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 البحث:ملخص 

أن التقدم التکنولوجی الحدیث قد أثر علی الواجهات الزجاجیة المعماریة فی التشکیل، وایضاً فی تطبیق تقنیات التحکم البیئی 

علیه, وتأثره بالعوامل الجمالیة واالقتصادیة وهذا یؤکد علی أن احکام الواجهات الزجاجیة یواجه صعوبات کثیره وتکمن 

ل المؤثرات الطبیعیة المتعددة مثل )قوه الهواء واندفاع الماء والریاح المحملة باألتربة وتأثیر أکثر تلک المعوقات من خال

ضوء الشمس الطبیعی( باختالف المناطق والبلدان ونحن فی مصر نجد تطبیقات الواجهات الزجاجیة المعماریة یواجه 

اجیة على األکثر من خالل المؤثرات الطبیعیة صعوبات کثیره وتکمن أکثر تلک المعوقات التی نجدها فی الوجهات الزج

  .المتعددة مثل )قوه الهواء واندفاع الماء والریاح المحملة باألتربة وتأثیر ضوء الشمس الطبیعی( فی الواجهات

 :أن مشکلة البحث تتحدد فی اآلتی حيث

اإلجراءات التکنولوجیا والطالءات والمواد عدم اختبار الموقع بإحکام وتحدید اعتبارات اساسیه لطرق االحکام من خالل 

 .المناسبة لمنع دخول اإلضاءة الطبیعیة فی المبنى بدون انتظام

 هدف البحث

التوصل إلی بعض االختیارات واستخدام تراکیب ومواد لکل بلد وخاصة مصر لتجنب المعوقات التی تحدث نتیجة لقوه 

 .واألتربة على مستوى الواجهات المعماریة الزجاجیةالدفع لألمطار والریاح والتحکم فی تدفق الهواء 
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 :ولتحقيق ذلک يجب دراسة

 .یجب عمل دراسات لمواقع الواجهات وتحدید متطلبات الوظائف الخاصة لتلبیه توقعات مستخدمی المبنى -1

 .دور ومسؤلیة مصمم الواجهات فی عملیات اإلحکام -2

 فی اإلضاءة الطبیعیة الوصول على أهم النتائج لقواعد االرشاد التصمیمیة -3

 :الکلمات المفتاحية
 وظائف الواجهة -القوى الدافعة وراء تدفق الماء  –العمارة المستقبلیة  – Weather-tightness “ "احکام الوجهات

Facade Functions. 

 

Abstract: 

The recent technological advances have affected the architectural glass facades in the formation, 

as well as the application of environmental control techniques on it, and influenced by aesthetic 

and economic factors. This confirms of the Weather-tightness glass face many difficulties and 

most of these obstacles through multiple natural influences such as (air force, water rush, wind 

loaded with dust and the impact of natural sunlight) in different regions and countries. In Egypt 

we find the applications of architectural glass facades are subject to several problems and this 

has been we tested it in this research. 

The problem of research is determined in the following: 

Failure to test the site tightly and determine the basic considerations of the methods of tightness 

through the procedures of technology and coatings and materials appropriate to prevent the 

entry of natural lighting in the building irregularly. 

(Lack of studies and tests to tighten the glass facades well to dust, light, heat and humidity 

through a set of technological procedures and considerations assumed by the designer when 

designing those facades). 

Research Goal: 
Making some choices and using structures and materials for each country, especially Egypt, to 

avoid obstacles caused by the momentum of rain and wind and control the flow of air and dust 

on the level of glass architectural facades. 

To achieve this must be studying: 

1- Studies of façade locations shall be carried out and the special functions requirements shall 

be determined to meet the expectations of building users. 

2 - The role and responsibility of the designer of facades in the processes of tightening. 

3 - Access to the most important results of the rules of design guidance for the tightness of the 

facades. 

Keywords: 
Weather-tightness – Future architecture - the driving forces behind the flow of water - Facade 

Functions. 
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 المقدمة:

 ,windows والمناور الساترة والجدران واألبواب النوافذ من للزجاج، اإلبداعي االستخدام مثل المبنى یمیز شيء ال

doors , curtain wall & skylights. معقولة، وبأسعار للغایة، مبهر الزجاج استخدام بواسطة تحقیقه یمكن ما إن 

 الزجاج أنواع عن اختالفه ومدى للمشروع المناسب الزجاج اختیار بكیفیة كافیة معرفة الواجهة مصمم لدى یكون عندما

 .استدامة أكثر مبنى لضمان احكامه، وطرق األخرى

 ولحل مشكلة البحث وتحقيق هدفه يجب دراسة:

 عمل دراسات لمواقع الواجهات وتحدید متطلبات الوظائف الخاصة لتلبیه توقعات مستخدمي المبنى. یجب -1

 دور ومسؤولیة مصمم الواجهات في عملیات اإلحكام. -2

 الوصول على أهم النتائج لقواعد االرشاد التصمیمیة ألحكام الواجهات. -3

 أوال: دراسة لموقع )متطلبات( الواجهات:

قبل أن نبدأ في دراسة الموقع للواجهات الزجاجیة یجب أوالً معرفة الوظائف الخاصة بالواجهة ورؤیة شاغلي المبنى 

حمي الواجهة مع الجدران بیئتهم الداخلیة من التعرض للبیئة الخارجیة إذا سیكون من المنطقي تصمیم تومستخدموه في أن 

حیث أن الواجهة لیست وظیفتها  .من الزجاج واأللومنیوم( لمعالجة مخاوفهم المبنى بشكل یطوقهم ویحتویهم )لیس فقط جدران

 :أن تتحمل أحمال المبنى ولكن تعمل كغالف مبنى، یحمي األجزاء الداخلیة من القوى الخارجیة مثل

 .یتم التحكم فیها من قبل العزل المائي وشریط العزل والحواجز -أمطار  ■

 .الل التظلیل والتغطیاتیتم التحكم فیها من خ -الشمس  ■

 .الممتصة االسطح العزل الحراري ، وانخفاض االنبعاث و یتم التحكم فیه بواسطة -تدفق الحرارة  ■

 .یتم التحكم فیه عن طریق التظلیل والتغطیات  - الضوء ■

 .تسیطر علیها مسار مستمر من المقاومة الهیكلیة  -الریاح  ■

 م بها عن طریق زیادة الكتلة و تباعد الطبقات و أجهزة التحكم في الذبذبات.یتم التحك -الضوضاء واالهتزازات  ■

 .یتحكم بها عن طریق طبقات مقاومه حراریة -الحرائق  ■

 

 :FAÇADE FUNCTIONSوظائف الوجهات    -أ

 
 وظائف الوجهة  ( 1شكل )
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ألنها تتداخل سیكون الحل التفصیلي  تختلف قائمة األولویات حسب متطلبات المشروع وینبغي النظر في وظائف الواجهة

جیًدا فقط مثل البحث الذي یسبق تطوره. ال ینبغي التعامل مع هذه الوظائف فقط من خالل مكونات مخصصة لالستخدام 

 واالحمال والجزء التكاملي من الغالف.

 
 ( قطاع يوضح كل وظيفة من خالل خط على رسومات الواجهة2شكل )

 

واجهة. وقد یؤدي وجود فراغات أو عدم االستمراریة ألي الوقد یتم تمثیل كل وظیفة للواجهة من خالل خط على رسومات 

من الخطوط الموضحة في الشكل إلى الفشل ألن الواجهة تكمن قوة احكامها في أضعف حلقاتها )وإن كانت حتى مقاس 

ر ماء أو حرارة أو ....(. فحینما ال تكون المكونات المسؤولة لمسمار أصغر ببعض ملیمترات سوف یؤدي إلى تسریب لبخا

عن أداء الوظائف المحددة لها متصلة بشكل صحیح في جمیع محاور التركیب والنظام والوظیفة یفشل إحكام الواجهة بشكل 

 عام .

درجة لضمان  360نهما فیجب لضمان استمراریة احكام الواجهة تحلیل االتصال بین كل نظامین متجاورین في محیط كل م 

عدم إنشاء أي عیوب عند الزوایا وتسمح التفاعالت البینیة للنظام بحلها بشكل صحیح. قد یتم التعامل مع هذه الوظائف بشكل 

 .الخاصة والتي تتطلب معرفة متخصصة curtain wallمختلف عن طریق مكونات منفصلة ألنظمة ال 

التي تمثلها خطوط متقطعة سمیكة ، القوى الخارجیة من خالل الوصالت یجب أن تقاوم طبقات التحكم في الواجهة ، 

 .الخاضعة للحركة المتفاوتة

وهذا بدوره یتطلب إشراًفا على العملیة الهندسیة من قبل مصمم واجهة على درایة بالمبادئ األساسیة للتصمیم على سبیل 

قد تكون بعض الوظائف غیر  .وغیرها من تطبیقات الواجهةالمثال التركیبات الخاصة بالسقف ، تسرب المیاه ، الشبابیك ، 

 .مرضیة بشكل كافي ولكن تكون عملیة من الناحیة االقتصادیة

ومن األمثلة الجیدة على ذلك شیئیین تقریًبا ال ینفصل أحدهما عن اآلخر: تحسین ظروف إضاءة النهار الداخلیة وخفض نقل 

 .الحرارة من خالل غالف المبنى
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 ئف الواجهات ُتلبي توقعات مستخدمي المبني:( وظا1-)أ

 تمثل الوظائف أیًضا توقعات المستخدمین ؛ لذلك نحن في كثیر من األحیان یحدث تناقض

 :لتلك الوظائف مع أداء النموذج

 

 المبني مستخدمي توقعات ُتلبي الواجهات وظائف( 2) شكل

 

 Design/Detailing Concernsالتصميم ( تجنب المعوقات في 1-1-)أ

 .بدالً من الحشوات المصممة بشكل صحیح(السلیكون استخدام مانع التسرب ) ■

وعدم تثبیت محوالت المیاة لضمان تدفق ا همنه لمیاف ایرلتصدار نحدون تغلیف للسقف أو اخلة بتصمیم الجدران المتدا ■

 .المیاه في المزراب ولیس داخل جدران الواجهات

 .ة وعتبات النوافذ جیداً عدم تثبیت الحواجز الرأسی ■

 ، مثل الدرابزین. claddingاستخدام میزات التصمیم التي تزید من متانة ال  ■
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 CONTROL OF AIRFLOW :الهواء( التحكم في تدفق 2-1-)أ

كجزء من نسیج المبنى الخارجي وكجزء   air sealingللمساعدة في التحكم في تدفق الهواء ، ُیستخدم شریط عزل الهواء 

في فواصل داخلیة مثل ألواح  air sealingمن أجهزة الفصل الداخلیة. غالباً ما یشار إلى استخدام شریط عزل الهواء 

 .األرضیة والجدران كتجزئة

ق الهواء )النفاذیة( تعتمد كمیة تدفق الهواء التي یمكن أن تحدث على حجم القوة الدافعة )فرق الضغط( وعلى مقاومة تدف

 .للفاصل. وبالتالي ، للتحكم في تدفق الهواء یمكن للمرء التحكم إما في فرق الضغط أو نفاذیة الهواء للفاصل

إن حواجز الهواء في نسیج المبنى الخارجي والتقسیمات الداخلیة تتحكم في معامل نفاذیة الفاصل للتحكم في تدفق الهواء ، 

 .یكانیكیة في فرق الضغطبینما تتحكم األنظمة الم

 RESPONSIBILITY OF مسؤولية مصمم الوجهات في عمليات األحكامو دور (2-ثانيا: )أ

THE DESIGNER OF THE FACADES 

 تطبیقها یجب التى االختبارات أنواع یذكر أن الوجهة مصمم على البد. 

  العاتیة وعمل اختبار أثناء الظروف العاصفة من أجل یجب أن یكون المبنى قادراً على تحمل أحمال الریاح أثناء الریاح

 .تحدید ما إذا كانت مواد البناء وهیكله تستطیع تحمل حموالت الریاح على الواجهة في موقع مصمم

  یمكن استخدام اختبار لإلحكام ضد المیاهwater-tightness  األسقف ، التكسیة  النوافذ،في الموقع الختبار أنظمة

 .water-tightness ت األلومنیوم و الزجاج لإلحكام ضد المیاهالمعدنیة وقطاعا

  مشاكل في اختراق المیاه للوجهات.  كانت هناكتستخدم بعض االختبارات على المباني بعد تشغیلها للتأكد ما إذا 

  التشغیل لتحدید مناطق التسرب / المناطق التي تثیر القلق الواجهة بعدیمكن استخدام اختبارات احكام. 

 ب لتسرالتحدید مناطق هام لشغل ابعد ب اختبار احكام الوجهة لما عقاألتسریبي في التشخيص اعن عد التقریر الصادر ی

 .لعالجيةل الحلواتقدیم و

بل ضماًنا ضد حدوث الرطوبة داخل المباني  للماء،بالضرورة مانًعا  Weather-tightness“إحكام الوجهات" "ال یكون 

باني نتیجة لهذه الرطوبة وتكون هناك أسباب بسیطة مسببة في عدم كفاءة الوجهات ولكن الحلول وإلحاق الضرر بعناصر الم

الموثوقة لتالفیها تتطلب اعتبارات تصمیم كفء واختبارات محكمة في مرحلة التنفیذ. فغالًبا ما تقدم المواد الجدیدة عملیات 

هو في مرحلة  Weather-tightness“حكام الوجهات" إ"تكامل مع بعضها البعض غیر متوقعة وأفضل وقت للتعامل مع 

حیث یمكن النظر في خیارات مختلفة والتغییرات التي یتم إجراؤها بسهولة على خطط التصمیم  design phaseالتصمیم 

العوامل التي یستحیل أن یتعامل معه بعد التنفیذ  من Weather-tightness“إحكام الوجهات" ". ألن والتنفیذ

construction   من المهم أن ینظر المصمم الي المخاطر المرتبطة بالبناء المقترح ویقلل ذلك إلى مستویات مقبولة قبل و

 .البناء للواجهات الزجاجیة

لذلك یراعى في التصمیم أن لوح الزجاج یكون مجهز لحمل مقدار من المیاه في الدول الحارة ففي الدول األوروبیة یتم 

أما في مصر و الدول الحارة یسمى   snow loudمتر من الثلج فوقها ویسمى ذلك 1تصمیم الواجهة بحیث تتحمل وزن 

sand loud  . 
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 لقواعد اإلرشاد والتصميم للوجهات:ثالثاً: الوصول على أهم النتائج 

 

 ) الواجهة متانة) الوجهات إحكام تصميم مبادئ( 3) شكل

 

 محكمة:تحسين قيمة البناء من خالل واجهة -أ

البناء وخصوًصا الواجهات دوًرا حاسًما في كیفیة أداء المبنى خالل حیاته وكیفیة تعامله مع أهداف إنشائه  غالف یلعب

 :فسوف تؤثر الواجهات بشكل كبیر على قیمة المبنى ألنها تحدد

 
 محكمة واجهة خالل من البناء قيمة تحسين( 4) شكل

 

 تحسین قیمة المبنى من خالل إغالق وصالت الواجهة -1-أ

 رفع معاییر الكفاءة لمواصفات الخامات ویعد هذا أحدث الحلول - 2-أ

 تحسین قیمة البناء مع أنظمة كاملة واختبارها واعتمادها   - 3-أ

 جعل كل عنصر من عناصر البناء ناجًحا مع وجود حلول مخصصة الندماجهم جمیعا - 4-أ

 ضمان جودة التثبیت حیث ال تشوبه شائبة - 5-أ

 التكالیف والفوائدتحلیل  - 6-أ

 تحسین القیمة المستدامة للمبنى - 7-أ



2021لعدد الخامس والعشرون                        يناير ا -دس المجلد السا -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية   

25 

 أهمیة وجود خدمة متتابعة موثوق بها - 8-أ

 إدارة التحدیات بنجاح في موقع العمل - 9-أ 

 تحقیق نظام كامل لمنع تسرب الماء  -10-أ

 تصميم الواجهة المستدامة-ب

 
 المستدامة الواجهة تصميم( 5) شكل

 

 Solar Passive Designالتصميم السلبي للطاقة الشمسية     -جـ

في تصمیم المبنى على تقلیل الحمل على األنظمة التقلیدیة مثل  passiveیساعد دمج تقنیات الطاقة الشمسیة السلبیة  -1

 التدفئة والتبرید والتهویة والضوء.

والمصارف التخلص الراحة الحراریة والبصریة باستخدام مصادر الطاقة الطبیعیة  passiveتوفر االستراتیجیات السلبیة  -2

سیكون هدف المصمم  المركب،النباتات إلخ. في المناخ  الرطبة،األسطح  الخارجي،الهواء  الشمسي،مثال: اإلشعاع  منها.

الحد من المكاسب الشمسیة في و الشتاء،المعماري هو تصمیم مبنى بحیث یتم زیادة مكاسب الطاقة الشمسیة في فصل 

 .وتحقیق أقصى قدر من التهویة الطبیعیة الصیف،

التقلیدّیة یتّم تخفیض الحمل على األنظمة  التصمیم،الشمسّیة على  passiveبمجرد تطبیق المفاهیم المعماریة السلبّیة  -3

(HVAC) (یمكن للمصمم المعماریین تحقیق التصمیم الشمسي السلبي واإلضاءة .)passive  من خالل دراسة المناخ الكلي

وتطبیق میزات التصمیم المعماري الحیوي واالستفادة من الموارد  ،macro and micro climateوالجزئي للموقع 

 الطبیعیة الموجودة على موقع.
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یمكن أن  الشمسیة من مناخ آلخر. بما أن هذه المباني للطاقة passiveالسلبي یجب أن تختلف استراتیجیة التصمیم  -4

في حالة انقطاع التیار الكهربائي فإنها ال تزال مضاءة جیدا بضوء النهار  المیكانیكیة،تعمل بشكل مستقل عن األنظمة 

 .الطبیعي ومریح حراریا

 double skin façadeالشمسیة في الوجهات یكون  للطاقة passiveالسلبي استراتیجیة التصمیم  تطبیق فإن ولذلك -5

ألنه من أحد ممیزاته إذا كان یوجد مصدر صوتي قاتل یمكن أن یفتح الشباك بكل راحة . مثال ذلك أحد فنادق الحرم قام 

فهو نجح في التحكم في الهواء وأیضا   24/7ساعة  24المصمم بعمل تلك الفكرة نظرا لوجود حركة واصوات على مدار 

 .1في عزل األصوات 

 بیق هذا النظام هو ماذا سوف یكون السیناریو أثناء حدوث حرائق.ولكن من أصعب التحدیات في تط -6

 
 وشتائا صيفا المزدوج الجلد واجهة عمل كيفية( 6) شكل

 

 الطريقة:بتلك  3يتم تنفيذ السيناريوهات ال 

 أوال: في الصيف نهارا: 

  واألسفلفتح الفتحات باألعلى 

باردة فتدخل هواء بارد  دائما catwalkیخرج من أعلى بالتالي تكون ال  و heat washیدخل هواء بارد من أسفل یعمل 

 له.للمبنى و تحمي الزجاج الداخلي للنوافذ من الحرارة المباشرة 

 ثانيا: الشتاء صباحا:

الفتحات العلویة  الحراري وغلقالحمل  أي convectionسوف یتم استخدام سیناریو مختلف بمبدأ إن الحرارة تنتقل 

بین لوحین زجاج ف بالتالي یقوم بسحب الهواء من المبنى ویرفع من حرارته بالشمس الساطعة  ى إذا فراغ محبوس ماوالسفل

 خارج المبنى ثم تلقائیا یعیده للداخل 

 ثالثا: الصيف ليال:

  تلقائیا.المبنى  درجات الحرارة لیال إذا یحدث تدفق للحرارة و بالتالي یقلل من درجات حرارة ومع انخفاضفتح الشباك لیال 
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 1الطاقة الشمسية السلبية ، باستخدام واجهة الجلد المزدوج( 7شكل )

 
 SHADING DEVICEوجود ستائر معدنية لكي تستغل أيضا ( 7شكل )

     
 تفاصيل داخلية لنظام الجلد المزدوج( 8شكل )
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 واجهة بنظام الجلد المزدوج( تفاصيل ل9شكل )

 

  العمارة الخضراء ) المباني المستدامة (إسهام الزجاج في 

Glazing Contribution in Green Architecture 

 ,windowsال شيء یمیز المبنى مثل االستخدام اإلبداعي للزجاج ، من النوافذ واألبواب والجدران الساترة والمناور  -1

doors , curtain wall & skylightsزجاج مبهر للغایة ، وبأسعار معقولة ، . إن ما یمكن تحقیقه بواسطة استخدام ال

عندما یكون لدى مصمم الواجهة معرفة كافیة بكیفیة اختیار الزجاج المناسب للمشروع ومدى اختالفه عن أنواع الزجاج 

 من واجهات المحالت ، والقباب والردهات إلى المباني األكثر إبهاًرا في العالم ، تستمر مساحات الزجاج في االرتفاع.األخرى

 .، أطول وأكثر تعقیًدا وأكثر شفافیة

بفضل الخواص الفریدة لحلول الزجاج الحالیة ، أصبح لدى مصممو الوجهات اآلن حریة كاملة في دمج الزجاج الذي  -2

یرغبون في تصامیمهم ، مع العلم بأن الزجاج یمكن أن یساعدهم في تحقیق أفضل أداء للطاقة ، وتقلیل التأثیر البیئي الشامل 

 .فیر الراحة والحریة وجعل المبنى مكان مرغوب فیه للمستخدمین، وتو

ومع تزاید كفاءة الطاقة للمنشآت الجدیدة ، لن یتم النظر إلى تأثیرها البیئي الرئیسي من حیث استهالكها للطاقة. واستناداً  -3

والهدم ، أمًرا ضرورًیا لتحسین إلى نهج دورة الحیاة الكاملة ، یصبح تأثیر تصنیع مواد البناء فضالً عن مراحل البناء 

 .استدامة المبنى

في هذا الصدد ، یولد الزجاج الحد األدنى من التأثیر البیئي ، مما یجعله منتًجا مناسًبا للمباني المستدامة.على سبیل المثال  -4

في ة في المتوسط : یقابل إجمالي مكافئ ثاني أكسید الكربون الناتج عن تصنیع وحدة تزجیج مزدوجة فعالة من حیث الطاق

 .أشهر فقط من خالل توفیر الطاقة المحقق مقارنة بنفس المبنى المجهز بزجاج غیر فعال 10إلى  3غضون 

باإلضافة إلى ذلك ، الزجاج مصنوع من مواد خام غیر ملوثة ووفیرة ، وعملیة تصنیعها ذات كفاءة عالیة في استخدام  -5

وتولد القلیل من النفایات. في الواقع ، أظهرت دراسات دورة الحیاة الحدیثة  الطاقة ، وتتطلب مستویات منخفضة من المیاه

 .أن النوافذ تمثل حصة بسیطة للغایة من التأثیر البیئي للمبنى من المهد إلى مرحلة البناء
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 مترمكعب على دورة الحياة الطبيعية1( يوضح جرد لتأثير بناء مباني بمساحة 10شكل )

 

GWP: Global Warming Potentials احتماالت االحتباس الحراري 

ODP: Ozone depletion potential احتمال استنفاذ األوزون 

AP: Acidification potential احتماالت زیادة األحماض 

EP: Eutrophication potentialاحتماالت النقص الغذائي 

POF: Photochemical oxidant formation تكون أكسدة ضوئیة 

ADP: Abiotic depletion potential احنماالت استنزاف العوامل الالحیویة 

PEC: Predicted environmental concentrations  التركیزات البیئیة المتوقعة 

WC: Water consumption  استهالك الماء 

 

هایة حیاتهم. هذا یساهم في عالوة على ذلك ، فإن الغالبیة العظمى من منتجات الزجاج للمباني قابلة إلعادة التدویر في ن -6

انخفاض التأثیر البیئي. عند إعادة تدویرها في منتجات زجاجیة جدیدة ، تساعد نفایات الزجاج على توفیر كل من المواد 

 .الخام والطاقة في تصنیع منتجات زجاجیة جدیدة

توفیر ضوء النهار یعتبر أمًرا هاًما  ٪ من حیاتنا داخل المباني ، فإن تصمیم المباني وخاصة80نظًرا ألننا ننفق أكثر من  -7

 .لنوعیة حیاتنا
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بفضل الشفافیة ، یسمح الزجاج بالضوء لدخول المناطق الداخلیة للمباني ، ویوفر رؤیة للعالم الخارجي. هذه الخصائص  -8

تصال مع العالم فریدة من نوعها بین مواد البناء وتوفر العدید من الفوائد لشاغلي المبنى. من خالل توفیر ضوء النهار واال

 .الخارجي ، یعزز الزجاج من التصمیمات الداخلیة للمباني ، ویحسن الراحة والشعور بالرفاهیة

وقد وجدت العدید من الدراسات البحثیة أن الوصول إلى ضوء النهار في أنواع مختلفة من المباني یوفر بیئة صحیة  -9

المباني التعلیمیة والمكاتب( مع تعزیز جمالیة المساحات الداخلیة مع وشفاء ، ویزید من التركیز والتعلم واإلنتاجیة )مثل 

  فوائد اقتصادیة مباشرة .

 

      
 يوجين ، أوريغون جامعة من Fajade جنوب( 11) شكل

 النتائج :

 األشمل.توصل البحث إلي أن التزجیج في الواجهة الزجاجیة یعتمد علي عدة اختبارات یجب تحقیقهم إلعطاء األنظمة 

 تسرب الهواء والمیاه( –ترشید الطاقة  –أجهزة التظلیل  –اختبار )المناخ  -1

 اختبار التزجیج والطاقة المتجددة وذلك عن طریق المصفوفة الضوئیة والخالیا الشمسیة. -2

 التوصيات :

من  خاص بشكل الواجهاتتصمیم واحكام  وفكر عام بشكل العمارة المستقبلیة على وتأثیرها االعتبارات التكنولوجیا -1

 منها، سنستفید مدى وإلى أي بنا ستصل مدى أي إلى غیر واضحة الرؤیة تزال ال والتي والحدیثة الخصبة الموضوعات

 .وامكانیاتها تطبیقاتها في وتكثیف الدراسات وزیادة معاصرة فعالة، كتكنولوجیا إلیها باالنتباه ُیوصى ولذلك
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عبر الطبیعة لالستفادة منها بأقصى  المباشر التواصل تحقیق في وتنفیذ الزجاج في الواجهاتتكنولوجیا تصمیم  تكمن قوة -2

الفكر  تطویر خالل من ومستخدمیه وبیئته المحیطة المبنى بین التوافق تحقیق كیفیة اإلمكانیات ودراسة وتفعیل هذه حد ممكن

 .إحكام للواجهة بكفاءة وفاعلیة عالیةلتحقیق  التفاعل للخامات المستخدمة في المبنى وأنظمة التصمیمي

توصى الدراسة باالستفادة من نتائج هذا البحث عند بناء المجتمعات العمرانیة في مصر بما یتناسب مع البیئة الطبیعیة  -3

وعناصرها وتطبیق االعتبارات لتحقیق عمارة بیئیة زجاجیة تالئم البیئة المصریة وبتوافق مع االستفادة من ممیزات تلك 

 البیئة واحكام ضد سلبیاتها واضرارها.
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