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المناخ بتخطيط وتصميم جاء اختيار موضوع الندوة لتسليط الضوء على أهمية 
 الحد من التأثيرات السلبية للظروف المناخية المباني لم تستطيع األبنية إذ

منها استعادة األسس ,كثيرة السباب ألابية لواالستجابة للظروف المناخية االيج
دول ذات ظروف مناخية تختلف عن ظروف مناخنا  فيالتخطيطية والتصميمية 

غير السريع للقيم والمفاهيم أصبحت والت حديثا ي.كذلك وبسبب التطور التكنولوج
وأصبح التعامل معها بصوره شاملة كما ,االعتبارات التخطيطية والتصميمية كثيرة 

لذا لم تحض االعتبارات المناخية باهتمام واضح  في السابق عملية صعبة , كان
في عمليات تخطيط وتصميم المباني السكنية وأصبحت تشكل أهمية جانبية . فضال 

التخصص الذي فرع من  هذاعن ذلك كانت الندوة في جانب منها لتحديد هوية 
ى توضيح كيفية وطريقة كانت الندوة تهدف إلكما  فروع علم المناخ التطبيقي ,

دراسة هذا الموضوع وأدوات ووسائل دراسته .وتوضح حدوده أيضا لكي ال 
يتداخل مع االختصاصات الهندسية .فضال عن ذلك أوضحت الندوة عالقة المناخ 
بالخصائص التخطيطية من خالل اختيار الموقع المالئم  أو النمط العمراني 

بيان  أيميم الفضاءات الخارجية . وخصائصه أو عالقة المناخ بتخطيط وتص
تأثيراتها المناخية.ثم بحث موضوع الندوة عالقة الخصائص المناخية بالخصائص 
التصميمية للمباني السكنية من حيث كتلة المبنى السكني واختيار الشكل المنسجم 

فضال عن بحث موضوع المالئمة  مع الظروف المناخية والتوجيه المالئم ,
) السقوف والجدران ( من حيث قابليتها في العزل        المبنى  المناخية لغالف

الحراري والسعة الحرارية وخصائصها من حيث السمك ومواد البناء المستعملة 
واستعمال العوازل الحرارية وحجم الشبابيك وغيرها من العناصر والمركبات 

 الئمتها المناخية .مالتصميمية و

 

 

 

 

 

 


