


 

 

 سكن طالبً للجامعة العربٌة الدولٌة الخاصة

ٌُعتبر السكن الطالبً حالً مالئماً و مناسباً للطلبة الذٌن ال تسمح لهم ظروفهم بالعودة للمبٌت مع 

ذوٌهم لبعد  المسافة بٌن الحرم الجامعً و مكان إقامتهم  الدائمة أو ألسباب أخرى تتعلق بهم، فمن 

خالل إقامتهم فً السكن الطالبً الجامعً ٌوفرون وقتا ثمٌناً كانوا ٌقضونه بالسفر ذهاباً و إٌاباً مع 

 أن مما ٌمكن أن ٌتعرضوا له من مخاطر الطرقات، و بالتالً و من خالل السكن الجامعً ٌمكنه

ٌتفرغوا للتحصٌل العلمً و ممارسة هواٌاتهم المفٌدة، و أٌضا فإن اإلقامة فً عمارة بٌئٌة توفر 

مناخاً جٌداً للدراسة و الراحة النفسٌة و الصحٌة و تساهم فً تقلٌل نفقات الجامعة مثل نفقات 

 . التكٌٌف و التدفئة و الكهرباء و النفقات الطبٌة

وقد راعٌنا فً تصمٌم هذا المبنى أن ٌوافق و ٌالئم الشروط البٌئٌة التً سٌرد ذكرها الحقا بحٌث 

 . نستطٌع أن نقول أنه بناء صدٌق للبٌئة

:  موقع البناء و أقسامه

 تقع أرض المشروع على أستراد درعا فً منطقة غباغب و تتوضع أرض المشروع فً غرب و 

%. 10 متر مربع و تمٌل األرض بنسبة 30000جوار بناء الجامعة و تمتد على مساحة 

الهدف من المشروع هو تأمٌن سكن  طالبً و ذلك لسهولة تحقٌق الغاٌة العلمٌة المرجوة من 

. الجامعة و نتٌجة لحاجة الجامعة لهذا السكن

 ( طالب300 طالبة، 250) طالب 550عدد الطالب اللذٌن ٌؤّمن المشروع سكن لهم 

% 10 متر مربع بمٌل 30000تمتد األرض على مساحة : البرنامج الوظٌفً

 متر مربع 10050مساحة األرض المبنٌة 

 متر مربع 37400المساحة اإلجمالٌة المبنٌة 

:   ٌتضمن المشروع

 سكن لطالب الذكور .

 سكن للطالب اإلناث .

 سكن للمعلمٌن .

 ًمبنى خدمً و ثقافً و صح .

 مطعم و محالت تجارٌة. 



 

:  ٌتضمن كتل الطالب السكنٌة ثالث نماذج من استودٌوهات السكن و هً كالتالً :سكن الطالب

 و ٌحتوي  (X 4 5) متر مربع بأبعاد 20ُمخصص لطالب واحد بمساحة : النموذج األول -1

 . خدمات صحٌة مستقلة مؤلفة من حّمام و مطبخ صغٌر3

 ٌحتوي على (X 4 7) متر مربع بأبعاد 28ُمخصص لطالبٌن بمساحة : النموذج الثانً -2

 .خدمات مشتركة بٌن الطالبٌن مؤلفة من حّمام و مطبخ مشتركٌن

 3ٌحتوي  (X 8 7) متر مربع بأبعاد 56ُمخصص ألربعة طالب بمساحة : النموذج الثالث -3

 .خدمات مشتركة بٌن الطالب األربعة و مؤلفة من حّمام و مطبخ مشتركٌن

: مؤلفة من بنائٌن و تحتوي على التالً :الكتل السكنٌة للذكور

 56غرفة سكنٌة لطالب واحد . 

 84غرفة سكنٌة لطالبٌن . 

 19غرفة سكنٌة ألربعة طالب . 

: مؤلفة من بنائٌن و تحتوي على التالً :الكتل السكنٌة لإلناث

 56غرفة سكنٌة لطالبة واحدة . 

 72غرفة سكنٌة لطالبتٌن . 

 12غرفة ألربعة طالبات . 

 

: تحتوي كتل الطالب السكنٌة على الفعالٌات التالٌة فً الطوابق األرضٌة

  بهو دخول ٌحتوي على استقبال و استعالمات و مقاعد انتظار إضافة إلى كونتوار

 .مراقب

  (سكن لطالبٌن+ سكن لطالب واحد )سكن لذوي االحتٌاجات الخاصة 

  متر مربع (60 إلى 40 ) بمساحة 4صاالت الستقبال الزوار عدد. 

  متر مربع عدد أربعة (60 إلى 50)ورشات لتنفٌذ األعمال الجامعٌة الطالبٌة بمساحة. 

  (.1عدد ) متر مربع 50مكتبة صغٌرة بمساحة 

  (.2مربع عدد ) متر 50صاالت إنترنٌت بمساحة 

  (.1عدد ) متر مربع 30بوفٌه بمساحة 

 خدمات صحٌة. 

: تتضمن أقبٌة الكتل السكنٌة على الفعالٌات التالٌة



  متر مربع20غرفة كهرباء بمساحة . 

  متر مربع20غرفة المراجل و الحّراق بمساحة . 

  متر مربع20غرفة التدفئة و التكٌٌف بمساحة . 

  متر مربع200 بمساحة إجمالٌة 10مستودعات عدد . 

  متر مربع تحوي على قسم رٌاضة بناء األجسام بمساحة 100صالة رٌاضٌة بمساحة 

 متر مربع لكل منها و 20 بمساحة 2 متر مربع، قسم رٌاضة الجودو عدد 60

 .باإلضافة لخدمات صحٌة

  متر مربع لكل منها30 بمساحة 2محالت بٌع أدوات رٌاضٌة عدد . 

: تتضمن الطوابق السكنٌة فعالٌات ثقافٌة و ترفٌهٌة

  متر مربع65صاالت انترنٌت بمساحة . 

  متر مربع50مكتبة صغٌرة بمساحة . 

  متر مربع40قاعة استماع موسٌقى بمساحة . 

  ٌّة  . متر مربع40بمساحة  (بلٌاردو، بٌنغ بونغ)قاعات رٌاض

  متر مربع20بوفٌه بمساحة . 

:  شقة  كالتال63ًو تتضمن  :سكن المعلمٌن

 شقة32 متر مربع تتضمن حمام و مطبخ، عدد الشقق 30بمساحة : شقة معلم أعزب . 

 متر مربع تتضمن خدمات صحٌة مستقلة، عدد 60بمساحة : شقة معلمٌن متزوجٌن 

 . شقة32الشقق 

: الخدمات الموجودة فً كتل المعلمٌن

  متر مربع لكل منها30 بمساحة 2غرف استماع للموسٌقى عدد . 

  متر مربع لكل منها30 بمساحة 2قاعات انترنٌت عدد . 

  متر مربع لكل منها30 بمساحة 2مكتبة صغٌرة عدد . 

  متر مربع لكل منها30 بمساحة 6قاعات زوار عدد . 

  متر مربع للواحدة30 بمساحة 4صاالت رٌاضٌة خفٌفة عدد . 

 خدمات صحٌة. 

 

  



 

 

 

: المبنى الخدمً و الثقافً و الصحً

: محتوٌات الطابق األرضً كالتالً

  متر مربع ٌحتوي على غرفة مدٌر و غرفة سكرتارٌة 180قسم اإلدارة العامة بمساحة 

 .و غرفة أرشف و غرفة دٌوان و قاعة اجتماعات

  متر مربع ٌحتوي على الفعالٌات التالٌة150القسم الصحً بمساحة : 

o  متر مربع21عٌادة عامة بمساحة . 

o  متر مربع40غرفة إسعاف بمساحة . 

o خدمات صحٌة. 

o  متر مربع320قاعة محاضرات بمساحة . 

: محتوٌات الطابق األول

  متر مربع مقسمة على قسمٌن، حٌث القسم األول بمساحة 320مكتبة مركزٌة بمساحة 

 متر مربع 140 متر مربع ٌحتوي على كتب علمٌة، و القسم الثانً بمساحة 180

 .ٌحتوي على كتب أدبٌة

 أماكن انتظار و استراحة. 

  متر مربع 60صالة انترنٌت بمساحة  

. غرف التدفئة و التبرٌد و غرفة الكهرباء و غرفة المراجل و مستودعات: محتوٌات القبو

 

 ٌحتوي المشروع اضافة الى ذلك على فعالٌات ترفٌهٌة  مؤلفة من

  ملعبٌن كرة سلة وملعب تنس  

  متر مربع ٌقع ضمن الساحة المركزٌة300مطعم بمساحة 

 محالت تجارٌة تتوضع فً قبو الكتلة السكن لالناث 

  ومسطحات مائٌة ةساحات خضراء  وممرات مشا

 



 

 جذور العمارة البٌئٌة

 

ظهرت العمارة البٌئٌة فً الحضارات القدٌمة فً صورة محاولة اإلنسان للتأقلم والتعاٌش فً بٌئته 

وتباٌنت صور هذا التأقلم من استخدام المواد المتاحة فً البٌئة المحلٌة 

فً العمران مرورا بطرق استخدامها وانتهاء باألسالٌب التً اتبعها 

للتعامل مع عناصر البٌئة ومحدداتها من األمطار والرٌاح والحرارة 

 ...وضوء الشمس وغٌرها

 

ففً مصر نجد أن إنسان الحضارات المصرٌة القدٌمة استخدم المواد 

المحلٌة وهً الطوب اللبن والبردي واألخشاب فً منظوماتهم 

المعمارٌة الخاصة مثل مساكن العمال فً حٌن استخدموا األحجار 

 .الطبٌعٌة ونحتوا فً الجبال منظوماتهم المعمارٌة المقدسة مثل المعابد

 

 

 

 والقباب مالقف الهواءوفً العمارة اإلسالمٌة اتجه إلى العدٌد من المعالجات البٌئٌة مثل استخدام 

وكل ذلك كان فً إطار تأقلم .. واألقبٌة والفراغات الداخلٌة وكذلك األخشاب فً المشربٌات وغٌرها

  .اإلنسان مع بٌئته

 

 

 

وكان هذا االتجاه سائدا على مر العصور واألزمان، فلم ٌتجه اإلنسان إلى تجاهل بٌئته مطلقا، وإنما 

 .إلى أن قامت الثورة الصناعٌة.... حاول بشتى الطرق التأقلم مع عناصرها

 

مفهوم البٌئة و مكوناتها 

: ٌمكن تقسٌم النظام البٌئً إلى ثالث مكونات رئٌسٌة و هً

ٌّز الذي تكون فٌه الحٌاة أو هو المحٌط الحٌوي: المحٌط الطبٌعً -1  .هو الح

ٌّز المحٌط الحٌوي مثل المدن و مراكز : المحٌط المصنوع -2 و هو ما صنعه اإلنسان فً ح

 .الصناعة و المزارع و شبكات المواصالت و شبكات المٌاه و الصرف و غٌر ذلك

و هو ما وضعه اإلنسان من نظم إلدارة العالقات بٌن المجتمع و : المحٌط االجتماعً -3

مكونات النظام البٌئً و العالقات بٌن أفراد المجتمع، و تنشأ المشكالت البٌئٌة نتٌجة خلل أو 



تدهور فً بعض التفاعالت التً تجري فٌما بٌن مكونات النظام البٌئً كأن ٌسمح اإلنسان 

 .فً إدارته للمحٌط المصنوع بممارسات تخرج إلى المحٌط الحٌوي فتلوثه و تفسده

 

العمارة كأحد مكونات البٌئة المصنوعة 

نتٌجة لدور العمارة البارز فً تكوٌن البٌئة المحٌطة و ما تسببه من بعض المشاكل و السلبٌات بها 

. فإن ذلك أّدى ألهمٌة دور المعماري و نشأة عمارة بٌئٌه ال تتنافر مع الظروف المحٌطة

العمارة البٌئٌة 

هً ثمرة تفاعل كامل و وثٌق بٌن المواطن و العوامل البٌئٌة من حوله و فرٌق التصمٌم البٌئً بقٌادة 

المهندس المعماري، و هً تلك العمارة التً توفر الحد الكافً لمتطلباته المعٌشٌة و الحد األدنى من 

. التلوث البٌئً و الحد المقبول من الشروط الصحٌة الالزمة لمعٌشته

االستدامة البٌئٌة   

تقوم على فكرة ترك األرض فً حالة جٌدة لألجٌال القادمة، فإذا أّدى اإلنسان نشاطه دون استنزاف 

: الموارد الطبٌعٌة أو إهدار البٌئة الطبٌعٌة ٌكون هذا النشاط مستدام طبٌعٌاً و ٌتم ذلك عن طرٌق

 .استخدام مواد قابلة للتدوٌر كلٌاً بعد االستهالك -1

 .الحفاظ على الطاقة و قابلٌة مخزونها للتجدٌد و المحافظة على البٌئة -2

 .تجمٌل البٌئة الطبٌعٌة -3

 .الحّد من استخدام المواد السامة تدرٌجٌاً وصوالً إلى إزالتها تماماً  -4

 

مبادئ العمارة المستدامة   

هً ممارسات البناء التً تسعى إلى الجودة 

ٌّة)المتكاملة   (االقتصادٌة، االجتماعٌة، البٌئ

بطرق واضحة، فاالستخدام المنطقً للمواد 

الطبٌعٌة و اإلدارة المالئمة للمبانً ٌسهم فً 

إنقاذ الموارد النادرة و تقلٌل استهالك الطاقة و 

تحسٌن البٌئة مع األخذ فً االعتبار دورة حٌاة 

ٌّة و الوظٌفة  المبنى كاملة و كذلك الجودة البٌئ

ٌّة و القٌم المستقبلٌة  .الجمال

 



استخدام الطاقة الطبٌعٌة  

ٌّة من خالل استخدام الطاقة للتبرٌد أو  ٌّة على اإلنسان و البٌئة المبن ٌظهر تأثٌر العوامل المناخ

ٌّة داخل المبنى"التدفئة لتوفٌر ما ٌطلق علٌه  ، والبّد من توضٌح استراتٌجٌات "الراحة الحرار

:  التصمٌم المناخً الواعً بالطاقة و الذي ٌسعى إلى تحقٌق هدفٌن وهما

ٌُراعً فً تصمٌم المبنى االستفادة  القصوى من االكتساب  -1 فً فصل الشتاء ٌجب  أن 

 .الحراري عن طرٌق اإلشعاع الشمسً مع تقلٌل فقد الحرارة داخل المبنى

ٌُراعى العمل على تجنب اإلشعاع الشمسً و  -2 فً فصل الصٌف حٌث ٌحتاج المبنى للتبرٌد ف

تقلٌل االكتساب الحراري و العمل على فقد الحرارة من داخل المبنى و تبرٌد فراغاته 

 .الداخلٌة بالوسائل المعمارٌة المختلفة

و بنظرة متأملة للمبانً الحدٌثة نجد أغلبها ٌعتمد فً التدفئة أو التبرٌد على مكٌفات الهواء 

: بالرغم من سلبٌاتها التً ٌمكن إٌجازها بما ٌلً

تعرض جسم اإلنسان إلى اختالفات كثٌرة فً درجات الحرارة بٌن المبنى المكٌف و  -1

 .الشارع مما ٌؤدي إلى ضعف مناعة الجسم للمٌكروبات

تساعد المكٌفات على دخول البكترٌا و األتربة إلى المبانً، كما ٌؤدي إغالق الغرف المكٌفة  -2

ٌّدة التهوٌة  .إلى زٌادة نسبة الملوثات المختلفة مقارنًة باألماكن الج

كلفة صٌانة المكٌفات مرتفعة و إهمال صٌانتها ٌؤدي إلى نمو البكترٌا و الفطرٌات الضارة  -3

 .باإلنسان

و بالرغم من كل األضرار و السلبٌات فإن االتجاه إلى استخدام المكٌفات ٌزداد باطراد،  فً حٌن أن 

الموارد و الطاقات الطبٌعٌة و التً تتمثل بالطاقة الشمسٌة و طاقة الرٌاح متوفرة فً بالدنا و ٌمكن 

استخدامها بأسالٌب تصمٌمٌة مبتكرة وهو ما كان ٌحدث فً المبانً القدٌمة التً كانت تستخدم مواد 

. بناء ذات سعة حرارٌة كبٌرة كالحجر أو الطٌن فتعمل على تأخٌر انتقال الحرارة إلى داخل المبنى

و من الطاقات الجدٌدة و المتجددة و التً ٌمكن استخدامها لتوفٌر طاقة نظٌفة قابلة لالستخدام 

بالمبانً السكنٌة و خصوصاً بالمناطق الرٌفٌة و هً طاقة الكتلة الحٌة التً ٌتم إنتاجها من المواد 

العضوٌة المتجددة ذات المنشأ النباتً و الحٌوانً، فالمخلفات الزراعٌة الناتجة من حصاد 

المحاصٌل ُتعتبر مصدراً هاماً من مصادر الطاقة الكامنة، و تعتبر تقنٌة إنتاج الغاز الحٌوي 

(Bio gas )  أحد أهم الوسائل لتوفٌر الطاقة النظٌفة و المتجددة باالستفادة من المخلفات و

ٌُعتبر وسٌلة ناجحة تساعد و  ٌّة إلى جانب القامة أٌضاً مما  ٌّة و الحٌوانٌة و النبات الفضالت اآلدم

 .تساهم فً نظافة البٌئة

 

 



الحفاظ على الطاقة 

ٌُصمم المبنى بأسلوب ٌتم فٌه التقلٌل من االحتٌاج للوقود اإلحفوري و االعتماد على  ٌجب أن 

الطاقات الطبٌعٌة فالمجتمعات القدٌمة فهمت و حققت هذا المبدأ فً أحٌان كثٌرة، فمنُذ أن اختار 

اإلنسان  سكن الكهوف المواجهة للجنوب الستقبال الشمس بدالً من الشمال كذلك ٌنصب سكان 

البادٌة خٌامهم باتجاه الجنوب لالستفادة من الشمس المنخفضة فً الشتاء و للوقاٌة من  الشمس 

. العالٌة فً فصل الصٌف

لقد تجاهلت الكثٌر من المبانً المعاصرة المناخ و عوامله فهٌمنت القشرة الزجاجٌة على مبانٌها و 

توجهت المساكن إلى الخارج و انكشفت فتحاتها على أشعة الشمس المباشرة مما أّدى إلى زٌادة 

النفاذ الحراري إلى الداخل بمقدار ٌفوق كثٌراً النفاذ الذي ٌحدث خالل األسطح المعتمة،  مما ٌنعكس 

سلباً على االقتصاد الوطنً و القطاع الكهربائً بصورة خاصة، لذا فالحد من تسرب أشعة الشمس 

ٌُفّضل استخدام العناصر النباتٌة  المباشرة عن طرٌق تضلٌل المبانً بواسطة كاسرات الشمس و هنا 

كاألشجار و الشجٌرات و المتسلقات دائمة الخضرة فً الواجهات الغربٌة و متساقطة األوراق فً 

. الواجهات الجنوبٌة

إن استخدام التصمٌمات التً تراعً البٌئة مع استخدام التكنولوجٌا الُمتاحة قد ٌخفض استهالك 

فً المبانً التجارٌة، و فً تقرٌر % 60فً المبانً السكنٌة و إلى % 70الطاقة بنسبة تصل إلى 

من اعتماد المملكة فً استهالك % 50 اقُترَح أن ٌكون 1988لقسم الطاقة فً المملكة المتحدة عام 

الطاقة على الموارد و الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسٌة و الرٌاح و األمواج و المساقط المائٌة 

ٌّة، كما ٌمكن خفض االستهالك الكهربائً باستخدام الخالٌا الشمسٌة التً ُتنتج الكهرباء  و الكتلة الح

. مباشرًة من ضوء الشمس

االستفادة من الطاقة الشمسٌة 

لقد أنعم هللا على منطقتنا العربٌة بشمس ساطعة تدوم حوالً 

تسعة أشهر فً العام، لذا ٌجب أن ُنحسن التعامل مع أشعة 

الشمس ة نّتقً ضررها على صحتنا و مبانٌنا، كما ٌجب علٌنا 

أن نستفٌد من هذه الطاقة المتجددة و نسخرها لرفاهٌة و صحة 

مواطنٌنا بالتركٌز على استخدام الخالٌا الشمسٌة و هً عبارة 

عن ألواح زجاجٌة حرارٌة ُتوضع بزاوٌة مائلة على أسطح 

المبانً و عندما تسقط أشعة الشمس على هذه األلواح تقوم 

بتحوٌلها إلى طاقة كهربائٌة ٌتم توصٌلها عبر أسالك كهربائٌة 

و موصالت ذات مواصفات خاّصة لنقل التٌار الكهربائً إلى 

أجهزة منظمات الشحن ثم ٌتجه التٌار بعد ذلك إلى البطارٌات 

التً تحتفظ بالطاقة الكهربائٌة و بعد ذلك ٌنتقل التٌار الكهربائً إلى محوالت خاصة بتحوٌل التٌار 

ٌُغذي األجهزة الكهربائٌة المنزلٌة، كما ٌمكن  المستمر القادم من بطارٌات الشحن إلى تٌار متناوب 



استخدام الطاقة الشمسٌة و بكفاءة عالٌة فً بالدنا فً تسخٌن المٌاه و قد َثُبَت أن لوحاً شمسٌاً 

من % 70إلى % 30بمساحة مترٌن مربعٌن موضوع على سطح أحد المنازل ٌمكن أن ٌوفر بٌن 

. الطاقة الالزمة لتسخٌن المٌاه على حسب موقع المبنى و كمٌة المٌاه المستخدمة

جودة الهواء داخل المبنى 

استفحلت مشكلة تلوث الهواء داخل المبانً مع زٌادة استخدام مواد البناء و التشطٌبات المخلّقة و 

كٌماوٌات البناء المختلفة و هذه المواد الغٌر طبٌعٌة تساهم فً تركٌز الملوثات فً الهواء و خلق 

ٌّة، و مما ٌزٌد المشكلة أن األبنٌة الحدٌثة تكون محكمة اإلغالق من أجل  بٌئة داخلٌة غٌر صح

ٌُساعد فً تركٌز الملوثات فً هذه المبانً . التحكم فً عملٌات التدفئة و التبرٌد مما 

إن التهوٌة الجٌدة للمبنى تساعد فً التغلب على تركٌز الملوثات فٌه، لذا ٌجب توجٌه فتحات المبنى 

إلى اتجاه الرٌاح السائدة مع الحرص على تواجد أكثر من فتحة فً كل غرفة لخلق تٌار هوائً 

ٌّة كالطوب و األحجار الطبٌعٌة و الخشب غٌر  مناسب، هذا و إن استخدام بعض المواد المسام

المدهون سٌكون له أثر كبٌر فً ضبط نسبة الرطوبة داخل المبنى، فهذه المواد تحتفظ بالرطوبة فً 

. مساماتها لٌالً و تنطلق هذه الرطوبة من مسام هذه المواد فً أوقات النهار الحاّرة

 

 

العزل الصوتً و الحراري و تجّنب الضوضاء 

للصوت تأثٌرات ملموسة على الصحة الجسدٌة و النفسٌة لإلنسان، فاألصوات العذبة و الجمٌلة لها 

تأثٌرات نفسٌة جٌدة بعكس األصوات العالٌة و الضوضاء التً ٌكون لها تأثٌرات ضارة، و توجد 

ثالثة مصادر رئٌسٌة للضوضاء داخل المبانً أولها الضوضاء اآلتٌة من خارج المبنى و الناتجة 

عن وسائل النقل و الورش الحرفٌة أو المصانع القرٌبة، أما المصدر الثانً فهو ناتج عن اهتزازات 

بعض األجهزة الكهربائٌة كالثالجات و الغساالت مثالً، وأّما المصدر لثالث فٌنتج من انتقال 

. الضوضاء من خالل الحوائط و األرضٌات من الشقق و الفراغات المجاورة

و على ذلك فإن كفاءة الجدران فً منع انتقال األصوات و الضوضاء ٌعتمد على كتلتها فالجدران 

األكبر سماكة تكون أفضل فً منع انتقال  الضجٌج، أما تأثٌر األرضٌات على انتقال الضوضاء فال 

ٌُفّضل  ٌعتمد على كتلتها بل على درجة امتصاص أسطح هذه األرضٌات للموجات الصوتٌة، لذلك 

ٌُعتبر أفضل دفاع ضد الضوضاء (كالسّجاد مثال) ماّصة للصوت إكساءاتاستخدام أرضٌات أو  ، و 

و عدم وصولها لداخل المبنى هو زٌادة المسافة بقدر اإلمكان بٌن مصدر الضوضاء و المبنى المراد 

حماٌته، أّما إذا تعذر ذلك فٌجب مراعاة بعض األسس التصمٌمٌة البسٌطة لتقلٌل الضوضاء، 

فزراعة األشجار و خاصًة ذات األوراق الكبٌرة فً جهة مصدر الضوضاء ٌمكنها التقلٌل من 

 متر ٌكون لها 15 إلى 6الضوضاء بامتصاصها، و زراعة أحزمة نباتٌة بجوار المبنى بمسافة 



ٌّن أن النوافذ الكبٌرة المساحة ذات اللّوح  أفضل التأثٌر فً خفض الضوضاء الواصلة للمبنى، كما تب

الزجاجً الواحد تنقل قسماً مهماً من الضجٌج إلى المبنى لذلك فإن استخدام الزجاج المزدوج العازل 

ٌخفف نسبة كبٌرة من الضجٌج، و الجدٌر بالذكر أن كل ما ٌنطبق على العزل الصوتً فهو ٌفٌد فً 

. العزل الحراري و ٌؤدي إلى تقلٌل استهالك الطاقة

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

: الطابع المعماري المتوافق مع البٌئة

ٌجب أن ٌتوافق الطابع المعماري للمبنى الصدٌق للبٌئة مع عادات و تقالٌد المجتمع الذي ٌستعمل 

هذا المبنى فهو ٌعكس صورة الحضارة اإلنسانٌة فً كل زمان و مكان و ٌمّس شخصٌة المجتمع و 

الفرد و ٌظهر ذلك فً استخدام أسالٌب معمارٌة تكٌفت مع ظروف البٌئة و مع فطرة اإلنسان و 

: ٌمكن إٌجاز العوامل التً تؤثر على الطابع المعماري فً مجموعتٌن رئٌسٌتٌن هما

 هً عوامل البٌئة الطبٌعٌة التً تحدد خواص المكان كالعوامل المناخٌة و :المجموعة األولى

. الجغرافٌة و مواد البناء المحلٌة، فهً إذاً ثابتة التأثٌر زماناً و مكاناً 

هً العوامل الحضارٌة الناتجة عن تفاعل اإلنسان مع بٌئته الطبٌعٌة و هً تشمل : المجموعة الثانٌة

ٌّة . العامل الدٌنً و االجتماعً و االقتصادي إلى جانب األفكار الفلسفٌة و العلمٌة و الفن

أما الطراز الدولً للعمارة الذي أماله المعمارٌون الغربٌون على المجتمع العالمً بغرض توحٌد 

الفكر المعماري و التخطٌطً فً جمٌع أنحاء العالم نجده أصبح مهٌمناً دون مراعاة االختالفات 



البٌئٌة و الحضارٌة و الثقافٌة لكل مجتمع لذا ٌجب البداٌة إلٌجاد طابع معماري للعمارة بما ٌتوافق 

. مع كل بٌئة بشقٌها الطبٌعً و الحضاري

: الحدائق

ٌُنظر لوجود الحدائق فً المدن و المبانً على  ٌُالحظ انخفاض الوعً الحضاري المعماري حٌث 

أنها رفاهٌة أو من الكمالٌات، فً حٌن أن المساحات الخضراء تعمل على تنقٌة الهواء من الغبار و 

األبخرة و المخلفات العدٌدة العالقة به، كما أن لها تأثٌر مباشر على تلطٌف الجو و تحسٌن المناخ 

المحلً خاصًة فً المناطق الحاّرة، إضافًة لألثر النفسً الجٌد على اإلنسان و كذلك الجوانب 

الجمالٌة للحدائق و المتعة البصرٌة و الروائح العطرة التً تنشرها النباتات و الزهور و تزودا الجو 

. كسجٌن نهاراً بغاز األ
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