Innovative Design, 2008) والتي تشمؿ البيئية ومتكاممة مف االستراتيجيات, حيث تحتوي عمى مجموعة شاممة:  

 تصميـ مبتكر لتوفير اإلضاءة الطبيعية.-

  .إتباع نهج شمولي لتجميع ميا  األمطار واالستفادة منها-

  .مباني ذات كفاءة عالية في استخداـ الطاقة المتجددة-

  .نظاـ لتوزيع الهواء )التهوية( تحت أرضية المبنى-

  .مباشرة بخ يا ضوئية وأجهزة استشعار لممستخدميفاإلضاءة عير ال-

   .تسخيف الميا  بالطاقة الشمسية, إلى جانب استخداـ النظـ الكهروضوئية-

  .إدارة الجودة البيئية الداخمية-
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 استخداـ األسقؼ المائمة والمنتجات المحمية والمواد المعاد تدويرها في البناء.-

 
 فورؾ يوض  األسقؼ المائمة والمواد المستخدمة في اإلنشاء منظور خارجي لمدرسة1.4)شكؿ ) 

(Innovative Design, 2008) 

 الفكرة التصميمية: 4.2.4

صممت المدرسة عمى أف تستهمؾ أقؿ قدر مف الطاقة, حيث صممت عمى أساس معايير استه ؾ الطاقة     
كما واستندت الفكرة التصميمية  (USEPA ) .في البناء والتي وضعت مف قبؿ الوكالة األمريكية لحماية البيئة

عمى أساس التخطيط المجتمعي المشترؾ, فيتـ استخداـ المجتمع المحمي لبعض مرافؽ المدرسة باإلضافة إلى 
 (Innovative Design, 2008).استفادتها واستخدامها لممرافؽ المجاورة 

 عناصر المدرسة:5.2.4

باإلضافة لقاعات وعرؼ مختمفة مثؿ المكتبة, مختبر حاسوب, قاعة  تحتوي المدرسة عمى عدة فصوؿ دراسية   
, صالة لغلعاب الرياضية عرفة لمرسـ  2.4)انظر شكؿ,وتعميـ الفنوف, ومرافؽ لإلدارة  موسيقى, مختبر عمـو

(.ومف خ ؿ التخطيط المجتمعي المشترؾ, فقد تـ تصميـ مكتبة المدرسة عمى أف تتكامؿ وتتقاسـ المرافؽ بعد 
اعات الدواـ المدرسي مع مكتبة المدينة والمجاورة لمكتبة المدرسة, إلى جانب استفادة المدرسة مف مسب  الحي س

 (Innovative Design, 2008) .المجاور

 استراتيجيات تطبيؽ االستدامة في المدرسة : 6.2.4

 توجيه الموقػع : . أ
عرب,الكتسػػػػاب أقصػػػػى قػػػػدر مػػػػف اإلشػػػػعاع  -تػػػػـ توجيػػػػه كتػػػػؿ مبػػػػاني المدرسػػػػة عمػػػػى محػػػػور شػػػػرؽ   

الشمسػػػػػػػػي مػػػػػػػػف جهػػػػػػػػػة الجنػػػػػػػػوب, وذلػػػػػػػػؾ لإلضػػػػػػػػػاءة النهاريػػػػػػػػة والطاقػػػػػػػػة الشمسػػػػػػػػػية وتسػػػػػػػػخيف الميػػػػػػػػػا  
ل سػػػػػػتعماؿ المنزلػػػػػػي, وتطبيقػػػػػػات الخ يػػػػػػا الكهروضػػػػػػوئية, إلػػػػػػى جانػػػػػػب التقميػػػػػػؿ مػػػػػػف زجػػػػػػاج الفتحػػػػػػات 

ميػػػػػؿ اكتسػػػػػاب الحػػػػػرارة, وقػػػػػد تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ نػػػػػوعيف مػػػػػف أنظمػػػػػة السػػػػػقؼ فػػػػػي جهتػػػػػي الشػػػػػرؽ والغػػػػػرب لتق
 .وهما عشاء لدف بالحرارة وسقؼ معدني معزوؿ, لتقميؿ اكتساب الحرارة
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 جيه المبنى.و رسة فورؾ موضحا عناصر المدرسة وتالمسقط االفقي لمد(2.4شكؿ )

.(Innovative Design, 2008) 

 

 تصميـ المبنػىب.

 لإلضاءة النهارية :التصميـ المبتكر -

ألف اسػػػػػػتخداـ ضػػػػػػوء النهػػػػػػار الطبيعػػػػػػي يعتبػػػػػػر إسػػػػػػتراتيجية لتػػػػػػوفير الطاقػػػػػػة األوليػػػػػػة وكػػػػػػذلؾ عػػػػػػامً  مهمػػػػػػا 
فػػػػػػي تحسػػػػػػيف أداء الطالػػػػػػب, فػػػػػػإف تصػػػػػػميـ اإلضػػػػػػاءة الطبيعيػػػػػػة قػػػػػػد أخػػػػػػذ منحنػػػػػػى فريػػػػػػد مػػػػػػف نوعػػػػػػه فػػػػػػي 

 : المدرسة. وتطبيقات اإلضاءة النهارية تتمثؿ في

قػػػػػػد تػػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ الرفػػػػػػوؼ الضػػػػػػوئية الداخميػػػػػػة الشػػػػػػفافة فػػػػػػي تركيبػػػػػػة مػػػػػػع اسػػػػػػتخداـ الرفػػػػػػوؼ الضػػػػػػوئية ل-
.حيػػػػػث توحػػػػػد مسػػػػػتويات اإلضػػػػػاءة داخػػػػػؿ الفصػػػػػوؿ الدراسػػػػػية, فػػػػػي ) 3.4ب طػػػػػات السػػػػػقؼ )انظػػػػػر شػػػػػكؿ

% والػػػػػذي يسػػػػػتخدـ عػػػػػادة فػػػػػي تطبيقػػػػػات اإلضػػػػػاءة النهاريػػػػػة 51الوقػػػػػت الػػػػػذي تتطمػػػػػب زجػػػػػاج أقػػػػػؿ بنسػػػػػبة 
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رفػػػػػػوؼ الضػػػػػػوئية وتصػػػػػػميـ الفتحػػػػػػة فإنػػػػػػه يػػػػػػتـ تقميػػػػػػؿ وهػػػػػػج األخػػػػػػرل, وبسػػػػػػبب الطبيعػػػػػػة الشػػػػػػفافة لتمػػػػػػؾ ال
 اإلضاءة وعدـ تشتيته لمنظر.

 

 يوض  الرفوؼ الضوئية الداخمية في فراعات مدرسة فورؾ3.4)شكؿ)

 (Innovative Design, 2008) المصدر:

 شاشات الضوء النهاري: -

شاشات السقؼ المواجهة لمجنوب مع عوارض مف النسيج الشفاؼ تعطي إضاءة نهارية في جميع أنحاء  
المدرسة, باإلضافة إلى أف هذ  التقنيات تزيؿ الوهج المباشر وتوزع الضوء بشكؿ فعاؿ في جميع أنحاء 

الزجاج في الزجاج المزدوج والمشرؽ يستخدـ لزيادة نفاذية الضوء المرئي وتقميؿ نسبة .الفراغ
  .البروزات الكافية فوؽ شاشة الرصد تحمي الفراعات مف الضوء المباشر خ ؿ فترات ذروة التبريد.الطابؽ

 التصميم الميكانيكي والكيربائي:ت.

وقػػػد أدرج نظػػػاـ أرضػػػية توزيػػػع الهػػػواء فػػػي الفصػػػوؿ الدراسػػػية والمكاتػػػب اإلداريػػػة : أرضيييية توزييييا الييييوا  - 
(, حيػػػػث يحسػػػػف هػػػػذا النظػػػػاـ مػػػػف الراحػػػػة الحراريػػػػة, نوعيػػػػة الهػػػػواء الػػػػداخمي, 4.4كمػػػػا هػػػػو موضػػػػ  فػػػػي شػػػػكؿ )

المرونػػػػة واسػػػػته ؾ الطاقػػػػة, وباإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػإف النظػػػػاـ يػػػػوفر أيضػػػػًا تكػػػػاليؼ البنػػػػاء األوليػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ 
 .التقميؿ مف الحاجة إلى شبكة مجاري الهواء المكمفة

 
 (Innovative Design, 2008) المصدر: راعات مدرسة فورؾيوض  نظاـ توزيع الهواء تحت األرض في ف4.4)شكؿ)
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 :الخ يا الكهروضوئية -

كيمو وات مف الكهرباء تستهمكها  0.22وقد أدرج نظاـ الخ يا الكهروضوئية فوؽ مظمة المدخؿ لتغذية المدرسة  
ضاءة الموحة التعريفية بالمدرسة )انظر شكؿ  (Innovative Design, 2008 المصدر: )(. 5.4في مختبر الحاسوب وا 

 

 

 (Innovative Design, 2008) المصدر: ,(يوض  الخ يا الكهروضوئية5.4شكؿ)

 

  .% مف الماء الساخف لممدرسة22المنظومة الشمسية الحرارية توفر حوالي  :تسخين المياه بالطاقة الشمسية -

 :تصميم الموقا ث.

لمحد مف استه ؾ الميا  في جميع أنحاء المدرسة, حيث يجمع تجميع ميا  األمطار ويستخدـ هذا النظاـ  
جالوف, ومف ثـ يعاد  520111األمطار مف نصؼ مساحة سط  المدرسة ويرسمه إلى خزاف تحت األرض سعة 

ضب ميا  األمطار مف الخزاف إلى المدرسة الستخدامه في دورات الميا , وبالتالي استطاعت المدرسة أف توفر 
 .٪ مف الميا  المستخدمة في الحمامات كؿ عاـ95جالوف مف الميا  ما يمثؿ  2220111أكثر مف 

 
  األرض الخضراء والتنوع الحيوي وهي تستخدـ كجزء مف تدريس منهج العمـو في المدرسة كما وتقدـ

 .(6.4لمط ب فرصة فريدة لدراسة النظـ البيئية المحمية )انظر شكؿ

 
 والخضراء كجزء أساسي مف التعميـ البيئي في مدرسة فورؾيوض  المناطؽ البيولوجية 6.4)شكؿ)

 (Innovative Design, 2008) المصدر:
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 : التعميم البيئي 
العديد مف م م  المستدامة, بما في ذلؾ األراضي الخضراء المجهزة, ونظاـ تسخيف الميا  بالطاقة 

رصد الجوي, هي واضحة لمغاية الشمسية, وجمع ميا  األمطار, وأنظمة الخ يا الكهروضوئية ومحطة ال
هذ  االستراتيجيات تمن  الط ب فرصا فريدة لمتعمـ  .وكذلؾ مترابطة مف خ ؿ نظـ الرصد بالكمبيوتر

مف خ ؿ التجربة المباشرة, وقد تـ اإلبقاء عمى األراضي الخضراء الطبيعية ل ستفادة منها كأدوات 
عف طريؽ أخذ عينات مف المساحات الخضراء أو تدريس. وباإلضافة إلى ذلؾ, يمكف لمط ب التعمـ 

 .النباتات المزروعة فيها خارج أجنحة الفصوؿ الدراسية
 : رصد الحاسوب لمميزات االستدامة 

الرصد يقدـ واجهة رسـ بياني تفاعمية لممساعدة في تثقيؼ الزوار والط ب حوؿ مختمؼ األنظمة 
(. باإلضافة إلى نظاـ مراقبة عبر االنترنت والذي  7.4المستدامة المستخدمة في المدرسة )انظر شكؿ

يسم  لمنظـ المتعددة لتكوف متاحة لمستخدمي االنترنت في المدارس والمرافؽ األخرل, واألنظمة التي 
 .يتـ رصدها هي نظاـ تسخيف الميا  واإلضاءة النهارية ومحطة الطقس

 
 مسجؿ المعمومات في مدرسة فورؾيوض  تخطيط اإلرساؿ مف المصادر المستدامة إلى 7.4)شكؿ)

 (Innovative Design, 2008) المصدر:

 : مواد  صديقة لمبيئة 
إعادة تدوير المواد والمنتجات المحمية ذات المحتول المعاد تدوير  وتشمؿ السجاد والسقوؼ المعدنية 

لمتقميؿ مف النفايات وب ط السقؼ العازلة لمصوت. وقد تـ اعتماد خطة إلدارة النفايات خ ؿ البناء 
٪ مف إجمالي مخمفات البناء إلعادة 21المرسمة إلى مدافف القمامة, وقد تـ تحويؿ ما يقارب مف 

 التدوير, باإلضافة إلى وضع مواصفات لتشجيع المنتجيف والمصنعيف المحمييف.
 

 إدارة الجودة البيئية الداخمية: 
التصميـ المبتكر لممدرسة قد عالج قضايا الراحة الحرارية لمفراعات وعزز مف صحة وس مة وراحة  

  :الت ميذ مف خ ؿ التدابير التالية
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  .انخفاض المواد ال صقة الموجودة في المركبات العضوية المتطايرة-
 التقميؿ مف استخداـ مبيدات الري-

 .عممية التصميـإدارة  جودة الهواء الداخمي خ ؿ  - 
 زيادة  التهوية باستخداـ الهواء الخارجي. - 
  .لتحديد الحاجة إلى الهواء الخارجي CO2 أجهزة استشعار عاز ثاني أكسيد الكربوف-
 .% في الفصوؿ الدراسية011استخداـ  اإلضاءة النهارية الطبيعية بنسبة -
 

 تقييم المشروع والنتائج المستخمصة : 7.2.4

)موقع ويكيبيديا الموسوعة يتميز مناخ والية كارولينا الشمالية في أمريكا بأنه ذو شتاء بارد وصيؼ حار -
  .(, وبالتالي فهذا المناخ يتشابه نوعًا ما مع مناخ مدينة الخميؿ الذي يتميز بأنه حار رطبالحرة 

 
التنوع الحيوي واستخداـ يركز المشروع عمى االستدامة في جوانب تصميـ المبنى والموقع وتعزيز -

  .التكنولوجيا في التصميـ, ما يفيد الدراسة بتطبيقات االستدامة في تمؾ الجوانب
 
  .تعتبر هذ  المدرسة نموذجًا متميزًا لمتصميـ المستداـ والمباني الخضراء الصديقة لمبيئة -
 
درسة مف مرافؽ الخدمات تفيد الحالة بضرورة دراسة دمج المدرسة مع المجتمع المحمي, فتستفيد الم-

 .المجاورة, ويستفيد المجتمع المحمي مف بعض مرافقها
 

( أف الكتؿ البنائية تـ دمجها 2.4ي حظ  مف المسقط األفقي لممبنى المدرسي الموض  في شكؿ )-  
مع العناصر المكشوفة والمناطؽ الخضراء في المدرسة, ما يبعث الراحة النفسية لدل الط ب ويعطيهـ 

 (.0-2ساس بألفة المباني خاصة وأنهـ مف فئة األطفاؿ )اإلح
االستفادة مف التصميـ المبتكر لإلضاءة النهارية في القاعات التي ال يصمها ضوء نهاري كافي مف -

الشبابيؾ, وفي بعض القاعات المدرسية التي تحتاج ضوء نهاري أكثر كقاعة المشغوالت اليدوية 
 .ةوالفنوف وقاعة القراءة والمطالع

 
االستفادة  مف  الطاقة الشمسية المتوفرة بشكؿ كبير في مدينة الخميؿ في توليد طاقة كهربائية تغذي  - 

  PV .المدرسة باستخداـ الخ يا الكهروضوئية
 

االستفادة   مف  الطاقة الشمسية في تسخيف الميا  المغذية لدورات الميا  والمطابب, عف طريؽ   -
 .ةاستخداـ الحمامات الشمسي
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 الحالة الدراسية المحمية: 3.4

 /فمسطين:بد النبي النتشة األساسية لمبناتمدرسة حافظ ع1.3.4

 

   

 .)المصدر:الباحث(مدرسة حافظ عبد النبي األساسية لمبنات8.4)شكؿ)                     

 :-خمفية عن المشروع  3.3.4

تعتبر مدرسة "حافظ عبد النبي" أهـ النماذج المميزة لممباني البيئية  والتي عكست المفاهيـ  والعناصر البيئية في 
,تضـ ط ب المرحمة االبتدائية 5ـ 0211ضاحية الزيتوف,مساحتها تقريبا -الخميؿ -فمسطيف تقع فيتصميمها . 

 طالبة ,تصميـ مكتب مدار الهندسي. 305واالساسية مف الصؼ االوؿ حتى الصؼ التاسع,تضـ 

 وصف المدرسة:4.3.4

ـ تصميـ تعتبر هذ  المدرسة ثاني افضؿ نموذج لمتصميـ البيئي في الشرؽ األوسط, حيث جاءت لتعزيز نظا
ساعدت في توفير بيئة احتوت عمى العديد مف العناصر البيئية التي ـ.  5102مباني البيئية.أسست عاـ ال

 مناسبة لممستخدـ.

 عناصر المدرسة المعمارية:5.3.4

مزود بأفضؿ االجهزة  5ـ29قاعة تدريس وفراعات اإلدارة ومختبر عمـو مساحته  05تتكوف هذ  المدرسة مف
. تضـ هذ  المدرسة أيضا مختبر كمبيوتر يحتوي عمى 5ـ 92والوسائؿ العممية, باإلضافة إلى مكتبة مساحتها 
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ا ألحد الصفوؼ, إما أف تكوف , يتـ عمؿ فعالية م 5ـ 20عشريف جهازا, وقاعة متعددة األعراض مساحتها 
 اجتماعا وعيرها مف الفعاليات التي تطور وتنمي حس المشاركة والثقة بالنفس لدل األطفاؿ. 

 البيجاالنتبا  فاستخداـ الموف أما األلواف المستخدمة في هذ  المدرسة فهي األلواف التي تساعد عمى التركيز و 
عير كافية .شكؿ ت والم عب الخارجية فمساحتها لنسبة لمساحاواألخضر الفات  لحوائط الصفوؼ والممرات. وبا

(9.4). 

 
 ,)المصدر:الباحث(يوض  الموقع العاـ لمدرسة حافظ عبد النبي (9.4شكؿ )

محاط مف الجهة الشمالية والشرقية و الجنوبية باراضي عير مستغمة,ومف  الشكؿ اع   يوض  الموقع العاـ
ويظهر بعض العناصر البيئية . 5ـ 0211اساسية لمذكور, مساحة االرض تقريبا يوجد مدرسة الغربية الجهة 

الخارجية في الجهه الجنوبية,باالضافة الي استخداـ   م قؼخ يا الشمسية عمى سط  البناء و مثؿ الم قؼ وال
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 sky lightاستغ ؿ االضاءة الطبيعية مف خ ؿ فتحة السقؼ كاسرات الشمس في الجهة الجنوبية والشمالية,و 
وموقؼ جود بئر لتجميع ميا  االمطار يتـ استخدامه في تنظيؼ المدرسة وبئر اخر لميا  الشرب,ن حظ و و ,

السيارات يتسع الربع سيارات فقط ومنطقة المعب عير كافية وهذ  احد سمبيات المشروع .ومف خ ؿ التحميؿ 
 تـ التركيز عمى التصميـ البيئي . ,حيثن حظ اف خطوط الموقع والبناء ال تتماشى مع خطوط االرض 

 تحميل المساقط االفقية:6.3.4

 :ويتضمف  االدارة و قاعة الفنوف والحرؼ ومختبر حاسوب وث ث فصوؿ دراسية و الطابق االرضي
 (.(10.4الشكؿالبات والمعممات ومطبب صغير,انظر أدراج وكانتيف باالضافة الى الوحدات الصحيه لمط

 
 ,)المصدر:الباحث(فرافات الطابؽ االرضيتوضي  ((10.4الشكؿ

 

 
 :فصوؿ دراسية ومختبر عمـو باالضافة الى ممحؽ ومخزف  2ويتضمف عرفة المدرسات و الطابق االول

لمختبر العمـو ومخزف اخر بجانب السمـ,وجميع هذ  الفراعات مطمة عمى فناء داخمي كما هو موض  

 .((11.4بالشكؿ
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 ,)المصدر:الباحث(وؿالطابؽ االتوضي  فرافات ((11.4الشكؿ

 :الػػػػػػػػػػػى مكتبػػػػػػػػػػػة ومخػػػػػػػػػػػزف صػػػػػػػػػػػغير.انظر فصػػػػػػػػػػػوؿ دراسػػػػػػػػػػػية باالضػػػػػػػػػػػافه  2يتضػػػػػػػػػػػمف الطػػػػػػػػػػػابؽ الثاني
 (:12.4)ؿالشك

 ,)المصدر:الباحث(الثانيتوضي  فرافات الطابؽ ((12.4الشكؿ



www.manaraa.com

53 
 

 العناصر البيئية:7.3.4
تحت االرض و استخداـ عوازؿ تحتوي المدرسه عمى عدة عناصر بيئية مثؿ:الم قؼ و انفاؽ تبريد الهواء 

 بالجدراف واالسقؼ و كاسرات الشمش االفقيه والعمودية والموحات الشمسية .سيتـ التحدث عنها في التفصيؿ.
 (:Roof insulationعزل االسقف)-1

عمى الجزء العموي مف الب طة الخرسانية   sprayfoam isolationسـ   5.2وفقًا لشركة البناء هناؾ حوالي 
 .لمسقؼ

 (:(wall isulationعزل الحوائط  -2

 سـ مف عازؿ البوليستريف بيف الخرسانه والطوب .3وفقا لشركة البناء هناؾ حوالي 

 نظام التظميل:-3

يعتبر نظاـ التظميؿ فعاؿ جدًا,ومع ذلؾ يجب السعي وراء االستفادة بأقصى قدر ممكف مف الطاقة الشمسية في 
الشمس قابمة لمتحرؾ عموديَا حسب زاوية ارتفاع الشمس في الصيؼ كاسرات لذلؾ تـ تصميـ فصؿ الشتاء.

 كغـ. 3والشتاء,مادة الكاسرات حديد مجمفف ال يصدأ ,وزف الكاسرة 

 
 ,)المصدر:الباحث(كاسرات الشمس المستخدمه في المدرسةتوضي  ((13.4الشكؿ

 المالقف :-4

تقـو هذ  الم قؼ بادخاؿ الهواء البارد لي   ((14.4يوجد في الموقع العاـ ث ث م قؼ خارجية  ,انظر الشكؿ 
ـ حتى يتـ تبريد  02الى المبنى مف خ ؿ مرور الهواء عبر األنفاؽ .وتبعد الم قؼ الخارجية مسافة ال تقؿ عف 

 ـ.0.2ـ وارتفاعه  5الهواء ,حيث أف كمما زادت المسافة  تزداد برودة الهواء,عرض النفؽ 



www.manaraa.com

54 
 

 
 ,)المصدر:الباحث(التبريد الخارجيةم قؼ ((14.4الشكؿ

 
 ,)المصدر:الباحث(مخطط أنفاؽ التبريد تحت األرض((15.4الشكؿ
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 الية تبريد اليوا  في المبنى:-

يتـ دخوؿ الهواء  مف الم قؼ الخارجيه و تبريد  عبر االنفاؽ و صعود الهواء عبر الم قؼ الداخميه  ويتـ 
(, ثـ يسخف 16.4المعمارية عبر فتحات تقع اسفؿ جدار الفراغ,انظر الشكؿ)خروج الهواء البارد الى الفراعات 

 (17.4الهواء ويرتفع الى اعمى فيخرح مف الفتحات الموجود  عمى سط  المبنى,انظر الشكؿ )

 
 بارد تخرج هواء(:الفتحات الموجود  اسفؿ الجدار 16.4(:الم قؼ العموية                            الشكؿ)17.4الشكؿ)

 
                           )المصدر:الباحث( ,الية تبريد الهواءتوضي  (:18.4الشكؿ)
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 الموحات الشمسية:-5

في الواجهة الشرقية لممدرسة يوجد لوحات شمسية تعمؿ عمى تدفئة الفراعات في الشتاء ,حيث يوجد فتحات مف 
 (.19.4الداخؿ لتمرير الهواء الساخف,انظر الشكؿ )

 
                           )المصدر:الباحث( ,الموحات الشمسية(:19.4الشكؿ)

 
 )المصدر:الباحث(توضي  الية تسخيف الهواء بواسطة الموحات الشمسية,(20.4الشكؿ)
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 االستنتاجات:8.3.4

  وجود وحدة صحية واحد  في الطابؽ االرضي لمطالبات تعد سمبية مف سمبيات المشروع ,الف الطالب
 سيستغرؽ وقت أطوؿ لموصوؿ الى الوحد  الصحية,يفضؿ تخصيص وحد  صحية في كؿ طابؽ .

 .يفضؿ وضع عرفة المدرسات و حماـ المدرسات في نفس الطابؽ 
 C3,C4,C10  هذ  الصفوؼ يوجد بها نظاـ التدفئة مف خ ؿ الخ يا الشمسية فقط,وال يوجد م قؼ

 تبريد في الصيؼ.
 ئة التعميمية الصحية والمحفزةقدمت المدرسة نموذجا لمبي. 
  تقميؿ استه ؾ الطاقة والميا  باستخداـ مصادر الطاقة المتجددة والنظـ التكنولوجية في التجهيزات

 .الصحية التي تقمؿ مف استه ؾ الميا 
 

 
 الخالصة:9.3.4

النطاقات المعمارية عمى هذا اف االهتماـ المتزايد بتطبيؽ مفاهيـ العمارة البيئية هو أكبر دليؿ عمى أف      
الكوكب لـ تعد بمعزؿ عف القضايا البيئية الممحة, التي بدأت تهدد العالـ وشدت االنتبا  لها في السنوات األخيرة. 

حيث ركز الفصؿ بعد ذلؾ عمى تطبيقات  .فقد تناوؿ هذا الفصؿ الحديث عف مفهـو المدرسة البيئية ومبادئها
, العمارة البيئيةالمختمفة لمتصميـ المعماري لممدارس. ولمتعمؽ أكثر في تطبيقات عناصر البيئة في المستويات 

 المعماريفي مستويات التصميـ  العمارة البيئية قدـ الفصؿ عرض تحميمي لمدارس مختمفة طبقت استراتيجيات
تخدمة بما يتوافؽ واستخمص الباحث مف خ ؿ التقييـ أنه يمكف االستفادة مف بعض التطبيقات والليات المس,لها

 .مدينة الخميؿ, خاصًة وأف الظروؼ المناخية لها تتشابه مع مناخ مدينة الخميؿمع واقع 
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 الفصل الخامس :برنامج المشروع

 

 ة عامة عن مشروع المدرسة البيئيةلمح1.5

 دراسة االحتياجات والعالقات الفراغية لعناصر المشروع 2.5 

 اإلدارة العامة1.2.5

 األنشطة التنموية2.2.5

 األنشطة الترفييية3.2.5

 الخدمات العامة4.2.5

 جدول المساحات3.5
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 برنامج المشروع

 

 لمحة عامة عن مشروع المدرسة البيئية:1.5

لط ب الصفوؼ مف األوؿ حتى السادس توفر شعبتيف لكؿ مستول صفيي  صديقة لمبيئةأساسية تصميـ مدرسة 
  توفير العديد مف الحموؿ المبتكرة التي تحافظ عمى البيئة طالب 52-51يتراوح عدد الط ب في الفصؿ الواحد 

مقترح شخصيية معماريية متمييزة و نموذج   ذات  بحيث  تكوف مدرسة  , لمتعميـ   صحيي  الطبيعية , وتوفر جوي 
 لتصميـ المدارس البيئية في المستقبؿ .

 

 

 دراسة االحتياجات والعالقات الفراغية لعناصر المشروع :2.5 

 العناصر الرئيسية في المدرسة البيئية :

 اإلدارة العامة. .0

 .األنشطة التنموية.5

 .األنشطة الترفيهية.3

 .الخدمات العامة.5

 اإلدارة العامة:1.2.5

الهيئة المسؤؤلة عف شؤوف المدرسة والت ميذ. وهي تتولى أمر اإلشراؼ وتسيير العمؿ في  تتكوف هذ  اإلدارة مف
المشروع. ويجب أف يجمع موقع إدارة المشروع سمتاف أساسيتاف وهما القرب مف المدخؿ الرئيسي, واإلشراؼ 

 عمى جميع النشاطات المختمفة لتنظيـ شؤؤف رواد هذا المشروع وموظفيه.

 لتنموية:األنشطة ا2.2.5

مهمة هذ  األنشطة تزويد رواد هذا المشروع بمختمؼ أنواع العمـ والثقافة وذلؾ مف خ ؿ المشاركة في فعاليات 
 المدرسة ... أهـ عناصر هذا النشاط :
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 تختص بإعطاء الحصص لمط ب وتأهيمهـ عمى االنخراط في المجتمع بشكؿ واعي. قاعات التدريس :
بداعاتهـ وابتكاراتهـ وتعتمد عمى أساليب بسيطة في  التدريس ولكف يجب أف تراعي مواهب الط ب وا 

 واف تهيئ الفرصة أمامهـ مف أجؿ إط ؽ العناف ألفكارهـ.
 تشكؿ ركف ثقافي مهـ بالمشروع. وتضـ كتب وصحؼ ومج ت ونشرات دورية وعالمية بمغات المكتبة :

التدريس وبكؿ ما هو جديد في مختمفة, وتشمؿ مواضيع عامة ومتنوعة ومواضيع خاصة بمجاالت 
 عالـ الدراسة. 

  تضـ فعاليات ثقافية مختمفة مف ورش عمؿ وندوات وعيرها مف االمور التي قاعة متعددة االعراض :
 تخدـ التعميـ. وتكوف عمى صمة قوية بفراغ عاـ, ويفضؿ أف تكوف قربية مف المدخؿ.

 وب لتطوير مهارات الط ب, وجعمهـ : يضـ هذا المختبر عدد كاؼ مف أجهزة الحاسمختبر حاسوب
 عمى دراية تامة بأهـ التكنولوجيا والتطورات الحديثة. 

 

 األنشطة الترفييية:3.2.5

 أهـ فعاليات هذ  األنشطة:-

 وهدفها التخفيؼ مف ضغط الدراسة وتوفير هدوء األعصاب لمط بقاعة موسيقى : 

 السمة تقريبا مع توفير مدرج جانبي وعرفة الستراحة : وتكوف بأبعاد ممعب كرة القاعة الرياضية المغمقة

الط ب ومخزف لممعدات الرياضية, ويفضؿ أف يكوف موقعها ذو ع قة مباشرة مع عرؼ الغيار 

 والحمامات.

 يقترح توفير ممعبيف )ممعب كرة سمة وممعب كرة يد(. الفعاليات الرياضية المكشوفة والم عب الرياضية :

 الشمس واتجاهات الرياح وزوايا التوجيه.ويجب مراعاة حركة 

 مف أجؿ تطوير القدرات الفنية لدل الط ب.مشغؿ الفنوف : 

 

 الخدمات العامة:4.2.5

 ويراعى أهمية الفصؿ بيف حمامات المدرسيف وحمامات الط ب.حمامات : 

 مكاف لمص ة. 
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 مف  5ـ011واحدة لكؿ : أنظمة وقوانيف البناء تحدد سيارة مواقؼ لمسيارات وحاف ت نقؿ الط ب

مساحة الفراغ الداخمي. توزع لمواقؼ سيارات المدرسيف ورواد المشروع, باإلضافة لمواقؼ سيارات 

 الخدمة وحاف ت نقؿ الط ب.

 

 جدول المساحات:3.5 

 ( مساحات األنشطة التنموية:1.5جدوؿ )

 المساحة لكل وحدة)متر مربا( عدد الوحدات  الفعالية
 21 0 مختبر حاسوب

 21 0 مكتبة 

 21 0 مختبر عموم

                                       22 0 مختبر فيزيا 

                               22 05 قاعات دراسية

 

 

 ( األنشطة الترفيهية:2.5جدوؿ )

 المساحة لكل وحدة)متر مربا( عدد الوحدات الفعالية

 25 0 قاعة الموسيقى

 021 0 مشغل الفنون

 321 0 القاعة الرياضية المغمقة

 22.2 0 مرافق القاعو الرياضية
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 ( االدارة العامة:3.5جدوؿ)

 مساحة لكل وحدة)متر مربا( عدد الوحدات الفعالية
 005 0 مدخل البيو 

 51.3 0 ادارة المدرسة
 22 0 قاعة الييئة التدريسية

 02 0 مشرف تربوي
 55.5 0 عيادة

 31.2 0 الصحيةالوحدات 
 

 ( الخدمات العامة:4.5جدوؿ )

 مساحة لكل وحدة)متر مربا( عدد الوحدات الفعالية
 31 5 وحدات صحية

 - - مناطق الجموس والممرات
 21 0 كافتيريا

 02 0 غرفة كيربا 

 02 0 يكانغرفة ميك
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 الفصؿ السادس:

 اختيار وتحميؿ الموقع المقترح 

 

 نبذة عن مدينة الخميل 1.6

 تضاريس مدينة الخميؿ 1.1.6

 المناخ في مدينة الخميؿ 2.1.6

 تحميل أرض المشروع2.6

 التصميمية لممشروعالفكرة 3.6
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 نبذة عن مدينة الخميل :1.6

 الموقع:                 -
كػػػػػػػػـ مػػػػػػػف مدينػػػػػػػػة  32تقػػػػػػػع مدينػػػػػػػة الخميػػػػػػػػؿ فػػػػػػػي جنػػػػػػػوب الضػػػػػػػػفة الغربيػػػػػػػة, وعمػػػػػػػػى بعػػػػػػػد حػػػػػػػوالي    

متػػػػػػػػػػرا فػػػػػػػػػػوؽ سػػػػػػػػػػط  البحػػػػػػػػػػر , يصػػػػػػػػػػؿ إليهػػػػػػػػػػا طريػػػػػػػػػػؽ رئيسػػػػػػػػػػي  951القػػػػػػػػػػدس , وترتفػػػػػػػػػػع الخميػػػػػػػػػػؿ 
يربطهػػػػػػػػػا بمدينػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيت لحػػػػػػػػػـ والقػػػػػػػػػدس وطػػػػػػػػػرؽ فرعيػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػمها بالمػػػػػػػػػدف والقػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػة 

دف عسػػػػػػػػػػػق ف والرممػػػػػػػػػػػة ويافػػػػػػػػػػػا , الخميػػػػػػػػػػػؿ, عمػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػافة قصػػػػػػػػػػػيرة يسػػػػػػػػػػػرت لهػػػػػػػػػػػا االتصػػػػػػػػػػػاؿ بمػػػػػػػػػػػ
تنتشػػػػػػػػر فيهػػػػػػػػا العيػػػػػػػػوف وخاصػػػػػػػػة فػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػة المحػػػػػػػػػيطة بالمدينػػػػػػػػة وأهمهػػػػػػػػا ينػػػػػػػػابيع الفػػػػػػػػوار التػػػػػػػػي 

مركػػػػػػػػػػز المعمومػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػوطني  المصػػػػػػػػػػدر:).جػػػػػػػػػػرت مياههػػػػػػػػػػا بأنابيػػػػػػػػػػب لتزويػػػػػػػػػػد المدينػػػػػػػػػػة بميػػػػػػػػػػا  الشػػػػػػػػػػرب 
 (الفمسطيني

 

 
 : موقع وحدود مدينة الخميؿ0الخريطة 

 التطبيقيةالمصدر : معهد االبحاث 
 سبب التسمية :-

سنة )قرية أربع( , وقػد بنيت عمى سف   2211كػاف االسـ الذي أطمقه الكنعانيوف عمى هذ  المدينة قبؿ 
جبؿ الرميدة , فيما بعد سميت المدينة الجديدة )الخميؿ( نسبة إلى خميؿ الرحمف النبي إبراهيـ عميه 

 المصدر:). .يؿ. جهاز االحصاء المركزي الفمسطيني ؽ.ـ إبراهيـ الخم 0212الس ـ عندما نزلها سنة 

 (مركز المعمومات الوطني الفمسطيني
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 السكاف:-

نسػػػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػػػػنهـ  2110325فػػػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػػػة الخميػػػػػػػػػػػؿ  5101بمػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػدد السػػػػػػػػػػػكاف فػػػػػػػػػػػي منتصػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػاـ 
 نػسمة مػف اإلنػاث. 5950029نسمة ذكور و 3120022

 

 تضاريس مدينة الخميل : 1.1.6

عمػػػػػػػػػػػى مدينػػػػػػػػػػػة الخميػػػػػػػػػػػؿ , ويتخممهػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػض السػػػػػػػػػػػهوؿ واألوديػػػػػػػػػػػة ويجػػػػػػػػػػػاور سػػػػػػػػػػػيطرت الطبيعػػػػػػػػػػػة الجبميػػػػػػػػػػػة 
 المناطؽ الجبمية المناطؽ الصحراوية وشبه الصحراوية .

الجبػػػػػػػػػػاؿ : تعتبػػػػػػػػػػر جبػػػػػػػػػػاؿ الخميػػػػػػػػػػؿ أطػػػػػػػػػػوؿ وأعػػػػػػػػػػرض مجموعػػػػػػػػػػة جبػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي فمسػػػػػػػػػػطيف  . أ
 ـ. 0151ـ الى 551ويتراوح ارتفاعها 

نقػػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػػا  األوديػػػػػػػػػػة : تختػػػػػػػػػػرؽ أراضػػػػػػػػػػي المحافظػػػػػػػػػػة مجموعػػػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف األوديػػػػػػػػػػة ت . ب
 األمطار الهاطمة عمى مرتفعات الخميؿ .

السػػػػػػػػػهوؿ : نظػػػػػػػػػرا لسػػػػػػػػػيطرة الطبيعػػػػػػػػػة الجبميػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى أراضػػػػػػػػػي المحافظػػػػػػػػػة فهنػػػػػػػػػاؾ نػػػػػػػػػدرة  . ت
 في األراضي السهمية تتخمؿ المرتفعات عمى شكؿ أشرطة ضيقة .

 

 المناخ في مدينة الخميل : 2.1.6

المتوسػػػػػػػػػػط الػػػػػػػػػػذي يتصػػػػػػػػػػؼ بأنػػػػػػػػػػه يتميػػػػػػػػػػز منػػػػػػػػػػاخ مدينػػػػػػػػػػة الخميػػػػػػػػػػؿ بانتمائػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػػاخ البحػػػػػػػػػػر األبػػػػػػػػػػيض 
حػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػيفا بػػػػػػػػػارد شػػػػػػػػػتاء , اال أف وجػػػػػػػػػود المدينػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى سمسػػػػػػػػػمة جبميػػػػػػػػػة يحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػرارة صػػػػػػػػػيفا , 

 حيث تسود الرياح الغربية في المنطقة معظـ أياـ السنة .

 

 أوال : األمطار و الرطوبة النسبية :

 تتسػػػػػػػػػػاقط األمطػػػػػػػػػػار عمػػػػػػػػػػى ربػػػػػػػػػػوع مدينػػػػػػػػػػة الخميػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي أواخػػػػػػػػػػر فصػػػػػػػػػػؿ الخريػػػػػػػػػػؼ وعمػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػوؿ
فصػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػتاء وفػػػػػػػػػػي أوائػػػػػػػػػػؿ فصػػػػػػػػػػؿ الربيػػػػػػػػػػع , وتقػػػػػػػػػػدر كميػػػػػػػػػػة األمطػػػػػػػػػػار التػػػػػػػػػػي تهطػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى 

ممػػػػػػػػـ سػػػػػػػػنويا , وتبمػػػػػػػػ  ذروتهػػػػػػػػا فػػػػػػػػي شػػػػػػػػهر كػػػػػػػػانوف الثػػػػػػػػاني , كمػػػػػػػػا  211المدينػػػػػػػػة مػػػػػػػػا يزيػػػػػػػػد عػػػػػػػػف 
مركػػػػػػػػػػػػػػز المعمومػػػػػػػػػػػػػػات  المصػػػػػػػػػػػػػػدر:). % .22أف معػػػػػػػػػػػػػػدؿ الرطوبػػػػػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػػػػػبية فػػػػػػػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػجؿ 

 (الوطني الفمسطيني
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 ثانيا: الرياح : 

 تتعرض المدينة لنوعيف مف  الرياح : 

الريػػػػػػػػػػػاح الجنوبيػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػرقية والريػػػػػػػػػػػاح الشػػػػػػػػػػػمالية الشػػػػػػػػػػػرقية , وهػػػػػػػػػػػي ريػػػػػػػػػػػاح جافػػػػػػػػػػػة  . أ
 حارة صيفا وباردة شتاًء.

الريػػػػػػػػػاح الشػػػػػػػػػمالية الغربيػػػػػػػػػة : وهػػػػػػػػػي رطبػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػاطرة شػػػػػػػػػتاًء وأحيانػػػػػػػػػا تكػػػػػػػػػوف عربيػػػػػػػػػة  . ب
أو جنوبيػػػػػػػػػػػػػة عربيػػػػػػػػػػػػػة , وفػػػػػػػػػػػػػي فصػػػػػػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػػػػػػيؼ تمطػػػػػػػػػػػػػؼ الجػػػػػػػػػػػػػو وتخفػػػػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػػػف 

 .درجات الحرارة 
 عقدة . 05متوسط سرعة الرياح الجنوبية الشرقية 
 عقدة . 52متوسط سرعة الرياح الشمالية الغربية 

 ثالثا: درجات الحرارة : 

   درجة مئوية . 01.2متوسط درجات الحرارة شتاًء يبم 
   درجة مئوية . 51.2متوسط درجات الحرارة صيفا يبم 
   درجة مئوية . 02.2متوسط درجات الحرارة عمى مدار العاـ يبم 

  

 
 تحميل أرض المشروع:2.6
 
 مف الشماؿ إلى الواقعة "الرامة حـر بئر" منطقة في الخميؿ, مدينة أراضي عمى , في فمسطيف المقترح الموقع يقع

 وتقع .الخميؿ بمدية خرائط حسب البحر سط  فوؽ 979 إلى 975 مف كنتور خطوط فيه ويمر .الخميؿ مدينة

 .دونـ 2حالمقتر  الموقع مساحة تبم  .الجورة راس إلى الواصؿ الفرعي الشارع جانب عمى األرض قطعة
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 فمسطيف الخميؿ, الخميؿ, بمدية , التخطيط قسـ , العاـ الموقع تحميؿ(1.6)شكؿ

 

 بالمحيط الموقا عالقة : 
 : واستعماالتو المحيط بتخطيط الموقا عالقة-

 , والسكني التجاري الصعيديف عمى عمرانياً  نمواً  الجورة رأس الى الواصؿ بالشارع والمحيطة القريبة المنطقة تشهد
 بالخدمات يتعمؽ فيما عامة بصفة جيد المنطقة هذ  في االجتماعية الخدمات مف الموجود المستول وُيعد

 .وتوفرها األساسية
 

 :) والمشاة السيارات(الحركة عالقات -
 عف ما نوعا بعيد الموقع ,المقترح الموقع إلى لموصوؿ تتفرع مناسبة رئيسية سيارات بشبكة مخدـو المنطقة محيط
 .الخميؿ مدينة داخؿ إلى الواصؿ الرئيسي الشارع
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 : المحيطة الشوارع-
 .الجورة راس الى المؤدي الشارع مف يتفرع فرعي شارع طريؽ عف المقترح الموقع إلى الوصوؿ يتـ
 : الضوضا  -

 أي الييسبب هاولكنصالة افراح  سوا محيطه في يوجد وال سكنية منطقة داخؿ فالموقع بالهدوء, الموقع يتميز
 فترة الصباح.  ازعاج

 : والخدمات المرافق-
 الصرؼ وخدمات والماء الكهرباء خدمات تتوفر حيث .ما نوعا جيدة الموقع لمحيط التحتية البنية

  .وم ئـ معبد الموقع إلى الواصؿ والطريؽ.الصحي
 

 : الموقا طبوغرافية -
 نحو منخفضا  يتجه ميؿ ولمموقع .الزيتوف أشجار فيه تتوفر حيث زراعية بكونها أرضه تمتاز  المقترح الموقع
 الخميؿ. بمدية خرائط حسب 979 إلى 975 مف كنتور خطوط فيه يمر حيث .الجنوب

 
 : الشمس حركة-

 الظؿ تأثير تحديد بهدؼ وذلؾ المعماري, التصميـ في المعمارية األسس أهـ مف الشمس حركة دراسة تعتبر
 صناعية, إنارة إلى تحتاج التي والمناطؽ طبيعي بشكؿ إنارتها يتـ سوؼ التي المناطؽ أي ولمعرفة والظ ؿ
 دراسة وبعد .استخدامها إلى الحاجة عدـ أو الشمسية الكواسر استخداـ إلى الحاجة مدل معرفة إلى باإلضافة
 ما أقرب تكوف أنها حيث لمشمس الشرقية الشمالية الجهة مف يتعرض المقترح الموقع اف ي حظ لمموقع تحميمية
 وبعدها الشمس, لشروؽ طويمة لساعات تعرضا الواجهات أكثر تعتبر فإنها فمذلؾ الشمس, شروؽ لموقع يكوف
 إلى الضحى وقت عند لمشمس تتعرض الجنوبية الشرقية الواجهة فإف نفسها حوؿ الشمس دوراف ومع

 الواجهة تتعرض حيف في المغيب, إلى الظهيرة بيف ما لمشمس الغربية الجنوبية الواجهة تتعرض الظهيرة,بينما
 .جدا قصيرة لفترة وذلؾ المغيب عند لمشمس الغربية

 
 : الرياح حركة-

 مف مباشر بشكؿ التصميـ عممية عمى تؤثر ألنها وذلؾ المعماري التصميـ في مهما عنصرا الرياح تعتبر
 :التالية الرياح أنواع إلى تتعرض المنطقة أف ي حظ الرياح حركة دراسة وبعد لذلؾ والتوجيه, الفتحات حيث

 
 :إلى وتقسـ معتدلة وخفيفة عاصفة قوية بيف تتراوح رياح وهي  : الشرقية  الرياح - 

 .وأيموؿ آب شهري أواخر في تهب جافة حارة  رياح -  
 .الخريؼ فصؿ وآخر الشتاء فصؿ أوؿ في تهب األمطار هطوؿ وتسبؽ وجافة باردة  رياح  -
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 .بالغبار محممة وتكوف الشتاء, فصؿ في النهار وسط في عادة تهب رياح وهي :الغربية الرياح - 
 .أيار شهر وأواخر الربيع فصؿ في وتهب والرماؿ بالغبار محممة وجافة حارة رياح وهي :الخماسيف رياح - 
 
 

 
 )المصدر:الباحث(,) الرياح و الشمس حركة ( الموقع تحميؿ2.6)شكؿ)

 

 )المصدر:الباحث( ,استعماالت االراضي3.6)شكؿ)
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 )المصدر:الباحث( ,ارتفاعات المباني المجاورة4.6)شكؿ)

  

 

 الفكرة التصميمية لممشروع:3.6

النموذجية في تصميـ المدرسة تقـو فكرة المشروع عمى اساس تصميـ مدرسة بيئية مع مراعاة المعايير المعمارية 
 و توفيرالبيئية, وتوفير جميع العناصر التي تجعؿ هذ  المدرسة مميزة مف ناحية وظيفية واجتماعية ومعمارية.

تصميـ انشائي مرف يتي  حرية تقسيـ الفراعات المدرسية. و توظيؼ مواد البناء الحديثة في النظاـ االنشائي, 
وزجاج وحجر في تناعـ مبسط ينسجـ مع المناخ المعتدؿ لمدينة الخميؿ.  وفي معالجة الواجهات مف خرسانة

 واستخداـ الكواسر العمودية واالفقية لمحماية مف اشعة الشمس في الجهة الجنوبية.
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 عو ر شملا تاططخم:اباسلا لصفلا
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 المصادر والمراجا:
 
 البيئة والعمارة ,أ.د.محمد عبد العاؿ ابراهيـ.-
 البيئة والفراغ,أ.د.عمي رأفت.-
 والمناخ,د.هاشـ عبود الموسوي.العمارة -
 العناصر المناخية والتصميـ المعماري ,د.سعيد عبد الرحيـ بف عوؼ .-
 الدليؿ االرشادي لتصميـ المباني الموفر  لمطاقة .-
 .5112متطمبات وزراة التربية والتعميـ,-
 .5100مشروع تخرج /تصميـ مدرسة خضراء,-
 نوفرت.-
-(http://www.eng2all.net/forum/engineering3855/) 

http://m3mare.com- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



www.manaraa.com

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	الفهرس.pdf
	جامعة-بوليتكنك-فلسطين.pdf

