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وأثره بيئيًا عمي التصميم الداخمي "  "التوافق التكنولوجي لخامات البناء  
Technological compatibility of building materials and its environmental 

impact on interior design 

  ألماظ عمي حممي فوزي أميرةم.د/ 
العالى التعميم وزارة -اإلسكندرية – مريوط كينج  والتكنولجيا لمهندسة العالى بالمعهد العمارة بقسم مدرس  

-الممخص:   
 تزايد إستيالكنا لمتكنولوجيا بكافة الماضية الثالثة العقود ،وخالؿ المستدامة والتنمية البيئة بقضايا متزايداً  اىتماما اآلف العالـ يشيد

و ذلؾ ناتج عف اختالؼ النمط الحياتي و الذي  ىناؾ اىتماما باستدامة العمارة و العمارة الداخمية ، يعد لـ متزايدة و صورىا بطريقة
 التي الموارد مف كثيراً  أف في المشكمة البيئية أولً  تتمخص أسباب الوقت في خطيرة بيئية ينتج عنو أزمات  استيالكي تحوؿ إلي نمط

 الوقت في بيئتنا منو تعاني الذي المتزايد بالتموث تتعمؽ و ثانياً  القريب، في المستقبؿ لمنفاد معرضة المسممات مف اآلف ىاوجود نعتبر
مشكمة  وتفاقـ بالدور البيئي الوعي ازدياد في  ننتجيا فأسيمت تمؾ العوامؿ الضارة التي الفضالت مف الكبير الكـ عف والناتج الحاضر
 .العمارة والعمارة الداخمية في و خاصة واستدامتيا البيئة عمى المطالب الحفاظ بروز و العالـ في التموث

و التي  متميزةالمشاريع ال خامات المتوافقة و ظير ذلؾ في الكثير مفتكنولوجيا البفي العقود األخيرة  ما عرؼالتطور ىذا تج عف فن
أبتداءا مف المراحؿ  لتصميميلفكر اا و اثراءمبادئ التصميـ البيئي  مما اثر في تطويرتقميؿ التموث و  محفاظ عمى البيئةل تيدؼ

مستدامة، لكف ىذه  فراغات داخميةمف أجؿ تحقيؽ توافقة مع البيئة المحيطة الم ءالبنا خامات باختيار انتياء و التصميـ األولى لعممية
ا برزت مشكمة البحث في إغفاؿ الجانب البيئي )األيكولوجي( المحمية ولـ تؤخذ بالجدية المطموبة ، مف ىن المحاولت محدودة في بيئتنا

 .التصميمية لتحقيؽ أبنية مستدامة أثناء العممية ءمواد البنا اختيارعند 

 .، البيئة المحميةالستدامة، لعولمة، االنظاـ األيكولوجي المتوافقة،التكنولوجيا  - الدالة:الكممات 

Abstract: - 

The world is now witnessing a growing interest in environment and sustainable development. 

Over the past three decades, technology consumption has increased in all its forms, and there 

is no longer any interest in the sustainability of architecture or interior architecture. This is 

due to different lifestyles that have become a consumption pattern resulting into serious 

environmental crises. At the present time, the causes of the environmental problem are; 

firstly, many of the resources that are consider to be a reality are likely to be depleted in the 

near future, and secondly, to the increasing environmental pollution caused by the harmful 

waste which people produce. Therefore, these factors contributed to the increased awareness 

of the environmental role, worsening the pollution problem in the world and the emergence 

of the demands of preserving the environment and sustainability, especially in architecture 

and interior architecture. 

As a result of this development, the technology of compatible materials appeared in recent 

decades. It appeared in many of the outstanding projects, which aims to preserve the 

environment and reduce pollution, thus influencing the development of environmental design 

principles and enriching the design thought starting from the early stages of the design 

process to the completion of the choice of building materials that are compatible to the 
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surrounding environment in order to achieve sustainable internal spaces. However, these 

attempts are limited in the local environment and have not been taken the seriously. 

 Therefore, the problem of the research emerged in the negligence of the environmental side 

(ecological) in the selection of the building materials during the design process to achieve 

sustainable buildings. 

 -البحث: مشكمة -
الفترة  فيتركيز الالتصميـ وتداعيات  في الستدامةلفكرة  مصممي العمارة الداخميةالمعمارييف و  استيعابدراسة مدى 

قد يحقؽ الرضا  والذيومحاولة تحقيؽ اإلبيار المعتمد عمى برامج اإلظيار  المعمارياإلنتاج  فيالحالية عمى تغميب فكرة 
 فيأصبحت ضرورة  والتيالمطموبة  الستدامةمواد وخامات ل تحقؽ  استخداـ فيلمعميؿ دوف النظر إلى أثر اإلفراط 

 .الفترة القادمة فيمشكمة العالـ بأسره  ىيقد تكوف  والتي ةضوء تناقص الطاق

  -: البحثهدف -2
أثر التكنولوجيا عمى العمارة الداخمية والخامات المستخدمة بيا وتسميط الضوء عمى امكانية تطويع تقييـ  ييدؼ البحث إلى

تكنولوجيا تصنيع الخامات لتتوافؽ مع البيئية وتمبي الحتياجات التصميمية البيئية دوف الضرار بالفكر التصميمي او 
ستبداؿ الخامات المصنعة الضارة بخامات موافقة مع البيئية ومواكبة لمتطور تحجيمو حيث انو بإمكاف المصمـ ا
 التكنولوجي في تصنيع الخامات البيئية.

 -البحث: منهجية  -3
 case studiesالمرتبطة الدراسات  وتحميؿ بعضالمنيج التحميمي المقارف عف طريؽ تحميؿ الفكار التصميمة  عمىأعتمد البحث 

 البيئي وتحقيؽ اتجاه العمارة الداخمية المتوافقة باستخداـ الخامات.ودورىا في تطوير الفكر التصميمي 
 

 -المقدمة: 
الوضاع التي تؤثر في نشاط الكائف الحي بحيث تنميو أو تعترض سبيمو فتتفاعؿ بالسمب او اليجاب البيئة ىي الظروؼ و 

، فالبيئة الستوائية ة قاعدة تحولت الي مسممات بديييةتوافؽ البناء مع البيئيعد حتياجات الفرد واىدافو وقدراتو، و مع ا
الحوائط ة عف األرض ذات األسقؼ المائمة و سبيؿ المثاؿ تتوافؽ معيا المباني الييكمية الخشبية المرفوع عمىالرطبة 

ي ل يتوافؽ معيا إل المباني عكس البيئة الصحراوية الت عمىتخمؿ اليواء منيا  عمىالمصممة مف مادة البوص لتعمؿ 
 .باني الحجرية المنحوتة مف الجباؿالخيمية او الم

مخامات لغير الواعي  الستخداـثـ تطور البناء في القرف العشريف فأصبح جزءا مف المشكمة أكثر مف كونو حال بسبب 
غير ذلؾ مف ات التدفئة والتبريد المختمفة و لمتقنيات الحديثة في التنفيذ وتقني غير المدروس الستخداـو  نظـ البناء الحديثو 

 .البيئة الطبيعة عمىاكات وعدواف انتي
العمارة الداخمية فارتبطت العمارة و  عمىفشاعت كممة التكنولوجيا بكؿ ما تحممو ابتكارات تصميمية أثرت بصورة كبيرة 

الستمرارية الحضارية  عمىلتؤكد  ألخراخدت في التطور مف جيؿ اخمي بقدرات النساف وثقافتو و تكنولوجيا الفراغ الد
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يفي  حتىوالمضموف  مؤكدات التصميـ الداخمي في الشكؿ تعدد إلىبعد التطور التكنولوجيا السريع مما ادي  وخاصة
 .بجميع اغراضو

تطويع التصميـ متطمبات واحتياجات المجتمع و  الداخمي معتوافؽ تكنولوجيا التصميـ ومف ىنا كانت اىمية تطويع و 
 .ظير مصطمح التكنولوجيا المتوافقةمف ىنا ؽ مع الفكر التصميمي المستقبمي ومراعاة البيئية المحيطة و وافتداخمي ليال

ولوجيا المتوافقة قاده و بدأه في الربعينات المعماري حسف فتحي و تبعو في ذلؾ عدد مف المعمارييف العالمييف نفاتجاه التك
أف البيئة الطبيعة مف شمس و رياح و تربة و الماء  اعتبرواو ىؤلء و غيرىـ ،  امثاؿ كريستوفر ألكسندر  و جوف تونر

باإلضافة الي الفكر النساني مف الموارد التي يمتمكيا البشر بالتساوي إلي حد كبير ، و نتيجة لتجاه  الكثير مف دعاوي 
في تنمية الفكر التصميمي  لستخدامياالمتقدمة الحداثة و المعاصر إلي نقؿ النماذج و الحموؿ التكنولوجية الخاصة بالدوؿ 

مما ادي الي استنزاؼ و فساد البيئة الطبيعية ، فظيرت اصوات تنادي بضرورة اعتماد كؿ بيئة عمي مواردىا الذاتية و 
 المحمية ، و محاولة تطوير التكنولوجيا التقميدية لتتوائـ مع البيئة بؿ و تنبع منيا .

توافقة باعتمادىا عمي المعطيات المحمية مف مواد و عمالة فتبني الميندس حسف فتحي في وقت و تتميز التكنولوجيا الم
دور الطبيعة في العممية البداعية فدعي إلي  إلظيارمبكر عالميا ىذا الفكر البيئي بما يشممو مف تجارب و تطبيقات 
متوافقة مع البيئة ، مشجعا الميارات المحمية عمي ابراز  احياء و تطوير أساليب البناء التقميدية باعتبارىا تكنولوجيا نابعة و

الخامات الطبيعية كالطوب المبف مف الطيف كمادة اساسية  استخداـإمكاناتيا في البناء و التشكيؿ فركز بصفة خاصة عمي 
 لتعمير قري الصحراء . (1)في اعادة تعمير قري الريؼ المصري و مادة الطفمة 

وجي الذي أصبح المحرؾ الرئيسي لنظريات التصميـ ، فالتصميـ الداخمي مرتبط بمستقبؿ التطور و نتيجة لمتطور التكنول
التكنولوجيا غالؼ تصميمي يجب  باعتبارمع الزمف سواء لو صفة العالمية او المحمية  متغيرالعممي و التكنولوجي كعامؿ 

طبيعة و قوانينيا و الستفادة مف التكنولوجيا الحديثة أل يعوؽ التفكير ، ليذا فقد نادي البعض إلي القتراب اكثر مف ال
بحيث أل تكوف قاصرة عمي توفير النواحي المادية فقط بؿ النواحي الوجدانية و الوظيفية ، فيذا التكامؿ العضوي بيف 

طور الذي يحقؽ الطبيعة والنساف مف جية اخري ، و بيف الطبيعة و التكنولوجيا الحديثة مف جية اخري ، يعتبر دافعا لمت
 بيئات متجانسة .

 
ف كانت التكنولوجية في بادئ األمر تمثؿ قيود و  التشكيؿ لدي المصمـ الداخمي األمر الذي أعطي حرية األبداع و  عمىا 

إلي تطوير  لمعمارة الداخمية مما أستدعي المجوء اإلنسانيعف التعبير  العجزالداخمية صفة الجمود و  لبعض الحيزات
التصميمية و الفكرية بحيث يمكنيا أف تخدـ القيـ التشكيمية و تعطي الحرية و البداع الفكري لممصمـ مع  التجاىات

 .لوجية المتاحة مع البيئة المحيطةالتكنو  التجاىاتمراعاة توافؽ 
 

                                                           
)1(

تؼرف اىطفيت اّٖا تيل اىَادة االرضٞت دقٞقت اىحبٞباث ٗػْذ تبيٞيٖا تصٞر ىذّت ٗترمٞبٖا االساسٚ ٕ٘ سٞيٞناث االىًَّ٘ٞ٘ اٗ  -:Clayالطفلة

اّٖا ػبارة ػِ ٍادة طبٞؼٞت تتَٞس بخاصٞت اىيذّٗت .ىٖا ترمٞب -اىَغْسًٞ٘ اىَائٞت.ٗاىطفيت ٍِ ٗجٖت اىْظر اىجٞ٘ى٘جٞت فتحَو ثالث ٍفإٌٞ اساسٞت :

 ّٚ اساسٔ ٍؼادُ ٍتبي٘رة اساسٖا سٞيناث االىًَّ٘ٞ٘ اىَائٞت ٗاحٞاّا سٞيٞناث اىَاغْسًٞ٘ اىَائٞت.ٍؼذ

ٌٍ  1/11فٞطيق ػيٚ مو صخر سائب ٍنُ٘ ٍِ حبٞباث قطرٕا اقو ٍِ  Clayاٗ صيصاه  Siltىٖا ّسٞج اساسٔ حبٞباث دقٞقت اىحجٌ.ٗىفظ غرِٝ 

ٍغ ت٘اجذ ٍؼادُ اخرٙ ٍثو  Clay mineralsاىَختيفت ٗاُ اغيبٖا ػبارة ػِ ٍؼادُ طْٞٞت  ٕٗٚ فٚ اىؼادة ػبارة ػِ فتاث اىصخ٘ر ٗاىَؼادُ

 اىن٘ارتس ٗاىَٞنا ٗاىفيسبار ٗبقاٝا ّباتاث ٍتحييت اٗ ٍتفحَت ٍٗ٘اد جٞرٝت.
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 جديدة إذا ما تغيرت الحقيقة انو مف الوجية التصميمية فإف أي مادة مف مواد البناء القديمة مف الممكف تحويميا إلي مادةو  
مادة قديمة  ااد البناء و ل يمكف القوؿ بأنيفمثاًل الخشب مادة أساسية مف مو  استخدامياطريقة تصنيعيا و بالتبعية طريقة 

إقامة مبني  البحث العممي و التكنولوجي عمي األخشاب و غيرىا أمكف في الربع الثاني مف القرف التاسع عشر و بتطور
وحدات خشبية و مف ثـ تحولت الخامة إلي خامة  باستخداـعمي شكؿ بالوف في أمريكا الشمالية  ضخـ ذو ىيكؿ خشبي

 .مطورة إنشائية
و في عصر الصناعة تحولت بعض المواد الطبيعية إلي مواد صناعية حديثة ، كالخرسانة المسمحة و الخامات البالستيكية 

ثر بالغ عمي البنية الداخمية لمفراغ .و قد لعبت التكنولوجيا دورا و المدائف التي استخدمت عمي نطاؽ واسع مما كاف لو أ
كبيرا في تجديد الشكؿ و التكويف المعماري داخميا و خارجيا مما نتج عنو انسيابية تصميمية لـ تكف متاحة مف قبؿ 

حيث أستغؿ مادة AntoniGaudí(2)في بعض أعماؿ انطوني جاودي  تأثيرهالخامات التقميدية و قد ظير  باستخداـ
 الخرسانة في تحقيؽ النسيابية العضوية في تصميماتو  و اعماؿ فرانؾ لويد رايت كما في مبني شركة جونسوف واكس 

Johnson wax company  الصباح و التي جمعت الشكاؿ النسيابية و اليندسية في لغة  بإكميؿالذي عرؼ تصميميا
 تشكيمية جديدة في ىذا الوقت .

 
 

لتطور التكنولوجي و ظيور الكثير مف التجاىات التصميمة البيئية اثبتت الدراسات عمي خامة الخرسانة الي ومع ا
استخدمت في العديد مف التصميمات كونيا احيانا ما تكوف غير متوافقة مع البيئية المحيطة بيا ، مما كاف لو اثر في 

ة الوزف و الشفافية التي يمكنيا اف تجمب فالي مميزاتيا التصميمة كخالدعوة لنتاج خامات اكثر توافقا مع البيئة باإلضافة 
سمات و صفات جديدة عمي التصميـ و تتطمب فقط رؤية بيئية تصميمة جديدة ، مما اوجد انماط و حموؿ جديد لممحددات 

توزيع الضوء و الشمس  العمارة الداخمية فحمت الحوائط الزجاجية المفرغة و الطوب الزجاجي محؿ الحوائط الصماء إلمكاف

                                                           
(2) 

ٍِ أشٖر اىَْٖذسِٞ اىَؼَارِٝٞ األسباُ تؼنس أػَاه غاٗدٛ أسي٘بٔ اىَؼَارٛ اىََٞس ٗاىفرٝذ ٍِ  -:(AntoniGaudíاودي )جأنطوني 

ه غاٗدٛ ّ٘ػٔ، ٗقذ ترمسث ٍؼظٌ أػَاىٔ فٜ برشيّ٘ت، ٗماُ ٍِ إٌٔ إّجازاتٔ فٖٞا مْٞست ساغرادا فاٍٞيٞا "اىؼائيت اىَقذست ". ٝظٖر فٜ ٍؼظٌ أػَا

ت ٗ تتَتغ أػَاه غاٗدٛ بجاربٞت ػاىَٞت، ْٕٗاك اىؼذٝذ ٍِ اىذراساث اىَخصصت ىفٌٖ ػَارتٔ ٗقذ قذً تقْٞاث اىشغف اىنبٞر اتجآ اىؼَارة ٗاىطبٞؼ

 ٗاىَنّ٘ت ٍِ بقاٝا اىقطغ اىخسفٞت. Trencadísجذٝذة فٜ ٍؼاىجت اىَ٘اد ٍثو بؼض اّ٘ع اىفسٞفساء اىتٜ تذػٚ 
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بقدر المستطاع في الفراغ الداخمي مع امكانية إضافة بعض التقنيات التكنولوجية عمييا لمتحكـ التاـ في عزليا لمحرارة و 
 smartو إستخداـ الزجاج المنفذ لالشعة البنفسجية  والزجاج الذكي  الحوائط الزجاجية المزدوجة البرودة ، مثؿ إستخداـ

glasses  كـ في شدة الضاءة الداخمية ، فنتج عف إستخداـ تمؾ المواد الشفافة مما خمؽ تشكيالت فراغية جديدة لمتح
باإلضافة الي إثراء اإلدراؾ الحسي بالفراغ الداخمي و كسر قاعدة المحددات الفراغية المنغمقة مف خالؿ ربط الداخؿ 

 (3لفراغ الداخمي كما في الشكؿ )بالخارج مع المحافظة عمي الخصوصية الوظيفية التي يتطمبيا ا

 

العناف  وأطمقتوبظيور المدائف والتي اعتبرت مف الخامات التي ادت الي حدوث ثورة تصميمة ومعالجات فراغية جديدة 
الرغـ مف ذلؾ ال اف المدائف اعتبرت مف المواد  وعمىسرعة التنفيذ وسيولة التشكيؿ  عمىالي الفكار التصميمية معتمدة 
 سريعة التأثر بالعوامؿ الجوية.

تطور التصميـ نجد انو قد تحدي البيئة و أساء  عمىما توصؿ لو النساف مف تطور تكنولوجي انعكس  عمىوبنظرة عامة 
سابقا و حاليا  استعمالتنافمعظـ  يمي،التصمعف البيئة فمـ تعد المميـ  بأفكارهالييا في اغمب الحياف و ابتعد المصمـ 

لمتكنولوجيا اوجدت فراغات تصميمية اعتبرت البيئية مجرد محدد خارجي ليا مما نتج عنو الكثير مف المثمة المعمارية 
خامات غير متوافقة مع البيئة  لستخداـو لكف غير متوافقة بيئيا نتيجة  ناجحةغير صحية و ظيور حموؿ تصميمة 

 المحيطة.

الىتماـ بالمواد الطبيعية كالطيف والطوب واألخشاب والبامبو ليعود ىذا  إلىالمصمموف في أوائؿ القرف الماضي  تجوا
الىتماـ في نياية القرف العشريف. فركزوا في العديد مف التصميمات عمى إبراز قوة الخامات وتحمميا مع إظيار إمكاناتيا 

ات ذات امكانيات عالية في التصنيع خام باستخداـالتشكيمية ثـ اتجو المصمموف إلي التعبير عف التكنولوجيا المتقدمة 
ولمخامات دور محوري في تحديد كفاءة المنظومة  وقدرة عالية في التشكيؿ ولو أنيا بعيدة عف البيئة الطبيعية المحيطة بيا،

التصميمية وتعد مف أىـ العوامؿ المؤثرة عمى البيئة المحيطة. ولذا يجب اختيارىا بمعايير دقيقة مف ناحية مواصفاتيا 
.  كما وفرت الطبيعة لممصمـ خامات تناسب ومفيـو تصميـ النظاـ اإلنساني *البيئيةومواصفاتيا لمادية العامة ا

.. (Recyclables)وعمى إعادة التدوير  (Renewable). فمنيا الخامات ذات القدرة عمى التجدد المستقبمي.اإليكولوجي 
 الطبيعية.يضر بتوازف البيئة  وعمى المصمـ اختيار الخامة المالئمة لتصميمو بما ل
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مع النظـ اإليكولوجية وتتوافؽ ىي الختيار األمثؿ فيي تتناسب  (Local materials)الخامات المحمية وتعتبر  -
. حيث يحقؽ استخداميا توافقًا في اإلحساس بالمكاف بصورة طبيعية فيو.وىي األمثؿ لممناخ التي تتواجد  –الطبيعية 

وتمتزج تقنيات وأشكاؿ جديدة مع القديمة إف أعطت شكؿ الخامات المحمية وترتبط بالحدود اإلنسانية الموروثة فييا. كما 
حضارية.. حيث تربطنا الخامات جانب الفوائد الجتماعية، والقتصادية وال إلىوالتموث ذلؾ  الطاقة،أنيا تقمؿ مف استيالؾ 

تأثير لتوازف الرطوبة  –خواص تخزيف حراري  –لو مزاياه البيئية  (:adobe)بالمكاف مثؿ استخداـ القش قوالب بناء الطيف 
 ليكوف مكوف تصميمي ىاـ ومف أفضؿ خامات العزؿ الحراري. 

 

 

وقد ظير مصطمح الخامات الخضراء أو " الخامات  Green Materialsكما ظير تصميما ما عرؼ بالخامات الخضراء 
الصديقة لمبيئة " لتعريؼ الخامات الجديدة ذات المسؤولية البيئية والتي أعطت لممصمـ رؤى تصميمية جديدة لمتكويف 
المعماري والداخمي ولكف يجب توفر الفيـ لدى المصمـ إلمكانية استخداـ ىذه الخامات لموصوؿ ألقصى استفادة مف 

 يا فالمباني تحيا وتتغير كالكائنات الحية ولذا يجب أف تصمـ التكوينات مف خامات قابمة لمتغير.خواص

 -: أف تتوفر بيا المعايير التالية لستخداميا في التكويف ذو البنية اإليكولوجيةويجب 

o  تحقيؽ فعالية الموارد(Resource Efficiency)  وتحقيؽ فعالية الطاقة(Energy Efficiency:) عمى  باحتوائيا
معادة  –متوفرة محميا  –طبيعية ، عمميات تصنيعيا ل تستيمؾ طاقة ول تخمؼ نفايات وانبعاثات  –عناصر معادة التدوير 

 المتانة .  –قابمة إلعادة الستخداـ والتدوير  –التصنيع 
o  تحقيؽ كفاءة اليواء الداخمي(IAQىي ) ( اختصار لػInterior Air Quality ) ءة ىواء الفراغ الداخمي:  بحيث أو كفا

 ذات صيانو قميمة الخ ...  –مقاومة لمرطوبة  –انبعاثات كيميائية ضعيفة  –تكوف الخامة قميمة أو منعدمة السمية 
o  ( ليا خواص مناخيةWeathering characteristics   . مناسبة وتحقؽ توازف حراري ) 
o  عادة تركيب العناصر / الفراغات /  –الفراغية  –إيجاد الحموؿ التصميمية ) الخارجية التقنية ( إلمكانية فصؿ وا 

 الخامات 
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الحاسب  ، فأنتجت عددًا مف الخامات الحديثة والمطورة والتي يؤديوالتنفيذية طفرة في مواد البناء ولقد أحدثت الثورة الرقم
، فنفس المواد كالخرسانة المسمحة أو الحديد أو الخشب أو البامبو ىي مواد قديمة وتستخدـ منذ مدة اآللي فييا دورًا كبيراً 

امات جديدة فظير ما عرؼ بخامة طويمة ولكف بفضؿ التكنولوجيا يتـ تحسيف ىذه الخواص فتصبح ليذه المواد استخد
وىذه الخامة تبدو كأي قطعة أخرى مف الخشب حتى تتـ إضاءتيا لتظير   Translucent Woodالخشب الُمنِفذ لمضوء 

، شب محشوة بيف سطحيف مف البالستيؾقدرتيا عمى نفاذية الضوء. وىي عبارة عف طبقة أو شريحة شديدة الرقة مف الخ
، فمتمؾ الخامة المرونة قابمة لمتشكيؿ في ىيئات مقوسة وخطوط منحنية أو كتؿ ثالثية مف خالليابنفاذية الضوء  يسمح مما

، techniques high-or low-temperature forming األبعاد مف خالؿ تقنيات التشكيؿ عالي أو منخفض الحرارة
بالقدرة عمى مقاومة الضغط بشكؿ أكبر أربعيف  والتي تتميز –كما يمكف تجميعيا معًا في أشكاؿ أكثر تعقيدًا. وىذه األلواح 

التصميـ الداخمي مصنوعة مف خامة مستدامة وقابمة إلعادة التدوير والستخداـ. وىي تستخدـ في  –مرة مف الزجاج 
، فيمكف الستعاضة بيا في كثير مف الفراغات بيف نفاذية الضوء وحرية التشكيؿ ، حيث تتميز بالمزجوتصميمات األثاث

محصوؿ عمى تأثيرات جمالية اإلضاءة مف أسفميا ل إلىكولوجية عف الخشب التقميدي كما في األرضيات التي تحتاج اإلي
 .ائط ووحدات األثاث عضوية التشكيؿ، وفي تكسيات الحو متنوعة

 مقارنة بين انواع الخامات من حيث التفضيل البيئى و المواصفات
التقميدية -الخامات الطبيعية الخامات  

Natural-conventional 
Materials 

 الخامات البديمة .1
Alternative Materials 

 ( Environmental preferable Materials)الخامات المفضمة بيئيا 
 ل تستيمؾ الطاقة - شروطها

غير مموثة : فميس ليا  -
انبعاثات سامة تموث 

 اليواء
 تيدؼ إلى األستدامة -

خامات تتناسب مع البئية المحيطة و ىى  -
 األمثؿ لممناخ التى تتواجد فيو.

النتائج التصميمة المرجوة مف تؤدى إلى  -
 التصميـ.

 . Recyclableقابمة ألعادة التدوير  -
 . Renewableقابمية التجػدد  -
 . Reusableقابمية إلعادة األستخداـ  -

-انواعـــها :  
 الخامات البديمة .2 الخامات الطبيعية خامات مصنعـة

 الخرسانة : ككتمة حرارية .1
 الحديد .2
 البالستيؾ .3
 اللومنيوـ .4
 الزجاج .5
 األلياؼ الزجاجية .6

 الخشب غير المعالج .1
 الصخور .2
 الجير .3
 الطوب .4
 الطيف .5
 الفخار .6

 .  Adobeالطيف  .1
 .  paper concreteخرسانة الورؽ  .2
 light-weightالخرسانة قميمة الوزف  .3

concrete 
 .  Hybridsالخامات الميجنػة  .4
 . straw baleبالت القش  .5
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لألستفادة منيا ضمف تأثرت خامة الخرسانة بالثورة التكنولوجية كمحاولة مف المصمـ إلخضاع الخامة لمقوانيف البيئية 
المنظومة اليئية كخامة متوافقة مصنعة ، و محاولة الستفادة بقدر المكاف مف الصفات الحرارية لمخامة مف حيث قدرتيا 
الدائمة عمي أختزاف الحرارة خالليا لفترات زمنية طويمة مما جعميا مف الخامات المفضمة ككتمة حرارية في الفراغات 

المواد ذات القدرة العالية عمى إختزاف الحرارة لتعمؿ الخامة كبطارية حرارية ألختزاف الحرارة مما  الشمسية بإعتبارىا مف
أوجب ضرورة التطوير في شكؿ الخامة  لمتوائـ مع التطور التكنولوجي و التصميمي و مف أمثمة االتطور التصنيعي لخامة 

مصنعةمف الخرسانة سابقة الصب.و ىذه ال  Concert Walled Paperالجدراف الخرسانية المنقوشةالخرسانة ظيور 
مف تصميـ راف دو ىذه الجلمفراغ الداخمي عطاء بعد ثالث إالجدراف تشبو ورؽ الحائط و لكنيا تختمؼ عنو في قدرتيا عمى 

دراف سعيا منو الزجاج و السيراميؾ و قد ابتكر ىذه الجالخرسانة ب و استطاع دمج Eric Wrightاريؾ رايتالمصمـ/ 
 فراغات المختمفة و بخاصة الفراغات التى تندرج تحت النظـ الشمسية الذاتيةلمحفاظ عمى استخداـ الخرسانو في داخؿ ال
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passive solar system  و خارجو و ذلؾ بتطبيقو في الحوائط و الرضيات و السقؼ و غيرىا و ذلؾ و قد حاز رايت
 .2002 ا في معرض لندفعمى جائزة افضؿ تصميـ بعد ابتكارى

و  Glass fibre Reinforced concrete( GFRCباإلضافة لتسميح الخرسانة باللياؼ الزجاجية فيما يعرؼ ب   ) 
تتكوف في صورتيا المبسطة مف السمنت والرمؿ وبنسبة اسمنت عالية مضافاإلييا األلياؼ الزجاجية المقاومة بشكؿ 

الوزف مع مجموعة واسعة مف  وخفيفة رقيقة لوحات في(GFRC) مـ. يمكف(00_12خصالت يتراوح طوليا ما بيف )
الخرسانة المسمحة باأللياؼ ة و تمتاز مختمؼ اليياكؿ واألشكاؿ والسطوح،مما يجعميا بديال رائعا لمتكسيةالجاىز 

لة لمحرارة والصوت الزجاجيةبمقاومتيا لمتآكؿ والظروؼ الجوية الخارجية مف حرارة ورطوبة وخاصة األجواء البحرية. عاز 
 وتتسـ بمقاومة عالية لمحريؽ وتسرب المياه. غير قابمة لتكاثر الحشرات ونمو الفطريات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و لـ يقتصر التطوير عمي الخرسانة فقط بؿ شمؿ الخامة المصنعة ليا ) السمنت ( حيث تـ تصنيع خامة شبيية بمادة 
السمنت و لكف مصنعة مف الشعؿ المرجانية الخامة الناتجة تعطي نفس قوة السمنت و مرونة المدائف مما يتيح فرصة 

حيث تمثؿ  ( المقابل8الشكل )Calera Cementأسمنت كاليرا  اكبر لممصمـ في التشكيؿ أثناء التصميـ عرفت باسـ 
الشعاب المرجانية ىيكؿ كبير مف الحجر الجيرى المكوف مف الكالسيـو وكربونات المغنيسيـو و ومعادف البيكربونات التى 

طبيعية بديمة  تكونت عبرعممية كيميائية دقيقة ىذه العممية آللؼ السنيف فتنتج أسمنت شبيو باألسمنت المصنع كخامة
ويحولو إلى معادف صمبة في درجات حرارة  لخامة مصنعة . أسمنت كاليرا يمتص ثاني أكسيد الكربوف مف غازات المداخف

أكثر المواد الخاـ المستخدمة فى العالـ و التى Calera Cementعادية. و بالتالي تمثؿ خامة أسمنت كاليرا   وضغط
عالـ Brent Constantzبرينت كونستانتزراسات المتواصمة عمي الخامة مف قبؿ و أثبتت الدتحتجيا صناعة الخرسانة.

 CO2كاليرا أنو مقابؿ كؿ طف مف األسمنت المنتج بإستخداـ طريقة كاليرا, ُيَصادرنصؼ طف مف  مؤسس شركة البموراتو
فى اليواء عند تصنيعيا و  CO2مف اليواءو يحوؿ جذريا دوف األداء السمبى لماده الخرسانة والتى ُتطمؽ نسب كبيرة مف 

يجعميا ذات تأثير إيجابى كبير عمى البيئة, فيى تنقى اليواء مف ثانى أكسيد الكربوف بدًل مف زيادتو و تساىـ فى تخفيؼ 
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وطئة التغيرات المناخية و تضيؼ إلى مواد البناء مادة بيئية ل تقمؿ مف األضرار فحسب و لكنيا تساىـ فى الحفاظ عمى 
 جد الغازات فى الغالؼ الجوى. توازف توا

و لذلؾ , إذا أصبحت جميع عناصر التصميـ الداخمى الحديث و الذى تستخدـ المدائف األف بشكؿ أكبر مف السابؽ مف 
ذلؾ النوع مف المدائف القائمة فى تصنيعيا عمى إمتصاص ثانى أكسيد الكربوف, و إذا ُأنشأت جميع بيئتنا المبنية بإستخداـ 

ف األسمنت,  ستصبح ُمدننا الخرسانيو و تصميمتنا الداخمية بدًل مف شريؾ فى اإلضرار باألرض و النظـ ىذا النوع م
البيئو إلي شريؾ أساسى فى إنقاذ كوكب األرض مف ظاىرة اإلحتباس الحرارى و التغيرات المناخية فى القرف الحادى و 

 العشريف. 

و مف أمثمة المباني المتطورة تكنولوجيا و المتوافقة مع البيئة مبني المكاتب الدارية مف تصميـ جاف كابميكي و أماندا 
يعتبر ىذا المبني  مف  The administrative office building by Jan Kapliki and Amanda Levittليفيت 

ي عمي مساحة واسعة مف المكاتب األدارية المبني عبارة عف بناء أفضؿ المباني المخصصة لمحيزات األدارية يحتوي المبن
غير متماثؿ يستقر عمي حامؿ ثالثي األرجؿ ، وزف الرضيات و وزف المبني تـ تحميمو عمي قمة الحامؿ و تـ تدعيمو 

ليواء داخؿ متر ليتـ سحب ا 11باستخداـ عدد مف الكابالت متصمة بحواؼ األرضيات ، المبني يرتفع عف مستوي األرض 
الحرارة يرتفع  المبني مف خالؿ قاعدةالمبني مما يؤدي إلي تقميؿ نسبة دخوؿ المموثات إلي داخؿ المبني و كمما زادت درجة

اليواء مف خالؿ بعض المواسير الموجودة بيف الطبقة الخارجية و الطبقة الداخمية لممبني ، و يصعد ىذا اليواء البارد 
المبني بحيث يمكف التحكـ في درجة الحرارة الداخمية بسيولة و يتشابو الفكر التصميمي لممبني  خالؿ القنوات الموجودة في
 مع أبراج النمؿ األبيض .

 يسخف حتي أخري مرة يستخدـ و أعمي مف يدخؿ الذي الساخف لميواء يسمح بحيث اليواء حركة بتغييرمنظومة المبني يقـو
 تنظيـ و المبني مف الحرارة فقداف تقميؿ عمي النظاـ ىذا يعمؿ بالتالي و المبني أسفؿ فم القادـ( وزناً  األثقؿ)  البارد اليواء
 .المبني فراغات و أجزاء في داخميا الحرارة درجات
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 تشبو القمشة أنواع بعض استخداـ تـ ذلؾ ولتحقيؽ الطاقة، استيالؾ مف لمتقميؿ ذلؾ و النيار ضوء مف يستفيد المبني
 عمي مصمـ المبني أفقية بطريقة الشمس اشعة بدخوؿ تسمح ولكنيا الشمس أشعة تعكس التي المرايا بعض و تماما الجمد
 تحيط الولي الزجاج مف بطبقتيف محاط المبني و الطاقة توفير في الشكاؿ انجح الشكؿ ىذا يعتبر حيث بيضة شكؿ

 ىذا يعرؼ و بالمبني فتحات يوجد ل حيث المبني تيوية خالليا مف يمكف و الداخؿ مف الثانية الطبقة أما بالكامؿ بالمبني
 stack effect. ب النظاـ

 و بألوانو المكشوؼ الطوب مثؿ التقميدية الخامات العضوية العمارة مصمموا بخاصة و المصمميف مف الكثير استخدـ قد و
 Architecture تكساس-  الفف و العمارة مبني في كما  بوتا ماريو أعماؿ مف كثير في كما كتمتو أشكاؿ و تجميعو طرؽ

& Art Building A & M Texas Prairie View ذات المركزية المكتبة في المكشوؼ الطوب مف الكتمة(  10)  شكؿ 
 المواد لبعض المجوء مع البامبو و الخشاب و كالحجارة أخري عضوية مواد المصمـ استخدـ و السطواني الشكؿ

 مع التوافؽ مف كنوع التصميـ عمي البيئي الطابع بإضفاء استعماليا تميز فقد القرميدو  ) ( كالتراكوتا المصنعة الطبيعية
 .البيئية المعمارية التجاىات

 
و بالنسبة لممواد المصنعة أتجو استعماليا في الدورة البيئية إلي التعبير عف العولمة المتقدمة لستخداميا و ىي و لو انيا 

أنيا تعبر عف البيئة الكونية مثؿ المواد البالستيكية و األلواح الزجاجية و المعدنية كالستانمس ستيؿ بعيد عف الطبيعية إل 
و التيتنيـو ....و غيرىا ، ىذه المواد دخمت بقوة العمارة البيئية لما ليا مف إمكانيات كبيرة في التشكيؿ الحر ونجد ذلؾ في 

ـو في كثير مف أعمالو مما أضاؼ قوة تشكيمية كما في متحؼ جوجنياـ التيتني اؿ فرانؾ جيري حيث استخدـ بالطاتاعم
 .بيف الخامة و البيئة المحيطة بيافجاء استخداميا توافقا 
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و ظير التأثير التكنولوجي عمي الخامة في صورة الخامات الذكية بما ليا مف إمكانية ل نيائية تقريبا فيذه المواد يمكف أف 
اد أف تولد كيرباء أثناء اليـو وتستخدميا فى الميؿ ، إلى جانب الدىانات ذاتية التنظيؼ .وىذه تفيد شاغؿ الحيز ىذه المو 

غير مضرة تعمؿ عمى الحفاظ عمى الطاقة و الحرارة كما يوجد النوافد الذكية  –الخامات مف مكونات تعتبر صديقة لمبيئة 
ا تتحكـ فى كمية الضوء التى تدخؿ عف طريؽ النوافذ و التى تسمح بدخوؿ الشمس بالكمية التى يحتاجيا المبنى  كما أني

 .جدراف الشمع(  -القرميد الذكى – اإلسفنج الحديدى –مف أنواعيا ) األسمنت البيئى 

 العمارة مستقبؿ المدرسة ىذه فاسو،تمثؿ بوركينا فى A Primary school in Danoإبتدائية مدرسة النموذج التالي لمبنى
 مع بسيط متناسب التصميـ ،جاء الطبيعية الموارد وكثرة المالية الموارد قمة مف تعانى التى أفريقياقارة  فى المستدامة
 ألمانيا،تـ فى األخشاب تشغيؿ طرؽ تعمـDiébédo Francis المبنى مصمـ ، المكاف فى الموجودة البيئية المحددات
 إلى إضافة أسفؿ إلى المرطب اليواء خالليما مف يمر طبقتيف عمؿ طريؽ عف وفعاؿ بسيط بشكؿ السقؼ صناعة
 عاـ Architectural BSI Swissجائزة  إلى إضافة 2004 عاـ العمارة فى األغاخاف بجائزة المبنى الطوب،فاز إستخداـ
 اإلستدامة صفة وليا محمية خامات مف عمارة 17F إنتاج فى المحمييف السكاف لمشاركة تجربة يجسد أيضا المبنى" 2010

 .التصميـ فى

 
 المشروعات أىـ أحد الخامس التجمع في American University in Cairo الجديد األمريكية الجامعة مجتمع يعتبر
مع  بيئيا تتواءـ التي اإلنشاء ومواد والتقنيات األفكار مف العديد المشروع تبنى التصميمية الستدامة فكر مع تفاعمت التي

 الرممي الحجر مف لمحـر الخارجية الحوائط مف 80%حوالي  تصنيع تـ بيا، الجامعي الحـر تشييد تـ التي المنطقة طبيعة
 بيف والمداخؿ واألفنية الساحات فتحات توجيو تـ و الميؿ أثناء ودافئة النيار خالؿ باردة الحجرات جعؿ عمى يساعد الذي

 اليواء تكثيؼ عمى الحدائؽ تساعد الجامعة حديقة وباتجاه الشرقية الشمالية الرياح باتجاه كمو الجامعي الحـر في المباني
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 إدارة ألنظمة طبقا حوائط المباني تشييد إلى ،إضافة النيار أثناء كمو الحـر بتيوية ويقـو الميؿ أثناء يتجمع الذي البارد
 .ؿاألق عمى % 50 بنسبة التدفئة و التكييؼ أجيزة استخداـ تكاليؼ مف تقمؿ والتي الطاقة

 

 
 

النظـ التنفيذية الجديدة عبر مراحؿ تطورىا المختمفة فرصًا أماـ المصمـ كي يستنبط أفكارًا مميزة أتاحت الخامات و وىكذا 
مواكبة التكنولوجيا قد المحيطة بنا فالتفاعؿ التصميمي و الحرية لـ تكف متاحة دوف أغفاؿ لمبيئة تتميز بالمرونة و  لعصره

أنماط جديدة مف  إلى، إذ أف التصميـ قد يصؿ بتشكيالتو المتعددة تخدمياا أساء استكوف نعمة تصميمية أو نقمة إذ
نيع الخامات البيئية التصميمي دوف األضرار بالبيئية باستخداـ الثورة التكنولوجية في تصوالثراء األبداع األدراؾ و 
 .والمستدامة

 -إلى:  التوصل أمكن السابق العرض خالل من
 نتائج وتوصيات البحث

 النظـ البيئية في تحقيؽ في مفيدة تكوف ل قد مواد استعماؿ في المعمارييف ومصممي العمارة الداخمية مف مبالغة ىناؾ
 النيائية التكمفة ارتفاع عف فضال ،وخارجياً الشامؿ داخميًا  بمفيومو المعماري المنشأ كفاءة عمى سمبا تؤثر بؿ التصميـ

 يجب:البعيد لذا  المدى عمى التشغيؿ تزيد مف تكاليؼ خاصة صناعية تقنيات المباني تمؾ لستخداـلممبنى نظرا 
 الواقع في التقنيات ىذه استخداـ مدى إمكانية مع يتواكب أف يجب المستدامة العمارة تقنيات دراسة في التعمؽ ضرورة 

 .القتصادية الناحية مف المعاصر المحمى
 والتطوير التقدـ اتجاىات في بالتصميـ تدفع والتي قد اآللي الحاسب مجاؿ فى الحديثة التقنيات الىتماـ بدراسة 

 .environmental impact softwareلمخامات البيئي األثر تقييـ فى تساعد قد التى الفكري مثؿ البرامج
 أفراد المستدامة لدى التصميمة المفاىيـ ثقافةلترسيخ فكرة و  دراسة التصميـ فى المجتمع مشاركة سياسة تفعيؿ 

 المحمى.  لمواقع مناسب غير ىو وما مناسب ىو ما لتحديد المجتمع
  المبادرة تمؾ تشكؿ بحيث التصميمية واإلستدامة الخضراء العمارة فكرة والرسمية الحكومية المؤسسات تتبنى أف يجب 

كتساب البيئة مع المتوافقة المبانى ثقافة نشر خاللو مف يتـ نموذج  اإلتجاه . ىذا فى اً قدم لممضى المطموبة الخبرة وا 
 دارة الطاقات عمى الحفاظ مفاىيـ ضرورة دراسة المطموبة لموصوؿ إلي  اإلستدامة يحقؽ بشكؿ المواردالطبيعية وا 

 بيئيا باستخداـ الخامة . فراغات داخمية متوافقة
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 البيئة ومدى عمى إيجابا أو سمبا تأثيرىا مدى وبياف التصميـ الداخمي فى المستعممة المواد خواص تفاصيؿ دراسة 
 البيئية العمـو مجالت فى بالمتخصصيف فيو اإلستعانة الطاقات،ويتـ إستيالؾ فى تأثيرىا
 وذلؾ المستدامة والتنمية الخضراء العمارة مجاؿ فى وأفكار حموؿ مف تحممو وما المحمية العمارة قيـ بتعظيـ اإلىتماـ 
عرض  يتـ التقميدية،وأف العمارة إلى تنتمي وحموؿ لفكار الوصوؿ عمى تحثيـ الطمبة عمى مشروعات طرح خالؿ مف

 عرض المشروعات بو يتـ الذي اإلىتماـ مف الكافي بالقدر العمارة فى المحمية المداخؿ مع تفاعموا الذيف المصمميف أعماؿ
 المعماري واإلبداع الخياؿ تنمى التي
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