


إن لكل عصر متطلباته ومعطياته ، ولكل مجتمع إحتياجاته المتجددة باستمرار •

؛ ولهذذ ا يغب ذذ  عن غعذذ  وغسذذتوعع جيذذداص علذذوا العصذذر المتاحذذ  والمتطذذورة 

 .مجتمعباستمرار ومن ثا اختيار عغسبها وعكملها لكل بيئ  ولكل 
 

الحمايذذ   ذذد ا ثذذار ال ذذارة ومذذن اداذذداس السذذامي  للتصذذميا الذذداخل  تذذو ير  •

للتلذذوا البيئذذا سذذوائ المرئذذا عو ال يذذر مرئذذا كالمجذذايس الكهروم غاطيسذذي  

واإلشعاعاس ادر ي  السرطاغي  الت  زاد التقذدا التقغذ  مذن مسذبباتها ، واذ ا 
 .العصرما غحتاجه بشدة     لك 



تقذوا علذ  التذ  علا البايوجيومتري او علا له ج وره  ا علا الفيزيائ الغوعي   •

العالقذذ  بذذين تذذوازن الطاقذذ  واإلغسذذان ، واذذو يبحذذا ليتوصذذل ل شذذكال المثاليذذ  

وبالتذذالا إلمكاغيذذ  تصذذحي   ،الكذذونلمسذذاراس مختلذذس الطاقذذاس الموجذذودة  ذذا 

إعذذادة التذذوازن  ذذ  وبالتذذال  مسذذاراس الطاقذذاس المختلذذ  الذذ  المسذذاراس المثاليذذ  

 .الوظيف 

الذذداخل   ذذا اتخذذا  بعذذا القذذراراس والمصذذما يسذذاعد كذذالص مذذن المعمذذاري واذذو •

التصذميمي  لتحسذذين عدائ المبغذا المعمذذاري والت لذع علذذ  الطاقذاس السذذلبي  التذذ  

وبالتذذال  تقليذل ا ثذذار السذذلبي  للمبغذذ  ، يتعذرا إليهذذا اإلغسذذان بمختلذس عغواعهذذا 

، تلك القراراس التصميمي  الت  يحذع حسذابها عثغذائ عمليذاس اإلغسانعل  صح  
 .التصميا الداخل 



ولذس   المكون الذهبي  بذو المكذون اسي يذ  توذج هوا ذج  س يذج ان ههوا ذج يذ ا  المكووذ  •
 . العك  صحسح   

ومذن ابذ  , لهوجيذسة المتهفةذة  إس  ج تالاة يسن الزواسذ سمكن إس  ج به  الط اة تن طرسق •
 كز كمركز الجائرةر م اسي يس   لهولسج هفك الط اة من اسشك ل الهوجيسة بو تفق

 الذهبى

وترفذ  بذهة ي ألم كن المقجيذة , ية اسلوان المرهيطة راه  اس   هفك الط اة من تالل جسو•
لهرججسة ف  كثسر من المجار  الروحسة تفى ميهوي الع ل  واطفق تفسة لون ط اذة ا المو ة
 .لو م ا الميهوى

 .ىالهصمس  ي لي سو سومهر  ي أوههولج به  الط اة يإيهتجا  •

 بنفسجي الفوق

ه لى اوإ بمسة استضر الي ل  اسفق أي  وهر ع رأتضر الي ل  اللالوبو المكون المض ج •
 .وب   زء من ط اة الكون,  نزاسو ج ح لة اسه

 ههولذج بذهة الط اذذة مذن الشذذكل الهوجيذ  الهرمذذ  او توذج ا تذذجة القيذة ولكذذن سوذه  استضذذر•
 . الي ل 

 االخضر

 السالب األفقي

 .مكونات طاقة البوجيومترى ( : 84)شكل توضيحى 



 :يفوك ط اة الي سو سومهري 
 

إن انتشاااامس ر ااااامس ا امفااااي بااااا ا  ااااسا   شاااا    ااااامس       •
رانتشمس ا هراء ح ث  نامب با خا  اتق م با اتجمه ا ت مس 
 حدثًم  جم  ن    ن ر امس خا اتجمه ا امفاي    ح اث  نارن 
ا  جاااامذ ا اااايم  حاااادث   اااا ن خااااا اتجاااامه ا امفااااي بااااا اتجاااامه 
عقاامسب ا ااامعي عكااد شاانذ درا ااي  تجهاا  ا ااد  عكااد   اادس 

را  جااامذ ا ااايم   عنهااام امفاااي إ جم  اااي    ااادم  نشااااي  كجاااام 
 حاادث  ااامس خااا إتجاامه  ناارن عنااب اتجاامه عقاامسب ا ااامعي 
ر تجي ا د اا ذ   ادس عناي امفاي اام  ي تالد  ا اد خ ارذ 

 .ا جام 
 وفسمذذ  سفذذى وهوذذ ول أثذذر تفذذو  الط اذذة تفذذى كذذال  مذذن العمذذ رة

 :والهصمس  الجاتفى 



 :الط اة فى العم رةتالج مشكال  :أوس  •
  

 متخمي ا قساسات ا ت     ي ا  نماا ي  تحاا ن  داء  م قرم ا  ع مس ند       
ا اك  ي ا تد  تعسض إ  هم اإلناامن  ا   ند ا  ع مسم را تغكب عكد ا امفمت

  ختكااان  نراعهااام  ااان  ناااارس عكااارم ا امفاااي رتقك اااذ ا ثااامس ا ااااك  ي  ك  ناااد 
عكد  حي اإلنامن ؛ ال د ر ن  ت ع  عض ا عرا ذ ا تد  تدخذ  هام   هارم 
ا امفاااي ر م تااام د دساااااتهم رر اااع ا حكااارذ  هااام   ر نقاااام ي ااا  ا  ااانه  إ اااد 

 :سئ ا يثالث نقما 
 

 جراية المواع•

 الهصمسم   المعم رسة•

   الهوةسهسةالهصمسم   •



 جراية المواع: 
 جااب إجااساء  ج رعااي  اان ا دساااامت عكااد  رفااع       

ا  شاااااسرص ا ت ااااا   د  نهااااام ات ااااا ن  ج رعاااااي  ااااان 
ا  حاااااددات ت عاااااًم  ا  عاااااي ا  رفاااااع رعنم اااااسه ا ا  ع اااااي 

 . را   انعي
•  

 :طيسعة اليسئة المحسطة ي لمواع 1.
•  

ب ااااتم تجنااااب ا  ناااامء عكااااد  :فذذذذ  اليسئذذذذة ال يفسذذذذة -
ا  نحااادسات ري ااا   نهااام تقااارم  ع ك اااي إااااساص تااادب  
  ا امفي   رسم شد دم فد تلي   اتخد د ا   ناا 

ح ااااااث    ااااااذ ا  ناااااامء عكااااااد ا  اااااامنن ا  تدسجاااااااي 
  را  ن ااااي  نرنهاام تتاا ف ا تاادب  ا  عتاادذ  كامفاااي 

ر عت ااس ترج اااي ا   ناااا  ح ااث  نااارن خك  اااي ا   ناااد 
هاار ا ج ااذ را راجهاا  تاااذ عكااد ا  ناااس ا خاامسجا 
 ااان اب اااذ ا حكااارذ باااا ا  رفاااع ا ج كاااد  ن هااايا 
ا ر اااااع  ح ااااااا  ااااااتخد ا ا   نااااااد  ااااان ا امفااااااي 

 .ا   مشسم ا  ن عثي  ن ا ج ذ 



مذذن عاذذا المحذذدداس اذذو  :علىىى مجىىرى مىىا ى •

دراسذذ  طبيعذذ  الميذذاة مذذن حيذذا كوغهذذا ميذذاه 

راكذذدة اا مت يذذرة  غوعيذذ  الميذذاة تذذ ثر علذذ  

 عغد اختيار المجذاري المائيذ  ، غوعي  الطاق  

غتجغذذذع مجذذذاري الميذذذاة المسذذذتقيم  وسذذذريع  

الحركذذ  دغهذذا تحذذرك معهذذا الطاقذذ  بصذذورة 

 مذذن اد  ذذل ان يطذذل المبغذذ  علذذ  ، قويذذ  

المجرى المائ  دون التعرا المباشر إلتجاة 

سذذذريغها ويتحقذذذم  لذذذك مذذذن خذذذالل ان تكذذذون 

المسا   بين المبغ  والمجذري المذائ  تسذاوى 

كمذا يف ذل ان يكذون ،  عس إرتفاع المبغ  

اتجذذاة بذذاع المبغذذ   ذذا اتجذذاة حركذذ  سذذريان 
 .المياه 

تاثير المجرى 

على  الما ى

تدفق الطاقة 
 بالمبنى



يجذذذذع  :فىىىىي البي ىىىىة ال راعيىىىىة •

دراسذذذذ  موقذذذذع ادشذذذذجار و لذذذذك 

لذذدوراا الهذذاا  ذذا تغظذذيا الطاقذذ  

كما تقوا بدور الحمايذ  مذن كثيذر 

 و ذذذع ، مذذذن الطاقذذذاس السذذذلبي  

ادشجار  ذا خلفيذ  المبغذ  عامذ  

، يعمل علذ  تغظذيا طاقذ  المبغذ  

كذذذ لك و ذذذع ادشذذذجار ك سذذذوار 

للمبغذذذ  تعمذذذل علذذذ  حمايتذذذ  مذذذن 

الطاقذذذذاس السذذذذلبي  الغاتجذذذذ  مذذذذن 

حركذذذذذذذ  السذذذذذذذياراس والمبذذذذذذذاغ  

 .المجاورة



يكذذذذون المحذذذذدد  :فىىىىي وسىىىىط المدينىىىىة •

الرئيسذذذذذ   ذذذذذا إختيذذذذذار الموقذذذذذع اذذذذذو 

الشذذوارع المحيطذذ  بذذالمبغ  و لذذك لمذذا 

تسذذذبب  حركذذذ  السذذذياراس مذذذن تسذذذريع 

للطاق  وجعلها تغطلم كالسهاا ،  و ع 

المبغذذ  علذذ  مغحغذذ  الشذذارع عو كذذون 

المبغذذ  مطذذل علذذ  شذذارع اتجذذاه واحذذد 

 قط يجعله يتعرا لطاق  سذلبي  والتذ  

يمكذذن عالجهذذا بذذالطرم السذذابم  كراذذا 

كإسذذتخداا ادشذذجار ، او ان يكذذون بعذذد 

الشذذذارع عذذذن المبغذذذ  يسذذذاوي  ذذذعس 

 .طول المبغ 



 :المهذذذذذججا  المحسطذذذذذة يذذذذذ لمواع -
نخاااارا ا نهس ااامء ا  اااغا ا عااام د 
را  كرثاااامت ا ن   مئ ااااي ا نمتجااااي  اااان 
 ااداخن ا   اامنع ر ااامسات ا ااان  
ا حد د ااااااااي ار  ساباااااااا   اااااااان  اااااااانع 

رهاااايا ا تكاااارث ال ااااد  اااان   اإلنااااامن 
عالجااااي  ن هناااام   نااااما  ااااانن ي 
 أن كهااااااام تح اااااااسهم فااااااارم ا ي اااااااي مت 
ا نهس مئ ي ر تا ب ي   با اسامن 
ا اااادم راإلنتئاااامب راإلجهاااامد   ري اااا  
 نرنهااااام امفااااامت ااااااك  ي تااااالثسم  قااااارم 

 .اإلنامنعكد جام 

 اسوواع المتهفةة لفهفوث الكهرومغو طسيى 



 :خطوط الطاقة ومكونات التربة 
 

كثيذذذر مذذذن القذذذراراس التصذذذميمي  علذذذ  تعتمذذذد •

حيا عن تحديد مكوغذاس التربذ  ، دراس  الترب  

اإلشعاع الصادرة مغها من المحدداس ومعديس 

 .الت  يجع مراعاتها عغد إختيار الموقع 

دراس  خطذوط وشذبكاس الطاقذ  المختلفذ  يجع •

للمبغ  وتحديذد عماكغهذا وو ذعها علذ  خريطذ  

عجهذذزة القيذذا  بإسذذتخداا ؛ و لذذك العذذااالموقذذع 

 .الميكرو ب بي 

السذذذلبي  بذذذالموقع الطاقذذذاس عمذذذاكن  درصذذذيذذذتا •

اإليجابيذذذ  واإلسذذذتفادة الطاقذذذاس وعي ذذذاص عمذذذاكن 

مغهذذا واذذ ا مذذا اعتمذذد عليذذ  المصذذما المعمذذاري 

 ا مختلس الح ذاراس إلختيذار مواقذع المعابذد 

والكغذذائ  والمسذذاجد ؛ حيذذا تظهذذر الدراسذذاس 
 شجرة ملتوية لتفادى مسار الطاقة السلبية  .اإليجابي ارتباط الموقع بغقاط الطاق  



 :التصميمات المعمارية 
 

تلك المرحلذ  بالغسذب  للمصذما المعمذاري والمصذما تعتبر •

الذذذداخل  اذذذا اكثذذذر المراحذذذل عاميذذذ  حيذذذا تتكذذذون  يهذذذا 

الشخصذذي  المميذذزة للمبغذذ  والفذذرا  مذذن خذذالل التشذذكيالس 

والتكويغذذاس المعماريذذ  ، حيذذا يبحذذا المصذذما  ذذا كيفيذذ  

تطويع المبغ  والفرا  المعماري ليتالئا مع طبيع  الموقع 

؛ و لك مذن خذالل دراسذ  مجموعذ  محذدداس ومذن عامهذا 

دراس  الشبكاس ادر ي  واستخداا تلك الشبكاس كشبكاس 

  .المعماريتصميمي  للمبغ  

ادولويذذذذ   ذذذذ  اختيذذذذار الموقذذذذع والتصذذذذميا   ذذذذ  وكاغذذذذس •

الح ارة المصري  القديم  ترجع ال  علوا الطاق  وعلذوا 

الفلذذك ، ومذذن عاذذا مذذا قذذدا علذذا البذذايوجيومترى  ذذ  مجذذال 

تصذذذميا الوحذذذداس السذذذكغي  بقريذذذ   1890العمذذذارة عذذذاا 

بورتريذذه  ذذ  العذذين السذذخغ  وكذذان الهذذدس ادساسذذ  اذذو 

إيجاد المغزل الصح  عن طريم التصميا الهغدس  بزوايا 

معيغ     البغائ غتج عغها مغاخ بيئ  متوازن يذغعك  علذ  

الساكن  يشعر به عل  جميذع مسذتوياس الطاقذ  الجسذماغي  
مجموعة الوحدات السكنية بالعين السخنة والغردقة  .والفكري والغفسي  

 .والمصممة تبعا لألسس البايوجيومترية 



 :التصميمات التنفيذية 
 

 

تلك المرحل  المعغي  بالتصميماس الغهائيذ  للمبغذ  وشذبكاس المرا ذم بذداخلها وعالقتهذا •

باإل ا   ال  المواصفاس الخاص  بالخاماس المستخدم   ا عملياس ، ببع ها البعا 

ومذذن خذذالل علذذا البذذايوجيومتري عي ذذاص عمكذذن اسذذتخداا شذذبكاس . البغذذائ والتشذذطيع 

لتكون اا الوسيل  الت  تغتقل من خاللها ( كالكهربائ والتكييس والمياه وال از)المرا م 

الطاقذذ  المغظمذذ  داخذذل المبغذذ  ،  بالغسذذب  لشذذبك  الكهربذذائ يجذذع توصذذيلها بادر ذذا 

. لتجغع المجذايس الكهروم غاطيسذي  الغاتجذ   اس التذ ثير ال ذار علذ  جسذا اإلغسذان 

كما يمكن تثبيس عشكال اغدسي  تصدر طاق  مغظم  مذن خذالل شذبك  الصذرس الممتذدة 
، واكذذ ا عمكذذن اإلسذذتفادة مذذن الشذذبكاس لجعلهذذا ت ذذ ي  L داخذذل المبغذذ  كشذذكل حذذرس 

 .المبغ  بالطاق  المغظم 


