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 اإل٘ذاء

 

 ثغُ هللا اٌشحّٓ اٌشح١ُ

 

( فغ١شٜ هللا ػٍّىُ ٚسعٌٛٗ ٚاٌّؤِْٕٛ اػٍّٛالً  ) 
105سكرة التكبة: ) )  

 

 اٌصبٌح١ٓ  س٠بض فٟ حغًٕب ٔجبرًب جزٟٛٔأٔ اٌز٠ٓ إٌٝ

 ٚأثٟ، أِٟ ُ٘أػّبس ٌٟ ٚٚ٘جٛا
 

رٛأَ سٚحٟ ٚسف١مخ دسثٟ .. إٌٝ صبحجخ اٌمٍت اٌط١ت ٚإٌٛا٠ب  اٌٝ

  اٌصبدلخ

فٟ ٘زٖ اٌذ١ٔب اٌمبع١خ صٚخزٟ  اٌىفبذسحٍخ  سافمزٕٟ ِٓ إٌٝ

.ب١ٌخاٌغ   
 

  إٌٝ أعبرزرٟ

 صِبلئٟ  أعبرزرٟ إٌٝ

  ٌآلخش٠ٓ ءٌزضٟإٌٝ اٌشّٛع اٌزٟ رحزشق 

  إٌٝ وً ِٓ ػٍّٕٟ حشفب

  ساخ١بً ِٓ اٌٌّٛٝأ٘ذٞ ٘زا اٌجحث اٌّزٛاضغ 

 ٠دذ اٌمجٛي ٚإٌدبذ أْػض ٚخً 
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 ممخص البحث
 الجانب كعند أخذ   اإلنسافأىـ المؤثرات عمى حياة  تعتبر التكنمكجيا الحديثة مف

التي يشغميا  المباني ي   اإلنسافالتكنمكجيا أثرت تأثيرا كبيرا عمى راحة  أف تجد ليا االيجابي
سكاء لمسكف أك لمعمؿ  كقد تفاكتت درجة االستفادة مف دكلة الي أخرل حسب مدل تطكر ىذه 

يا لمكاد كتقنيات استخدامطكرت  ي تمف الدكؿ  الكثير  كىناؾ الكعع االقتدادمالدكؿ كحسب 
   كيظير ذلؾ جميا  ي معالميا المعمارية.لبناء الحديثةا

متطكرة  ستجدىا  حديثة بناءكتقنيات  التي تستخدـ مكاد مسطيف بالدكؿ المتطكرة  تـ مقارنة كاذا ما
 .كمتأخرة  ي بععيا جكانبال ي بعض 

بسبب ندرة االبحاث كالدراسات التي تناكلت مكاد تأتي أىمية ىذا البحث  ي تناكلو ليذا المكعكع 
 تلحق التي ةالمناخي التغيرات بسبب كتقنيات البناء الحديثة  كما تاتي اىمية ىذا البحث أيعا

 ي  االعتبارخذ ذلؾ بعيف أ المبانيعمى مدممي    مما يستكجباألخيرةسنكات البقطاع غزة  ي 
تمكف  ما مدلحيث تكمف مشكمة البحث  ي   المبنىاد البناء المناسبة لغالؼ مك ل ىـاختيار 

 كذلؾ  المتطمبات البيئية المناسبة داخؿ المباني تحقيؽالمباني  ي قطاع غزة مف  مدممي
 .لممبنى الخارجي غالؼال ي  المناسبة باستخداـ تقنيات البناء الحديثة

تقنيات البناء الحديثة  ي غالؼ  استخداـييدؼ ىذا البحث الي استنتاج مدل  كذلؾ 
 مكاد كتقنيات البناءلتعرؼ عمى الي ا ييدؼ أيعاكذلؾ لتك ير بيئة داخمية مناسبة    المباني

 .بيئة داخمية مناسبةالحديثة لتحقيؽ 

  قطاع غزة مباني ي تك ير المتطمبات البيئية داخؿ  قدكرعمى كجكد كتقكـ  رعية البحث 
 ي الغالؼ الخارجي  المناسبة البناء الحديثة كمكاد تقنياتلالمدمميف  استخداـبسبب عدـ  كذلؾ
 مكاد كتقنيات البناء أف استخداـ ككذلؾ عمى  انيبيئة مناسبة لشاغمي المب لتحقيؽ   كذلؾلممبنى

 أف يك ر بيئة مالئمة لساكني المبنى . والحديثة  ي الغالؼ الخارجي لممبنى يمكن
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 المراجع عمى الطالعؿ اخال مف كذلؾ  كاالستنباطي االستقرائي المنيج عمىكقد اعتمدت الدراسة 
 كمدل أىمية كتطرؽ ىذا المنيج الى   التحميمي الكدفي المنيج كذلؾ تـ استخداـ  كالدكريات
 كتحميؿ كدؼ الى المنيج ىذا تطرؽ كما تقنيات البناء الحديثة  ي أغمفة المباني  استخداـ
االستبانة  كمف نتائج ىذا البحث أنو ال بد مف االعتماد عمى المدادر الطبيعية   نتائج كتفسير

مثؿ تحسيف مستكل اليكاء كالشمس الداخمة لممباني  كذلؾ  اف الحكائط الخارجية كاالسقؼ مف 
 ىذا البحثأىـ عنادر البناء لممحا ظة عمى بيئة داخمية جيدة  كمف التكديات التي خمص الييا 

كلكف  كرم استخداـ عازؿ حرارم خارجي لحماية المباني مف العكامؿ الخارجيةمف العر  أنو
لتك ير بيئة داخمية جيدة  باإلعا ة   كذلؾ مكعحة  ي البحث بتقنيات حديثة لـ تستخدـ سابقا
كابعادىا كتكجيييا  كنكع  كنكع الفتحات   مثؿ تكجيو المبنى األخرللألخذ بعيف االعتبار العكامؿ 

 .المستخدـ ـاأللمنيك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 XV 

Abstract 

 
The modern technology is one of the most important factors that affecting on 

human life, and when you take its positive side you will find that it had a major 

impact on human comfort in buildings that are occupied by him either for housing 

or work, The degree of benefit have varied from state to state depending on the 

evolution of these countries and according to the economic situation. A lot of 

countries have developed in their use of the modern construction materials and 

techniques, and it appears clearly in their architectural landmarks. 

If Palestine were compared with advanced countries that use the modern 

construction materials and techniques, it will be found as advanced in some 

respects and in some of them limited. 

The importance of this research is in dealing with this topic although the 

scarcity of research and studies that addressed the modern construction 

materials and techniques. Moreover; the importance of this research 

comes because of  the  Gaza Strip’s concern about  climatic changes in the 

recent years , which requires from the buildings’ designers to  take into 

their accounts the selection of  appropriate building materials for the 

external casing of the building, hence the research’s  problem lies in the 

ability of the buildings’ designers in the Gaza Strip to achieve the suitable 

environmental requirements inside the buildings  using appropriate 

modern construction techniques in the external casing of the building. 
This research also aims to conclude the extent of the use of modern construction 

techniques in the covering of the buildings, so as to provide a suitable internal 

environment, as well as to identify the modern construction materials and 

techniques to achieve indoor proper environment. 

The research assumes that there are  deficiencies in the provision of 

environmental requirements within the buildings of the Gaza Strip due to the 

non-use of the designers for  the appropriate modern construction materials and 

techniques  in the external casing of the building in order to achieve suitable 

environment  for the occupants of the buildings, in addition,  the use of modern 

construction materials and techniques in the outer casing of the building can 

provide a proper environment for the residents of the building. 

The study relied on inductive and deductive approach  by reading references and 

bulletins, as well as the use of descriptive analytical methodology  which touched 

on the importance and the extent of the use of modern construction techniques in 

the casing of buildings and also touched on the describe , analyze and interpret 

the results of the questionnaire. One of the results of this research that we must 

depend on the natural resources such as improving air level and the sun entering 

the buildings, as well as the external walls and roofs are main building elements 

to maintain good indoor environment. The recommendations of this research 

focused on the necessity to use an external thermal insulator to protect buildings 

from external factors using the modern techniques which previously not used as 

described in the research, so as to provide a good indoor environment, in addition 

to take into consideration other factors such as directing the building, the type of 

openings and their dimensions and directions, and the used aluminum type. 
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 :مقدمة
 يةاإلنسانكتمبية احتياجاتو   اإلنسافلراحة  يساساأل كافالمالمبنى ىك  أفمما ال شؾ  يو 

أ عؿ ما يتكدؿ اليو مف تطكر  ي مكاد  استخداـعمى  االنساف   كمنذ مئات السنيف يعمؿ
مف المخاطر المحيطة كمف الظركؼ المناخية السيئة   البناء لمكدكؿ الي بيئة مناسبة تقيو

خر بحسب تقدـ ىذا البمد آىذا التطكر  ي تقنيات البناء الحديثة مف بمد الي  استخداـكيختمؼ 
كنمكه كمستكاه االقتدادم  كقد ساعد كثيرا التطكر العممي كالتكنمكجي  ي تطكير العمارة   حيث 

قنيات البناء الحديثة لتك ير بيئة مناسبة لراحة ساكني التكنمكجيا كت استخداـدأب دكما عمى 
 المبنى.

 حيث دديقة لمبيئة   مبانيددقاء البيئة  ي ايجاد اازدادت ديحات  األخيرةك ي العقكد 
التي تدعك  المعمارية التكجيات مف العديدكمع  البيئة مع متكا قة المباني بعض ىذه أدبحت

حيث يعكد  المبانيلمدداقة مع البيئة  كمف ىنا يأتي دكر الميندسيف المدمميف المعمارييف ليذه 
كاختيار تقنيات البناء الحديثة  كذلؾ ايجاد ابنية مالئمة  المباني ي تدميـ  يساساألليـ الدكر 
 األخرلالتطكر العممي كالتغيرات المناخية كالمؤثرات  االعتبار اخذا بعيف   اإلنسافالحتياجات 
 .المبانيعمى تدميـ 

الي الغالؼ الخارجي  يتطرؽ فال بد لمباحث أ كاف عف تدميـ المبنى تطرؽالبالطبع عندـ ك 
و يعكس الشكؿ الخارجي لممبنى كشخدية المبنى التي أنيتو مف عدة نكاحي اكليا ألىملممبنى 

مف ناحية  االمـيعكس الطابع المعمارم كثقا ة كتاريخ  أيعاك تميزه عف غير مف ناحيو الكظيفة 
غالؼ المبنى يساعد عمى تك ير بيئة داخمية جيدة لشاغمي المبنى كىك   إفكمف ناحية اخرل 

 .إف شاء اهللسيككف محكر دراستنا 
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 أىمية الدراسة:
 البحث  ي االتي: أىميةتتمثؿ 

تأتي أىمية ىذا البحث  ي تناكلو ليذا المكعكع بسبب ندرة االبحاث كالدراسات التي 
التغير المناخي الذم لحؽ  أىمية الدراسة بسبب أيعا تأتيتناكلت مكاد كتقنيات البناء الحديثة   ك 

 البركدة الشديدةمف ارتفاع كبير  ي درجات الحرارة ديفا الي    األخيرةسنكات البقطاع غزة  ي 
كالذم يستكجب عمى مدممي   Global Warming كذلؾ نتيجة االحتباس الحرارم   شتاءن 

البناء المناسبة لغالؼ المبنى  كتقنيات مكادل ىـ ي اختيار  االعتبار خذ ذلؾ بعيف أ المباني
 المناخية المختمفة لتحقيؽ بيئة جيدة لشاغمي المبنى. لحماية المبنى مف الظركؼ   كذلؾالخارجي

 أىداؼ الدراسة :
 يتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمبحث  يما يمي :

التي تساعد المصمميف في قطاع غزة عمى اختيار ك  ، البناء الحديثة كتقنيات التعرؼ عمى مكاد
 بما يحقؽ جكدة البيئة الداخمية لشاغمي المبنى. ، التصميـ االمثؿ لغالؼ المبنى

 : اليةالفرعية الت األىداؼكذلؾ مف خالؿ تحقيؽ 
  الغالؼ الخارجي لممبنى  ي تك ير الراحة لساكني المبنى. أىميةالتعرؼ عمى 
 مبانيتحديد الكظائؼ التي تؤدييا تقنيات المكاد الحديثة  ي جكدة البيئة الداخمية لم. 
 المناخية الظركؼ مكاجية عمى كالكفاءة بالقدرة تتمتع قطاع غزة أبنية  ي تك ير 

 مف تقنيات البناء الحديثة  ي مكاجية ذلؾ. مستفيدة المختمفة  
  الفمسطيني  ي غزة  المستشفى التركي مبنىتدميـ غالؼ  كيفية االستفادة مفمعر ة

  كقد تـ زةي تركيا كينفذ حاليا  ي قطاع غ  المبنى دمـ حيث كحالة دراسية كذلؾ
 استخداـ بعض مكاد كتقنيات بناء جديدة مقارنةن لقطاع غزة.

 .التعرؼ عمى الدراسات السابقة كاالستفادة منيا 

 المشكمة البحثية:
المتطمبات البيئية المناسبة داخؿ  تحقيؽفي قطاع غزة مف  المباني مصمميتمكف  ما مدل

 ؟ لممبنى الخارجي غالؼالتقنيات البناء الحديثة في  استخداـب كذلؾ المباني
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 منيج الدراسة:
 : النظرية الدراسة :أكالن 

 المراجع عمى الطالعؿ اخال مف كذلؾ  كاالستنباطي االستقرائي المنيج عمى تعتمد
 ذات االليكتركنية كالمكاقع كاألجنبية العربية األكاديمية كالدراسات الكتابات استقراءك   كالدكريات
 .البحث بمجاؿ العالقة

 العممية كالتحميمية: الدراسة :ثانيان 
 المدمميف كالباحثيف  آلراء التطرؽ خالؿ مف كذلؾ  التحميمي الكدفي المنيج استخداـ

 الى المنيج ىذا تطرؽ كما تقنيات البناء الحديثة  ي أغمفة المباني  استخداـ كمدل أىمية حكؿ
االستبانة  مف خالؿ عدد مف المحددات التدميمية لمكاد كتقنيات   نتائج كتفسير كتحميؿ كدؼ

 البناء المستخدمة  ي غالؼ المبنى.

 فرضية البحث :
 استخداـ ندرةقطاع غزة بسبب  مباني ي تك ير المتطمبات البيئية داخؿ  ىناؾ قدكر

بيئة مناسبة  لتحقيؽ ي الغالؼ الخارجي لممبنى  المناسبة البناء الحديثة كمكاد تقنياتلالمدمميف 
 لشاغمي المبنى.

يكفر  أف والحديثة في الغالؼ الخارجي لممبنى يمكن مكاد كتقنيات البناء استخداـ أف أك بمعنى آخر:
 .بيئة مالئمة لساكني المبنى 

 دكات الدراسة:أ
 الكتب كالمراجع التي تناكلت بعض أك أجزاء مكعكع البحث. -1
 .المنشكرة كغير المنشكرةالدراسات األبحاث ك ك المجالت كالدحؼ  -2
 مكاقع االنترنت المعتمدة لمؤسسات كجامعات كمراكز أبحاث عالمية. -3
 الباحث بتكزيعو كتحميمو.  اـنتائج االستبياف الذم  -4
 اشراؼ الباحث عمى مشركع انشاء المستشفى التركي الفمسطيني. -5
 تجربة عممية قاـ بيا الباحث. -6
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 حدكد البحث: 
العديػػد مػػف المبػػاني التػي اسػػتخدمت تقنيػػات كمػػكاد حديثػػة  ػػي غال يػػا شػمؿ حػػدكد البحػػث ي

اـ الباحػث بمعاينتػو  ػي السػعكدية  قاـ الباحث بمعاينتيػا  ػي تركيػا  كمنيػا مػا قػ ما الخارجي  منيا
  ي قطاع غزة. أك

 معكقات الدراسة: 
 قمة كجكد دراسات سابقة متخددة  ي نفس مجاؿ البحث. -1
 زة قمؿ مف كجكد مكاد بناء حديثة.الحدار المفركض عمى قطاع غ -2
يػػة اسػػتخداميا قميمػػة بسػػبب كانغالبيػػة التقنيػػات كالمػػكاد الحديثػػة غاليػػة الػػثمف ممػػا يجعػػؿ إم -3

 الكعع االقتدادم الدعب  ي قطاع غزة.
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 -:اٌغبثمخ  اٌذساعبد    

االطػػالع عمػػى الدراسػػات السػػابقة لالسػػتفادة مػػف الخبػػرات كالدراسػػات التػػي  أىميػػةتػػأتي  
لمستعممي الفػراغ  كذلػؾ بسػبب عػدـ اىتمػاـ المالػؾ  جيدةالبيئة كال المتطمبات المناخيةلتك ير  تمت

 مع مراعاة خدكدية  دراسة كؿ حالة بدكرة منفردة.  كالمدمـ بالحمكؿ المناخية المطمكبة 
 

  ى:األكلالدراسة 
 "  تأثير تصميـ الغالؼ الخارجي لممبنى عمى االكتساب الحرارم كالراحة الحرارية لممستعمميف" 

 محمد عبد الفتاح العيسكم  إعداد

 رسالة ماجستير في التصميـ البيئي -قسـ اليندسة المعمارية - إشراؼ

 ـ2111مارس  -جامعة القاىرة –كمية اليندسة 

كارتباطيػػا بتطػػكر النظريػػات التكنمكجيػػة   تطػػكر العمػػارة مػػدم دراسػػة األطركحػػة تتنػػاكؿ ىػػذه
 .ةاالنشائيك 

إىتمػاـ ت المشكمة البحثية ىي إىماؿ المتطمبػات المناخيػة لمسػتعممي الفػراغ بسػبب عػدـ كانكقد 
 المدمميف بالحمكؿ المناخية المطمكبة لتحقيؽ راحة حرارية.

التقميػدم كالتشػطيبات  التقميدية  ي التدميـ المعمارم األشكاؿحيث ساىـ ذلؾ  ي التحرر مف  
المستثمريف ييتمكف  قط بالربح المادم  أف غالبيةكحيث تكنمكجيا متقدمة   استخداـالي  التقميدية

ىمػاؿك  حراريػػا عمػػى مسػػتعممي المبنػػى  كعميػػو  عبئػاتمثػػؿ  المبػػاني  أدػػبحت  يةاإلنسػػانالنػػكاحي  ا 
لمسػتعممي التي تمكف بيا المدمـ مف تحقيؽ راحة حراريػة  األدكات قد ىدؼ البحث الي تحديد 

كذلؾ لتحقيؽ نجاح المبنى كالكيربية لذلؾ   يكيةكانميالالكسائؿ  استخداـالمبنى دكف المجكء الي 
التدػميـ المنػاخي لتحقيػؽ  أىميػةعمػى  كلتعريػؼ المالػؾيك ر الحمكؿ المناخيػة المناسػبة   أف ي 

نػػى  كييػػدؼ التدػػميـ الػػي تقػػديـ مػػنيج بسػػيط لمتدػػميـ المنػػاخي الراحػػة الحراريػػة لمسػػتعممي المب
 لمغالؼ الخارجي لممبنى.

 تعمػؿ عمػى تقميػؿ ىػك زيػادة سػمؾ البمػكؾ أىميػا التكديات  مف مجمكعة إلى الدراسة كخمدت
الحراريػػػة لمحػػػائط  كػػػذلؾ االىتمػػػاـ بػػػالعكازؿ  الكفػػػاءةكالتػػػي تعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة  U-Valueقيمػػػة

الفػػػراغ اليػػػكائي ذك تػػػأثير قميػػػؿ عمػػػى  أفداخػػػؿ الحػػػكائط كعػػػدـ االكتفػػػاء بػػػالفراغ اليػػػكائي حيػػػث 
 الحرارم لمحائط. داءاأل

الكعع االقتدادم الدعب  ي قطاع غزة ال يساعد عمى استخداـ طبقات متعددة مف البمػكؾ 
لعمػؿ جب البحث عف حمكؿ أقؿ تكمفة كىذا ما دعػا الباحػث ي كافكالعكازؿ كالتكسيات  كعميو 

 .ىذه الدراسة كالبحث عف حمكؿ أخرل
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  :ةثانيالالدراسة 

 الخارجية المناخية الظركؼ مكاجية في المتقدمة لمتكنكلكجيا مكظفة كمنظكمة المبنى عمؿ تكاممية
 رفك يكسؼ سعد لينكر --- كمكنة محمد غادة  إعداد

 بحث منشكر – قسـ اليندسة المعمارية -كمية اليندسة – إشراؼ

 ـ2133 ابريؿ  –بغداد جامعة  –كمية اليندسة 

 التغيرات مع التالـؤ عمى كقابميتيا قدرتيام ك المجتمعات تطكر مدل دراسة األطركحة تتناكؿ ىذه

  كقد عمؿ ىذا البحث عمى  بيا المناخية المحيطة البيئة مع استجابتيا لتطكير كالمستمرة الالزمة
 لمظركؼ ةمستجيب اليةع بديناميكية أغمفتيا تمتاز أبنية إنشاء  ي المعادرة التكنكلكجيا تكظيؼ

 الراحة لتك ير متكامؿ ككؿ لتعمؿ ككظيفة كالش العاـ تدميميا مطكعة بيا  المحيطة المناخية

 تتمتع لمبيئة دديقة مباني تاجأن الى يفعي الذم األمر  كيك رىا الطاقة يحفظ كبأسمكب لشاغمييا

 مف مستفيدنة المحمي  لكاقعيا ةكمنتمي المناخية الظركؼ مكاجية عمى كالكفاءة كالقابمية بالقدرة

 .المباني ليذه الداخمية البيئة تحسيف عمى إيجابنا ينعكس بما المتجددة كطاقاتيا مكاردىا

 كتكظيفيا األ كار تمؾ استخالص بغية   المجاؿ ىذا  ي كعالمية عربية لتجارب البحث تعرض كقد

 التطكر لمكاكبة كذلؾ الجاؼ – الحار المحمي مناخ العراؽ مع ينسجـ كبما العراقية المباني  ي

 العالمي التكنكلكجي
النظػامي لمشػكؿ  العمػؿ عمػى التكامػؿ أىميػا التكدػيات  مػف مجمكعػة إلػى الدراسػة كخمدػت
ظمػػة االيككلكجيػػة  ػػي الطبيعػػة  نكالعمميػػات الداخميػػة مػػع األ األخػػرلظمػػة التشػػغيؿ أنالبنػػائي ك 

يكػػكف الغػػالؼ البنػػائي ديناميكيػػا كمرنػػا بحيػػث يسػػتجيب لممػػؤثرات المناخيػػة  أفكػػذلؾ أكدػػت بػػ
اكدػػت بػػالتعرؼ عمػػى العالقػػات بػػيف العكامػػؿ المناخيػػة  أيعػػاالخارجيػػة  ػػي جميػػع الظػػركؼ  

كل المػؤثرة عمييػا  أخيػرا العمػؿ عمػى تحقيػؽ المػؤثرة عمػى المبنػى لتتجػاكب كتػؿ المبنػى مػع القػ
  تكاممية بيف البيئة كالتكنمكجيا المعادرة.

يكيػة  ػي مقاكمػة كاننو مف المفتػرض التقميػؿ مػف االعتمػاد عمػى المعػدات كاالجيػزة الميأكحيث 
لزاما البحػث عػف أسػاليب أخػرل تكػكف أقػؿ اعتمػادان  كافغالؼ المبنى لمظركؼ المناخية   قد 

 .كىذا ما دعا الباحث لعمؿ ىذه الدراسة  عمى ذلؾ
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  :الثالثةالدراسة 
 الٌةالع لألبنٌة الشكلٌة البٌئة على التكنولوجً التطور أثر

 *عالوي محمد ابراهٌم حٌدر و * هادي سعٌد عادل  :إعداد

 2010،1 ،العدد 28 المجلد والتكنولوجٌا، الهندسة مجلة

 ـ3/31/2119تاريخ القبكؿ  ---32/2/2139تاريخ استالـ  –بحث منشكر

 بدأ كقد    العالـ يشيده الذم اليائؿ التكنكلكجي بالتطكر قد ارتبط  التدميـ المعمارم أفحيث 

ككما ىك معمكـ   المباني إنشاءالتقنيات الحديثة  ي  استخداـب كفاالنشائيك  المعماريكف المدممكف
  ةاالنشائييا عمى التكنمكجيا المتقدمة مف حيث االعماؿ جكانبتعتمد  ي اغمب  اليةالع األبنية  إف

 نحك كالمكجية الشاممة كالتطبيقية الفكرية الدراسات قمة   ي البحث مشكمة  كقد تمثمت أك المعمارية

 .اليةالع األبنية  ي الشكؿ بنية تككيف  ي التكنكلكجيا تأثير

الشكؿ  اظيار  ي أساس كمتغير التكنكلكجيا تأثير تشخيص   ي يساساأل البحث ىدؼ تحددكقد 
 .اليةالع لألبنية المتميز المعمارم

 البنية  ي كالمؤثرة الفاعمة المفردات تحديد عمى - النظرم اطاره  ي - اعتمد البحث ىدؼ كلتحقيؽ 

ي لعدة تحميم كاسمكب كدفي نكعي قياس عمى – التطبيقي اطاره ك ي   اليةالع لألبنية الشكمية
  .لمدراسة كعينة اختيرت عالمية مشاريع

 تكنكلكجيا بمفردة الخادة التطبيؽ نتائج أظيرتكقد  التكديات مف مجمكعة إلى الدراسة كخمدت

 :يأتي ما الشكؿ

 خالؿ مفك    ةناكالمت القكة عف بحثا لمشكؿ يأساس كمكلد التكنكلكجيا عمى االعتماد "  -
 . قياسية مكادفات ذك شكمي تككيف خمؽ ألجؿ التكنكلكجيا ات كانمإ استغالؿ

 المألكؼ عف بعيدة أشكاؿ لخمؽ المتدرج الشكؿ اعتماد إلى اليةالع األبنية تكجو الميؿ نحك -

 . إنشائية كتحديات شكمية ات كانمإ بذلؾ محققة

 عف القكة بحثا لمشكؿ يأساس كمكلد تك رىا التكنكلكجيا التي ات كانماإل عمى االعتماد -

 .القياسية بالمكادفات شكمية تتسـ تككينات خمؽ ألجؿ   ةناكالمت

 كبير عمى تأثير مف ليا كما   لممكاد  ةاالنشائيالخدائص  عمى بالتأكيد البحث يكدي -

  .اليةالع األبنية لتكجو الشكمية الناحية

 . "االقتدادية  النكاحي مف مبرران  يككف فأيجب  اليةالع المباني إقامة نحك التكجو أف -

  الدراسة اعتمدت عمى التكنمكجيا كمكلد أساسي لشكؿ المبنى بحثا عف ىذه يتعح بأف
  كىذا دعا الباحث لعمؿ ىذه المتانة كالقكة  كلـ يتطرؽ لتحسيف البيئة الداخمية لممباني

 .الدراسة
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  األكؿالفصؿ 

 غالؼ المبنى كتطكر العمارة في فمسطيف
 

 :تمييد
 

 .غالؼ المبنى 1-1
 
 مراحؿ تطكر تقنيات البناء في فمسطيف. 1-2

 
 األكؿخالصة الفصؿ 
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 الفصؿ األكؿ
 غالؼ المبنى كتطكر العمارة في فمسطيف

 
 :ر١ّٙذ 

  إف   كذلؾألبنيتياالدكؿ ينعكس عمى الشكؿ المعمارم  كتقدـ تطكر أف مما ال شؾ  يو
كىنا   المبانيكالغالؼ الخارجي ليذه  الشكؿ الخارجي مفي أساسبشكؿ  يتجسدالشكؿ المعمارم 

ليذه العمارة   المككنة مبانيكر العمارة كالغالؼ الخارجي لمىناؾ عالقة كثيقة بيف تط أفب يتعح
 .ىذا البحث بالتعرؼ عمى الغالؼ الخارجي لممبنى كمككناتو كعنادره ابتدأكعميو  قد 
 

كذلؾ ال بد مف التعرؼ عمى تطكر العمارة  ي  مسطيف  حيث مرت  مسطيف بمراحؿ   
 العمارة ت كان  حيث ىذه الفتراتمكاد بناء مختمفة باختالؼ  استخداـمف الحكـ  كقد تـ  متعددة

مكاد  استخداـالتطكر  ي  ىذا كيظيرغالؼ المبنى منذ بدايات العمارة القديمة   عمى عتمدت
ستخدـ الطيف كالحجر الدخرم ي   كاف ي البداية  وأن كتقنيات البناء حسب كؿ  ترة   حيث نجد

 .الغالؼ الخارجي لممبنىكقد شكؿ ذلؾ 
 

ة عمى المناخ  ر الي تغيرات كبي األخيرة ة  سن يفقطاع غزة تعرض  ي العشر  أفكحيث 
بشكؿ ممحكظ كمتسارع  كذلؾ بالنسبة لمبركدة حيث  أدبحت درجات الحرارة مرتفعة ديفاحيث 

 ي غزة سابقا  كعميو  عمى ىذا النحكغير طبيعية لـ تكف ك  باردة جدا الحرارة درجات أدبحت
  كال يتحقؽ ذلؾ بالطرؽ ىذا التغيرنا مف مبانيكحماية  االعتبار ذلؾ بعيف عمينا أخذ  لزامان أدبح 

طرؽ حديثة  استخداـالتقميدية لممكاد كالتقنيات المستخدمة  ي غالؼ المبنى   ال بد مف 
 .مبانيالغالؼ الخارجي لمكاالستفادة مف الدكؿ المتقدمة التي تستخدـ مكاد جديدة  ي 
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 (: المؤثرات عمى غالؼ المبنى 1-1) شكؿ                                   

-http://greenergyhomes.com/getting-started-with-spray-foamالمددر:         
insulation/www 

عمى  ذلؾ حيث ينعكس  المبانيبشكؿ كبير عمى شاغمي  مبانييؤثر المناخ الخارجي لم 
ظركؼ  يتكيؼ مع  اإلنسافجسـ  أف  ككما ىك معركؼ بباإليجاب أكما بالسمب إشاغمي المبنى 

 انخفاض تفاع أك يكيؼ نفسو مع درجات الحرارة المختمفة مف ار  أفيحاكؿ ك  الطقس المحيطة بو 
مالئمة  عمىبشكؿ تمقائي ك بقدرة اهلل عز كجؿ  اإلنسافجسـ  يعمؿما كدائما  ي درجات الحرارة  

  كلكف تكيؼ الجسـ مع تمؾ الظركؼ واتكانمإ ي حدكد ك ظركؼ المناخية مع جميع ال نفسو

يتسبب مثال   يشعر بالعيؽ غالبا ماو كدؿ الي درجة مف الراحة بؿ تجده أنالسيئة ال تعني 
 البيئة الداخمية ظركؼ كتعتبر  المرتفعةـ  ي حاؿ درجات الحرارة التعرؽ الذم يحدثو الجسب ذلؾ
المؤثرات الخارجية  (1-1) مف الشكؿككما يتعح   عف المناخ الخارجيانعكاس  المبانيفراغات ل

 كمنيا مثال يذه المؤثرات ل كجكد كسائط نقؿ االعتبار بعيف  األخذمع عمى غالؼ المبنى  
 أفكىنا نجد ب  مف الخارج الي الداخؿ   حيث تنتقؿكالعكعاء  نارةاإلك درجات الحرارة كالتيكية 

 الداخمية  ي عممية النقؿ بيف الفراغات المعمارية ساسالكسط الناقؿ بيف الخارج كالداخؿ ىك األ
لمختمفة  ي اكبيف البيئة الخارجية لممبنى  كمف ىنا يبرز دكر الغالؼ الخارجي لممبنى بعنادره 

كيبيف  عمى البيئة الداخمية لممبنى كحمايتو مف الظركؼ المناخية كالبيئية الخارجية   المحا ظة
 كيتمثؿ ذلؾ بشكؿ كبير  ي لتي تؤثر عمى غالؼ المبنى  المؤثرات الخارجية ا أعالهالشكؿ 
استعراض ىذه العنادر  ي ىذا  كتـ   ييا المستخدمة كالمكادعنادر غالؼ المبنى  تأثير

 البحث.
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الغالؼ الخارجي لممبنى بمككناتو كعنادره المختمفة يعتبر حمقة الكدؿ  أفنجد ب ىنا

 نارةكاإلمثال    المبانيتك ير بيئة جيدة لشاغمي  ىكككظيفة غالؼ المبنى    بيف الخارج كالداخؿ
الداخمية نسبة العكعاء التي يتأثر بيا المبنى كذلؾ درجات الحرارة  أك  الداخمة لممبنى الطبيعية

ؿ كغير ذلؾ مف العكام   التيكية الجيدة الداخمة لممبنى أيعا  األسقؼك الجدراف المنتقمة عبر ك 
بعض المؤثرات المناخية التي تؤثر  (2-1)تؤثر عمى المبنى  كيكعح الشكؿ  قد الخارجية التي
   ي االرياؼ ك ي المدف ذات االبراج العالية  ككيفية تعامميا مع المبانيكاع أنعمى مختمؼ 

 الكسب كالفقد الحرارم ليال كنيارا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التقدـ  ككمما تطكر  المبانيكمما ازدادت الحاجة لمتطمبات الراحة داخؿ العمارة تتطكر 
كتجسد ىذا التطكر عبر العمارة بشكؿ تمقائي   عمى تطكرال ىذا انعكس نمكجي كالعممي كالت
حسب الحاجة كحسب مناخ كؿ منطقة كطبيعتيا كمكاد البناء المتك رة  ي تمؾ المنطقة  العدكر 

  باألخشابالغنية   ي المناطؽ الباردة األسقؼاالخشاب بطبقتيف لمحكائط ك  استخداـ   مثال نجد 
مدينة شباـ باليمف مف  أفنجد بما تستخدـ مكاد البناء مف البيئة المحمية لممنطقة  كذلؾ كغالبا 

 1. اليةالطيف المحمي كىي عبارة عف أبراج ع
                                                 

1 http://www.hko.gov.hk/climate_change/urbanization_e.htm 

 (: المؤثرات المناخية عمى غالؼ المبنى 2-1) شكؿ                          

 http://www.hko.gov.hk/climate_change/urbanization_e.htmالمددر:              

خالي إٌٙبس رمَٛ أغٍفخ اٌّجبٟٔ ثبِزظبص دسعبد 

اٌؾشاسح ٚرخضٔٙب، ٚوزٍزٙب اٌجٕبئ١خ فٟ غالف اٌّجٕٝ لبدسح 

 ؽ٠ٍٛخ.ػٍٝ االؽزفبظ ثذسعبد اٌؾشاسح ٌفزشح 

خالي ا١ًٌٍ رٕجؼش 

اٌؾشاسح اٌىبِٕخ ِٓ 

أغٍفخ اٌّجبٟٔ ٌٍغٛ 

اٌخبسعٟ ٌٚىٓ 

اٌّجبٟٔ اٌؼب١ٌخ رؼ١ك 

أجؼبس اٌؾشاسح 

 ٌٍغٛ .

خالي إٌٙبس رؼًّ أشؼخ اٌشّظ ػٍٝ 

 رجخش اٌّبء ِٓ اٌغطبء إٌجبرٟ ٚاٌزشثخ .

١ٌال فٟ االس٠بف 

رٕجؼش اٌؾشاسح 

ثغٌٙٛخ ِٓ غالف 

اٌّجٕٝ اٌٟ اٌغٛ 

 اٌّؾ١ؾ
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 (: غالؼ المبنى يتأثر بمناخ المنطقة 3-1) شكؿ                              

 http://www.hko.gov.hk/climate_change/urbanization_e.htmالمددر:             

 ياأن  حيث منذ القدـ استخدـ الطيف  ي المناطؽ الحارة كبسماكات كبيرة  اإلنسافنجد كذلؾ 
المحيط الحرارة مف  انتقاؿ    كتعمؿ عمى تأخيرتك ر عزؿ جيد مف درجات الحرارة المرتفعة

مف ىذا الفدؿ التطرؽ لتطكر تقنيات البناء  ثاني ي الجزء ال كتـ  الداخؿالخارجي لممينى الي 
المختمفة  ي  االزماف مكاد البناء المختمفة عبر  استخداـ يو  كسيكعح     ي  مسطيف منذ القدـ

 2 مسطيف.

 غبلف اٌّجٕٝ. 3-3

تعمؿ عمى تغطية   حيث عبارة عف مكاد كتقنيات بناء وأنيعرؼ غالؼ المبنى عمى 
الخارجية  لمبيئةكتككف ىي العندر الفادؿ بيف الظركؼ المناخية   الفراغات الداخمية لممبنى

يككف ىذا الغالؼ ىك تغطية  قط لمفراغات االحياف  ي بعض   كالبيئة الداخمية لفراغات المبنى

 

شائي أنيككف عبارة عف ىيكؿ  أخرل أحياف ي   كلكف إنشائيةيككف لو أم  ائدة  أفالداخمية دكف 
 غمفة المباني حسب المناخ المؤثرأ( االنكاع المختمفة مف 3-1ؿ)لممبنى  كيتعح مف الشك

  حيث تجد  ي المناطؽ الباردة تستخدـ  ي بعض المناطؽ البيكت الخشبية بطبقتيف لعمؿ عمييا
 عزؿ خاص لممباني  كالمناطؽ الحارة  تحاتيا دغيرة لتجنب الحرارة الداخمة لممبنى.

الحدكؿ عمى بيئة مناسبة داخؿ  يةكانما ي  يساساأليعتبر غالؼ المبنى ىك العامؿ 
الئمتيا ألسكأ االحكاؿ مكمكادىا كتقنياتيا ككيفية  المبانيكقد ازدادت الدراسات عف أغمفة  المباني

                                                 
2 http://www.hko.gov.hk/climate_change/urbanization_e.htm 
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سيتـ  ي ىذا الجزء مف البحث ك  ؽ راحة لساكني المبنى   ي الظركؼ المناخية السيئة لتحق
االستفادة مف مكاد كتقنيات   اإلنسافؼ حاكؿ كمككناتو كعنادره ككي والعكء عمى غال  تسميط

 . المبانيالبناء لتك ير بيئة جيدة لساكني 
 ي عممية تك ير بيئة  يساساألغالؼ المبنى الخارجي ىك الالعب   إفسمفنا سابقا أكما ك 

و المتغير الكحيد  ي الحدكؿ عمى جكدة بيئة داخمية أنيث   حة جيدة لساكني المبنىداخمي
لدرجات   اإلنسافكحاجة   التحكـ بيا ناكانمبإليس الظركؼ المناخية الخارجية  فألكذلؾ   لممبنى

نارةك حرارة مناسبة كتيكية جيدة  كبالتالي يبقى   لمجميع ةيساساأل يةاإلنسانجيدة مف المتطمبات  ا 
الذم يعتبر العامؿ الناقؿ بيف الظركؼ الخارجية كالداخمية ك   المتغير الكحيد ىك غالؼ المبنى

 .ك ير بيئة داخمية جيدة تالالزمة ل

التددم لمظركؼ كالعكامؿ المناخية الخارجية  ( يكعح دكر غالؼ المبنى  ي4-1كالشكؿ )
كدكره  ي تك ير بيئة داخمية جيدة  حيث يكعح ىذا المقطع  ي مبنى يكعح تأثير الشمس 
كالرياح عمى األسقؼ كالنكا ذ كالحكائط  كذلؾ يكعح الحرارة المنعكسة مف المحيط الخارجي 

 بشكؿ غير مباشر.
المكاد المستخدمة  ي  نكعيةمف حيث  أيعاك  ـستخدامف حيث طبيعة اال المبانيكتتنكع  

ليا غالؼ خارجي لممبنى كيتككف مف عدة عنادر    أفكلكنيا جميعا تتشارؾ  ي   نشاءاإل
كلكف بأشكاؿ كشبابيؾ كتغطيات  أسقؼية ك غال يا الخارجي مف حكائط خارج يتككفغالبيتيا 

 (: انتقاؿ الحرارة لممبنى عبر الغالؼ الخارجي مف الحكائط كاالسقؼ 4-1) شكؿ              

-http://greenergyhomes.com/getting-started-with-spray-foamالمددر:     
insulation/www 
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 نى عبر السقؼ الخارجي مف االسقؼ(: انتقاؿ الحرارة لممب5-1) شكؿ        

  /http://garoofingandrepair.com/elastomeric-roofingالمددر:         

 سصذ اٌطبلخ اٌغبلطخ ػٍٝ االعمف

 اٌطبلخ إٌّجؼضخ

 االشؼبع إٌّؼىظ

 أشؼخ اٌشّظ

 اٌؾًّ اٌؾشاسٞ

 اٌطبلخ اٌّىزغجخ

 اٌؾشاسح إٌبفزح ٌٍّجٕٝ

متالحمة مع بععيا البعض كمف  األسقؼتجد تغطية الحكائط ك  االحياف   ك ي بعض مختمفة
الرياعية  تكالداال المدانعك كخدكدا  ي بعض الداالت الكبرل   نفس مكاد التشطيب

 األسقؼالحرارة الخارجية عبر  انتقاؿ  الية األسفؿ  كيتعح مف الشكؿ  ي العامة المنشآت
 3. كالحكائط

 أىـ عنادر مككنات الغالؼ الخارجي لممبنى كىي: استعراضسيتـ كعميو 
 الحكائط الخارجية. -2       .األسقؼ -1
 الفتحات) كتككف عبارة عف شبابيؾ أك كاجيات زجاجية(. -3
 .Landscape تدميـ كتنسيؽ المكقع المحيط بالمبنى -4

دكرىا أدبح  أفحيث   جيدة داخمية    ي تك ير بيئة   يساساألكىذه العنادر ليا الدكر 
   ي تك ير بيئة مناسبة ان يأساس ان يتعدل الدكر التقميدم ليا  ي الحماية  قط كلكف أدبح ليا دكر 

دديقة لمبيئة لممحا ظة  المبانيىذه تككف  أف   كتساعد  يتقمؿ استيالؾ الطاقة كحيث انيا 
 Globalالتغيرات المناخية التي يسببيا اؿ أفك   ال سيما المستقبمية لألجياؿعمى المكارد الطبيعية 

worming   البحث عف أ عؿ السبؿ  ي تحقيؽ بيئة داخمية  عفأجبرت الميندسيف كالمختديف
 4بأقؿ التكاليؼ كأقؿ مكارد مستغمة. المبانيجيدة  ي 

                                                 
3 http://greenergyhomes.com/getting-started-with-spray-foam-insulation/www 

 

4 Alshawaf, Ebtesam, " The Effect of Housing Density on Energy Efficiency in Buildings"- 
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 (: انتقاؿ الحرارة لممبنى عبر السقؼ الخارجي مف كاالسقؼ كقت الميؿ 6-1) شكؿ            

-http://greenergyhomes.com/getting-started-with-sprayالمددر:        
foam

.األعمف 3-3-3
5  

الي أكبر قدر مف المؤثرات المناخية الخارجية مثؿ أشعة الشمس  المباني أسقؼتتعرض 
الحرارة أك البركدة  نتقاؿ ال يساساألكاألمطار كالثمكج عمى طكؿ مدار اليكـ كتعتبر ىي الناقؿ 

نا نجد تأثيرىا ممتدا عمى كامؿ  إنمف أعمى كحيث مساحتيا ممتدة عمى كامؿ مساحة المبنى 
أشكاؿ كالية انتقاؿ الحرارة مف سقؼ  يبيناف ( 6-1( كالشكؿ)5-1)كالشكؿ مساحة المبنى   

نجد  كحيث أنناالي المبنى   األسقؼالحرارة عبر  ىذهانتقاؿ طرؽ  المبنى الي الداخؿ  كيكعح
البركدة المنتقمة مف الخارج الي  العالية ديفا أك الحرارةإشكالية مف  يعانكف كافلساالعديد مف 

الشمس بزكاياىا  أشعةسطح المبنى يتعرض لحرارة  أفحيث ك   األسقؼمف خالؿ  المبانيداخؿ 
المختمفة طكاؿ اليكـ   كذلؾ بخالؼ الحكائط التي تتعرض كاجياتيا ألشعة الشمس عمى  ترات 

 مف أىـ كاف المباني ي  األسقؼاالىتماـ بمعالجة   إف  كعميو أيعامختمفة كبزكايا مختمفة 
 6المبنى. يكانلسلراحة ا لتحقيؽ يفالعنادر لدل المختديف كالميندس

 كافالبيئة الداخمية الجيدة المطمكب تحقيقيا تعتمد عمى عنادر غالؼ المبنى  أفكحيث 
معر ة طبيعة مادة السقؼ المستعممة مف حيث نفاذيتيا لمحرارة المكتسبة مف سطح  يةألىممف ا

العزؿ ا عؿ  كافحرارية قميمة كمما  انتقاليةالمادة ذات خكاص عازلة كذات  ت كانالمبنى   ككمما 

                                                 
5 http://garoofingandrepair.com/elastomeric-roofing 

6 http://garoofingandrepair.com/elastomeric-roofing/ 

شّظ 

 اٌظجبػ

شّظ 

شّظ  اٌظ١ٙشح

 اٌغشٚة

 ١ٌبل اٌغشٚةٚلذ  اٌظ١ٙشحٚلذ  ٚلذ اٌصجبذ
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غالؼ المبنى الذكي كعالقتو بالمؤثرات الخارجية (: 7-1) شكؿ
 The Effect of Housing Density on Energyالمددر:       كالداخؿ

Efficiency in Buildings-- Ebtesam S.Alshawaf 

 غبلف اٌّجٕٝ اٌزوٟ

اٌّؤثشاد 

 اٌخبسخ١خ
 اٌش٠بػ  -ػٛء إٌٙبس

 االِطبس -اٌؼٛػبء 

 

اٌّؤثشاد 

 اٌذاخ١ٍخ
 -دسعخ اٌؾشاسح

  اٌشؽٛثخ

 االػبءح

 احز١بخبْ االٔغبْ

 اٌف١غ١ٍٛع١خ

 ٚإٌفغ١خ

 

 األسقؼالعديد مف المكاد ليذه  استخداـلزاما  أدبحو لمحدكؿ عمى عزؿ جيد أن  كىنا نجد ب
الحدكؿ  أحياناكالتي مف الدعب   لمحدكؿ عمى النتيجة المطمكبة مف العزؿذلؾ ك    لعزليا

ذات  المبانيالمادة المعرعة ألشعة الشمس  ي اسطح  ت كانعمييا مف مادة كاحدة ككمما 
بطيئة كذات خادية  قد بطيئة كمما ساعد ذلؾ عمى عكازؿ حرارية قميمة ك خادية كسب حرارم 

 .سقؼجيدة لأل
و  ي بعض المناطؽ ذات المناخ الدحراكم الجاؼ تككف درجة الحرارة  ي  إنكذلؾ 

  كذلؾ يظير احيانا تناقعا كاعحا بيف درجات الحرارة نيارا كليال ك ي الميؿ باردة اليةالنيار ع
( يتعح 7-1كحسب الشكؿ )

حاجة االنساف الفسيكلكجية 
كيمكف كالنفسية داخؿ الفراغ  

اف يساعد غالؼ المبنى الذكي 
  ي تك ير بيئة داخمية مناسبة 

يقـك  أفكىنا مف اال عؿ 
لغالؼ  الميندس المدمـ

التقنيات الذكية باختيار  المبنى
 .المناسبة عنادر مكاد البناءك 

بذلؾ نحقؽ الفائدة المرجكة مف 
طبيعيا    شتاء   تد ئة الفراغات

و سيعمؿ عمى نقؿ الحرارة  إنكلك ا ترعنا مثال  ي نفس المثاؿ السابؽ تـ اختيار عندر معدني 
مباشرة نيارا الي داخؿ الفارغ كيؤدم اؿ زيادة درجة حرارة الفراغ ك قد الحرارة بسرعة ليال كىذا 

حيث  corrugated sheetتغطية الكاح الداج المعدني  )الزينكك(  استخداـنمثمو  ي  أفيمكف 
ممـ كبالتالي نفاذية الحرارة لممعادف 1يا حارة نيارا كذلؾ بسبب سمكيا الرقيؽ الذم ال يتجاكز أن

كبيرة جدا   كباردة ليال لفقدىا حرارة النيار بسرعة ككسبيا البركدة بسرعة  كبالتالي ال يمكننا 
عامؿ اخر كىك سمؾ مع اختيار مادة السقؼ  أيعاالحدكؿ عمى بيئة داخمية جيده كىناؾ 

سماكتيا عند حد معيف تساعد  ي تحقيؽ ىدؼ المدمـ  ي  أفالمادة التي يتـ اختيارىا حيث 
و  ي بعض المناطؽ كحسب مناخ المنطقة يتكجب عمينا أنالكسب كالفقد الحرارم  كىنا يظير لنا 
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المادة كسماكتيا و يمكف االستفادة مف اختيار أنعدـ التخمص بالكامؿ مف درجات الحرارة بؿ 
 كمكادفاتيا  ي تحقيؽ بيئة داخمية جيدة لساكني المبنى.

7 
 كنستعرض بعض المعالجات المناخية التي يمـز استعماليا حسب الظركؼ المختمفة لممناطؽ:

 :األعمفاٌّٛاد ٚاٌزم١ٕبد اٌّغزخذِخ ٌّؼبٌدخ  3-3-3-3

 مكاد عازلة لمحرارة: استخداـ -أ
كمف أكثر المكاد كفاءة  ي   األسقؼيا  ي عزؿ استخدامالعديد مف المكاد التي يتـ ىناؾ 

  كيعتبر  كما تـ ذكره سابقا نسبة لمحجـ األقؿىي المكاد ذات الكثا ة  سقؼالعزؿ الحرارم لأل
تقؿ  أفسماكتو ال يجب  أف  حيث  لذلؾ الفـك بمشتقاتو مف بكلستريف كخال و مف أ عؿ المكاد

 .تى يككف  عاال كتزيد درجة عزلو كمما ازدادت سماكتو سـ ح 3عف 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

بععو البعض ليككف طبقة عازلة   كسيتـ   بجانبو بردو  كؽ السطح كالكاح استخدامكيمكف 
مف تحميؿ سقؼ المستشفى التركي الفمسطيني    األخير الفدؿتكعيح نمكذج مدكر لذلؾ  ي 

عزؿ االسقؼ  ي  المختمفة المطمكبة العزؿطبقات  استخداـ( 8-1كبشكؿ عاـ يكعح الشكؿ )
تتسرب عبر ىذه  االمطارف مياه أب التنكيومف الناحيتيف العزؿ المائي كالعزؿ الحرارم  مع 
 .ب الي مدارؼ مياه امطار السقؼالطبقات حتى تدؿ طبقة عازؿ الرطكبة كمف ثـ تنسا

8
 

 

                                                 
7 Alshawaf, Ebtesam, " The Effect of Housing Density on Energy Efficiency in Buildings"- 
8 http://forum.strukts.com/discussion/355/loads-from 

]اوزت الزجبعبً ِٓ اٌّغزٕذ أٚ ِٓ ٍِخض 

ٔمطخ ٘بِخ. ٠ّىٕه ٚػغ ِشثغ إٌض فٟ 

أٞ ِىبْ فٟ اٌّغزٕذ. اعزخذَ ػالِخ 

اٌزج٠ٛت "أدٚاد اٌشعُ" ٌزغ١١ش رٕغ١ك 

 ِشثغ ٔض االلزجبط.[

]اوزت الزجبعبً ِٓ اٌّغزٕذ أٚ ِٓ ٍِخض 

ٔمطخ ٘بِخ. ٠ّىٕه ٚػغ ِشثغ إٌض فٟ 

أٞ ِىبْ فٟ اٌّغزٕذ. اعزخذَ ػالِخ 

١ش رٕغ١ك اٌزج٠ٛت "أدٚاد اٌشعُ" ٌزغ١

 ِشثغ ٔض االلزجبط.[

 الحرارية المستخدمة  ي اسقؼ المباني  المائية ك (: مقطع يكعح العكازؿ8-1) شكؿ       

 http://www.ubctgroup.com/wp-content/uploads/2014/11/659509769.jpgالمددر: 
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 (: شكؿ يكعح العزؿ  ي غالؼ مبنى جمالكني 9-1) شكؿ                       

 http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-insulation-image15385082 المددر:     

 

 مكاد عاكسة ألشعة كحرارة الشمس : استخداـ -ب
  مددر الحرارة يا تعتبرأنالشمس حيث  أشعةالفاتحة تعكس  لكافاأل أفب كما ىك معمكـ

   سقؼالحرارة لأل انتقاؿ الداج العاكس لمحرارة مما يقمؿ مف  استخداـ كافباإلم  انوكعميو 
 سقؼ اتحة لتقميؿ الحرارة النا ذة لأل ألكافب المباني أسقؼالعديد مف  دىافنالحظ  أفكيمكننا 

و يعتمد عمى المكف  قط   كبشكؿ عاـ المكاد أنكلكف ذلؾ ال يفيد  ي حالة المناطؽ الباردة حيث 
كليس ليا  ائدة  ي المناطؽ كبدرجة محدكدة العاكسة لمحرارة تككف  عالة  قط  ي المناطؽ الحارة 

 لباردة.ا

 .ئيالعزؿ بتكفير فراغ ىكا -جػ
كعميو يمكف االستفادة مف ذلؾ بترؾ  راغ ىكائي بيف  يعتبر اليكاء عازؿ حرارم جيد

الحرارة  انتقاؿ يترؾ بينيما  راغ ىكائي يقمؿ مف  ثانكمخر آلممبنى كسقؼ  يساساألالسقؼ 
لسقؼ المبنى   كمف الياـ  ي ىذه الطريقة عمؿ  تحات لعمؿ تيارات ىكائية لتغيير اليكاء بيف 

كاستبدالو بيكاء خارجي الطبقتيف حرارة بالخركج مف بيف لمسماح لميكاء المحمؿ بال الطبقتيف كذلؾ
بمككات مفرغة  استخداـ أيعا  كمف الممكف يؼ  ك ي ىذه الحالة يعتبر ىذا العازؿ مالئـ لمد

كتعتمد عمى سماكة طبقة ترص عمى سقؼ المبنى كتعمؿ عمى عزؿ درجات الحرارة كالبركدة 
 البمكؾ المستخدـ.
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 9متعددة. أشكاؿب أسقؼ إنشاء-د
السائدة  ي  ي الغالب يعتمد شكؿ سقؼ المبنى عمى كظيفة المبنى كالظركؼ المناخية 

  مائمة جمالكنية أسقؼ استخداـيتـ  ( 1-1 ي الشكؿ) المنطقة  نجد  ي المناطؽ الباردة الثمجية
لعدـ السماح لمثمكج بالتراكـ  كؽ ىذه  مع عمؿ طبقات عازلة لألسقؼ  كذلؾ الشكؿ المائؿ

بر   كبكجكد سقؼ مستعار أ قي مع عازؿ حرارم  كؽ السقؼ المستعار   كحينئذ يعتاألسقؼ
 المناخية و يفدؿ بيف الظركؼأنلممبنى حيث  ىاـشكؿ التغطية بشكؿ عاـ  عازؿ حرارم 

 10.  لممبنى الخارجية كبيف الفراغ الداخمي

يككف السقؼ عبارة عف قبو  أفيمكف   ماذج االخرل المككنة لسقؼ المبنىمف النكذلؾ 
 قط  جانب أفكالسبب  ي ذلؾ ىك  األسقؼأك قبك كبالتالي يتـ تقميؿ الكسب الحرارم عمى ىذه 

 الجانبأما  عالشمس كبذلؾ يتكلد تحتيا داخؿ المبنى عغط مرتف ألشعةمف ىذه القبو تتعرض 
 يككف مظمؿ كبالتالي يتكلد  ي ىذه المنطقة عغط منخفض ك ي النتيجة يتكلد تيار ىكائي  اآلخر

ذلؾ  أف  مع العمـ بالمبانيبيف العغطيف يساعد كثيرا  ي تك ير بيئة داخمية جيدة  ي داخؿ 
عمى المكاد المستخدمة  ي ىذه القباب كاالقبية ىؿ ىي مف الطيف أـ مف المعدف ككؿ  أيعايعتمد 

 .نكع مف المكاد لو درجة عزؿ خادو
 

                                                 
9  :  http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof-insulation 

10  :  http://www.dreamstime.com/stock-photography-roof 

 (: شكؿ يكعح االستفادة مف غالؼ المبنى لتكليد الكيرباء 1-1) صكرة            

-http://www.chikosolar.com/category/roofالمددر                  
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 االسقؼ  ك(: يكعح أف أشعة الشمس عمى الكاجيات 10-1) شكؿ                

 http://www.awazeltech.com/arabic/index.html المددر:                 

شذح االشؼخ اٌّجبششح ػٍٝ 

اٌغمف أوجش ِٓ شذح االشؼخ 

 اٌغبلطخ ػٍٝ اٌؾبئؾ اٌشأعٟ

أشؼخ ِجبششح ػٍٝ اٌؾبئؾ 

 اٌخبسع١خٚاٌفزؾبد 

أزمبي ؽشاسٞ ثزأص١ش 

اٌٙٛاء اٌغبخٓ ػجش 

 اٌؾبئؾ

ِٕؼىغخ أشؼخ 

ِٓ االسع 

 ٌٍؾبئؾ

استغالؿ  تجدمع تطكر العمكـ كالتكنمكجيا أثر ذلؾ عمى تطكر تقنيات البناء حيث 
لكاح شمسية مكلدة لمكيرباء أ  حيث يتـ تثبيت ( 9-1شكؿ) لتكليد الطاقة الكيربية المائمة األسقؼ

(photo sells)  كاستغالؿ الطاقة المتكلدة األسقؼالستغالؿ مساحة  المباني أسقؼعمى  
 11مف الظركؼ المناخية السيئة. كحمايتيا األسقؼىك عمؿ عزؿ ليذه  اآلخرااليجابي  الجانبك 

 

 اٌحٛائظ. 3-3-2

تعتبر الحكائط مف العنادر اليامة  ي المبنى مف ناحية تك ير بيئة جيدة لساكني المبنى 
العديد مف  أفب تجدمساحات الحكائط أكبر بكثير مف مساحة سقؼ المبنى كبالتالي  أف  حيث 

لـ يتـ عمؿ العزؿ  إف  كبالتالي كاجيات ثالث مفتتعرض ألشعة الشمس الساقطة  المباني
شاغمي  أفلدرجة  اليةع الحرارة الداخميةقد تجعؿ درجة  مبانيالحرارة النا ذة لم  إفالمناسب لذلؾ 

ر أشعة ( يكعح تأثي10-1ككما يتعح مف الشكؿ ) المبنى ال يشعركف  بالراحة داخؿ المبنى 
كعميو  الشمس عمى االسقؼ كالحكائط كمحيط المبنى كانعكاسيا مرة اخرل عمى حكائط المبنى 

 قد عمؿ كال يزاؿ يعمؿ المختدكف عمى تك ير حكائط خارجية عازلة جيدة لمحرارة ك ي أغمب 
                                                 

11kelly beatty،  " the new solar system"، campridge:sky publishing corporation  ،  

 أشؼخ اٌشّظ
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عدة  استخداـيتـ  كذلؾ قدليذه العكازؿ    المرتفعة المادية يدطدـ االمر بالتكاليؼ االحياف 
و  ي أن  مع العمـ ب المبنىكاع مف العكازؿ ليذه الحكائط بحسب مناخ المنطقة المكجكد  ييا أن

 كجدت األخيرةالعشر سنكات 
المناخ يتغير  ي الكرة االرعية بشكؿ عاـ بشكؿ متسارع كيزداد سكءا بدرجة كبيرة  أفمؤشرات ب

 المدانعمف   اإلنساف وفالذم خم (Global worming)ككؿ ذلؾ بسبب االحتباس الحرارم
 12.كباقي الممكثات مف الدكؿ الدناعية الكبرل كعمى رأسيا الكاليات المتحدة االمريكية كالياباف

تتعرض ألشعة الشمس بزكايا مختمؼ عما ىك  المبانيحكائط كاجيات  أفمع العمـ ب
بسبب زاكية ميؿ أشعة  األسقؼكتككف شدة أشعة الشمس أقؿ مف شدتيا عمى  األسقؼالحاؿ مف 
 الشمس .

جميعيا مصدرىا الشمس كلكف يمكف  الحرارية المصادر مف ألنكاع المبانيتتعرض حكائط 
 تقسيميا الي:

 أشعة الشمس الساقطة بشكؿ مباشر عمى الحكائط الخارجية  ي الكاجيات. -1
 أشعة الشمس المنعكسة مف المناطؽ المحيطة بالمبنى. -2
 الحمؿ الحرارم مف اليكاء الساخف عمى سطح االرض.حرارة ناتجة عف  -3

   أشعة الشمس المباشرة تسقط عمى الحكائط مما ينتج حرارة مكتسبة  أفى نجد األكل ي الحالة
مف الحائط تبدأ بالنفاذ الي داخؿ المبنى   كلكف بدرجات مختمفة حسب طبيعة المادة كسماكتيا 

 اليةىذه المعالجات ذات تكاليؼ ع  إفكما تحدثنا  أيعاك كجدت    أفكاع العكازؿ المستخدمة أنك 
عركرية لراحة ساكني المبنى كلتك ير الحرارة الالزمة مستقبال لتكييؼ المبنى بأقؿ  ت كان أفك 

 التكاليؼ.
  أشعة الشمس تسقط عمى االرض المحيطة بالمبنى سكاء   إفكما ىك معمـك  ةثانيال ي الحالة

تبدأ  ي  اليةارض رممية أك شكارع مسفمتو اك خال و   كبالتالي تكتسب االرض درجات حرارة ع
عكس جزء مف ىذه االشعة الساقطة بزاكية ميؿ أشعة الشمس كبالتالي يعتبر ىذا مددر اخر 

المادة المككنة لألرض المحيطة  اس انعكعمى الحكائط ألشعة الشمس كيعتمد عمى درجة 
 بالمبنى.

                                                 
12 http://www.awazeltech.com/arabic/index.html 
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  اشعة الشمس كسقكطيا عمى االرض ينتج عنو حرارة  ي اليكاء  أفنجد ب الثالثة ي الحالة
تالمس اليكاء مع الحكائط القريبة مف االرض تتأثر بيذه الحرارة   إفالقريب منيا   كعميو 

 المبانيالي زراعة المناطؽ المحيطة ب ف االحياكتكسبيا حرارة اعا ية لذلؾ نمجأ  ي العديد مف 
 لحمايتيا مف أشعة الشمس كمف اية مدادر حرارية اخرل.

 اٌّؼبٌدبد اٌّغزخذِخ ٌحّب٠خ اٌحٛائظ ِٓ اٌؼٛاًِ إٌّبخ١خ. 3-3-2-3

باإلمكاف استخداـ عدة طرؽ كتقنيات لحماية الغالؼ الخارجي لممبنى مف العكامؿ  
( ىذه الطرؽ كالمكاد 11-1ا كار معمارية كيكعح الشكؿ )   أك باستخداـالمناخية الخارجية

  كىي:
كثا تو أقؿ مف  أفحيث مثؿ البمكؾ الخفيؼ  بناء الحكائط مف مكاد ذات نفاذية قميمة لمحرارة  -1

يا بطيئة  ي االكتساب كالنقؿ الحرارم   أنمف خكاص ىذه المكاد   إفالبمكؾ االسمنتي   كذلؾ 
كلو مميزات أخرل كىك خفتو عمى أحماؿ  (light block) االيتكنجكمف ىذه المكاد بمكؾ الخفاؼ 

 المستخدـ. اإلسمنتيمف البمكؾ العادم  أعمىالمبنى   كلكف سعره 
كمف مكاد  أشكاؿمكاد عازلة لمحرارة  ي داخؿ الحكائط الخارجية كتككف  ي عدة  استخداـ -2

مختمفة حسب درجة  تكبسماكاالمكاد العازلة بيف طبقتيف مف البمكؾ  استخداـمختمفة   مثال يمكف 
اك الدكؼ  البكلستريفالعزؿ المطمكبة   كتككف المادة المستخدمة  ي ىذا النكع مف العزؿ اما 

 الدخرم.
ذه الطريقة لمحدكؿ مكاد عازلة لمحرارة عمى السطح الخارجي لممبنى كتستخدـ ى استخداـ -3

عمى عزؿ ديفا كشتاءن   بحيث يتـ تثبيت الكاح مف البكلستريف الخاص كيثبت مباشرة عمى 
المستخدـ  ي القدارة بيف  شبؾ الفيبرجالسالبمكؾ الخارجي لمحكائط كيثبت عمية طبقة مف 

الدقة كتككف سماكة  جدان بمادة اسمنية قكية  البكلستريفبحيث يثبت عمى الكاح  خرسانةالالبمكؾ 
يتـ عمؿ طبقة قدارة  األخيرةممـ كتترؾ لتجؼ جيدا   ك ي الطبقة  6 -5ىذه الطبقة ال تتجاكز 

سـ   كىذه الطريقة ال تستخدـ  ي قطاع غزة كقد عاينتيا  1.5اسمنية عادية بسماكة ال تزيد عف 
 13.ة التي تتعرض ليا يا بسبب درجات الحرارة المنخفعاستخدامبشكؿ جيد  ي تركيا حيث يزداد 

مكاد عازلة عمى البمكؾ كتحت التشطيب النيائي لمكاجيات كخادة  ي الكاجيات  استخداـ -4
 كسيتـ استعراض ىذه الطريقة بالتفديؿ  ي يكيةكانميالتي يثبت عمييا كاجيات حجرية بطريقة 

                                                 
13

"، سعبٌخ رأص١ش رظ١ُّ اٌغالف اٌخبسعٟ ٌٍّجٕٝ ػٍٝ االوزغبة اٌؾشاسٞ ٚاٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ ٌٍّغزؼ١ٍّٓػ١غٛٞ، ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ ،"  

 ِبعغز١ش، عبِؼخ اٌمب٘شح.
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 (: شكؿ يكعح معالجات الحكائط مف العكامؿ الخارجية 11-1) شكؿ                 

 تأثير تدميـ الغالؼ الخارجي لممبنى عمى االكتساب الحرارم كالراحة -رسالة ماجستير المددر:    
 الحرارية لممستعمميف

اعزخذاَ ِٛاد ػبصٌخ 

 ٌٍؾشاسح فٟ اٌؾٛائؾ
ؽٛائؾ ِٓ ِٛاد 

ثط١ئخ اٌىغت 

 ٚاالٔزمبي اٌؾشاسٞ

ِضدٚعخ ثفشاؽ ؽٛائؾ 

 ػبصي ٘ٛائٟ

ؽٛائؾ ِضدٚعخ ثفزؾبد رغّؼ 

ثّشٚس ٚرغذ٠ذ اٌٙٛاء ث١ّٕٙب 

ٚثبٌزبٌٟ رمًٍ اٌؾًّ اٌؾشاسٞ 

 إٌبفز

رىغ١خ اٌؾٛائؾ ثّٛاد 

 ػبوغخ ألشؼخ اٌشّظ 

رظ١ًٍ اعضاء ِٓ 

اٌؾٛائؾ اٌخبسع١خ 

 ثجشٚصاد ِؼّبس٠خ

 قدؿ تحميؿ المستشفى التركي الفمسطيني. 
طريقة العزؿ بعمؿ الحكائط الخارجية مزدكجة كىي عبارة عف طبقتيف منفدمتيف بينيما ىكاء  -4

 14.يفالجانبكتككف مغمقة بالكامؿ  ي 
طريقة عزؿ الحكائط ببناء بمكؾ مزدكج كلكف يتميز عف السابؽ بكجكد  تحات عمكية كسفمية  -5

بيف الحائطيف بالخركج مف الفتحة  ي الحائط الخارجي   كذلؾ ليسمح لميكاء الساخف المتككف 
و أخؼ مف اليكاء العادم كبالتالي يسمح لميكاء الجديد بالدخكؿ مف الفتحات السفمية   نالعمكية أل
 الحدكؿ عمى بيئة داخمية جيدة.ية كانماكبالتالي 

                                                 
"، وزغبة اٌؾشاسٞ ٚاٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ ٌٍّغزؼ١ٍّٓرأص١ش رظ١ُّ اٌغالف اٌخبسعٟ ٌٍّجٕٝ ػٍٝ االػ١غٛٞ، ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ ،"  14،

 سعبٌخ ِبعغز١ش، عبِؼخ اٌمب٘شح.
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تكسية الحكائط بمكاد عاكسة ألشعة الشمس   كبالتالي عاكسة لمحرارة كمف ىذه المكاد كما  -6
 أفحيث  لممدانعيا استخدامكيمكف  (corrugated sheet)فنا سابقا تستخدـ الكاح الداج اسم

 .األخرلشكميا أقؿ جماال مف التكسيات 
المعغكطة بسماكة ال تزيد عف  األلمنيكـكتككف مف الكاح  (Composite panel) استخداـ -7
  كككنيا تحجز  راغ ىكائي بينيا  األلكاحممـ كيمكف الحدكؿ عمى كاجيات جميمة مف ىذه 5

 يا تعتبر عازؿ لمحرارة . إنكبيف حائط البمكؾ الخارجي كبذلؾ 
تظميؿ اجزاء مف المبنى كذلؾ بعمؿ بركزات اك تراجعات  ي الشكؿ المعمارم لممبنى مما  -8

 يا.البالكيف  ي حماية الفارغات اسفم أحيانايحجب أشعة الشمس المباشرة عمى الكاجية   كتساعد 

 اٌفزحبد اٌخبسخ١خ ٚاٌٛاخٙبد اٌضخبخ١خ. 3-3-1

 أفكحيث    كالتيكية لممبنى عبر النكا ذ نارةبحاجة ماسة إلدخاؿ اإل  اإلنساف أفحيث 
 نارةالزجاج كفادؿ بيف الخارج كالداخؿ كامتيازه بخادية سماحة لإل استخداـذلؾ يتحقؽ ب

عدـ عزلو لمحرارة كالبركدة لقمة سماكتو  إشكاليةكلكف ىذه الميزة يقابميا   بالدخكؿ الي المبنى
العزؿ يككف ععيفا عبر النكا ذ كذلؾ لمكادفات مادة الزجاج   إف  كبالتالي اليةككثا تو الع

النكا ذ كالفتحات  ف إ كذلؾ  الحرارة عبره انتقاؿ مقاكمة  غير قادر عمى  اف الزجاج كذلؾ 
 .الخارجية لممبنى ىي أكبر عنادر دخكؿ الحرارة كالبركدة لداخؿ المبنى 

الععيفة كالتي تحتاج الي معالجات  الكاجياتمف عنادر  تعتبر الفتحات أفكحيث  
المدمـ غالبا ما   إف  مبانيلالستفادة منيا كالحد مف تأثيرىا السمبي عمى جكدة البيئة الداخمية لم

كغالبا ما   الي تجنب عمؿ  تحات كبيرة  ي الكاجيات التي تتعرض لمشمس مدة طكيمةيمجأ 
  كيجب عمى الميندس تعرعا لمشمس  ي  مسطيف األكثرتككف الكاجيات الجنكبية ىي 

المعمارم معر ة الحمؿ الحرارم كزكايا سقكط أشعة الشمس عمى الكاجيات كاالستفادة مف ذلؾ 
الشكؿ  أك تدرجات  ا كالشكؿ العاـ لمكاجية مف كجكد كاسرات مثال ي تدميـ الفتحات كمساحاتي

أك اية معالجات تككف جزء مف التدميـ المعمارم لمكاجيات كليست اعا ات  ةبالكاجي المعمارم
كىنالؾ بالطبع حمكؿ كمعالجات أخرل كثيرة يمجأ ليا المدمـ لمحد مف   ممدقة عمى الكاجيات 

 عمى جكدة البيئة الداخمية كنستعرض ىنا بعض ىذه المعالجات: التأثير السمبي ليذه الفتحات 
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 .Landscape رص١ُّ ٚرٕغ١ك اٌّٛلغ اٌّح١ظ ثبٌّجٕٝ 3-3-4

مدادر التي تؤثر عمى جكدة البيئة داخؿ ال المدمـ عمىعرؼ الميندس تي أفمف الميـ 
 لمػيخطط  أف أيعا   كعميوزائدة كالتمكث كالبركدة كالعكعاءالمبنى كمنيا الحرارة ال

Landscape أشعة الشمس   اتجاهك زاكية كاالخذ بعيف االعتبار  بطريقة مناسبة لمناخ المنطقة
ىذه االمكر  كاتجنب  ك كأخيرا التمكث الناتج مف الجكار كذلؾ الشكارع المحيطة كالعكعاء

خفاء  عررىا عمى جكدة البيئة الداخمية لممبنى نتبع التالي: كا 
 كدائمة الخعرة. اليةاشجار ع استخداـ:  أكالن  
 : زراعة مساحات خعراء حكؿ المبنى. ان ثاني 
 15.: تك ير عنادر المياه حكؿ المبنى ثالثان  

 كدائمة الخضرة حكؿ المبنى. اليةأشجار ع استخداـ:   أكالن 
كجكد االشجار حكؿ كجكار المبنى يساعد لو عدة  كائد لمبيئة الداخمية لممبنى كمنيا  أف

تك ير ظالؿ عمى كاجيات المبنى تحمي المبنى مف اشعة الشمس الحارة كتك ر ظالؿ عمى 
الكاجية كبالتالي تقمؿ الكسب الحرارم عف الكاجية   كمف  كائد االشجار تمطيؼ اليكاء الداخؿ 

 تككف ىذه االشجار دائمة الخعرة . أفه االشجار كمف المستحسف لممبنى عبر ىذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
15 sutherland lya، "designing the new landscape"،london:thames and hudson 1991 

 

 (: االستفادة مف االشجار حكؿ المبنى 12-1) شكؿ                    

-http://citytank.org/2011/05/06/complexity-greenالمددر:              
infrastructure-and-green-buildings/

 فٟ اٌّىبْ إٌّبعتصساػخ االشدبس إٌّبعجخ 

 

حّب٠خ اٌّجٕٝ ِٓ اٌضٛضبء ٚاٌش٠بذ 

 ٚاٌغجبس ٚاٌشّظ اٌضبسح
 أشغبس ِزٛعطخ االسرفبع

 

http://citytank.org/images/ADF-RightTree.jpg
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حيث ترشح اليكاء مف االتربة كالغبار قبؿ   تمعب االشجار دكر المرشح االحياف مف  كثيرك ي 

 ي تقميؿ العكعاء الناتجة عف  أيعان  االشجار تمعب دكرا ميما أيعا  إفلممبنى   دخكلو

 مف العكعاء  ي الجكار.  األخرلالسيارات كالمدادر 

 مساحات خضراء حكؿ المبنى. استخداـ: ان ثاني      

عف طريؽ الفتحات مف  المبانيأشعة الشمس كالغبار كخال و مف الممكثات تدخؿ الي  أفحيت 

زراعة   إفنقمؿ مف ىذه االعرار   ككما ىك معركؼ  أفنكا ذ كأبكاب   كعميو يفترض بنا 

يا  ي أن  حيث زىكر كالنجيؿ تساعد كثيرا  ي ذلؾالمناطؽ الخعراء مثؿ النباتات كالشجيرات كال

 عمىالمحيطة بالمبنى  األرضأشعة الشمس الغير مباشرة مف  انعكاس البداية تحد كثير مف 

اليكاء المار خالليا مف االتربة كالغبار  تقكـ بفمترة ياإن الحكائط كالنكا ذ الخارجية بالمبنى  كذلؾ 

النفسي  الجانبنيمؿ  أفتساعد  ي تك ي االكسجيف عف طريؽ التنفس ليال   كال يجب  أيعاك   

حيث يتمتع الناس كثيرا بكجكد مناطؽ خعراء حكؿ المبنى مما يساعد كثيرا  ي تقميؿ االحتباس 

الحرارم العالمي   كيتكجو كثير مف المؤسسات كالميندسيف المدمميف الي تك ير مناطؽ خعراء 

 لممساعدة  ي ذلؾ. المبانيالعديد مف  أسقؼعمى كاجيات كبالكيف ك 

األراعي كبالتالي ارتفاع أسعار  األراعيمف قمة مساحة  يعانياع غزة قط أفكما ىك معمكـ ب

 أفحيث   المبانية حكؿ ر الحدكؿ عمى مساحات خعراء بمساحات كبي يةكانمإمما يقمؿ مف 

مساحة مف كال تتعدل المساحة المتك رة  لزراعة االشجار ال يكجد حكليا مساحات  المبانيغالبية 

متريف أك  االحياف ك ي غالبية ثالثة أمتار  أحيانان االرتدادات المطمكبة تنظيميا مف قبؿ البمدية   

 يزرعكف  ي ىذه المساحة الدغيرة. كافلساغالبية  أف   كلكننا مع ذلؾ نجد متر كاحد
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  : تكفير عناصر مائية حكؿ المبنى.ثالثان       
تعتبر العنادر المائية حكؿ المبنى مف االمكر المساعدة عمى تمطيؼ الجك حكؿ المبنى 

البخر الحادث مف ىذه المسطحات يساعد  ي ترطيب اليكاء المحيط بالمبنى كعند  أفحيث 
مركر تيارات ىكائية داخؿ 

تككف محممة بيذه  المباني
االبخرة كتساعد  ي تك ير راحة 
لشاغمي المبنى كبالتالي تك ير 
بيئة داخمية جيدة  كغالبا ما 
نجد المناطؽ الساحمية 
كالمناطؽ الكاقعة بجكار 

ر تككف درجات الحرارة ياناأل
 ييا أ عؿ مف المناطؽ 

االبعد  ي نفس  األخرل
الظركؼ المناخية الطبيعية   

حيث   Arab traditional houseكقد استعممت العنادر المائية  ي البيت العربي التقميدم 
 تكجيو المبنى كافىذه العنادر)النكا ير( تتكسط المنزؿ  ي الفناء الداخمي المغمؽ   ك  ت كان

 .ىذه العنادر تك ر بيئة داخمية لطيفة لشاغمي المبنى ت كانبشكؿ عاـ الي الداخؿ كبالتالي 
 ي الديف  قد تـ استخداـ  مركز كجيف لمتخطيط كالمعارض (12-1الشكؿ)يتعح مف  كما

سحرا  كافالم كقد زاد ذلؾ كالذم يقع المركز عمي بحيرة ادطناعية  عندر مياه دناعي  
 16. حركة غالؼ المبنى مف اكراؽ زىرة المكتس كما يظير المجمع المراحؿ الثالث مف  كجاذبية

 ِشاحً رطٛس رم١ٕبد اٌجٕبء فٟ فٍغط١ٓ. 3-2

الشكمي  الجانباحدل مرتكزات العمارة التي ساىمت  ي تطكر  تقنيات البناء الحديثةتعد 
قد ك  عمى مدار العدكر عبر التاريخ  جديدة أشكاؿماط ك أن تجتأنحيث   كالتعبيرم لمعمارة 

المرتبطة بزمف تمؾ  معادرةالسمة  اعطاىامف التداميـ التاريخية مما  العديد شكؿ ي  ميزت
 .نشاءجديدة ك تطكر أساليب اإلبناء مكاد  تاجأنكذلؾ بسبب الحقبة 

                                                 
16 http://majdmaxsos.blogspot.com/2013/06/505.html 

 حكؿ المبنى  بركة ماء ادطناعية(: االستفادة مف 13-1) شكؿ    

-http://majdmaxsos.blogspot.com/2013/06/505.htmlالمددر:  
infrastructure-and-green-buildings/
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نفعة أبنية تتك ر  ييا عنادر الم قامةيا " الفف العممي إلأنعندما تـ تعريؼ العمارة ب

ة كالجماؿ كاالقتداد كتفي بحاجات الناس المادية كالركحية "   نجد ىنا دكر مكاد البناء أنكالمت

 17. االنشائي ي تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ بنية المبنى  ي الغالؼ الخارجي لممبنى اك  ي الييكؿ 

عبارة عف االساليب كالطرؽ المستخدمة لتنفيذ  ياأن  بتعريؼ تقنيات البناء الحديثةيمكف 

مكاد بناء كاليات جديدة كتعتمد عمى التطكر الدائـ  ي مكاد البناء كالتقنيات  استخداـات بنشاءاإل

 المستخدمة.

نا نستعرض العمارة كمكاد البناء التي تـ  إنكعندما نستعرض تطكر تقنيات البناء  ي  مسطيف 

تقنيات البناء تتطكر مع تطكر التكنمكجيا كتطكر  أف ي تقنيات البناء حيث  أيعايا استخدام

 المكاد المستخدمة  ي مككناتيا.

 اٌؼّبسح فٟ فٍغط١ٓ ِٕز اٌمذَ 3-2-3

ادؿ المسكف الكيكؼ كالمغائر كالخياـ ىي  ي  مسطيف منذ القدـ  ي   اإلنسافعاش 

 تقنيات البناء  ي ىذا العدر  كمف كاعياأنكمنيا تطكرت  نكف العمارة عمى اختالؼ  لإلنساف

تكزيع  اليةك  الييكمي نشاء كرة بناء الخيمة عمى قكائـ أك أكتاد خشبية قد أعطت الفكرة لإل أف ىك

مجاالن كبيران لتغطية  يا تعطيأنالقشرية إذ  المباني النتشارالحمؿ   كما أعطت  كرة الخيمة 

 . الدعاماتمساحات كبيرة دكف الحاجة لعدد كبير مف 

 ػّبسح فٍغط١ٓ فٟ أٚائً اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ. 3-2-2

مكاد البناء المحمية  استخداـمف العقد الماعي ب األكؿتميزت العمارة  ي  مسطيف  ي الندؼ 

بالعمارة  تستخدـ تقنيات بسيطة تتالءـ مع طبيعة كخكاص ىذه المكاد كتمثؿ ذلؾ ت كانكالتي 

لمتدميـ   كيستخدـ  أساسالتاريخية كالتقميدية ك األشكاؿالشعبية أك الريفية حيث يعتمد النمط ك 

                                                 
 ، ِظشللتخطٌط والمعارض مركز وجٌنعرفان، " نظرٌات العمارة العضوٌة "، سامً،  17
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ما  كالتقميؿ اك عدـ االعتماد عمى أساليب البناء المحمية كالحر ية باستغالؿ المكاد المتك رة محميا 

 تقنيات البناء كالتالي: استخداـكقد تطكر  ىك مستكرد

 الطيف في البناء: استخداـ: أكالن 
مع مكاد الطبيعة منذ القدـ  كالمكاطف الفمسطيني كغيره تعامؿ مع مكاد   اإلنسافتعامؿ   

يا مف المكاد الرخيدة أنمف الطيف المحمي  حيث  اتياستخدامان بداية  كافالبناء المحمية كالتي 
 كالمتك رة  كبدأ التعامؿ معيا يتطكر بمساعدة االخشاب مف االشجار حتى كدؿ الي عمؿ 

 
حيث يتـ خمط الطيف بالتبف اك مخمفات  ( بناء لمنزؿ تـ بناءة بالطيف 2-1)ك ي دكرة طابقيف  
عبارة عف  األسقؼ ت كانسـ   ك 45عف  أحيانااالشجار كبناء حكائط يتجاكز سمكيا  أغداف

يتـ تغطيتيا  سـ30بععيا البعض تفدؿ بينيا مسا ات ال تزيد عف  بجانبعكارض خشبية 
 18.كتغطي بالطيف لتشكؿ سقؼ الغر ةالمعاكس  تجاهاالدغيرة  ي  أغدافب
 .الجدراف سماكة كذلؾ بسبب مف درجات الحرارة  العزؿ الجيد أيعاكمف مميزات ىذا البناء  

 

                                                 
18 www.palestineremembered.com 

         (: دكرة منزؿ  مسطيني مف الطيف2-1) صكرة
 www.palestineremembered.comالمددر

عائمة  مسطينية مف حجر  دكرة منزؿ(: 3-1) صكرة
 www.palestineremembered.comالمددردخرم غشيـ. 
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 الحجر الصخرم الغشيـ: استخداـ: ان ثاني
قد تك رت  ي  مسطيف الحجارة الدمبة  كالرخاـ الجيد  كما امكف تك ير االخشاب مما اسيـ ل

يا  كىك ما تجمى استخدام ي ازدىار العمارة  ي البالد كاتاح لممعمارييف  رص االبداع  ي 
 .كالجماؿ كاالبداع الفخامةكيتعح  ييا   آثار قديمة ترككه لنا مف كاعحا  يما

 يستخدـ كافائط ك  ي بناء الحك استخدـ الحجر الدخرم  حيث (3-1دكرة)كما يتعح مف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي  ىذه الطريقة تستخدـ ت كانكقد   تعبئة كتسكية الفراغات بيف ىذه الحجارة الطيف  ي  
األيدم العاممة المحمية  استخداـالبناء بيتـ   ك السكنية  ي القرل المبانيالعامة كبعض  المباني
التعاكف بيف اىؿ القرية  ي تشييد ىذه المساكف كاعحا يعكس طبيعة العالقات  كافحيث 

 االجتماعية بيف اىؿ الريؼ.
 الحجر الصخرم المنتظـ: استخداـ: ثالثان 

 ت كانكذلؾ   استخداـ المالط  ي الحمكؿ بيف الحجارةبنفس تقنية البناء السابقة كلكف  ت كانقد ل 
يمثؿ  حيث  المعمارم الجمالي الجانباىتماـ بتعبر عف  ت كانك كثر اتساعا كتنظيما أالفتحات 

 ي العمارة  قد تجسد ذلؾالعمؿ الفردم  يو مستكل حر ي كاعح محدكد التغير ك التطكر ك 
  كلكف ىذه الطريقة ال مشيد بالحجر المنتظـ لمنزؿ  مسطيني( 4-1  كيتعح مف دكرة)الريفية

 تختمؼ كثيرا عف الطريقة السابقة.

 (: منزؿ  مسطيني باستخداـ حجر منتظـ4-1) صكرة

 www.palestineremembered.comالمددرالمددر: 
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الحجرية   المبانيحاء كثيرة مف العالـ  حيث شيدت أنكقد أقيمت العديد مف المستكطنات  ي 
 ت كان ي العمؿ  ك  احتاج ذلؾ الي ميارةقد المؤسسات  ك  مبانيكاستخدمت  ي بناء الكنائس ك 

 19مف جمالكف الخشب كالقش. األسقؼ

  (:3967-3948)فٟ ِٕزصف اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ  فزشح اٌؼٙذ اٌؼشثٟ  3-2-1

  ي يةانالبريط القكات سحابان بعد
أتـ االحتالؿ   مسطيف  مف ـ 1948
 أرض مف%77 عمى االستيالء
 مف كافلسا بتيجير كقامكا    مسطيف
 التي اعتدكا عمييا ك المناطؽ
 مف تبقى ما ىجركا   كقد احتمكىا
 المجاكرة  الدكؿالي   مسطيف أرض
 المدف  ي جديدا كاقعا أكجد مما

 بسبب أدال المنيكة الفمسطينية
 مساكف كىي الفمسطينية األراعي  ي السكنية المناطؽ مف جديد نكع كظير  جميزمناإل االحتالؿ
( 5-1ك ي دكرة)ىذه الفترة     ي المباني بعض  ي خرسانةال، كذلك فقد استخدمت  المخيمات

المدمتة مع الحديد االممس  خرسانةال ت كانكالتي لمبنى  ي غزة مشيد باستخداـ الخرسانة  
 األسقؼيتالءـ مع بالطات  ااالحزمة الساقطة ىي النظاـ السائد  ي تمؾ المرحمة بم ت كانحيث 

 كاف  ك االحياف غمب أمحدكدة االرتفاع مف حيث طابقيف الي ثالثة  ي  ت كانالمدمتة   ك 
   كلـ يكف معرك ا  ي تمؾ المرحمة مكاد تشطيب جديدة.تشطيب الخارجي مف قدارة االسمنتال
  1962حتى  1950 ي بداية الستينات المبانيما  ي عيد االدارة المدرية  قد بدء  ي تخطيط أ

.كقد بدء باعتماد مشاريع التخطيط المتعامدة تخطيطيا
20

 grid planning  
 
 

                                                 
19 Chemper ،John  ، " Historic Construction Materials & Techniques  Make history."  

 

20 Alshawaf, Ebtesam, " The Effect of Housing Density on Energy Efficiency in Buildings" 

لغزة  (: مبنى خرساني منذ عيد االدارة المدرية5-1) صكرة 
 غزة  -.           المددر: تدكير الباحث 
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 .اٌص١ِٟٙٛٔشحٍخ االحزبلي  3-2-4

المتعددة الطكابؽ التي اطمؽ  المبانيساىـ االحتالؿ االسرائيمي  ي ايجاد نمط جديد مف   
ىي تفريغ المخيمات مف اىميا كذلؾ  المبانياليدؼ مف ايجاد ىذه  كافعمييا اسـ االبراج حيث 

أكؿ مراحؿ  المبانيت ىذه شكم ي المخيمات  كقد  فلمقعاء عمى مشكمة الالجئيف الفمسطينيي
 مبانيعح  ي ايجاد الكا التطكر
 استخدمتحيث الطكابؽ   متعددة

المكاد المستكردة كأساليب البناء 
 استخداـحيث تعقيدا مف  األكثر

المسمحة كاالعمدة  خرسانةال
 االعتبار  ي  األخذكتـ كالمداعد 

كعميو يعد   مبانيحسابات الزالزؿ لم
ىذا المستكل الحمقة بيف البناء 

 .كالمتطكر الحديثالتقميدم ك البناء 

 ِشحٍخ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ: 3-2-5

تحت اطار الحداثة  مستعرعا جميع التقاليد  العمارةلقد شيد القرف العشريف تحكالن شامالن  ي  ف  
 أشكاؿالمعمارية  مقبالن عمى استغالؿ التقنيات المبتكرة كالتي ساعدت المعمارم عمى إبداع 

تطكران  ي العمميات البنائية ك بمستكل أكثر عممية ك تعقيد   قد شكمت ىذه الفترة  تمفةمعمارية مخ
ك الخدمات مما  نشاءمكاد جديدة ك ظيكر أبنية كبيرة كمعقدة إعا ة إلى تطكر نظـ اإل استخداـب

  .العمؿ  إنجاز معمكمات تفديمية لغرض متقدمة كمتخددة ك  تقنيات يتطمب
% مف احتياجات العكائؿ الفمسطينية 16 ي غزة عمى بناء  كافكاإلسؿ كقد عممت كزارة االشغا

 21. ي غزة  كمنيا ابراج الندل كالشيخ زايد كالكرامة
 
 
 
 

                                                 
21 Alshawaf, Ebtesam, " The Effect of Housing Density on Energy Efficiency in Buildings" 

طة (: مباني ابراج سكنية  ي عيد السم6-1) صكرة
 غزة -تدكير الباحث الفمسطينية.    المددر: 

http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=234797&s=cbc69c67cf5a651fc3b2dee6df272414
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 ػّبسح فٍغط١ٓ فٟ ثذا٠بد اٌمشْ اٌٛاحذ ٚ اٌؼشش٠ٓ. 3-2-6

  حيث استخدمت مادة تكسية الحكائط  تقنيات البناء الحديثة: استخداـماط أنبرج الظا ر مف
 األلمنيـكالخارجية بما  ييا الفتحات الخارجية مف 

   composite panel كالزجاج الممكف العاكس 
 كبذلؾ بدأ يشكؿ مرحمة مختمفة مف

 أيعامراحؿ تقنيات البناء المعمارية   كتظير  
ىذه المكاد الحديثة  ي  استخداـىذه الفترة تطكر 

  كيظير مدل تحمؿ المبانيقطاع غزة  ي بعض 
يا تظير أنىذه التقنيات لمعكامؿ الجكية حيث 

بنيت اليكـ كىذا ما يميز ىذه التقنيات  ككأنيا
 اليةتكمفتيا االقتدادية ع أفالحديثة  مع العمـ ب

 يا محدكد.استخدام أفنسبيا لذلؾ تجد ب

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: مبنى برج الظا ر كاجيات 7-1) صكرة
 غزة-المددر: تدكير الباحث.         المنيـك
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 : األٚيخبلصخ اٌفصً 
 

يتعرؼ  أفال بد مف  كاف ي ىذا البحث    األكؿالفدؿ ىذا الفدؿ يعتبر  أفحيث 
القارئ ليذا البحث عمى مككنات غالؼ المبنى كعنادره كأىميتو لتحقيؽ بيئة داخمية مناسبة 

مكاد كتقنيات غالؼ المبنى  استخداـالتي تنتج عف  شكاليةاإللشاغمي المبنى  كقد تـ التطرؽ الي 
معالجة مككنات غالؼ  آلياتبما ال يتناسب مع مناخ المنطقة  كعميو  قد تـ التعرؼ عمى 

المبنى لحمايتو مف العكامؿ الجكية الخارجية كتحقيؽ أ عؿ بيئة داخمية ممكنة  كمف ىذه 
طرؽ المستخدمة  ي حمايتيا  كالتعرؼ عمى غالبية ال ليةآك  األسقؼالمعالجات التي اىتمت بعزؿ 

 غالؼ المبنى.حماية 
كذلؾ تـ التعرؼ عمى حماية الكاجيات ككيفية الحدكؿ عمى كاجية مك رة لبيئة داخمية 

تـ  أيعابالعكازؿ البكلستريف   المبانيحكائط مزدكجة مثال  أك تكسية  استخداـجيدة كمنيا 
تككف جزء مف التدميـ المعمارم  أفالتطرؽ لعمؿ كاسرات الشمس عمى الكاجيات عمى 

 لمكاجية  كابعاد الفتحات عف الكاجيات التي تتعرض لمشمس عمى  ترات طكيمة.
 كاف أفلتطكر العمارة  ي  مسطيف منذ القدـ  منذ  تـ التطرؽ األكؿمف الفدؿ  ثاني ي الجزء ال

شيئا  شيئا مركرا يستخدـ الطيف كالدخكر كاعمدة االشجار  ي البناء  حيث تطكر ذلؾ   اإلنساف
الحجر المنتظـ كالفتحات  ـاستخدالحجر الدخرم بتقنيات أ عؿ مف السابؽ حيث  استخداـب

كعيد الحكـ  البريطاني ي بدايات العيد  خرسانةال استخداـب بدأ أفالدغيرة الطكلية  الي 
ذات طابقيف عمى  المباني ت كانك  المدمتة األسقؼ ي  خرسانةالالمدرم حيث استخدـ 

اكبر  تطكر استخداـ مكاد كتقنيات البناء بشكؿاالغمب  أما  ي عيد االحتالؿ االسرائيمي  قد 
 أيعا تجد ي عيد السمطة الفمسطينية ما أ   ي مناطؽ متعددة اليةاالبراج السكنية الع تجدحيث 

تقنيات بناء  استخداـمع  اليةاالبراج الع تجد أيعاتطكرا  ي تقنيات كمكاد البناء المستخدمة حيث 
 كخال و. األلمنيكـحديثة لمكاجيات الزجاجية كالتكسيات 

 
 
 
 



 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 06 

 الفصؿ
 األكؿ

 الفصؿ
 ثانيال

 الفصؿ
 لثالثا

 الفصؿ
 رابعال

غالؼ 
المبنى 
كتطكر 

العمارة في 
 فمسطيف

 أنكاع مكاد
كتقنيات البناء 
الحديثة في 
 غالؼ المبنى

العناصر المؤثرة 
عمى جكدة 
البيئة داخؿ 

 المباني
 

دراسة تحميمية 
تطبيقية 

لمستشفى 
الصداقة التركي 

الفمسطيني

 الخالصة الخالصة الخالصة

 لفصؿ الخامسا
النتائج 

 كالتكصيات 

 الخالصة

 
 ثانيالفصؿ ال
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 الفصؿ الثاني

 البناء الحديثة في غالؼ المبنى كتقنيات كاع مكادأن       
 

 مقدمة:
 الزجاج. استخداـ 2-1

 السيراميؾ. استخداـ 2-2

 الحجر الصخرم. استخداـ 2-3

 البالستيؾ. استخداـ 2-4

 .األلمنيـك 2-5

 النحاس 2-6

 الرصاص. 2-7

 الزنؾ 2-8

 يـكانالتيت 2-9
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 الفصؿ الثاني
 المبنىأنكاع مكاد البناء الحديثة في غالؼ 

 

 ِمذِخ: 

الشكمي  الجانباحدل مرتكزات العمارة التي ساىمت  ي تطكر  تقنيات البناء الحديثةتعد 
قد ك  عمى مدار العدكر عبر التاريخ  جديدة أشكاؿماط ك أن تجتأنحيث   كالتعبيرم لمعمارة 

المرتبطة بزمف تمؾ  معادرةالسمة  اعطاىامف التداميـ التاريخية مما  العديد شكؿ ي  ميزت
 .نشاءجديدة ك تطكر أساليب اإلبناء مكاد  تاجأنكذلؾ بسبب الحقبة 

 ة أنأبنية تتك ر  ييا عنادر المنفعة كالمت قامةيا " الفف العممي إلأنكعندما تـ تعريؼ العمارة ب
كالجماؿ كاالقتداد كتفي بحاجات الناس المادية كالركحية "   نجد ىنا دكر مكاد البناء  ي تحقيؽ 

 22. االنشائيذلؾ مف خالؿ بنية المبنى  ي الغالؼ الخارجي لممبنى اك  ي الييكؿ 
تقنيات البناء تتبع لمكاد البناء  أفالتعريؼ السابؽ لتقنيات البناء يكعح ب أفحيث 
قدـ العممي  ي جميع المجاالت  ككمما تقدمت التكنمكجيا كعمكميا كمما تطكرت المستخدمة كلمت

تبعا ليا مكاد البناء كمف ىنا سنستعرض مكاد البناء الحديثة المستخدمة عالميا  كسنركز  ي ىذا 
الفدؿ عمى المكاد المستخدمة  ي الغالؼ الخارجي لممبنى مكعكع البحث  كسيتـ التطرؽ الحقا 

 االستفادة منيا  ي تك ير بيئة منسبة لشاغمي المبنى. ليةاعمى دكرىا ك 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ، مصرمركز وجٌن للتخطٌط والمعارضسامً، عرفان، " نظرٌات العمارة العضوٌة "،  22
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 .الخارجي لممبنى كىك مكضكع البحث نستعرض ىنا مكاد البناء المستخدمة في الغالؼ
   .اٌضخبج  2-3

 أشكاؿي مف مككنات غالؼ المبنى حيث نجده يستخدـ بأساسيعتبر الزجاج مككف 
اماكف مختمفة مف عنادر المبنى كيتككف بشكؿ عاـ مف الجير كالسيمككف كالدكدا  ك ي متعددة
 .غالؼ المبنىكاع الزجاج المستخدمة  ي أن% كسنستعرض 12.5% 75% 12بنسب 

كىي عبارة عف ألياؼ زجاجية عمى شكؿ شبكي بمسا ات متغيرة    :الفيبرجالسشبؾ  2-1-1
 كىي  مبانيالخارجية  لمعاد مختمفة   كتستخدـ  ي العكازؿ كبإب ستخداـحسب طبيعة اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتعح مف ىذا المبنى  ي انقرة حيث  حيث( 1-2 ي دكرة )  المبانيتقنية حديثة تستخدـ لعزؿ 
كاح خادة مف البكلستريف بعد تثبيتيا بالبراغي عمى الحائط عمى ال شبؾ الفيبرجالس يتـ تركيب

الخاص بذلؾ كاخيرا يتـ  بالالدؽعمى الكاح البكلستريف  جالسكمف ثـ يتـ تثبيت شبؾ الفيبر 
                                                                                                      .أك االكيكس  المرمريتاتشطيب خارجية مثؿ  عمؿ قدارة اسمنتية اك اية مادة

  Glass blockاٌجٍٛن اٌضخبخٟ ٌٍحٛائظ  2-3-2

كىك عبارة عف بمكؾ مف الزجاج الشفاؼ اك الممكف كالمزخرؼ كيستخدـ كحكائط خارجية  ي غالؼ 
مع الديككرات  ليتالءـداخمية كتككف ابعاده دغيرة القكاطع   أيعا يمكف استخدامو  ي الالمبنى الخارجي
  .الدائرية كخال و

 رشو١ب -ظذس: رظ٠ٛش اٌجبؽشاٌّ (: شبؾ مف الفيبرجالس كعازؿ خارجي.1-2) صكرة    
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 Glass pavers ٌؤلسض١بداٌجٍٛن اٌضخبخٟ  2-3-1

لمفراغات اسفميا   ككاعح  ي الدكرة  نارةكىك بمكؾ زجاجي يستخدـ  ي بعض التغطيات إلدخاؿ اإل
 .نارةممر زجاجي يغطي الطابؽ السفمي مف بمكؾ زجاجي إلدخاؿ اإل( 2-2)
 اٌضخبج إٌّحٕٟ   2-3-4 

مختمفة منيا المنحني   كقد تـ  أشكاؿمئكية لتشكيمة ب درجة 600 كىك زجاج يتـ تعريعو لحرارة

التي تككف بشكؿ دائرم مثؿ الشبابيؾ الدائرية حيث يتـ تشكيمو  المبانياستعمالو  ي كاجيات 
بالمقاسات المطمكبة  ي المدنع  كساعدت التقنيات الحديثة  ي الزجاج بالحدكؿ عمى كاجيات 

اال كار المعمارية  كظيرتت كا كار الميندس المعمارم  مكحاتتناسب مع ط أسقؼكتغطيات 
 الخالقة التي ليس ليا حدكد.

Self-cleaning Glassصخبج رارٟ اٌزٕظ١ف  2-3-5
23 

 يـكانالتيتكىك الزجاج المعالج عد التداؽ االكساخ بو   كيحتكم عمى طبقة رقيقة دمبة مف 
تعطيو ىذه الطبقة ميزة عدـ التداؽ اية اكساخ  ( حيث1-2شكؿ) ميكركف 15المعالج بسماكة 

عميو  كبالتالي  ت كاناك غبار بو  كعند نزكؿ االمطار اك رشيا بالماء تدبح نظيفة تماما كما 
نظيفة بشكؿ  مبانيالتنظيؼ  كلمحدكؿ عمى كاجيات  كالماؿ  ي عمميةيتـ تك ير الجيد كالكقت 

 .تك ر الماؿ  ي التكاليؼ التشغيمية يانألاد الحديثة دائـ أدبح مالؾ العقارات الكبيرة تفعؿ المك 
 
  

                                                 
23 http://www.acornglazing.co.uk/doub 

استخداـ بمكؾ الزجاج كممر (: 2-2) صكرة
 رشو١ب -اٌجبؽش رظ٠ٛش اٌّظذس:  ارعي

زجاج ذاتي التنظيؼ عميو طبقة  (: 1-2شكؿ ) 
 :المددر  رقيقة مف التيتانيك

http://www.acornglazing.co.uk/doub
le-glazed-igu/sel 



 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 31 

   Clear White Glassاٌضخبج اٌشفبف  2-3-6  

كىك زجاج شفاؼ يميؿ الي المكف االخعر الشفاؼ مدل شفا ية كنقاء الزجاج يعتمد عمى نسبة 
ىذا النكع مف  تاجأنالمكجكدة  ي المككنات االدمية  كيمكف  (iron oxide)شكائب اكسيد الحديد
% 2 شفا يتو تزيد أفكنجد المككنات النقية  ي عممية التدنيع   استخداـب اليةالزجاج بتكاليؼ ع

 حا ة الزجاج أفممـ كنجد ب6عف الزجاج العادم سمؾ
 (.mat. For arch.& build)تميؿ لمكف االخعر 
يتـ تدنيعو بتعريض الزجاج ك Toughened Glass اٌضخبج اٌصٍت اٌّشذٚد 2-3-7

باردة ككسط درجة مئكية كيعرض بعدىا مباشرة ليكاء بارد جدا  تدبح السطكح 650لدرجة حرارة 
كلو  اليةالزجاج ساخف  نحدؿ عمى الزجاج المشدكد  كيتميز بقكتو كبتحممو درجات الحرارة الع

يتحمؿ عغكطات اليكاء القكية  أيعاك ت  ي الكاجيات الزجاجية الممتدة   ستخدامان العديد مف اال
 .الية ي االماكف الع

 Heat Strengthened Glassاٌضخبج اٌّمٜٛ ثبٌحشاسح  2-3-8

كىك نكع مف الزجاج تمت معالجتو بالحرارة لدرجة ( شكؿ ىذا الزجاج 4-2يتعح مف دكرة)
درجة مئكية كيبرد تدريجيا  كذلؾ لتقكيتو كزيادة مقاكمتو لمكسكر الناتجة عف العغكط 600

و ينكسر  إنذات المناطؽ الحارة ديفا  كعندما يتعرض لمكسر  المبانيالحرارية  كيستخدـ  ي 
24كبيرة كلكنيا تبقى  ي االطار مما يقمؿ العرر الناتج عف ىذا الكسرالي قطع 

.   
 

                                                 
24  (  http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/be/en/home.htm 

 (: استخداـ الزجاج الديككرم الممكف لمكاجية3-2) صكرة
 رشو١ب -اٌجبؽذ تدكيرالمددر: 

        

(: استخداـ الزجاج المقكل بالحرارة  ي 4-2) صكرة
 رشو١ب - اٌجبؽذتدكير: المددر        الكاجو.
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  (: استخداـ زجاج مزدكج بطريقة5-2) صكرة
pikington System       .المددر : 

gurcharan, singh,  " building materials "   

delhi:standard  

    Double glassاٌضخبج اٌّضدٚج  2-3-9

  (5-2كما  ي دكرة) الحرارة انتقاؿ يساعد كثيرا  ي عممية العزؿ ك الزجاج المككف مف طبقتيف 
ممـ بيف لكحيف مف الزجاج لتشكؿ عازؿ جيد لمحرارة 16حكالي  الفراغ حيث تفدؿ مسا ة مف 

كبالتالي يساعد  ي تقميؿ التد ئة   جيد  ي المناطؽ الثمجية الباردة   كيعتبر عازؿكالدكت
الفادؿ  أفيخفؼ كثيرا العكعاء الخارجية  حيث  أيعاالالزمة  كمف ناحية العزؿ الدكتي 

 الدكت انتقاؿ الدكتي يقمؿ مف 
 Reflective Coated glassاٌضخبج اٌؼبوظ  2-3-31
ة يساساأل ي دناعة الزجاج المذىمة  باإلعا ة الي ميزتو  كبيرةو كانمالزجاج العاكس يحتؿ  أف 

نا  إن  كبذلؾ اليةلو كظيفة اخرل جم  إف ي منع قدر كبير مف اشعة الشمس لمدخكؿ لممبنى 
و يعكس اشعة أننحا ظ عمى الطاقة الالزمة لممبنى مع الحدكؿ عمى الشكؿ الجمالي  كحيث 

كيتعح مف و بالتالي يقمؿ عرر الكسر الناتج عف الحرارة المؤثرة عميو   إنالشمس المباشرة 
( كاجية  ندؽ اتشي قمعة  ي تركيا حيث اف كاجياتو كشبابيكو مف الزجاج العاكس  6-2دكرة)

ه  كالزجاج العاكس ىك عبارة عف الزجاج المدقكؿ مع طالء معدني خاص يجعؿ الزجاج كالمرآ
  ككثيرا ما كيعتبر اقؿ عررا لمبيئةدية كالحد مف الرؤية مف الخارج  كذلؾ اعطاء خدك 

كالبيئة المحيطة بجمالياتيا مف اشجار اك  المبانييستخدمو المعمارم كمكحة  نية كمراه تعكس 
 .25خال و

 
                                                 

25 http://www.glazette.com/features.php?src=2   

(: استخداـ زجاج عاكس  ي نكا ذ 6-2) صكرة
 -رظ٠ٛش اٌجبؽش  : المددر           ندؽ اتشي قمعة.

 رشو١ب
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 Glass supporting systems رم١ٕبد رشو١ت اٌضخبج: 2-3-33

يراعى عند اختيار  أفيجب  
منشأة  ألمالزجاج المطمكب 

عدة عكامؿ كىي: مساحة 
ارتفاع الزجاج  -مسطح الزجاج

درجة الحرارة   – الكاجية ي 
الناحية  – الكاجيةعمى 

قكة الرياح عمى  –االقتدادية 
  . (2-2شكؿ) الكاجية

  تراعي تقنية  أفيجب
يككف  أفتركيب الكاجيات ب

يككف مرف  أفك   قكم كثابت
بسماحية حركة بسيطة ليتالءـ 

الجكية مف تغير مع الظركؼ 
كذلؾ  ي درجات الحرارة  

تتالءـ حا ة الزجاج  أفيجب 
بمسا ة  التثبيت اطار مع

  معينة لتحمؿ عغط الرياح 
 يككف سمؾ الزجاج أفيجب 

 
 
 تعاريس االعتبار ب  األخذمناسب لتحمؿ سرعة الرياح المتكقعة  كذلؾ يجب  
  عندر الزجاج  ي المكقع كارتفاع المبنى كحجـ 

 لية تثبيت الزجاجآ(: 2-2)شكؿ                  
 :   " building materials "   : المددر              

  الجرأة  ي تثبيت الكاجية الزجاجية بمرابط عخمة(: 7-2) صكرة 
 http://www.metroglasstech.co.nz/catalogue/139.aspx : المددر
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  التطكر  ي  الكاجيات 
تقنيات الزجاج ساعدت 

تثبيت الكاجيات  ي 
 الجدراف  الزجاجية

التغمب ك الزجاجية الييكمية 
عمى القيكد المفركعة 

ر  لتك  مف األطر التقميدية
  الكاجية الزجاجية ي 
تستخدـ المثبتات  حيث

 يكيةكانميالكاإلكسسكارات 
لمحدكؿ  (7-2)شكؿ 

عمى القكة كالخفة لتك ير 
 26.كاجيات

كما ىك كاعح مف 
 (4-2(   )3-2)الشكؿ
التقنيات الحديثة  يكعح
تحكميا  ي شرائح  كآلية

المنيـك كبيرة عمى 
الغالؼ الخارجي لممبنى  

التحكـ  كافباإلمحيث 
زكايا ىذه الشرائح بما ب

يخدـ اليدؼ المطمكب 
الشمس  إنارةمف ادخاؿ 

الشمس المباشرة  كىذا  ألشعةالمقابمة  الكاجيةاغالؽ  كافباإلمدباحا كحجبيا ظيرا  كذلؾ 
  27الشعكر بالراحة نتيجة لمظركؼ التي خمقتيا ىذه التكنمكجيا. كافالميعطي المتكاجديف  ي 

                                                 
26 http://www.metroglasstech.co.nz/catalogue/139.aspx 

  تحكـ الي بالكاح االلمنيـك عمى الكاجيات(: 3-2) شكؿ
http://www.metroglasstech.co.nz/catalogue/139.aspx المددر 

  تحكـ الي بالكاح االلمنيـك عمى الكاجيات(: 4-2) شكؿ
http://www.metroglasstech.co.nz/catalogue/139.aspx 

http://www.metroglasstech.co.nz/catalogue/139.aspx
http://www.metroglasstech.co.nz/catalogue/139.aspx
http://www.metroglasstech.co.nz/catalogue/139.aspx
http://www.metroglasstech.co.nz/catalogue/139.aspx
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  تحقؽ اليدؼ المنكط بيا تك يره لممبنى حسب داءاأل اليةعزجاجية كقد تـ اختيار شرائح 
 المعايير التدميمية الختيار الزجاج المناسب.  االعتبار بعيف  األخذالتدميـ بما يتناسب مع 

     أفالتي يجب الزجاج مف قبؿ مجمكعة متنكعة مف الخيارات  تثبيت ىيكؿ الية يتـ تأميف 
تتناسب مع التدميـ  كالتي تحا ظ عمى الزجاج كتثبتو ليتحمؿ العكامؿ الجكية مف الحرارة 

تك ير اتداؿ آمف بيف عندر الزجاج كىيكؿ يا أنكحيث   كالرياح كاحماؿ الييكؿ الزجاجي 
كمرابط  ةاعمد استخداـحديثة  ي تثبيت كاجية زجاجية ب الدعـ الحامؿ  كىذه الطرؽ تعتبر

بمرابط معدنية  لممبنى زجاجية تثبيت كاجية الية  حيث تظير جرأة المعمارم  ي معدنية كبيرة
 .تربط بيف قكة المعدف كحجميا الكبير كبيف ععؼ مادة الزجاج 

   PLASTICSاٌجبلعز١ه   2-2

يتككف البالستيؾ مف خميط مف مكاد ععكية  راتنجية كليذه المكاد القدرة عمى التشكيؿ   
 الممدنات مثؿ كبريتات الباريكـ كالككارتز.كيعاؼ الييا بعض 

 :المبانيكاع البالستيؾ المستخدـ  ي أنبعض 
 polyvinyl chloride         اٌج١ٌٛف١ٕ١ً وٍٛس٠ذ  2-2-3

كيتـ تدنيعيا عمى شكؿ   ىذه التكسية عبارة عف لدائف مف البالستيؾ تككف عمى شكؿ ركالت
  كؽ بععيا مما يسمح بالحدكؿ عمى عدة طبقاتcalendaring مسطحات بطريقة تسمى

ـ مناطؽ االلتقاء مع كيتـ لحا  كبسمؾ مختمؼ
بععيا البعض  كتسمح ىذه التغطيات 

مميزة ال يمكف الحدكؿ  أشكاؿالحدكؿ عمى 
                              .عمييا مف مكاد أخرل

2-2-2  PVC- U   
 The London 2012باسكيتبكؿ  ي لندف  ٍِؼت

Basketball (8-2شكؿ) 

تحتكم عمى  أيعاكىي تكسية بالستيكية جمدية 
لدائف تعطييا المركنة الالزمة لمشد كالتشكؿ حسب الييكؿ المثبتة عميو  كقد استخدمت ىذه 

لذلؾ  قد تـ االىتماـ بالغالؼ   مبيةاألكلاأللعاب  قامةشئ ىذا البناء إلأنالمادة  ي لندف حيث 
كيتـ تثبيت ىذا   تغطية المبنىلعمى الييكؿ  بالشد ت ىذه المادةالخارجي لممبنى حيث استخدم

                                                                                                                                            
27   gurcharan, singh,  " building materials  "    delhi:standard publishers distributors 2002 

 الجمد لتكسية ممعب ياسكيتبكؿ لندفاستخداـ (: 8-2) صكرة

-http://www.architonic.com/ntsht/pop-up-stars :المددر    
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ة الباسكيتبكؿ التي بنيت مف اكبر المالعب المغمقة لمعب أيعاالجمد عمى ىيكؿ معدني  كيعتبر 
مبية لذلؾ  قد تـ االىتماـ بالغالؼ الخارجي األكلاأللعاب  قامةشئ ىذا البناء إلأنقد  حديثا  
بيت ىذا الجمد عمى المشدكد عمى الييكؿ  ي تغطية المبنى كيتـ تث PVCحيث استخدـ   لممبنى

التي ك  بيذه التغطيات مف اكبر المالعب المغمقة لمعبة الباسكيتبكؿ أيعاىيكؿ معدني  كيعتبر 
      28 .بنيت حديثا

                                                                                                                         

  2-2-3  Polytetrafluoroethylene   
كمف مميزاتو  بالحجاجمطار جدة الخاص  ي سقؼ  (Polytetrafluoroethylene)استخداـتـ 

كما  ي  لممنكر الداخمي مع منع أشعة الشمس المباشرة كاألمطار  نارةاإلإدخاؿ اليكاء 
     اإلعاءة  انعكاس األبيض يساعد  ي    كذلؾ المكف(9-2الدكرة)

 29.المباني ي تغطية مداخؿ بعض  أيعايستخدـ  
                                                          
2-2-4  Ethylene tetrafluoro ethylene 

باليكاء المنخفض كتككف غالؼ  معغكطةكتككف  شفا ةكرقائؽ   (ETFE)تستخدـ مادة 
المبنى  كتستخدـ ككسائد ىكائية  كيمكنيا تحقيؽ قدر كبير مف العزؿ مع احتفاظيا بخادية 

                                                 
28 http://www.architonic.com/ntsht/pop-up-stars-temporary-contemporar 
29 gurcharan, singh,  " building materials  "    delhi:standard publishers distributors 2002 

 تغطية مطار جدة(: 9-2) صكرة          
 building materials "  المددر:        .

 Polymethylاستخداـ البالستيؾ (: 10-2) صكرة
methacrylate 
-http://www.archilovers.com/p76327/fedaالمددر: 

headquarters#imag 

http://4.bp.blogspot.com/-yFT49rV0_8I/UbNdYa_RDaI/AAAAAAAAjAA/TJvgRDSaAEY/s1600/Health+Sciences+Education+Building+by+CO+Architects08.jpg
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 استخداـ بالستيؾ البكليكربكنيت(: 11-2) صكرة    

 اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ –اٌجبؽش رظ٠ٛش : المددر        

  ي  يال  Corian panels استخداـ(: 12-2) صكرة

Nurbs- اٌّظذس: اسبانيا"materials buildin  

 UVيا تمنع األشعة البنفسجية  إنالشفا ية العكئية   كىذه الميزة تتك ر  ي الزجاج  قط  كذلؾ 
 يةكانماالمطمكبة  كمف مميزاتيا  األخرلمقارنة مع التغطيات  رخص ثمنو أيعاكمف مميزاتو 

سنو  كؿ ذلؾ يجعؿ منيا  25عمرىا الزمني ال يقؿ عف   إفبسيكلة كبسرعة  كذلؾ ديانتو 
 30المبنى. الستخداميا  ي غالؼ مادة جيدة

مبنى و  ي استخدامتـ    Polymethyl  methacrylate اٌج١ّ١ٌٛث١ً ١ِثبوش١ٍ٠ذ 2-2-5 
 ( FEDA)  The Confederation of Employers of Albacete  اتحاد المكظفيف

متغطية الخارجية الشفا ة المفرغة لستخدـ و قد اأنعح مف شكؿ الغالؼ الخارجي لممبنى بيتك 
ة مف جية كبيف الكعكح كالشفا ية كالعبابية مف أنحيث اكجد المعمارم تناقض بيف القكة كالمت

 31.الكاجيةىذه المادة الي عمؿ تكازف  ي  استخداـ  أدلجية اخرم   كقد 
 Polycarbonateاٌج١ٌٛىشث١ٔٛذ  2-2-6

خادة المظالت الكاعيا كلتغطية المداخؿ كعمؿ أنتستخدـ مادة البكليكربكنيت لتغطية المناكر ب

( تغطية منكر  ي المستشفى التركي بغزة حيث 11-2ك ي الدكرة)ككراجات السيارات كخال و   
مف مميزات ىذه المادة عزليا لمحرارة بسبب يك ر انارة داخمية كيحجب جزء كبير مف الحرارة  

تشكميا بشكؿ دائرم مما  يةكانماالتي تفدؿ بيف طبقتيف مف ىذه المادة  كمف مميزاتيا الفتحات 
   ة.معمارية جميم أشكاؿيتيح بعمؿ 

 

                                                 
30 gurcharan, singh,  " building materials  "    delhi:standard publishers distributors 2002 
31 http://www.archilovers.com/p76327/feda 
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 Kevlar   و١فٍش ثبلعز١ه 2-2-7

يمبي  ي مكنتيلاير  حيث يعتبر مف األكلسقؼ الممعب  Kevlarاستخدمت مادة لقد 
عجائب اليندسة المعمارية  ي المستقبؿ    اما تغطية الممعب العمكية مشدكدة بالككابؿ لتغطية 

مدل  أيعاالمساحة الكسطية بالممعب  ي تشكيؿ معمارم  ريد  يظير الجماؿ كالتحدم كيظير 
       . مادة ككاقي عد الرداص   مع العمـ بانيا تستخدـ ىذه التطكر تقنيات البناء الحديثة

           

 Corian بْاٌىٛس٠   2-2-8

مع  ىك مركب مف المعادف الطبيعية تخمط مع االدباغ االكريميكية كالبكليمر تمزج
محدكدة  تستخدـ  ي المطابخ ككجو لطاكلة  ألكاف  تكجد منيا بععيا لتنتج مادة قكية متينة

 32يا قميؿ نسبيا.استخدام كاف كاف المبانيالمطبخ   كذلؾ تستخدـ  ي كاجيات 
بدكف  المبانيتكسية كاجيات  ي  افالككريمادة  استخداـيمكف  (12-2مف دكرة)كما ىك كاعح 
يعتبر ىك العازؿ بيف الداخؿ كالخارج كذلؾ  اسبانيا-Nurbsاستخدمت  ي  يال  حكائط حيث

 لتثبيتو مع بععو البعض.   كيثبت بككابؿ خادةلمتانتو
 

 Ceramic Materialsاٌغ١شا١ِه    2-1

كيخمط مع المكاد غير   يتـ تدنيع السيراميؾ مف الطيف المحركؽ  ي الفرف مع مادة التزجيج

عاـ  كنجد  4000و  ي مدر منذ استخدامالععكية مثؿ الكاكليف كالكاكرتز كالفمسبار  كقد تـ 

                                                 
32 gurcharan, singh,  " building materials  "    delhi:standard publishers distributors 2002 

 استخداـ السيراميؾ  ي تكسية بعض المباني ( :13-2) صكرة                                     

 The Architecture news magazineالمددر:                                
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 التثبيت الميكانيكي لمسيراميؾ عمى الغالؼ الخارجي ( :5-2) شىً

 www.http://simer.si/files/strani/Image/tp-fasadni-sistemالمددر: 
 

و  ي الدناعات الحديثة ادبح يحتكم عمى الزجاج كالحجر الدخرم كاالسمنت حيث ادبح أنب
ؼ مف اجمؿ المنتجات لتكسية الكاجيات كقد ساعد المعمارم عمى عمؿ تشكيالت  ي غال

 33و  ي الكاجيات.استخدامالمبنى  كنستعرض بعض اليات كتقنيات 
تكسية أغمفة مباني غير تقميدية بالسيراميؾ  مما يظير التحدم ( 13-2كيتعح مف دكرة )

عدة طرؽ منيا الطرؽ التقميدية ب المباني ي تكسية  أيعا استخدـالمعمارم الجميؿ كالقكم  
ميكانيكية حديثة شكؿ السيراميؾ بطرؽ حديثة تقنية تثبيت كتكسية الحكائط مف القديمة  كمنيا  

كتشكؿ ىذه الطريقة نقمة نكعية  ي عمميات الحديثة  المبانيحاليا  ي أغمب معمكؿ بيا ( ك 2-5)
 نك ر لممبنى عزؿ جيد. أف كافباإلم  حيث المبانيعزؿ 

 

   طريقة تركيبCladding Mechanical 
كال يستخدـ  ي ىذه الطريقة   المبانيتعتبر ىذه الطريقة مف الطرؽ الحديثة لتكسية كاجيات 

التركيب حيث ال يحتاج  استكائيةمف مزايا ىذه الطريقة   إفأم مادة الدقة كعميو  أكاالسمنت 

  كبذلؾ نجد الكاجية مستكيو دكف يكياكانمييتـ  ييا العبط  ليةآالي ميارة كبيرة نظرا لكجكد 
يا ال تعتمد عمى الكقت الذم أنالتركيب التقميدية  كذلؾ سرعة التنفيذ حيث  اتإشكالي أكبركزات 

تعطي الحدكؿ عمى نتائج عزؿ حرارم  يةكانمإمف مزاياىا  أيعاك   ليتدمب يحتاجو االسمنت

                                                 
 م0221أبو عودة، أحمد ، "مواد البناء " ، مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع 33
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كسبب ذلؾ يرجع الي الفراغ  (5-2كما يتعح مف الشكؿ) التقميدية  الطريقة نتائج معاعفة عف
          ف السيراميؾ كبيف الحائط االدمي.يكالعازؿ ب اليكائي

 التقنيات أ عؿيا تعتبر مف أنبالرغـ مف تعقيدات عممية تركيب السيراميؾ بيذه الطريقة اال   
 ي كاجيات مبنى جامعة يا  ي المناطؽ التي تحتاج الي عزؿ جيد  استخداميتـ  الحديث التي
  حيث يظير تكامؿ الفتحات مع (14-2ممكف دكرة )مف السيراميؾ البالكامؿ بريطانيا 

و قد نحت الفتحات  ي الكاجية بمقاسات متساكية  تحقؽ كانك  المعمارم أفالسيراميؾ كنجد ب
العكازؿ التي تفدؿ بيف السيراميؾ  أفكحماية المبنى مف حرارة الشمس حيث  لكاجيةجماؿ ا

 34كحائط المبنى يك ر عزؿ لممبنى.

  Stone and cast Stoneاٌحدش اٌصخشٞ    2-4

يشير مدطمح الحجر الدخرم الي الدخكر الطبيعية التي يتـ استخراجيا مف القشرة االرعية  

لؾ استخدميا المدريكف كقد ظير اىميتيا منذ القدـ مف عدر ما قبؿ التاريخ كمادة بناء  كذ
 أفالتاريخية   كنجد ب المبانييا  ي غالبية استخداماستمر  أيعاالقدماء  ك ي العدر الحديث 

 منذ القدـ. االمـالدخكر بمكادفاتيا كتحمميا لمعكامؿ الجكية عبر العدكر نقمت لنا تاريخ 
 المتحكلة. الدخكر-3  الدخكر الرسكبية. -2نارية. الدخكر ال-1:كاع الصخكرأنكمف  
 

                                                 
34 http://www.archiexpo.com/prod/trespa/ 

التثبيت الميكانيكي لمسيراميؾ  ( :14-2) صكرة
  /http://www.archiexpo.com/prod/trespaالمددر:

 اشكاؿ مف الجرانيت الطبيعي   ( :6-2) شىً     

 .Materials for Archلمددر: ا        
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 Igneous Rocks  يةكانالبر الصخكر النارية اك   2-4-1

كـ 16% مف القشرة االرعية   سمؾ ىذه الطبقة حكالي95كىي مف اقدـ الدخكر تشكؿ  
 كمنيا:

 الجرانيت Granite.  كافكمالي عدة اقساـ الفرؽ بينيا الشكؿ كالمكف كالدالبة  الجرانيتينقسـ 
 الجرانيتكأىـ عامؿ يميز ( يكعح أشكؿ متعددة مف الجرانيت  6-2ك ي الشكؿ )استخراجو  

 35ادو لمماء.عامؿ البرم كالتآكؿ كامتد ىكالجيد 
 ي اماكف متعددة منيا الكاجيات كاالدراج كالمطابخ كاماكف  المباني ي  الجرانيتكيستخدـ  

 ديككرية مختمفة
  البازلتCastbasalt 

 كقاعدية نارم منشأ ذات تد قية يةكانبر  ةيميم دخكر عف عبارة ياأنب البازلتية الدخكر تعرؼ
 الداكنة ياألكانز بتتمي   المنخفعة   لزكجتيا نتيجة افالجري سريعة   كالتحبب التبمكر دقيقة

 36. ناعمة نسيجية كبنية السكاد الى كالمائمة
 
  Sedimentary Rocksاٌصخٛس اٌشعٛث١خ  2-4-2
الدخكر الرسكبية دخكر تككنت بفعؿ التفتيت "  

كالنقؿ كالترسيب حيث تتككف  راغات بيف الطبقات 
الرسكبية كعندما تتقمص الفراغات  ي الدخكر 
الرسكبية  تتشكؿ الدخكر الرسكبية. تنشأ الدخكر 

المفتتة أك الذائبة  ي الرسكبية مف ترسيب المكاد 
الدخكر المختمفة  الماء كالتي تنتج مف تعرض

 37الدخكر النارية" 

                                                 
Materials for Arch 35  

36
 

 مزٌد ، د.شرف ، "ابتكارات القرن الواحد والعشرٌن" ، المؤتمر الجٌلوجً الثانً

 
 

الحجر الجيرم  ي جامعة   ( :15-2) صكرة
 .Materials for Archالمددر:  كمبريدج 
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الذم  االسـ ىك الجيرم الحجر( 15-2دكرة ) Limestone ٞاٌحدش اٌد١ش 2-4-3
معدف الكالسيت اك  مف % ٠٥ مف أكثر عمى تحتكم التي الرسكبية الدخكر عمى يطمؽ

تحتكل  التيكيطمؽ عمى الدخكر  (Lime) ىك الدخر الذل يستخمص منو الجير  الدكلميت
 ىي%( أك أكثر مف الكالسيت أك الدكلكميت عمى أف تككف نسبة الكالسيت 50عمى )
%( مف الدكلكميت يسمى بالحجر 10كعندما يحتكل الحجر الجيرل عمى أكثر مف ) الغالبة 

 38.. الجيرل الدكلكميتى
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mechanical Cladding اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ثخ ٌزشو١ت اٌحدش ػٍٝ اٌٛاخٙبد 2-4-4

بالطرؽ التقميدية  المبانيكاع الحجر عمى كاجيات أنكال زاؿ يتـ تثبيت  كاف متبعكما ىك 

مع تقدـ تقنيات  ( الية التركيب الميكانيكي لمحجر  حيث7-2كيتعح مف الشكؿ )   باإلسمنت
                                                 

قاضً ، أ.د. طالل ، " المعادن والصخور الصناعٌة" جامعة الملك عبد العزٌز 38
 

 .الخارجية تكعيح تثبيت الحجر عمى الكاجيات  تفاديؿ(: 7-2شكؿ )              
 http://www.archiexpo.com/prod/ancon-building-products/fixing-systemsالمددر: 

 استخداـ الحجر  ي كاجية(: 17-2) صكرة
 السعكدية - تدكير الباحثالمددر:  ندؽ السعكدية 

 

استخداـ الحجر  ي كاجية (: 16-2) صكرة
 تركيا -تدكير الباحثالمددر: تركيا.    –مكؿ 
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حيث يتـ تثبيت برك يؿ معدني  يكيةكانميالبالطريقة  تثبيت الحر كافباإلمالبناء الحديثة أدبح 
  حيث ستانمستيؿالمف  إكسسكارات ي الحائط ليقكـ بحمؿ التكسية الحجرية  كيتـ التثبيت 

 يساساألتشكيؿ كاجيات جميمة  مع كعع العكازؿ الالزمة بيف كسكة الحجر كالحائط  كافباإلم
  كيؤدم يكيةكانمياللممبنى حسب المطمكب  كاجية  ندؽ بالسعكدية بكسكة  بالحجر بالطريقة 

دكر العزؿ الحرارم لككنو يفدؿ بينو كبيف الحائط األدمي  راغ مع عازؿ حرارم  كتكعح 
يا تتعامد مع بععيا  كذلؾ كاجية أنحيث  يكيكانالميالتثبيت  اليةيا خطكط الحمكؿ  كؽ بعع

الحجر  كذلؾ كجكد  أشكاؿمع تنكع  يكياكانميقرة يظير تقنية تركيب الحجر أنمكؿ تجارم  ي 
عدـ كجكد  تحات  أيعاىذه التقنية  ي تركيا  يظير  استخداـبركزات جميمة تظير تطكر 

 39المبنى مكجو لمداخؿ مع كجكد تكييؼ  ي المبنى بالكامؿ. فخارجية أل
 

 STAINLESS STEELS غزبٍٔغز١ًاٌ    2-5

كىك سبيكة معدنية نسبة الحديد  يو ال 

% كنسبة الكركـ ال 50تقؿ عف 

% 11.5% كالكربكف 30تتجاكز 

كباقي النسبة لمنيكؿ كالمكلبيديكـ  

كمقاكمتو لمددأ تعتمد عمى طبقة 

تشكؿ عمى السطح  ي الكركـ التي ت

 ستانمستيؿاليستخدـ كجكد األكسجيف  

 ي تكسية كاجيات بعض  المباني ي 

 ( كيستخدـ أيعا19-2دكرة) المباني

كالمطابخ  الدربزينات ي  المبانيكداخؿ 

. 

                                                 
39 http://www.architectkidd.com/index.php/2012/01/polymer 

 استخداـ ستانمستيؿ  ي الكاجيات (: 19-2) صكرة
   " building materials: المددر

http://www.architectkidd.com/index.php/2012/01/polymer-building-skins/
http://www.architectkidd.com/index.php/2012/01/polymer-building-skins/
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 ي  Lloyds building ي مبنى  ستانمستيؿالتكسية المبنى بالكاح  استخداـ الشكؿ المقابؿ يكعح

 40.لمكاجيةو  ي البمككنات الدائرية ك ي العنادر الطكلية استخداملندف كيظير 

 Aluminum األ١ٌَّٕٛ 2-6

اكؿ استخدـ كاعح لو  ي العاب السيرؾ  ي  كافمنذ مئات السنيف ك  ستخداـمتك ر لال األلمنيكـ

ـ   كذلؾ بسبب قكتو كتحممو كخفتو  أما  ي العدر الحديث استخدـ  ي كاجيات 1893لندف سنة

 Faculty of divinity –Cambridge (20-2دكرة) مبنى كمية الالىكت  ي جامعة كمبريدج

University    كتكسية لمحكائطcladding الكاجيات. لتك ير ظالؿ دائمة عمى  

 اليةاحدل الطرؽ الت لأللمنيكـ الخارجيكيتـ معالجة السطح 

 التحميؿ الكيربائي لمسطح  استخداـAnodizing.    * كاع خادة مف أنطالء ب

 اتالدىان

 يتـ تغميفو   Coating .مممس السطح *        بطبقة مف الزنؾSurface textures 
 

 

                                                 
40  gurcharan, singh,  " building materials  "    delhi:standard publishers distributors 2002 

 

: المددرااللمنيـك  ي الكاجية ااستخداـ (: 20-2) صكرة
   " building materials –اٌجبؽش 

  :ومشش٠بد االلمنيـكاستخداـ (: 21-2) صكرة
 :   " building materials "   : المددر
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 Aluminum in buildings اٌّجبٟٔفٟ  األ١ٌَّٕٛ اعزخذاَ 2-6-3

 ات القشرية نشاءاإلMonocoque construction 
 (21-2دكرة ) لندف–القشربة يعتبر مركز لكردس االعالمي  األلمنيكـات نشاءمقدمة عف اإل

Lords Media Center  ي العالـ حيث تميز بشكمو الجميؿ  األلمنيكـأكؿ منشأة قشرية مف 
 خرسانةالالذم يعطي إيحاء شكؿ الة اك الرأس التدكير  ي الربكتات  كقد ثبت عمى قاعدتيف مف 

تـ لحاميا ببععيا البعض طكليا اك  األلمنيكــ  كالجسـ عبارة عف الكاح مف 14بارتفاع حكالي 
 عرعيا.

  عازؿ حرارم لأللمنيكـThermal breaks in Aluminum 
الحرارة بيف  انتقاؿ لمتقميؿ مف  األلمنيكـلمحدكؿ عمى عزؿ حرارم يتـ كعع  ادؿ بيف قطع 

 .polyamideبالستيؾ بكلميد  يفالجانب
 

 cladding األ١ٌَّٕٛرم١ٕخ رشو١ت ٚاخٙبد  2-6-2
41 

 

كاعا متعددة كأدبحت تعكس أن ك أشكاالتأخذ  (8-2)شكؿ أدبحت تقنية تركيب كاجيات المنيكـ
 ي  claddingاؿ  ستخداـاليامة المدل تطكر العمارة  ي المدف المعادرة  كمف المميزات 

 . الكاجيات
 

                                                 
41 http://www.pbsmetals.com/panel-series/aluminum 

اعزخذاَ إٌؾبط ِجٕٝ روشٜ ( 22-2: )صٛسح

 building " :المددر :اعزشا١ٌب.-االٌف١خ

materials "   : 

 

 االلمنيـكتقنيات تثبيت (: 8-2شكؿ )

-HTTP://WWW.PBSMETALS.COM/PANEL: المددر
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 Coppedإٌحبط  2-7
المعادف  ثانيك   اإلنسافمف طرؼ  اكاستعمالي اياستخدامتـ  التي معادفاليعتبر النحاس مف أكؿ 

كقد تـ اكتشا و منذ أكثر مف )عشرة آالؼ عاـ( قبؿ الميالد.  الحديدمف حيث تعدد المنا ع بعد 
مشكالن كىك عبارة عف  مز محمر المكف يتغير لكنو كخدائدو عندما يتحد مع عنادر أخرل 

ص لجزيرة قبر  يالالتيناشتقاؽ النحاس إلى االدكؿ مف االسـ سـ أك مركبات مختمفة  كيرجع ا
(Cyprus) ( كسمى الخاـCyprium( ثـ حرؼ عمى مدل السنيف إلى )Cyprum يتكاجد  ي .)

 .أكاسيدالطبيعة  ي عدة دكر اما منفردة أك متحدة منيا عمى سبيؿ المثاؿ 
. كالنحاس مادة لينة قابمة بالكيرلة أك التحميؿ الكيربائيالنقي بكاسطة  جزئويتـ الحدكؿ عمى  

 بأكسيديعرؼ  الددأتفاعؿ كيميائيا أك  يزيائيا مع المددر الخارجي كىك الجك مككنة لمطرؽ ت

و أنإلى مميزاتو  بإعا ةبمكف األخعر إعا ة إلى المادة السامة.  أيعاالنحاس الذم يتميز 
 42.ض المخففةبطيء التفاعؿ مع األحما

 و  ي تغطية مبنى ذكرل األلفيةاستخداممختمفة كنستعرض ىنا  أشكاؿب المبانييستخدـ  ي 
تغطية الكاجية كالسقؼ  استخداـ ي استراليا حيث يظير  Swan bells tower (22-2دكرة)
 مف النحاس كقد اختير النحاس لمنع تأثير عكامؿ الجك البحرية عمى المبنى.  claddingبطبقة 

 

                                                 
42 42  gurcharan, singh,  " building materials  "    delhi:standard publishers distributors 2002 

 

 : سطبص فٟ اٌّغغذ إٌجٛٞ.لجخ ( 23-2: )صكرة
 :   " building materialsالمددر       

 

ِشوضػٍَٛ      –(اعزخذاَ رغط١خ صٔه 24-2: )صكرة

  BUILDINGاٌّظذس: وّجشط –اٌش٠بػ١بد 
MATERIALS / 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5_(Cyprus)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5_(Cyprus)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A3
http://www.constructionweekonline.com/
http://www.constructionweekonline.com/
http://www.constructionweekonline.com/
http://www.constructionweekonline.com/
http://www.constructionweekonline.com/
http://www.constructionweekonline.com/
http://www.constructionweekonline.com/
http://www.constructionweekonline.com/
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1.JPG&filetimestamp=20110313120654&
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 Ledاٌشصبص    2-8

 الفمزاتمف أقدـ  أيعا يعدك   PbSيتكاجد الرداص بالطبيعة كمركب كبريتيد الرداص 
 ديارهانكدرجة المكتشفة كالمستخدمة عبر التاريخ كذلؾ نظرا لككنو مطاكعا سيؿ السبؾ 

 المنخفعة.
بنيت القبة الخعراء  ي المسجد النبكم  ي استخدمت الكاح الرداص منذ العيد القديـ حيث 

مربعة مف  ت كانك  ىػ 678عاـ  قالككف الدالحي ي أياـ الممؾ  (23-2دكرة) المدينة المنكرة
ا كسمر  كؽ الخشب ألكاح مف الرداص لحمايتيا مف األمطار ك كقيا أعالىمف  مثمنةأسفميا 

                                          ثكب مف المشمع. )كيكيبيديا(

 Zincاٌضٔه   2-9

ْنؾ أك الخار ِديف أك الت كِتياء  كىك مف العنادر اليامة  الزنؾ  يعد  ك المتعددة الستخداماتوالزِّ
 ك رة عمى مستكل القشرة األرعية . األكثرعندر 24مف بيف 

 Center for (24-2دكرة ) و  ي مركز عمكـ الرياعيات  ي جامعة كمبريدجاستخدامتـ 
mathematical Sciences  كيظير الشكؿ النيائي لممركز بانو باألبيض كاالسكد داللة عمى

 عراقة بدايات اكتشاؼ عمكـ الرياعات  ي العالـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/678_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86
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 :ثانيالخالصة الفصؿ 

 ي ىذا الفدؿ قد تـ استعراض مكاد كتقنيات البناء الحديثة المستخدمة  ي غالؼ 
كاع الزجاج مف شفاؼ الي معتـ أنو  حيث تـ تكعيح ألكانو ك أشكالكاعو ك أنالمبنى  كمنيا الزجاج ب

كاعو المختمفة  كالسيراميؾ كتقنيات تركيبو عمى الكاجيات أنالي زجاج مزدكج الي زجاج حرارم ب
  يكيةكانميالالي تثبيتو بالطرؽ  باإلسمنتتقنيات تركيبو قد تطكرت مف الطرؽ التقميدية  أفحيث 
 .المبانيالعكازؿ الخادة لتحقيؽ جكدة بيئة داخؿ  استخداـمع 

كقد تـ ار اؽ بعض   كذلؾ تـ استعراض الحجر الدخرم كتقنيات تثبيتو بطرؽ مختمفة
عمى  الدراسية التحميميةالحديثة  كالتي سيتـ تكعيحيا  ي  يكيةكانميالتثبيتو بالطرؽ  آلليةالدكر 

أما   األسقؼالنحاس  ي بعض الكاجيات ك  استخداـ تـ أيعا  المستشفى التركي الفمسطيني
تظير التحدم كقكة ىذه  مبانيو ببراعة كجماؿ  ي عدة استخدامتـ  أيعا ستانمستيؿالك  األلمنيكـ

 .المائمة كالكاجيات المنحنيةؼ قالسا يا  ياستخدامالمكاد كجماليا  ي غالؼ المبنى ككثر 

ض المناط اغر االمع  تتالءـكاعو كثيرة كجميمة كلكؿ نكع لو خادية معينة أن  إف ؾالبالستيأما 
 يةكانماكتعطي ىذه المكاد    pvcكاؿ  كالككريافكاعو كتقنياتو كمنو البكليفينيؿ أنبيا    قد كثرت 

 يةكانماخفة كزنو ك  أيعاك مع خمؽ غالؼ مبنى جميؿ     لمحدكؿ عمى داالت كاسعة ككبيرة
 ىذه المكاد. يميز ممابسيكلة ديانتو 
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الفص
 ؿ

 األكؿ

 الفصؿ
 ثانيال

 الفصؿ
 لثالثا

 الفصؿ
 رابعال

غالؼ 
المبنى 
كتطكر 

العمارة في 
 فمسطيف

أنكاع مكاد 
البناء كتقنيات 

الحديثة في 
 غالؼ المبنى

العناصر المؤثرة 
عمى جكدة 
البيئة داخؿ 

 المباني
 

دراسة تحميمية 
تطبيقية 

لمستشفى 
الصداقة التركي 

الفمسطيني

 الخالصة الخالصة الخالصة

 لفصؿ الخامسا
النتائج 

 كالتكصيات 

 الخالصة

 
 

 الفصؿ الثالث 
 المبانيالعناصر المؤثرة عمى جكدة البيئة داخؿ 
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 الفصؿ الثالث 

 المبانيالعناصر المؤثرة عمى جكدة البيئة داخؿ 
 مقدمة

 جكدة البيئة:

 التيكية الطبيعية. 3-1

 االضاءة الطبيعية. 3-2

 الصكت كالضكضاء . 3-3

 الراحة الحرارية. 3-4

 حاسة الشـ كقضايا جكدة اليكاء الداخمي. 3-5
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 االكقات التي يقعييا االنساف داخؿ مبانيو(: 1-3) جدكؿ                       

 ـ11/2007عدد -اعرار مكاد البناء عمى البيئة -البناء السعكدمالمددر:                 

 الثالثالفصؿ 
 العناصر المؤثرة عمى جكدة البيئة داخؿ المباني

 ر١ّٙذ:
 

  اإلنسافإلييا  يأكمية التي كانالماليندسة المعمارية تيتـ بدراسة ك تدميـ البيئة  أف
  ك النسب كافالمحجـ  االعتبار مف عكامؿ البيئة الخارجية.  اليندسة المعمارية تأخذ  ي  لتقية

بو: ك  المحيطة االجتماعيةبيف أطكالو  ك نظامو  ك كتمتو  ك مممسو  ك كظيفتو  ك الظركؼ 
  ك المنطقة المحيطة  ك الظركؼ اإلقميميىي تعكس ثقا ة المجتمع  ك طبيعة المناخ 

 .43التقنية ك التدميمية اتاالعتبار    يي مزيج مف االقتدادية
 ي عدرنا الحاعر يعيش  اإلنساف المستدامة  العمرانيةك ي اطار السعي لتفعيؿ  كرة التنمية 

% مف الكقت يقعييا  ي 62( حيث اف نسبة 1-3) حسب الجدكؿ المبانيأغمب كقتو داخؿ 
السكف اك المعيشة اما  ي العمؿ  يقعي حكالي ربع كقتو  يو كىذا ىاـ لنحا ظ عمى بيئة جيدة 

عنيا  ي  المبانيأكبر كمية تمكث ىي  ي داخؿ  أف  كقد أثبتت الدراسات بالعمؿ اماكف ي 
  كقد  اإلنسافر مف االعرار الدحية التي تديب الخارج كبالتالي  يي المسئكلة عف الكثي

ىي مف ممكثات البيئة الداخمية   اإلنساف% مف االمراض التي تديب 50 أفأثبتت الدراسات ب
 44.مبانيعمينا االىتماـ بجكدة البيئة الداخمية لم لزامان  كاف  لذلؾ مبانيلم
 

 % اإلنسافالنسبة المئكية لكجكد  كافالمنكعية 
 %62 كالمعيشةالسكف 

 %25 العمؿ كافم
 %6 خارج البيئة المشيدة
 %7  ي المكادالت

 
 

                                                 
 الشٌمً ، أحمد ،  "تصمٌم المبانً المستدامة" ، هندسة عٌن شمس 43

م11/0224عدد-الدارة اضرار مواد البناء واثرها على البٌئة" ، مجلة البناءشعوط والصالح، د.محمد شعوط و د.هاشم الصالح، " مدخل  44
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 اٌز٠ٛٙخ اٌطج١ؼ١خ. 1-3
 

منذ القدـ   اإلنسافة لممسكف  كقد اىتـ يساساألتعتبر التيكية الطبيعية مف االحتياجات 
 نكف العمارة استغالؿ جميع العنادر المعمارية  استخداـ ي تك ير التيكية الطبيعية  كحاكؿ ب

مالقؼ  استخداـمثؿ تكجيو المبنى بشكؿ جيد ك  المبانيلتك ير تيكية طبيعية كتيارات ىكائية  ي 
 الداخمية. األ نيةاليكاء ك 
الداخمية عبارة عف  ناء لتك ير التيكية الطبيعية كذلؾ بالتفاؼ جميع  األ نية استخداـلـ يكف 

نما راغات المبنى حكلو   45كرائو  كرا تدميميا ينطكم عمى مجمكعة مبادئ خادة . كاف كا 
 :المبانيلماذا نفعؿ التيكية الطبيعية داخؿ  التساؤؿ  كىنا  

 لتحقيؽ راحة لساكني المبنى. -
 لتبريد عنادر كمككنات المبنى. -
 لمحفاظ عمى جكدة اليكاء داخؿ المبنى. -

 : تحقيؽ راحة لساكني المبنى.أكالن 
  كبة كحركة اليكاءمثؿ درجة الحرارة كالرط عكامؿ عدةعمى  لإلنسافالراحة الفسيكلكجية  تعتمد
و  ي كثير مف نبالراحة  أل  اإلنسافتككف درجة الحرارة باردة ديفا ليشعر  أفو ال يكفي أنحيث 

منخفعة كلكف ال تشعرنا بالراحة  كىذا يأخذنا الي عامؿ  كافالمدرجة حرارة  أفتجد ب االحياف 
تعتمد عمى درجة الحرارة  comfort   اإلنسافراحة  أفحيث  كافالماخر مثؿ درجة رطكبة 

 كالرطكبة معا.
ة  ي تك ير الراحة لساكني المبنى ىي التيكية يساساألىـ العنادر أمف   إفكذلؾ 

 ي تخفيؼ درجات  يساساألبشكؿ طبيعي ليما الدكر  كافالم   التيكية كتبريد كافمالداخمية لم
كثيرا  ي تقميؿ تكاليؼ التبريد الدناعي كتقميؿ استيالؾ  يساعداف  بؿ كىما المبانيالحرارة داخؿ 
نا  ي عدر االستدامة كالحفاظ عمى المكارد كتقميؿ االعرار ننحف  ي حاجة لذلؾ ألالكيرباء  ك 

التكييؼ يعتبر مف أكبر االحماؿ التي  أفالبيئية نتيجة الممكثات الناتجة عف مدادر  حيث 
و ذلؾ  إنكعندما نحقؽ راحة حرارية لساكني المبنى عف طريؽ اليكاء   المبانيتستيمؾ الطاقة  ي 

                                                 
نوبً، د.حسن، " مبادئ التصمٌم لالفنٌة الداخلٌة" ، بحث منشور فً جامعة الملك سعود، كلٌة الهندسة  45

 



 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 23 

يرتاح لتيارات اليكاء الطبيعة   اإلنساف أفة نجد بثانيسيك ر أحماؿ كبيرة  ي الكيرباء  مف نقطة 
الذم يعر بالبعض  ي كثير مف  يكيكانالميأكثر مف تيارات اليكاء البارد الناتجة عف التكييؼ 

 المبانيالقطرية بخدكص كفاءة الطاقة  ي  (QPM)  ك ي كرشة عمؿ أجرتيا شركةاالحياف 
 المباني% مف طاقة 40تك ر  أفظمة العزؿ الجيدة يمكف أن استخداـ أفمدت بنتيجة خ

% مف 30 أفالتيكية الطبيعية تقمؿ مف مرض الربك عند االطفاؿ كالكبار حيث  أفباإلعا ة الي 
 46.االطفاؿ كالكبار معرعكف لإلدابة بالربك نتيجة التكييؼ الدناعي  ي دكؿ الخميج

و كمما ك ؽ المدمـ  ي تكجيو المبنى بشكؿ جيد أنبالطبع ال بد مف التنكيو ىنا الي  
تقنيات البناء الحديثة كمما حققنا راحة حرارية  استخداـككمما عزؿ غالؼ المبنى الخارجي جيدا ب

 بالتالي ينعكس ذلؾ عمى استيالؾ الطاقة.  المبانيداخؿ 

 : لتبريد عناصر كمككنات المبنى.ان ثاني
مف  المباني  إفكما ىك معركؼ 

الداخؿ تحتكم عمى االثاث المنزلي 
كاالرعيات  كالحكائط الداخمية

المككنات تتأثر  ككؿ ىذه  األسقؼك 
 ت كانبالحرارة المحيطة بيا سكاء 

كتمة المبنى   إفحارة أك باردة  لذلؾ 
تحتفظ بالحرارة المؤثرة  أفيمكف 

عمييا  ي اكقات الظييرة عندما 
تككف درجات الحرارة مرتفعة  كيتـ 

ستغالىا لتككف ا كافباإلمو  إنتخزينيا  ي كتمة ىذه العنادر  كاذا استفدنا مف ىذه الخادية 
تيكية المبنى ليال ليحؿ ( 1-3 ي شكؿ )يتـ  أفايجابية عمى درجة حرارة المبنى  يتـ ذلؾ مثال ب

اليكاء البارد محؿ اليكاء الساخف  ي المنزؿ كبالتالي تكتسب ىذه العنادر مف أثاث كحكائط 
 ي اكقات الظييرة كارعيات تختزف بركدة اليكاء بدؿ الحرارة الكامنة بيا  كعند اغالؽ المنزؿ 

                                                 
46

 
تحقٌق كفاءة استخدام الطاقة من خالل أنظمة العزل" ، "القطرٌة، ورشة عمل، QPMشركة 

 
  

 ثّاللف اٌٙٛاء (: ا١ٌخ االعزفبدح ِٓ اٌز٠ٛٙخ اٌطج١ؼ١خ1-3) شىً

 البادنج(-العمارة كالفنكف التشكيمية-المكسكعة العربية المجمد الرابعالمددر: 

http://www.arab-ency 
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نحا ظ عمى ما اكتسبتو ىذه العنادر سابقا  بالطبع مع كجكد عكازؿ جيدة كتقنيات بناء حديثة 
 47.المبانينا ال نحتاج طاقة كبيرة  ي تبريد كتكييؼ ىذه  إن ي غالؼ المبنى 

 
 .(IAQ): لمحفاظ عمى جكدة اليكاء داخؿ المبنىثالثان 

يشير إلى نكعية اليكاء ك ىك مدطمح   Internal Air Quality(IAQ)جكدة اليكاء الداخمي 
 كافلسلراحة كالشعكر با  اإلنسافخدكدا ما لو عالقو بدحة كالمنشآت   المبانيداخؿ كحكؿ 

 المبنى.

) بما  ي ذلؾ أكؿ أكسيد الكربكف يتأثر كثيرا كيتمكث بالغازات المبانياليكاء داخؿ  أفكحيث 
مجسيمات كالممكثات كذلؾ االمر بالنسبة لكغاز الرادكف كالمركبات الععكية المتطايرة(  

 .المبانيلشاغمي  عارةأكعاع بيئية تحدث  أفالتي يمكف ك الجرثكمية )العفف  كالبكتيريا( 

كاء الداخمي ينطكم عمى تحديد نكعية اليكلمتخفيؼ مف ىذه الممكثات يجب التحكـ بمدادرىا  ك 
 ك حديا كمعر ة مدلجمع عينات مف اليكاء  كردد التعرض البشرم لمممكثات  كجمع العينات 

 48.المبانيتد ؽ اليكاء داخؿ 

 .اٌّجبٟٔاٌٍّٛثبد داخً  طبلقأِصبدس  1-3-3

منيا المطابخ كغرؼ  المبانيمف االشياء التي تعتبر مددر لمممكثات داخؿ  ىناؾ العديد
كذلؾ السجاد كالمككيت كالعفش كاالثاث  المبانيتغيير المالبس كالمعامؿ كالتدخيف داخؿ 

كاع التي تددر ركائح متطايرة مف الرداص نمف األ األسقؼلمحائط ك  اتالدىان أيعاالمنزلي  
 . اإلنسافالتي تعر ب
% داخؿ منازليـ حيث يأكمكف كيشربكف 90-80كثيرا مف الناس يقعكف ما نسبتو   إفكذلؾ 

الي تسميط العكء عمى  أدلمغمقة  ىذا  ىكاءىا  كالتي تككف دكرة المبانيكينامكف داخؿ ىذه 
كالتي ذكرناىا سابقا باإلعا ة غاز الفريكف الذم ينتج مف االجيزة كال   تمكث اليكاء الداخمي

 49.االنساف كلكف نتائجو عارة عمى  اإلنسافيالحظو 

                                                 
 الموسوعة العربٌة، " العمارة والفنون التشكٌلٌة " ، المجلد الرابع 47

 وٌكٌبٌدٌا،الموسوعة العربٌة 48

تلوث الهواء ومصادره" ،جامعة بابل، كلٌة التربٌة-الربٌعً،عباس حسٌن، "ورقة عمل 49
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 .اٌّجبِٟٔغججبد حشوخ اٌٙٛاء داخً  1-3-2

 مف اليكاء حركة تككف حيث منطقتيف بيف الجكم العغط  ي لالختالؼ نتيجة دائما الرياح تحدث 
 50.جدا قميال بينيما الفرؽ كاف كلك حتى المنخفض العغط منطقة نحك العالي العغط منطقة

 ركقات درجات الحرارة   
  تعمؿ  ركقات درجات الحرارة عمى

اليكاء مف البارد الي اسفؿ  انتقاؿ 
كاليكاء الساخف الي أعمى كيستفاد مف 
 ىذه الظاىرة  ي تحريؾ اليكاء

عف طريؽ عمؿ ( كذلؾ 2-3شكؿ)
 تحات  ي أعمى المبنى ليرتفع اليكاء 
الساخف كيحؿ محمو اليكاء البارد 

 51.كبالتالي يتـ تغيير اليكاء الداخمي
 52.ٚعبئً اٌزحىُ فٟ خٛدح اٌٙٛاء اٌذاخٍٟ 3-1-3

 أفتحتكم عمى ممكثات داخؿ المبنى  كلكف ىناؾ حد يمكف  المبانيجميع   إفكما ىك معمكـ 
 ي حاؿ ازدادت نسبة ىذه الممكثات  كيجب عمى   اإلنسافتشكؿ ىذه الممكثات خطكرة عمى 

 استخداـكذلؾ بمعر ة مدادرىا كالتقميؿ مف  المبانيالميندسيف محاكلة تجنب ىذه الممكثات  ي 
 عنادر التي تسبب ذلؾ  كىناؾ بعض التكديات لتجنب ىذه الممكثات منيا:المكاد كال
الداخمي باختيارىا بعناية بحيث يتـ التعرؼ عمى نكع المكاد  كاألثاث البناء مكاد اختيار -1

ىناؾ دقة مف قبؿ  أفالمعرة كالباعثة لمممكثات كعند معر ة المنتج ب اتالدىانك 
 مكاد مناسبة. استخداـالميندسيف  ي اختيار مكاد دديقة لمبيئة سيبدأ  ي 

و نتكخي الحذر أثناء التشييد كالتشغيؿ لممبنى كذلؾ بعدـ تعريض المبنى لمرطكبة أل -2
 سيدبح بيئة دالحة لنمك البكتيريا الععكية كممكثات متعددة.

                                                 
السوٌسً،عٌسى، " التٌارات الهوائٌة والتكهنات الجوٌة". 50

 
51 http://mechandz.blogspot.com/2010/02/ventilation.html 
52 Al-Homoud, Mohammad,  "Sick Building Syndrome   " King Fahd University of Petroleum، 
Mohammad S 

 مسببات حركة اليكاءمخطط يكعح (: 2-3)شكؿ 
 ./http://mechandz.blogspot.com/2010/02: المددر

٘ٛاء 

 ثبسد

٘ٛاء 

 ثبسد

ػغؾ 

 ِشرفغ

 ِٕخفغػغؾ 
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 (: مقاييس تركيز الممكثات كزمف التعرض المسمكح بو لإلنساف لجكدة البيئة2-3) جدكؿ   

 Sick Building Syndrome، Mohammad S. Al-Homoud، King Fahd University of Petroleum المددر:          

 

 أماكف االعتبار ب األخذ مع المبنى كظيفةل كالتيكية التكييؼ ظمةأن مالئمة مف التأكد -3
 مف التأكد يجب كذلؾ   المبنى  ي المختمفة النشاطات عف الناتجة الممكثات كطبيعة
  . ديانتياك  تنظيفيا كسيكلة اليكاء كتكزيع تنقية ظمةأن اليةك ع التيكية معدؿ كفاية

 إزالة المكاد التي تعتبر مددر لمممكثات. -4

بأكؿ مع عمؿ  أكالن مفمترات اليكاء الجيدة لممبنى كالعمؿ عمى تنظيؼ المبنى  استخداـ -5
 دائمة لممناطؽ كالمعدات التي تككف مددر لمممكثات  ي حاؿ عطميا أك قدميا. نةديا

مف  لمتخمصالتي تـ ترميميا قبؿ سكنيا كذلؾ  المبانيالجديدة اك  المبانيتد ئة كتيكية  -6
 (Backing Out Method)اية مكاد عارة مف مكاد البناء أك مف التشطيبات 

 المسمكح التعرض ليا عمى االنساف.( مقاييس زمف التمكث 2-3يبيف جدكؿ ) -7
 االضبءح اٌطج١ؼ١خ.   3-2
يأتي العكء كمو مف ذرات  حدمت عمى طاقة  إما بامتداديا العكء مف مددر   

ما الدطداميا بجسيمات أخرل  آخر  كالذرة التي اكتسبت ىذه الطاقة اإلعا ية  ت سمى مثارة  كا 
كتختمؼ كمية الطاقة الالزمة ئدة ذرة أخرل  مثارة لفترة قديرة  ثـ تيبط بإعطاء الطاقة الزا كتبقى

التي تسقط عمى  إلثارة الذرات  ككمية الطاقة المنبعثة منيا عمى شكؿ عكء  باختالؼ الذرات
يعة لمحماية مف العكامؿ البيئية الخارجية كمف قكم الطب ساس ي األ المباني  كلقد شيدت المباني

 3التركيز ماكرك غراـ/ـ زمف حساب المتكسط اسـ الممكث
 10 ساعات 8 أكؿ أكسيد الكربكف

 40 ساعة1
 100 سنة النيتركجيفأكسيد  ثاني

 80 سنة أكسيد الكبريت ثاني
 365 ساعة24

 75 سنة شكائب عالقة
 260 ساعة24

 160 ساعة3 ىيدرككربكنيات
 235 ساعة 1 أكزكف
 105 أشير 3 رداص
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نتاجيتو  اإلنسافكالتي تؤثر عمى نشاط   ي عمؿ المسكف لـ يفكر  ي   اإلنسافندما  كر ع  ك كا 
المكقدة  ي الداخؿ  عمؿ  دخافمف  التخمص اليةبداية االمر بعمؿ شبابيؾ  كلكف بدأ يبحث عف 

الفتحة   إفكبالتالي  نارة  كتـ االستفادة منيا  ي ادخاؿ اإلالدخاف تحة سماكية لمتخمص مف ىذا 
 053قبؿ الشبابيؾ  اإلنسافالسماكية أقدـ مف الشباؾ كقد اكتشفيا 
يا تمؾ االعاءة التي يككف مددرىا الرئيسي الشمس  أنكيمكف تعريؼ االعاءة الطبيعية ب

مف ناحية  يزيكلكجيو  كتختمؼ شدتيا كسطكعيا نسبة الي  لإلنسافكتعتبر ىي اال عؿ مالئمة 
الطقس كالبعد عف خط االستكاء  كتتراكح درجة االعاءة الكاقعة  الكقت كالفدؿ كالمكقع كحالة

لكس  أما  ي الميمة  0.0005عمى السطكح اال قية  ي االماكف المكشك ة  ي الميمة المظممة 
 54لكس.  100,000لكس  كلكف تحت أشعة الشمس المباشرة  0.3القمرية التامة البدر 

 55:اٌّجبٟٔداخً  اٌطج١ؼ١خ اإلضبءح رٛف١ش أ١ّ٘خ  3-2-1
إعفاء االيحاء  يةكانما ممعكء  مبانيكبيرة  ي العممية التدميمية لم أىميةلمعكء 

 ي ادراؾ  يساساألالعكء ىك العامؿ  أفالشعرية كالركحية الي الفراغ الداخمي  حيث  كالمعاني
 ي  االعتبار  يأخذ ىذا العامؿ بعيف أف  كيجب عمى المدمـ المبانيالفراغات المعمارية داخؿ 

 العممية التدميمية.
 :اٌّجبٟٔفٛائذ رٛف١ش االضبءح اٌطج١ؼ١خ داخً   3-2-2

  راحة نفسية لشاغمي  راغات المبنى  حيث يربط شاغمي المبنى بدريا يساعد  ي تك ير
بالكقت كبظركؼ الطقس كبدكف   اإلنسافبالبيئة الخارجية  كذلؾ عكء النيار الطبيعي يربط 

 االحساس كاالرتباط بالطبيعة.  اإلنسافدخكؿ عكء النيار يفقد 
  العكء الطبيعي كالذم يحتكم عمى كميات مالئمة مف االشعة  كؽ البنفسجية كالتي

 يتاميف )د(   كيساعد  إلنتاجتحا ظ عمى دحة كلكف الجمد كالدحة العامة لألطفاؿ خدكدا 
 المبانيبناء نظاـ المناعة  كذلؾ يساعد  ي ابادة الجراثيـ داخؿ  عكء الشمس  ي أيعا

 حيث  اإلنسافالكظائؼ البيكلكجية الرئيسية  ي جسـ   تؤثر أشعة الشمس  ي تنظيـ بع  
 زيمات الجسـ التي تتحسس أشعة كعكء الشمس.أنىناؾ العديد مف اليرمكنات ك  أف
 

                                                 
  ٌوسف، د.وجٌة فوزي، " تأثٌر االضاءة الطبٌعٌة على المبانً" ، ورقة عمل . 53

 علوي، " االعتبارات البصرٌة لالضاءة عند تصمٌم المبانً" ، رسالة دكتوراه، كلٌة الهندسة جامعة دمشق. السنبانً،علً 54

سلٌم، د.ٌونس محمود، ، "اثر العناصر التصمٌمٌة فً تحدٌد مستوٌات االضاءة" ، ورقة عمل ، كلٌة الهندسة الجامعة التكنلوجٌة 55
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 .اٌّجبٟٔأُ٘ ِٛاصفبد االضبءح اٌطج١ؼ١خ داخً   3-2-3
 الي داخؿ الفراغ. النافذة: كمية الضكء أكالن 

 الطبيعية النا ذة الي داخؿ الفراغ كأىميا:ىناؾ عدة عكامؿ تحدد كمية االعاءة 
 ات أشعة الشمس.اتجاىك الفتحات كعالقتيا بتكجيو المبنى  اتجاه 
 األخذكلكف يجب  نارةالمساحة المزججة اذا كمما زادت مساحة الزجاج  ي الفراغ ازدادت كمية اإل 

معرب الشمس المباشرة ك ي قطاع غزة بالعادة تككف الكاجيات  اتجاهالبعد عف  االعتبار بعيف 
 الجنكبية غير مرغكب عمؿ كاجيات زجاجية بسبب أػشعة الشمس المباشرة.

  الخداص العكئية لمادة الزجاج حيث تختمؼ مكادفات الزجاج المستعمؿ كما تـ تكعيحو  ي
 .األكؿالفدؿ 

 أفكمكاقع المددات الخارجية حيث ىناؾ العديد مف الكاسرات الشمسية كالتي يمكنيا  أشكاؿ 
لممبنى أك مف  االنشائيتحجب أشعة الشمس المباشرة أك التقميؿ منو  كمنيا ما ىك مف الييكؿ 

 الخادة بذلؾ كتككف إعا ية عمى الكاجيات كالشبابيؾ الزجاجية. األلمنيكـالكاح 
  يا تقكـ بعكس أشعة الشمس مف أنالعنادر البنائية المحيطة بالمبنى حيث  انعكاس معامؿ

 56الداخمة لممبنى طبيعية غير مباشرة مشتتة. نارةأسطحيا الي المبنى كبالتالي تككف اإل

 .كتجانسيا: تكزيع االضاءة ان ثاني
عمى تكزيع الفتحات  المبانييعتمد تكزيع االعاءة داخؿ الفراغات المعمارية  ي 

الطبيعية  كما يعتمد عمى نسب الفراغ كعمؽ الفراغ بالنسبة لمفتحات   نارةكالشبابيؾ كمنا ذ اإل
الطبيعية  نارةاالسطح الداخمية العاكسة لمعكء ليا االثر الكبير  ي تكزيع كتشتيت اإل  إفكذلؾ 
داخؿ الفراغ بشكؿ  نارةالكبير  ي تكزيع اإل األثرلخبرة المدمـ   إف  كذلؾ المبانيداخؿ 
المطمكبة كطبيعتيا مف  راغ آلخر حيث  نارةحسب الحاجة مف الفراغ  كتختمؼ شدة اإل متجانس

ة كمكزعة عمى كامؿ الفراغ دكف كجكد متجانسقكية ك  إنارةالمدارس كالمعامؿ مثال تحتاج الي  أف
 بقع عكئية بيذا.

                                                 
 ثغذاد–و١ٍخ إٌٙذعخ اٌغبِؼخ اٌزىٍٕٛع١خ  –ع١ٍُ،د.٠ٛٔظ ِؾّٛد،  "رظ١ُّ شجبث١ه االػبءح فٟ اٌفؼبءاد اٌّؼّبس٠خ" ، ثؾش ِٕشٛس  56
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 نارةالمناسب كجكد بقع عكئية كاختال ات  ي مستكيات اإلو مف  إنما المساكف العادية أ
تكزيع االثاث   إفكشدتيا  كىذا يعطي حركة عكئية داخؿ المنزؿ كحيكية كظالؿ جميمة  كذلؾ 

 57كتنكعيا مما يحقؽ تناغـ جميؿ. نارةيتناسب مع شدة اإل أفيمكف 

 : خمك االضاءة مف االبيار.ثالثان 
االعاءة المتعادة كالتي تسمى االبيار  كينتج ذلؾ مف اشعة الشمس  يجب تجنب

غير دحيح   التعاد  اتجاهعند قدكـ االعاءة مف  أيعاك المباشرة أك المنعكسة داخؿ الفراغ   
  اإلنسافبيف ندكع البيئة الخارجية مف الشبابيؾ كبيئة الفراغ الداخمي المظممة  كيختمؼ تأثر 

 السف يتأثركف باإلبيار أكثر مف دغار السف. كبار أفحسب العمر حيث 

 .اٌّجبِٟٔصبدس اٌضٛء اٌطج١ؼٟ فٟ  3-2-4
ليس مف كظيفة العممية التدميمية تك ير عكء النيار لمفراغ الداخمي  قط بؿ كيفية 

كسائؿ التظميؿ لمحد مف  استخداـغير مرغكب  ييا  كيتـ  جانبيةادخاؿ ىذا العكء دكف اية اثار 
الكىج الناتج عف أشعة الشمس كالزائدة عف حاجة المسطح كذلؾ يجب دراسة نكعية الزجاج 

 058العكء مف التشطيبات الداخمية لألسطح انعكاس المستخدمة  ي الفتحات ك 
 :المباشر الذم يدخؿ عبر النكا ذ كالفتحات كالمناكر كاالبكاب  كىك العكء العكء المباشر

كاع أنكالكاجيات الزجاجية  كيعتبر أقكل 
االعاءة الطبيعية  ككمما أبدع المدمـ 
 ي طريقة االستفادة مف ىذا العكء دكف 

التدميـ  كافكمما  جانبيةأم تأثيرات 
ناجحا كىذا سيقمؿ مف كمية الطاقة 

 .كافالمالالزمة لتقميؿ حرارة 
  العكء المنعكس مف الكاجيات

كاالرعيات المحيطة بالمبنى: تتأثر جميع 

                                                 
 ثغذاد–و١ٍخ إٌٙذعخ اٌغبِؼخ اٌزىٍٕٛع١خ  –ع١ٍُ،د.٠ٛٔظ ِؾّٛد،  "رظ١ُّ شجبث١ه االػبءح فٟ اٌفؼبءاد اٌّؼّبس٠خ" ، ثؾش ِٕشٛس  57

58 Edwards and P. Torcellini,  " A Literature Review of Natural Light on Building Occupants ", L. July 
2002 

 

( أؽذ ِظبدس االػبءح اٌطج١ؼ١خ 1-3) صكرة    

 ٚأؼىبعبرٗ.

 .ػٍٝ ، سعبٌخ دوزٛساٖاٌغٕجبٟٔ، : اٌّظذس            
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أشعة الشمس الساقة عمى محيط المبنى تؤثر بشكؿ كبير  أفمف البيئة المحيطة بيا حيث  المباني
التمييز بيف كجكد مناطؽ خعراء  كافباإلم  بالطبع انيالمبعمى كمية العكء المنعكسة عمى ىذه 

ىذه المساحات تعكس العكء  أفحكؿ المبنى كبيف كجكد مناطؽ مبمطة بمساحات كبيرة  حيث 
مباشرة الي كاجيات المبنى كالي الفتحات المطمة عمى ىذه المناطؽ مف الشبابيؾ كالكاجيات 

الفراغات أك  أسقؼ ىأحيانا عميا تسقط  إنكء الزجاجية  كحسب طبيعة االسطح العاكسة ليذا الع
 عمى الحكئط الداخمية لمفراغ.

  يقؿ الحد االدنى لمساحة  كيجب أال العكء المشتت الذم يمر عبر الزجاج أك الستائر
كاجيتيف  أف  ككما ىك معركؼ ب% مف مساحة الغر ة المراد إعاءتيا8الكاجية الزجاجية عف 

ألشعة الشمس المباشرة كباقي الكاجيات تدخميا الشمس بشكؿ غير  معرعتيفتككنا  األقؿعمى 
مباشر بطريقة ما يسمى االشعة المشتتة  كتعتبر ىذه االشعة مف أىـ مدادر االعاءة النا عة 

 التي تفيد مستخدمي الفراغ  ي تك ير راحة عكئية .

 59.اٌّؼب١٠ش اٌزص١ّ١ّخ ٌٍحصٛي ػٍٝ اضبءح طج١ؼ١خ خ١ذح  3-2-5
 عمى  مكزعتاف تككنا أفعمى  كافمبقدر اإل نا ذتاف كؿ  راغ  ي المبنى عمىيحتكم  أف
 ب كاحد.أنالعكء مف ج انعكاس غممة مف ائطيف حتى يتـ تجنب ظاىرة الز ح
 بشكؿ ىندسي تكزيع الشبابيؾ يتـ  أف

اختيار أماكنيا مدركس بحيث يتـ 
لمحدكؿ عمى أكبر قدر مف العكء 

  كينبغي معر ة زكايا االشعاع الطبيعي
( لتناسب الشبابيؾ 3-3الشمسي شكؿ )

مع زاكية اسقاط اشعة الشمس ككيقية 
تجنبيا  اما بنكع الزجاج كااللمنيـك 

مع  مس المستخدـ  اك بكاسرات الش
 العكء المنعكس االعتبار بعيف  األخذ

 . عمى تجنب العكء المباشر أيعاكالعمؿ  مف المحيط الخارجي

                                                 
59

 اٌغٕجبٟٔ،ػٍٟ ػٍٛٞ، االػزجبساد اٌجظش٠خ ٌالػبءح ػٕذ رظ١ُّ اٌّجبٟٔ، سعبٌخ دوزٛساٖ، و١ٍخ إٌٙذعخ عبِؼخ دِشك. 

 

 ( صٚا٠ب االشؼبع اٌشّغ3ٟ-3) اٌشىً                  

: اٌّظذس              
http://www.mpoweruk.com/images/sun_position.gif 

. 
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( ٔغجخ ِغبؽخ اٌشجبن اٌٟ ٔغجخ اٌفشاؽ فٟ اٌّجبٟٔ اٌغى١ٕخ                                                    3-3عذٚي )  

 ثؾش ِٕشٛس              -ع١ٍُ،د.٠ٛٔظ ِؾّٛد، رظ١ُّ شجبث١ه االػبءح فٟ اٌفؼبءاد اٌّؼّبس٠خ : اٌّظذس
 

. 

  تسمح  الداخمية المغمقة أك المفتكحة بحيث األ نيةكبعض الفراغات المكشك ة إذا أمكف تك ير
ذلؾ  ي البيت العربي  استخداـو تـ أن  يذكر بلبنفسجية مف األشعة ا كايستفيد أفب لشاغمي المبنى

( بحيث يك ر إعاءة جيدة لجميع غرؼ المنزؿ المكجية Arab traditional houseالتقميدم )
 .يا تعطي خدكدية لساكني المبنى إنعمى الفناء   كذلؾ 

 ك المسا ات بينيا بحيث ال يحجب مبنى  المبانييراعى  ي تخطيط المكقع ارتفاعات  أف
دراسة زكايا الشمس  أىميةالعكء الطبيعي عف مبنى آخر قريب منو أك يكاجيو   كمف ىنا تظير 

كيمكننا تعريؼ الزاكية الرأسية بأنيا محدكرة بيف خط    المختمفة عمى مدار العاـ لتجنب ذلؾ
سي ماران بالشمس  أما الزاكية اال قية  إنو يتـ االشعاع الشمسي كأم خط أ قي كاقع  ي مستكل رأ

 قياسيا مف جية الشماؿ كمع عقارب الساعة الي المسقط اال قي لخط االشعاع الشمسي.
اٌؼبللخ ث١ٓ ِغبحخ اٌفشاؽ اٌّؼّبسٞ ِٚغبحخ إٌٛافز اٌّطٍٛثخ ٌئلضبءح اٌطج١ؼ١خ  3-2-6

60. 

                                                 
60

 ثؾش ِٕشٛس              -ع١ٍُ،د.٠ٛٔظ ِؾّٛد، رظ١ُّ شجبث١ه االػبءح فٟ اٌفؼبءاد اٌّؼّبس٠خ 

 مساحة الفضاء
 (2)ـ

مساحة الشباؾ 
 2المالئمة ـ
 

 الشباؾ لمفضاءنسبة مساحة 
)%( 

2 0.24 11.82 % 
10 0.92 9.24 % 
20 1.73 8.66 % 
30 2.52 8.41 % 
40 3.31 8.27 % 
50 4.08 8.17 % 
60 4.86 8.09 % 
70 5.64 8.05 % 
80 6.42 8.02 % 

http://kenanaonline.com/users/kamar/tags/38833/posts


 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 32 

 
 (3-3كحسب الجدكؿ) تتناسب مساحة النكا ذ مع مساحة الفراغ المعمارم  أفيجب 
كذلؾ حتى نحقؽ   الشباؾ الي نسبة الفراغ  ي المباني السكنيةنسبة مساحة حيث يكعح 

و كمما زادت أنلكحظ مف الجدكؿ السابؽ ك   داخؿ المنازؿ  مستكيات اعاءة طبيعية مناسبة
 مساحة الفراغ المعمارم كمما قمت نسبة مساحة الشباؾ.

 
 اٌصٛد ٚاٌضٛضبء . 1-1

التمكث العكعائي ىك خميط متنا ر مف األدكات ذات استمرارية غير مرغكب  ييا  
يرتبط التمكث السمعي أك العكعائي ارتباطان كثيقان  ي ك كتحدث عادة بسبب التقدـ الدناعي  

 كالديسيبؿاألماكف المتقدمة كخادة األماكف الدناعية. كتقاس عادةن بمقاييس مستكل الدكت  
 61.ىي الكحدة المعرك ة عالميان لقياس الدكت كشدة العكعاءن 

ذا زادت نسبة العكعاء عف إ  العدبي كالتكتر اإلزعاج تسبب العكعاء أفكما ىك معركؼ ب
 المدف الكبيرة ىي أكثر المناطؽ تأثران  أفالسمع   كحيث   نسافاإلديسيبؿ قد يفقد  90

كذلؾ بسبب  المدف  ي العكعاء مستكيات إرتفاع األخيرة السنكات  ي لكحظ كقدبالعكعاء 
لكحظ كجكد تقدير  ي التخطيط العاـ  أيعاك   الدناعية  ي ىذه المدف  كاألعماؿ شطةناأل

لممدف  ي عممية تخديص المناطؽ الدناعية حيث  ي الغالب تغزك المناطؽ السكنية المناطؽ 
 بعض إلى باإلعا ة  المخددة أدال لمدناعة مما يخمؽ خمط  ي ىيكمية تكزيع المناطؽ

المددرة  التاآل استخداـ  ي المبالغة مثؿ مجتمعنا  ي تحدث التي الخاطئة السمككيات
 .المكبرات أدكات كر ع  لمعجيج

 . اإلٔغبْرأث١شاد اٌضٛضبء ػٍٝ  1-1-3

كتككف ىذه العكعاء غير سمعية  كتنتج عف   اإلنسافلمعكعاء تأثيرات نفسية عمى 
دكف معر ة السبب   اإلنسافيا تسبب تكتر عند أن إاليا منخفعة أنالعكعاء المنخفعة كمع 

عرعة لألخطار  ي جميع   اإلنساف  مما يجعؿ األعماؿجاز بعض أنكتؤثر عمى تركيزه  ي 
المجاالت دكف شعكره بذلؾ  كىناؾ تأثيرات سمعية مؤقتو ليا تأثير عمى السمع كيدبح غير 

                                                 
61 ٠ٚى١ج١ذ٠ب، اٌّٛعٛػخ اٌؾشح اٌؼشث١خ.   
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%B6%D9%88%D8%B6%D8%A7
%D8%A6%D9%8A 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%84
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 اإلنسافبقادر عمى السمع بشكؿ مؤقت   أما التأثير االخطر كالذم يعتمد عمى البيئة المحيطة 
  62لقكة السمع التدريجي بشكؿ دائـ.  قدافالعجيج المستمر ينجـ عنو   إف

 أٚخٗ اخزبلف اٌضٛضبء ػٓ غ١ش٘ب ِٓ ٍِٛثبد اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ . 1-1-2

  العكعاء متعددة المدادر
  كمف كافمكتنتشر  ي كؿ 

الدعب السيطرة عمييا مقارنة 
 كافمثال اذا  األخرلبالممكثات 

و  إنىناؾ أم تمكث  ي المياه 
معر ة مددر التمكث  كافباإلم

كمعالجتو  أما مددر 
و مف الدعب  إنالعكعاء 

تعقبو كمف الدعب عبطو 
 المدارس كالمنازؿ كالمكاتب .لتكزعو  ي جميع المناطؽ  حيث تدؿ الي 

  يا ال تترؾ خمفيا أثرا ماديا بعد تكقفيا  كال أنينقطع مددر العكعاء بمجرد تكقؼ مددرىا  أم
 المسبب. بانتياءأثر العكعاء كقتي ينتيي   إفيبقى مف أثرىا شيء  كبذلؾ 

  يا تككف نتائجيا  إنالعكعاء مف ممكثات البيئة المحمية كليست مستكردة أـ مف المناطؽ المجاكرة
 63اخر. كافم ي منطقتيا  كال نحس بيا اال عندما تككف قريبة منا  كال ينتقؿ أثرىا ل

  ِصبدس اٌضٛضبء 3-3-3
 .المباني: ضكضاء خارج أكالن 

  التجارية  المبانيعكعاء أعماؿ البناء كينتشر ىذا النكع  ي المدف المزدحمة لمحاجة لمسكف ك
عدد المتأثركف بيذا   إفبشكؿ كاسع  ي الطرؽ الرئيسية ككسط المدف  كبالتالي  أيعاكتنتشر 

النكع مف العجيج كبير جدا  كيعتبر مددر عجيج عمميات البناء ىك االت الحفر كالجرارات 
كخالطات االسمنت كعجة عمؿ العماؿ  ي المكاقع كحركة السيارات كاالليات  ك ي إحدائية 

 يتأثركف بيذا العجيج. كافلسا% مف 15أجريت  ي الكاليات المتحدة نحك 
                                                 

 www.kenanaonlin.comشبكة المعرفة المجتمعٌة، كنانة اونالٌن  62

.120عدد – 1645ٌناٌر - الكوٌت-عالم المعرفة ، " التلوث مشكلة العصر" ، ،المجلس الثقافً للفنون63
 

 nاٌّظذس: طؾ١فخ عٛف اال١ٌىزش١ٔٚخ( ِغز٠ٛبد اٌؼغ١ظ.  4-3) اٌشىً 

actio-http://www.juof7.com/articles 
 

http://www.juof7.com/articles-actio
http://www.juof7.com/articles-actio
http://up.3zotie.com/
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 تددر السيارات كالشاحنات كالقطارات ككسائؿ النقؿ المختمفة عجيجا شديدا  ارات:ضكضاء السي
( يتعح لنا مستكيات العكعاء 4-3كحسب الشكؿ) تزداد حدة ىذه المشكمة يكما بعد يـك 

مرة 28لمسيارات كالشاحنات الكبيرة نسبةن ليذه السيارات حيث أف شاحنة كبيرة تددر عكعاء 
زيادة اعتماد الناس عمى كسائؿ النقؿ كزيادة عدد  كحيث اف   عكعاء السيارات الدغيرة

ىذه  ف  كأدبحت األكافلسا ي المدف الكبرل المكتظة ب أيعاالسيارات  كتزداد ىذه الظاىرة 
الكبارم نقمت عجيج السيارات لمطكابؽ العميا مف  أفب أيعا ي الميؿ  كلكحظ  أيعاالمشكمة تمتد 

 ديسيبؿ.77كـ/ساعة ما يقارب 100ت لسيارة تسير بسرعة المبنى  كيبمغ مستكل عغط الدك 
 :المكتكر تددر الطائرات أثناء الدعكد كاليبكط دكت مرتفع جدا يسبب  ضكضاء الطائرات

أمريكية  المانية  بحيث تدؿ الي عكاحي المناطؽ المجاكرة لممطارات  كبحسب دراسة  النفاث
مما   رناليف مما يعيؽ االكعية الدمكيةدكت الطائرات ليال يزيد مف نسبة األد أفأظيرت 

عمى مستكيات مف أالمناطؽ المحاذية لممطارات تتسبب  ي  أفيتسبب  ي أمراض القمب  كلكحظ 
  اإلنسافالذم يسببو عجيج الطائرات  ككمما احتاج  االنزعاجك أمراض القمب  كذلؾ بسبب التكتر 
المناطؽ  بجانبالي زيادة العكعاء مطارات جديدة  كبالتلالي سرعة  ي التنقؿ كمما احتاج 

 64السكنية.
 :كخادة  ي قطاع غزة مف تناثر كتداخؿ  كافلساالعديد مف  يعاني ضكضاء الصناعات الخفيفة

 األلمنيـكالدناعات الخفيفة داخؿ المناطؽ السكنية  كمنيا كرش الحدادة ككرش النجارة ككرش 
  إفمف ذلؾ  كافلساكميما اشتكى    اليةكخال و مف الدناعات المزعجة كالتي تددر أدكاتا ع

كذلؾ لعدة أسباب منيا   عمى نقؿ أماكف ىذه الكرش االحياف البمديات غير قادرة  ي كثير مف 
عدـ تك ر أماكف لمدناعات الخفيفة  ي المخطط الييكمي مع خدماتو  كذلؾ عممية نقؿ ىذه 

 ي ظؿ الحدار عمى قطاع  ألنيا تعتبر مددر رزؽ ألدحابيا الكرش تحتاج الي كقت طكيؿ
  كما يؤثر عمى كجكد ىذه المناطؽ  ي قطاع غزة بشكؿ خاص ىك االجتياحات الدييكنية غزة

 كقياميا بتدمير الكرش كالمعامؿ  ي ىذه المناطؽ. بشكؿ خاص الدائمة لمقطاع لممناطؽ الطر ية
  :قات العاـ تككف و  ي أغمب أك أنحيث نجد بضكضاء ناتجة عف ممارسات االحتالؿ االسرائيمي

حاء قطاع غزة  كخادة ليال  ي المناطؽ السكنية أنطائرات االحتالؿ بدكف طيار تجكب جميع 
اسرائيؿ عمى  افكعدك مما يسبب عجيج دائـ  كىذا العجيج يرتبط نفسيا بالحركب االسرائيمية 

                                                 
64 http://www.aljazeera.net/news/pages/0f05e39e-d1ce-4016-a843-4a33ca22a879 
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 (: عذٚي ٠ٛػؼ ثؼغ ل١ُ اٌؼٛػبء ٌجؼغ اٌّؼذاد ٚاالعٙضح4-3عذٚي )             

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش -و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد  -اٌزٍٛس اٌؼٛػبئٟ-ػجذهللا اٌٙضسٞ-: اٌف١فٟ ٚاٌٙضسٞ،ؽغٓ اٌف١فٟاٌّظذس

اعطرابات قطاع غزة بشكؿ دائـ  كذلؾ الحركب نفسيا كما تسببو ىذه التفجيرات كالقنابؿ مف 
 كعجيج يؤثر عمى دحة الكبار كالدغار.

 :حيث تجد العديد مف البائعيف المتجكليف يستخدمكف مكبرات  ضكضاء ناتجة عف ثقافة المجتمع
 إقامة  إف  كذلؾ كافلسالجميع  زعاجاانك مما يشكؿ عجيجان   جدا لبيع بعائعيـ اليةالدكت الع

تككف  ي الديؼ  أحياناك   افالجير كالتي تؤثر عمى   ي الشكارع العامة ليالن  اال راحبعض حفالت 
مقاىي لتجمع الشباب  األخيرة ي اآلكنة  تشرتانالعامة  كقد  الثانكية اتانامتح ي أكقات 

 بتشجيعيـ لممباريات كخادة ليال. كافلساالتي تزعج  كمشاىدة المباريات
  عمى العديد مف االجيزة  المبانيتحتكم  65:المبانيضكضاء ناتجة عف االجيزة كالمعدات حكؿ

  مف ىذه المعدات معخات المياه المبانيكالمعدات التي تددر عكعاء تنتقؿ الي داخؿ 
( قيـ العكعاء لبعض االجيزة 4-3ات الكيرباء كبعض أجيزة التكييؼ  كيكعح الجدكؿ)كمكلد

 داخؿ المنزؿ  كالتي تشكؿ تكتر دائـ لشاغمي المبنى دكف معر ة السبب.
 ديسيبؿ 85-80 ؿبكاء االطفا

 ديسيبؿ 75-70 المكنسة الكيربية الخ-جالية الصحكف
 ديسيبؿ 90-85 سيارات النفايات

 ديسيبؿ 100-90 الشاحنات -الدراجة النارية-زامكر السيارة
 ديسيبؿ 110-106 تاألسفمكمبريسكر لحفر 

 ديسيبؿ 70-60 الشكارع المزدحمة بالمارة
 ديسيبؿ 50-45 المكاتب كالمطاعـ

 ديسيبؿ 93-90 يكيةكانميالاالت قص العشب 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 ثشٔبِظ اٌّبعغز١ش -و١ٍخ اٌؼٍَٛ–عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد  -اٌزٍٛس اٌؼٛػبئٟ-ػجذهللا اٌٙضسٞ-اٌف١فٟ ٚاٌٙضسٞ،ؽغٓ اٌف١فٟ 
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 .اٌّجبٟٔ: ضٛضبء داخً بً ثب١ٔ

  يعتبر جياز التكييؼ الداخمي مف
  المبانيعنادر العكعاء داخؿ 

و يددر دكت يختمؼ حسب أنحيث 
كجكد مركحة  يالمنتج  كلكف باإلجمال

داخمية تددر دكتا يدبح مزعجا 
 66عند قدـ جياز التكييؼ.

  أجيزة التمفاز التي يشاىدىا الكبار
كالدغار بشكؿ دائـ مع دعكبة 
التحكـ بمستكم الدكت كخدكدا 
الدكت ينتقؿ مف  راغ ألخر حسب   إفمغمفة  المباني أفعندما يشاىد االطفاؿ التمفاز  كحيث 

 شدتو.
  التخمص مف مياه الكراسي  ي الحمامات تددر  أفمدادر التخمص مف المياه كالدرؼ  حيث

 أدكاتا قد تنتقؿ مف شقة الي أخرل كليس  قط  ي نفس المنزؿ.
  بعض أجيزة الكيرباء مثؿ بعض النيكنات كخدكدا التي تحتكم عمى ممؼ )ترنس( حيث

كاع حديثة مف أن استخداـبدأت ىذه الظاىرة تقؿ نتيجة  األخيرة اآلكنة  كلكف  ي دكتيا مزعج
 .نارةإلا
  اغالؽ االبكاب كالنكا ذ بشكؿ قكل كمفاجئ كذلؾ بسبب طرؽ االبكاب مف التيارات اليكائية القكية

 التي تنتجيا الرياح داخؿ المنزؿ.
 .دكت مراكح سحب اليكاء داخؿ المطابخ كالحمامات كالتي تددر دكت عجيج مستمر 
  نيارا.أدكات رنيف اليكاتؼ كالجكاالت كالتي ليس ليا مكعد ليال أك 
  تددر دكتا بشكؿ دائـ يكلد عجيج غي مفيكـ يكزع عمى  أيعاالثالجات  مكتكرأدكات

 المنزؿ عف طريؽ ارعية المبنى.
  كمف حركة اليكاء. المكتكرعجيجا مف  أيعاالمراكح تددر 

                                                 
66 http://arab-training.net/vb/t29350.htm 

 ( ػٛػبء اٌزى١١ف فٟ اٌّجب5ٟٔ-3) اٌشىً      

 http://arab-training.net/vb/t29350.htmlاٌّظذس:  
 

http://arab-training.net/vb/t29350.html


 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 42 

 المداعد تددر عكعاء كعجة عند البدء كعند تكقؼ المدعد كخادة االدكار القريبة  مكتكر
 67.مف غر ة المداعد

 . اٌّجبٟٔطشق ِؼبٌدخ اٌضٛضبء داخً  1-1-4

 مكاد عازلة لمدكت عمى الكاجيات الخارجية لممبنى استخداـ. 
  العكعاء مف الخارج لمداخؿ. انتقاؿ يساعد  ي تقميؿ  ونألزجاج مزدكج لمنكا ذ  استخداـعركرة 
  و يعتبر عازؿ جيد نأل (االيتكنج)البمكؾ المفرغ  استخداـ ي الحكائط الخارجية لممبنى مف اال عؿ

 الدكت داخميا.انتقاؿ و كمما قمت كثا ة المادة كمما قؿ أند بكلمدكت  كنؤ 
 الكاسرات عند الفتحات الخارجية لممبنى لدد العجة المباشرة عمى المبنى. استخداـ 
  ق انعكاس دكت السيارات مف اسفؿ كمنع  اتجاهك عمؿ ميكؿ  ي سقؼ البمككنات لتغيير مسار

 داخؿ المبنى.
 .عمؿ زكايا مختمفة  ي السكر الخارجي لمبناء لتشتيت الدكت الخارجي 
 مف الخارج. اليةالمظالت عمى الشبابيؾ تساعد  ي تقميؿ العجيج كاالدكات الع 
 جمد بيف مكاسير تغذية المياه كالحائط لمتخمص مف الذبذبات كالدكت الذم  استخداـ كافباإلم

 68.المياهيددر عند  تح كاغالؽ 
 . اٌّجبٟٔاٌشاحخ اٌحشاس٠خ  فٟ  1-4

ىي الراحة الحرارية الذىنية التي تتأثر بالمؤثرات المحيطة  رؼش٠ف اٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ:  
بالرعا مف البيئة المحيطة بو  كيحدث ىذا الرعا عندما   اإلنسافالتي تنعكس عمى  بو ك

 69يحدث تكازف بيف الجسـ كالبيئة المحيطة .

بالظركؼ المادية المنقكلة لو بكاسطة الحكاس الذىنية كالحسية المرعية   اإلنسافيشعر 
  الجياز العدبي يعطي إشارة بالراحة الحرارية  إف  كذلؾ  ي حاؿ الراحة الحرارية لإلنساف

كالراحة  (physiological comfort)راحة  يسيكلكجية  جزأيفكتككف ىذه الراحة عمى 
درجة 37  تتحقؽ الراحة عندما تككف درجة حرارة الجسـ   (phycology comfort)النفسية

و أن ي حاؿ الحرارة الزائدة أك االرتجاؼ  ي حاؿ البركدة الزائدة  كحيث  لمتعرؽمئكية دكف المجكء 
                                                 

" ، المملكة العربٌة السعودي PMEمرجع، " الرئاسة العامة لالرصاد وحماٌة البٌئة  67
 

بغداد بحث منشور-عبد الواحد، " الطاقة وتكاملٌة االداء البٌئً" ، مدرس معهد افنون التطبٌقٌة السودانً،جمال 67
 

68 http://designergab.blogspot.com/2008/09/blog- 
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عمى التكازف  المحا ظةاحد متطمبات الراحة ىي  أفاال   اإلنسافال يمكف قياس درجة راحة 
عكامؿ شخدية كعكامؿ بيئية  كيحا ظ الجسـ عمى درجة  الحرارم  كيعتمد ىذا التكازف عمى

 الحرارة المناسبة عف طريؽ طرد الحرارة الزائدة عف طريؽ التبادؿ الحرارم مع المحيط.

ىناؾ العديد مف العنادر المؤثرة عمى  70:اٌؼٛاًِ اٌّؤثشح ػٍٝ اٌشاحخ اٌحشاس٠خ 1-4-3
منيا عكامؿ شخدية كمنيا عكامؿ بيئية  كيعتبر الجمد ىك المؤشر  لإلنسافالراحة الحرارية 

درجة 34درجة الي 31تتراكح درجة حرارة الجمد بيف  أفالكاعح عمى درجة حرارة الجسـ  كيجب 
كالبيئة   اإلنسافكذلؾ حسب طبيعة الشخص  كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ التبادؿ الحرارم بيف جسـ 

  Conviction  الحمؿ  Conductionديؿالطرؽ كمنيا: التك  بإحدلالمحيطة 
  كتتحقؽ الراحة الحرارية بالطرؽ السابقة عف Evaporation  التبخر Radiationاالشعاع

 كىي: اإلنسافبطريؽ المؤثرات المحيطة 
  تعتبر درجة حرارة اليكاء مف العكامؿ اليامة جدا كالمؤثرة عمى البيئة : اليكاءتأثير درجة حرارة

درجة حرارة  ت كان اذا  الداخمية لممبنى كالتي تنعكس عمى شاغمي المبنى بالسمب أك باإليجاب 
كال تسمح لو بالتخمص مف درجة الحرارة الزائدة   اإلنسافتؤثر عمى بشرة جمد  يا إن اليةاليكاء ع

لديو كبالتالي عدـ الراحة الحرارية  كتنشط بالتالي 
الغدد المفرزة لمعرؽ  اما  ي حاؿ بركدة درجة 
حرارة اليكاء  يحدث تقمص لمشعيرات الدمكية  ي 
الجمد مما يؤدم الي الشعكر بالبركدة كخادة 

 71نيف.باألطراؼ مثؿ االيدم كالقدميف كاالذ
 :يشعر  أفال يمكف  تأثير الرطكبة النسبية

نسبة  ت كانبالراحة الحرارية  ي حاؿ   اإلنساف
الرطكبة النسبية أعمى مف المعدؿ الطبيعي لراحة 

 نالحظ ذلؾ عند أف  كيمكف  اإلنساف
 

                                                 
 اٌذ١ِٕٟ، ػجذ اٌؾك ِؾّذ، " ِؼب١٠ش اٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ ٌالث١ٕخ اٌغى١ٕخ فٟ ػذد ِٓ  اٌّذْ ا١ّٕ١ٌخ" ، سعبٌخ دوزٛساٖ. ا 70

 

71 http://www.ergo-eg.com/21.php 

 .اٌؾشاسح ٚ( اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشؽٛثخ إٌغج١خ 6-3) شىً

 http://www.ergo-eg.com/21.php اٌّظذس:
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  ال   اإلنسافمعيف باردة بشكؿ ممحكظ بطريقة التكييؼ المركزم لكف  تككف درجة حرارة فراغ
درجة حرارة أعمى مف السابقة  ت كانيشعر بالراحة كذلؾ بسبب زيادة الرطكبة النسبية  كربما 

كلكف مع درجة رطكبة مناسبة تككف راحة حرارية أ عؿ لشاغمي المبنى  كتؤثر الرطكبة النسبية 
 عمى سعة التبخر لميكاء  تزداد عممية التبخر بقمة الرطكبة  ي الجك المحيط كالعكس دحيح 

الرطكبة  ي  انخفاض الرطكبة عف الحد المناسب يسبب جفا ا لمبشرة  كذلؾ  انخفاض  أفك 
 بالبركدة.  اإلنسافاالجكاء الباردة يؤدم اؿ زيادة شعكر 

  :كذلؾ عندما تمر   اإلنسافتؤثر حركة اليكاء  ي تخفيؼ درجة حرارة جسـ تأثير حركة اليكاء
الحرارة بالحمؿ   انتقاؿ يا تخفؼ مف درجة حرارة الجسـ ب إن  اإلنسافت اليكاء عمى جسـ تيارا

كبسبب زيادة البخر  ي الجسـ  ككمما زادت سرعة اليكاء ارتفع مستكل االحساس بالراحة  
 كيرتفع ىذا االحساس كمما ارتفعت درجة الحرارة.

 عمى درجة الحرارة كعمى الراحة  اليةالمؤثرات الع:  تعتبر حرارة االشعاع مف تأثير حرارة االشعاع
( بعض المعالجات مثؿ طالء الزجاج بمادة منخفعة 7-3كيكعح شكؿ)  لإلنسافالحرارية 

يا أنب باإلشعاعكقدرت ىذه الحرارة المنبعثة  االشعاعية لتقميؿ نفاذ الحرارة عف طريؽ االشعاع 
كحركة اليكاء عمى عممية االشعاع  كقد كجد تؤثر بععؼ درجة الحرارة الجا ة  كتؤثر الرطكبة 

و أكثر الظركؼ راحة ىك عندما تككف متكسط درجة حرارة االشعاع أعمى بدرجتيف عف حرارة أن

اٌّؼبٌغبد اٌؾشاس٠خ ٌٍضعبط ٚؽشاسح االشؼبع ( 7-3) شىً

 _http://sustainablebuildingdesigns.blogspot.com/2013اٌّظذس

اٌشغُ ِٓ اْ اٌضعبط اٌّطٍٟ ػٍٝ 

ثّبدح ِٕخفؼخ االشؼبػ١خ 

الِزظبص اٌؾشاسح اال أٗ ال ٠شغ 

اال ل١ًٍ ِٕٙب ػجش اٌؾ١ض اٌٙٛائٟ 

ٚثزٌه ٠ظً اٌٍٛػ اٌذاخٍٟ أدفئ 

 ِٓ اٌٍٛػ االخش غ١ش اٌّطٍٟ

http://3.bp.blogspot.com/-4YmA5HaSWC4/UqXi_w9x6nI/AAAAAAAAAnE/VHuOF24hTz8/s1600/%D8%B4%D9%83%D9%84+11-9.png
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عف طريؽ الزجاج منخفض  باإلشعاع الحد مف  قد الحرارة شتاءن  كافباإلمكذلؾ  اليكاء المحيط 
طالء األسطح بمادة ذات إشعاعية  كمنيا داءاأل اليةع المعالج بمكتسبات حراريةاإلشعاعية 

يعمؿ الزجاج  بمكجات طكيمة الحرارة التي تحمميا األشعة الحمراء   منخفعة يحد مف إشعاعيتيا
ك الطالء ذك  مف الزجاج عف طريؽ التكديؿ  اآلخركتنتقؿ الي الكح  المعالج عمى امتداديا 

 72اع الحرارة خالؿ الحيز الفراغي. عاليتو  ي إشعاإلشعاعية المنخفعة عمى السطح يحد مف 
 حيث  اإلنسافكيتأقمـ عادة مع التغيرات المحيطة بجسـ   اإلنسافجسـ  يتالءـ :التأقمـ الحرارم  

 ةكتسميتجده يتأقمـ  ي المناطؽ المرتفعة مع نقص االكسجيف كذلؾ  ي تغيرات درجات الحرارة  
  كتعني التكيؼ التبيؤكتعني  (اباإليككلكجيمع التغيرات الحرارية )  اإلنسافعممية تأقمـ جسـ 

العديد مف الكائنات الحية تالئـ نفسيا  أفكالتأقمـ الطبيعي حسب الظركؼ المحيطة  كحيث 
يغير لكنو أك شكمو كحجمو ليتكيؼ مع بيئتو المحيطة  أفال يستطيع   اإلنسافايككلكجيا  كلكف 
ة كليذا التأقمـ تأثيرا  ي الراحة الحرارية يكيؼ نفسو مع درجة الحرارة المحيط أفكلكف يستطيع 

 .لإلنساف
  :النساء تفعؿ درجة حرارة أعمى بدرجة أك درجتيف عف  أفأثبتت الدراسات بالسف كالجنس

درجة راحة النساء تختمؼ قميال عف   إفالرجاؿ  كيرجع ذلؾ الي طبيعة جسـ النساء  كبالتالي 
درجات الحرارة بيف كبار السف  اختالؼدرجة الراحة الحرارية لمرجاؿ  كذلؾ يمعب السف دكرا  ي 

الرجاؿ  كؽ سف االربعيف يفعمكف درجة حرارة أعمى بدرجة كاحدة عف  أفكدغار السف حيث 
 النساء كالرجاؿ االدغر منيـ سنا.

 : ذلؾ يمعب دكرا  ي  أفالناس تختمؼ مف شخص الي اخر  نجد باجساـ  أفحيث  شكؿ الجسـ
درجة الراحة الحرارية لكؿ جسـ كذلؾ حسب نسبة الجسـ الي الحجـ   الشخص البديف يحتاج 
 الي درجة حرارة أبرد ليحدؿ عمى راحة حرارية مف شخص نحيؼ  ي نفس الظركؼ المحيطة.

 الجسـ  أفالجسـ   حيث  اليةبفع حراريةتتأثر عممية الحدكؿ عمى الراحة ال: الجسـ اليةفع
 أفيف   مثال اذا اردنا اآلخر راحتو الحرارية مختمفة عمف  أفالذم يقكـ بنشاطات معينة تجد ب

ؾ تحتاج الي درجة حرارة أقؿ منيا  ي  إننحدؿ عمى راحة حرارية داخؿ دالة العاب رياعية 
النشاط الذم يتـ تأديتو  ي الدالة الرياعة يكلد  فالمكاتب مثال لنفس االشخاص  كذلؾ أل

 لمحدكؿ عمى درجة راحة حرارية. األخرلتحتاج الي جك ابرد مف االماكف  اليةطاقة حرارية ع
                                                 

72 http://sustainablebuildingdesigns.blogspot.com/2013_12_01_archive.html 
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-http://www.maanرٍٛس اٌٙٛاء ِٓ اٌّظبٔغ ( 8-3) شىً

ctr.org/magazine/Archive/Issue6/Alrased/index.h

tmاٌّظذس

http://sustainablebuildingdesigns.blogspot.com/2

 اإلنسافكاع االغذية مف حيث التفاعؿ الغذائي الحيكم داخؿ جسـ أن: تختمؼ نكع الغذاء   
عالقة  أيعاعنيا  ي المناطؽ القطبية  كىناؾ  كاع االغذية منيا  ي المناطؽ المداريةأنكتختمؼ 

شيية الطعاـ تقؿ  أفبيف كمية االطعمة حسب درجة حرارة المنطقة    في المناطؽ الحارة تجد 
   ي الديؼ عنيا  ي الشتاء. أيعاعميا  ي االماكف الباردة  كتختمؼ 

 حاسة الشـ:  3-4-2
حاسة الشـ ىي اقؿ الحكاس  تعتبر
يا ىامة أن  مع لإلنسافبالنسبة  أىمية

 كلكنيا جدا  ي جكدة البيئة الداخمية  

  مبانيتعكس حالة البيئة الداخمية لم
ؼ نعند دخكؿ اليكاء إلى األو أنحيث 
تمؾ المستقبالت  الركائح الي ىذه  تتجو

محاكر عدبية حتى تبمغ الطرؼ 
أم  األكؿالمتعخـ لمعدب الدماغي 

تمعي إلى المخ المتكسط ثـ تبمغ أخيرا مركز الشـ  ي الفص الددغي  العدب الشمي كمف ثـ
 73. المخ مف قشرة

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 AL-Taee ,Dr. Nada Saad , "College of Basic Education ", Department of General Science 
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 الثالث:خالصة الفصؿ 
 

كالمؤثرات عمييا كمنيا  مبانيتناكلت الدراسة  ي ىذا الباب التعرؼ عمى البيئة الداخمية لم
مسببات حركة اليكاء  أيعاك   كمسبباتيا المبانيالممكثات عمى  انطالؽالتيكية الطبيعية كمدادر 

 .ككسائؿ التحكـ  ييا المبانيداخؿ 
لإلعاءة الطبيعية كتكعيح أىميتيا ك كائدىا كمكادفاتيا كمعايير  أيعاكتـ التطرؽ  

الحدكؿ عمى اعاءة طبيعية مناسبة  كذلؾ تـ التطرؽ الي الدكت كالعكعاء كتأثيراتيا كطرؽ 
الحدكؿ عمى اعاءة مناسبة  كأخيرا تـ التطرؽ لمراحة الحرارية كحاسة الشـ  اليةمعالجتيا  ك 

ية االستفادة مف الراحة الحرارية لمحدكؿ عمى جكدة بيئة داخؿ كالعكامؿ المؤثرة عمييما ككيف
 .المباني
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 لثالثا
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 الفصؿ الرابع                         

 دراسة تحميمية تطبيقية  مستشفى الصداقة التركي الفمسطيني
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 دراسة تحميمية تطبيقية:   الرابعالفصؿ 

 .مستشفى الصداقة التركي الفمسطيني
 

 مقدمة:
 :تحميؿ العناصر الخارجية في المستشفى التركي الفمسطيني. أكالن  4-1

 تكجيو المبنى.  4-1      
 الحدكد الخارجية لممبنى.  4-2      
 .Landscape محيط المبنى ك  4-3      

 : تحميؿ مكاد كتقنيات بناء حديثة في المستشفى التركي الفمسطيني.ان ثاني  4-2
 بناء ككسكة الحكائط الخارجية بمكاد حديثة.  4-4      
 بمكؾ الحكائط. 4-4-1           
 قدارة داخمية بالجبس. 4-4-2           
 كسكة الحكائط الخارجية بالحجر بطريقة حديثة. 4-4-3           
 المنيـك كزجاج  النكا ذ بتقنيات حديثة.  4-5     

 المنيـك بتقنيات حديثة. 4-5-1          
 زجاج بتقنيات حديثة. 4-5-2          
 كحكائط القبك بطرؽ حديثة. األسقؼتشطيب كعكازؿ   4-6    
 تغطية المناكر كالحدائؽ الداخمية بطرؽ حديثة.  4-7    
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 الفصؿ الرابع
 تحميمية تطبيقية  مستشفى الصداقة التركي الفمسطينيدراسة 

 ِمذِخ :  

الشكمي  الجانباحدل مرتكزات العمارة التي ساىمت  ي تطكر  تقنيات البناء الحديثةتعد 
قد ك  عمى مدار العدكر عبر التاريخ  جديدة أشكاؿماط ك أن تجتأنحيث   كالتعبيرم لمعمارة 

المرتبطة  معادرةالسمة  اعطاىامف التداميـ التاريخية مما  العديد شكؿ ي  ىذه التقنيات ميزت
  .تقنيات البناءجديدة ك تطكر أساليب بناء مكاد  تاجأنكذلؾ بسبب   بزمف تمؾ الحقبة

ة أنأبنية تتك ر  ييا عنادر المنفعة كالمت قامةيا " الفف العممي إلأنكعندما تـ تعريؼ العمارة ب
كالجماؿ كاالقتداد كتفي بحاجات الناس المادية كالركحية "   نجد ىنا دكر مكاد البناء  ي تحقيؽ 

 74. رجي لممبنى الغالؼ الخا كذلؾ مف خالؿ بنية المبنى 

 
                                                 

74
 

، ِظشوالمعارضمركز وجٌن للتخطٌط سامً، عرفان، " نظرٌات العمارة العضوٌة "، 
 

 ِٕظٛس ػبَ ٌٍّغزشفٝ

 اٌّظذس: اٌجبؽش
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 مختصرة عف المستشفى: نبذة
 ي كسط قطاع غزة   ي منطقة الزىراء)محررة نيتساريـ سابقا(  يحتؿ  ىيقع المستشف

الؼ  33مف أرض الجامعة االسالمية  مساحة البناء  ي جميع الطكابؽ دكنـ  11المبنى مساحة 
كىك عبارة عف مستشفى عاـ  الحككمة التركية لمشعب الفمسطيني  قبؿ مترمربع  المبنى ممكؿ مف

 يو  طابقيف تحت االرض تحتكم عمى سرير  160لجميع التخددات تقريبا  كيحتكم عمى 
راج السيارات كالممجأ  يتككف المبنى مف بمككات مترابطة مع التأسيسات الميكانيكية كالكيربية كك

بععيا البعض  حيث كؿ بمككيف يرتبطاف مع بععيما بعنادر الحركة كجميع البمككات تترابط 
 .مع بععيا البعض لسيكلة الحركة الداخمية

قسـ عمى  Bعمى الطكارئ كغرؼ العمميات كبنؾ الدـ  كيحتكم بمكؾ  Aيحتكم بمكؾ  
 يحتكم عمى  Gعمى غرؼ االشعة كالمختبرات أما بمكؾ  Fالمناظير كالكالدة  كيحتكم بمكؾ 

كيتككف ىذاف تحتكم عمى غرؼ المرعى   إنيا C+Eأما بمكؾ  العيادات الخارجية كاالسناف 
.انو يحتكم عمى إدارة المستشفى  Jالبمككاف مف ستة طكابؽ  اما بمكؾ 

 ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ( ِغمؾ أفمٟ ٠ٛػؼ رشاثؾ وزً اٌّج1ٕٝ-4) صكرة

 اٌجبؽشاٌّظذس: 

(A) (B) 

(C) 

(E) 

(J) 

(G) (F) 

(K) 
(K) 
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 : رح١ًٍ اٌؼٕبصش اٌخبسخ١خ. أٚالً  4-3

 

 : رٛخ١ٗ اٌّجٕٝ.    4-3-3
 

  كذلؾ يؤثر شكؿ  ةيساساألبالنسبة لمجيات  لممستشفىيقدد بو التكجيو المناسب   
المحيطة   كذلؾ يؤثر مسار أشعة الشمس  ي الديؼ كالشتاء  المبانيالمبنى كارتفاعو كعالقتو ب

  كىذا ساعد مدمـ المستشفى عمى تحديد المناطؽ المظممة كالمشمسة  ي الكاجيات   مع العمـ 
اختيار تكجيو المبنى  ي العمارة يخعع العتبارات الشمس أكثر منيا لحركة الرياح مثال  أفب

و  ي أنأشعة الشمس كتأثيرىا عمى المستشفى   كحيث  تجنب الحرارة الناتجة عف لعمافكذلؾ 
حاء العالـ أنالقرف االخير كبسبب االحتباس الحرارم نجد ىناؾ تغير كبير  ي المناخ  ي جميع 

 االعتبار يأخذ ىذه التغيرات بعيف  أفعمى الميندس المدمـ  لزامان بشكؿ عاـ   كمف ىنا أدبح 
  .المبانيلمعايير المناسبة لتكجيو  ي تدميمو ليذا المستشفى كتالءمت مع ا

 

 نى تأثر بعدة عكامؿ تكجيو المب أفعند دراسة تكجيو المبنى  ي المستشفى التركي الفمسطيني نجد ب 

 .أشعة الشمس كحركتيا 

 .التيكية الطبيعية 

 .البيئة المحيطة بالمبنى 

 .الطرؽ حكؿ المبنى 

 .كظيفة عنادر المشركع 

  الزكار كالمرعى ألقساـ المستشفى دكف المركر الحركة حكؿ المكقع .)حركة دخكؿ
 ببعض االماكف(

 .مداخؿ المبنى 
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 أشؼخ اٌشّظ ٚحشوزٙب.   4-3-2

ى أكبر المؤثرات عم يعتبر االشعاع الشمسي مف : أشعة الشمس عمى المبنىأثر :  أكالن 
المبنى يكتسب ديفا درجات حرارة مرتفعة عف طريؽ تأثيرىا   أف يث  ححرارة المستشفى ىك

 أف  كعميو نجد بينعكس عمى بيئة المبنى الداخمية المباشر عمى غالؼ المبنى الخارجي  مما
كحركة الشمس  اتجاهتكجيو المستشفى بشكؿ يتناسب مع  االعتبار المدمـ قد أخذ بعيف 

تدميـ ىذا المستشفى قد راعى ذلؾ بتكجيو المبنى بشكؿ  أفلتحقيؽ بيئة داخمية جيدة   كنعتقد ب
 جيد.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الخارجي لممبنى كىذه المؤثرات كذلؾ  قد راعى المدمـ مؤثرات التبادؿ الحرارم بيف الغالؼ 
أشعة لممبنى  كتتمثؿ ىذه المؤثرات  ي  ىي التي تؤثر بشكؿ كبير عمى جكدة البيئة الداخمية

 أسقؼالشمس المباشرة كالتي تسقط عمى عنادر الغالؼ الخارجي لممستشفى بكؿ مككناتو مف 
 كحكائط كنكا ذ ك بشكؿ مباشر.

بغالؼ المستشفى مف الخارج حيث تنعكس  المحيطةأشعة الشمس التي تنعكس مف االسطح : ان ثاني
مف الشكارع كالفراغات كالمناكر المحيطة  بالمستشفى بشكؿ غير مباشر.

 ( اٌّٛلغ اٌؼبَ ٌٍّغزشف1ٝ-4) اٌشىً                                    

 اٌّظذس: اٌجبؽش                                          
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الحرارة عف طريؽ اليكاء الساخف المحيط بالغالؼ الخارجي لممستشفى   كنعتقد  انتقاؿ : ثالثان 
الكسب الحرارم لممبنى كقد  أشكاؿالتعرؼ عمى   يالمدمـ قد ك ؽ  ي ىذا المستشفى  أفب

  استخدـ مكاد كتقنيات البناء كالتي تحقؽ العزؿ الحرارم ديفا كشتاءن.
 ي قطاع  حركة أشعة الشمس عمى مدار العاـ عند دراسة   أشعة الشمس زكايا ميكؿ:  رابعا
 ي مدمـ المستشفى  ساعدت قد الرأسية كاأل قية كالتي بدكرىامعر ة زكايا أشعة الشمس غزة ك 

 التعرؼ عمى أكقات الذركة كالكاجيات المعرعة ألشعة الشمس 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعدت المدمـ عمى ( 2-4شكؿ)معر ة حركة كزكايا أشعة الشمس   إفالمباشرة    كذلؾ 
  كاختيار العنادر المعمارية اليامة  ي أشعة الشمس اتجاهتكجيو المستشفى بشكؿ يتناسب مع 

المبنى مثؿ النكا ذ كأماكنيا كمساحاتيا كذلؾ كاسرات أشعة الشمس عمى لمكاجيات كالنكا ذ 
 كمقاساتيا   

 ( ارغبٖ ٚو١ّخ أشؼخ اٌشّظ ػٍٝ ٚاعٙبد اٌّغزشفٝ 2-4:) اٌشىً                    

 اٌّظذس : اٌجبؽش                                     
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تحديد أماكف الفراغات المعمارية بما يتناسب مع العالقات الكظيفية الداخمية لممبنى  كبيف  :رابعا
 تكقيع غرؼ العممياتمراعاة التكجيو المناسب لممبنى  كمف أمثمة ذلؾ  ي المستشفى مثؿ 

عمى الكاجية الجنكبية    تدميميا  كقد تـ تكجيييا شبابيؾ تحتاج الي كالتي ال (3-4شكؿ)
كعميو  قد استفاد المدمـ مف كعع غرؼ العمميات التي ال تحتاج الي شبابيؾ كتكقيعيا عمى 
ىذه الكاجية الجنكبية كالتي تعتبر مددر أشعة الشمس الحارة ديفا كذلؾ لمتخمص مف أشعة 

المدمـ قد حا ظ عمى عدـ كسب حرارم مف   إفة  كبالتالي الشمس المباشرة  ي ىذه الكاجي
يقمؿ مف الطاقة الالزمة  ذكرنكا ذ ىذه الكاجية  ي ندؼ طكؿ الكاجية الجنكبية   كىذا 
 لمتكييؼ الداخمي لممبنى ببعض المعالجات التدميمية المعمارية.

 ِؾ١ّخ ِٓ اٌشّظ. لغُ إٌّبظ١ش ٚ٘ٛ ػجبسح ػُ ٚاعٙٗ صعبع١خ ( ِذخ4ً-4: ) اٌشىً

 : اٌجبؽش ٌّظذسا

 عٕٛث١خ راد أشؼخ شّظ شذ٠ذح.ٍٝ ٚاعٙبد رؾزبط شجبث١ه ػ غشف ال( رٛع١ٗ 3-4: ) اٌشىً

 اٌّظذس: اٌجبؽش
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عمؿ مدخؿ المناظير مف تقنية جديدة كذلؾ ب استخداـ ي الكاجية الشرقية قاـ المدمـ ب:  خامسا
شكؿ  ـ عف مستكل الكاجية 3طسو حكالي  كالزجاج المزدكج كبمساحات كبيرة كلكف بغ األلمنيكـ

يحجب أشعة الشمس مف الكاجية الشرقية كقد تحقؽ ذلؾ مف تغطية  أفو أن  ذلؾ مف ش(4-4)
المستشفى عف كبالتالي تـ حجب أشعة الشمس المباشرة لمدخكؿ داخؿ   السقؼ العمكم لممدخؿ

 أيعاك  ؽ  ي عمؿ  خامة كتأكيد لممدخؿ المدمـ قد ك  أفب كيعتقد طريؽ الكاجية الزجاجية
 الطبيعية دكف ادخاؿ أشعة الشمس المباشرة. نارةادخاؿ اإل
شكؿ  يتجنب كعع نكا ذ ككاجيات زجاجية كبيرة  أفلقد حاكؿ المدمـ ليذا المستشفى  

الناتج قمؿ كما كبيرا مف الكسب الحرارم كىذا ي   لجنكبية ي الكاجية الشرقية كا    كذلؾ(4-5)
مف دخكؿ أشعة الشمس المباشرة مف  تحات الغالؼ الخارجي لممبنى كتأثير أشعة الشمس 

كىذا يساعد  ي تقميؿ  ترة التكييؼ الدناعي  ي حاؿ لـز ذلؾ لتحسيف   المباشرة عمى المبنى
 المبنى كاستدامتو . اليةيزيد مف  ع أيعاك   ىالبيئة الداخمية لممستشف

 

( رٛع١ٗ اٌّجٕٝ ثشىً ع١ذ ثزغٕت اٌّظُّ ٚعٛد ٚاعٙبد صعبع١خ ػٍٝ اٌٛاعٙبد اٌّشّغخ 5-4: ) اٌشىً

 اٌششل١خ ٚاٌغٕٛث١خ 

 اٌّظذس : اٌجبؽش                                                    



 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 52 

المباشرة داخؿ غرؼ المرعى  ي الدباح لقد حاكؿ المدمـ إدخاؿ أشعة الشمس : سادسا
درجة  ك ي ىذا الكقت تككف درجة حرارة  25درجة الي  10بزاكية ميؿ أشعة الشمس بيف   الباكر

  مما يحقؽ بيئة جيدة لغرؼ المرعى  كىنا يعتبر شمس  ي أدنى مستكياتيا مف النيارأشعة ال
لمرعى طبيعيا مع تجنب حرارة المدمـ قد نجح  ي االستفادة مف أشعة الشمس بتعقيـ غرؼ ا

 الشمس الساطعة ظيرا.

كاع مختمفة مف مدادر أنيؤثر عمى المبنى لمؤثرات الحرارية عمى المبنى:  4-1-3
 الباحث تطرؽيا كالكسط الناقؿ ليا  كىنا انتقالالطاقة الحرارية كالتي تختمؼ  ي شكميا كطريقة 

ىك الشمس باإلعا ة الي المؤثرات داخؿ المبنى نفسو  يساساألكاع كالتي مددرىا نالي ىذه األ
 كاع مف المؤثرات:نمف اجيزة كمعدات كأشخاص داخؿ المبنى كمف ىذه األ

  المرعى حيث مؤثرات حرارية عف طريؽ االشعاع الشمسي المباشر   يتعح ذلؾ  ي غرؼ
دخكؿ أشعة الشمس المباشرة  ي  ترة الدباح الباكر حتى  ترة ما قبؿ الظييرة كذلؾ بسبب كقكع 
ىذه الغرؼ  ي الكاجية الشرقية   الشمس  ي  ترة دخكليا غرؼ المرعى تككف  ي ادنى 

ذلؾ يسمح ألشعة الشمس دخكؿ ىذه الغرؼ  أفمستكياتيا  ي ىذه الكاجية ككما تحدثنا سابقا ب
 كتعقيميا بشكؿ طبيعي دكف التعرض ألشعة شمس قكية.

 
 

 ( ِؤصشاد ؽشاس٠خ ػٓ ؽش٠ك االشؼبع اٌشّغٟ اٌّجبشش.6-4: )اٌشىً

 اٌّظذس: اٌجبؽش



 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 53 

  مؤثرات حرارية عف طريؽ االشعاع داخؿ المبنى   يتعرض المبنى لمعديد مف المؤثرات الحرارية

كيتمثؿ ذلؾ  ي حرارة ناتجة عف إشعاع مف شاغمي المبنى حيث    كمنيا االشعاع داخؿ المبنى
 العامميف كالمرعى كالزكار يشكمكف جزءان كبيرا مف ىذا اإلشعاع كذلؾ  أفو  ي ىذه الحالة نجد أن

 أفالحرارة الناتجة عف إشعاع مف المعدات التي تددر حرارة أثناء تشغيميا ككما ىك معركؼ ب 

الدناعية  نارةالمستشفى يحتكم عمى العديد مف االجيزة الالزمة لتشغيؿ المستشفى   كذلؾ اإل
الحديثة مف  نارةاإل أفحيث  نارةكمية مف الحرارة تعتمد  ي كميتيا عمى نكع اإل الداخمية تددر

ددارىا لمطاقة أقؿ بكثير  .  LEDكلمبات  PLلمبة   ىذه الممبات مك رة لمطاقة أدال كا 

 ( االشؼبع اٌؾشاسٞ ِٓ االعٙضح ٚاالشخبص1اٌشىً: )

 اٌّظذس: اٌجبؽش                     

 ( ِؤصشاد ؽشاس٠خ ػٓ ؽش٠ك اٌؾًّ.8-4: )ٌشىً           

 اٌّظذس: اٌجبؽش                            

 .ٌٙب ر٠ٛٙخ ؽج١ؼ١خ ػٍٝ اٌٛاعٙبد ٚإٌّبٚس اٌذاخ١ٍخ اٌغشف( ع١ّغ 7-4: ) اٌشىً

 اٌّظذس : اٌجبؽش
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 ( ِظبدس اٌز٠ٛٙخ اٌطج١ؼ١خ ٌٍّجٕٝ.9-4: )اٌشىً

 اٌّظذس: اٌجبؽش

  مؤثرات حرارية عف طريؽ الحمؿ   تنتقؿ الحرارة  ي أم مبنى عف طريؽ الحمؿ كيتمثؿ ذلؾ
باليكاء الداخؿ مباشرة لممبنى عف طريؽ  تحات المبنى مثؿ النكا ذ كاألبكاب   حيث يحمؿ ىذا 
اليكاء درجة حرارة الجك الخارجي كنقمو لمبيئة الداخمية لممبنى   كذلؾ تنتقؿ الحرارة مف زجاج 

-Fكذلؾ بيف بمكؾ  A-Bلنكا ذ كالكاجيات الزجاجية كتغطيات المناكر الداخمية بيف بمككات ا
G النكا ذ مغمقة حيث تنتقؿ الحرارة مف النكا ذ  ت كانعف طريؽ اليكاء الداخمي  ي حاؿ
 الحامؿ ليا كتنتقؿ الحرارة مف الزجاج الداخمي الي الفراغ الداخمي عف طريؽ الحمؿ. األلمنيكـك 

 اٌز٠ٛٙخ اٌطج١ؼ١خ.  4-3-4

 لشاغمي المبنى جيدة بيئةتك ر  أفيا أنة داخؿ المبنى مف شالتيكية الطبيعي إدخاؿ إف
كمف الميـ االستفادة مف تكجيو المبنى بشكؿ    المباني التيكية الجيدة تك ر بيئة دحية داخؿ 

الرياح تعرب  أفب (9-4)كيتعح مف الشكؿ    ح السائدة  ي المنطقةالريا اتجاهجيد يتالءـ مع 
كنالحظ تغمغؿ اليكاء  ي غالبية  راغات المستشفى كىي  اليةمف الجيتيف الغربية كالشم المبنى
 كالتالي:

E 
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   مف الجية الغربية تعرب الرياح مدخؿ العيادات كالكاجية الزجاجية كتتخمخؿ الي المنكر
المقابؿ لممدخؿ لتخرج مف  تحات سقؼ المنكر مف أعمى   كىذا يحدث تيارا ىكائيا متجددا  ي 

المناكر ك ي المبنى حسب كمية مركر 
 التيارات اليكائية كالفتحات المقابمة.

  دخكؿ اليكاء  أيعا ي الجية الغربية
مف مدخؿ مبنى االدارة الي دالة 
المدخؿ الداخمية كالتي بدكرىا تكزع 
اليكاء الداخؿ الي الممر الرابط الرئيسي 

كبالتالي يتجدد اليكاء  (k)بيف الكتؿ 
 داخؿ ىذا الممر بشكؿ طبيعي كدائـ.

  شبابيؾ مبنى االدارة مكجو بشكؿ منحنيcurve  يعمؿ  عمى الكاجية الغربية   كىذا الشكؿ
كيساعد عمى إدخاؿ اكبر كمية مف اليكاء مف الناحية الغربية كىذا يك ر تيكية  ئيكممقؼ ىكا

 طبيعية جيدة.
  شبابيؾ مبنى(E)  كالذم يحكم

غرؼ المرعى حيث يتعرض 
المبنى لتيارات اليكاء مف الجية 

 الغربية. اليةالشم
  ارتفاع بمكؾ(E)  سابؽ الذكر

خمسة طكابؽ كبالتالي  يك أعمى 
مف مبنى االدارة المقابؿ لو مف 

المبنى   إفالجية الغربية كبذلؾ 
لميكاء القادـ مف  أيعايتعرض 

 الغربية. اليةة لميكاء مف الجية الشمالجية الغربية مباشرة  باإلعا 
 بمكؾ(C)  كيدخؿ  اليةعمى غرؼ المرعى كيتعرض لميكاء القادـ مف الجية الشم أيعاكيحتكم

 ىذه التيارات تغيير اليكاء كافم  كبإفادؿ بيف غرؼ المرعى  ي البمككيفالي المنكر المفتكح ال
 .   داخؿ  راغات المستشفى

G 

ِٕبٚس رٛفش ر٠ٛٙخ ؽج١ؼ١خ ٌغ١ّغ أعضاء ( 10-4) اٌشىً

 .اٌّجٕٝ

 اٌّظذس: اٌجبؽش.                          

G 

E

 

K

 

( ِٕبٚس رٛفش ر٠ٛٙخ ؽج١ؼ١خ ٌغ١ّغ أعضاء 11-4) اٌشىً

 بؽشاٌّظذس: اٌج اٌّجٕٝ.

. 

C

 

A

 

B

 

E

 

J

 

F

 

G

 

K
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  المدمـ قد ك ؽ  ي تك ير تيكية طبيعية لغرؼ المستشفى  ي بمكؾ  أف يتعح المقابؿ الشكؿ
F&G  عمى الكاجية الجنكبية أك  مف الخارجحيث تفتح جميع الغرؼ عمى التيكية الطبيعية إما

 عف طريؽ  تح الشبابيؾ عمى المنكر الداخمي بيف البمككيف.  
  لغالبية غرؼ المستشفى كذلؾ بفعؿ المناكر التي نجح المدمـ  ي تك ير تيكية طبيعية لقد

 إشكاليةكالتي  ي الغالب تعع المدمـ  ي  (11-4شكؿ) أكجدىا المدمـ  ي قمب المستشفى
 مبانيتك ير التيكية الطبيعية لم

المربعة أك ذات المساحات الكبيرة    
المدمـ أكجد بعض  أفمع التنكيو ب

المناكر المغمقة المغطاة كبععيا 
مفتكح كغير مغطى كىذا أعطى 

االستفادة  أشكاؿالتدميـ مركنة  ي 
 مف التيكية الطبيعية.

 
 

 اٌج١ئخ اٌّح١طخ ثبٌّجٕٝ. 4-3-5

 ال يتحكـ المدمـ  وّب ٘ٛ ِؼشٚف
بالبيئة الخارجية المحيطة بالمبنى 
 كلكف يأتي دكر المدمـ  ي مالئمة
المبنى مع البيئة الخارجية المحيطة 
بالمبنى   حيث قاـ المدمـ  ي ىذا 
المستشفى باالستفادة مف المناظر 

كتكجيو  (12-4كؿ )ش الطبيعية
المدخؿ الرئيس لمعيادات الخارجية 

يطؿ مباشرة عمى  F&G ي بمكؾ 
الكاجية الغربية ناحية شاطئ بحر 

كيطؿ ىذا المدخؿ عمى الشارع الغربي لممستشفى كيعتبر مدخؿ رئيسي  (13-4شكؿ ) غزة

F 

 ثبٌّغزشفٝ ِٓ اٌخبسط.( اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ 12-4:)اٌشىً

 اٌّظذس: اٌجبؽش.                

اؽالٌخ غشف اٌّشػٝ ػٍٝ ِمطغ ٠ٛػؼ ( 13-4) اٌشىً

 .        اٌّظذس: اٌجبؽششبؽئ اٌجؾش

F 
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.      ّٕبؽك اٌخؼشاء رؾ١ؾ ثىزً اٌّجٕٝ( ا14ٌ-4:)اٌشىً

 اٌّظذس: اٌجبؽش.

  لغالبية المرعى كزكار المستشفى   كتعتبر ىذه االطاللة مف اجمؿ اطالالت المستشفى عمى
 المناطؽ المحيطة. 

   تكجيو جناح المرعى  ي بمكؾC 
  كذلؾ نجد مبنى االدارة Eكبمكؾ 
الي  اليةمكجو الي الناحية الشم أيعا

منتزه النكر  أما الناحية الغربية 
مـ المطمة عمى البحر  قد ك ؽ المد
 E ي تكجيو الكاجية الطكيمة لبمكؾ

حيث تفتح غالبية غرؼ المرعى 
شبابيكيا عمى الكاجية الغربية المطمة 

أجمؿ   إفر كبالتالي عمى البح
  اطاللة حظى بيا المرعى الذيف يطركف لمنـك  ي المستشفى لالستشفاء.

 البيئة المحيطة بالمبنى ىي المناطؽ الخعراء  ي الػ  اليامة  ي مف العنادرlandscape  شكؿ
المدمـ قد أكجد مناطؽ خعراء كأشجار تحيط  أفالمحيط بالمستشفى كىنا نجد ب( 4-14)

بالمبنى كتك ر لممستشفى قدرا كبيرا بيئة طبيعية تساعد  ي تحسيف الجك المحيط بالمبنى كتمطيؼ 
اشعة  انعكاس ع اليكاء كتنقيتو كمن

الشمس الغير مباشرة عف طريؽ 
 النكا ذ. 

 اٌطشق حٛي اٌّجٕٝ. 4-3-6

تحيط بالمستشفى الشكارع  أفنجد ب
االربعة مما يك ر سيكلة  جكانبالمف 

حركة المرعى كالزكار لجميع 
المداخؿ المؤدية ألقساـ المستشفى 

  كنتيجة لذلؾ (15-4شكؿ ) المختمفة
: 

 ( اٌشٛاسع اٌّؾ١طخ ثبٌّجٕٝ.15-4) اٌشىً

 اٌّظذس: اٌجبؽش
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( رٛص٠غ ػٕبطش اٌّششٚع ػٍٝ ع١ّغ اٌّجٕٝ.        16-4:)اٌشىً

 اٌّظذس: اٌجبؽش

  الحركة داخؿ المستشفى سكاء  ي الممرات اك  ي داالت المداخؿ ال نجد ازدحاـ  ي
 و تك ير بيئة داخمية جيدة لجميع مستخدمي المبنى.أنكىذا مف ش

 ٚظ١فخ ػٕبصش اٌّششٚع .  4-3-7

تمكف المدمـ مف تدميـ المستشفى 
بترابط كتؿ المبنى مع بععيا البعض  
إما بعنادر الحركة مثؿ االدراج 
 kكالمداعد اك عف طريؽ الممر 

كالذم يربط بيف جميع اجزاء المبنى  
مشركع  أفحيث (   16-4شكؿ )

المستشفى عبارة عف عدة كتؿ مترابطة 
 أف  كذلؾ نجد ب مع بععيا البعض

 شكؿ
يـ الممتد أ قيا مكف المدمـ التدم 

 مف تكزيع عنادر المشركع عمى جميع أجزاء المبنى مثال:
  جناح العمميات يقع  ي بمكؾA  عمى  أيعاكيقع  كؽ مدخؿ الطكارئ  كيككف  األكؿ ي الدكر

اتداؿ مباشر مع غرؼ المرعى مع سيكلة  ي التكادؿ مع جميع أجزاء المبنى إما عف طريؽ 
المداعد المقابمة مباشرة لمدخؿ جناح العمميات أك عف طريؽ الممرات الداخمية التي تربط جميع 

 اجزاء المستشفى مع بععيا البعض.
  جناح غرؼ المرعى كيتككف مف مبنى منفدؿ بمكؾC&E ذا المبنى مع باقي أجزاء كيرتبط ى

 المستشفى بالممرات الداخمية.  
  مبنى االدارة كىك منفدؿ بالكامؿ عف باقي اجزاء المبنى ك ي نفس الكقت يرتبط مع باقي أجزاء

 الذم يربط باقي أجزاء المبنى مع بععيا البعض.  Kالمبنى عف طريؽ الرابط 
 

  جناح العيادات الخارجية كيقع  ي بمكؾG سيكلة لدخكؿ  أيعالمدخؿ الرئيسي كذلؾ  يو كيقابؿ ا
 المرعى مباشرة الي العيادات بدكف الدخكؿ الي باقي اجزاء المبنى. 
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 ( اٌّٛلغ اٌؼبَ ٚاٌؾشوخ ؽٛي اٌّغزشفٝ.17-4) اٌشىً      

 اٌّظذس: اٌجبؽش                         

اٌّذخً 

 اٌشئ١غٟ

 ٌٍّغزشفٝ

 ِذخً اٌطٛاسئ

  جناح االشعة كالمختبرات كيقع  ي بمكؾF  يسيؿ  أفو أنمقابؿ المدخؿ الرئيس مباشرة ىذا مف ش
التكادؿ بيف قسـ المختبرات   إفدخكؿ كخركج المرعى مف كالي مختبرات المستشفى  كذلؾ 

كبيف باقي أقساـ المستشفى بكاسطة 
 الممرات الكسطية الداخمية. 

اٌحشوخ حٛي بد اردب٘ 4-3-8

 اٌّٛلغ.

ىناؾ ثالثة منا ذ رئيسية لمكقع 
المستشفى حيث يتكسط المدخؿ 
الرئيس الخاص بالمرعى كالزكار 
كاإلدارييف  ي كسط العمع الغربي 
المطؿ عمى الشارع الرئيسي 

ىناؾ مدخؿ اخر  أيعا  لممستشفى
( تبيف 17-4شكؿ ) لمطكارئ كدخكؿ سيارات االسعاؼ جنكب المدخؿ الرئيسي عمى الشارع العاـ

  كمكقع ىذا المدخؿ مقابؿ االسيـ حكؿ المبنى اتجاه حركة السيارات كالحركة حكؿ المستشفى
مباشرة لمدخؿ الطكارئ كىذا يسيؿ دخكؿ سيارات االسعاؼ لمدخؿ الطكارئ مما يقمؿ مف حركة 

يج الناتج مف العج أيعاسيارات االسعاؼ حكؿ المستشفى كىذا يقمؿ مف عكادـ السيارات كيقمؿ 
  .مف ىذه السيارات

وزً  شىً رص١ُّ 4-3-9

 يحاكؿكما ىك معمـك  اٌّجٕٝ.
المعمارم تطكير  كرتو  المدمـ

تنتيػي  اسكتشاتبرسـ 
بالتدػميـ النيػائي أل كار  ي 

االعتبار ب خذان آ  مخيمتو 
المعايير التدميمية لكؿ مبنى  
 عمى سبيؿ المثاؿ تدميـ مبنى 

 أفالمدممكف  ؿمستشفى يفع
 ( ِٕظٛس ٠ٛػؼ رشاثؾ وزً اٌّج1ٕٝ-4) صكرة               

 اٌّظذس: اٌجبؽش                            
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يساعد  ي يككف ممتد رأسيا كذلؾ  أف عمى تد أ قيايككف التدميـ المعمارم لكتؿ المبنى مم
 .كالتيكية الطبيعية الالزمة لممستشفى نارةثـ ادخاؿ اكبر قدر مف اإل أكالن سيكلة الحركة 

المبنى عبارة عف عدة  أفككما يتعح مف تدميـ كتؿ مبنى المستشفى التركي الفمسطيني نجد ب 
كظيفة كتؿ مترابطة مع بععيا البعض  كقد ميز  دؿ ىذه الكتؿ عف بععيا البعض نسبةن الي 

التي تككف  المبانيا التدميـ اكثر ايجابية لمنكاحي البيئية مف كؿ كتمة  ك ي المجمؿ نجد ىذ
 عبارة عف كتمة كاحدة.
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 رح١ًٍ فمشاد اٌّدبي اٌفشػٟ" فىشح رص١ُّ اٌّجٕٝ " فٟ  عزجبٔخاالٔزبئح  4-3-9-3

 
متكسػط درجػة  ت كانػلمعر ػة مػا إذا  Tاختبػار  اسػتخداـتـ تحميػؿ   قػرات المجػاؿ السػابع  كقػد تػـ 

أـ ال أـ زادت أك قمػت عػف  3كدمت إلي الدرجة المتكسطة )المحايد( كىػي  مكا قة أ راد العينة قد

 ذلؾ.

 لفكرة تدميـ المبنى ستبانةاالنتيجة  (1-4جدكؿ رقـ )

 ـ   
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تدميـ ممتد رأسيا  )المبنى عف   .1
 1 000. 12.172 84.838 4.2419 كتمة كاحدة(

2.  
 تدميـ ممتد أ قيا

)يتككف المبنى مف عدة كتؿ 
 مترابطة(

2.0484 40.968 -
8.050- 

.000 2 

  025. 2.290 62.904 3.1452 جميع فقرات المجاؿ معان  
0.05المتكسط الحسابي داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  * . 

 4.24يساكم  ( " تدميـ ممتد رأسيا  )المبنى عف كتمة كاحدة"  25لمفقرة المتكسط الحسابي   -
تساكم  T  قيمة اختبار 84.83%المتكسط الحسابي النسبي  أف( أم 5)الدرجة الكمية مف 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عند  0.000تساكم  (Sig). اليةالقيمة االحتم أفك  12.172
0.05مستكل داللة     ليذه الفقرة قد زاد عف درجة  االستجابةمتكسط درجة  أفمما يدؿ عمى

 ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفكىذا يعني  3المكا قة المتكسطة كىي 
  تدميـ ممتد أ قيا )يتككف المبنى مف عدة كتؿ مترابطة(""  26لمفقرة المتكسط الحسابي  -

القيمة  أفك  ؟تساكم  T  قيمة اختبار 62.9%المتكسط الحسابي النسبي  أفأم  3.14يساكم 
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لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig). اليةاالحتم
0.05    ليذه الفقرة قد نقص عف درجة المكا قة  االستجابةمتكسط درجة  أفمما يدؿ عمى

ىناؾ عدـ  مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه  أفكىذا يعني  3المتكسطة )درجة الحياد( كىي 
 الفقرة. 

 أفك  3.14المتكسط الحسابي لجميع  قرات المجاؿ يساكم  أفكبشكؿ عاـ يمكف القكؿ ب -
القيمة  أفك  2.290تساكم  T%  قيمة اختبار  62.9المتكسط الحسابي النسبي يساكم 

داؿ إحدائيان عند  " فكرة تصميـ المبنى " لذلؾ يعتبر مجاؿ  025.تساكم  (Sig). اليةاالحتم
0.05مستكل داللة     ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان  االستجابةمتكسط درجة  أفمما يدؿ عمى

ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى  قرات  أفكىذا يعني  3عف درجة المكا قة المتكسطة كىي 
 ىذا المجاؿ. 

  الغالبية  ي  أفبخدكص بند شكؿ كتؿ تدميـ المبنى ب ستبانةااليتعح مف تحميؿ
 قطاع غزة تستخدـ كتفعؿ التدميـ الممتد رأسيا عف التدميـ الممتد أ قيا.

  عزكا السبب  ي تفعيؿ اختيار التدميـ الممتد رأسيا بسبب ندرة االراعي  أفيمكف
 كارتفاع اسعار االراعي.
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 الفمسطيني.في المستشفى التركي ١بد ثٕبء حذ٠ثخ ِٛاد ٚرمٕ اعزخذاَ:   بً ثب١ٔ 4-2

  لحماية المبنى  يساساألك  األكؿالحكائط الخارجية لممبنى ىي عندر الحماية  تعتبر 
مف االخطار الخارجية كتتنكع ىذه االخطار  ي شكميا كتأثيرىا عمى جكدة البيئة الداخمية  ك ي 

جيدة لعزؿ  اليةعمى زيادة سمؾ الحائط لمحدكؿ عمى  ع  اإلنسافاعتمد  االحياف كثير مف 
الحكائط عف المحيط كالظركؼ الخارجية   كلكف بعد التطكر العممي الكبير  ي مكاد كتقنيات 

 مكاد بناء حديثة تساعد  ي عممية عزؿ.  استخداـالبناء بدأ  ي 

 
 ثٍٛن اٌحٛائظ فٟ اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ. 4-2-3

  بمكؾ خفيؼ  استخداـالمستشفى بالكامؿ تـ تدميمو  ي تركيا  قد قاـ المدمـ ب أفحيثlight 

weight block  كىذا النكع يسمى ايتكنجYetong  يتككف مف  كف لكنو ابيض كغالبا ما يكك
مف  اعا ة نسبةيتـ اعا ة الماء الى الخميط مع المطحكف ك كرمؿ السيميكا  كاالسمنت الجير

غازات تعطي الخميط حجـ اكبر يشبو عندما تتفاعؿ ينتج عنيا ك  االلكمينا تتفاعؿ مع الخميط
تترؾ  ـ  1.5ـ بارتفاع 4*4بأبعاد ال تقؿ عف يتـ ترؾ الخميط بعد دبو  ي احكاض كبيرة الفكـ  

بعد   ساعات يزداد حجميا بسبب الغاز المنطمؽ مف التفاعؿ حيث يتعاعؼ الحجـ 4عادة لمدة 
و باسالؾ طكلية خادة حيث يككف الخميط طرم  بعدىا بفترة يتـ كععو  ي الفرف ذلؾ يتـ قد

 .ثٍٛن اٌخفبف اال٠زٛٔظ فٟ اٌّظٕغ فٟ ِظش ( 2-4) :صكرة                                    

 ِظش - اٌّظذس: اٌجبؽش                                                        
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( زيارة الباحث لمدنع البمكؾ 2-4)   كيتعح مف دكرةلحرقو حيث يأخذ دالبتو كشكمو النيائي
 .الخفاؼ  ي جميكرية مدر العربية

 ىذا النكع مف البمكؾ يساعد كثيرا  ي تخفيؼ االحماؿ عف المبنى  كىذه الفائدة  أفكما ىك معمـك ب
 باإلعا ة الي  كائده  ي العزؿ الذم يك ره ىذا النكع مف البمكؾ.

 
 

 
-  
-  
-  
-  
-  

 
 

 (كما ىك كاعح 3-4دكرة)سـ لمحكائط الداخمية 20 15استخدـ  ي بناء الحكائط بمكؾ بسماكة
و كمما زادت سماكة البمكؾ كمما زادت درجة عزلو لمحرارة أنسـ لمحكائط الخارجية  حيث 25 كبمكؾ

كتختمؼ طريقة بناءه قميال عف طريقة البناء التقميدية  ي البمكؾ االسمنتي التقميدم  حيث يستخدـ 
بدؿ االسمنت كىي ال تختمؼ كثيرا عف االسمنت كلكنيا أكثر لزكجة كقكم  Glowمادة الدقة 

كتككف الحمكؿ بيف دفكؼ البمكؾ دغيرة ال تتجاكز    لتالدؽ كالتماسؾ  ييا أقكل مف اإلسمنتا
و يكجد أنسـ كيعتمد ذلؾ عمى درجة دقة قياس البمكؾ كتماثؿ مقاساتو  كقد الحظنا أثناء التنفيذ ب1

المدنع  كافاختالؼ  ي جكدة المنتج مف مدنع الي اخر كخدكدا مف حيث المقاسات ككمما 
 جكدة كمقاسات البمكؾ أ عؿ. ت كانأحدث كمما 

  لمبناء يتـ عمؿ طبقة مف االسمنت كالرمؿ بسمؾ ال يقؿ عف  األكؿعند بداية البناء  ي الدؼ
لمبمكؾ بطريقة  األكؿسـ أك حسب دقة استكائية السقؼ  حيث يتـ عبط استكائية أ قية الدؼ 3

 ثٕبء اٌمٛاؽغ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ِٓ ثٍٛن اال٠زٛٔظ( 3-4): صكرة                            

 غضح -اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ اٌفٍغط١ٕٟ -رظ٠ٛش اٌجبؽش  اٌّظذس:                               
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  كيتـ عمؿ تشريؾ بيف األكؿدقة استكائية الدؼ دقيقة حيث تعتمد الدفكؼ العمكية عمى مدل 
 الدفكؼ كما ىك معتاد بطريقة البناء التقميدية .

  يرطب سطح الحجر بفرشاة كماء قبؿ كعع المادة الالدقة عمى البمكؾ  أفو يجب أننؤكد عمى
 كذلؾ لكجكد غبار مف مادة الحجر قد تمنع تالدؽ الحمكؿ المادة الالدقة .

  عند التقاطعات بيف الحكائط  كبيف الحكائط

ممـ 12بقطر ال يقؿ عف ( 4-4دكرة )اسياخ مف الحديد  استخداـيتـ  الخرسانيةكالعنادر 
سـ بحيث يتـ عمؿ ثقكب  ي العمكد أك الحائط القائـ كيتـ عمؿ  رز  ي 30كبطكؿ ال يقؿ عف 

 البمكؾ المراد بناءه  ي 
  بيف الحائطيف  كتكرر ىذه العممية كؿ ثالثة دفكؼ  كىذه الحائط المتقاطع معو كيثبت جيدا

 بيف الحكائط المتقاطعة. خرسانةالالطريقة  ي التثبيت اسرع مف دب 
 التي يستخدـ  ييا زكايا حديد ك  (5-4دكرة) بخدكص منطقة الشبابيؾ ىناؾ بعض التقنيات

كقد  يانخرسف حزاـ مجمفف كتحمؿ الزاكيتيف عمى طر ي ددغ الشباؾ كيحمؿ البمكؾ عمييا بدك 
 عاينت ىذه الطريقة  ي تركيا.

اعزخذاَ صٚا٠ب ِؼذ١ٔخ ثذال ِٓ االؽضِخ ( 5-4): صكرة

 رشو١ب - اٌجبؽش رظ٠ٛش اٌّظذس: اٌخشعب١ٔخ فٛق اٌشجبث١ه . 

اعزخذاَ اع١بؿ اٌؾذ٠ذ ٌزضج١ذ اٌؾٛائؾ ثبألػّذح أٚ ( 4-4) :صكرة

 رشو١ب - اٌجبؽش رظ٠ٛش اٌّظذس: .     .ثجؼؼٙب اٌجؼغ
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  كؽ الشبابيؾ  كىذه الطريقة أكثر  يةانخرسأما  ي شبابيؾ المستشفى التركي  مقد تـ عمؿ احزمة 
 (6-4دكرة)  ي الحكائط يةانخرسعمؿ أحزمة  أيعاة مف تثبيت الزكايا المعدنية  كقد تـ أنمت

التي يزيد طكليا عف ستة أمتار 
كذلؾ لتثبيتيا كزيادة ترابطيا بشكؿ 

 خرسانةال استخداـأ عؿ كقد تـ 
قطاع غزة يتعرض دائما  فكذلؾ أل

لحركب اسرائيمية كالقدؼ الذم 
كخادة عمى  المبانييؤثر عمى 

الحكائط الخارجية لممبنى كعميو 
 كمما زادت قكة الحكائط الخارجية 
كتماسكيا مع بععيا يدبح 
أ عؿ لتحمؿ تفريغات اليكاء مف 

ذلؾ  أفالقدؼ كخال و  مع العمـ ب
الخادة بالشبابيؾ كالتي سيتـ دراستيا بالتفديؿ  األلمنيكـ ي تثبيت زاكية برك يؿ  أيعايساعد 

 بيؾ. ي بند الشبا
 
 
 
 

ػًّ أؽضِخ خشعب١ٔخ فٛق اٌشجبث١ه فٟ اٌّغزشفٝ ( 6-4): صكرة

 رشو١ب - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:          اٌزشوٟ.   
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 "  ثٕبء اٌحٛائظ اٌخبسخ١خ ٌٍّجٕٝ  " فٟ ِدبي  عزجبٔخاالٔزبئح رح١ًٍ    4-2-3-3

 
متكسػػط درجػػة  ت كانػػلمعر ػػة مػػا إذا  Tاختبػػار  اسػػتخداـتػػـ تحميػػؿ   قػػرات ىػػذا المجػػاؿ   كقػػد تػػـ 

ال أـ زادت أك قمػت عػف  أـ 3كدمت إلي الدرجة المتكسطة )المحايد( كىػي  مكا قة أ راد العينة قد
 ذلؾ.

 
 "بناء الحكائط الخارجية لممبنى   لنكع ستبانةاالنتيجة  (2-4جدكؿ رقـ )

 ـ
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 1 000. 19.654 93.548 4.677 بمكؾ اسمنتي عادم  .3
 2 000. -7.818- 39.354 1.967 مزدكجبمكؾ اسمنتي   .4
 3 000. -7.918- 35.806 1.790 حجر خفاؼ )ايتكنج(  .5

  012. -2.579- 56.236 2.8118 جميع فقرات المجاؿ معان  
0.05المتكسط الحسابي داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  * . 

( 5)الدرجػة الكميػة مػف  4.6774يسػاكم  "  بمػكؾ اسػمنتي عػادم"  11لمفقػرة المتكسط الحسابي  

القيمػػػػة  أفك  19.654تسػػػػاكم  T  قيمػػػػة اختبػػػػار 93.548%المتكسػػػػط الحسػػػػابي النسػػػػبي  أفأم 

لػػػػذلؾ تعتبػػػػر ىػػػػذه الفقػػػػرة دالػػػػة إحدػػػػائيان عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة  0.000تسػػػػاكم  (Sig). اليػػػػةاالحتم

0.05    ليػػػذه الفقػػػرة قػػػد زاد عػػػف درجػػػة المكا قػػػة  االسػػػتجابةمتكسػػػط درجػػػة  أفممػػػا يػػػدؿ عمػػػى

 ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفكىذا يعني  3المتكسطة كىي 

المتكسػػػػط  أفأم  1.7903يسػػػػاكم  " حجػػػػر خفػػػػاؼ )ايتػػػػكنج("  13لمفقػػػػرة المتكسػػػط الحسػػػػابي  -

 (Sig). اليػػػػةالقيمػػػػة االحتم أفك  7.918تسػػػػاكم  T  قيمػػػػة اختبػػػػار 35.80%الحسػػػػابي النسػػػػبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم     مما يػدؿ عمػى
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ليذه الفقرة قد نقص عف درجة المكا قة المتكسطة )درجة الحياد( كىي  االستجابةمتكسط درجة  أف

 ىناؾ عدـ  مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفكىذا يعني  3

 أفك  2.81المتكسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع  قػػػرات المجػػػاؿ يسػػػاكم  أفكبشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػكؿ بػػػ -

القيمػػػػػة  أفك  2.579تسػػػػػاكم  T%  قيمػػػػػة اختبػػػػػار  56.23المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي النسػػػػػبي يسػػػػػاكم 

داؿ  " بنػػاء الحػػكائط الخارجيػػة لممبنػػى  " لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ  0.000تسػػاكم  (Sig). اليػػةاالحتم

0.05إحدػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة     ليػػذا المجػػاؿ  االسػػتجابةمتكسػػط درجػػة  أفممػػا يػػدؿ عمػػى

ىنػػاؾ عػػدـ مكا قػػة مػػف قبػػؿ  أفكىػػذا يعنػػي  3يختمػػؼ جكىريػػان عػػف درجػػة المكا قػػة المتكسػػطة كىػػي 

مجمػؿ المػكاد سػابقة الػذكر تسػتخدـ  ػي بنػاء الحػكائط  أفم أ راد العينة عمى  قرات ىػذا المجػاؿ. أ

 مع مكاد المستشفى ستبانةاالربط  الخارجية بدرجة قميمة. 

  ػػػي قطػػػاع غػػػزة   سػػػتخداـكؾ الشػػػائع االبخدػػػكص نػػػكع البمػػػ سػػػتبانةااليتعػػػح مػػػف نتيجػػػة 

البمكؾ العادم بتقنية طبقة كاحدة  قط كبنػكع البمػكؾ االسػمنتي   استخداـو يكثر أنيتعح ب

 و قميؿ جدا.استخدام أفب ستبانةاالأما البمكؾ الخفاؼ االيتكنج نجد حسب نتيجة 

  ثمػػف بمػػكؾ االيتػػكنج  كػػذلؾ الثقا ػػة السػػائدة  ارتفػػاعيمكػػف تفسػػير سػػبب ىػػذه النتيجػػة بسػػبب

 البمكؾ االسمنتي. استخداـالبناء  ي غزة ب الية ي 
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 لصبسح اٌحٛائظ ِٓ اٌذاخً ثبٌدجظ. 4-2-2

نا نستخدـ القدارة أنمادة  حيث  تختمؼ مكادفات كخدائص مكاد البناء بحسب كؿ 
االسمنتية الداخمية بشكؿ كبير جدا  ي قطاع غزة  كلكف  ي القدارة الداخمية لمبنى المستشفى 

ي األكلكىي المرة  (7-4دكرة) القدارة الداخمية ىي قدارة بمادة الجبس  إفالتركي الفمسطيني 
  كمف مكادفات ىذه القدارة الجبسية مبانيالتي تستخدـ  ييا ىذه المادة  ي القدارة الداخمية لم

 يا:أن
ىذه المادة تعمؿ  أفتساعد  ي عدـ نمك البكتيريا كالفطريات عمى اسطح القدارة  حيث  : أكالن 

 كىذه المادة مناسبة كثيرا لممستشفيات . Antibacterialعد البكتيريا 
  أفتساعد  ي العزؿ الحرارم حيث  : ان ثاني

كادميتيا الحرارية قميمة كىي بذلؾ تحا ظ عمى 
درجة الحرارة الداخمية  ي حاؿ البريد أك التد ئة 

 دكف السماح ليا بالنفاذ الي الحائط.
ال تحتاج الي اعا ة الرمؿ الييا عند  :ثالثان 

 التنفيذ.
ال تحتاج اؿ سقايتيا بالماء بعد تنفيذىا  :رابعا

عمييا مباشرة بعد  الدىاف كافباإلمو أنحيث 
 يكميف مف قدارتيا.

سطح ممساء أيمكف الحدكؿ عمى  :خامسا
 .لمدىافكناعمة جدا كأسطح جاىزة تقريبا 

 ي قطاع غزة  حيث تـ  المبانيقدارة الحكائط  ي المستشفى التركي الفمسطيني تتميز عف باقي 
قدارة جميع الحكائط الداخمية لممبنى بقدارة الجبس  كتختمؼ مادة الجبس المستخدمة عف 

زمف الشؾ  أفجبس القدارة يتميز عف الجبس العادم ب أفالجبس المتعارؼ عميو  حيث 
أعماؿ  ياءأنبكالتدمب أكبر مف الجبس العادم  كبالتالي يككف زمف الشؾ مناسب ليقكـ الفنيكف 

 تسكية السطح بشكؿ جيد.
قدارتيا مباشرة عمى حجر الخفاؼ االيتكنج   كافباإلم أفىك مف تقنيات تنفيذ ىذه القدارة 

 كلكف تقنيات تنفيذ قدارة المستشفى التركي الفمسطيني تمثمت  ي:

 لظبسح عجغ١خ ػٍٝ اٌؾٛائؾ ِٓ اٌذاخً( 7-4) :صكرة

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:      
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 عمؿ طبقة رشقة اسمنية ) شبريز(  كىي معتاد العمؿ بيا  ي قطاع غزة.  -1
ارة اسمنتية  كؽ الرشقة حيث تعمؿ عمى تسكية سطح الحائط بشكؿ جيد قبؿ تمتيا طبقة قد  -2

 قدارة طبقة الجبس النيائية.
ممـ مف الجبس بطريقة تشبو  6طبقة الجبس حيث تـ عبط طبقة ال تقؿ عف  األخيرةالطبقة  -3

 يزافبالمطريقة البقج كاألكتار  كذلؾ بتثبيت اطار مف الخشب بشكؿ طكلي كتثبيتيا بشكؿ أ قي 
عمى نفس  تككنافكباستكائية دحيحة  تفدؿ بيف كؿ قطعتيف مسا ة ال تقؿ عف متريف بحيث 

 المستكل  كيتـ ممئ المسا ة التي بينيما بطبقة الجبس كتترؾ لتجؼ حيث يتـ تسكيتيا بشكؿ جيد.

 وغٛح اٌحٛائظ اٌخبسخ١خ ثبٌحدش ثطش٠مخ حذ٠ثخ. 4-2-1

يا  ي قطاع استخداميعتبر الحجر الدخرم مف الكسكات الخارجية الفاخرة التي يتـ  
نا نجده بكثرة  ي  إنو يستخدـ  ييا الحجر الدخرم المكرد مف العفة الغربية كليذا أنغزة  حيث 

و يستخدـ  ي العديد أننسبيا اال  اليةيعتبر مف مكاد التشطيب الغ وأنالعفة الغربية  كرغـ  مباني
  كيعتبر ىذا النكع مف التشطيب العامة المبانيالعامة كالفمؿ كبعض كاجيات  المبانيمف 

سـ كطبقات االسمنت خمفيا 5سماكة الحجر التي تدؿ الي  أفالخارجي عازؿ لممبنى حيث 
 الي داخؿ المبنى. مف الخارج مختمفةتعمؿ عمى تأخير كدكؿ درجات الحرارة ال

طريقة تركيب ىذا الحجر تختمؼ تماما عف   إفما  ي المستشفى التركي الفمسطيني أ
الطريقة التقميدية المتبعة  ي قطاع غزة  حيث يتـ تثبيت كسكة الكاجية بالحجر بالطريقة 

 ٌٍّغزشفٝ ِٓ ؽغش طخشٞ ِضجذ ١ِىب١ٔى١بٚاعٙخ عٕٛث١خ ( 8-4):  صكرة

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس: 
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كلـ    حديثة  ي قطاع غزةكلكنيا  حديثة نسبيا عالميا  تعتبر  كىي تقنية(8-4دكرة) يكيةكانميال
 .يتـ العمؿ بيا سابقان 

   مف درجات الحرارة المرتفعة أك المنخفعة تك ر ىذه الطريقة عزؿ كامؿ لممبنى سكاءن حيث 
درجات الحرارة  أفديفا كشتاءن  حيث  ةالمتغير  اتكذلؾ متبع  ي العديد مف الدكؿ ذات المناخ

 ديفا كمتدنية كثمجية شتاءن. اليةعتككف 
عمؿ عمى تغيير مناخ  Global Wormingاالحتباس الحرارم العالمي  ف إ كذلؾ
العالـ كمنيا قطاع غزة   كقد بتنا نشيد ديفا حارا جدا كشتاءن باردا جدا   ي مناطؽالالعديد مف 

لـ يكف معرك ا قبؿ عشريف عاما  قط  كىذا التغير المناخي  ي تسارع مستمر بسبب الخمؿ 
مف  المدانعمف  co2أكسيد الكربكف ثانيالحادث  ي طبقة االكزكف  ككؿ ذلؾ بسبب غازات 

قص االشجار مف الغابات االستكائية يعمؿ عمى خمؿ  ي   إف الدكؿ الدناعية الكبرل  كذلؾ
 التغير المناخي الحادؿيأخذكا  أفعمى الميندسيف  لزامان  كافالنظاـ البيئي العالمي   كعميو 

 .بمكاد مناسبة  ي كسكتيـ كاختيار مكاد الغالؼ الخارجي لممبنى االعتبار بعيف 

 ٌزثج١ذ اٌحدش. ١ىٟىبٔا١ٌّاٌّٛاد اٌّغزخذِخ فٟ إٌظبَ   4-2-1-3

يستخدـ  ي تثبيت ىذا النظاـ 
 (9-4دكرة) عدة قطع معدنية

باإلعا ة لمحجر كالعازؿ كىي 
 كالتالي:

أك  ستانمستيؿبرك يؿ معدني  -
 حديد مجمفف حسب التكديؼ .

براغي خادة مع رأس  -
 منبسط مثقكب.

 vزكايا عمى شكؿ حرؼ  -
كذلؾ لكدؿ الحجر بالبرك يؿ 

 المعدني.
 ممـ. 5مسامير معدنية بقطر  -
 دكاميؿ لمتثبيت. -

 اٌجشٚف١ً ٚاٌضٚا٠ب ٚاٌجشاغٟ اٌّغزخذِخ فٟ رضج١ذ اٌؾغش ( 9-4): صكرة    

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:                              
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ؽش٠مخ رضج١ذ اٌؾغش ػٍٝ ثذا٠خ اٌٛاعٙٗ ِٓ ( 10-4): صكرة 

 غضح -. اٌّظذس: رظ٠ٛش اٌجبؽش أعفً ثبٌخشعبٔخ

 براغي لتثبيت البرك يؿ  ي الحائط. -
 سـ. 5عازؿ بكلستريف  -
 سـ.2.5حجر دخرم بسمؾ  -

 اصفبد اٌمطغ ٚاٌّٛاد اٌّغزخذِخ.ِٛ 4-2-1-2

  التركيب يعتمد  أفيككف خاليا مف العركؽ كالتشققات  حيث  أفبخدكص الحجر المستخدـ يجب
التثبيت امف   كافمادة الحجر قكية كدمبة كمما  ت كان ي الحجر  كمما  جانبيةعمى ثقكب 

 أك رخاـ حسب المكادفات المطمكبة. جرانيت استخداـكيمكف 
  أك مف (11-4دكرة)  ستانمستيؿيككف مف  أفالبرك يؿ المستخدـ كباقي القطع المعدنية اما

الحديد المجمفف كذلؾ لتجنب ددأ الحديد  ي المستقبؿ كذلؾ نظرا لتعرعو لمعكامؿ الجكية 
 الخارجية.

  البكلستريفيستخدـ الكاح مف Polystyrene  100)كمكؿ( العازؿ لمحرارة بأبعادx50x5 cm 
تريف عازؿ جيد البكلس أفكذلؾ لعزؿ الحكائط عف المحيط الخارجي لممبنى  ككما ىك معركؼ ب

 كثا تو قميمة نسبة الي حجمو كبالتالي يستخدـ  ي العكازؿ. أفلمحرارة حيث 

 ( اشىب١ٌخ اٌزمبء اٌجشٚف١ً  ِغ ؽبفخ اٌشجبن11-4): صكرة 

 غضح -اٌّظذس: رظ٠ٛش اٌجبؽش                  
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  ىذا النكع  فعمى بمكؾ الخفاؼ االيتكنج كذلؾ أل(10-4دكرة)تـ عمؿ قدارة اسمنتية خارجية
مف البمكؾ شره المتداص الماء  كمف العركرم كجكد طبقة مف القدارة لحماية البمكؾ مف 

 مطار.  الرطكبة كاأل

 ا١ٌبد اٌزشو١ت. 4-2-1-1

  تـ عمؿ طبقة رشقة اسمنتية) شبريز( عمى الحكائط كيستثنى مف ذلؾ قدارة الحكائط كالكاجيات
  حيث تساعد طبقة الرشقة  ي تماسؾ طبقة القدارة االسمنتية عمى حجر الخفاؼ   الخرسانية
زالة النتكءات  ةثانيالالطبقة  ىي عبارة عف طبقة قدارة اسمنية بحيث يتـ عمؿ تعبئة لمفراغات كا 

 عمؿ تسكية لمسطح الخارجي لمحجر. ك 

  ( 12-4دكرة)عمى الحكائط بشكؿ طكلي كبمقاسات دقيقة  يكيكانالمييتـ تثبيت برك يؿ النظاـ
تثبت ببراغي قكية كيتـ تركيز براغي التثبيت  ي  أفكحسب مقاس الحجر كيجب (4-13 )

 قد تؤثر عمى تركيب الحجر.  مممتراتعدـ تحريؾ البرك يؿ كلك  لعماف الخرسانيةاالحزمة 
  بعد  خرسانةال  حيث تدب ( 10-4دكرة) خرسانةالالمالدؽ لألرض ب األكؿيتـ تثبيت المتر

تعرض المناطؽ المنخفعة  يةكانماتثبيت الحجر عمى البرك يؿ بشكؿ جيد  كالسبب  ي ذلؾ ىك 
 ألم ددمات مف أم سبب قد تؤدم الي تكسر ىذا الحجر.

 ؽش٠مخ رضج١ذ اٌجشٚف١ً ػٍٝ اٌؾبئؾ( 12-4) :صكرة   

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:                        

 ؽش٠مخ رضج١ذ اٌٛاػ اٌؼضي اٌج١ٌٛغزش٠ٓ ( 13-4) :صكرة 

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:                     
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  يتـ تثبيت الكاح البكلستريف )الكمكؿ( مباشرة عمى الحائط الخارجي بعد قدارتو بالمكنة االسمنتية
 ال يتـ  الخرسانيةكما اسمفنا سابقا  كتككف القدارة عمى الحكائط الخفاؼ  أما العنادر الخارجية 

تريف بيف البرك يؿ   كيتـ تثبيت الكاح البكلسخرسانةالمف  يانألقدارتيا كتككف كا ية لعزؿ الحائط 
بيف  األلكاحالبرك يؿ بشكؿ جيد كحسب المقاسات المطمكبة  كتثبت ىذه  كاتزافكبعد تثبيت 

البرك يؿ المعدني الذم تـ تكعيحو  ي البند السابؽ   كيتـ تثبيت الكاح البكليستريف)الكمكؿ( 
سطح كبيرة لتثبيتو  الكمكؿ ععيؼ كيحتاج الي مساحة فبالبراغي الطكيمة كالركنديالت الكبيرة أل

 براغي لكؿ قطعة. 4يجب تثبيت  األقؿعدـ اختراؽ البرغي أللكاح البكليستريف   كعمى  لعمافك 

 كاجية التركيب. معيقات  4-2-3-4

ى يتـ األكلىذا النظاـ لممرة  أفحيث 
  تركيبو  ي قطاع غزة بيذه الطريقة

حتما سيكاجو الفنيكف بعض 
 ي التركيب  كمف ىذه  شكاليةاإل

 المعيقات:
تركيب البرك يؿ  أفحيث   -1

بشكؿ رأسي يحتاج الي دقة  ي 
كأم اختالؼ  المسا ات بيف البرك يؿ

يشكؿ  كاف ي المقاسات كلك قميؿ 
عائؽ  ي عبط عممية تركيب 

(  اف ذلؾ يحتاج الي 14-4كعند التقاء الحجر مع زكايا الشبابيؾ دكرة) الحجر بشكؿ سميـ 
 .تثبيت زكايا خادة لمحجر الجانبي كالعمكم لتثبيتو ككدمو مع بععو جيدا

ة االعتماد عمى االحزم كافعممية تثبيت البرك يؿ  ي حائط حجر الخفاؼ ععيفة كليذا -2
 .الخرساني ي الحكائط كعمى بالطة السقؼ  الخرسانية

الي تيبيط بسيط  ي الحجر  ي اليـك  أدلعدـ شد دكاميؿ برغي تثبيت الحجر بشكؿ جيد  -3
 ممـ كلكنو يؤثر بشكؿ عاـ عمى التركيب.3مف التركيب كىذا التيبيط ال يزيد عف  ثانيال

 ؽبفخ اٌشجبن ِٓ اٌخبسط ِضجذ ١ِىب١ٔى١ب( 14-4): صكرة          

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:                        
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 ي التركيب  كقد تـ تفادم ىذه  ليةإشكاالي  أدلعدـ دقة مقاسات الحجر بشكؿ سميـ  -4
عف  ركقات بسيطة  أيعابفدؿ المقاسات المتساكية مع بععيا البعض  كىنا نتحدث  شكاليةاإل

 ال تتجاكز مميمترات بيف مقاسات الحجر.
الحجر المختمفة  كككنو حجر طبيعي تـ  رز الحجر المختمؼ تماما  ألكافكاجيتنا مشكمة  ي -5

 كتكزيع الحجر ذات الفركقات البسيطة عمى الكاجية.  كتـ تطعيـ جانبان 

 فكائد كسكة الحجر في تكفير بيئة جيد داخؿ المبنى.  4-2-3-5
الكسكة الخارجية تعتبر مف أىـ عنادر المبنى الكاقية لممبنى مف المناخ  أفحيث 

االىتماـ  يةألىممف ا كافعف غالؼ المبنى بجميع مككناتو    األكؿالخارجي كىي خط الد اع 
ى مف ىذا النظاـ كىي الحجر الدخرم ىي المددر األكلبذلؾ   نجد  ي ىذا النظاـ الطبقة 

 .ألشعة الشمس المباشرة عمى غالؼ المبنى األكؿ

 يميياجزء مف الحرارة المتكلدة مف أشعة الشمس الساقطة عمى الحجر  نفاذكعميو كعند 
ك ي ىذه المسا ة يتـ  قد جزء مف ىذه   فسـ بينو كبيف لكح البكلستري3 راغ ىكائي حكالي 
سـ المثبتة مباشرة عمى 5مف ىذا النظاـ  يي طبقة البكلستريف  ةثانيالالحرارة  كأما الطبقة 

و عازؿ جيد لمحرارة ك ي حاؿ نفاذ جزء مف الحرارة المكتسبة أنالحائط  كمف خكاص البكلستريف 
ر ىذه الحرارة الي الحائط بشكؿ كبير جدا  ككما تمنع مرك  األلكاحىذه   إفالي الكاح البكلستريف  

النظاـ بشكؿ عاـ يعمؿ عمى منع دخكؿ   إفالحجر الخفاؼ عازؿ جيد لمحرارة كبذلؾ   إفأسمفنا 
حرارة الجك الخارجي الي الداخؿ  كينطبؽ ذلؾ عمى البركدة  ي الشتاء حيث يمعب عازؿ 

 مية العزؿ.  ي عم األكبرالبكلستريف كحائط الحجر الخفاؼ الدكر 
 

رح١ٍبً فمبشاد اٌّدببي  اٌفشػبٟ" رشبط١ت اٌٛاخٙببد فبٟ  عبزجبٔخاالٔزبئح   4-2-1-6

 ".اٌخبسخ١خ

متكسػػط  ت كانػػلمعر ػػة مػػا إذا  Tاختبػػار  اسػػتخداـتػػـ تحميػػؿ   قػػرات ىػػذا المجػػاؿ  كقػػد تػػـ 
أـ ال أـ زادت أك  3درجػػة مكا قػػة أ ػػراد العينػػة قػػد كدػػمت إلػػي الدرجػػة المتكسػػطة )المحايػػد( كىػػي 

 قمت عف ذلؾ.
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 تشطيب الكاجيات الخارجية " لنكع ستبانةاال( نتيجة 3-4) جدكؿ

 ـ
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 1 000. 9.475 81.29 4.064 قدارة إسمنتية مع رشقة  .6
 2 333. 976. 62.904 3.145 اليةقدارة مرمرينا أك شمختا ايط  .7

تكسية ك تثبيت دخر حجرم   .8
 3 002. -3.199- 50.968 2.548 محمي باإلسمنت

 6 000. -8.472- 36.452 1.822 البكرسالفتكسية   .9

10.  
تكسية حجر دخرم محمي 

بطريقة البرك يؿ ك البراغي بدكف 
 خرسانة

1.758 35.162 -8.365- .000 7 

 5 000. -7.146- 41.612 2.080 المزدكج األلمنيكـتكسية بألكاح   .11
 4 000. -4.378- 44.838 2.241 عدـ تشطيب الكاجيات بأم مادة  .12
  000. -7.093- 50.46 2.523 جميع فقرات المجاؿ معان  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  * . 

مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ تػػـ الحدػػكؿ عمػػى الفقػػرات التػػي يكا ػػؽ عمييػػا أ ػػراد العينػػة ك 
يػػا مطبقػػة  ك تػػـ كعػػع ترتيػػب لمعبػػارات حسػػب المتكسػػط الحسػػابي لدرجػػة المكا قػػة عمػػى أنيػػركف 

ى أكثر العبارات التي كا ؽ عمييا أ راد العينة  ػي المجػاؿ  كأقػؿ عبػارة األكلالفقرات   تأخذ المرتبة 
  كما تـ تكعيح مػدل مكا قػة المدػمميف عمػى  قػرات األخيرةكا ؽ عمييا أ راد العينة تأخذ المرتبة 

  -النتائج كما يمي: ت كانالمجاؿ بشكؿ عاـ. كقد 
 

  ( 5)الدرجة الكمية مف  4.064يساكم  "  قدارة إسمنتية مع رشقة"  1لمفقرة المتكسط الحسابي
القيمة  أفك  -8.472تساكم  T  قيمة اختبار 81.29%المتكسط الحسابي النسبي  أفأم 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم  (Sig). اليةاالحتم
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0.05    ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكا قة  االستجابةمتكسط درجة  أفمما يدؿ عمى
 ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفكىذا يعني  3المتكسطة كىي 

 

  تكسية حجر دخرم محمي بطريقة البرك يؿ ك البراغي بدكف "  5لمفقرة المتكسط الحسابي
تساكم  T  قيمة اختبار 35.16%المتكسط الحسابي النسبي  أفأم  1.758يساكم  "  خرسانة
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عند  0.000تساكم  (Sig). اليةالقيمة االحتم أفك  8.365

0.05مستكل داللة     ليذه الفقرة قد نقص عف  االستجابةمتكسط درجة  أفمما يدؿ عمى
ىناؾ عدـ  مكا قة مف قبؿ أ راد  أفكىذا يعني  3درجة المكا قة المتكسطة )درجة الحياد( كىي 

 العينة عمى ىذه الفقرة. 
 أفك  2.523المتكسط الحسابي لجميع  قرات المجاؿ يساكم  أفكبشكؿ عاـ يمكف القكؿ ب 

القيمة  أفك  7.093تساكم  Tار %  قيمة اختب 50.46المتكسط الحسابي النسبي يساكم 
داؿ  " تشطيب الكاجيات الخارجية " لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000تساكم  (Sig). اليةاالحتم

0.05إحدائيان عند مستكل داللة     ليذا المجاؿ قد  االستجابةمتكسط درجة  أفمما يدؿ عمى
ىناؾ عدـ مكا قة مف قبؿ أ راد  أفكىذا يعني  3نقص جكىريان عف درجة المكا قة المتكسطة كىي 

مجمؿ المكاد سابقة الذكر تستخدـ  ي تشطيب الكاجيات  أفالعينة عمى  قرات ىذا المجاؿ  أم 
 بدرجة قميمة. 

 كالرشقة  ي كسكة  االسمية ي قطاع غزة تستخدـ القدارة  المبانيمف  األكبرالنسبة  أفكىنا نجد ب
  بالطبع يكيةكانميمف الخارج  كقميؿ جدا مف يستخدمكف تكسية بالحجر الدخرم بطريقة  المباني

الشمختا االيطالي  مركرا  أكباقي التشطيبات مف تكسية بالمرمرينا  استخداـيتكزع بينيما نسبة 
 بعدـ قدارة الكاجيات بتاتا. تياءن ان باإلسمنتة التقميدية بالتكسية بالحجر الدخرم بالطريق

  بيذه  المبانيتشطيب  عمىلمتعكد  أدل ملمكعع االقتدادم الدعب كالذ يعكدكالتفسير لذلؾ
نتاجا لعدة أسباب منيا النكاحي االقتدادية  كالحدار االسرائيمي عمى قطاع  كافالطريقة  كالذم 

سائدا  ي القرف الماعي  كالذم بدأ يشيد تغيرا متسارعا  ي  كافالمناخ العاـ الذم  أيعاك غزة  
  .global warming ظاىرة االحتباس الحرارم نتيجة األخيرةالعشريف أك الثالثيف عاما 

 
 



 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 111 

 : ا١ٌَّٕٛ ثزم١ٕبد حذ٠ثخ.   4-2-4

ة لمغالؼ الخارجي لممبنى  كيقدد بيا تكزيع يساساألتعتبر الفتحات مف المككنات  
كالتيكية الداخمية كالمكزعة  عمى غالؼ المبنى لتحقؽ الغرض الذم  نارةالفتحات الالزمة لإل

مف عدة عنادر منيا شبابيؾ  ىالمستشفدممت مف اجمو ىذه الفتحات كتتككف ىذه الفتحات  ي 
يا أن  كيمكف اعا ة تغطية المناكر عمى كالثانكيةالمبنى  كالكاجيات الزجاجية  المداخؿ الرئيسية 

 مف الفتحات العمكية لغالؼ المبنى.
 المعمارييف مف الكثير رأم حسب

 عندر أىـ ىي النا ذة  إف العالمييف
 تشكؿ ياأن حيث المبنى   ي معمارم

 ستككف  يي لمكاجيات يسيالعندر الرئ
  ي طباعاان يترؾ معمارم عندر أكؿ
  كقد تميزت شبابيؾ المبنى زكار نفس

المستشفى بعدة مميزات تدلؿ عمى دراية 
التدميمية  جكانبالكاىتماـ المدمـ ب

  كمنيا:
  الشبابيؾ  ي كاجيات المبنى تعكس الفارغات كالكظائؼ داخؿ المبنى كنجد ذلؾ كاعحا  ي تكزيع

 الشبابيؾ عمى كاجيات المستشفى.

  نميز بيف شبابيؾ الغرؼ  أفحيث يمكف
اإلدارية  ي المستشفى بشكؿ عاـ بأبعاد 

1.3x1.3m   أما شبابيؾ غرؼ
 .  2.0x2.0mالمرعى  نجدىا بأبعاد 

  ال يكجد شبابيؾ لغرؼ العمميات  ي
 الكاجية الجنكبية.

  يكجد بعض شبابيؾ غرؼ الخدمات
 بأبعاد دغيرة.

 إؽبس ثشٚف١ً ؽذ٠ذ ؽٛي اٌشجبث١ه( 16-4): صكرة         

 غضح - اٌجبؽش رظ٠ٛش  اٌّظذس:                        

 رضج١ذ إؽبس اٌشجبن ػٍٝ ثشٚف١ً اٌؾذ٠ذ( 15-4) :صكرة    

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:               
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 اٌؼٍفٗ ا٠ؼبٚعٛد فبطً ث١ٌٛىشث١ٔٛذ فٟ ( 18-4) صكرة  

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:             

  تقميؿ عدد الفتحات  ي الكاجية الجنكبية كالتي تعتبر مقابمة لمشمس المباشرة  االعتبار اخذ  ي
مباشرة حسب ألطكؿ كقت  ي النيار كمكعح  ي المخطط المناطؽ المعرعة ألشعة الشمس ال

 درجة تكجيو المبنى بالنسبة لزاكية أشعة الشمس.

تتقدـ تقنيات البناء بشكؿ كبير 
المستخدـ  األلمنيـككينطبؽ ذلؾ عمى 
و أن  كحيث المباني ي نكا ذ كشبابيؾ 

دائما يبحث الناس عف بيئة جيدة داخؿ 
مف  األلمنيـك أف  كحيث المباني

العنادر اليامة التي تؤثر عمى جكدة 
البيئة الداخمية لممبنى  عمؿ الميندسكف 
عمى تك ير المنيكـ يعزؿ الي حد كبير 

 بيف البيئة الداخمية كالبيئة الخارجية.
 كالتقنيات التي تمت  ي ىذه المشركع كالتالي:

عمى  األلمنيـكتركيب   -1
 ( 15-4دكرة) بركفيؿ حديد

ركيب الشبابيؾ تقنية ت .(4-16)
مختمفة عما ىك الحاؿ  ي قطاع غزة  
حيث تـ تثبيت إطار مف برك يؿ حديد 

مقاس ( 16-4(   )15-4دكرة)
4x4cm  حكؿ  تحة الشباؾ بمقاسات

 جكانبحديد  ي  دقيقة  كيثبت بأسياخ
يف  كتـ أخذ ىذه المقاسات بدقة تجاى ي اال يااناتز بعد التأكد مف  كسقؼ الشباؾ كيتـ لحاميا

  كتـ تدنيع مقاسات الشبابيؾ بناءن عمى ىذه المقاسات  كيرقـ كؿ شباؾ األلمنيكـالي مدنع 
و  ي غالبية الشبابيؾ المنفدمة أنكمقاس تدنيعو  ي الشركة  مع العمـ ب  ي المكقع حسب رقـ

إطار   إفالتي يتـ تركيبيا  ي قطاع غزة تككف عمى الحا ة الداخمية لمشباؾ  أما  ي ىذا النظاـ 

 شجبث١ه اال١ٌَّٕٛ( 17-4) :صكرة                 

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:                       
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 اؽبس ؽٍك اٌشجبن ثٛعٛد فبطً ث١ٌٛىشث١ٔٛذ( 19-4): صكرة

  - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:  اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح     

 فبصً ث١ٌٛىشث١ٔٛذ

عمى البرك يؿ  األلمنيكـتـ تركيبو  ي كسط حائط الشباؾ بحيث يثبت اطار  (Frame)الشباؾ
الخارج الي الداخؿ عف طريؽ  لتسريب المياه مف يةكانماكيب يعدـ أم كىذا التر  الخارجمف 

 حمكؽ الشبابيؾ.

 مقطع المنيـك عريض. -2
 المستخدـ  ي المشركع نكع  األلمنيكـ

بمقطع (cagdas aluminyum)تركي 
8x7 cm  كىذا المقطع يعتبر مف

المقاطع الكبيرة كالقكية مقارنة مع 
الذم يتـ تركيبو  ي قطاع غزة  األلمنيكـ
و  ي الغالب أنحيث ( 17-4دكرة )

 7000يتـ تركيب مقاطع كاليؿ 
لمشبابيؾ العادية  ككمما زاد مقطع 

 أفزادت قكتو كزاد تحممو لمعكامؿ الجكية الخارجية مف حرارة كبركدة  كذلؾ يجب الشباؾ كمما 
 أحياناك    ال نغفؿ تعرض قطاع غزة بشكؿ دائـ لمحركب كىذا يؤدم الي تخمخؿ الشبابيؾ

تفكيكيا كذلؾ نتيجة تفريغ اليكاء  كقد تعرض مبنى مجاكر لممستشفى لقدؼ قذائؼ  ي الحرب 
 كلـ تتأثر شبابيؾ المبنى بالتفريغ الناتج عف ىذا القدؼ.    األخيرة

 .كربكنيتعازؿ حرارم مف البكلي  -3
 المنيـك المستشفى التركي الفمسطيني قاـ المدمـ بتكديؼ المنيـك بتقنيات حديثة   ي مقاطع

كتعتمد ىذه ى التي يتـ تركيب المنيـك مف ىذا النكع  ي قطاع غزة  األكلعازؿ لمحرارة  كىي المرة 
داخؿ  (19-4)(  18-4)دكرة التقنية عمى كجكد  ادؿ قكم جدا مف البكليكربكنيت

بحيث يفدؿ بيف جزء االطار مف الخارج كاالطار مف الداخؿ  كيعمؿ  األلمنيـك (Frame)اطار
كمية الحرارة مف خارج المبنى الي الداخؿ  ككما ىك كاعح  ي  انتقاؿ ىذا الفادؿ عمى تقميؿ 

و جزء منو  كانك   األلمنيكـبفرز  األلمنيكـالمقابمة بتداخؿ قطعة البمككربكنيت مع اطار الدكرة 
 تكديميا لمحرارة أقؿ   إفكحسب مكادفات مادة البكليكربكنيت 
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 ( ٚعٛد عٍذ ؽّب٠خ ِٓ اٌّبء فٟ االؽبس ٚاٌؼٍفخ22-4): صكرة  

 اٌّظذس: رظ٠ٛش اٌجبؽش .اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح      

  تختمؼ  كثا ة جزيئات البكليكربكنيت كمكادفاتيا أف  حيث األلمنيكـمف تكديؿ المعادف كمنيا
مف الخارج لمداخؿ عبر  األلمنيكـالحرارة تنتقؿ عبر  أفحيث    ي نقميا لمحرارة عف باقي المعادف 

تدميـ  اختيار لذلؾ تـ األلمنيكـينتقؿ عبر عمفة  أيعاو أن  كمما ال شؾ  يو باأللمنيكـمقطع 
ىذه القطعة  مع كجكد بركز  ي األلمنيكـالعمؼ بكجكد  ادؿ بكليكربكنيت  ي كسط اطار عمفة 

 إلحكاـ اغالؽ الفراغ بيف العمفة كجمدة الحمؽ  كما ىك مكعح  ي الدكرة.  
4-  .  إكسسكارات النظاـ مف كجكد جمد عزؿ المياه كمفصالت المنيـك

 و مف أىـ كظائؼ النكا ذ منع دخكؿ الماء كالرطكبة الي الداخؿ  نجد ىذا النظاـ مف أنحيث 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كجكد جمد الحماية مثبت  ي االطار ك ي العمفو نفسيا  أفعازؿ جيد لمماء حيث  األلمنيكـ

(   20-4دكرة)ككما ىك كاعح  ي 
كجكد ثالثة قطع جمدية لعزؿ  (4-21)

 مثبتتاف اثنتافالمياه بيف الحمؽ كالعمفة  
 ي الحمؽ كالثالثة مثبتة  ي الحمؽ 

قطعة البكليكربكنيت المثبتة  أفككاعح ب
 ي العمفة بيا بركز يحكـ االغالؽ عمى 

الجمدة الكسطى  ي حاؿ اغالؽ الشباؾ  
كىذه المنظكمة تعمف الي حد كبير عدـ 

مف نفس  ساسكاع المفدالت التي ىي باألأندخكؿ الماء الي الداخؿ  كذلؾ يتعح مف الدكرة 

ٚعٛد عٍذ ؽّب٠خ ِٓ اٌّبء فٟ ( 21-4) صكرة 

  اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس: االؽبس ٚاٌؼٍفخ  

ٚعٛد عٍذ ؽّب٠خ ِٓ اٌّبء فٟ ( 20-4) صكرة 

   اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس: االؽبس ٚاٌؼٍفخ  
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( 23-4)مف دكرة   كيتعح األلمنيكـبيا مع اطار كقكتيا تناس متانتياالشركة المدنعة  كيتعح 
شباؾ مف زجاج شفاؼ مزدكج مع 

العمفة كمكازنتيا  كافممعايرة  يةكانما
دكرة  بقطعة المنيكـ تدخؿ  ي الفرز

بحيث يتـ معايرتيا كشد  (4-22)
البراغي  قط  تقكـ بحشر مفدمة 
العمفة  ي ىذا الفرز  كىذا يعطي 

لعممية المعايرة بسيكلة كدقة  مركنة
مستقبال  ديانتيا يةكانماكاحكاـ مع 

بكؿ سيكلة  كذلؾ تتميز ىذه 
 يا تتناسب مع االطار كالعمفة.أنالمفدالت بجماليا كتناسبيا عند اغالؽ العمفة حيث 

 عمى مقاطع بركفيؿ حديدية. األلمنيكـتركيب كاجيات  -5
تـ تركيب مقاطع المنيـك الكاجيات الزجاجية عمى برك يؿ حديد عريض  حيث تـ عمؿ شبكة لقد 

كالسقؼ  الخرسانيةمف برك يؿ الحديد بنفس مقاسات العمؼ المطمكبة كيتـ تثبيتيا  ي االرعية 
  األلمنيكـالذم سيثبت عميو مقاطع برك يؿ  يساساأل  كتككف ىذه الشبكة ىي الييكؿ الخرساني

البرك يؿ عمى الكاجيات بيذه الطريقة  كمف مميزات  استخداـى التي يتـ األكلكتعتبر ىذه المرة 
قطاع غزة يتعرض دائما لمقدؼ كاالجتياحات ككثيرا  أفىذه الطريقة قكة البرك يؿ النيائي حيث 

  نتيجة القدؼ اك نتيجة تفريغ اليكاء لقدؼ المبانيدث مشاكؿ  ي المنيـك كاجيات ما تح
  كبالفعؿ األلمنيكـيا مناسبة لزيادة قكة تثبيت مقاطع أنىذه الطريقة أعتقد ب  إفمجاكر  كعميو 

حدث قدؼ مجاكر لممستشفى كقد أثبتت ىذه التقنية  عاليتيا  ي تحمؿ تفريغ اليكاء الناتج عف 
 القدؼ.

رح١ٍببً فمببشاد اٌّدبببي اٌفشػببٟ" ٔببٛع ٚ ١٘ىببً  فببٟ عببزجبٔخاالٔزبببئح رح١ٍببً  4-2-4-3

 اٌشجبث١ه 

متكسط درجة  ت كانلمعر ة ما إذا  Tاختبار  استخداـتـ تحميؿ   قرات ىذا المجاؿ  كقد تـ 
أـ ال أـ زادت أك قمت عف  3كدمت إلي الدرجة المتكسطة )المحايد( كىي  مكا قة أ راد العينة قد

 ذلؾ.

 شجبن داخٍٟ صعبط شفبف ؽجمخ ٚاؽذح( 23-4): صكرة       

 . اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس: اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح      
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 "  ىيكؿ الشبابيؾك  لنكع ستبانةاالنتيجة  (4-4) جدكؿ
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ألمنيكـ عازؿ لمحرارة بفادؿ   .13
 2 000. -8.024- 38.388 1.919 كربكنيتبكلي

 1 000. 8.600 84.516 4.225 ألمنيكـ بدكف عازؿ )التقميدم(  .14

إطار لمنكا ذ مف البالستيؾ   .15
 3 000. -8.590- 36.452 1.822 المقكل

  000. -5.485- 53.118 2.655 جميع فقرات المجاؿ معان  
0.05المتكسط الحسابي داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  * . 

  الدرجػة الكميػة مػف  4.22يسػاكم  " ) عازؿ )التقميػدم ألمنيـك بدكف"  9لمفقرة المتكسط الحسابي(
القيمػػػة  أفك  8.600تسػػػاكم  T  قيمػػػة اختبػػػار %84.51المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي  أف( أم 5

لػػػذلؾ تعتبػػػر ىػػػذه الفقػػػرة دالػػػة إحدػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة  0.000تسػػػاكم  (Sig). اليػػػةاالحتم
0.05    ليػػػذه الفقػػػرة قػػػد زاد عػػػف درجػػػة المكا قػػػة  االسػػػتجابةمتكسػػػط درجػػػة  أفممػػػا يػػػدؿ عمػػػى

 ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفكىذا يعني  3المتكسطة كىي 
  أفأم   1.822يسػػػاكم  "  إطػػار لمنكا ػػذ مػػف البالسػػتيؾ المقػػكل " 10لمفقػػرة المتكسػػط الحسػػابي 

 اليػػػةالقيمػػػة االحتم أفك  8.590تسػػػاكم  T  قيمػػػة اختبػػػار %36.45المتكسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي 
.(Sig)  0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عنػد مسػتكل داللػة  0.000تساكم    ممػا

ليػذه الفقػرة قػد نقػص عػف درجػة المكا قػة المتكسػطة )درجػة  االسػتجابةمتكسط درجة  أفيدؿ عمى 
 ىناؾ عدـ  مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفكىذا يعني  3الحياد( كىي 

 أفك  2.655المتكسػػػط الحسػػػابي لجميػػػع  قػػػرات المجػػػاؿ يسػػػاكم  أفكبشػػػكؿ عػػػاـ يمكػػػف القػػػكؿ بػػػ 
القيمػػػػة  أفك  5.485تسػػػػاكم  Tار %  قيمػػػػة اختبػػػػ 53.11المتكسػػػػط الحسػػػػابي النسػػػػبي يسػػػػاكم 

داؿ إحدػائيان  " نػكع ك ىيكػؿ الشػبابيؾ " لػذلؾ يعتبػر مجػاؿ  0.000تساكم  (Sig). اليةاالحتم
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0.05عنػػد مسػػتكل داللػػة     ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ  االسػػتجابةمتكسػػط درجػػة  أفممػػا يػػدؿ عمػػى
ىنػػاؾ عػػدـ مكا قػػة مػػف قبػػؿ أ ػػراد  أفكىػػذا يعنػػي  3جكىريػػان عػػف درجػػة المكا قػػة المتكسػػطة كىػػي 

مجمػػؿ المػػكاد سػػابقة الػػذكر تسػػتخدـ  ػػي ىياكػػؿ الشػػبابيؾ  أفالعينػػة عمػػى  قػػرات ىػػذا المجػػاؿ. أم 
 بدرجة قميمة. 

 التقميػػدم بػػدكف  األلمنيػػكـطػػارات النكا ػذ ا ػػي قطػػاع غػزة تسػػتخدـ  المبػػانيغالبيػة  أفكىنػا يتعػػح بػػ

 ىك اطارات نكا ذ الشبابيؾ مف البالستيؾ المقكل. استخدامان  األقؿ  ك األلمنيكـعازؿ داخؿ 

 العامػؿ االقتدػادم الػي  أفب أيعا نعتقد

عكامػػػؿ أخػػػرل ىػػػي مػػػف  رعػػػت  جكانػػػب

 اطارات النكا ذ. استخداـىذا النكع مف 

صخبج اٌفزحبد ثزم١ٕبد  4-2-5

 حذ٠ثخ.

الزجاج المستخدـ  ي ىذا النظاـ ثالثة 
زجاج شفاؼ  -1كاع مف الزجاج : أن

زجاج مزدكج عرض  -2ممـ. 4عادم 
ممـ شفاؼ 4كزجاج  (24-2دكرة) سـ2

 ممـ.4سـ كزجاج 2عرض  (26-4دكرة) زجاج مزدكج حرارم عاكس -3عادم. 
  ممـ طبقة 4الزجاج الشفاؼ  األكؿالنكع

كاحدة تـ تركيبو  ي الشبابيؾ الداخمية 
 استخداـالتي تطؿ عمى الممرات كلـ يتـ 

يا تعتبر شبابيؾ داخمية نزجاج مزدكج أل
  ككجكد ىذه الشبابيؾ الداخمية اليدؼ 

غير مباشرة اك  إنارةمنيا إما ادخاؿ 
 .لعمؿ تكادؿ بيف الفراغات

 ىك زجاج مزدكج عرض  ثانيالنكع ال
ممـ لكؿ طبقة 4سـ مع طبقتيف زجاج 2

ٚاعٙخ صعبع١خ صعبط شفبف ِضدٚط إلدخبي ( 24-4) :صكرة  

 . اٌّظذس: اٌجبؽشٔبسح ٌّّش ؽ٠ًٛ اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح.   اال

 صعبط ِؼزُ ػبوظ ِضدٚط ؽشاسٞ( 25-4): دكرة      

 . اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:  اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح       
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الحرارة مف الخارج لمداخؿ كذلؾ  انتقاؿ كىك شفاؼ  كيعمؿ ىذا الزجاج كعازؿ حرارم حيث يعيؽ 
كجكد  (25-4)بفعؿ طبقة اليكاء الداخمية التي تفدؿ بيف المكحيف  كيتعح مف الدكرة 

يؼ قطرات المياه عمى السطح الداخمي لمزجاج ) حبيبات مف مادة مادة لمرطكبة كذلؾ لمنع تكث
 و  ي عممية أنالتعرؽ (  مع العمـ ب

التدنيع يتـ تفريغ اليكاء الداخمي بيف المكحيف بشفط اليكاء الداخمي كاحكاـ اغالؽ طبقتي 

المبنى مف  غرؼىذا الزجاج  ي غالبية   استخداـالزجاج مع كجكد عغط ىكاء سمبي  كقد تـ 
 Curtain wall غرؼ ادارية كغرؼ نكـ المرعى كذلؾ استخدـ  ي بعض الكاجيات الزجاجية

زجاج شفاؼ  ي بعض الكاجيات الزجاجية بغرض السماح  بإدخاؿ أكبر قدر  استخداـكقد تـ 
الطبيعية داخؿ الممرات كالفراغات التي تطؿ عمييا ىذه النكا ذ كيتعح ذلؾ  ي  نارةمف اإل

  عمى الكاجية. kدكرة الممر الرابط بيف كتؿ المستشفى 
 سـ كزجاج طبقتيف 2حرارم بعرض  (18-4)شكؿ  النكع الثالث ىك زجاج مزدكج معتـ عاكس

 ي الكاجية  Curtain Wallsو  ي الكاجيات الزجاجية الكبيرةاستخدامممـ لكؿ طبقة  كيتـ 4
المدمـ  أفالغربية  ي كاجية مبنى العيادات الخارجية كذلؾ  ي كاجية مبنى االدارة   كنالحظ ب

ىذه   إفبشكؿ كبير  كذلؾ  رةإناقد اختار ىذا الزجاج  ي بعض االماكف التي ليست بحاجة الي 
 .الكاجيات تتعرض لمشمس عدرا 

  حتى قركب غركب الشمس  كبذلؾ  الية ي  دؿ الديؼ تككف درجات حرارة الشمس عو أنكما
نككف قد تجنبنا جزء كبير مف الحرارة المتكلدة عف سقكط أشعة الشمس  ي ىذه االثناء  كيجب 

  اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس: صعبط ِضدٚط ػبوظ ، اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح      ( 18-4) :شكؿ                     
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البعد عف تدميـ كاجيات زجاجية عمى الكاجية الجنكبية  االعتبار بعيف  األخذعمى المدمـ 
 .لمشمس المباشرة تتعرعافيما نالغربية أل كالكاجية

 
رح١ٍبً فمبشاد اٌّدببي اٌفشػبٟ" ٔبٛع اٌضخببج  فبٟ عبزجبٔخاالٔزبئح رح١ًٍ   4-2-5-3

 .اٌّغزخذَ

متكسػط درجػة  ت كانػلمعر ػة مػا إذا  Tاختبػار  استخداـ  كقد تـ الخامس تـ تحميؿ   قرات المجاؿ
أـ ال أـ زادت أك قمػت عػف  3كدمت إلي الدرجة المتكسطة )المحايد( كىػي  مكا قة أ راد العينة قد

 ذلؾ.
 

 " نكع الزجاج المستخدـ ل  ستبانةاالنتيجة  (5-4) جدكؿ

 ـ
 الفقرة 

بي
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القي
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). 
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 2 002. 3.250 70.646 3.532 زجاج عادم مفرد شفاؼ  .16
 1 000. 10.087 80.968 4.048 زجاج مفرد منقكش )مبزر(  .17
 5 000. -8.200- 39.354 1.967 ككريتيزجاج حرارم س  .18
 3 000. -6.963- 40 2.000 زجاج مزدكج عازؿ لمحرارة  .19
 3 035. 2.162 64.838 3.241 زجاج عاكس  .20
  458. -747.- 59.162 2.9581 معان جميع فقرات المجاؿ  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  * . 

  ( 5)الدرجػة الكميػة مػف  4.04يسػاكم  " زجاج مفرد منقكش )مبػزر("  18لمفقرة المتكسط الحسابي
القيمػػػػػة  أفك  10.087تسػػػػػاكم  T  قيمػػػػػة اختبػػػػػار 80.96%المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي النسػػػػػبي  أفأم 

لػػػػػذلؾ تعتبػػػػػر ىػػػػػذه الفقػػػػػرة دالػػػػػة إحدػػػػػائيان عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة  000.تسػػػػػاكم  (Sig). اليػػػػػةاالحتم
0.05    ليػػػذه الفقػػػرة قػػػد زاد عػػػف درجػػػة المكا قػػػة  االسػػػتجابةمتكسػػػط درجػػػة  أفممػػػا يػػػدؿ عمػػػى

 ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفكىذا يعني  3المتكسطة كىي 
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  المتكسػط الحسػابي  أفأم  1.96يسػاكم  "  ككريتيزجاج حرارم س"  19لمفقرة المتكسط الحسابي
 0.000تسػػػاكم  (Sig). اليػػػةالقيمػػػة االحتم أفك  8.2تسػػػاكم  T  قيمػػػة اختبػػػار 39.35%النسػػػبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عند مستكل داللة     متكسط درجة  أفمما يدؿ عمى
 أفكىػذا يعنػي  3ليذه الفقرة قد نقص عف درجة المكا قة المتكسطة )درجة الحياد( كىػي  االستجابة

 ة.ىناؾ عدـ  مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقر 
  أفك  2.958المتكسػػػػط الحسػػػػابي لجميػػػػع  قػػػػرات المجػػػػاؿ يسػػػػاكم  أفكبشػػػػكؿ عػػػػاـ يمكػػػػف القػػػػكؿ بػػػػ 

 اليػةالقيمػة االحتم أفك  747تسػاكم  T%  قيمػة اختبػار 59.16المتكسط الحسابي النسبي يسػاكم 
.(Sig)  داؿ إحدػػائيان عنػػد مسػػتكل  " نػػكع الزجػػاج المسػػتخدـ " لػػذلؾ يعتبػػر مجػػاؿ  458.تسػػاكم

0.05داللػة     ليػذا المجػاؿ ال يختمػؼ جكىريػان عػػف  االسػتجابةمتكسػط درجػة  أفممػا يػدؿ عمػى
ىناؾ مكا قة مػف قبػؿ أ ػراد العينػة عمػى  قػرات ىػذا  أفكىذا يعني  3درجة المكا قة المتكسطة كىي 

بدرجػػػة الزجػػاج المسػػتخدـ كاع الزجػػاج سػػابقة الػػذكر تسػػػتخدـ أنػػ  ػػػإفو بشػػكؿ عػػاـ أنػػالمجػػاؿ. أم 
 متكسطة. 
  األقػؿك   ىػك السػائد   () المعػرؽ المنقػكشالمفػرد الزجػاج  أفبػ ستبانةااليتعح مف نتائج 

و اسػتخدام  ػإفىػك الزجػاج السػيككريت  امػا بخدػكص الزجػاج الشػفاؼ المفػرد  استخدامان 
 .ستبانةاالقطاع غزة بحسب نتائج  مباني   ي ةثانيال ي المرتبة  يأتي

  حيػث يعتبػر عػازؿ   الزجػاج المفػرد المنقػكش بسػبب مكادػفاتو  اسػتخداـالسبب  ي كثػرة
  ػإفو يعطػي لفراغػات المبنػى الخدكدػية المطمكبػة الػي حػد كبيػر   كػذلؾ أنلمرؤية أم 
 بكثرة. واستخدامالي تفعيؿ  أدلرخص ثمنو 
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ؼٛاصي اٌزم١ٕبد اٌحذ٠ثخ ٌ 4-2-6

 .األعمف

يعتبر السقؼ كالحكائط مف العنادر 
 أفالرئيسية لغالؼ المبنى  حيث 

اختالؼ درجات الحرارة  ي البيئة 
الخارجية تنتقؿ الي البيئة الداخمية عبر 
السقؼ كالحكائط  لذلؾ  نجد االىتماـ 

كحكائط المستشفى  األسقؼبعكازؿ 
  كقد تـ (26-4دكرة) بشكؿ كبير

استعراض عكازؿ الحكائط الخارجية سابقا كسيتـ استعراض عكازؿ حكائط القبك مف الداخؿ لما 
  ي قطاع غزة. المبانيمددر دائـ لمرطكبة  ي غالبية  تشكمو مف
 

 .األعمفػٛاصي  4-2-6-3

 ي  األسقؼ أىمية ي عنادر الغالؼ الخارجي لممبنى تكعيح مدل  األكؿ  الفدؿلقد تـ  ي 
تكديؿ الحرارة لداخؿ المبنى عف طريؽ 

 األسقؼالكسب الحرارم الذم تتعرض لو 
ىذه الحرارة الي داخؿ  انتقاؿ نيارا ك 

المبنى بعد  ترة مف الكسب الحرارم  
عمى الميندس المدمـ  لزامان  كافكليذا 

اتخاذ كؿ االجراءات الالزمة لعمؿ عزؿ 
 انتقاؿ يعمف عدـ  سقؼمناسب لأل
داخؿ  كىنا اذا تحدثنا عف حرارة الحرارة لم

نتحدث عف بركدة كدرجات  أيعانا  إن
العزؿ قد  أفنا نالحظ ب إنتدميـ ىذا المستشفى بالكامؿ تـ  ي تركيا   أفحرارة منخفعة  كحيث 

 تـ بنفس الطريقة المتبعة  ي تركيا.
 

 Geotic اٌطجمخ اٌضبٌضخ  ِٓ لٕبػ ِٓ ( 27-4) :صكرة

style اٌجبؽشرظ٠ٛشاٌّظذس: .  حاٌّغزشفٝ اٌزشوٟ. غض  

 اٌطجمخ االٌٚٝ إٌٙبئ١خ  ِٓ اٌؾظّخ( 26-4) :صكرة      

 . اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:  اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح.    
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 كىي كالتالي: األسقؼ: المكاد المستخدمة في عممية عزؿ أكالن 
سيتـ استعراض طبقات العزؿ مف أعمى الي 

 سقؼألأسؼ  حسب الشكؿ النيائي 
 المستشفى

 كاع المستخدمة  ي نحدمة كبيرة مف األ
 تككف نظيفة. أفكيجب  خرسانةالدب 

  كأعماؽ خادة.رمؿ ناعـ مف مقالع 
   قماش نكعGeotik style  ممـ 3بسمؾ

 كيستخدـ كفمتر لدخكؿ الرمؿ كالشكائب
  سـ كعازؿ 5الكاح بكلستريف سمؾ 
 . لفائؼ مف البكلكبيد العازؿ لمرطكبة 
  خرسانةالطبقة مف الفـك لتسكية طبقة  

 : مكاصفات المكاد المستخدمة:ان ثاني
  تككف مف النكع  أفالحدمة المستخدمة يجب

ال تحتكم عمى  ناعمة   أفالكبير كيفعؿ 
ال تحتكم عمى ترابة الحدمة   أفكذلؾ يجب 

تسد  تحات تدريؼ مياه  أفكالتي يمكف 
 االمطار مستقبال.

  يستخرج مف عمؽ  فأالرمؿ المستخدـ يجب
ال يقؿ عف ثالثة أمتار مف ارض طبيعية 

  كذلؾ لمتأكد مف عدـ كجكد  د افكليس رمؿ 
و لك لـ يتـ أخذ ذلؾ بعيف أنأية بذكر نباتات قديمة محممة عف طريؽ اليكاء لمرمؿ  حيث 

التأكد مف   لذلؾ يجب األسقؼسنجد  ي المستقبؿ العديد مف النباتات قد نبتت  ي ىذه  االعتبار 
 عمؽ الحفر  ي الرمؿ المستخدـ.

اٌطجمخ اٌشاثؼخ اٌٛاػ ِٓ اٌج١ٌٛغزش٠ٓ ( 28-4) صكرة  

  اٌجبؽش رظ٠ٛش اٌّظذس: غضح.       اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ

اٌطجمخ اٌخبِغخ ٌفبئف ػضي ثٌٛٛث١ذ ( 29-4): صكرة  

  اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:  اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح      
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 Geotic styleقماش خاص  -1
  (27-4دكرة)ممـ 3بسمؾ ال يقؿ عف 

ككظيفة ىذا القماش ىك السماح لممياه 
بالتسرب كالمركر الي مدارؼ المياه 
كحجز الرماؿ كخال و مف المركر الي 

  كمف مكادفاتو احتكائو عمى األسفؿ
مادة البكلستر التي تعطي القماش قكة 

 كديمكمة 
 
سـ 5الكاح مف البكليستر سمؾ  -2

كليذه  (28-4دكرة) 2جـ/ـ36ككثا ة 
الطبقة  ائدة كبيرة  ي عممية العزؿ  
كذلؾ لما ليذه المادة مف خادية عزؿ 

 أيعاكقد أسمفنا ذكر ذلؾ   ككما تطرقنا 
 ي الحكائط  بكلستريفسابقا لكجكد طبقة 

 ي  أيعايا استخدامنعاكد  فنا األ إن
ىذه الطبقة منع أم  أف  كمف شؼاألسق

كسب حرارم بالخكؿ الي الطبقات السفمى مف العزؿ  كىذه الطبقة تعمؿ عمى العزؿ مف الحرارة 
 شتاءن. األسقؼكالعزؿ مف البركدة  ي حاؿ تراكـ الثمكج عمى 

 

و  ي قطاع استخدامكيتـ (29-4دكرة )ممـ 4العازؿ لمرطكبة سمؾ  دالبكلكبيلفائؼ مف  -3
 عممية العزؿ مف الرطكبة.غزة  ي 

كىي طبقة رقيقة لمتسكية  قط كال (32-4دكرة )طبقة مف االسمنت الرغكم ) الفكـ ( -4
 سـ.4بتجاكز سمكيا 

 
 

اٌغبدعخ ؽجمخ اٌفَٛ ٌزغ٠ٛخ اٌغطؼ.   اٌطجمخ ( 32-4): صكرة

 غضح - اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس: 

اغالق فزؾبد اٌزشممبد ػٍٝ ؽجمخ ا١ٌّٛي            ( 31-4) :صكرة

 غضح               – اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس: 
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  كحسب (33-4دكرة) ناعمة لعمؿ ميكؿ عمى مدارؼ مياه االمطار خرسانيةطبقة  -5
بميكؿ مدركسة حيث تـ (19-4)شكؿ ما ىك كاعح  ي الدكرة المقابمة تـ عمؿ شبمكنة خشبية 

تثبيت طكبار الخشب كذلؾ بربطيا 
كتثبيتيا  ي اسياخ مثبتة  ي السقؼ  

 االنتياءبحث يتـ  ؾ طكبار الخشب بعد 
سب ميكؿ ىذا ح خرسانةالمف تسكية 

الطكبار   كقد الحظنا بعد تسكية ىذه 
السطح خشف كغير  أفالطبقة تبيف ب

لفائؼ عازؿ البكلكبيد  ؽاللتدامناسب 
لذلؾ تـ عمؿ طبقة تسكية   مباشرة عميو

حيث تـ تسكيتو بشكؿ جيد جدا مكنا مف  ( 33-4دكرة )السطح مف االسمنت الرغكم)  كـ (
 عمؿ طبقة عازؿ البكلكبيد بطريقة دحيحة.

 
تكاجييا  إشكالية كاجو الباحث -6

 األسقؼكخادة  ي  المبانيغالبية 
كىي كجكد تشققات  مبانيالنيائية لم
ىذه  أفمع العمـ ب   Crakesشعرية 

التشققات سطحية كتنتج غالبا مف عدة 
عكامؿ منيا درجة حرارة الجك الحار التي 

بشكؿ سريع  خرسانةالقد تؤثر عمى شؾ 
بسرعة   خرسانةال  كتبخر الماء مف 

كالتي تختمؼ  ي كاع االسمنت المختمفة  ي االسكاؽ أنما يكاجيو قطاع غزة مف  أيعاكمنيا 
كقد تـ معالجتيا قبؿ عمؿ  بعض مكادفاتيا عف بععيا البعض كخدكدا  ي بداية دبيا 
 .طبقات نظاـ العزؿ المطمكبة حيث تـ تعبئة ىذه الشقكؽ بمادة عازلة 

 
 

اٌطجمخ اٌغبثؼخ ؽجمخ خشعبٔخ ١ِٛي ٔبػّخ ( 33-4) :صكرة  

 . اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس: اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح.      

شجٍٛٔخ رؾذ٠ذ ١ِٛي ؽجمخ اٌخشعبٔخ ػٍٝ   ( 19-4): شكؿ

 اٌجبؽشاٌّظذس: اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح   ِظبسف ا١ٌّبٖ،
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 أعبمفرح١ًٍ فمشاد اٌّدبي اٌفشػبٟ" رشبط١ت  فٟ عزجبٔخاالٔزبئح رح١ًٍ   4-2-6-2

 اٌّغزخذَ()ٔٛع اٌؼبصي "  اٌّجبٟٔ

 
متكسػط درجػة  ت كانػلمعر ػة مػا إذا  Tاختبػار  اسػتخداـ  كقد تـ السادس تـ تحميؿ   قرات المجاؿ

أـ ال أـ زادت أك قمػت عػف  3كدمت إلي الدرجة المتكسطة )المحايد( كىػي  مكا قة أ راد العينة قد
 ذلؾ.

 
  لنكع العازؿ المستخدـ. ستبانةاالنتيجة  (6-4جدكؿ رقـ )

 ـ
 الفقرة 

بي
سا

الح
ط 

كس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

كس
لمت

ا
 

بار
الخت

ة ا
قيم

 

حتم
 اال

مة
القي

لية
ا

 (
Si

g
). 

يب
ترت

ال
 

 1 000. 4.132 72.904 3.645 عازؿ رطكبة )بكلكبيد(  .21

عازؿ حرارة +عازؿ   .22
 3 000. -5.809- 42.258 2.112 رطكبة

 2 159. 1.426 65.162 3.258 بدكف عكازؿ  .23
  940. 075. 60.108 3.005 جميع فقرات المجاؿ معان  

0.05المتكسط الحسابي داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  * . 

( 5)الدرجة الكمية مػف  3.645يساكم  " عازؿ رطكبة )بكلكبيد("  22لمفقرة المتكسط الحسابي  -
القيمػػػػػػة  أفك  4.132تسػػػػػػاكم  T  قيمػػػػػػة اختبػػػػػػار 72.90%المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي النسػػػػػػبي  أفأم 

لػػػػذلؾ تعتبػػػػر ىػػػػذه الفقػػػػرة دالػػػػة إحدػػػػائيان عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة  0.000تسػػػػاكم  (Sig). اليػػػػةاالحتم
0.05    ليػػػذه الفقػػػرة قػػػد زاد عػػػف درجػػػة المكا قػػػة  االسػػػتجابةمتكسػػػط درجػػػة  أفممػػػا يػػػدؿ عمػػػى

 الفقرة.  ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه أفكىذا يعني  3المتكسطة كىي 
المتكسػط  أفأم  2.112يسػاكم  "  عازؿ حػرارة +عػازؿ رطكبػة"  23لمفقرة المتكسط الحسابي  -

 (Sig). اليػػػػةالقيمػػػػة االحتم أفك  5.809تسػػػػاكم  T  قيمػػػػة اختبػػػػار 42.25%الحسػػػػابي النسػػػػبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عند مستكل داللة  0.000تساكم     مما يػدؿ عمػى
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ليذه الفقرة قد نقص عف درجة المكا قة المتكسطة )درجة الحياد( كىي  االستجابةمتكسط درجة  أف
 ىناؾ عدـ  مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفكىذا يعني  3
 أفك 3.0054 المتكسػط الحسػػابي لجميػع  قػػرات المجػاؿ يسػاكم  أفكبشػكؿ عػاـ يمكػػف القػكؿ بػػ -
القيمػػػػػة  أفك  075.تسػػػػػاكم  T%  قيمػػػػػة اختبػػػػػار  60.108تكسػػػػػط الحسػػػػػابي النسػػػػػبي يسػػػػػاكم الم

داؿ إحدػائيان  "  المبػاني أسػقؼتشػطيب " لػذلؾ يعتبػر مجػاؿ   940.تسػاكم  (Sig). اليةاالحتم
0.05عنػػد مسػػتكل داللػػة     ليػػذا المجػػاؿ يختمػػؼ  االسػػتجابةمتكسػػط درجػػة  أفممػػا يػػدؿ عمػػى

ىنػػاؾ مكا قػػة مػػف قبػػؿ أ ػػراد العينػػة  أفكىػػذا يعنػػي  3جكىريػػان عػػف درجػػة المكا قػػة المتكسػػطة كىػػي 
 عمى  قرات ىذا المجاؿ. 

شػػػيكعا  ػػػي  األكثػػػر أفىػػػك  األسػػػقؼبمػػػا يخػػػص عػػػكازؿ  سػػػتبانةااليتعػػػح مػػػف تفريػػػغ كتحميػػػؿ  -
مػػػػف  الثانيػػػةعػػػازؿ الرطكبػػػة مػػػف البكلكبيػػػد المتعػػػارؼ عميػػػو  ػػػي غػػػزة  يميػػػو  ػػػي المرتبػػػة  اسػػػتخداـ

 ىك عازؿ الرطكبة كالحرارة. استخدامان  األقؿعكازؿ ك  استخداـىك عدـ  ستخداـاال
  المطمكبػة   كالدػحيحةبػالطرؽ المناسػبة  األسػقؼكىذا يكعح لنا عدـ االىتماـ  ي عػزؿ

 عكازؿ الحرارة كالرطكبة  ي نفس الكقت. استخداـتـ ي المبانيقميؿ جدا مف  أفكنجد ب
  الػػي عػػدـ  باإلعػػا ةالعامػػؿ االقتدػػادم لػػو دكر كبيػػر  ػػي ذلػػؾ    أيعػػايكػػكف  أفكيمكػػف

 مف الرطكبة كالحرارة. المبانيكجكد ثقا ة عزؿ 

 اٌزم١ٕبد ٚاٌّٛاد اٌحذ٠ثخ فٟ ػضي حٛائظ اٌمجٛ وغبلف ٌٍّجٕٝ. 4-2-7

الرطكبة نظرا لعدـ  مشكمة تعانيغالبية االدكار التحت أرعية ) البدركـ (  أفكما ىك معمكـ ب
مف ذلؾ كلألسؼ ال يتـ أخذ إجراءات  نية  تعانيقطاع غزة  مبانيكغالبية  كجكد تيكية جيدة 

ىندسية مناسبة لمعالجة ذلؾ  كسيتـ التطرؽ الي عزؿ حكائط القبك ) البدركـ (  ي المستشفى 
تقنية العزؿ المستخدمة مف التقنيات الحديثة نسبيا  أفمف الداخؿ حيث التركي مف الخارج ك 

 كتستخدـ ألكؿ مرة  ي قطاع غزة.

 .الخارج: عزؿ الحكائط مف أكالن 
لقد تـ عزؿ حكائط القبك مف الخارج بعازؿ رطكبة بنفس الطرؽ التقميدية المتبعة لدينا حيث تـ 

مف الخارج لمنع  الخرسانيةممـ عمى الحكائط 4تكميف  سمؾ يعمؿ طبقة مف لفائؼ عازؿ الب
 ممـ مف الخارج. 0.06عمؿ تغطية نيائية مف النايمكف سمؾ  أيعاتسرب الرطكبة ليا  كتـ 
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 ػضي ؽٛائؾ اٌخشعبٔخ رؾذ االسع ثؼبصي اٌج١ز١ِٛٓ): اٌشىً  

 غضح - اٌّظذس: اٌجبؽش              

 .الداخؿ: عزؿ الحكائط مف ان ثاني
ىناؾ ظاىرة تعرؼ بالتكثؼ  كىي 
عبارة عف تجمع بخار الماء  ي 

عمى االسطح الباردة   الرطبةاالماكف 
االسطح الباردة تعتبر  فكذلؾ أل

درجة حرارتيا مناسبة لتكثؼ بخار 
الماء عمييا  كقد نالحظ ىذه الظاىرة 
 ي أماكف متعددة ذات الرطكبة 

االماكف التي ال  أف  كحيث اليةالع
تدخميا الشمس كالتيكية تعتبر بيئة 
مناسبة لتجمع الرطكبة كبخار الماء  

بخار   إفعندما تككف درجة حرارة السطح الداخمي لمقبك بنفس درجة الفراغ مف الداخؿ و  إنكعميو 
كما أسمفنا االسطح الباردة ىي أكثر مالئمةن لتجميع بخار  ونألالماء ال يتكثؼ عمى ىذه االسطح 

 أفيجب عمى المدمـ  كافالمستشفى التركي يحتكم عمى طابقيف تحت االرض  أفالماء   كبما 
 ؿ العكازؿ الالزمة لتجنب ذلؾ.يقكـ بعم

 اٌّٛاد اٌّغزخذِخ فٟ ػضي حٛائظ اٌمجٛ وغبلف ٌٍّجٕٝ.  4-2-7-3

 ي عزؿ حكائط القبك ) البدرـك (  ي جميع الحكائط التحت أرعية  اليةالمكاد الت استخداـكقد تـ 
 ما عدا االماكف التي تحكم معدات كماكينات:

 سـ.5الكاح البكليستريف سمؾ  -1
 .شبؾ الفيبرجالسلفائؼ شبؾ مف  -2
  الدؽ اسمنتي قكم معالج . -3
 براغي مجمفنة طكيمة لمتثبيت  -4
 طريقة التركيب: 
 كجدت  بالطريقة التقميدية . أفأك نتكءات كتعبئة التجاكيؼ  إشكاليةيتـ تسكية أية  -1
كىي عمى  (34-4دكرة ) يتـ مسح طبقة مف الالدؽ االسمنتي عمى ألكاح البكليستريف -2

 مسطريف المالج المسنف كما ىك كاعح استخداـاالرض قبؿ كععيا عمى الحائط ب

          ( رضج١ذ اٌالطك االعّٕزٟ ػٍٝ اٌٛاػ اٌج١ٌٛغزش٠ٓ) اٌىٍىً             34-4: )صكرة

 . اٌجبؽش رظ٠ٛش اٌّظذس:اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح      
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 (ؽجمبد اٌؼضي ٚاٌمظبسح ػٍٝ اٌج١ٌٛغزش36ٓ٠-4: )صكرة  

 . اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس:       اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح.   

ببراغي طكيمة خادة  األلكاحيتـ تثبيت الكاح البكليستريف عمى الحائط مباشرة كيتـ تثبيت  -3
مجمفنو مع ركنديالت تحت البرغي لزيادة مساحة تثبيت البرغي عمى الكاح البكليستريف) 

 الكمكؿ ( مع عغطيا لمداخؿ
يتـ تثبيت طبقة مف شبؾ  -4

عمى الكاح الكمكؿ كيتـ  الفيبرجالس
ة مف الالدؽ مباشرة عمؿ طبق

االسمنتي عمى ىذا الشبؾ كيجب 
 ممـ 5اال تزيد ىذه الطبقة عف 

يككف  أفكيجب ( 35-4دكرة )
سطح ىذه الطبقة خشنة مسننة كما 

 ىك مكعح  ي الدكرة المقابمة .
 بعد يكميف مف تثبيت الشبؾ -5

تحتكم عمى اعا ات تزيد مف  يانألىذه الطبقة ال تحتاج لسقايتيا بالماء كذلؾ  أفمع العمـ ب
 .لزكجتيا كقكة تماسكيا

يجب التأكد مف جفاؼ ىذه الطبقة 
كتدمبيا بشكؿ جيد قبؿ البدء بالقدارة 

 االسمنتية.
يتـ عمؿ القدارة االسمنتية العادية   -6

سـ كيتـ تسكية 1بسمؾ ال يقؿ عف 
  (36-4دكرة ) سطحيا بشكؿ جيد

جالس تـ ر شبؾ الفيب أفكىنا نجد ب
و لتقكية طبقة القدارة استخدام

  إفمنتية مف التشققات  كذلؾ ساال
 ارة االسمنتية.لمشبؾ كظيفة أخرل كىي زيادة قكة التالدؽ بيف الكاح البكليستريف كطبقة القد

(رضج١ذ شجه اٌف١جشعالط ػٍٝ اٌٛاػ اٌىٍىً 35-4: )صكرة   

 اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح.       ٚػ١ٍٗ       اٌالطك االعّٕزٟ،

 . اٌّظذس: اٌجبؽش
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ممـ 6الطبقة النيائية كما ىي  ي جميع الطكابؽ ىي طبقة القدارة الجبسية بسمؾ ال يقؿ عف  -7
كتككف مباشرة عمى قدارة االسمنت  

كمقاكمة كىي مادة معادة لمبكتيريا 
 لمحرارة .

المكاد المستخدمة في   4-2-7-2
كغرؼ معدات  يؾكانالميعزؿ غرؼ 

 التكييؼ:
 سـ  5الكاح مف الدكؼ الدخرم سمؾ  -1
 شبؾ حديد مجمفف. -2
 الدؽ اسمنتي . -3
 قدارة اسمنية كجبسية. -4

 طريقة التثبيت:
  يتـ تثبيت الكاح الدكؼ الدخرم العازؿ

سـ عمى 5بسمؾ  Rock wallلمحرارة 
دكرة  مف الداخؿ الخرسانيةالحكائط 

  كتثبت بالبراغي كالركنديالت (4-37)
 كما ىك مكعح  ي الدكرة.

  يتـ تثبيت شبؾ حديد مجمفف عمى الكاح
الدكؼ الدخرم بالبراغي كالركنديالت 

كيجب تثبيتيا بشكؿ جيد (38-4دكرة )
الالحقة  ةطبقة القدارة اإلسمنتي فأل

 سيتـ تحميميا عمى الشبؾ الحديدم.
 الالدقة عمى الشبؾ بسمؾ يغطي الشبؾ بحيث ال تقؿ عف  ةيتـ عمؿ طبقة مف المادة اإلسمنتي

 يخشف كجو ىذه الطبقة تحعيرا لمقدارة االسمنتية. أفكيجب ( 39-4دكرة )  ممـ 7

 ( رضج١ذ اٌٛاػ اٌظٛف اٌظخشٞ ػٍٝ اٌؾبئؾ37-4: )صكرة 

 . اٌّظذس: اٌجبؽشاٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح      

(  ؽجمخ اٌالطك االعّٕزٟ ػٍٝ شجه اٌؾذ٠ذ 38-4):صكرة     

 . اٌجبؽشرظ٠ٛش اٌّظذس: اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح.      

شبؾ حديد مجمفف مثبت 
 بالبراغي عمى الصكؼ الصخرم
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  كالجير كما  باإلسمنتبعد طبقة الالدؽ االسمنتي يتـ عمؿ كجو تسكية مف قدارة اسمنية عادية
 ىك معركؼ  كيمنع قدارة طبقة االسمنت كالجير

 الشيد يذيب الحديد . ف) الشيد ( مباشرة عمى شبؾ الحديد أل 
 بعض  فستريف الي دكؼ دخرم كذلؾ ألتغيير نكع العازؿ الحرارم مف بكل لمعمـ لقد تـ

قد تددر حرارة  كالبكلستريف كما ىك معركؼ  يكيةكانميالفراغات كاالماكف تككف بيا معدات 
 اليةكيحترؽ كيذكب بسرعة  أما الدكؼ الدخرم  يتحمؿ درجات الحرارة الع اليةيتأثر بالحرارة الع

مددر تدنيعو أدال مف  فأل
 الدخكر المذابة. 

  ىذه الغرؼ تحتكم عمى  أفحيث
كيمـز كجكد  AHUمعدات تكييؼ 

جياز تزكيد اليكاء المحيط بيذه 
االجيزة ببخار الماء لزيادة رطكبة 

ذلؾ لزـك ك   Humidity كافالم
تكييؼ المستشفى بطريقة دحيحة 

يجب  كافحسب المكادفات  كعميو 
بشكؿ  كافالميتـ عزؿ حكائط  أف

جيد لتجنب تكثيؼ البخار عمى ىذه 
الحكائط  كبالتالي يتـ المحا ظ عمى 

 المثبت بو اجيزة التكييؼ. كافالمطح النيائي لمحكائط الداخمية بنفس درجة حرارة الس
 
 حذ٠ثخ. ثزم١ٕبدرغط١خ إٌّبٚس ٚاٌحذائك اٌذاخ١ٍخ  4-2-8

كىذه المساحة كا ية  24x9 mيحتكم المبنى عمى  ناءيف مغمقيف بالكامؿ بمساحة 
يا كتغطية استخدامبشكؿ جيد  كقد تـ تغطية ىذا المنكر بتغطية حديثة نكعا ما ك  نارةإلدخاؿ اإل

لممناكر قميؿ  ي قطاع غزة  كىذه التغطية عبارة عف مادة البكليكربكنيت  بحيث يتـ تثبيتيا 
 10x5cmتثبت عمى الييكؿ المحدد ببرك يؿ حديدم مقطع  األلمنيكـببرك يؿ كمبسطات مف 

   كذلؾ ليأخذ الشكؿ المطمكب(40-4دكرة) عمى شكؿ قكسكيككف ىذا البرك يؿ 

     (ِمطغ فٟ ؽجمبد اٌؼضي لجً اٌمظبسح39-4: )صكرة       

 . اٌّظذس: اٌجبؽش اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح .          

طبقة مف الصكؼ 
 سـ5الصخرم سمؾ 

طبقة مف الالصؽ 
االسمنتي عمى شبؾ 

 الحديد
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( اٌفٕبء اٌّغطٝ ِٓ اٌذاخً 41-4: )صكرة  

 غضح - اٌّظذس: اٌجبؽش اٌّغزشفٝ اٌزشوٟ، غضح

 

 البرك يؿ بشكؿ دائرم  كعميو  قد تـ  ي بعض دعكبة ثني إشكاليةلتغطية المنكر  كقد كاجينا  
 دغر بحيث يتـ لحاميما مع بععيما البعض أمف البرك يؿ بمقطع  طبقتيف استخداـاالماكف 

بانيا عازؿ جيد  كمف مكادفات ىذه التغطية مف البكليكربكنيت لتعطي الشكؿ الدائرم المطمكب.
    الطبيعية  باإلعا ة لمركنتيا كجماليا. % مف االعاءة70لمحراة  مع انيا تدخؿ حكالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( رغط١خ اٌفٕبء فٟ اٌغالف اٌخبسعٟ 40-4: )صكرة  

 ٌٍّجٕٝ.            اٌّظذس: اٌجبؽش
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 رح١ًٍ فمشاد اٌّدبي اٌفشػٟ"  4-2-8-3

 اٌذاخ١ٍخ ودضء ِٓ غبلف اٌّجٕٝ "  األف١ٕخرغط١خ  

متكسػػط درجػػة  ت كانػػلمعر ػػة مػػا إذا  Tاختبػػار  اسػػتخداـتػػـ تحميػػؿ   قػػرات ىػػذا المجػػاؿ  كقػػد تػػـ 
أـ ال أـ زادت أك قمػت عػف  3كدمت إلي الدرجة المتكسطة )المحايد( كىػي  مكا قة أ راد العينة قد

 ذلؾ.
 "  الداخمية كجزء مف غالؼ المبنى األ نيةتغطية  لنكع ك ستبانةاالنتيجة  (7-4جدكؿ رقـ )

 ـ
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ك  األلمنيـك ناء داخمي مغطى ب  .24
 الزجاج

2.612 52.258 -2.587- .012 2 

 1 188. 1.331 64.516 3.225  ناء داخمي مكشكؼ  .25

 ناء داخمي مغطى بالبكلي   .26
 كربكنيت

1.677 33.548 
-

10.913- 
.000 3 

  000. -5.732- 50.108 2.505 جميع فقرات المجاؿ معان  
0.05المتكسط الحسابي داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  * . 

  المتكسػط الحسػابي  أفأم  3.225يسػاكم  "   نػاء داخمػي مكشػكؼ"  15لمفقرة المتكسط الحسابي
تسػػػػاكم  (Sig). اليػػػػةالقيمػػػػة االحتم أفك  1.331تسػػػػاكم   T   قيمػػػػة اختبػػػػار  64.51%النسػػػػبي 

0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة غير دالة إحدائيان عنػد مسػتكل داللػة  188.    أفممػا يػدؿ عمػى 
كىػذا  3ليذه الفقػرة ال يختمػؼ جكىريػان عػف درجػة المكا قػة المتكسػطة كىػي  االستجابةمتكسط درجة 

 ىناؾ مكا قة بدرجة متكسطة تقريبان )درجة الحياد( مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفيعني 
  33.54%المتكسػػط الحسػػابي النسػػبي  أفأم  1.67يسػػاكم  ؟" "  16لمفقػػرة المتكسػػط الحسػػابي  

لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه  000.تسػػاكم  (Sig). اليػػةالقيمػػة االحتم أفك  10.913تسػػاكم  Tقيمػػة اختبػػار 
0.05الفقرة دالة إحدائيان عند مستكل داللة     ليػذه  االسػتجابةمتكسط درجػة  أفمما يدؿ عمى



 التقنيات الحديثة عمى تصميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لممباني أثر

 

 133 

ىنػػاؾ عػػدـ   أفكىػػذا يعنػػي  3الفقػػرة قػػد نقػػص عػػف درجػػة المكا قػػة المتكسػػطة )درجػػة الحيػػاد( كىػػي 
 مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة. 

  أفك  2.505المتكسػػػػط الحسػػػػابي لجميػػػػع  قػػػػرات المجػػػػاؿ يسػػػػاكم  أفكبشػػػػكؿ عػػػػاـ يمكػػػػف القػػػػكؿ بػػػػ 
القيمػػػػػة  أفك  5.732تسػػػػػاكم  T%  قيمػػػػػة اختبػػػػػار  50.10المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي النسػػػػػبي يسػػػػػاكم 

الداخميػة كجػزء مػف غػالؼ  األفنيػةتغطية " لذلؾ يعتبر مجػاؿ  0.000تساكم  (Sig). اليةاالحتم
0.05داؿ إحدائيان عند مستكل داللة  "  المبنى    االسػتجابةمتكسػط درجػة  أفممػا يػدؿ عمػى 

ىناؾ مكا قة مف  أفكىذا يعني  3ليذا المجاؿ قد نقص جكىريان عف درجة المكا قة المتكسطة كىي 
ابقة الذكر بدرجػة طرؽ التغطية لأل نية الداخمية س أفقبؿ أ راد العينة عمى  قرات ىذا المجاؿ. أم 

 قميمة. 
  كيمجأ كثير مف قطاع غزة مكشك و   مباني ي  األ نيةغالبية  أفبيتعح لنا  ستبانةاالمف نتيجة

  كذلؾ لندرة االراعي اليةالعامة الكبيرة كاالبراج الع األبنيةالمدمميف لعمؿ أ نية داخمية  ي 
مما يعطر الي  الي االستفادة مف كامؿ مساحة االرض  كافلساكارتفاع اسعارىا  حيث يمجأ 

ية كاتعح ذلؾ مف نتيجة مكشك ة بدكف تغط االحياف عمؿ ا نية داخمية  كلكنيا  ي غالب 
 .ستبانةاال

  كيعكد السبب  ي تالبكليكربكنيتغطية مف  استخداـو نادرا ما يتـ أنب ستبانةااليتعح مف نتيجة  
 بيذه المادة. األ نيةبشكؿ عاـ  كلعدـ كجكد ثقا ة تغطية ذلؾ لمكعع االقتدادم المتردم 
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 .اٌّجبٟٔ ألحذاٌخبسخٟ  ٌٍغبلفٌزص١ُّ  عبثمخ دساعخ رح١ٍ١ٍخٍِحك  4-1
75

 

تأثير تدميـ الغالؼ الخارجي لممبنى عمى "  افبعنك  االستفادة مف بحث ماجستيرسيتـ 
الدراسة   ي الي ىذا البحثتـ التطرؽ  " حيث لممستعمميفاالكتساب الحرارم كالراحة الحرارية 

  كقاـ بتحميؿ المباني ألحدقاـ الباحث بعمؿ دراسة تحميمية  كقدالدراسات السابقة   ى مفاألكل
 غالبية االحتماالت مثؿ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75

رأص١ش رظ١ُّ اٌغالف اٌخبسعٟ ٌٍّجٕٝ ػٍٝ االوزغبة اٌؾشاسٞ ٚاٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ  اٌؼ١غٛٞ، َ.ِؾّذ ػجذ اٌفزبػ، سعبٌخ ِبعغز١ش، " 

 ، و١ٍخ إٌٙذعخ، عبِؼخ اٌمب٘شح. ٌٍّغزؼ١ٍّٓ "

 ٌٍؾشاسح( اٌخٛاص اٌف١ض٠بئ١خ ٚاٌؾشاس٠خ ٌّٛاد اٌجٕبء ٚاٌّٛاد اٌؼبصٌخ 8-4: )جدكؿ                

 1998: د١ًٌ اٌؼّبسح ٚاٌطبلخ، عٙبص رخط١ؾ اٌطبلخ ، اٌمب٘شح ، ١ٌٛ٠ٛ اٌّظذس                       
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 نكع بمكؾ الحكائط الخارجية كتطرؽ لعدة خيارات  ي التحميؿ. -1
 الخارجية. اتنكع التشطيب -2
 تأثير كجكد أك عدـ كجكد الطبقة العازلة الخارجية. -3
 تغيير سمؾ الطبقة العازلة الخارجية.تأثير  -4

ال بد لنا مف   ىذه النقاط باختدار كحسب ما يتكا ؽ مع دراستنا استعراضيتـ  أفكلكف قبؿ 
جدكؿ   ي االعمىمعر ة الخكاص الفيزيائية كالحرارية لمكاد البناء كالمكاد العازلة لمحرارة  كمر ؽ 

مف حيث الكثا ة كالمكدمية الحرارية  كمكادفاتياكاع مكاد البناء المختمفة أنيكعح ( 4-8)
 .كالحرارة النكعية

   بخدكص حجر الخفاؼ االيتكنجlight Wight block 0.136 المكدمية الحرارية لو   إف w 
/ m0c – 0.132 w / m0c76 

 ٔٛع ثٍٛن اٌحٛائظ اٌخبسخ١خ.  4-1-3

 ي  استخدامان  األقؿك  استخدامان  األكثرمف حيث نكع البمكؾ  ستبانةاالالربط بيف نتائج تـ لقد 
 قطاع غزة  كقمنا بربط نتائج تحميؿ الدراسة السابقة المطابقة لنفس المكادفات كىي كالتالي:

  ي . نتيجتيا ت كان  ي قطاع غزة بخدكص نكع البمكؾ المستخدـ استبانة الباحثنتائج  
 دة.طبقة كاح بمكؾ اسمنتي ي قطاع غزة تستخدـ  المبانيى: غالبية األكل
 .light Wight block حجر الخفاؼ االيتكنج استخداـ: نادرا  ما يتـ ةثانيال

 .ما يقابميا مف الدراسة التحميمية السابقة 
 طبقة كاحدة. سـ 20مفرغ سمؾ  طكب اسمنتيى: األكل
 سـ طبقة كاحدة.20سمؾ  مفرغ اليكاطكب : ةثانيال

 البمكؾ االسمنتي ىك نفسو  ي الحالتيف. أفا تراض سيتـ  
كعميو   مفرغ ليكاىك طكب  تحميمولو مما تـ  مكادفة أقرب نكع  إفأما البمكؾ االيتكنج 
شيكعا  ي  األقؿك  األكثرالنكعيف السابقيف ىما  أف رعية  أساسسنقكـ بالعمؿ عمى 

                                                 
76 http://www.plenaegypt.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=38 
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اع غزة  التي سيككف ليا تأثير عمى جكدة البيئة عف قط بناء الحكائط  ي  ي ستخداـاال
 مثؿ العكعاء. األخرلطريؽ حماية المبنى مف المؤثرات الحرارية كالمؤثرات 

 طكب اسمنتي مفرغ كالذم سنعتبره  األكؿبكجكد مقارنة بيف حائطيف  األسفؿيتعح مف الشكؿ ب
طكب اليكا المفرغ كالذم  اآلخر  ي قطاع غزة  ك ستخداـالشائع اال البمكؾ االسمنتينفس نكع 
 .ستبانةاال ي غزة حسب نتائج  استخدامان  األقؿو بمكؾ خفاؼ ايتكنج ىك أنسنعتبره ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :تحميؿ نكع البمكؾ المستخدـنتائج 
و  ي استخدام عندما تـ أداءلو ا عؿ  كافطكب اليكا المفرغ ) الخفاؼ االيتكنج(   -

 U-Value 0.243 w/m2.k    الحرارية نتقاليةاالقيمة  ت كانالحكائط ك 
    قيمة  ت كانك  ـ الفراغات اليكائية داخؿ البمكؾ البمكؾ االسمنتي يعتمد عمى حج أداء -

 U-Value 0.328 w/m2.k            الحرارية  نتقاليةاال
 المادة أ عؿ لمعزؿ. ت كانكمما U-Value الحرارية نتقاليةاالكمما قمت قيمة : مالحظة

 ( رأص١ش ٔٛع اٌجٍٛن اٌّغزخذَ ػٍٝ عٛدح اٌج١ئخ ػٓ ؽش٠ك اداء اٌؾبئؾ.9-4: )جدكؿ            

 خبسعٟ ٌٍّجٕٝ ػٍٝ االوزغبة اٌؾشاسٞ ٚاٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ ٌٍّغزؼ١ٍّٓثؾش سعبٌخ ِبعغز١ش، رأص١ش رظ١ُّ اٌغالف اٌاٌّظذس:  
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  :اليةكيمكف قياسيا بالمعادلة الت

الحرارية نتقاليةاالقيمة   (U-value) ---- المقاكمة الحرارية (R-value): 
الحرارية اليةاإليد 77  k  تمثؿ بينما  Lسماكتيا 

و ال بد مف أدحاب القرار مف ميندسيف كجامعات كمعاىد  إن النتائج السابقةكبناءن عمى ىذه 
 ي تكديفيـ لممكاد أك  ي تدريس  االعتبار يأخذكا ىذه النتائج بعيف  أفال بد ليـ مف   بحثية

 الطالب كالميندسيف الخ.

 ٔٛع اٌزشط١جبد اٌخبسخ١خ. 4-1-2

  شيكعا  ي  األكثرمادة التشطيب مف حيث نكع  ستبانةاالنتائج  ربط أيعا حاكلنالقد
 تحميؿ الدراسة السابقة  مع ي قطاع غزة   استخدامان  األقؿك  قطاع غزة

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

                                                 
77   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9 

 ( رأص١ش اخزالف ِبدح اٌزشط١ت اٌخبسعٟ ػٍٝ عٛدح اٌج١ئخ ػٓ ؽش٠ك االداء اٌؾشاسٞ ٌٍّجٕٝ.10-4: )جدكؿ     

 ِبعغز١ش، رأص١ش رظ١ُّ اٌغالف اٌخبسعٟ ٌٍّجٕٝ ػٍٝ االوزغبة اٌؾشاسٞ ٚاٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ ٌٍّغزؼ١ٍّٓثؾش سعبٌخ  اٌّظذس: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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كلكننا كجدنا بعدـ كجكد مطابقة بيف الحالتيف كعميو سنقـك بالتعرؼ عمى نتائج الثالث حاالت 
المكعحة  ي الشكؿ السابؽ  كذلؾ مف حيث نكع مادة التشطيب الخارجية مع تثبيت جميع 

 النتائج كالتالي: ت كانكمنيا بناء البمكؾ الداخمي  كعميو  قد  األخرلالعكامؿ 
 كما ىك كاعح  ي الشكؿ السابؽ سـ5العازؿ مف البكلستريف سمؾ الحاالت الثالثة الالحقة   ي

نتيجة  ت كانسـ  قط  ك 15ف الخارج بحجر رممي سمؾ كسكة عازؿ البكلستريف م: ىاألكل
 U-Value 0.328 w/m2.kبقيمة  التحميؿ 

كسكىا حجر رممي تكسك عازؿ البكلستريف كي سـ10سمؾ  ة خارجيةثاني: بناء طبقة بمكؾ ةثانيال
 U-Value 0.397 w/m2.kبقيمة  نتيجة التحميؿ  ت كانك  سـ 4

نتيجة  ت كانسـ  ك 3يكسكىا قدارة اسمنية  سـ10ة خارجية سمؾ ثانيبناء طبقة بمكؾ  : الثالثة
 U-Value 0.243 w/m2.kبقيمة  التحميؿ 

  التشطيب الخارجي المستخدـنتائج تحميؿ نكع. 
 أفبيف النتائج كىذا يدلؿ عمى  0.1 لالفركقات بسيطة ال تتعد أفيتعح مف النتائج السابقة ب

ليس سمؾ كنكع التشطيب الخارجي  كسيتعح معنا ذلؾ  ي دراسة   ي العزؿ يساساألالعامؿ 
 .األخرلباقي العكامؿ 
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 .اٌؼبصٌخ ٌٍحشاسح طجمخ اٌجٌٛغزش٠ٓعّه   4-1-1

سيتـ تثبيت جميع العكامؿ مع تغيير  قط  ي سمؾ العازؿ مف تحميؿ الدراسة   ي الجزء االخير
 .األسفؿكىنا سنجد الفرؽ  ي النتائج  حسب ما ىك مكعح  ي الرسـ  ي الشكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رأص١ش رغ١١ش عّه اٌطجمخ اٌؼبصٌخ اٌخبسع١خ ػٍٝ عٛدح اٌج١ئخ ػٓ ؽش٠ك االداء اٌؾشاسٞ ٌٍّجٕٝ. (11-4: )جدكؿ      

 ثؾش سعبٌخ ِبعغز١ش، رأص١ش رظ١ُّ اٌغالف اٌخبسعٟ ٌٍّجٕٝ ػٍٝ االوزغبة اٌؾشاسٞ ٚاٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ ٌٍّغزؼ١ٍّٓ اٌّظذس: 
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 ( رأص١ش ٚعٛد اٚ ػذَ ٚعٛد اٌطجمخ اٌؼبصٌخ اٌخبسع١خ ػٍٝ عٛدح اٌج١ئخ ػٓ ؽش٠ك االداء اٌؾشاسٞ ٌٍّجٕٝ.12-4: )شكؿ

 اٌؾشاسٞ ٚاٌشاؽخ اٌؾشاس٠خ ٌٍّغزؼ١ٍّٓ ثؾش سعبٌخ ِبعغز١ش، رأص١ش رظ١ُّ اٌغالف اٌخبسعٟ ٌٍّجٕٝ ػٍٝ االوزغبةاٌّظذس:  

سـ 5بسمؾ  عازؿ بكلستريفسـ كأسفميا طبقة 15كجكد كسكة خارجية بالحجر الرممي  : معىاألكل
 U-Value 0.328 w/m2.k بقيمة  نتيجة التحميؿ ت كانك 
 نتيجة التحميؿ ت كانك  سـ3: نفس المكادفات السابقة مع عازؿ ةثانيال
 U-Value 0.47 w/m2.kبقيمة   

 نتيجة التحميؿ ت كانك  سـ2: نفس المكدفات السابقة مع عازؿ الثالثة
  U-Value 0.606 w/m2.kبقيمة   

  سمؾ البكلستريف العازؿ لمحراةنتائج تحميؿ. 
لو  كافسـ 3سـ الي سمؾ 5تغيير سمؾ الطبقة العازلة مف سمؾ  أفالنتائج السابقة بيتعح مف 

سـ الي 5مف  الحرارية نتقاليةاال  حيث قيمة تقميؿ U-Value الحرارية نتقاليةاالأثر كبير عمى 
سـ 5سـ الي 3و عند زيادة سمؾ العازؿ مف أن%  بمعنى 50سـ تدؿ القيمة الي أكثر مف 3
 %.50القدرة عمى العزؿ زادت   إف

 ٚخٛد أٚ ػذَ ٚخٛد طجمخ ػبصٌخ ِٓ اٌج١ٌٛغزش٠ٓ. 4-1-4

  ي الحالة االخير تـ دراسة كعيعة ىامة جدا كىي  ي حاؿ كجكد عازؿ بكلستريف أك عدـ كجكد
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البناء كالكسكة الخارجية  أف  حيث يتعح مف المقطعيف  ي الشكؿ العمكم ببكلستريفعازؿ 
أك عدـ كجكد  كلستريفبكالتشطيب نفس الشيء بالعبط  ما عدا الفارؽ الكحيد كىك كجكد عازؿ 

   كىنا يتعح التالي:بكلستريف
سـ 5 بكلستريف:  ي حاؿ نفس البناء كنفس المكادفات كنفس التشطيب مع كجكد عازؿ ىاألكل

 U-Value 0.328 w/m2.kبقيمة  تككف النتيجة كالتالي 
  بكلستريفكجكد عازؿ  عدـ:  ي حاؿ نفس البناء كنفس المكادفات كنفس التشطيب مع ةثانيال

 U-Value 1.219 w/m2.kبقيمة  تككف النتيجة كالتالي 

  كجكد أك عدـ كجكد عازؿ مف البكلستريف الحرارمنتائج تحميؿ. 
 ي  يساساألكجكد عازؿ حرارم ىاـ جدا كيكاد يككف ىك العامؿ  أفيتعح مف النتائج السابقة ب

كجكد عازؿ حرارم عمى الحكائط الخارجية  أىميةزيادة عزؿ المقطع بالكامؿ  كىنا تظير 
 .المبانيلمحدكؿ عمى بيئة داخمية جيدة داخؿ  مبانيلم

 :نتيجة عامة 
زيادة العزؿ  ي الحكائط  كبالطبع ما  ي  يساساألىك الالعب الحرارم العازؿ  أفكىنا يتعح ب

نا لعازؿ البكلستريف  ي الحكائط استخدام  كيتعح األسقؼينطبؽ عمى الحكائط ينطبؽ عمى 
ستككف نتيجتو ايجابية عمى  ه) المستشفى التركي الفمسطيني( كىذ  ي الدراسة التحميمية األسقؼك 

 يئة داخمية جيدة.تقميؿ حمؿ التبريد كالتد ئة داخؿ المستشفى  مما سيك ر ب
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 .( ػضي ٌٍحٛائظ ثطش٠مخ حذ٠ثخ ثغ١طخ ) ِٓ اٌجبحث رطج١م١خ ردشثخ ػ١ٍّخ 4-4

قاـ الباحث بعمؿ الدراسات النظرية الالزمة لمتعرؼ عمى مكاد كتقنيات البناء   أفبعد 
االطالع عمى الدراسات  أيعاك   المبانيكبعد التعرؼ عمى متطمبات تك ير بيئة جيدة داخؿ 

تقنيات كمكاد  استخداـالتي تكعح مدل  ستبانةاالالسابقة بيذا المكعكع   قد قاـ الباحث بعمؿ 
 .قطاع غزة مبانيبناء حديثة  ي 

 لتكفير بيئة داخمية جيدة. لجكء الباحث لعمؿ تجربة عممية تطبيقية مبررات 4-4-1
 يف نتيجة االستبانة التي قاـ بيا الباحث بأف العامؿ االقتدادم السيئ  ي قطاع غزة  حيث تب

ىك العامؿ الرئيسي  ي عدـ استخداـ تقنيات كمكاد بناء حديثة  ي غالؼ  العامؿ االقتصادم
التي  األخرلالمبنى لمحدكؿ عمى بيئة داخمية جيدة داخؿ المبنى  باإلعا ة طبعا لباقي العكامؿ 

 تـ تكعيحيا  ي نتائج االستبانة سابقا.
  جيد  كنتيجة  عازؿ حرارمي  ي تك ير بيئة جيدة ىك تك ير ساسلنا سابقا بأف العامؿ األتبيف

 الدراسة التحميمية السابقة بينت مدل أىمية استخداـ العازؿ الحرارم  ي حكائط كأسقؼ المبنى.
  كحديثة عمى كاجيات المباني    العازؿ بطرؽ بسيطةزيارة الباحث لتركيا كمعاينة الية استخداـ

 العمـ بأف ىذه الطريقة لـ تستخدـ سابقا  ي قطاع غزة. مع
  أدلالمفركض عمى قطاع غزة مف قكل الشر  ي العالـ   الحصارنتيجة االستبانة أظيرت بأف 

الي عدـ تك ر مكاد كتقنيات بناء حديثة بسبب الحدار  مما يجبرنا عمى التعامؿ مع ىذا الكاقع 
 قطاع غزة.كالتعامؿ مع مكاد البناء المتك رة  ي 

  ي  جرأة الباحثتجربة الباحث  ي االشراؼ عمى تنفيذ عكازؿ البكلستريف بطريقة جديدة  أدت الي 
 تنفيذ كتطبيؽ ىذا العزؿ بطريقة دحيحة  ال سيما كأنو لـ ينفذ  ي قطاع غزة سابقا.

 
الي  لأدكبناءن عمى االسباب سابقة الذكر كبناءن عمى تغير المناخ  ي قطاع غزة بشكؿ ممحكظ  

حاجة مبانينا لعزؿ جيد  لمحدكؿ عمى بيئة داخؿ المباني جيدة كتقميؿ تكاليؼ التكييؼ داخؿ 
 لذلؾ. األخرلالمباني  ىذا أف تـ تك ير الكيرباء كالمكاد 
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تطبيقيا  ي غالؼ المباني  ي قطاع غزة    كاف قد قاـ الباحث بعمؿ تجربة عممية باإلم 
كبتكاليؼ بسيطة  كتعتبر كاقعية ألف مكادىا متك رة الي حد ما  ي السكؽ  كذلؾ تكمفتيا بسيطة 

 المستخدمة لذلؾ. األخرلمقارنةن بالمكاد كالتقنيات 
  ىذه  القاىرة  كحسب نتيجةدراسة تحميمية سابقة لتدميـ غالؼ مبنى  ي كقد قاـ الباحث بإر اؽ

 الدراسة   قد تبيف لنا التالي :
كالحكائط   األسقؼعف  طريؽ  مباني ي تك ير بيئة جيدة ىك تك ير عزؿ جيد لم يساساألالعامؿ 

 ي نتيجة ذلؾ كاتعح  كالحكائط  األسقؼىك تك ير عازؿ حرارم  ي  ألىـالعامؿ ا أفب كقد اتعح
 ت كان( سابقا ك 4-3-4" بند ) البكليستريفمف سـ 5تحميؿ " كجكد أك عدـ كجكد طبقة عازلة 

 كالتالي: U-Value الحرارية نتقاليةاال نتيجة قيمة  
  بقيمة    كجكد عازؿ ي حاؿU-Value 0.328 w/m2.k . 
  بقيمة     عدـ كجكد ي حاؿU-Value 1.219 w/m2.k. 

نتيجة  ت كانلمحائط اك السقؼ كمما  الحرارية نتقاليةاالو كمما قمت قيمة أنككما أسمفنا سابقا ب
بغض النظر عف سمؾ الحكائط أك  كجكد عازؿ البكليستريفكىنا نؤكد بعركرة العزؿ أ عؿ  

 نكعيا أك عدد الطبقات كلكف يمكف االستعاعة عف كؿ ذلؾ بكجكد طبقة عازلة مف البكلستريف.

 اليات التنفيذ. 4-4-2
  يتـ عمؿ طبقة مف الالدؽ

عمى لكح مف  Glowاالسمنتي 
سـ حسب 5سمؾ  البكلستريف

عمؿ    بحيث يتـالدكرة المقابمة
ممـ قبؿ  6-5طبقة رقيقة حكالي 
 . تثبيتو عمى الحائط

  تـ تثبيت لكح البكلستريف سمؾ
سـ عمى حائط خارجي مف بمكؾ 5

بحيث يتـ  سـ 15اسمنتي سمؾ 
ة عمى الحائط ثانيعمؿ طبقة رقيقة 

( ػًّ ؽجمخ ِٓ اٌالطك االعّٕزٟ ػٍٝ ٌٛػ اٌجٌٛغزش٠ٓ                            42-4: )صكرة

 . اٌّظذس: اٌجبؽش

طبقة الالصؽ االسمنتي 
 عمى العازؿ
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  كيتـ تثبيتو ببراغي بالستيكية خادة لتقاـك عمى الحائط ثبت لكح البكلستريفيمف نفس المادة  ك 
 .( براغي عادية مجمفنو لعدـ تك ر البراغي المطمكبة  ي قطاع غزة استخداـتـ  ) الددأ

  شبؾ يتـ تثبيت شرائح مف
عمى لكح البكلستريف  الفيبرجالس

بالمادة الالدقة نفسيا  كذلؾ بعمؿ 
يقة مف المادة االسمنتية طبقة رق

شبؾ لتثبيت طبقة الالدقة  
عمى البكلستريف  حيث  الفيبرجالس

حا ظ ت شبؾ الفيبرجالس شرائح أف
 ةاإلسمنتيبقة القدارة عمى تماسؾ ط
 دكف تشققات.

 
  يتـ عمؿ طبقة قدارة اسمنية عادية

سـ  كؽ  1.2بسمؾ ال يقؿ عف 
 طبقة المادة االسمنتية الالدقة

  الرقيقة.
  نككف قد حدمنا عمى طبقة قدارة

 كدىانياتسكيتيا  كافباإلمعادية 
 أيعا كافباإلمك ممساء كما ىي  

عمؿ طبقة رشقة اسمنية بيعاء 
عمؿ طبقة  كافباإلم كقيا  أك 

  مرمرينا اك شمختا ايطالي.
 
 
 
 

( ػًّ ؽجمخ ِٓ شجه اٌف١جشعالط ػٍٝ ٌٛػ 43-4: )صكرة

 . اٌّظذس: اٌجبؽشاٌجٌٛغزش٠ٓ                            

عُ ِضجذ ػٍٝ ؽبئؾ 5( ٌٛػ ثٌٛغزش٠ٓ عّه 44-4: )صكرة

 . اٌّظذس: اٌجبؽشخبسعٟ.                           

 لكح بكليستريف
 سـ5سمؾ  

طبقة القصارة  طبقة فيبرجالس
 االسمنتية

 ٌٛذ ث١ٌٛغزش٠ٓ ػبصي

 ع3.5ُِغ طجمخ لصبسح عّه

 ِثجذ ػٍٝ اٌحبئظ اٌخبسخٟ
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 طريقة قياس تأثير العازؿ عمى السطح الداخمي لمحائط.

 مف اطكؿ الكاجيات تعرعا لمشمس  الكاجية   كىذهحائط جنكبي قيد الدراسة ىكالحائط 

 حيث تعتبر مددر تسربالداخمية لممبنى   كىي مف أكثر الكاجيات تأثيرا عمى البيئة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .مف الخارج الي داخؿ  راغات المبنى لمحرارة 
  قدارة  كطبقة س يبر جالالخارجي  كبعد عمؿ طبقة عمى الحائط بعد تثبيت لكح البكلستريف

 حائط بالكامؿ بشكؿ كاقعي. اسمنية كبمساحة دغيرة تحاكي تكسية
 ك ي مركز المكح  تـ تثبيت مقياس حرارة  ي الجية المقابمة لمكح البكلستريف مف الداخؿ 

لداقو عمى الحائطفترمكمتري  مباشرة.   كقد تـ تثبيتو كا 
  النا ذة لمحائط الداخمي  ككما ىك محدد  ي الدكرة  حرارةالتثبيت الترمكمتر لقياس  كافمتحديد تـ

البكلستريف  ؿالسفمي مف الدكرة مع تثبيت عاز  كافالمالمحدد العمكم بدكف عازؿ  ك  كافالمالعمكية 
 .داخؿ المبنى   أم مفلمحائط اآلخرالسطح تـ تثبيت الترمكمتر عمى  كلكف عمى الحائط 

( ِىبْ رضج١ذ اٌزشِِٛزش ٌم١بط ؽشاسح 46-4: )صكرة

اٌؾبئؾ ٌٚىٓ ِٓ اٌغبٔت االخش ٌٍؾبئؾ داخً اٌّجٕٝ.              

 . اٌّظذس: اٌجبؽش

( ِىبْ رضج١ذ اٌزشِِٛزش ٌم١بط ؽشاسح 45-4: )صكرة

اٌؾبئؾ ٌٚىٓ ِٓ اٌغبٔت االخش ٌٍؾبئؾ داخً اٌّجٕٝ.              

 . اٌّظذس: اٌجبؽش

رشِِٛزش ٍِظك ػٍٝ اٌؾبئؾ 

 ِمبثً اٌغٙٗ ثذْٚ ػبصي

 

رشِِٛزش ٍِظك ػٍٝ اٌؾبئؾ 

 ػبصي ِغِمبثً اٌغٙٗ 
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  لدرجة الحرارة النا ذة مف البمكؾ  يساساألسطح الحائط الداخمي ىك الناقؿ  أفبكما ىك معمكـ

 لداخؿ المبنى.
 كتـ أخذ قراءات كؿ ثالث ساعات لترمكمتر طكاؿ اليكـ كحتى غياب أشعة الشمس بساعتيفترؾ ا 

 ت كانك ـ   2014يكليك  8يكـ التجربة بتاريخ  كافك   عشر ظيران  ةثانيالابتداءن مف الساعة  
نالحظ  رؽ درجات الحرارة بيف المنطقة المعزكلة   كعميو األعمىحسب الجدكؿ  ي النتائج 

القراءات باالختالؼ  حيث  بدأتو بعد الساعة الثالثة عدرا أنكالمنطقة الغير معزكلة  حيث 
كتزداد درجة الحرارة كتستمر  ي  العمكم الغير معزكؿ  كافالميزداد نفاذ الحرارة الخارجية عبر 

الحائط المعزكؿ  أفالنفاذ الي السطح الداخمي مف الحائط حتى الساعة التاسعة مساءن   ي حيف 
 .كافالماليكاء  ي حرارة تتجاكز درجة حرارتو  لـ

 نتيجة التجربة:
  نفاذ الحرارة الخارجية الي داخؿ المبنى. يمنع أف وكانمبإسـ 5العازؿ بسمؾ  

 
 
 
 

 

درجة الحرارة 
 داخؿ المبنى

 الساعة
  12:00 

 ظيرا

 الساعة 
3:00  
 عدرا

 الساعة 
6:00  
 مساءن 

 الساعة 
9:00  
 مساءن 

 
 مالحظات

 درجة الحرارة
 بدكف عازؿ

    23       25       32       30    

 درجة الحرارة
 خمؼ البكليستريف

   23      25      26      25    

 (  عذٚي ٠ٛػؼ ٔزبئظ لشاءاد رشِِٛزش دسعخ اٌؾشاسح ػٍٝ عطؼ اٌؾبئؾ ِٓ اٌذاخً.13-4: )جدكؿ            

 . اٌّظذس: اٌجبؽش                                                                
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 ثبٟٔرح١ًٍ فمشاد اٌّدبي اٌشئ١غٟ اٌ  4-5

 رح١ًٍ فمشاد ِدبي "أُ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رٛاخٗ اٌّصُّ"  

متكسػط درجػػة  ت كانػػلمعر ػػة مػا إذا  Tاختبػار  اسػتخداـتػـ تحميػؿ   قػػرات المجػاؿ الثػػامف  كقػد تػػـ 
قمػت عػف أـ ال أـ زادت أك  3كدمت إلي الدرجة المتكسطة )المحايد( كىػي  مكا قة أ راد العينة قد

 ذلؾ.
  .المعكقات التي تكاجو المدمـ ألىـ ستبانةاالنتيجة  (14-4جدكؿ رقـ )

 
 ـ
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27.  

يتعرض قطاع غزة لحدار مستمر منذ 
الى ندرة مكاد ك تقنيات  أدلسنكات  8

 أفالبناء الحديثة م قطاع غزة  ك عميو 
الى عدـ اطالع  أدلحدار غزة 

الميندسيف المدمميف عمى ىذه 
 التقنيات

3.8226  7.080 .000 3 

28.  
لقد أثر الكعع االقتدادم الدعب  ي 

تقنيات  استخداـقطاع غزة سمبا عمى 
 بناء حديثة

4.4516  19.318 .000 1 

29.  
مكاد ك  استخداـعدـ اىتماـ المالؾ ب

 استخداـتقنيات حديثة أثر عمى عدـ 
 مكاد ك تقنيات البناء الحديثة

3.8710  7.654 .000 2 

تقنيات  استخداـعدـ اىتماـ المدمميف ب  .30
 5 005. 2.904  3.4032 البناء الحديثة

ثقا ة المجتمع بشكؿ عاـ قميمة  ي   .31
 4 000. 9.104  3.8065 االىتماـ بمكاد ك تقنيات البناء الحديثة

  000. 13.593  3.8710 جميع فقرات المجاؿ معان  
0.05المتكسط الحسابي داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  * . 
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لقد أثر الكعع االقتدادم الدعب  ي قطاع غزة سمبا عمى "  28لمفقرة المتكسط الحسابي  -
المتكسط الحسابي  أف( أم 5)الدرجة الكمية مف  4.45يساكم  "  تقنيات بناء حديثة استخداـ
تساكم  (Sig). اليةالقيمة االحتم أفك  19.31تساكم  T  قيمة اختبار %89.03النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عند مستكل داللة  0.000    أفمما يدؿ عمى 

 أفكىذا يعني  3ليذه الفقرة قد زاد عف درجة المكا قة المتكسطة كىي  االستجابةمتكسط درجة 
 ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة. 

 "  تقنيات البناء الحديثة استخداـعدـ اىتماـ المدمميف ب"  30لمفقرة المتكسط الحسابي  -
 أفك  2.904تساكم  T   قيمة اختبار 68.06%المتكسط الحسابي النسبي  أفأم  3.40يساكم 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحدائيان عند مستكل داللة  005.تساكم  (Sig). اليةالقيمة االحتم
0.05    ليذه الفقرة قد زاد جكىريان عف درجة  االستجابةمتكسط درجة  أفمما يدؿ عمى

 ىناؾ مكا قة مف قبؿ أ راد العينة عمى ىذه الفقرة.  أفكىذا يعني  3المكا قة المتكسطة كىي 
 أفك  3.87المتكسط الحسابي لجميع  قرات المجاؿ يساكم  أفكبشكؿ عاـ يمكف القكؿ ب -

القيمة  أفك  13.59تساكم  T%  قيمة اختبار  77.42المتكسط الحسابي النسبي يساكم 
 Sig). اليةاالحتم

 
   الكعع االقتدادم الدعب ىك الذم  أفالغالبية يعتقدكف ب أفب نتيجة االستطالع كيتعح مف

 ةثانيالتقنيات البناء الحديثة  ي غالؼ المبنى  كيأتي  ي المرتبة  استخداـقمؿ مف االىتماـ ب
 أفر عكا  ستبانةاالعدـ اىتماـ المالؾ يذلؾ  لكف غالبية الميندسيف الذيف ادلك برأييـ  ي ىذا 

 .  ي االعمى ستبانةااليككف الميندس المدمـ ىك السبب  ي ذلؾ   كيتعح ذلؾ  ي نتيجة 
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 الفصؿ
 األكؿ

 الفصؿ
 ثانيال

 الفصؿ
 لثالثا

 الفصؿ
 رابعال

غالؼ 
المبنى 
كتطكر 

العمارة في 
 فمسطيف

أنكاع مكاد 
البناء كتقنيات 

الحديثة في 
 غالؼ المبنى

العناصر المؤثرة 
عمى جكدة 
البيئة داخؿ 

 المباني
 

دراسة تحميمية 
تطبيقية 

لمستشفى 
الصداقة التركي 

الفمسطيني

 الخالصة الخالصة الخالصة

 لفصؿ الخامسا
النتائج 

 كالتكصيات 

 الخالصة

 

 

  النتائج كالتكديات -الفدؿ الخامس
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 الفصؿ الخامس
 ( النتائج كالتكصيات) 

 
  ر١ّٙذ

 النظرم بجزئية البحث نتائج عمي يشتمؿ حيثيشتمؿ ىذا الفدؿ عمى خالدة الرسالة  
التقنيات الحديثة عمى تدميـ الغالؼ الخارجي ك  أثر دراسةل البحث خمصحيث   كالتحميمي

 إلى التحميمية الدراسة ك النظرية الدراسة خالؿ مف تناكلو تـ كالذم مبانيتحسيف البيئة الداخمية لم

 .الفدؿ ىذا  ي ليا التعرض تـ كالتي كالتكديات العامة النتائج مف عدد

 -إٌزبئح: 5-3

 ثرأل  نظريةال دراسةال عمى اشتممت كالتي البحث مراحؿ خالؿ مف الدراسة تكدمت
 كالدراسة   مبانيالتقنيات الحديثة عمى تدميـ الغالؼ الخارجي ك تحسيف البيئة الداخمية لم

 ي  المبانيكذلؾ الدراسة التحميمية لغالؼ أحد  لمستشفى الدداقة التركي الفمسطيني  التحميمية
التي تـ عمميا بيذا  ستبانةاالالقاىرة  كذلؾ التجربة العممية التي قاـ بيا الباحث  كأخيرا 

تقنيات البناء الحديثة  ي غالؼ المبنى لمحدكؿ عمى بيئة  استخداـ بيدؼ كذلؾ الخدكص 
 :كىذه االستنتاجات كالتالي المبانيداخمية جيدة  ي 

مثؿ تحسيف مف خالؿ االعتماد عمى المدادر الطبيعية  المبانييتـ تك ير بيئة داخمية جيدة داخؿ  .1
مكاد كتقنيات بناء  خداـاستكحماية المبنى مف العكامؿ الخارجية ب كفاءة اليكاء الداخؿ لممبنى 

 حديثة.
ي عمى أساستعتمد بشكؿ  مبانيخدائص تحكـ غالؼ المبنى  ي تك ير بيئة داخمية جيدة لم أف .2

كتعتمد عمى العنادر المككنة لغالؼ المبنى    التقنيات المستخدمة  ي غالؼ المبنىك المكاد 
 :كمنيا

 المبنى. أسقؼ 

 .الحكائط الخارجية 

  الخارجية.النكا ذ كالفتحات 

 الداخمية المغمقة كالمفتكحة. األ نية 
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  ككمما قؿ سمؾ يمنع نفاذ الحرارة الخارجية الي داخؿ المبنى أفو كانمسـ بإ5العازؿ بسمؾ  .3
 . يتو لمعزؿ كما اتعح معنا سابقا  كىذه تعتبر مف النتائج الميمةكانمالعازؿ قمت ا

ي عف طريؽ تقميؿ الفتحات  ي الكاجيات التي يتـ التحكـ  ي حماية الحكائط مف االشعاع الشمس .4
االدمية  ي التدميـ  مف االشعاع الشمسي  أك عف طريؽ كسائؿ التظميؿ لكقت طكيؿتتعرض 

  .الشمسية الكاسرات مثؿاك االعا ية 

 لمكاد كتقنيات مختمفة عف المكاد التقميدية المبانيحاجة أدت التغيرات البيئية  ي قطاع غزة الي  .5
تؤثر بشكؿ كبير  بدأتلمقاكمة العكامؿ المناخية السيئة التي   كذلؾ المستخدمة  ي غالؼ المبنى

   ي قطاع غزة. مبانيعمى البيئة الداخمية لم

يا لمكاد كتقنيات بناء حديثة استخداممقياس تقدميا يعتمد عمى مدل  أفالعديد مف الدكؿ تعتبر ب .6
  ي غالؼ المبنى الخارجي.

كتقنيات بناء حديثة تساىـ كثيرا  ي تقميؿ استيالؾ كمية الطاقة الالزمة لتحقيؽ مكاد  استخداـ .7
 .المبانيجيدة داخؿ  بيئية داخميةراحة 

  المبانيتك ير بيئة داخمية جيدة داخؿ  اليةتجعمنا نعيد التفكير  ي  المنطقةمشكمة الكيرباء  ي  .8
 .مبانياستيالؾ الطاقة لمتقميؿ مكاد بناء كتقنيات جديدة تعمؿ عمى  استخداـكذلؾ ب

 كالسبب  ي ذلؾ ان دغير  يمثؿ جزءن  حديثةقطاع غزة مف مكاد كتقنيات  مبانيو  ي استخدامما يتـ  .9
 القطاع. كافلسالكعع االقتدادم الدعب الحدار ك نرجعو الي عدة عكامؿ اىميا  أفيمكف 

 يكيةكانميالدكف الحاجة الي التعقيدات  المبانيببساطة الحدكؿ عمى جكدة بيئة داخؿ  كافباإلم .10
 .كاالليكتركنية

مكاد حديثة  ي الحكائط  استخداـاعتمد مبنى المستشفى محؿ الدراسة  ي غال و الخارجي عمى  .11
 اليةذات  ع يكيةكانميالخارجية ك ي كسكة الحكائط الخارجية مثؿ الحجر الدخرم بتقنية تركيب 

ساعدت كثيرا عمى    كقدزؿ غير تقميدية بطبقات متعددةعكا سقؼجيدة لمعزؿ  كذلؾ استخدـ لأل
كالزجاج المزدكج المستخدـ كىك عازؿ  األلمنيكـحماية المبنى مف العكامؿ الخارجية  كذلؾ نكع 

باإلعا ة لعكازؿ حكائط القبك حيث استخدمت عكازؿ تكسكىا بطرؽ جديدة  أيعاجيد لمحرارة  
  يا  ي قطاع غزة.استخداممرة يتـ  ألكؿ
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 ي قطاع غزة تستخدـ البمكؾ العادم االسمنتي بطبقة  المبانيغالبية  أف ستبانةاالمف نتائج  .12
ما يتـ  أيعاحكائط مزدكجة كنادرا  استخداـ  كنادرا ما يتـ مبانيكاحدة لمحكائط الخارجية لم

ف االيتكنج مثال  كىذا ما يمزمنا بالبحث ع light blockبمكؾ عازؿ لمحرارة مثؿ بمكؾ  استخداـ
 خيارات بسيطة كرخيدة كمتك رة لمحدكؿ عمى النتائج المرجكة.

طار المنيـك عازؿ لمحرارة  ي أنيتعح  ستبانةاالمف نتائج  .13 و قميال ما يستخدـ زجاج مزدكج كا 
 التقميدم كالزجاج المفرد العادم. األلمنيكـ استخداـقطاع غزة  كالشائع ىك  مبانيغالبية 

قطاع غزة تستخدـ القدارة كالرشقة  مبانيتشطيب كاجيات غالبية  أف ستبانةاالمف نتائج  .14
(  يكيةكانمي) مثال كسكة بالحجر الدخرم بطريقة   كنادرا جدا ما تستخدـ الطرؽ الحديثة  التقميدية

 .تعمف عزؿ جيد عف البيئة الخارجية أف ي كسكة الكاجيات الخارجية كالتي مف الممكف 

بعزؿ مائي  قط  كال يكجد أم  األسقؼقطاع غزة تقكـ بعزؿ  مبانيغالبية  ستبانةاالمف نتائج  .15
 األسقؼ يةألىماىتماـ  ي عمؿ عكازؿ حرارية باإلعا ة لمعكازؿ المائية  مع تكعيحنا  ي البحث 

 .المباني ي تحقيؽ بيئة جيدة داخؿ 

ا ال تغطى بمكاد حديثة مثؿ البكليكربكنيت كغالب األ نيةعدـ االىتماـ بتغطية  ستبانةاالمف نتائج  .16
 .األ نية

  
 -اٌزٛص١بد: 5-2

 : رٛص١بد خبصخ ثبٌّٕٙذط اٌّصُّ.أٚالً 

 المستخدمة  ي غالؼ المبنى يعمؿ المدمـ عمى تكظيؼ المكاد كالتقنيات الحديثة أف .1
 ىذه المكاد. استخداـب تك ر بيئة مناسبة لشاغمي المبنى مبانيتاج أن ي 

لغالؼ  يعمؿ عمى البحث عف أحدث المكاد كالتقنيات أفال بد مف الميندس المدمـ  .2
 الجانب االعتبار  بعيف األخذالتي تمكننا مف الحدكؿ عمى بيئة مناسبة مع ك  المبنى

 االقتدادم.

مكاد بناء مناسبة  استخداـ أىميةيككف لممدمـ دكر  ي تكعية الزبائف حكؿ  أفيجب  .3
 ي غالؼ المبنى لتك ير بيئة داخمية جيدة داخؿ المبنى  كتكعيتيـ  ي مدل مساىمة 

 ذلؾ عمى المدل البعيد  ي تك ير الطاقة الالزمة.
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عادة ية كانبإمتقنيات حديثة تسمح  استخداـعركرة اىتماـ المدمـ  ي  .4 التفكيؾ كا 
 مستقبال. التركيب كاالستفادة منيا

 ثبٌدبِؼبد ٚا١ٌٙئبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجحث١خ. رٛص١بد خبصخ: بً ثب١ٔ

تطكر مناىجيا الخادة بمكاد التشطيبات  أفالجامعات كالييئات العممية  عمى يجب .1
 كتقنيات البناء الحديثة اخر كاحدث التقنيات.

تساىـ الجامعات كتشجع المدرسيف لدييا بحعكر المؤتمرات العممية الخادة بأحدث  أف .2
 ذلؾ سيعكد بالفائدة عمى الجامعة كالمجتمع بشكؿ عاـ. فناء  ألتقنيات مكاد الب

   الجانبارة الجكدة بالجامعة باالطالع كمتابعة مناىج التدريس الخادة بيذا تقكـ اد أف .3
 كالتأكد مف مدل تطكره كمكاكبتو لمتطكر العممي.

تعمؿ دكائر البحث العممي عمى تك ير المدادر العممية مف كتب كمجالت كمؤتمرات  أف .4
 .الجانبعالمية خادة بيذا 

تقكـ نقابة الميندسيف بعمؿ ندكات ككرش عمؿ لتكعية كتزكيد الميندسيف بالمعمكمات  أف .5
 الحديثة الخادة بمكاد كتقنيات البناء الحديثة.

ر الميندسيف لمدكؿ التي تقيـ مؤتمرات عممية تقكـ نقابة الميندسيف بتسييؿ سف أف .6
 ىندسية  كذلؾ لتشجيع الميندسيف عمى حعكر ىذه المؤتمرات.

تساىـ الجامعات كنقابة  أف كافباإلمقطاع غزة محادر منذ عدة سنكات   أفحيث  .7
الميندسيف بنقؿ كقائع المؤتمرات اليامة عف طريؽ الكسائؿ الحديثة مثؿ سكام بي 

 الكقت الحاعر أدبح سيال لمتقدـ الكبير  ي كسائؿ االتداؿ.كخال و كىذا  ي 

تساعد الفنييف عمى تعمـ اليات العمؿ  ي تقنيات  أفالجامعات كالييئات العممية  كافمبإ .8
البناء كالتشطيبات الحديثة   كذلؾ بعدة كسائؿ منيا دكرات خارجية كما ىك مخطط  ي 

أك عف طريؽ عمؿ كرش عمؿ  يـ يحعركف لمشركع مف ىذا النكعأنالمجتمع حيث 
 داخمية.

تجاه  كافلساتساىـ شركة الكيرباء مف الناحية الدعائية  ي تكعية  أفمف الممكف  .9
يخفؼ مف  أفو أنذلؾ مف ش فتقنيات بناء حديثة  ي غالؼ المبنى   أل استخداـ

 .المبانياالحماؿ الالزمة لتك ير بيئة جيدة داخؿ 
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 اٌّمببببٚالدٚشبببشوبد  لطببببع غبببضح ٚاٌف١ٕببب١ٓرٛصببب١بد خبصبببخ ثّٕٙذعبببٟ :  ثبٌثببببً 

 ٚاٌّٛاط١ٕٓ.

قبػػؿ طبقػػة  مبػػانيسػػـ عمػى الكاجيػػات الخارجيػػة لم5 بكلسػػتريفعػػازؿ  اسػػتخداـنكصػي ب
كذلػؾ سػيك ر العػػزؿ التنفيػذ سػػابقا   اليػةالباحػػث  كعػحكقػد   نكعيػػا كػافميمػػا  القصػارة الخارجيػة

ذلػػؾ يحتػػاج الػػي تكمفػػة  أفالعمػػـ بػػمػػع  بغػػض النظػػر عػػف نػػكع الحػػائط الخػػارجي كسػػمكو المطمػػكب 
 الفيبػػػرجالسىػػك طبقػػػة عػػػازؿ البكلسػػتريف كشػػػبؾ ك  الخارجيػػػةاعػػا ية عمػػػا نقػػكـ بػػػو  ػػػي تشػػطيباتنا 
يمكػف االسػتغناء عنػو باإلسػمنت العػادم بإعػا ة الغػراء  أيعػاكاالسمنت الالدؽ  كىذا االسػمنت 

التكمفػػػػة  أفكنعتقػػػػد بػػػ خمطػػػو بطريقػػػػة جيػػػدة المتعػػػارؼ عميػػػػو  ػػػي السػػػػكؽ المحمػػػي  كيػػػػتـ  االبػػػيض
  شيكؿ لكؿ متر مربع. 32حكالي االعا ية المطمكبة ىي 
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 ستبانةاالممحؽ 
 كالتحميؿ االحدائي
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 زةـغ –ة ــة اإلسالؿوـاجلاؿع                

 اـلوـات اؾعــــادة اؾدراسـعم                 

 ؼسم اؾعمارة -ؽلوة اهلندسة                 

 مساعول عبد اؾرمحن أبو سخولة .إاؾباحث / م.                                       

 

 ماجستٌر هندسة معـمارٌة – لمًـع ثـلبح استبانة:  الموضوع

في قطاع غزة مف تكفير المتطمبات  المباني مصمميتمكف  ما مدلٌذساعخ   عزجبٔخاال٠ٙذف 
 ؟ لممبنى الخارجي غالؼالتقنيات البناء الحديثة في  استخداـب كذلؾ المبانيالبيئية المناسبة داخؿ 

 

 

اٌٟ اٌّغبّ٘خ فٟ رؾغ١ٓ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ  رٙذف ٘زٖ اٌذساعخ  : ٔجزٖ حٛي ِٛضٛع اٌذساعخ

ٌّٛاد ٚرم١ٕبد اٌجٕبء اٌؾذ٠ضخ فٟ  اٌّجبِٟٔظّّٟ  اعزخذاَٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ِؼشفخ ِذٜ  ّجبٌٍٟٔ

إشراؼ  تحت كذلؾ، أُ٘ اٌّؼٛلبد رظ١ُّ اٌغالف اٌخبسعٟ ٌٍّجٕٝ ، وزٌه ع١زُ اٌزؼشف ػٍٝ 
 اليندسة  ي الماجستير درجة كذلؾ لنيؿ  فريد القيؽالدكتكر االستاذ ك  ،عبد الكريـ محسف االستاذ الدكتكر

 .بغػزة اإلسالمية بالجامعة المعػمارية

. 

 اليـك كالتاريخ:.....................................................................
 

     □ثىأن    □ذكر       ................................ .....................االسـ)اختيارم(:......
 ....................................................................:......... التخدص

 ................................................................:......... المؤىؿ العممي
 سنكات  5أكثر مف  □  سنكات               5أقؿ مف     □عدد سنكات الخبرة:       
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 ِٛاد اٌجٕبء اٌؾذ٠ضخ فٟ غالف اٌّجٕٝ                                                        اعزخذاَ : األٚياٌّحٛس         

 

 م
 اٌجٕذ

 ب١ٌخه ٌٍّٛاد ٚرم١ٕبد اٌجٕبء اٌزاعزخذاِِب ِذٜ 

 فٟ غالف اٌّجٕٝ

 دسعخ اٌّٛافمخ

 ثذسعخ

وج١شح 

 عذا

ثذسعخ 

 وج١شح

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ عذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

تشطيب 
الكاجيات 
 الخارجية

قدارة اسمنتية مع رشقة شبريز 
 خارجية

     

   اليةقدارة مرمرينا أك شمختا ايط
Italy coat plaster  

     

تكسية كتثبيت حجر دخرم 
محمي )خميمي( باإلسمنت 

 )الطريقة التقميدية(

     

      البكرسالفتكسية 

تكسية حجر دخرم 
محمي)خميمي( بطريقة البرك يؿ 

 خرسانةكالبراغي بدكف 
 (يكيةكانميال)الطريقة 

     

المزدكجة  األلمنيكـتكسية بالكاح 
Composite panel 

     

      عدـ تشطيب الكاجيات بام مادة 
نكع  2

كىيكؿ 
 الشبابيؾ
Aluminum 
Frame  

 
 
 

المنيكـ عازؿ لمحرارة بفادؿ 
 بكلي كربكنيت داخؿ االطار 

 

     

المنيكـ بدكف عازؿ كيستخدـ 
غزة  مبانيبشكؿ كبير  ي 

 )التقميدم(
 

     

إطار النكا ذ مف 
 البالستيؾ المقكل
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 م
 اٌجٕذ

 ب١ٌخه ٌٍّٛاد ٚرم١ٕبد اٌجٕبء اٌزاعزخذاِِب ِذٜ 

 فٟ غالف اٌّجٕٝ

 دسعخ اٌّٛافمخ

 ثذسعخ

وج١شح 

 عذا

ثذسعخ 

 وج١شح

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ عذا

 
3. 

 
بناء الحكائط 
الخارجية 
لممبنى 

 :استخداـب

 بمكؾ اسمنتي عادم
 مدنكع مف االسمنت 

 )حائط طبقة كاحدة(

     

 بمكؾ اسمنتي مزدكج
)حائطيف بينيما مسا ة 

  ادمة(

     

 حجر خفاؼ) ايتكنج(
 Light weight block   

     

 
4. 

 األ نيةتغطية 
الداخمية كجزء 
مف غالؼ 
 المبنى

 األلمنيـك ناء داخمي مغطى ب
 كالزجاج

     

       ناء داخمي مكشكؼ

  ناء داخمي مغطى
 بالبكلي كربكنيت 

     

 
5. 

 
نكع زجاج 
 الفتحات
 المستخدـ

      زجاج عادم مفرد شفاؼ

      زجاج مفرد منقكش )مبزر(

زجاج حرارم سيككريت 
Sekurit Glass 

     

      زجاج مزدكج عازؿ لمحرارة

 زجاج عاكس
Reflective Glass  
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 م
 اٌجٕذ

ه ٌٍّٛاد ٚرم١ٕبد اٌجٕبء اعزخذاِِب ِذٜ 

 فٟ غالف اٌّجٕٝ ب١ٌخاٌز

 دسعخ اٌّٛافمخ
 ثذسعخ

وج١شح 

 عذا

ثذسعخ 

 وج١شح

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ عذا

 
6. 

 
تشطيب 
سقؼ 
 المباني

عازؿ رطكبة )بكلكبيد 
 مثال(

     

عازؿ حرارة + رطكبة 
 بكلستريف)بكلكبيد + 

 أك كمكؿ مثال(

     

      بدكف عكازؿ
 
7. 

 
 كرة 

تدميـ 
 المبنى

 تدميـ ممتد رأسيا 
)المبنى عف كتمة 

 كاحدة(

     

 تدميـ ممتد أ قيا
) يتككف المبنى مف  

 عدة كتؿ مترابطة(

     

 

 

 المصمم تواجهأهم المعوقات التً  :  ثانًالالمحور 

 اٌجٕذ م

 دسعخ اٌّٛافمخ

 ثذسعخ

وج١شح 

 عذا

ثذسعخ 

 وج١شح

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

ثذسعخ 

ل١ٍٍخ 

 عذا

الي ندرة مكاد  أدل مماسنكات  8يتعرض قطاع غزة لحدار منذ   .1
 حدار غزة  إف  كعميو  ي غزةكتقنيات البناء الحديثة 

 .الي عدـ اطالع الميندسيف المصمميف عمى ىذه التقنيات أدل 

     

 استخداـا عمى لقد أثر الكعع االقتدادم الدعب  ي قطاع غزة سمبي  .2
 تقنيات بناء حديثة.

     

مكاد كتقنيات بناء حديثة أثر عمى عدـ  استخداـعدـ اىتماـ المالؾ ب  .3
 البناء الحديثة. مكاد كتقنيات استخداـ

 

     

 تقنيات البناء الحديثة. استخداـب عدـ اىتماـ المدمميف  .4
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 اٌجٕذ م

 دسعخ اٌّٛافمخ

 ثذسعخ

وج١شح 

 عذا

ثذسعخ 

 وج١شح

ثذسعخ 

 ِزٛعطخ

ثذسعخ 

 ل١ٍٍخ

ثذسعخ 

ل١ٍٍخ 

 عذا

ثقا ة المجتمع بشكؿ عاـ قميمة  ي االىتماـ بمكاد كتقنيات البناء   .5
 الحديثة.

     

 ؟مكاد كتقنيات البناء الحديثة  ي غالؼ المبنى استخداـتحد مف ما ىي أىـ المعكقات التي مف كجية نظرؾ   .6
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 

 

 : الثالثالمحور 

 يف املرحلة القاادمة. ادا أهم التوصيات واملقرتحات لتحسني األ
مكاد كتقنيات البناء الحديثة  ي الغالؼ  استخداـتعمؿ عمى تحفيز  أفيا أنالتي مف شما ىي أىـ التكديات كالمقترحات  

 ؟الخارجي
 

........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 
 

 

     شكرا" ؾكم ، و بارك اهلل ػوكم ، هنا ينتهي احلوار.

 

 سخولة.م.إمساعول عبد اؾرمحن أبو 
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 أسمكب الدارسة:
" مػػػدل تمكػػػف اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج الكدػػػفي التحميمػػػي كالػػػذم يحػػػاكؿ كدػػػؼ كتقيػػػيـ كاقػػػع  

تقنيػات البنػاء  اسػتخداـب المبػانيمف تكفير المتطمبات البيئية المناسبة داخؿ  المبانيمصممي 
يقػػػارف كيفسػػػر كيقػػػيـ أمػػػالن  ػػػي التكدػػػؿ إلػػػي  أفكيحػػػاكؿ المػػػنيج الكدػػػفي التحميمػػػي  الحديثػػػة" 

 تعميمات ذات معني يزيد بيا رديد المعر ة عف المكعكع.
 يف لممعمكمات:أساسكقد استخدـ الباحث مصدريف 

: حيػػػث اتجػػػو الباحػػػث  ػػػي معالجػػػة اإلطػػػار النظػػػرم لمبحػػػث إلػػػي مدػػػادر الثانكيػػػةالمصػػػادر  .1
لعربيػة كاألجنبيػة ذات العالقػة  كالػدكريات كالتػي تتمثػؿ  ػي الكتػب كالمراجػع ا الثانكيػة البيانات

كالمقػػػاالت كالتقػػػارير  كاألبحػػػاث كالدراسػػػات السػػػابقة التػػػي تناكلػػػت مكعػػػكع الدارسػػػة  كالبحػػػث 
 ترنت المختمفة.نكالمطالعة  ي مكاقع األ

 البيانػاتالتحميمية لمكعكع البحث لجأ الباحث إلػي جمػع  جكانبال: لمعالجة يةاألكلالمصادر  .2
ليػػذا الغػػرض  ككزعػػت  سػػتبانةاالالؿ يػػة مػػف خػػاألكل كػػأداة رئيسػػية لمبحػػث  دػػممت خديدػػا ن
  ي قطاع غزة.  المبانيعينة مف مصممي عمى 
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 مجتمع كعينة الدراسة 
 ؟؟؟يتمثؿ مجتمع الدراسة 

 اسػػتبانة 40طريقػػة العينػػة العشػػكائية  كتػػـ تكزيػػع عينػػة اسػػتطالعية حجميػػا  اسػػتخداـالباحػػث بقػػاـ 
لالختبػار تػـ  سػتبانةاال. كبعد التأكد مف ددؽ كسػالمة ستبانةاالالختبار االتساؽ الداخمي كثبات 

 %.؟بنسبة استرداد  استبانة 62عمى عينة الدراسة كتـ الحدكؿ عمى  استبانةتكزيع  
 
 

 :دراسةأداة ال
مػف تػكفير المتطمبػات البيئيػة المناسػبة  المبػاني" مدل تمكػف مصػممي حػكؿ   استبانةتـ إعداد 

 .تقنيات البناء الحديثة "  استخداـب المبانيداخؿ 
 

 اختيار المكضكع

Literature Review 

 تحديد المشكمة

 تعريؼ المشكمة

 كضع األىداؼ

 إعداد خطة البحث

 تكزيع االستبياف

 تصميـ االستبياف

البيانات ك تحميؿ 
 النتائج

 

 التكصيات

 شكؿ رقـ ) (: شكؿ يكضح مراحؿ إعداد الدراسة

 الدراسة الميدانية
 

 مقترح الرسالة

 اإلطار النظرم
 

الدراسة 
 االستطالعية

 

اختبار صدؽ 
 االستبياف

اختبار ثبات 
 االستبياف
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 الدارسة مف قسميف رئيسييف ىما: استبانةتتككف 
 كىك عبارة عف السمات الشخدية عف المستجيب : األكؿالقسـ 

 قػػػرة مكزعػػػة عمػػػى   31مػػػف  سػػػتبانةاالكىػػػك عبػػػارة عػػػف مجػػػاالت الدراسػػػة كتتكػػػكف  :ثػػػانيالقسػػػـ ال
 مجاليف رئيسييف ىما:

(  قػرة 36كيتكػكف مػف ) لمكاد ك تقنيػات البنػاء م غػالؼ المبنػى  استخداـمدل  :األكؿالمجاؿ 
 مكزعة عمى سبع مجاالت  رعية:

 ( فقرات7: تشطيب الكاجيات الخارجية كيتككف مف )األكؿالفرع 
 ( فقرات 3: نكع الييكؿ ك الشبابيؾ ك يتككف مف )ثانيالفرع ال

 ( فقرات 3كيتككف مف ) الثالث: بناء الحكائط الخارجية الفرع
 ( فقرات 3كيتككف مف ) الداخمية كجزء مف غالؼ المبنى األفنيةالرابع: تغطية الفرع 
 ( فقرات 5كيتككف مف ) الخامس: نكع تحات الزجاج المستخدـالفرع 
 ( فقرات 3كيتككف مف ) المبانيالسادس: تشطيب سقؼ الفرع 
  اففقرتكيتككف مف  السابع: فكرة تصميـ المبنىالفرع 

 
 (  قرات5كيتككف مف ) المعكقات التي تكاجو المصمـ: ثانيالمجاؿ ال

 
 
 

 (: درجات مقياس ليكرت1جدكؿ )
 

بدرجة قميمة  االستجابة
 جدا

بدرجة  بدرجة قميمة
 متكسطة

 بدرجة كبيرة كبيرةبدرجة 
 جدا 

 5 4 3 2 1 الدرجة
 
 

كبػذلؾ يكػكف الػكزف النسػبي  ػي ىػذه الحالػة  "  بدرجػة قميمػة جػدا " ( لالسػتجابة 1اختار الباحث الدرجػة )
 .االستجابة% كىك يتناسب مع ىذه 20ىك
 

 :Normality Distribution Test اختبار التكزيع الطبيعي  
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 K-S) )   Kolmogorov-Smirnovسػػمرنكؼ -ككلمجػػكركؼاسػػتخدـ الباحػػث اختبػػار 
Test النتػائج كمػا ىػي  ت كانػ  ك تتبػع التكزيػع الطبيعػي مػف عدمػو البيانػات ت كانػالختبػار مػا إذا

 مبينة  ي جدكؿ )(.
 جدكؿ )(

 يكضح  نتائج اختبار التكزيع الطبيعي

 اليةالقيمة االحتم المجاؿ ـ
(Sig.) 

 0.435  غالؼ المبنى  الحديثة فيمكاد ك تقنيات البناء  استخداـمدل   .1
 0.111  المعكقات التي تكاجو المصمـ  .2

 0.390 معان  ستبانةاالجميع مجاالت  
 

جميػع مجػاالت ل (.Sig) اليػةالقيمػة االحتم أفكاعح مف النتائج المكعحة  ي جدكؿ )( 
0.05مستكل الداللة أكبر مف  ت كانالدراسة    ليذه المجاالت يتبع  البياناتتكزيع   إفكبذلؾ

لإلجابة عمى  رعػيات الدراسػة المتعمقػة  العمميةاالختبارات  استخداـكبذلؾ سيتـ التكزيع الطبيعي 
 بيذا المجاؿ. 

 :اليةاإلحدائية الت األدكات استخداـكقد تـ  
ي أساسػػػػػالنسػػػػػب المئكيػػػػػة كالتكػػػػػرارات كالمتكسػػػػػط الحسػػػػػابي: يسػػػػػتخدـ ىػػػػػذا األمػػػػػر بشػػػػػكؿ  -1

 . ألغراض معر ة تكرار  ئات متغير ما كتفيد الباحث  ي كدؼ عينة الدراسة
 .االستبانة( لمعر ة ثبات  قرات Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كركنباخ -2
( لقيػػػاس درجػػػة Pearson Correlation Coefficientمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف ) -3

. كقػػد اسػػتخدمو الباحػػث االرتبػػاط: يقػػـك ىػػذا االختبػػار عمػػى دراسػػة العالقػػة بػػيف متغيػػريف
 ككذلؾ لدراسة العالقة بيف المجاالت. ستبانةلحساب االتساؽ الداخمي لال

متكسػػػػػط درجػػػػػة  ت كانػػػػػ( لمعر ػػػػػة مػػػػػا إذا T-Test)  ػػػػػي حالػػػػػة عينػػػػػة كاحػػػػػدة Tاختبػػػػػار  -4
أـ زادت أك قمػػت عػػػف ذلػػؾ. كلقػػػد  3لػػي الدرجػػػة المتكسػػطة كىػػػي قػػد كدػػػمت إ االسػػتجابة

 . ستبانةاالاستخدمو الباحث لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ  قرة مف  قرات 
( لمعر ة ما إذا Independent Samples T-Test)  ي حالة عينة عينتيف Tاختبار  -5

اسػتخدمو الباحػث . البيانػاتىناؾ  ركقات ذات داللػة إحدػائية بػيف مجمػكعتيف مػف  كاف
 لمفركؽ التي تعزل لممتغير الذم يشتمؿ عمى مجمكعتيف.
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( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحػادم -6
ىناؾ  ركقات ذات داللة إحدائية بيف ثالث مجمكعػات أك أكثػر مػف  كافلمعر ة ما إذا 

يػػػػػر الػػػػػذم يشػػػػػتمؿ عمػػػػػى ثػػػػػالث اسػػػػػتخدمو الباحػػػػػث لمفػػػػػركؽ التػػػػػي تعػػػػػزل لممتغ .البيانػػػػػات
 مجمكعات  أكثر.

 :ستبانةاالصدؽ 
مػا كعػعت لقياسػو  كقػاـ الباحػث بالتأكػد مػػف  سػتبانةاالتقػيس أسػئمة  أف سػتبانةااليقدػد بدػدؽ  

 بطريقتيف: ستبانةاالددؽ 
 صدؽ المحكميف:-1

     ؟متخددػيف  ػي   ؟عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف تألفػت مػف  ستبانةاالعرض الباحث 
(  كقػػد اسػػتجاب الباحػػث آلراء المحكمػػيف كقػػاـ بػػإجراء مػػا يمػػـز ؟كأسػػماء المحكمػػيف بػػالممحؽ رقػػـ )

 - ػػي دػػكرتو النيائيػػة  سػػتبانةاالمػػف حػػذؼ كتعػػديؿ  ػػي عػػكء المقترحػػات المقدمػػة  كبػػذلؾ خػػرج 
 (.؟ظر الممحؽ رقـ )أن
 صدؽ المقياس: -2

 Internal Validity: االتساؽ الداخمي أكالن 
مػع المجػاؿ الػذم تنتمػي  ستبانةااليقدد بددؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ  قرة مف  قرات 

كذلػػؾ مػػف خػػالؿ حسػػاب  سػػتبانةىػػذه الفقػػرة  كقػػد قػػاـ الباحػػث بحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لال اليػػة
 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. ستبانةاالمعامالت االرتباط بيف كؿ  قرة مف  قرات مجاالت 

 Structure Validityالصدؽ البنائي  :ان ثاني
التػي تريػد األداة  األىداؼيعتبر الددؽ البنائي أحد مقاييس ددؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ 

الكدػػػػكؿ إلييػػػػا  كيبػػػػيف مػػػػدم ارتبػػػػاط كػػػػؿ مجػػػػاؿ مػػػػف مجػػػػاالت الدراسػػػػة بالدرجػػػػة الكميػػػػة لفقػػػػرات 
 .ستبانةاال
  :Reliability ستبانةاالثبات  -3

أكثػػر  سػتبانةاالنفػس النتيجػة لػك تػـ إعػادة تكزيػع  سػتبانةاالتعطػي ىػذه  أف سػتبانةااليقدػد بثبػات 
يعنػػي االسػػتقرار  ػػي  سػػتبانةاالثبػػات  أفمػػف مػػرة تحػػت نفػػس الظػػركؼ كالشػػركط  أك بعبػػارة أخػػرل 

كعدـ تغييرىا بشػكؿ كبيػر  يمػا لػك تػـ إعػادة تكزيعيػا عمػى أ ػراد العينػة عػدة مػرات  ستبانةاالنتائج 
 ت زمنية معينة.خالؿ  ترا

 : نتائج االتساؽ الداخميأكالن 
كالدرجػػة  األكؿالفػػرع  - األكؿ( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ  قػػرة مػػف  قػػرات المجػػاؿ 2جػػدكؿ )يكعػػح 

 α= 0.05معػػػامالت االرتبػػػاط المبينػػػة دالػػػة عنػػػد مسػػػتكم معنكيػػػة  أفالكميػػػة لممجػػػاؿ  كالػػػذم يبػػػيف 
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ دادؽ لما كعع لقياسو.
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 (2جدكؿ )
 كالدرجة الكمية لممجاؿ األكؿ الفرع - األكؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 

 الفقرة ـ

ف 
سك

بير
مؿ 

معا
 

باط
الرت

ل
 

حتم
 اال

مة
القي

لية
ا

 (
Si

g
). 

 0.000* **612. قدارة إسمنتية مع رشقة  .1
 0.000* **570. اليةقدارة مرمرينا أك شمختا ايط  .2
 0.000* **691. حجرم محمي باإلسمنتتكسية ك تثبيت دخر   .3
 0.000* **611 بالبكرسالفتكسية   .4
 0.000* **681. خرسانةتكسية حجر دخرم محمي بطريقة البرك يؿ ك البراغي بدكف   .5
 0.000* **649. المزدكج األلمنيكـتكسية بألكاح   .6
 0.000* 537. عدـ تشطيب الكاجيات بأم مادة  .7

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  *
 

كالدرجػة  ثػانيالفػرع ال - األكؿ( معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ  قػرة مػف  قػرات المجػاؿ 3جػدكؿ )يكعح 
 α= 0.05معػػػامالت االرتبػػاط المبينػػػة دالػػة عنػػػد مسػػتكم معنكيػػػة  أفالكميػػة لممجػػاؿ   كالػػػذم يبػػيف 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ دادؽ لما كعع لقياسو.
 كالدرجة الكمية لممجاؿ ثانيال الفرع - األكؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 

 الفقرة ـ

ف 
سك

بير
مؿ 

معا
 

باط
الرت

ل
 

حتم
 اال

مة
القي

لية
ا

 (
Si

g
). 

 0.000* **541. كربكنيتألمنيكـ عازؿ لمحرارة بفادؿ بكلي  .1
 0.022* *351. عازؿ )التقميدم(ألمنيكـ بدكف   .2
 0.000* **581. إطار لمنكا ذ مف البالستيؾ المقكل  .3

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  *
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الفػرع الثالػث كالدرجػة  - األكؿ( معامػؿ االرتبػاط بػيف كػؿ  قػرة مػف  قػرات المجػاؿ 4جدكؿ )يكعح 

 α= 0.05معػػػامالت االرتبػػاط المبينػػػة دالػػة عنػػػد مسػػتكم معنكيػػػة  أفالكميػػة لممجػػاؿ   كالػػػذم يبػػيف 
 كبذلؾ يعتبر المجاؿ دادؽ لما كعع لقياسو.

 (4جدكؿ )
 الثالث كالدرجة الكمية لممجاؿ الفرع - األكؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 

 الفقرة ـ

ف 
سك

بير
مؿ 

معا
 

باط
الرت

ل
 

حتم
 اال

مة
القي

لية
ا

 (
Si

g
). 

 0.038* *293. اسمنتي عادمبمكؾ   .1
 0.000* **767. بمكؾ اسمنتي مزدكج  .2
 0.000* **827. حجر خفاؼ )ايتكنج(  .3

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  *
 

الفػػرع الرابػػع كالدرجػػة  - األكؿ( معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف كػػؿ  قػػرة مػػف  قػػرات المجػػاؿ 5جػػدكؿ )يكعػػح 
 α= 0.05معػػػامالت االرتبػػاط المبينػػػة دالػػة عنػػػد مسػػتكم معنكيػػػة  أفالكميػػة لممجػػاؿ   كالػػػذم يبػػيف 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ دادؽ لما كعع لقياسو.
 (5جدكؿ )
 الرابع كالدرجة الكمية لممجاؿ الفرع - األكؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 

 الفقرة ـ

ف 
سك

بير
مؿ 

معا
 

باط
الرت

ل
 

حتم
 اال

مة
القي

لية
ا

 (
Si

g
). 

 0.000* **699. ك الزجاج األلمنيـك ناء داخمي مغطى ب  .1
 0.000* **607.  ناء داخمي مكشكؼ  .2
 0.000* **424. ربكنيتالبكليك ناء داخمي مغطى   .3
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 . α= 0.05االرتباط داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  *
 

الفرع الخػامس كالدرجػة  - األكؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ  قرة مف  قرات المجاؿ 6جدكؿ )يكعح 
 α= 0.05معػػػامالت االرتبػػاط المبينػػػة دالػػة عنػػػد مسػػتكم معنكيػػػة  أفالكميػػة لممجػػاؿ   كالػػػذم يبػػيف 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ دادؽ لما كعع لقياسو.
 (6جدكؿ )

 الخامس كالدرجة الكمية لممجاؿ الفرع - األكؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 

 الفقرة ـ

ف 
سك

بير
مؿ 

معا
 

باط
الرت

ل
 

حتم
 اال

مة
القي

لية
ا

 (
Si

g
). 

 0.000* **452. زجاج عادم مفرد شفاؼ  .1
 0.000* **567. زجاج مفرد منقكش )مبزر(  .2
 0.000* **535. تسيككريزجاج حرارم   .3
 0.000* **629. زجاج مزدكج عازؿ لمحرارة  .4
 0.000* **430. زجاج عاكس  .5

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  *
 

الفػرع السػادس كالدرجػة  - األكؿ( معامؿ االرتباط بيف كؿ  قرة مف  قرات المجاؿ 7جدكؿ )يكعح 
 α= 0.05معػػػامالت االرتبػػاط المبينػػػة دالػػة عنػػػد مسػػتكم معنكيػػػة  أفالكميػػة لممجػػاؿ   كالػػػذم يبػػيف 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ دادؽ لما كعع لقياسو.
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 (7جدكؿ )

 السادس كالدرجة الكمية لممجاؿ الفرع - األكؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 

 الفقرة ـ

ف 
سك

بير
مؿ 

معا
 

باط
الرت

ل
 

حتم
 اال

مة
القي

لية
ا

 (
Si

g
). 

 0.000* **381. عازؿ رطكبة )بكلكبيد(  .1
 0.000* **538. عازؿ حرارة +عازؿ رطكبة  .2
 0.000* **406. بدكف عكازؿ  .3

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  *
 

الفػرع السػابع كالدرجػة  - األكؿ( معامؿ االرتبػاط بػيف كػؿ  قػرة مػف  قػرات المجػاؿ 8جدكؿ )يكعح 
 α= 0.05معػػػامالت االرتبػػاط المبينػػػة دالػػة عنػػػد مسػػتكم معنكيػػػة  أفالكميػػة لممجػػاؿ   كالػػػذم يبػػيف 

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ دادؽ لما كعع لقياسو.
 (8جدكؿ )
 السابع كالدرجة الكمية لممجاؿ الفرع - األكؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ 

 الفقرة ـ

ف 
سك

بير
مؿ 

معا
 

باط
الرت

ل
 

حتم
 اال

مة
القي

لية
ا

 (
Si

g
). 

 0.000* **483. عف كتمة كاحدة( عبارة تدميـ ممتد رأسيا  )المبنى  .4
 0.000* **655. )يتككف المبنى مف عدة كتؿ مترابطة(  تدميـ ممتد أ قيا  .5

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  *
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كالدرجػة الكميػة لممجػاؿ    ثػانياالرتباط بيف كؿ  قرة مف  قػرات المجػاؿ ال( معامؿ 7جدكؿ )يكعح 
كبذلؾ يعتبر المجػاؿ  α= 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستكم معنكية  أفكالذم يبيف 

 دادؽ لما كعع لقياسو.
 (7جدكؿ )

 كالدرجة الكمية لممجاؿ ثانيمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ ال

 الفقرة ـ

ف 
سك

بير
مؿ 

معا
 

باط
الرت

ل
 

حتم
 اال

مة
القي

لية
ا

 (
Si

g
). 

6.  
الى ندرة مكاد ك تقنيات البناء  أدلسنكات  8يتعرض قطاع غزة لحدار مستمر منذ 

الى عدـ اطالع الميندسيف  أدلحدار غزة  أفالحديثة م قطاع غزة  ك عميو 
 المدمميف عمى ىذه التقنيات

.639** *0.000 

تقنيات بناء  استخداـلقد أثر الكعع االقتدادم الدعب  ي قطاع غزة سمبا عمى   .7
 حديثة

.429** *0.000 

8.  
مكاد ك تقنيات  استخداـمكاد ك تقنيات حديثة أثر عمى عدـ  استخداـعدـ اىتماـ المالؾ ب

 البناء الحديثة
.543** *0.000 

 0.000* **661. تقنيات البناء الحديثة استخداـعدـ اىتماـ المدمميف ب  .9
 0.000* **683. ثقا ة المجتمع بشكؿ عاـ قميمة  ي االىتماـ بمكاد ك تقنيات البناء الحديثة  .10

 . α= 0.05االرتباط داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  *
 
 

 Structure Validity: الصدؽ البنائي ان ثاني
التػي تريػد األداة  األىداؼيعتبر الددؽ البنائي أحد مقاييس ددؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ 

الكدػػػػكؿ إلييػػػػا  كيبػػػػيف مػػػػدم ارتبػػػػاط كػػػػؿ مجػػػػاؿ مػػػػف مجػػػػاالت الدراسػػػػة بالدرجػػػػة الكميػػػػة لفقػػػػرات 
 .ستبانةاال

عنػػد دالػػة إحدػػائيان  سػػتبانةاالجميػػع معػػامالت االرتبػػاط  ػػي جميػػع مجػػاالت  أف( ؟يبػػيف جػػدكؿ )
 دادقو لما كعع لقياسو. ستبانةاالكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  α= 0.05مستكم معنكية 
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 جدكؿ )؟(
 .ستبانةكالدرجة الكمية لال ستبانةاالمعامؿ االرتباط بيف كؿ درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت 

 معامؿ بيرسكف المجاؿ الرقـ
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)اليةاالحتم

 0.000* **679.  لمكاد ك تقنيات البناء م غالؼ المبنى  استخداـمدل   .1
 0.000* **885.  المعكقات التي تكاجو المصمـ  .2

 . α=0.05االرتباط داؿ إحدائيان عند مستكم داللة  *
  
  :Reliability ستبانةاالثبات  -3

أكثػػر  سػتبانةاالنفػس النتيجػة لػك تػـ إعػادة تكزيػع  سػتبانةاالتعطػي ىػذه  أف سػتبانةااليقدػد بثبػات 
يعنػػي االسػػتقرار  ػػي  سػػتبانةاالثبػػات  أفمػػف مػػرة تحػػت نفػػس الظػػركؼ كالشػػركط  أك بعبػػارة أخػػرل 

كعدـ تغييرىا بشػكؿ كبيػر  يمػا لػك تػـ إعػادة تكزيعيػا عمػى أ ػراد العينػة عػدة مػرات  ستبانةاالنتائج 
 خالؿ  ترات زمنية معينة.

 الدراسة مف خالؿ طريقتيف كذلؾ كما يمي: استبانةكقد تحقؽ الباحث مف ثبات 
 
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامؿ ألفا كركنباخ   -أ

النتػػائج كمػػا ىػػي  ت كانػػ  ك سػػتبانةاالاسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس ثبػػات  
 (.؟مبينة  ي جدكؿ )

 (؟جدكؿ )
 ستبانةاالمعامؿ ألفا كركنباخ  لقياس ثبات 

معامؿ ألفا كركنباخ  المجاؿ ـ
 )الثبات(

1.  
لمكاد ك تقنيات البناء م  استخداـمدل 

  غالؼ المبنى 
749 

 732.  المعكقات التي تكاجو المصمـ  .2
  معان  ستبانةاالجميع مجاالت  

 الددؽ = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ* 
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مرتفعػة  ت كانػقيمة معامػؿ ألفػا كركنبػاخ  أف( ؟كاعح مف النتائج المكعحة  ي جدكؿ )
  معاممي الثبات كالددؽ مرتفع. أف. ستبانةاالمجاؿ مف مجاالت 

 
 :Split Half Methodالتجزئة النصفية  ةطريق -ب

)األسػئمة ذات األرقػاـ الفرديػة   كاألسػئمة ذات األرقػاـ  جػزأيفحيث تـ تجزئػة  قػرات االختبػار إلػي 
الزكجيػػة( ثػػـ تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػات األسػػئمة الفرديػػة كدرجػػات األسػػئمة الزكجيػػة 

 :Spearman-Brownبراكف   - أفكبعد ذلؾ تـ تدحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرم
2rمعامؿ االرتباط المعدؿ =  

1 r
معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات  rحيث  

 األسئمة الزكجية. كتـ الحدكؿ عمى النتائج المكعحة  ي جدكؿ )(
 

 (؟جدكؿ )
 ستبانةااللقياس ثبات التجزئة النصفية  ةطريق

معامؿ االرتباط  معامؿ االرتباط  المجاؿ ـ 
 المعدؿ

1.  
غالؼ  الحديثة فيمكاد ك تقنيات البناء  استخداـمدل 

 658.  المبنى 
.672 

 681. 671.  المعكقات التي تكاجو المصمـ  .2
   معان  ستبانةاالجميع مجاالت  

 
بػػراكف  -االرتبػػاط المعػػدؿ )بيرسػػكفقيمػػة معامػػؿ  أف( ؟كاعػػح مػػف النتػػائج المكعػػحة  ػػي جػػدكؿ )

Spearman-Brown).مقبكؿ كداؿ إحدائينا ) 
( قابمػػة لمتكزيػػػع. كبػػػذلؾ ؟ ػػػي دػػكرتيا النيائيػػػة كمػػػا ىػػي  ػػػي الممحػػػؽ ) سػػػتبانةاالكتكػػكف 

الدراسػػػة ممػػػا يجعمػػػو عمػػػى ثقػػػة تامػػػة بدػػػحة  اسػػػتبانةيكػػػكف الباحػػػث قػػػد تأكػػػد مػػػف دػػػدؽ كثبػػػات 
 كدالحيتيا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار  رعياتيا. ستبانةاال
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 خصائص كالسمات الشخصية الكصؼ اإلحصائي لعينة الدراسة كفؽ ال
 

 ك يما يمي عرض لعينة الدراسة ك ؽ الخدائص كالسمات الشخدية 
 
 تكزيع أفراد العينة حسب الجنس -

. اثنػػػاإل% مػػػف 6.5% مػػػف عينػػػة الدراسػػػية مػػػف الػػػذككر ك 93.5مػػػا نسػػػبتو   أفيبػػػيف جػػػدكؿ )( 
 التعميؽ 
 

 جدكؿ ) (: الجنس

النسبة المئكية  العدد الجنس
% 

 93.5 58 ذكر
ثىأن  4 6.5 

 100.0 62 المجمكع

 
 
 تكزيع أفراد العينة حسب التخصص -

% مػػف 56.5مػػا نسػػبتو  أف% مػػف أ ػػراد العينػػة ىػػـ مػػف المتخددػػيف  ػػي   ك  أفيبػػيف جػػدكؿ )( 
 % مف أ راد العينة مف تخددات أخرل.  .43.5ىناؾ  أفتخدص ىندسة معمارية   ك 

 جدكؿ )(: التخصص
المئكية %النسبة  العدد التخصص  

 56.5 35 ىندسة معمارية
 43.5 27 ىندسة مدنية
 100.0 62 المجمكع

 
 
 تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي -
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%  80.6كنسػبتيـ   البكػالكريكسمعظػـ عينػة الدراسػة مػف حممػة درجػة  أفيتعح مف جدكؿ )( 
% مػػف أ ػػراد 3.2مػػا نسػػبتو  أف أيعػػا% ىػػـ مػػف حممػػة الماجسػػتير   كتكعػػح النتػػائج 16.1 أفك 

 العينة دراسات عميا. 
 

 جدكؿ )(: المؤىؿ العممي
 النسبة المئكية % العدد المؤىؿ العممي
 80.6 50 بكالكريكس
 16.1 10 ماجستير
 3.2 2 دكتكراه
 100.0 62 المجمكع

 
 تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخبرة -

% مف عينة الدارسة عدد سنكات الخبػرة ليػـ أقػؿ مػف 22.6ما نسبتو  أفيتبيف مف جدكؿ )( 
 سنة  أكثر.  5% مف عينة الدارسة عدد سنكات الخبرة ليـ 77.4 أفك   سنكات  5

 
 جدكؿ )(: سنكات الخبرة

 النسبة المئكية % العدد سنكات الخبرة
 22.6 14 سنكات 5أقؿ مف 
 77.4 48 سنكات 5أكثر مف 

 100.0 62 المجمكع
 
 
 
 
 
 
 
 


