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 Abstract ملخص البحث:

وبجةر ةة  على مر العقود السابقة اعتبرت الخرسانة خامةة ااةةة مورو ةة و جةر امالجةةك وظلة  نتةرا للتوسةي ال  ةار  ال

بةةدذ العلمةةا  ةةة   اةةرا  بعةة  التاةةورات علةةى الخرسةةانةك لوةة  تت ةةو   0691نهاجةةات القةةرم الما ةة ك  م ذنةةم منةةظ عةةا  

 مستدامة ظات ذلوام متعددة. الخرسانة مم تل  الخامة الرمادجة الثقجلة الباردةك  لى خامة  جوجة

تة   نتةاأ ذو  وتلةة خرسةانجة وام المعمار  "آروم لوسونز " ذو  مم ارح مفهو  الخرسانة الشفاةةك ثة   1110ة  عا  

% 21ك وزم تلة  الوتلةة وةام 1112عةا   شفاةة بنااح عم ارجق خلا ومجة وبجرة مةم اللجةاا الزاااجةة  لةى الخرسةانة

 تمةت الخرسةانة الشةفاةة ةة  السةا  ك وقةد ا% مةم ال ةو 01ةقا مم وزم الخرسانة العادجةك ومةا وانةت تسةمم بمةرور 

تابجةق بت قجق مبدذ الشفاةجة بهدا ت قجق اانب  الشو  مم خةل  ال وةو  علةى توةمجمات امالجةةك والوتجفةة مةم خةل  

جمجا جةرتبا انخفةا  اسةتهل  المبةان  للااقةة بتواةقهةا توةمبهدا توةجر الااقة و ماجة البجئةك  جث  التونولواجا الخ را 

مي التروا المناخجة والبجئجة الم لجةك على عو  المبان  ظات النت  المعقدة  جر المتواةقة مي البجئة والتة  تعتبةر موةدرا  

سلبجا  لهةدر الااقةةك وجفتةر  ذم توةوم المةواد الظوجةة بةدجل مباشةرا ومتباجنةا لتقةدج  ال ة  بعجةد المنةا  للمشةولة المستعوةجة 

 .متزاجد للااقة مم خل  ذنتمة البنا المتمثلة ة  امستخدا  ال

وسةجتناو  الب ةث بالدراسةةة تاةور الخرسةةانة الشةفاةةك واسةتخدامها ةةة  التوةمج  الةةداخل  للمنةاز  الظوجةة بةةدم مةم اقتوةةار 

اسةتخدامها علةى العمةارة الخاراجةة ةقةةاك وظلة  بهةدا تعزجةز الاانةو الةةوتجف  والتقنة  والبجئة  والامةال ك با  ةاةة  لةةى 

 العلقة بجم البجئة و ظه الخامة الادجدة.مناقشة 

 الكلمات الدالة

 البجئة  –الااقة  –المنز  الظو   –التومج  الداخل   –الخامات الظوجة  –اللجاا البورجة -الخرسانة الشفاةة 

 مشكلة البحث:

التوةمج  الةداخل  للمنةز  عو ةا ارتفاع استهل  المبان  للااقةك مي عد  الوع  بخامات ظوجة بدجلة جموةم اسةتخدامها ةة  

 عم الخامات التقلجدجة.

 أهداف البحث: 

التروجز على خامة ظوجة تامي ة  خوائوها بجم المرونة وت قجةق الشةو  والوتجفةة مةم النا جةة العملجةة والبجئجةة  -0

 ة  المناز  الظوجة.و   الخرسانة الشفاةةك والخروأ مم نااق استخدامها ة  العمارة والبنا   لى ماا  التومج  الداخل  

ربا استخدا  المواد الظوجة بتوةجر الااقة بهدا ال وو  علةى توةمج  داخلة  ةة  المنةاز  ال دجثةة جاعلهةا ذوثةر  -1

 مل مة ورا ة وتوةجرا للااقة.

 لى ذم الخرسانة الشفاةة ومادة ظوجة جموةم تابجقهةا علةى ناةاق واسةي ةة  ماةا  التوةمج  الةداخل ك ممةا وقد خلص البحث 

 ها مم    مشاو  الااقة وتوةجر ةرص مبتوار ذةوار ادجدة مستدامة.جمون

 


