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 املؼبجلبث احلراريت ملتبحف اآلثبر يف ظم يفهىو االستذايت
Thermal Curing for Antiquities Museums under  

the Concept of Sustainability 

 يعداد

 وٕصٜ رفٗق رفا سارعً.ً/ 

 قضي الدٖكٕر , كمٗٛ الفٍُٕ اجلىٗمٛ , ٘اوعٛ املٍٗا , وؾز.

 يهخص:
    ٔ  ٚ ؾمىٗي وّماٜا ا٩ٔمار اجلدٖمد ٚ لّ ٍٗمق         ميٕنِ  ي ٛ كٍم ٛ يف وؾمز فزؽم هِٗمن املّماٜا القاٟىم  ِٚ يعماد

     ٜ ٘ ملٍٍمم ٝكي يف املٍمما  الممدا م المّم  ٔٚ ُ الضمٗم ز ْ , ي٥ أ ْ يع وعزفمما  لعزفمم فضمم  ٌٜ ٛٔ  ٕٖممن املٍٍمم داو وعمماٖي ا٥صمّم

ىما, أ٥ٔ  الفمزٔ  امل      ِٓ َ املّ مٍما ٕعني خمّمفني وم  ٌٛ مٍٗ  ِٜ ٙ عم ٕ ٍ  ْٖ دا  ٧ٌ ٛ  املّٝا ميٕن وٕفٕعا  وعقدا ٘  ٦ٟىم

  ٛ ٙ , الز ٌٕمم ٞ , وقممدار ا٫عممعاع ايممزار ا ٚ اهلمٕم ممزار  ٜٛ ّىٕممن يف در٘مم الممدِ   ُٔ ٛ ل٬ٌضمما ٛ ايزارٖمم ٓ الزاٜمم ٕٖا ملضمّم

   ٛ ٔاٌٗمما  الفممزٔ  امل٦ٟىمم ٘ املّٝمما.ٔ  ارِممداّٟا لغمما م ٛ امل٦ٌممط املؾممزاٌ  ٌٕعٗمم  ٔ, ٞ ا ممدفق اهلمٕم  ِٛ ٛ , صممزع ٗ الٍضمٍم

ٖٗ ا٥ املخشٌٛ ,ٜ  ٛ        لمٝفظ الٕقاٟ٘ لمىٙىٕعآ املعزٔفٛٔ  ٓ املٍا ٗم مالّنميا  ٌٛ ّممخم املخمأ  املّعمقم ِّىماً ا٧كمتٌ 

ٍعا  لمّنميآ املٕمسٗٛ يف املٍا ق املٍا ٗٛ املخّمفٛ. الز ٌٕٛ الٍضٍِٗٛ  الٍضٍٛ لدر٘آ ايزارٚٔ   الضزٖعٌٛ 

الدا م٘ يُ دراصٛ ٔ مٗن املخا ز الد ٤ِٔز عمٜ جمىٕعآ املّٝا ِٕ أوز فزٔرٙ لقٍط املٍا  

زوّّما عمت وزاٜمن املغمزٔع املخّمفمٛ وٍمذ           ملٍٍٜ املّٝا  ط يف ٍِفٗمذ ِمذٓ العىمٗمٌٛ  عين فزٔرٚ الّخ ٗم , ٔالذٖٙ 

عما املعاجلمآ        ٞ عممٌٜ  مقم٘ الٍٝمٖ القٕم الٍداٖٛ ّٜٜٔ الّضمٗي الٍّاٟ٘ ٔأٖقا   ٦ه فرتٚ ِغنمٗن املٍٍٜ , ٜٖٖٗ 

مدأ وَم ا ّٗمار املٕقمع         , ِٕ٘ٗمْ املٍٍمٜ , ٔعمكن كّمّمْ      الّؾىٗىٗٛ لكفاٞٚ الزاٜٛ ايزارٖمٛ دا من وٍٍمٜ املّٝماٌ 

مّي          ماملّٝا ٔالمد وَم  ٦هلماٖ  دٌٚ  ٍاٞ النم٦  اخلار٘٘ ٔي فاعمٗٛ ا٧ٌفىمٛ املٗكاٌٗكٗمٛ املٕٕ٘م ّقٍٗآٌ  وزٔرا ٌ 

 عالٗٛ ا٧داٞ. الضٗ زٚ ٔالّٝكي يف املٍا  الدا م٘ لّمٍٗٛ اّٜٗا٘آ وٍاٌ٘ املّاٜا

, الزاٜٛ ايزارٖٛ, وّاٜا ا٩ٔمار, كفماٞٚ ال اقمٛ,    : وّٝا, ا٩ٔار املؾزٖٛ, ا٥صّداوٛالكمىآ الدالٛ

 ايفظ الٕقاٟ٘ ل٨ٔز, عٕاون ِدِٕر ا٧ٔز.
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ABSTRACT: 

Thermal Curing for Antiquities Museums under  

the Concept of Sustainability 
The design of new archaeological museums and the 

rehabilitation of existing museums in Egypt represent a great 

opportunity to implement sustainability standards and transform the 

building itself into an exhibition. However, controlling and controlling 

the internal atmosphere of the museum building is a very complex 

subject because it involves meeting two different types of 

requirements: The temperature of the air, the amount of thermal 

radiation, relative humidity, air flow velocity, and the quality of 

clothing authorized by the museum occupants. And secondly, the 

conditions for the precautionary conservation of the exhibited and 

stored populations, where the greatest concerns are related to rapid 

climate changes relative to temperature and relative humidity 

depending on seasonal variations in different climatic zones.

The study and analysis of the risks that affect the museum 

collections is necessary to control the internal climate of the museum 

building, which means that the whole process must be planned 

through the different stages of the project from the beginning to the 

final delivery and also during the period of operation of the building. 

The thermal comfort efficiency inside the museum building began 

with the choice of the site, the direction of the building, the mass of 

the building through the techniques of building the outer envelope and 

then the effectiveness of the mechanical systems in the museum 

through which control and control of the internal climate to meet the 

needs of buildings Tahv high performance.

Keywords: Museum, Egyptian Antiquities, Sustainability, Thermal 

comfort, Archeology museums, Energy efficiency, 

Preventive conservation of impact, Factors of degradation 

of impact. 
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 يقذيت: .1
ِؾٍا املّاٜا كٝالٛ  اؽٛ ٘دا  وَ املٍاٌ٘ الد جتىمع ٌمني النممزأل ا٧ؽمم٘ يف اةاففمٛ عممٜ       

العدٖممد وممَ الٕ مماٟا ا٧ ممزٝ , ٔ ٗممن  املقٍّٗممآ ٔعممزأل أ٘ممشاٞ وممَ الممرتاٗ ا٫ٌضمماٌ٘ ٍٍ٘مما  يع ٍ٘ممَ وممع

ؾممىٗي  ميٕممنِ   ٔ, ٛ الرتفٗمم ئ  الّعممٗم  ٔٛ ممني الٕقافمم ٓ جتىممعٌ  خداوا ٚ ا٥صمّم ُ وزاكممش وّعممدد كمٕم  ُِ ً يع أ املّمماٜا الٗمٕم

ْ يع      فضم  ٌٜ ٛٔ  ٕٖمن املٍٍم داو ٚ لّ ٍٗق وٍاد٢ ا٥صّم ٛ كٍي ٛ فزؽ هِٗن املّاٜا القاٟى يعادِٚ  املّاٜا اجلدٖدٚٔ 

ٓ      "وعزأل لعزفْ" , مما شم ٘ فكمىما ساد ٘ ال٠ٍٗم ع الٕم  ٔ د لم اقٛم ِغٙٗع ا٥صّخداً الزعٗم مق فزؽٛ عفٗىٛ لّعمٗئ 

ّٕفي املّ مٍآ ال٠ٍٗٗٛ دا ن ايٗش كمىا قمْ وعد٥ٓ اص٦ّّك ال اقٛ.  ٕ٘دٚ ال٠ٍٗٛ الدا مٌٗٛ 

 انسيطرة وانتحكى يف املُبخ انذاخهي: .2
و٠ٕٖٛ( در٘ٛ  37ٔاٌّٛ )قزٍْٖ وَ  يُ أ٘ضاوٍا ّٖي الّٝكي ٌّا لمٝفا  عمٜ در٘ٛ ٜزارٚ أصاصٗٛ

ٍٗىما  ٕمن أٙ ا ٦ّفمآ فمزرا  عممٜ اجلضمي , ٔقمد ذ اصمٍٍّا  ِمذٓ               غمكن أفقمنٌ  ِٔ٘ ِعىن يف ِمذٓ ايمزارٌٚ 

الٍّاٟٚ عمٜ ودٝ فرتٚ  ٕٖمٛ ٔ ْ ِهٔي العدٖد وَ املّنميآ. "فالعاون ا٧ِي ِٕ فمزٔرٚ المّخمؿ ومَ ايمزارٚ     

ال٘     الد ِٕلدِا أ٘ضاوٍا كىٍّٚ ٔاٌ ٍّّٙما تّمما ومَ ٜٕم ٕٙ لٍفي ا٧ٖا "الّىٕٗن النمذاٟ٘" , فايزارٚ الدٌ 

ٍّٚ الذكز الٍالغ يف  مزٔ   ٍٗعٗمٛ يف    1000ٔا  عٍد الزاٜٛ يع ٜٕال٘  100 ٔا  عٍد الٍغا  اجلضدٙ , ٜٖٖٗ 

 .(7)ٔا  ٜزارٚ كاوٍٛ" 25ٔا  ٜزارٚ ومىٕصٛ ٔالٍاق٘  90ٔا  وٍّا ٜٕال٘  115الدا ن ٜٕال٘ 

ٛ      يُ ف ِفقمد وممَ اجلممد أٔ عممَ    ()قمداُ ايمزارٚ وممَ اجلضمي سممدٗ ٌعممدٚ  مزر , فممايزارٚ املمىٕصم

 زٖممق الّممٍفط أٔ الضمم ج اخلممار٘٘ لمى٦ٌممط ٌٕاصمم ٛ اٌّقمماه ايممزارٚ ٔا٫عممعاع ايممزارٙ , ٔايممزارٚ         

ٔ     ()الكاوٍٛ ٍماٞ  ّٖي فقدِا وَ  ٦ه ٍِخز الز ٌٕٛ املٍّغزٚ وَ  ٦ه اجلممد ٔالّعمزر ٍِٔخمز الز ٌٕمٛ أ

الٍّفط , ٜٖٗ ٖعّىد وعده فقد ايزارٚ وَ اجلضي عمٜ در٘ٛ ٜزارٚ اهلٕاٞ ٔوّٕصمط ا٫عمعاع ايمزارٙ ملما     

سمٗط ٌٍا )وٕن وّٕصط در٘ٛ ٜمزارٚ اجلمدراُ , ٔالش٘ماٛ , ٔالضمقا , ٔا٧رفمٗٛ يف أٜمد النممز ( ٔصمزعٛ         

 اهلٕاٞ ٌٕٔعٗٛ امل٦ٌط الد ٌزِدّٖا .
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ر املاٞ اجلٕٙ لْ ِهٔي  فٗا عمٜ ِدفق ايزارٚ وَ اجلضي , "فف٘ املٍا  املعّده ٖكُٕ فنمط خبا

ٌعكط املٍا  ايار الذٙ ميّد فْٗ ِهٔي الز ٌٕٛ ٌغكن أكمت , فمٗىكَ لمٙضمي العمارٙ )ياا كماُ وفمم٦  ومَ        

در٘ممٛ و٠ٕٖممٛ( ٔيف ر ٌٕممٛ ٌضممٍٗٛ وعّدلممٛ  30-28الغممىط( أُ ٖكممُٕ وضممرتسما  يع ٜممد كممٍي يف ٜممٕال٘ )

در٘آ ايزارٚ اةٗ ٛ ِزفع اصّٙاٌٛ اجلضي يع ِْٕ٘ٗ املشٖد وَ الدً يع الضم ج ,   %. كىا أ50ُٜٕال٘ 

مما ٖشٖد وَ در٘ٛ ٜزارٚ اجلمد ٔفقمداُ ايمزارٚ ٌا٫فمافٛ يع الّعمزر لفقمد ايمزارٚ ومَ  م٦ه الٍّخمز ,          

 ٌٍٔدأ يف الغعٕر ٌعدً ا٥رِٗاا عٍدوا ِؾٍج ِذٓ ا٥صّٙاٌآ ٌالنمٛ.

يزارٚ اةٗ ٛ , فًُ اجلضي صٗٝد وَ فقداُ ايزارٚ عمَ  زٖمق ايمد    ٔعٍدوا ٍِخفا در٘آ ا

وَ ِدفق الدً يع الض ج , مما ٖقمن وَ در٘ٛ ٜزارٚ اجلمد ٔعدً الّعزر , ِّٔضٍَ الٍٕمٕر اجلمدٖمٛ ٌفعمن    

عق٦ٓ وٍّاِٗٛ الؾنمز يف رفع الغعز وَ عممٜ اجلممد , ممما صمٗقمن ومَ ِمدفق اهلمٕاٞ ٔفقمداُ ايمزارٚ عمت           

 26-20ذا ٌا٫فافٛ يع اصّخداً امل٦ٌط ملٕاّ٘ٛ التٔدٚ. ٔوع در٘مٛ ٜمزارٚ اهلمٕاٞ فٗىما ٌمني )     الض ج ِ

در٘ٛ و٠ٕٖٛ( ذمد وَ فقداُ ايزارٚ لدٍٖا ٌاصّخداً امل٦ٌط ٔلكَ عىٕوا  ٌغعز ٌا٥رِٗاا , ِٔشداد كىٗٛ 

ٔياا كماُ فقمد ايمزارٚ ومَ     امل٦ٌط الد ذمّاّ٘ا وع ارمفاأل در٘ٛ ايزارٚ ٖٔؾٍج اجلٕ العاً أقن راٜٛ , 

 ٦ه و٦ٌضٍا كمٍيا  ٘مدا  فٗمّي ِٕلٗمد املشٖمد ومَ ايمزارٚ عمَ  زٖمق ا٥رجتما  أٔ ا٥رِعماؼ المذٙ سممدٗ              

 .(7) ؾٗؾا  لمّٝكي يف در٘ٛ ايزارٚ"

ٕفج در٘ٛ ٜزارٚ ص ج , ٖ ٌا٧ععٛ  ْ ايىزاٞ ٖزٕؾِ( 1عكن )

ٔيف ٠ٌٗٛ , اجلمد لغخؿ يف وضّٕٖآ وزِفعٛ وَ الٍغا  الٍدٌ٘ 

 در٘ٛ و٠ٕٖٛ. 26حمٗ ٛ ٜٕال٘ 

ٕفج در٘ٛ ٜزارٚ ص ج , ٖز ٌا٧ععٛ  ْ ايىزاٞ ٖؾِٕ( 2عكن )

ٔيف ٠ٌٗٛ , اجلمد لغخؿ يف وضّٕٖآ وٍخفقٛ وَ الٍغا  الٍدٌ٘ 

 در٘ٛ و٠ٕٖٛ. 26حمٗ ٛ ٜٕال٘ 
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 ٔعمٜ الخم فٍّاك ِدفاُ اآ ؽمٛ ٌّؾىٗي املٍٍٜ:

ٓ وٍاصمٍٛ لمدر٘آ ايمزارٚ  ٗمٖ ٥ ٖكمُٕ      , ٘عن املٍين وزسما  وَ  ٦ه ايفا  عمٜ وعمد٥  أ٥ٔ 

 وقدار الّنمي كٍيا  كىا ٌال٠ٍٗٛ اخلار٘ٗٛ النمي وّٝكي فّٗا.

, أ٘ضاوٍا قادرٚ عمٜ ايفا  عمٜ در٘ٛ ٜزارٚ أصاصٗٛ وضّقزٚ ٘دا  ومع ايمزارٚ الٍاجتمٛ     ٔاٌٗا 

آ ايمزارٚ اخلار٘ٗمٛ ,   عَ عىمٗآ ا٧ٖا "الّىٕٗن النمذاٟ٘" ِٔ٘ يع ٜد وا ٔاٌّٛ عمٜ ودٝ ٔاصع وَ در٘

ّٖٔي الخم وع القمٗن أٔ املعدًٔ وَ يٌفار ال اقٛ وَ  ٦ه وشٖٚ وَ عىمٗآ الّٝكي كالّعزر ِٔنممٗي ِمدفق   

الدً )ٌٔالّال٘ فقداُ ايزارٚ عمَ  زٖمق اجلممد( ِٔنممٗي امل٦ٌمط لٍّاصمَ الفمزٔ  ٔالمّنميآ املخّمفمٛ.          

يف ايفا  عمٜ وعاٖي الزاٜٛ الدا مٗٛ ٔاٌّٛ يع ٜد وا ٔقد ٜققْ املٍاٌ٘ ايدٖٕٛ اهلد  ا٧ٔه املّىٕن 

, ٔلكَ وع اصّخداً كىٗآ كٍيٚ وَ ال اقٛ لّٕفي الّدف٠ٛ أٔ الّتٖد ملٕاّ٘ٛ ال٠ٍٗٛ اخلار٘ٗٛ املّنميٚ , 

ٔميكممَ  فمما كىٗممٛ ال اقممٛ املضممّخدوٛ ٌغممكن كممٍي ياا اعّىممدٓ املٍمماٌ٘ وٍمماد٢ الممّٝكي الفضممٕٗلٕ٘ٗٛ       

 خم ذمّاٛ أ٥ٔ  يع فّي الزاٜٛ الٍغزٖٛ ٔكٗا ّٖي يٌفار ال اقٛ لٗىكَ ِٕفيِا.ايٕٗاٌٗٛ , ٌٔذل

"يُ وعاٖي الزاٜٛ ِم٘ وضمهلٛ عخؾمٗٛ تّمما ومَ فمزد يع و مز , ِٔم٘ ٍِ مٕٙ عممٜ العدٖمد ومَ             

املّنميآ ٌعقّا اآ  ٍٗعٛ ٌٕٗلٕ٘ٗٛ وٕن العىز ٔاجلٍط ٔايالٛ الؾٝٗٛ ٔالٍفاً النمذاٟ٘ ٌٔعقّا وادٙ 

 ٚ فضٕٗلٕ٘ٗٛ أصاصٗٛ , فّغّىن الزاٜٛ ايزارٖٛ عمٜ وا ٖم٘:لْ قاعد

 در٘ٛ ٜزارٚ اهلٕاٞ ِٔدرّ٘ا  ٙا٫ععاع ايزار 

 ٜٞزكٛ اهلٕا  فنمط خبار املاٞ اةٗط 

 ٍٍٜكىٗٛ امل٦ٌط الد ٖزِدّٖا عا م٘ امل  ٍٍٜوضّٕٝ ٌغا  عا م٘ امل 

ٚ , ٔكىٗٛ القٕفاٞ , ٔٔ٘مٕد  ٍِٔاك عٕاون أ زٝ ٤ِٔز عمٜ الزاٜٛ العاوٛ وٕن وضّٕٖآ ا٫فاٞ

ٌعمما الممزٔاٟج , ٜٗممٖ ّٖممهٔز ا٧فممزاد عٕممن ِممذٓ العٕاوممن الٍفضممٗٛ الممد ِضممٗ ز عمممٜ ٠ٌٗممّّي ِٔممّٝكي يف  

وّعّّي أٍٔاٞ ِهدٖٛ أعىاهلي , ٌٔالٍضٍٛ لٍعا املّنميآ فىَ املىكَ  دٖد وعد٥ٓ وقٍٕلٛ هلذٓ العٕاون 

ّا ومع ٌعقمّا المٍعا , عممٜ صمٍٗن املٕماه در٘مٛ ايمزارٚ         لكَ القٗي املٕالٗٛ هلما ِعّىمد عممٜ كٗفٗمٛ ِفاعمم     

. يُ الضممٗ زٚ ٔالممّٝكي يف املٍمما  الممدا م٘ ملٍٍممٜ  (3)ٔصممزعٛ اهلممٕاٞ ٌٔعمما ا٧ٔلٕٖممآ الغخؾممٗٛ املفقمممٛ" 

املّٝا ميٕن وٕفٕعا  وعقمدا  ٘مدا  ٧ٌمْ ٍٖ مٕٙ عممٜ ِمٍٗمٛ ٌمٕعني خممّمفني ومَ املّ مٍمآ ِىما, الفمزٔ              
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 ايزارٖٛ ل٬ٌضاُ ٔالفزٔ  امل٦ٟىٛ لمٝفظ الٕقاٟ٘ ل٪ٔار.امل٦ٟىٛ لّٝقٗق الزاٜٛ 

 انراحت احلراريت نإلَسبٌ: .3
لّٝقٗق الزاٜٛ ايزارٖٛ زمَ أُ ٥ ٖغعز الفزد ٌايزارٚ الغدٖدٚ أٔ ٌالتٔدٚ الغدٖدٚ أٔ ٖكمُٕ  

يزارٚ الد لدْٖ أٙ ٘شٞ وَ اجلضي ٜار ٘دا  أٔ ٌارد ٘دا  , لٗؾٍج ا٧صاظ الفضٕٗلٕ٘٘ هلذا ِٕ أُ كىٗٛ ا

ٍّّٖٙا اجلضي يف ِٕاسُ وع ايزارٚ الد ٖفقدِا ٌغكن وزٖج دا ن ولٗٛ المّٝكي يف اجلضمي , ٍٍٖٔنمم٘ أُ ٥    

 ٖكُٕ ٍِاك أٙ أ٘شاٞ وَ اجلضي قد اف زٓ لمعىن  ارٛ ِذٓ ايدٔد املزسمٛ وَ أٌفىٛ الّٝكي.

لّٕاسُ , فايزارٚ ِّدفق ٍِاك العدٖد وَ ا٩لٗآ الد ٍِقن ايزارٚ ٌٔالّال٘ ٤ِٔز عمٜ ِذا ا

داٟىا  وَ ا٧٘ضاً الضا ٍٛ يع ِمخم الٍاردٚ , ٔقد ٖكمُٕ اكّضماُ أٔ فقمداُ ا٧فمزاد لمٝمزارٚ اعّىمادا  عممٜ        

در٘ٛ ايزارٚ الٍضٍٗٛ ٧٘ضادِي ٔوا سمٗط ٌّا , فًٌّا قد ِكّضَ ايزارٚ فع٦  وَ  ٦ه ولٗٛ ٔاٜمدٚ ٔيف  

فعمٜ صمٍٗن املٕماه , يف ٖمًٕ ٜمار ٘مدا  يف الؾمٝزاٞ ٖكمُٕ كم٦  ومَ          الٕقْ ااِْ ِفقدِا وَ  ٦ه ولٗٛ أ زٝ. 

اهلٕاٞ ٔالزواه عمٜ ا٧ر٘ج أكٕز صمخٌٕٛ ومَ ٘ضمي الغمخؿ , ٌٔالّمال٘ ٖمّي ِضمخني اجلضمي ٌفعمن الزوماه           

الد ٖقا عمّٗا ٌا٫فافٛ يع اهلٕاٞ ٔالغىط اعّىادا  عمٜ در٘ٛ ٜزارٚ اهلٕاٞ ٔاجلضمي ااِمْ , فمًُ ولٗمٛ     

 ٗدٚ قد ِكُٕ عَ  زٖق الٍّخز وَ  ٦ه الٍّفط ٔالّعزر.الّتٖد الٕٜ

يُ العىمٗآ ا٧رٌعٛ لمٍقن ايزارٙ وَ الّٕؽٗن , ٔا٥ٌّقماه ايمزارٙ , ٔا٫عمعاع ايمزارٙ , ٔالٍّخمز      

 ٔالّكٕٗا , ِمخم العىمٗآ الفٗشٖاٟٗٛ ا٧صاصٗٛ الد ٍِ ٍق عمٜ ك٦  وَ الٍغز ٔاملٍاٌ٘ عمٜ ٜد صٕاٞ.

 ( ولٗآ الّٕؽٗن ايزارٙ يف الؾٝزاٞ  ٦ه فرتٚ المٗن3عكن ) ( ولٗآ الّٕؽٗن ايزارٙ يف الؾٝزاٞ  ٦ه فرتٚ الٍّار4عكن )
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 ث انراحت احلراريت نإلَسبٌ:يستىيب .4
ع ؤمار ايمزارٚ املٍّادلمٛ        مجٗع العىمٗآ الضاٌق اكزِا ِضاِي يف الّٕاسُ ايزارٙ لمدٍٖا ِٔم٘ جمىٕم

ضمّ ٗع ايفما  عممٜ ِٕاسٌٍما ايمزارٙ دُٔ          ٠ٍّٗما ياا كٍماٌ  الزاٜمٛ يفٌ  غعزٌ  ٠ّْٗ , ٔذمٌَ  وَ قٍن اجلضي وعٌ 

نممشارٚ ٫ٌقاؽمّا.   ٌذه الكٕي وَ اجلّد ٔعدً الزاٜٛ ياا كاُ  عمٜ أ٘ضاوٍا أُ ِزجتا لّٕلٗد ايزارٚ أٔ ِعزرٌ 

ٔالمد ِعّىممد عممٜ أرٌعمٛ وممَ    ِقمع فمىَ ٜممدٔد ا٥رجتما  ٔالّعمزر     ايزارٖمٛ  ومَ الٕافمج أُ وضمّٕٖآ الزاٜممٛ    ٔ

اٞ.         قمن    كىما   العٕاون ال٠ٍٗٗٛ ِم٘ در٘مٛ ايمزارٚ , ٔا٫عمعاع ايمزارٙ , ٔالز ٌٕمٛ , ٔصمزعٛ اهلٕم ِغمي فٗشٖماٌٞ 

ٛ ِىما   عمٜ أٖقا  ارٚ يع أُ الفزٔ  املٕمٜ ِعّىد ايز ٔ   أٍني وَ العٕاون الغخؾٗم قمد  ٌغما  الغمخؿ ٔو٦ٌضمْ , 

 .ايزارٖٛ ذ ِهكٗد الخم وَ  ٦ه الٍٕٝٗ ٜٕه ِفقٗن الغا مني يف جمىٕعٛ وٍّٕعٛ وَ الفزٔ 

 ":Air Temperatureدرجت حرارة اهلىاء " 
ىٗمق عممٜ كٗفٗمٛ ِؾمزفْ ٔومدٝ دماٜمْ , ٔعمادٚ وما         يُ املٍا  الذٙ ٖعىن فْٗ الغخؿ لْ ِهٔي ع

ٖكُٕ كن عخؿ خمّما ٔوا ِٕ وزٖج  اوا  لغخؿ قد ٖكُٕ  ي وزٖج لمنماٖٛ ٌالٍضٍٛ جلارٓ , "ٔلكَ ٌغكن 

عاً ٖقمع ٌ مار الزاٜمٛ يف ا٧وماكَ املنممقمٛ يف وٍّؾما خم مط القٗماظ الٍفضم٘ لمغما مني , ٔعمادٚ ِكمُٕ             

در٘مٛ فّزٌّاٖمْ(    75-68غّاٞ ٜٖٗ ِرتأا در٘آ ايزارٚ وا ٌمني ) ايدٔد املقٍٕلٛ لمزاٜٛ يف فؾن ال

در٘مٛ   80-72در٘ٛ و٠ٕٖٛ( , ٔيف فؾن الؾٗا ٜٖٗ ِرتأا در٘آ ايزارٚ وا ٌني ) 24-20أٙ وا ٌني )

 .(5)در٘ٛ و٠ٕٖٛ(" 27-22فّزٌّاْٖ( أٙ وا ٌني )

 ":Thermal Radiationاإلشؼبع احلراري " 
ٍاعز أٔ ا٫ععاعآ ا٧ زٝ عمٜ اجلمد , ٔالد ميكَ أُ ِم٤ٔز عممٜ   "ِٕ ِهٔي ا٫ععاع الغىض٘ امل

 (5)راٜٛ ا٧عخاـ دا ن املٍٍٜ عٍدوا ِكُٕ ٍِاك أععٛ مشط وٍاعزٚ ٌدُٔ ِفمٗن أٔ محاٖٛ دا من الفمزا "  

 , ٜٖٗ ِشداد ايزارٚ ٌشٖادٚ كىٗٛ ا٫ععاع الغىض٘.

ًٌْ در٘ٛ ٜزارٚ الّغنمٗن ِعّمت ومَ أِمي    ٌٔالٍضٍٛ لمٝٗشآ املنممقٛ اآ املدٚ ال ٕٖمٛ ل٬قاوٛ , ف

املعمماٖي الٕا٘ممَ  دٖممدِا ٌدقممٛ , ِٔمم٘ عٍممارٚ عممَ وّٕصممط القٗىممٛ الٍاجتممٛ عممَ در٘ممٛ ٜممزارٚ ا٧صمم ج      

الدا مٗٛ أٔ در٘ٛ ا٫ععاع ايزارٙ ٔدر٘ٛ ٜزارٚ اهلٕاٞ يف ا٧واكَ املنممقٛ , ٜٖٗ ّٖي  قٗق أعمٜ در٘آ 

ٔ    22نمٗن يف ٌ مار  ا٫رفاٞ لمىضّخدوني عٍد در٘ٛ ٜزارٚ ِغ در٘مٛ و٠ٕٖمٛ ؽمٗفا  ,     25در٘مٛ و٠ٕٖمٛ عمّاٞا  
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ٔميكَ ِنمٗي الٍضٍٛ ٌمني ٜمزارٚ ا٫عمعاع ٔدر٘مآ ٜمزارٚ اهلمٕاٞ عمَ  زٖمق وشاٖما العمشه ايمزارٙ لٍفماً             

 الٕاّ٘ٛ ٔكّمٛ املٍٍٜ أٔ وَ  ٦ه ٌعا الّقٍٗآ املضّخدوٛ. 

 ":Humidityانرطىبت انُسبيت " 
% ٖعّمت املٍما  ٘ما  ٘مدا  ٔصمٕ       30ا قممْ الز ٌٕمٛ الٍضمٍٗٛ يف ا٧وماكَ املنممقمٛ عمَ       يف أٙ وٕصي يا

ٖمم٤دٙ يع الغممعٕر ٌعممدً الزاٜممٛ ٔاجلفمما  ٌا٫فممافٛ يع ٜممدٔٗ ِّممٗٚ خممما ٘ ٌممالعٍٗني ٔاملىممزآ اهلٕاٟٗممٛ   

ٙ ل٬ٌضمماُ , يف ٜممني أُ ارِفمماع وضممّٕٖآ الز ٌٕممٛ ِضممٍَ ؽممعٌٕٛ يف عىمٗممٛ الّعممزر ٌٔالّممال٘ الٍّخممز الممذ  

% ميكمَ أُ ِضمٍَ المّعفَ    70ٖضاعد عمٜ الّخمؿ وَ ايزارٚ الشاٟدٚ , ٔيف ٜالٛ سٖادٚ ٌضٍٛ الز ٌٕمٛ فمٕر   

وَ  ٦ه الّكٕٗا الذٙ ِٕ يع ٘اٌَ   ٕرِْ عممٜ الؾمٝٛ ميكمَ أُ ٖمٝمق أفمزارا  ٘ضمٗىْ ٌماملٍٍٜ , "ٔعمادٚ         

ؾن الؾٗا , ٔلكمَ وضمّٕٖآ   ميكَ  ىن وضّٕٖآ ر ٌٕٛ أقن يف فؾن الغّاٞ ٔوضّٕٖآ ر ٌٕٛ أعمٜ يف ف

 .(3)% عىٕوا   ي وزسمٛ يف مجٗع الفؾٕه"60-30الز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ يف ا٧واكَ املنممقٛ  ارٛ ٌ ار 

 زفٛ  ٛ دا ناملزسم ٛ ٜزارٚ الّغنمٗنٌ ار درٖٕ٘فج ( 5عكن )

ارمفاأل ا٫ععاع ايزارٙ ٖعاده أُ ؽٗفا  )و٦ٌط  فٗفٛ( , ٦ٖٜٔظ 

 زارٚ  ار٘ٗٛ أكٕز دف٠ا در٘آ ٜ

 زفٛ  دا ن ٛاملزسم ٛ ٜزارٚ الّغنمٗنٌ ار درٖٕ٘فج ( 6عكن )

ارِفاع ا٫ععاع ايزارٙ ٖعاده أُ عّاُٞا )و٦ٌط  فٗفٛ( , ٦ٖٜٔظ 

 در٘آ ٜزارٚ  ار٘ٗٛ أكٕز ٌزٔدٚ
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 ":Airflow Velocityسرػت تذفق اهلىاء " 
ِعّممت صممزعٛ اهلممٕاٞ وممَ املممّنميآ الممد ِمم٤ٔز يف املٍمما  الممدا م٘ ِٔعّىممد عمممٜ ع٦قممٛ الفممزد       

اٞ لمّدف٠مٛ أٔ لمّتٖمد(    ٌالفّٝآ ٔا٧ ّٙشأ وَ أعىاه ِكٗٗا اهلٕاٞ )صٕم ٌٕاُ ٔالٍٕافذ ٔاملزأا , ِٔ٘ ٘شٞ ٥ٖ 

ج اهلمد  ِٕم يد ماه      كُٕ هلا صزعٛ حمددٚ ٖٔؾٍم وَ  ٦ه ِٕسٖع اهلٕاٞ يف ا٧واكَ املنممقٛ , "ٌٔالّال٘ زمَ أُٖ 

ُ هلما ِمهٔي فم٠ٗن أٔ وعمدًٔ عممٜ عما م٘ املٍٍمٜ ,           كٕم َ ارِفماع صمزعٛ      أعمٜ صزعٛ لممّٕاٖٞ  ضٍم ٔومَ املمز٘ج أُٖ 

ُ وٕفمع ِزٜٗمَ يف املٍما  المداف١ يف       كٕم اهلٕاٞ عدً الزاٜٛ يف املٍا  الدا م٘ الٍارد , ٔعمٜ العكط وَ الخم ,ٖ 

ال٘ ) (3)ا٧ومماكَ املنممقممٛ" ا  مٕم اٞ يف فؾممن الؾمٗم ال٘  0.59. "ٜٗممٖ ِقممدر صممزعٛ ِممدفق اهلمٕم قدً/ٔاٌٗممٛ( أٙ ٜمٕم

ٍٗىا يف فؾ 0.18)  .(5)ورت/ٔاٌٗٛ(" 0.15قدً/ٔاٌٗٛ( أٙ ٜٕال٘ ) 0.49ن الغّاٞ  ٕال٘ )ورت/ٔاٌٗٛ( ,ٌ 

يف  ( ِهٔي الز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ عمٜ در٘ٛ ٜزارٚ الّغنمٗن7عكن )

 افؾن الؾ ٦ه  ا٧واكَ املنممقٛ

يف ( ِهٔي الز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ عمٜ در٘ٛ ٜزارٚ الّغنمٗن 8عكن )

  ٦ه فؾن الغّاٞا٧واكَ املنممقٛ 

 

ٖٕفج صزعآ اهلٕاٞ املزسمٛ عٍد وضّٕٝ ِدفق وق زُ  (9عكن )

 عمٜ در٘ٛ ٜزارٚ اهلٕاٞ اعّىادا " %50"در٘ٛ ا٥ف زاُ 

وٍّفي وضّٕٙ ِدفق  ٍدزسمٛ عاملٕاٞ اهلصزعآ ٖٕفج ( 10عكن )

 اعّىادا  عمٜ در٘ٛ ٜزارٚ اهلٕاٞ "%10 "در٘ٛ ا٥ف زاُ
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 ":Dress Codeَىػيت املالبس " 
٤ِٔز امل٦ٌمط املؾمزا ٌارِمداّٟا لغما م٘ املٍٍمٜ عممٜ در٘مٛ ايمزارٚ املٕممٜ لمىٍٍمٜ , ففم٘ فقمن             

 فؾن الؾٗا ِمٍخفا  الغّاٞ ٍِخفا وعد٥ٓ الّدف٠ٛ كمىا ارِدٝ عا م٘ املٍٍٜ و٦ٌط رمسٗٛ ٔقٗمٛ ٔيف

وعد٥ٓ الّتٖد يف ٜالٛ الضىاا ٌارِداٞ و٦ٌط  فٗفمٛ  مي رمسٗمٛ , ٔومَ الٍاٜٗمٛ الٍفزٖمٛ فمًُ مجٗمع         

عا م٘ املٍٍٜ لدّٖي ٌفط وضّٕٝ عشه امل٦ٌط ٔلكَ يف كٕي ومَ ا٧ٜٗماُ ِكمُٕ ٍِماك ا ٦ّفمآ كمٍيٚ يف       

 اخلؾاٟؿ ايزارٖٛ ملا ٖزِدْٖ ك٦ وَ الز٘اه ٔالٍضاٞ.

ا صٍق ٌضّ ٗع القٕه ٌهٌٍا  الٍا  وا ٌغعز ٌعدً ا٥رِٗاا ياا كماُ ٍِماك ا ٦ّفمآ كمٍيٚ يف     ٔمم

 الفزٔ  ال٠ٍٗٗٛ ٜٕه أ٘ضاوٍا وٕن:

       ا ٦ّفآ كٍيٚ يف در٘ٛ ٜزارٚ اهلٕاٞ , ٜٖٗ ٖزِفع اهلٕاٞ المداف١ يع أعممٜ وضمٍٍا  ِمدرٛ كمٍي

ا َ ٌمالقزُ ومَ الضمقا , ِٔمذا ٖع م٘      يف در٘ٛ ٜزارٚ النمزفٛ وا ٌني ٌارد ٌالقزُ وَ ا٧رأل ٔصم 

 ٜالٛ  ي وزفٗٛ وَ رأظ صا ٍٛ ٔقدً ٌاردٚ.

      ٚا ٦ّفآ كٍيٚ يف در٘ٛ ايزارٚ ا٫ععاعٗٛ , ٖٔغعز ٌّا عٍد اجلمٕظ ٌمالقزُ ومَ ٌافمذٚ ٌمارد

 كٍيٚ أٔ عٍد وؾدر لدر٘آ ايزارٚ العالٗٛ وٕن املدف٠ٛ.

 دفق اهل ٜ صزعِٛ  ِعّىد عم زكٛ اهلٕاٞ دا ن النمزفٛ.الّٗارآ اهلٕاٟٗٛ ,ٔ  دٔٗ اف زاُ يفٜ   ٕاٞ أٜٔ 

ٔقد أ ّزٓ الكمٕي ومَ الدراصمآ ِمهٔي كمٍي لمقٕفماٞ عممٜ الزاٜمٛ , فا٧عمخاـ العماومني يف           

وكاَِ عٍا ق ِادٟٛ ِي أقن اّٜىا٥  ٌكٕي لمغعٕر ٌعمدً ا٥رِٗماا يف در٘مآ ايمزارٚ العالٗمٛ ومَ ِممخم        

 العاومني يف وٍا ق ؽا ٍٛ.

 ":Preventive Conservationىقبئي نألثر "احلفظ ان .5

يف املّٝا ٌٔغكن عاً ٔيف أٙ وضاٜٛ خمؾؾٛ لمعزأل ٥ ميكٍٍا المّفكي يف املٍما  المدا م٘ دُٔ    

ا٥ٌٍّآ ملدٙ ِهٔي ِذا املٍا  عمٜ املعزٔفآ , يُ أفقن الفزٔ  الد زممَ أُ ٖعمزأل فّٗما أٙ عىمن فمين      

ضهلٛ  اؽمٛ ٌهٜمد فمزٔع عممي ايفمظ ِضمىٜ ٌمايفظ الٕقماٟ٘ ,         وَ ٜٖٗ ا٫فاٞٚ ٔالّٝكي يف املٍا  ِ٘ و

ٔعمٜ ِذا فًُ وزوي ا٩ٔمار ٌماملّٝا ِمٕ الغمخؿ املضم٠ٕه عمَ وّاٌعمٛ أِمدا  ايفمظ الٕقماٟ٘ عمَ  زٖمق             

 .ا ّٗار أفقن  زٔ  ايفظ املخؾؾٛ لكن عزأل



 

 طجممٛ الٍٖٝ يف الرتٌٗٛ ٔعمي الٍف

 ٘اوعٛ املٍٗا –كمٗٛ الرتٌٗٛ 

  كمٗٛ ُوعّىدٚ وَ اهل٠ٗٛ القٕوٗٛ لقىاُ ٕ٘دٚ الّعمٗي

 

 
 ًً  20192019  أكٌّٕزأكٌّٕز––الزاٌع الزاٌع اجملمد الزاٌع ٔال٦ُٕٕٔ/ العدد اجملمد الزاٌع ٔال٦ُٕٕٔ/ العدد - ِؾدرِا كمٗٛ الرتٌٗٛ ٘اوعٛ املٍٗا

http://ms.minia.edu.eg/edu/journal.aspx

 

ٛ الضممزٖعٛ ٖٔقممع ا٥ِّىمماً ا٧كممت يف وّمماٜا ا٩ٔممار ٌّمممخم املخممأ  املّعمقممٛ ٌممالّنميآ املٍا ٗمم   

ٌالٍضممٍٛ لممدر٘آ ايممزارٚ ٔالز ٌٕممٛ الٍضممٍٗٛ ٍِعمما  لمممّنميآ املٕمسٗممٛ يف املٍمما ق املٍا ٗممٛ املخّمفممٛ ,  

,  ICCROM"()ٔهلممذا النمممزأل قمماً املزكممش الممدٔل٘ لدراصممٛ ٜٔفممظ ٔاصممّعادٚ املىّمكممآ الٕقافٗممٛ "         

ٛ  ٔاملعّمد الكٍم  ,  RCE"()ٌالّعأُ وع ٔكالٛ الرتاٗ الٕقايف يف ِٕلٍدا "  CCI"()" دٙ يفمظ ال ٍٗعم

ٔوّٝا ال ٍٗعٛ , ٌدراصٛ املخا ز الد ٤ِٔز عمٜ اجملىٕعآ املعزٔفٛ ٔأ ّمزٓ ٌّماٟٚ  مٗمن املخما ز     

أٌممْ وممَ القممزٔرٙ فممٍط املٍمما  الممدا م٘ ملٍٍممٜ املّٝمما , ِٔممذا ٖعممين فممزٔرٚ الّخ ممٗط يف ٍِفٗممذ العىمٗممٛ  

نمٗن ٔأٖقا   دٖد املخا ز املٍا ٗٛ الد ِّعزأل هلما  ٌزوّّا ٌدٞا  وَ الٍدٞ ّٜٜٔ الّضمٗي ٔوَ  ٦ه الّغ

 املعزٔفآ ٌٕفٕا ِٔ٘ كىا ٖم٘:

 " ٟ٘الّما الكٗىٗاChemical Deterioration      ٖغىن مجٗمع العىمٗمآ المد ِكمُٕ فّٗما :"

 الّفاع٦ٓ الكٗىٗاٟٗٛ ِ٘ الضٍَ الزٟٗض٘ ٥فى٦ٝه املعزٔفآ.

 " ٕ٘٘الّما الٍٕٗلBiological Deterioration :"       ٕٖغمىن العىمٗمآ المد ٖم٤دٙ فّٗما  م

 العفَ أٔ ًِٕٙ ا٩فآ ايغزٖٛ يع ِما املعزٔفآ.

 " ٘الّما املٗكاٌٗكMechanical Deterioration      غىن العىمٗمآ المد سممدٗ فّٗما ِغمقق  ٖ:"

فعن الّقمٍآ املٍا ٗٛ. ّٗٙٛ لمقنمٕ  الٍامجٛ عَ الّىدد ٔا٥ٌكىاؼٌ   ِٔؾدع لمىٕاد ِٔغِّٕاٌ 

اٞ ٌفزٚ عاوٛ لمّعز  عمٜ خمما ز املٍما  الدا مٗمٛ املخّمفمٛ الٍاجتمٛ عمَ الز ٌٕمٛ        ٍٍٖٔنم٘ يلق

الٍضٍٗٛ اخلا ٠ٛ ٔدر٘ٛ ايزارٚ اخلا ٠ٛ ٔيزماد ٌّٚ ٫دارٚ ِذٓ املخا ز عمٜ خمّما املٕاد ٔاملعزٔفآ 

 الد ميكَ أُ ٖؾٍّٗا القزر.

 ":An Incorrect Relative Humidityرطىبت َسبيت خبطئت " 
ز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ لمّٕاٞ دٔرا  ِاوا  يف العىمٗآ ال٦ٕٔٛ لّما ا٧ٔز , "ٜٖٗ ّٖ مَ الّدِٕر ِمعَ ال

الٍٕٗلٕ٘٘ ٕٔ٘د كىٗٛ وعٍٗٛ ومَ الز ٌٕمٛ ال٦سومٛ لٍغما  الكاٍٟمآ ايٗمٛ الدقٗقمٛ لّّنممذٝ عممٜ املمٕاد           

                                      
)

 the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property. 
)

 the Cultural Heritage Agency of the Netherlands. 
)

 the Canadian Conservation Institute. 
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الّممدِٕر العقممٕٖٛ ِٔضممٍَ الّممما , ِٔعّممت عىمٗممآ الّٝمممن املمماٟ٘ ٔالّىكممن الغممدٖد وممَ ٌممني عىمٗممآ         

الكٗىٗاٟٗممٛ الممد ِعّىممد يف ا٧صمماظ عمممٜ وضممّٕٖآ الز ٌٕممٛ الٍضممٍٗٛ. ٔكقاعممدٚ عاوممٛ , كمىمما اادٓ          

الز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ اادٓ صزعٛ عىمٗآ الّٝممن الكٗىٗماٟ٘ , ٔيف ٜالمٛ عىمٗمآ الّمدِٕر املٗكماٌٗك٘ ِقمًٕ        

عَ الخم ومَ ِمٕرً ِٔقممؿ     الّنميآ يف الز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ ًٌٜداٗ ِنمي ٥ٜق يف حمّٕٝ الز ٌٕٛ ٔوا ٍّٖٚ

لمىمٕاد ٖمم٤دٙ يع ٜممدٔٗ ِغممِٕآ ٔكضممٕر , ٌٍٗىمما عٍمد ارمفمماأل الز ٌٕممٛ الٍضممٍٗٛ ٌدر٘ممٛ كممٍيٚ سمممدٗ   

 .(2)٘فا  ٥ ر٘عٛ فْٗ وٕن وا سمدٗ يف ٌعا املٕاد كاملخ ٕ آ"

 

 ":Incorrect Temperatureدرجبث حرارة خبطئت " 
ىمٗمآ الّمدِٕر الكٗىٗاٟٗمٛ ٔالٍٕٗلٕ٘ٗمٛ ٜٗمٖ ٖشٖمد وعمده        "ِمعَ در٘ٛ ايمزارٚ دٔرا  ِاوما  يف ع  

الّفاع٦ٓ الكٗىٗاٟٗٛ عٍد در٘آ ٜزارٚ أعمٜ , فىَ ٜٖٗ املٍدأ , كمىا ارمفقْ در٘مٛ ايمزارٚ كمىما كماُ     

العىز املّٕقع لمىٕاد أ ٕه ٌٔالّمال٘ قاٌمّّٗما ل٦صمّخداً يف العمزأل املّٝفم٘ , كىما ِمعمَ در٘مٛ ايمزارٚ          

العىمٗآ الفٗشٖاٟٗٛ املٗكاٌٗكٗٛ , فاملٕاد اآ ٌق ٛ اٌؾمّار وٍخفقمٛ ميكمَ أُ ِؾمٍج لٍٗمٛ      أٖقا  دٔرا  يف 

ِٔغٕٓ يف در٘آ ٜزارٚ أعمٜ , ٔوَ ٌاٜٗمٛ أ مزٝ , ميكمَ أُ ِؾمٍج ٌعما املمٕاد ِغمٛ عٍمد در٘مآ ٜمزارٚ           

 وٍخفقمممٛ ٌضمممٍٗا  , ٍِٔممماك ِمممهٔي ٔمممإٌٙ ٥رِفممماع در٘مممآ ايمممزارٚ ِٔمممٕ اوّمممشاس الز ٌٕمممٛ يف املمممٕاد       

 .(2)املضرت ٍٛ"

ٖٕفج ا٧ّ٘شٚ املضّخدوٛ لمّٝكي يف الز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ  (11عكن )

 ٌٕٜدآ العزأل

Lower Saxony State Museum, Hanover,  

Germany. 
 

ٖٕفج اصّخداً اصرتاِٗٙٗآ املٍا  اجلشٟ٘ دا ن  (12عكن )

 قاعآ العزأل 

Residence Museum, Celle Castle, Germany. 
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در٘ٛ فّزٌّاْٖ( ٔفقا   77در٘ٛ و٠ٕٖٛ( أٙ ) 25ّٖٔي  دٖد ايد ا٧عمٜ لدر٘آ ايزارٚ ٜٕال٘ )

ملّ مٍآ الزاٜٛ الٍغزٖٛ وع القٍٕه القىين خل ز ِدِٕر أصزع لمىمٕاد الكٗىٗاٟٗمٛ النممي وضمّقزٚ , ٜٕٔٗىما      

در٘مٛ و٠ٕٖمٛ( أٙ    18-17ِمرتأا وما ٌمني )   كاُ الخم ممكٍا  ٖٕؽٜ ٌقٍٕه در٘آ ٜزارٚ أقن ٧ مزاأل ايفمظ   

 در٘ٛ فّزٌّاْٖ(  اؽٛ  ٦ه وٕصي الّدف٠ٛ مما ٤ٖدٙ يع  فا ِكالٗا اص٦ّّك ال اقٛ. 63-64)

 ":Response Timeحتذيذ زيٍ االستجببت نهًىاد " 
ٌا٫فممممافٛ يع فّممممي ٜضاصممممٗٛ املممممٕاد    

لّقمٍممآ الز ٌٕممٛ الٍضممٍٗٛ أٖقمما  وممَ القممزٔرٙ   

عممّا ومع ِمذٓ الّقمٍمآ ,     وعزفٛ ومدٝ صمزعٛ ِفا  

فا٥ف زاٌآ قؾيٚ ا٧ود يف الز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ 

٥ ِضمممٍَ ِنمممميآ كمممٍيٚ يف ِمممٕاسُ وعفمممي املمممٕاد  

املضرت ٍٛ وا مل ٖكَ ا٥ ٦ّ  الٍضم  لمز ٌٕمٛ   

كٍيا  عا ٖكف٘ لّٗضمٍَ يف الّكٕٗما, ٔكمٕيا  وما     

ّٖي عزأل املٕاد اآ سوَ ا٥صمّٙاٌٛ القؾمي وٕمن    

ٓ ٔراٞ س٘ماٛ أٔ وعٍمهٚ يف ؽمٍادٖق    الٕرر ٔاجملمدا

وٍفؾمٛ, مما ٖشٖد ٌغكن كٍي وَ سوَ ا٥صّٙاٌٛ 

لٗضّنمزر أٖاً قٍن أُ ِكُٕ املٕاد يف ٜالٛ ِمٕاسُ  

 كاون وع الز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ اجلدٖدٚ.

ه يع     ؽممٕم ٚ لٕم ً ملممماد ْ الممم٦س ٖعمممز  الٕقممم "ٔ

     َ ممشو  ٌٚ ٛ اجلدٖممد ٠ٗٗمم ُ الكاوممن وممع الفممزٔ  اٍل ٕاس الّمم

ما   ٛ ,ٔ  اٍل ْ       ا٥صّٙاٌ ؾما الٕقم  ًٌ ً وفّٕم خد ضّم وماٖ 

ؾا العىز ,   ٌٙ ؾا ا٥صّٙاٌٛ الكاوٛم أ ؽٕه يعٌ  لٕم

ه     ؽٕم ٚ لٕم ْ املماد نمزق ضّم  ِٙ ْ الذ ٕ الٕق ٌٔؾا العىزِ 

غممكن أصممزع        عكممطٌ   ٖٕ ِمم نمي الكاوممن ,ٔ  ؾمما المّم يعٌ 

 وٕاد ٔرقٗٛ وعزٔفٛ يف ؽٍدٔر س٘ا٘٘ وع ٔقْ اصّٙاٌٛ وعّده (13عكن )

Dom Museum, Hildesheim, Germany. 

 وٕاد ٔرقٗٛ خمشٌٛ يف ؽٍادٖق وَ الٕرر املقٕٝ  (14عكن )

 وع ٔقْ اصّٙاٌٛ  ٕٖن

Anton Ulrich Museum, Brunswick, Germany. 

ومُٕ وعزٔأل دا ن ؽٍدٔر س٘ا٘٘ وع ٔقْ ِإٌٓ  غ   (15عكن )

 اصّٙاٌٛ  ٕٖن

Roemer and Pelizaeus Museum, Hildesheim, 

Germany. 
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ٚ يف  نمي ٛ املمّم ٗ ضمٍم ٛ اٍل ٚ لفممزٔ  الز ٌٕمم ٛ املمماد ٙاٌ اصمّم

ؾا ا٧ٔه وَ ٔ  ٦ه اٍل ُ أ ٕاس ٛ الّ ٛ عىٗم ٛ  ٌدٖا اصّٙاٌ

"ٚ ٛ  (2)املاد َ اصّٙاٌ ٞ و فز يع ا٫ٌ ا ٘ اٍل ٍٍنم لذلخمٖ   ٔ,

٘ فعاه. قاٟ ٛ كّدٌئ  ٕاد املخّمف  امل
 

٤ مذ   ٍٍنم٘ أُٖ  ضٍٛ ل٨٘ضاً القخىٖٛ  ٌٔاٍل

  ٖ ٗم ٥  قٍن الدا ن ,ٜ  ّفاعن ٔأ ُ الض جٖ  يف ا٥عٍّار أ

       ٛ قمع ؾمن يعٌ   ٖ ٦ٖ قّما   ٕم يٚٔ  ِّ َم ا٧٘ضماً الكٍم

ُ  اوا  ٕاس ٚ ,  أعّز لّّ ٛ اجلدٖد ٗ٠ٗ  وع الفزٔ  اٍل

     ٛ ضمزع  ٌٛ ٖٔ  ممق الز ٌٕم ؿ أ ُ الض ج ميّم ٛ فً ضٍٗ ٛ اٍل ُ يف الز ٌٕ ذٌذ  َِ ً و ٓ ا٧٘ضا ذ  ِ٘ عاٌ فعٍدواِ 

       , ٚ ٜ صم ج املماد ٚ عمم ٛ ؽمنمي ٙ يع  ّٕر عمقٕر عمعزٖ ٤د ٚ , مماٖ  ٛ دا ن املاد ٓ الز ٌٕ ٛ يف وضّٕٖا در ٘ شممقِ  ٌٔالّال

ٕا ٚ ا٧ل ً املّعدد ٛ ل٨٘ضا ضٍ ٛ المد         ٌٔاٍل ضٗم ٕاومن الزٟٗ َ الع ما وم ٛ العٗم ٛ الّؾمار ال ٍقم در٘م  ٔٛ ٛ الض ٝٗ ُ املضاوٗ ُ فً

.٥ ً َ فزرا  أ ضٍ  ٖٛ َ ا٥صّٙاٌ ٕع و ذا اٍل  ُِ   دد وا ياا كا

ٔعادٚ وما ِمٍخفا وعماو٦ٓ اٌّغمار الز ٌٕمٛ يف ا٧٘ضماً اخلغمٍٗٛ ومع ارمفماأل در٘مٛ ايمزارٚ            

اً لمّنميآ الز ٌٕمٛ الٍضمٍٗٛ , ٔميكمَ أُ ٖكمُٕ ِمذا       ٌٔالّال٘ ٖشٖد ٌغكن كٍي ومَ سومَ اصمّٙاٌٛ ا٧٘ضم    

 الّهٔي ٔاٜد وَ العٕاون الد ٤ِ ذ يف ا٥عٍّار لمٝفا  عمٜ ا٧عىاه الفٍٗٛ اخلغٍٗٛ.

 فئبث املُبخ انذاخهي نهًتحف واملخبطر: 
ّٖي  دٖد ٜٙي املخا ز ٌاّٜىاه ٔقٕع فمزر وعمني أٔ ٌاملعمده المذٙ ِّقمدً فٗمْ عىمٗمٛ ِمدِٕر         

ٖرتَِ عمٜ الخم وَ ؤار , ٔوَ  ٦ه اجلىع ٌني فّىٍا لمفزٔ  ال٠ٍٗٗٛ ٜٔضاصٗٛ املٕاد املعزٔفٛ  وعٍٗٛ ٔوا

ميكَ ِقدٖز ٜٙي ٌعا املخا ز املٍا ٗٛ , ٔعمٜ الز ي وَ أُ لكن وٍٍٜ وٍا  دا م٘  اـ ٌْ ٔأُ الفزٔ  

كَ ٔؽا الفزٔ  املٍا ٗمٛ  الد ِّعزأل هلا اجملىٕعآ يف املّاٜا تّما ا ٦ّفا  كٍيا  , ي٥ أٌْ وَ املى

دا ممن وٍٍممٜ املّٝمما ٌغممكن عمماً ِٔقضممٗىّا خلىممط ف٠ممآ وٍا ٗممٛ  ٍقمما  ملضممّٕٖآ ايفممظ املخّمفممٛ ِٔمم٘    

)ؽاروٛ , وعقٕلٛ , ايد ا٧دٌٜ , ٌدُٔ ,  اؽٛ أٔ حمددٚ(. ٔذ ِؾىٗي ِذا الّؾٍٗا لّٕفٗج املفماِٗي  

ِإٌٓ  غ  ومُٕ وعزٔأل وفّٕا دا ن ؽٍدٔر س٘ا٘٘ وع  (16عكن )

 ٔقْ اصّٙاٌٛ  ٕٖن

Roemer and Pelizaeus Museum, Hildesheim, 

Germany. 
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 ٔ يعممادٚ ِ ممٕٖزٓ , كىمما ميكممَ اصممّخداً ِممذٓ املٍا ٗمٛ ال٦سوممٛ ملّ مٍممآ يٌغمماٞ وّٝمما أٔ وغممزٔع جتدٖممدٓ 

الف٠ممآ املٍا ٗممٛ لٕؽمما املٍا ممآ الدا مٗممٛ ايالٗممٛ ٔالّارشمٗممٛ لمىّٝمما وممع يوكاٌٗممٛ ٔؽمما عىمٗممآ    

 الّدِٕر ٔوا ٖمٝق ٌّا وَ أفزار.

ٌٔضّ ٗع أُ ٌضٍّّٚ مما صٍق , أٌمْ ٥ ٖٕ٘مد وٍما  حممدد ٔاٜمد ٖقممن ومَ مجٗمع املخما ز جلىٗمع           

أؽدر املعّد ا٧وزٖك٘ يفظ ا٧عىماه الّارشمٗمٛ ٔالفٍٗمٛ     ٔقد"زٔفٛ دا ن املّٝا , إٌٔاع اجملىٕعآ املع

"AIC"()    ًٌعما القٕاعمد ا٫رعمادٖٛ لمدر٘آ ايمزارٚ ٔالز ٌٕمٛ الٍضمٍٗٛ        1972ٔالذٙ ذ يٌغما٣ٓ عما ً

 4±در٘مٛ فّزٌّاٖمْ    77-59اخلاؽٛ  فظ وعفي املٕاد الٕقافٗٛ , ٜٖٗ ِرتأا در٘آ ايزارٚ وا ٌني )

زا  الٗممٕو٘( ِٔممرتأا  در٘ممٛ ل٦ذممم  2±در٘ممٛ و٠ٕٖممٛ   25-15زا  الٗممٕو٘( أٙ ومما ٌممني )  در٘ممآ ل٦ذممم 

 .(6)زا  الٕٗو٘("% ل٦ذم5±% 55-45الز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ وا ٌني )

الّخ ٗط الٕاع٘ ملٍّٚ الّؾىٗي ال٠ٍٗ٘ عممٜ أصماظ املٍماد٢ املٍا ٗمٛ الٍٕٗلٕ٘ٗمٛ       ٔعمٜ ِذا فًُ

عالٛ وَ أ٘ن  مق أفقن  زٔ  ل٨واكَ املنممقٛ ٍِّاصَ وع ك٦  وَ الزاٜمٛ  وَ  ٦ه مجع ا٥صرتاِٗٙٗآ الف

يف فٕٞ ا٧ِدا  املمٕفزٚ لم اقمٛ , ِممخم اهلمد  المذٙ      الٍغزٖٛ لمشاٟزَٖ ٔالعاومني ٔايفظ الٕقاٟ٘ ل٨ٔز 

 ّٖ مَ  زٖقٛ ِؾىٗي حمددٚ ٫دارٚ وٕن ِذا الّعقٗد ٔالّعاون وع خمّما الّخؾؾآ املعٍٗٛ.

 نتصًيًيت نكفبءة انراحت احلراريت:املؼبجلبث ا .6
يُ الفزٔ  املٍا ٗٛ اةمٗٛ الضاٟدٚ وَ أِمي ا٥عٍّمارآ لّ مٕٖز ِٔؾمىٗي ِٔغمٗٗد املٍماٌ٘ اآ       

ا٥ّٜٗا٘ممآ املٍخفقممٛ وممَ ال اقممٛ ٌؾممز  الٍفممز عممَ اصممّخداوّا , ٔلّٝقٗممق ال٠ٍٗممٛ املٍا ٗممٛ ٔالفممزا     

  عممٜ املٍ قمٛ املٍا ٗمٛ المد ٖعمٗػ فّٗما ٔ مٗمن        الدا م٘ املٍاصَ لمزاٜٛ ايزارٖٛ ل٬ٌضاُ زمَ الّعز

  ؾاٟؾّا , ل٦صّفادٚ عا هلا وَ ممٗشآ ٦ِٔيف وا ٌّا وَ عُٕٗ.

"ِٔقمع وؾممز ٔاملٍ قممٛ العزٌٗممٛ ٌممني وممدارٙ اجلمدٙ ٔالضممز اُ , ِٔمم٘ املٍ قممٛ الممد ٖ مممق عمّٗمما   

فقمٛ ٔالعالٗمٛ" , "ٜٗمٖ ِمرتأا     املٍ قٛ اآ املٍا  ايار ٔالمد ٍِّماَٖ الز ٌٕمٛ الٍضمٍٗٛ فّٗما ٌمني املٍخ      

در٘مٛ و٠ٕٖمٛ يف المٗمن ,     20در٘ٛ و٠ٕٖمٛ  م٦ه الٍّمار ِٔمٍخفا يع      49-32در٘آ ايزارٚ الؾٗفٗٛ ٌني 

                                      
 )

The American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. 
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ٔعّاٞا  لّٝدٖد اجتآ املٍٍٜ دا ن دراصٛ وضار الغىط ؽٗفا   (18عكن )

 املٕقع العاً.

در٘ٛ و٠ٕٖٛ  9در٘ٛ و٠ٕٖٛ  ٦ه الٍّار ٍِٔخفا يع  35-20ٔيف فؾن الغّاٞ ِرتأا در٘آ ايزارٚ ٌني 

ٓ ايزارٚ لمىٕاصي املخّمفٛ ٍِٔاٍّٖما  م٦ه الٗمًٕ الٕاٜمد ,     . ٌٔفزا  ل٦ ٦ّ  الغدٖد يف در٘ا(1)يف المٗن"

كاُ عمٍٗا دراصٛ ِهٔي ِذٓ الفزٔ  املٍا ٗٛ عممٜ املٍٍمٜ ٔحمألمٛ ا٥صمّفادٚ وٍّما أٔ ع٦ّ٘ما أٔ المّٝكي        

فّٗمما , ّٜممٜ ّٖضممٍٜ  قٗممق الّؾممىٗي ا٧ٌضممَ الممذٙ ٖعىممن عمممٜ ايفمما  عمممٜ وعممد٥ٓ وٍاصممَ لمٝممزارٚ        

 ملّٝا.ٔالز ٌٕٛ دا ن وٍٍٜ ا

 ":Building Location and Orientationاملىقغ انؼبو وتىجيه املبىن " 
ميكَ أُ ٖكُٕ ملكاُ املٍٍٜ ِّْٕٔ٘ٗ دا ن املٕقع العاً ِهٔيا  كٍيا  عممٜ أداٟمْ , ٔكمٕيا  وما ٖكمُٕ      

ٖممد وقمدار فمٕٞ الغممىط ٔايمزارٚ )كضممَ ايمزارٚ الغىضممٗٛ( المد ٖضممّقٍمّا املٍٍمٜ عمماو٦  رٟٗضمٗا  يف  د       

اجتآ املٍٍٜ اعّىادا  عمٜ املٕقمع اجلنممزايف ٔ مزٔ  ال قمط اخلار٘ٗمٛ ِٔمذا قمد ٖعمين جتّٗمشآ خمّمفمٛ           

لّؾىٗىآ خمّمفٛ , فى٦ٕ  يف ٜالٛ املٍا  الٍارد وع فؾن ؽٗا وعّده قد ٖكُٕ وَ املز ُٕ فٗمْ ايؾمٕه   

ّخداً ا٫فماٞٚ الؾمٍاعٗٛ   عمٜ وشٖد وَ فٕٞ الغىط ٔوشٖد وَ الكضَ لمٝزارٚ الغىضٗٛ وَ أ٘ن ِقمٗن اص

ٔالّدف٠ممٛ , ٌٍٗىمما يف ال قممط ا٥صممّٕاٟ٘ ايممار    

ٖكممممُٕ وممممَ ا٧فقممممن جتٍممممَ اكّضمممماُ ايممممزارٚ   

الغىضٗٛ وَ أ٘ن ِقمٗن كىٗٛ ال اقٛ املضّخدوٛ 

يف ِكٗٗممما اهلمممٕاٞ, ٔومممع المممخم, قمممد ٖكمممُٕ ومممَ  

املز ممُٕ أٖقمما  اصممّخداً أعممعٛ الغممىط لّٕلٗممد     

 ال اقٛ الغىضٗٛ.

 ":Building Layout and Massing"ختطيط املبىن وكتهته  
"الكّمٛ" ِ٘ وؾ مج وعىارٙ ّٖي اصّخداوْ عٍد  دٖد املخ ط العاً لمىٍٍٜ صٕاٞ ودوٚ وع وٍٍمٜ  

أ ز أٔ وّفمزر , ٔالغمكن صمٕاٞ وزٌمع أٔ وضمّ ٗن أٔ داٟمزٙ أٔ ٌٗقمأٙ , ٔايٙمي صمٕاٞ ال مٕه أٔ العمزأل أٔ            

. ٖٔعّىد ا ّٗار كّمٛ املٍٍٜ عمٜ ِفاؽٗن املغزٔع وٕن (4)"ا٥رِفاع , ٔالٍٕعٗٛ وَ ٜٖٗ الؾ٦ٌٛ أٔ املضاوٗٛ

وٕقعْ العاً ٔأِدافْ , ٔهلذا زمَ الّدقٗق يف ا ّٗار أفقن كّممٛ لمىٍٍمٜ يف وزاٜمن وٍكمزٚ ومَ الّؾمىٗي       

ٌا٫فافٛ يع وٕقعْ ِّْٕٔ٘ٗ , ٜٖٗ ِضاعد الكّمن الٍا٘ٝمٛ لمىٍماٌ٘ عممٜ ِقمٗمن محم٥ٕٓ ال اقمٛ عمَ         
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 ّهٔيآ ال ٍٗعٗٛ وَ ِدفق زٖق ا٥صّفادٚ وَ ال

الزٖمماا ٔوضممار الغممىط , كىمما ِضمماعد عمممٜ ِقمٗممن      

اصممممّخداً اخلاوممممآ ٔمحاٖممممٛ العٍاؽممممز ال٠ٍٗٗمممممٛ     

ايضاصٛ وٕن اخلقزٚ ٔا٧عٙار ٔالٍٝيآ ٔ يِا , 

"ٔعادٚ وا ِغكن اهلٗاكن املنممقٛ لمىٍاٌ٘ اين ا٧كٕز 

و٦ٟىممٛ لم قممط ا٥صممّٕاٟ٘ ايممار , ٜٗممٖ أُ اكّضمماُ  

الغىضممٗٛ ِكممُٕ يف أدٌممٜ وضممّٕٖاِّا ٌضممٍَ   ايممزارٚ

الّفمٗن الغدٖد لمٕاّ٘آ ٌعكط اهلٗاكمن املفّٕٜمٛ   

, ففممم٘ ٜالمممٛ املٍممماٌ٘ املضمممّقمٛ فمممًُ ِٕ٘ٗمممْ املٍٍمممٜ  

% وممممَ 20-10ٔكّمّممممْ ِمممم٤دٙ يع ِممممٕفي ومممما ٌممممني  

اّٜٗا٘آ ال اقٛ فٗىا ّٖعمق ٌالٍفي املضّخدوٛ يف 

, ٔميكٍٍممممما اصممممممّخداً أدٔآ   (3)ِكٗٗممممما اهلممممممٕاٞ" 

لّؾممىٗي ٔاةاكمماٚ لّقٗممٗي أداٞ املممٍين وممع خمّممما     ا

 ٗمممارآ ا٥جتمممآ ٔالكّممممٛ قٍمممن الٍمممدٞ يف الٍّفٗمممذ   

 لمّٕؽن يع أفقن ايمٕه املّاٜٛ.

 HSBCاخلٗارآ املخّمفٛ لّؾىٗي كّمٛ وٍٍٜ ٌٍخم  (19عكن )

ٌالقزٖٛ الذكٗٛ ٌٕاص ٛ ِٗاكن ونممقٛ ٌؾا داٟزٖٛ أٔ وضّ ٗمٛ , 

, وع ِٕفٗج حمٗط ا٧عكاه  Vأٔ  Uِٔٗاكن وفّٕٜٛ عمٜ عكن ٜز  

 ٌٔضَ ِعزفّا ٧ععٛ الغىط.
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 ":Building Envelopeغالف املبىن " 
ٖعّت النم٦  عٕاٌٛ  ٍقٛ "اجلمد" ٌالٍضٍٛ لمىٍٍٜ ِٕٔ ميٕن الفاؽن املادٙ وا ٌني ال٠ٍٗٛ املٍٍٗٛ 

ٔاخلار٘ٗٛ , ّٖكُٕ  ٦  املٍٍٜ وَ عٍاؽز رٟٗضٗٛ وٕن الضقا, اجلدراُ, ا٧رفٗٛ, ٔالٍٕافمذ.   الدا مٗٛ

ّٖٔٝكي ك٦  وَ املٍا  ٔالٕقافٛ ٔمجالٗآ الّؾىٗي ٔاملٕاد املّاٜٛ يف ا ّٗمار  م٦  املٍٍمٜ ممما ٖم٤ٔز عممٜ       

ٍٍمٜ كىما أُ ا ّٗمار املمٕاد     أدا٣ٓ , ٜٖٗ ميكَ  دٖد كىٗٛ فٕٞ الغىط ٔايزارٚ ٌٔضٍٛ د ٕه اهلمٕاٞ يع امل 

املضّخدوٛ يف  ٦  املٍٍٜ سمدد ٌغكن كٍي ٌؾىّْ الكزٌٌٕٗٛ كىٍٍٜ ؽدٖق لم٠ٍٗٛ , ٔوَ أ٘من ِقٗمٗي أداٞ   

 ٦  املٍٍٜ وَ املّي فّي  ؾاٟؿ املٕاد املضّخدوٛ ملكٌٕآ النم٦  وٕن عشهلا ٔوقأوّّا ايزارٖٛ ٔوعاون 

 لقٕٞ املزٟ٘.كضٍّا لمٝزارٚ ِٔضزُ اهلٕاٞ ٌٔفااٖٛ ا

 ":Building Envelope Technologiesتقُيبث بُبء غالف املبىن " 
 ":Shadingانتظهيم " 

الّفمٗن عٍارٚ عمَ ومٝقمآ ٌضمٗ ٛ ٖمّي     

يفافّّا لنم٦  املٍٍٜ وَ عهٌّا وٍع ٔؽٕه ايزارٚ 

ٔالمممِٕٚ الٍممماجتني عمممَ فمممٕٞ الغمممىط املٍاعمممز يع 

عٛ الٍٕافذ , كىا أٌّا وفٗدٚ يف ايمد ومَ صمقٕ  أعم    

الغىط املٍاعزٚ عمٜ اجلدراُ ٔا٧صقا يف املٍماٌ٘  

المممد ٥ ٖعّىمممد ِؾمممىٗىّا عممممٜ العمممشه املفمممز  أٔ   

الّمممش٘ٗٚ عمممال٘ ا٧داٞ يف املٍممما  ايمممار , ٔميكمممَ  

ِزكَٗ جتّٗشآ الّفمٗن أوا وَ دا ن املٍٍٜ أٔ ومَ  

  ارْ٘ ٔلكن  زٖقٛ وشاٖاِا ٔعٌّٕٗا اخلاؽٛ.

َ أكٕز جتّٗشآ الّفمٗن عٕٗعا  ٔاصّخداوا  يف املٍاٌ٘ وٕن ِٔعّت ِزكٍٗآ الّفمٗن اخلار٘ٗٛ و

 الغزاٟج ٔا٧عز ٛ ا٧فقٗٛ الد  ى٘ املٍٍٜ وَ

ٗن ٌاصّخداً ا٧عزعٛ الغىضٗٛ عكٍّٛ املمخم فّد الّفم (20عكن )

 الٕ ٍٗٛ , الزٖاأل , املىمكٛ العزٌٗٛ الضعٕدٖٛ.

 

 اصّخداً الضّاٟز يف الّفمٗن دا ن قاعآ العزأل املّٝف٘ (21عكن )

Anton Ulrich Museum, Brunswick, Germany. 
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أععٛ الغىط الزأصمٗٛ أٔ الشعماٌا العىٕدٖمٛ المد جتٍمَ املٍٍمٜ أعمعٛ الغمىط املٍخفقمٛ , أوما جتّٗمشآ             

رٚ ِٔم٘ عماٟعٛ ا٥صمّخداً يف املٍماسه     الّفمٗن الدا مٗٛ وٕن الضّاٟز الزٔواٌٗٛ ٔاملعدٌٗٛ ٔالضمّاٟز المدٔا  

 ٔا٧واكَ ا٫دارٖٛ ٔالّٙارٖٛ , ٔميكَ لمىضّخدوني الّٝكي فّٗا ٖدٖٔا  ِٔغنمٗمّا ٌضّٕلٛ.

 ":Cool Roofsاألسطح انببردة " 
ِضممّخدً ِقٍٗممٛ ا٧صمم ج الٍمماردٚ وممٕاد     

اآ اٌعكاصممآ عالٗممٛ ل٨عممعٛ الغىضممٗٛ "ٌاؽممعٛ   

زارٚ الٍٗمماأل" فّؾممٍج قممادرٚ عمممٜ أُ ِعكممط ايمم    

الممد  ّؾممّا ا٧صمم ج الّقمٗدٖممٛ , ٜٗممٖ ِمم٤دٙ     

ايممزارٚ الممد ميّؾممّا الضممقا يع الغممعٕر ٌعممدً  

الزاٜٛ دا ن املكاُ أٔ يع ِكمالٗا أعممٜ لمّتٖمد    

يف املٍا آ ايارٚ , ٔر ي أُ العشه ٍٖ ١ وَ ٌقن 

ايممممزارٚ يع املٍٍممممٜ ٌضممممٍَ وقأوّممممْ العالٗممممٛ     

ضمممَ لمّٕؽمممٗن فّمممٕ ٥ ٖضمممّ ٗع أُ ٖمنمممم٘ وؾمممدر ك

 ايزارٚ , ٌٍٗىا ميكَ ل٨ص ج الٍاردٚ ِقمٗن 

 ايا٘ٛ يع العشه املفز  وَ  ٦ه ِعشٖش قدرٚ الض ج عمٜ رفا ايزارٚ الغىضٗٛ ٔعكضّا يع الضىاٞ.

 ":High Performance Insulationانؼسل ػبيل األداء " 
       ٘ ا٘ٗمٛ أٔ الؾمٕ    ٖهِ٘ العشه يف عدٚ أعمكاه خمّمفمٛ , "وٍّما أ  ٗمٛ أٔ لفماٟا ومَ ا٧لٗما  الش

الؾخزٙ المد ٖمّي ٜغمِٕا ٌمني القٕا مع , ومٕاد ومنٞ ر مٕٚ ومَ ا٧لٗما  الش٘ا٘ٗمٛ أٔ الؾمٕ  الؾمخزٙ أٔ              

" أٔ Polyurethaneالضمٗمٕس ّٖي ِع٠ٍّّا يف جتأٖا املٍٍٜ , وٕاد ر ٕٖٛ وعفىّا وَ الٍٕل٘ ٖٕرٖٕماُ " 

ٖ  Phenolالفٍٗممٕه " ا ٜٗممٖ ٖضممىج هلمما ٌالّىممدد ٔ مممق  " أٔ وممٕاد أمسٍّٗممٛ ٖممّي رعممّا وٍاعممزٚ يف الّٙممأ

" polystyrene" أٔ الٍٕلٗضمرتَٖ " Polyurethaneالّٙأٖا ٌالكاومن , ألمٕاا ومَ الٍمٕل٘ ٖٕرٖٕماُ "     

ّٖي ِزكٍّٗا وٗكاٌٗكٗا  عمٜ ا٧ص ج ٔاجلدراُ اخلار٘ٗٛ ٔا٧صقا اخلزصاٌٗٛ , أفم٦ً عاكضمٛ عٍمارٚ عمَ     

املقمٕٝ ٖٔمّي دعىّما ٌال٦ٍصمّٗخم لّؾمٍج عممٜ عمكن         ٜٕا٘ش وغعٛ وؾٍٕعٛ يف وَ رقاٟق ا٧ملًٍٕٗ وع المٕرر 

الّؾٕٖز ايزارٙ لض ٝني أٜدِىا ونم ٜ عٕاد اآ اٌعكاظ  (22عكن )

 در٘ٛ و٠ٕٖٛ. 20عال٘ وع يوكاٌٗٛ ِقمٗن در٘ٛ ٜزارٚ الض ج ٧كٕز وَ 
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ألٕاا وَ العشه الؾمَ , ا٧لٕاا اهلٗكمٗٛ املعشٔلٛ وضمٍقٛ الؾمٍع المد ميكمَ اصمّخداوّا يف  م٦  املٍٍمٜ        

لمٙدراُ ٔا٧رفٗآ ٔا٧صقا ٔا٧ص ج , ايٕاٟط أٔ ا٧لٕاا العاسلٛ لمٝزارٚ ٔالد ِّكُٕ وَ  ٍقّني ومَ  

" أٔ الؾمٕ  املعمدٌ٘ لّغمكٗن ألمٕاا     Polyurethaneٛ مسٗكٛ وَ الٍمٕل٘ ٖٕرٖٕماُ "  ا٧ملًٍٕٗ ٌٍّٗىا  ٍق

ٔالمذٙ ٖضماعد عممٜ ِقمٗمن اٌّقماه      الٍٗماأل العماسه لمٝمزارٚ ,     فٗفٛ الٕسُ وع  ؾاٟؿ عشه ٘ٗدٚ ٘مدا  ,  

ايزارٚ وَ ا٧٘شاٞ اخلار٘ٗٛ يع اجلدراُ الدا مٗٛ ٔالعكط ّٖٔكمُٕ ومَ ومٕاد ٖمّي  م ّما ٌا٧مسٍمْ وٕمن        

 .(4)" لّٝضني  ؾاٟؿ العشه ل٨مسٍْ وع صّٕلٛ الّ ٍٗق"Styrofoamٍآ الضّاٖزٔفًٕ "ٜ

 

 

 ":High Performance Glazingانتسجيج ػبيل األداء " 
ِعّممت الٍٕافممذ الش٘ا٘ٗممٛ وممَ أِممي العٍاؽممز املكٌٕممٛ لنممم٦  املٍٍممٜ ٔالممد ِقممدً فزؽممٛ كممٍيٚ     

ل اقٛ هلذا الٍمٕع ومَ الّمش٘ٗٚ ٌم٦ٕٗ  ؾماٟؿ رٟٗضمٗٛ ِىما        ٧ِدا  ِٕفي ال اقٛ , ٔميكَ ِقٗٗي أداٞ ا

VLT-" ٌٔفااٖمٛ القممٕٞ املزٟمم٘ " SHGC" ٔوعاوممن كضمَ ايممزارٚ الغىضممٗٛ " Value-Uا٧داٞ العماسه " 

VT  ٌَٔا٫فافٛ يع الٍٕافذ الّقمٗدٖٛ املٍفزدٚ أٔ املشدٔ٘ٛ الّش٘ٗٚ ٍِاك ٜالٗا  ِقٍٗآ أٜدٗ ميكم , "

 الٍٕافذ ٌالٍضٍٛ لمعٕاون الضاٌق اكزِا ِٔ٘ كىا ٖم٘: أُ  ضَ ٌغكن كٍي وَ أداٞ

 "ٚٗ٘الٍٕافذ وّعددٚ الّش"pane Windows-Multi , )٦ٔٔٗٛ أٔ رٌاعٗٛ ا٧لٕاا ...اخل( "

ٔالد ميكَ وَ  ٦هلا  ضني ا٧داٞ العاسه لٕٜدآ الّش٘ٗٚ ٌالٍٕافذ ٜاه ِقضٗي وضافآ وَ 

ٖٕفج وكٌٕآ ا٧لٕاا العاسلٛ لمٝزارٚ املضّخدوٛ يف  (24عكن ) ٖٕفج  زر ِ ٍٗق الٍٗاأل العاسه لمٝزارٚ (23عكن )

 عشه املٍاٌ٘.
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  اهلٕاٞ وع يفافٛ املشٖد وَ ألٕاا الّش٘ٗٚ.

 " ٗمم٦ٞآ الش٘مماٛ وٍخفقممٛ ا٥ٌٍعمما E Coatings-Low"   ِٛٔؾممٍع وممَ  ٍقممآ جمّزٖمم ,

رقٗقٛ ٔعفافٛ وَ املعادُ أٔ أكضٗد املعادُ وٕن أكضمٗد الفقمٛ , ِٔم٘ ِقممن ٌغمكن كمٍي ومَ كضمَ         

 .(5)ايزارٚ الغىضٗٛ"

    " ٘أ غمٗٛ ا٥ٌّقماٞ ال ٗفم"Selective Transmission Films"     ِٔعىمن عممٜ ِزعمٗج ,

اع الغىض٘ ٌغكن اٌّقاٟ٘ وَ  ٦ه الضىاا ٌد ٕه القٕٞ املزٟ٘ أٍٔاٞ َٜٙ ٜمزارٚ ا٧عمعٛ   ا٧عع

 ".UVٔا٧ععٛ فٕر الٍٍفضٙٗٛ "" IR ْ ايىزاٞ "

 " ٛأٌفىٛ الّش٘ٗٚ املّكٗفAdaptive Glazing"    أٌفىٛ لدّٖا القدرٚ عمٜ ِنممٗي ٌعما ِ٘ ,

الغىضممٗٛ اصممٍّادا  يع الفممزٔ     ؾاٟؾممّا وٕممن ٌفااٖممٛ القممٕٞ املزٟمم٘ ٔوعاوممن كضممَ ايممزارٚ       

 اخلار٘ٗٛ أٔ ٌٍاٞا  عمٜ  مَ املضّخدً.

 " ٖٛالفٕاؽن ايزارThermal Breaks " ٛعادٚ وا ِكُٕ ي ارآ الٍٕافذ الد  ىن الش٘ا ,

وؾٍٕعٛ وَ ا٧لٕوًٍٕٗ أٔ  يٓ وَ املعادُ  فٗفٛ الٕسُ لذا ٍٍٖنم٘ أُ ٖكُٕ ا٫ ار املعدٌ٘ وعشٔه 

ز املعدٌٗٛ الدا مٗٛ عمَ العٍاؽمز اخلار٘ٗمٛ , فالفٕاؽمن ايزارٖمٛ لٗضمْ       ٜزارٖا  لفؾن العٍاؽ

 . (4)صٕٝ ٜا٘ش عاسه ٌني دا ن ٔ ارٛ ي ار الٍافذٚ"

ٌافذٚ س٘ا٘ٗٛ ٦ٔٔٗٛ ا٧لٕاا فٗىا ٌٍّٗا وضافآ وَ  (26عكن )

 اهلٕاٞ أٔ النماس

رصي ِٕفٗٝ٘ لٍافذٚ ٦ٔٔٗٛ الّش٘ٗٚ وع ِزكَٗ  (25عكن )

 فٕاؽن ٜزارٖٛ يف ا٫ ار املعدٌ٘.
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ٔكىا ٌزٝ مما صٍق , فًُ أداٞ ال اقٛ الٍماِٚ عمَ الّمش٘ٗٚ ٥ ٖعّىمد فقمط عممٜ ومٕاد الّمش٘ٗٚ         

لٍافذٚ ٌالكاون وٕن ٔفع ا٧لٕاا الش٘ا٘ٗٛ املّعمددٚ  ٌٕٔع ال ٦ٞ املضّخدً ٔلكَ أٖقا  عمٜ ِؾىٗي ٌفاً ا

ٔا٫ ار ٔالفٕاؽن ٔونٞ النماس , ٔلمّعٍي عمَ الّفاعمن ٌمني ِمذٓ املكٌٕمآ قماً اجملممط المٕ ين ا٧وزٖكم٘          

" ٌٕفع وعاٖي  اؽٛ لّقٗمٗي الٍٕافمذ ٌهكىممّا عما يف المخم وكٌٕاِمْ       NFRCلّقٗٗي كفاٞٚ أداٞ الٍٕافذ "

فٛ يع ٌعا ٌفي التجمٗآ ٔأدٔآ اةاكماٚ المد ِمدعي الّقٗمٗي املٍّٙم٘ ٧ٌفىمٛ       املخّمفٛ , ِذا ٌا٫فا

الٍٕافممذ ِٔقممدً ٌّاّٟٙمما وممَ  مم٦ه الزصممًٕ الٍٗاٌٗممٛ ٔاجلممدأه ملضمماعدٚ املضممّخدوني عمممٜ الّٝممزك ذمممٕ    

  ٗارآ ِؾىٗي الٍٕافذ امل٦ٟىٛ ملغزٔعّي.

 ":Active Mechanical Systemsفبػهيت األَظًت امليكبَيكيت " .7
ميكٍٍمما اصممّخداً جمىٕعممٛ ٔاصممعٛ ٔوٍّٕعممٛ ومممَ أٌفىممٛ الّدف٠ممٛ ٔالّّٕٖممٛ ِٔكٗٗمما اهلمممٕاٞ          

"Heating, Ventilating, and Air Conditioning" " ٔأHVAC "  ٓلّمٍٗممٛ اّٜٗا٘مما

الشاٟزَٖ , ٜٖٗ أُ ٌٕع الٍفاً املخّار شمّما عمٜ ٜضَ ٔ ٗفٛ ٜٔٙي املٍٍٜ ٔالفزٔ  املٍا ٗمٛ ٔوفماِز   

ٞ     HVACٕٕ٘دٚ ٌاملٍٍٜ, "ٔسمّٕٙ ٌفاً "ا٧محاه امل املكٗما   " الٍىٕا٘٘ عممٜ ٘اٌمَ "ِمٕاٟ٘" لٍقمن اهلمٕا

يع الفزا ممآ املخّمفممٛ ٔ٘اٌممَ "ومماٟع" ٫ٌّمماٛ ومماٞ وممتد ٔصمما َ ل٦صممّخداً يف ٌفمماً الّدف٠ممٛ ٔالّّٕٖممٛ    

ٞ    (5)ٔالّكٗٗا ٔالّٝكي يف ٌضٍٛ الز ٌٕٛ" ٚ القؾمٕٝ  , لذلخم زمَ ا ّٗار املعمدآ ٔالّّٙٗمشآ اآ الكفما

قدر ا٫وكاُ جلىٗع ٔ اٟا املٍٍٜ , ٔفٗىا ٖم٘ ٌٕفج كٗفٗٛ ا ّٗار ٌعا ا٧ٌٕاع الزٟٗضٗٛ وَ املعدآ وٕمن  

 املتدآ ٔوكٌٕآ ٌفاً ِٕسٖع اهلٕاٞ.

 ":Chillersاملربداث " 
ُِعممد املممتدآ أكممت وضممّخدً لم اقممٛ يف    

% وَ يمجال٘  اقٛ الٍٍاٞ 23املٍٍٜ ٜٖٗ ِضّّمخم 

اص٦ّّكّا لم اقمٛ  م٦ه الٍّمار ,      اؽٛ وع ِشاٖد

مما ٖضاِي يف ارِفماع اصم٦ّّك ال اقمٛ يف فمرتآ     

 الذرٔٚ ٔزمت املزافق عمٜ ٌٍاٞ حم آ  اقٛ 

٘دٖدٚ لّمٍٗٛ ال مَ العال٘ عممٜ ال اقمٛ يف الٍّمار. ٌٔا٫فمافٛ يع ِمذٓ املغماكن , ميٗمن وعفمي وؾمٍع٘          

 " ٌاملّٝاHVACأٜد  ز  ٌفاً " (27عكن )

Lower Saxony State Museum, Hanover,  

Germany. 
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لّؾىٗي لّعىن ٌكفاٞٚ عٍد ِغنمٗمّا يف ٔقْ أمحاه الذرٔٚ املتدآ يع أُ ِكُٕ كٍيٚ ايٙي أٍٔاٞ عىمٗٛ ا

ٌٍٗىا ِعىن وعفي الًٕٗ يف ٜالٛ  ىٗن ٘شٟ٘ , ّٜٜ ِمخم المد ٖمّي فمٍط ٜٙىّما ٌغمكن ؽمٝٗج ِعىمن يف        

َ  1000: 1وعفي الٕقْ ٌكفاٞٚ  ىٗن وٍخفقٛ , ٖٔمّي ِؾمٍٗا املمتدآ وما ٌمني       ومَ  اقمٛ الّتٖمد.     () م

تدآ املٗكاٌٗكٗٛ ٌٕاص ٛ اةزكآ الكّزٌاٟٗٛ أٔ حمزكآ الٍخمار أٔ ِٕرٌٍٗمآ   "ِٔعىن ِذٓ ا٧ٌٕاع وَ امل

, ِٔعّت ا٧ يٚ ِ٘ ا٧قن ٔا٧ٔفز ومَ ٜٗمٖ ِكمالٗا الّغمنمٗن عممٜ املمدٝ ال ٕٖمن ٌفمزا  لّمٕافز           (8)النماس"

 النماس ال ٍٗع٘ ٔارمفاأل صعز ِكمفٛ املرت املكعَ يف وؾز وقارٌٛ ٌالكّزٌاٞ.

 ":Air Distribution Systemsاء "أَظًت تىزيغ اهلى 
ٛ يف  ٘ ا٩ مممز لم اقممم ّمخم الزٟٗضممم ٘ املضممّم ِممم

 " ٞ ا ٛ اهلمممٕم ٓ وٍألمممم ٜممممدا ِغممممىنٔ   ٔ٘  Airاملٍمممماٌ

Handling Units  ٛ ٓ كّزٌاٟٗم َ حمزكا ّا و واٌ   ٔ"

 " ٞ ا ٙ اهلمٕم جممار  ٔ,Air Ducts ٞ ا ٓ اهلمٕم وٕسعمما  ٔ, "

"Air Diffusers  ٓ الٍٕاٌمممممما  ٔٓ العممممممدادا  ٔ, "

"Registers and grilles"    ٛ ٓ ال اقم وٍماد٥  ٔ,

" ٛ  Energy and humidityٔالز ٌٕمممم

exchangers" ٌفي الّٝكي  ٔٓ لٕٜا  ٔ, "Control 

systems boxes and control." 

ٔزمَ ِؾىٗي ٌفاً ِٕسٖع اهلٕاٞ ٌاصّخداً ٌفمط املمٍّٚ املضمّخدً لٍفماً ِتٖمد املٍٍمٜ لّقمدٖي        

نمٗن , ٔٔفقما  ملّ مٍمآ املٍماٌ٘ عالٗمٛ ا٧داٞ     القدرآ ال٦سوٛ ٌٔكفاٞٚ عت جمىٕعٛ ٔاصعٛ وَ  مزٔ  الّغم  

ٔالد ِّقىَ ٌعا  ٗارآ الّؾىٗي لّٝضني كفماٞٚ ِٕسٖمع اهلمٕاٞ دا من املٍٍمٜ. ٌّٔمذا ميكٍٍما الضمٗ زٚ         

ٔاملزاقٍٛ ٔالّٝكي يف در٘مآ ايمزارٚ ٔالز ٌٕمٛ الٍضمٍٗٛ دا من فزا مآ املّٝما املخّمفمٛ كم٦  عممٜ ٜمدا            

زاٜٛ ايزارٖٛ ل٬ٌضاُ ٔسمافظ عمٜ اصّداوٛ ا٧ٔز ٧ ٕه فرتٚ ممكٍمٛ  ٜضَ ٔ ٗفّْ , عا ٍّٖاصَ وع ال

                                      


(1 ton = 12000 BTU/hour, or 3.4kw) 

ٖٕفج جتّٗشآ ا٧صقا ٌٍفاً وّ ٕر لّٕسٖع اهلٕاٞ ٌهٜد  (28عكن )

 وعاون الرتوٗي ٌاملّٝا

Anton Ulrich Museum, Brunswick, Germany. 
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, وع وزاعاٚ ِمٍٗٛ اّٜٗا٘آ املٍاٌ٘ اخلقزاٞ عالٗٛ ا٧داٞ يف الٕؽٕه يع أقؾٜ كفاٞٚ لمّغنمٗن وع ايمد  

 وَ اص٦ّّك ال اقٛ ٔاةاففٛ عمٜ ال٠ٍٗٛ.

 انُتبئج: .8

اٜا ا٩ٔممار عالٗممٛ ا٧داٞ ِممٕ أوممز فممزٔرٙ   يُ الضممٗ زٚ ٔالممّٝكي يف املٍمما  الممدا م٘ ملٍمماٌ٘ وّمم  

لّٝقٗق وضّٕٖآ الزاٜٛ ايزارٖٛ ل٬ٌضاُ , يع ٘اٌَ ايد وَ ِما ِٔدِٕر املٕاد الٍماِٚ عمَ المّنميآ    

املٍا ٗٛ الضزٖعٛ ٌالٍضٍٛ لدر٘آ ايزارٚ ٔالز ٌٕٛ الٍضٍٗٛ ٍِعا  لمّنميآ املٕمسٗٛ املخّمفمٛ. ٌٔؾمفٛ   

وَ الّدِٕر الٍاِٚ عَ المّنميآ الضمزٖعٛ يف املٍما  يع يٌ ماٞ اصمّٙاٌٛ       عاوٛ ِزِكش اصرتاِٗٙٗآ ايد

ٛ يع وا قدوْ الٍٖٝ وَ وعاجلآ ِؾىٗىٗٛ ِقىَ كفاٞٚ  املٕاد املخّمفٛ كّدٌي ٔقاٟ٘ فعاه , ِذا ٌا٫فاف

   ٍ ٍممٜ الزاٜممٛ ايزارٖممٛ ملّمماٜا ا٩ٔممار املؾممزٖٛ , ٌممدٞا  وممَ ا ّٗممار املٕقممع العمماً لمىغممزٔع , عممكن كّمممٛ امل

ِّّٕٔ٘ٗا , ٔالّقٍٗآ ايدٖٕٛ لّؾىٗي  ٦  لمىٍٍٜ ٌغكن ٖقمن وَ كضَ ايزارٚ الغىضٗٛ , ومع وزاعماٚ   

ِقمٗن ا٧محاه ايزارٖٛ الدا مٗٛ لزفع كفاٞٚ ا٧ٌفىٛ املٗكاٌٗكٗٛ , ِٕٔفي ٌفاً دقٗق ملزاقٍٛ ِٔضمٙٗن  

اٞٚ لمّغمنمٗن ومع ايمد ومَ اصم٦ّّك      الٍٗاٌآ املٍا ٗٛ دا ن ٜٗشآ املّٝا املخّمفٛ لمٕؽٕه يع أقؾٜ كف

 ال اقٛ ٔاةاففٛ عمٜ ال٠ٍٗٛ.
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