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  المستخلص
الحقول التخصص�ة التي �مكن أن ترى فیها االستدامة على المستوى النظري والتطب�قي  أبرز�عد حقل العمارة من 

االكثر التزامًا �االستدامة ومفاه�مها ونظرا للتعقید الذي یتصف �ه هذا الحقل جاءت ممارسة االستدامة متنوعة، اال ان هذا 
وعل�ه جاء هدف ال�حث إلیجاد إطار نظري واضح  ،)وهنا تكمن المشكلة ال�حث�ة(بوضوح  یؤطرااللتزام وهذا التنوع لم 

عن الك�ف�ة التي �مكن أن یرى فیها التصم�م على الكشف ركز ال�حث  ذلك،و�ضوء  .الستدامة في العمارةتطب�قات ال
الل دراسة تحلیل�ة مقارنة للتجارب العمل�ة المستدام في العمارة، وعن اإلمكان�ة التي �مكن أن تحققها من جهة اخرى من خ

رؤى ( :االتي على النحو قادرة على طرح اإلطار النظري لممارسة االستدامة في العمارةلتطب�قات التصم�م المستدام 
 برامج، نظم ومعاییر تقی�م د�مومة المشار�ع، العالم معرض -العالم�ةالمحافل ، مستقبل�ة وخطط استراتیج�ة لمدن مستدامة
 ).مشار�ع معمار�ة، وادوات حاسو��ة مساعدة للتصم�م المستدام

مقارن للتجارب العمل�ة تحلیل�ة لتطب�قات االستدامة في العمارة �شكل عام معززة �التحلیل الوصف�ة وقد ات�عت منهج�ة  
م�ة للتصم�م طب�قات العلالذي �سعى الى تأطیر الت الرئ�سي ، وذلك لتحقیق هدف ال�حثفي هذا المجال العر��ةمع العالم�ة 

المستدام في العمارة، وهدفه الثانوي الذي �سعى الى ایجاد تصور واضح للتطب�قات العمل�ة للتصم�م المستدام في العمارة 
  .العر��ة

 تطب�قات االستدامة العمل�ة ،التصم�م المستدام، العمارة المستدامة االستدامة،: الكلمات المفتاح�ة
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Abstract: 
The architecture field is considered as one of the most prominent  specialized fields which 
the sustainability can be seen in the theoretical and applied level that is committed to  the 
sustainability and its concepts, taking in consternation the complicity that characterize this 
field came the variety in the act of sustainability. However, this commitment and variety have 
not been framed (here lies the research problem), the Aim of the research is find a clear 
framework for the application of sustainability in architecture.  
To that the research was focused in searching for the way that make the sustainable design be 
seen in architecture, and the possibility that can be achieved on the other hand by an analytic 
study in comparison to practical experiments to the sustainable design applications which can 
be able to make the theoretical framework for the practice of sustainability in architecture as 
follows: (Future visions and strategies for sustainable cities, Global forums - World Expo,  
Standards and systems that assess the sustainability of the projects, Assistant computer 
programs and tools for the sustainable design, Architectural projects.)  
The analytic and comparison method follow for the international and Arabic practical 
experiments, to achieve the research goal, which seeks to frame the scientific applications of 
the sustainable design in architecture. 

 
Keywords: Sustainability, Sustainable design, Sustainable architecture. Sustainability 

practical applications. 
 
 

139 
 

mailto:naeem70@gmail.com


2015 لسنة)  2 -1(العدد 30المجلد......................................................... العمارة لهندسة العراق�ة المجلة
    

 المقدمة -1
تعر�ف بروندتالند الذي نشر من قبل اللجنة غیر الحكوم�ة التي أنشأتها األمم  صار اساس التفكیر في االستدامة �عد

التنم�ة التي تلبي احت�اجات الجیل الحاضر دون : "م، والذي عرف التنم�ة المستدامة على أنها1987المتحدة في العام 
بیئ�ة، االستدامة ال: ثل بثالثة ركائز هيیتم ]Oxford[ ."التضح�ة أو اإلضرار �قدرة األج�ال القادمة على تلب�ة احت�اجاتها

 ]3ص،االتحاد الدولي[ .واالجتماع�ة، واالقتصاد�ة
 المناهج تلك لتكون  التصم�م، في واضحة مستدامة مناهج اعتماد خالل من اال العمارة في المستدامة التنم�ة تحقیقول
 التطبیق الى أقرب الم�ادئ هذه جعل وألجل.  لتنطیقا الى التنظیر من المستدامة �العمارة لالنتقال االولى الخطوة �مثا�ة

 م�ادئ الى االستدامة ركائز ترجمة �عد والمنهج�ات االستراتیج�ات �شمل مفاه�مي إطار ضمن وضعها من البد والممارسة
 ألجل تحقیق ومن التطب�قات التي استهدفت تحقیق التصم�م المستدام كاستراتیج�ة ]54ص، 2014نعیم [ .التصم�م في

االستدامة في العمارة �شكل واضح، هو ما قام �ه مجموعة من ال�احثین في كل�ة العمارة والتصم�م الحضري بجامعة 
 :�أتي، الى م�ادئ لالستدامة في التصم�م، وهي كما )االقتصاد، والبیئة، والمجتمع(متشجین بترجمة ركائز االستدامة 

]8p,Jong and Brenda[ 
 .ى بتخف�ض وٕاعادة االستخدام، وٕاعادة تدو�ر الموارد الطب�ع�ة المستخدمة في البناءتعن: االقتصاد في الموارد -
  .توفر المنهج�ة المطلو�ة لتحلیل عمل�ة البناء وتأثیرها على البیئة: دورة ح�اة التصم�م -
  .تركز على التفاعالت بین اإلنسان والعالم الطب�عي وتأثیراتها: إنسان�ة التصم�م -

مفاه�مي �شمل االستراتیج�ات  إطارالى التطبیق والممارسة فقد وضعت ضمن  أقربلم�ادئ وألجل جعل هذه ا  
والمنهج�ات، اذ توفر الم�ادئ الثالثة للتصم�م المستدام وعي واسع عن القضا�ا البیئ�ة المرت�طة �العمارة المحل�ة والعالم�ة، 

محددة بهدف تعز�ز فهم ك�ف�ة البناء وتفاعله مع البیئة في حین تركز االستراتیج�ات مع كل مبدأ على عدد من المواض�ع ال
  .العمارةالداخل�ة والمحل�ة والعالم�ة، اما المنهج�ات فهي تركز على آل�ات التنفیذ الرئ�س�ة للتصم�م المستدام في 

، لذا كان البد الوقت والجهد الم�اني یتطلبان التحقق من استدامة  )1(الشكل  في كما دورة ح�اة المبنى المستدام ظهرت
 تضافرتوقد  .ال�شريمن رسم الخطط واالستراتیج�ات المستقبل�ة، بل واالستعانة ببرامج الحاسوب للتقلیل من الوقت والجهد 

 رؤ�ة الى للوصول سواء حدٍ  على ومنظمات وعواصم، حكومات، من ومناصر�ها �االستدامة المهتمین قبل من الجهود
 تلك من �عض وترجمت. والتشغیل والتشیید، التصم�م، مستوى على المستدامة، العمارة تقی�م واجراءات لعمل�ات واضحة
إطار �سعى ال�احث الى تطیرها في  ،مساعدة حاسو��ة ادوات وكذا تطب�ق�ة، وتجارب علم�ة، وخطط ادب�ات الى الجهود
 :ممارسة االستدامة في العمارة على النحو االتي�صف نظري 

 .مستدامة لمدن اتیج�ةاستر  وخطط مستقبل�ة رؤى -
 .العالم معرض -العالم�ةالمحافل  -
 .المشار�ع د�مومة تقی�م ومعاییر نظم -
 .المستدام للتصم�م مساعدة حاسو��ة وادوات برامج -
 .معمار�ة مشار�ع -

 

 رؤى مستقبل�ة وخطط استراتیج�ة لمدن مستدامة  -2
البلدان المتقدمة والبلدان  نحاء العالم سواء فيالتنم�ة الحضر�ة المستدامة مصدر قلق مشترك في جم�ع أ ومازالت كانت

، لذا اتجهت المدن نحو بناء خطط استراتیج�ة المدن على البیئة  اهلألثار الضارة والسلب�ة  التي تنتج النام�ة وذلك 
 العر�ي توىالمس على المستدامة للمدن االستراتیج�ة والخطط المستقبل�ة الرؤى ابرز منمستدامة للتقلیل من تلك االضرار، 

 تصم�م ان هذكر  والجدیر) مصدر مدینة( م2030 للعام ابوظبي امارة قدمتها التي العمراني اله�كل عمل اطار خطة هي
. المسورة حضرموت ش�ام مدینة مثل تار�خ�ة مدن تصم�م من است�حاءه تم قد والمعماري الحضري المستو�ین على المدینة

 واالكثر مستقبل�ة، رؤى مازالت منها ال�عض العالم، مستوى على المدن من اتالعشر  المضمار هذا في دخل ان سبق وقد
ولذلك فهي تعد نموذج  1990ال�ا�ان عمل�ة استدامة المدن منذ  بدأت لقد. االستدامة من متفاوتة بدرجات الواقع على ترجم

المدن � المسماةم�ادرة التنم�ة الحضر�ة � ، شرع البنك الدولي2009عام الفي و لعمل�ة االستدامة في الدول النام�ة  ه�قتدى �
لمساعدة مدن البلدان النام�ة على تحقیق قدر أكبر من ) Eco2 وتسمى أ�ضا م�ادرة المدن( اإل�كولوج�ة والمدن االقتصاد�ة
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 تلفةالمخ الوسائل استعراض هو المستدامة المدن حصر او استعراض من واالهم .التآزر في االستدامة البیئ�ة واالقتصاد�ة
 ].Wikipedia_ S.C[ :االتي اهمها من والتي المستدامة، المدن تحقیق خاللها من �مكن التي
 .)المراكز او الضواحي،( المدینة داخل الزراع�ة كاألراضي المختلفة، الزراع�ة االنظمة اعتماد -
 .)الحیوي الغاز او الشمس�ة، الطاقة او الر�اح،( المتجددة، الطاقة مصادر اعتماد -
 .الهواء تكییف استخدام من للحد المختلفة االسالیب اداعتم -
 .الس�ارات من الناجمة االن�عاثات من للتقلیل المشاة ممرات وز�ادة العام، النقل وسائل تحسین -
 .االحترار من للتقلیل المثلى، البنائ�ة الكثافة تحقیق -
 .العمراني الزحف من للتقلیل حلول ایجاد -
 .الم�اني في الخضراء االسطح نظام اعتماد -
 .النقل وسائل في ان�عاث الصفر مبدأ تحقیق -
 .الصفر�ة الطاقة م�اني واعتماد تحقیق -
 .المستدام الصحي الصرف نظام استخدام -
 .االجهزة/ الطاقة حفظ نظام اعتماد -
 .الطب�ع�ة والمناظر الحدائق في الم�اه لحفظ Xeriscape نظام اعتماد -
 .الرئ�س�ة االداء مؤشرات تحقیق -

 المفاه�م، في تقارب یتبین م،2030 للعام ابوظبي م�ادرة مع الشروط او الوسائل تلك و�مقارنةأهمها،  )2-كلش(�ظهر
 ]Estidama[ :االتي تحقیق الى الم�ادرة تسعى اذ للق�اس، قابلة غیر طموحات االخیرة في كان وان
 .العقاري التطو�ر مشار�ع اقامة في المغاالة دون  السكاني النمو است�عاب -
 .التنم�ة ومتطل�ات البیئة على الحفاظ متطل�ات بین التوازن  خلق -
 في الحدیثة والح�اة التقلید�ة الح�اة اسالیب بین �الجمع الجدیدة، التطو�ر مشار�ع تصام�م في االنسان عنصر مراعاة -

 .التطور دائمة حضار�ة بیئة
 .االنفتاح وكذا مانواال االصل�ة العر��ة المدینة ممیزات بین تجمع عمران�ة هو�ة ص�اغة -
 .الس�ارات استخدام من للتقلیل والمواصالت، النقل ش�كة وتعدد تنوع -
لك المدن مدینة صنعاء ت أبرز�المدن التار�خ�ة نجدها ا�ضا موجودة �صورة او اخرى، ومن  و�مقارنة تلك الوسائل -

 :�أتي ف�ماة بیئ�ة متفردة �مكن ایجازها وكذا المعاصرة بدورة ح�ا المدن القد�مةالتار�خ�ة التي امتازت عن غیرها من 
نظام االراضي الزراع�ة داخل المدینة، امتاز التخط�ط الحضري للمدینة بوجود المسطحات الخضراء في ه�كل تشكیل  -

، هذه )3-شكل( مساحة المدینة المسورة من اجمالي% 12.2نس�ة المدینة كمكون رئ�سي اذ تشكل هذه المسطحات 
تمثیل دورة ح�اة المدینة البیئ�ة الى جانب دورها وال�ساتین لعبت دور كبیر في  i�اسم المقاشم المساحات التي عرفت

االقتصادي والوظ�في في تأمین االحت�اجات االساس�ة لسكان المدینة من االستهالك الیومي للخضروات، فهي بهذا رئة 
 .المدینة التي تتنفس بها

في  "مطهار"نوعین من دورات الم�اه، االول للتطهر و�سمى  م�انيللل ، اذ كان على سبیل المثانظام صحي مستدام -
في  "مماشي"ء الحاجة و�طلق عل�ه اسم مستراح في المسكن و، واالخر لقضافي المساجد "مطاهیر"المسكن و
 من�ة �عد جمعها مكن هذا التنوع من عزل المخلفات الصل�ة عن السائلة، لیتسنى استخدام المخلفات الصلالمساجد، 

العامة الساخنة، �ضم  تالبیوت والمساجد كوقود مساعد لتسخین م�اه وارض�ات الحماما االماكن المخصصة لها في
وال �قف استخدام تلك المخلفات عند هذا الحد . هذا الوقود في مكوناته المخلفات العضو�ة المجمعة من اسواق المدینة

i  تؤدي المقاشم والبساتین نفس الوظیفة تقریباً مع اختالف من حیث الملكیة ونوع المزروعات، فالمقاشم من أموال  ،أرض زراعیة: المقاشم
 .األوقاف، واغلب ما یزرع فیھا الخضروات، أما البساتین فمال حر، وتكثر في مزروعات الفواكھ
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مما یز�د قدرة تحملها لعوامل  iي �ستخدم كمادة مضافة لمادة القضاضاذ ان الرماد الناتج عن احتراق هذا الوقود الحیو 
 ".القطرة"محل�ا اسم  ةالتغیرات المناخ�ة الخارج�ة وكذلك االحتكاك عبر الزمن، �طلق على هذه الماد

 تشكل مشكلة آن ذاك كون الدواب هي وسیلة النقل المتاحة، اال ان وسائل النقلاالن�عاثات الناجمة عن لم تكن  -
مالك تلك الدواب  إلزام، وقد تم الحد من تأثیر هذه الظاهرة من خالل مخلفاتها الصل�ة كانت تشكل مصدر تلوث بیئي

 ا، ونظرا الستخدام تلك المخلفات كوقود حیوي �عد تجفیهصةابتلب�س الدواب التي تمر عبر شوارع المدینة �أك�اس خ
الى درجة انه كان .. .ت تجمع هذه المخلفات من الشارع لب�عها، فقد كانسم تقر��ا30على شكل اقراص دائر�ة �قطر 

 . �قال ان ال�عرة ال تسقط لألرض الن هناك ید �انتظار التقاطها
 

 العالم معرض -العالم�ةالمحافل  -3
لكثیر من التجارب العلم�ة  ةتعد المؤتمرات والندوات والورش المعمار�ة التي تعنى �االستدامة �مثا�ة االطر النظر�

الطروحات الفكر�ة للمؤسسات او االفراد المهتمین �االستدامة في العمارة، في حین تعد سلسلة معارض معرض و 
 لقد .م2000ومناهج االستدامة وتحدیدا منذ العام  تالمحفل االكثر تمث�ال لتطب�قات م�ادئ واستراتیج�ا  world expoالعالم
 معروضات خالل من للجمهور المتنوعة والثقافات والمنجزات اتالصناع عن ف�ه �كشف كمكان العالم معرض فكرة بدأت
 التي الشعارات تؤكده ما وهذا آنذاك، السائدة الفكر�ة للتوجهات كانعكاس والتكنولوج�ا، العلم عنوان تحت الغالب في تكون 

 المعرض" شعار ري،البلو  القصر �اسم المعروف م1851عام بلندن األول العالم معرض اتخذ حیث المعرض سلسلة اتخذتها
 ".الشعوب كل صناعة ألعمال الكبیر

 معرض مجموعات لفكرة مغایرة هانوفر معرض فكرة جاءت والعشر�ن الواحد القرن  مطلع في الفكر�ة التغیرات و�ضوء
 سئلةاأل عن اإلجا�ة نحو سع�اً  المستقبل�ة، العالم�ة المشاكل لحل الجهود ال�شر�ة على �التركیز وذلك السا�قة، العالم

 والتي م،1992 عام األرض قمة في علیها اتفق التي والعشر�ن الواحد للقرن  العمل برنامج أجندة إثارتها التي المستقبل�ة
 المحافظة وسلوك�ات االجتماع�ة والمسئول�ة االقتصادي األداء بین �التوفیق وعنیت المستد�مة، التنم�ة فكرة على ركزت
 )1(جدول. ذلك اشعاراته وترجمت لها هدفا االستدامة اتخذت التي المعارض من دعد هانوفر معرض ت�ع. الموارد على

 .وشعاراتها 2000یوضح البلد المضیف لهذا المحفل �عد هانوفر
 ال مدة ففي المستهدف، األول المعروض هي المعارض هذه في المشاركة األجنحة عمارة إن المعارض هذه في الممیز 

 .الزمن من عقدین من أكثر الواقع في تتطلب والتي المستدامة، العمارة ح�اة دورة وتقی�م مشاهدة �مكن الشهر�ن تتجاوز
 )م2000أكتو�ر 3 –یونیو 1(معرض هانوفر  -3-1

 �مائه تقدر مساحة في ال�حث، طاولة على المعاصرة التقن�ة التطورات فرضتها التي المخاطر هانوفر معرض وضع لقد
 إلى المواد ومنتجي القرار وصناع المعمار�ین انت�اه ل�شد ومنظمة، وتسعین دولة ائهم من أكثر و�مشاركة هكتارًا، وستین
 ایجاب�ة سلوك�ات إلى والطب�عة البیئة تجاه السلب�ة سلوك�اته تتحول لم إذا اإلنسان، منها وس�عاني �عاني حق�ق�ة مخاطر
 الثامن القرن  منتصف منذ الصناع�ة لثورةا لمیراث مراجعة انه على المعرض هذا إلى النظر �مكن ذلك و�ضوء. شفافة
 ]23، النعیم[ .األرض كوكب على والمدمرة المتزایدة وآثارها عشر

 ال�شر�ة: (هي رئ�سة كلمات ثالث من مكوناً  رمز�اً  شعاراً  ومحدداتها األفكار تلك عن للتعبیر هانوفر معرض اتخذ
Humankind _ الطب�عة Nature _ ا  A New World جدید عالم بزوغ إلیها أضیف ،Technology) التكنولوج�

Arising، المجتمع، البیئة، : (ةهذا الشعار ل�س اال ترجمة حرف�ة لركائز االستدام .للمعرض الفعلي الهدف على للتأكید
 یرمز وما المعرض شعار و�ضوء شعاره مع ركائز االستدامة،لتطابق ، وعل�ه فقد تم اخت�ار هذا المعرض تحدیدا )االقتصاد

 مؤقتة، مقصورة بناء جاهز، مبنى استئجار: (هي خ�ارات ثالثة وفق المعرض في والمنظمات الدول مشاركة تحددت إل�ه،
 ]Verlag_ E.A.D, 8-13[ .)مقترح مستقبلي �استعمال دائم ه�كل بناء

 فقد الوحید الخ�ار تكن لم إنها إال اإلنشائ�ة، المواد وتدو�ر االستدامة فكرة على المعرض وتخط�ط تصم�م ارتكز لقد
 عام �شكل -األرض عمارة– التحضر �آل�ة االستدامة مفهوم ر�ط إلى المعرض لها تطرق  التي المتعددة المواض�ع تجاوزت

i  والقضاض عبارة عن مادة جصیة تمنع تسرب الماء كانت . یون یستخدمونھا لطالء المبانيوھي مادة كان البناؤون المحل) القضاض(: القضاض
لم االثریة والمنازل منذ القرن الثامن قبل  كانت تستخدم على صمامات المیاه لسد مارب  عندما-المیالدتُستخدم في الیمن على االجزاء الخارجیة للمعا

 .الیمن في السبعیناتبدایة صناعة االسمنت في  حتى-القدیمالسبئي 

142 
 

                                                 



2015 لسنة)  2 -1(العدد 30المجلد......................................................... العمارة لهندسة العراق�ة المجلة
    

 نشاطاته �مارس إن له یت�ح مما المعاصر، اإلنسان صورة ترسم التي الح�ات�ة لألنظمة بوضوح الصورة بناء إعادة خالل من
 والنظام التقني، والنظام الحیوي، النظام هي رئ�سة أنظمة ثالثة تفاعل �ضوء أدائها، في ستمرو� األرض على الح�ات�ة

 ]Verlag_ E.A.D, 30-31[ .استهالكه من بدالً  المكان تولید إلى تهدف واالقتصادي، االجتماعي
 أهمیتها في توازي ثقاف�ة قضا�ا تجسید إلى ذلك تجاوز بل فیها التوازن  وتحقیق البیئة �قضا�ا هانوفر معرض �كتفِ  لم
 من عدد بدعم وذلك المستهلكة، والثقافة المنتجة المه�منة الثقافة بین الصراع قض�ة إلبراز وكمحاولة �البیئة، الخاصة تلك

 �عرض ل�س المحل�ة، للثقافات االعت�ار إلعادة حق�ق�ة فرصة المشاركة هذه لتشكل المعرض، في للمشاركة النام�ة الدول
 �عد ذات أو جدیدة الحلول كل تكون  ، فل�س �الضرورة أنعالم�ة لمشاكل محل�ة حلول لعرض وٕانما فحسب، ثقافاتها
 في المطروحة القضا�ا لقد تم تنظ�م كافة ]174، 2005نعیم [ .المحل�ة للتقالید إح�اء مجرد تكون  أن ذلك �عني وال عالمي،

 ]William, 6[ :كة �مكن تلخ�ص اهمها في االتيسلمت للدول والمنظمات المشار على شكل م�ادئ  المعرض هذا
 .ومستدامة ومتنوعة صح�ة حالة في المشترك الوجود في والطب�عة االنسان حق على االصرار -
 .والبیئة التصم�م بین المت�ادل االعتراف -
 .والتصم�م للم�اني والروح�ة االجتماع�ة السمات احترام -
 .التصم�م عواقب عن المسئول�ة تقبل -
  .التصم�م في الح�اة دورة بإدخال واالهتمام النفا�ات، مفهوم لىع القضاء -
 .ومث�التها الشمس�ة الطاقة مثل المتجددة الطاقة استخدام -
 .للتصم�م كنموذج الطب�عة واستخدام االنساني التصم�م اعتماد -
 .المعارف ت�ادل خالل من التحسینات على �استمرار ال�حث -

في  1993في یونیو ) UIA(ر العالمي لالتحاد الدولي للمهندسین المعمار�ین اعتمدت هذه الم�ادئ من قبل المؤتم
 UIAو AIA وقع عالوة على ذلك، .في ش�كاغو 93اكسبو  معرض-) AIA"(المعهد األمر�كي للمهندسین المعمار�ین 

، البیئةتدهور  يالسبب فعلى أن مجتمع الیوم  ینص اإلعالن موجز هذا". إعالن الترا�ط من أجل مستقبل مستدام" على
 ]Wikipedia_ S.D[ :�اآلتيیلتزمون  ،UIAو، AIA اعضاء وأن
 وضع االستدامة البیئ�ة واالجتماع�ة في صم�م الممارسات والمسؤول�ات المهن�ة -
 تطو�ر وتحسین �استمرار الممارسات واإلجراءات والمنتجات، والخدمات، ومعاییر التصم�م المستدام -
 التصم�م المستدام العام أهم�ةء، والجمهور تعل�م صناع البناء، والعمال -
 كي �صیرالتصم�م المستدام  تدعم �حیث الخاصقطاع الالعمل على تغییر الس�اسات واللوائح والمعاییر في الحكومة و  -

 .الى معاییر التصم�م المستدامة تصلالبیئة العمران�ة القائمة تجعل و�ذلك ، الممارسة الق�اس�ة
لقد عبر شیجرو �ان مصمم  ،)4-شكل(حققت تلك الم�ادئ واالشتراطات هو الجناح ال�ا�انياالجنحة التي  أبرزمن 

البناء ثم الهدم ومن ثم إعادة االستعمال : الجناح عن فكرة المعرض في قصة مكونة من ثالثة أحداث على شكل قصة هي
المعاد، وغالفه من الورق نصف الشفاف  ، وجسدها في مقصورة مؤقتة ه�كلها اإلنشائي أنابیب من الورق المقوى)التدو�ر(

استندت . من المقصورة بجدار من الخشب وأح�ط جزءالمقاوم للماء والحر�ق وقاعدتها من الفوالذ ومنصات مملوءة �التراب، 
عند إكمال  فكرة الجناح �شكل م�اشر على مبدأ العمارة المستد�مة، والتي رأى من خاللها المصمم إن فكرة المشروع ل�س

، فال�ا�انیون اً تقلید� اً �ا�ان� اً إلى جانب مشكلة البیئة التي طرحها الجناح أراد المصمم أن �طرح إبداع .بناء وٕانما عند تهد�مهال
ة األخرى، فلم تكن الفكرة تسعى إلى تقد�م تقن�ة مستقبل�ة للعالم فحسب بل �والمواد الطب�ع تر�طهم عالقة وث�قة مع الورق 

 ]Verlag_ A. ,82[ .التراث ال�ا�انيهي فكرة تن�عث من عمق 
اما مشاركة الدول النام�ة والعر��ة فقد اقتصرت �شكل عام على نقل حرفي للموروث المعماري في بناء اجنحتهم 

في برمجهم خالل مدة المعرض، دون ان �كون لهم مساهمة فاعلة في موضوع المعرض والتنم�ة  وللموروث الثقافي
 .ارة �شكل خاصالمستدامة �شكل عام والعم

تكون من تجم�ع ألهم العناصر والمكونات التقلید�ة التي تمثل مدینة  ،)5-شكل( على سبیل المثال فالجناح ال�مني
 اتن األول تشكل من تجم�ع صور طبق األصل إلحدى بوا�أی، في جز )و�األخص مكونات السوق (صنعاء التار�خ�ة 

فناء �عكس صورة  يسوقها، أما الجزء الثاني فقد تشكل من مبنى ذ ، مع جزء من سورها وجزء من)�اب شعوب(المدینة 
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في بناء الجناح مواد تقلید�ة  عملكما است. ، �عناصرها الزخرف�ة الداخل�ة والخارج�ةفي المدینة )i(مثال�ة لنظام السماسر
والتي جلبت من ال�من )) لقصا( ، والج�س)ال�اجور( ، والطین المحروق )الزابور( ، والطین الني)الح�ش( الحجر ال�ازلتي(

 ]142، 2005نعیم [ .ماهرة �عمالة محل�ةالذي بني  خص�صًا لبناء الجناح
 

 نظم ومعاییر تقی�م د�مومة المشار�ع -4
 الى عددها �صل والتي المستدامة، للم�اني الشهادات اصدار نظم ظهرت المستدامة الم�اني تصنیف الى للحاجة تلب�ة

 حیث شیوعا، اكثرها) المستدام الطاقة والتصم�م في الق�ادة( LEED لیید نظام �عد. العالم توىمس على نظم ثمان�ة من أكثر
 االمر�كي المجلس قبل من معتمد النظام هذا ان كما  عالم�ا، مستدامة لم�اني شهادة 75,620 من أكثر النظام هذا منح

 جنوب في ا�ضا �ه و�عمل االورو�ي، المستوى على اانتشار  االكثر BREEM بر�م نظام �عد حین في. الخضراء للم�اني
 ،الفرنسي HQE   مثل المحلي النطاق ضمن تعمل م2009 حتى زالت فما االخرى النظم اما. واسترال�ا افر�ق�ا وفي امر�كا،

DGNB ،وغیرها االلماني. ]LEED[ 
لضمان تجسید  2030ة رؤ�یدعم  م�ادرة مجلس أبوظبي للتخط�ط العمرانيلاستدامة والجدیر ذكره ان برنامج 

الممارسات المستدامة في الثقافة، وتحتوي استدامة على أر�ع ركائز لالستدامة وهي البیئ�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة 
والثقاف�ة، وذلك للحفاظ على الهو�ة العمران�ة والثقاف�ة إلمارة أبوظبي وٕاثرائها إضافة إلى توفیر مستوى عاٍل من جودة الح�اة 

 .تصنیف الآللئهو نظام  من بین األدوات الرئ�س�ة الموضوعة للمساعدة في دفع تفعیل م�ادرة استدامةو ها، لجم�ع سكان
وتعد استدامة أول برنامج من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفر�ق�ا و�ختلف عن �ق�ة البرامج الدول�ة من حیث أنه 

) GORD(منظمة الخلیج لل�حوث والتنم�ة دولة قطر ممثلتا � طلقتأومؤخرا  ]الكعبي[ .�أخذ ثقافة البلد �عین االعت�ار
، وكما في نظام )QSAS(سا�قا �اسم  المعروف  GSASالتقی�منظام  في جامعة بنسلفان�ا T.C. Chanمركز �التعاون مع 

ل محل نظم المعاییر �أخذ �االعت�ار ثقافة البلد اال انه یتمیز عنه �استهدافه لمنطقة الخلیج ل�ح GSASفان  الآللئتصنیف 
 .نظام األرز اللبناني والهرم المصريكما توجد أنظمة تقی�م عر��ة محل�ة اقل شهرة مثل  ]Zafar[ .العالم�ة
 المبنى وظ�فة �حسب �حدد تصنیف من أكثر نظام لكل ان كما مختلفة، ق�اس ادوات على نظام كل �عتمد الغالب في

 كذلك وهي القائمة، الم�اني لتقی�م المخصصة تلك عن تختلف الجدیدة الم�اني تقی�م في المعتمدة فالمعاییر طب�عته، او
ومن اجل التعرف على ادوات تلك النظم ستركز الفقرة الالحقة على  .الحضري والتصم�م التخط�ط تقی�م معاییر عن تختلف

 .شرح موجز لنظام لیید لإلنشاء الجدید، ونظام تصنیف الآللئ
 ]The Engineering Guide to LEED[ .(LEED-NC)یدنظام لیید لإلنشاء الجد -4-1

 خمسة وفق المستدام التصم�م �م�ادئ المبنى التزام مدى على �الحكم الخاصة معاییره النظام هذا �صنف عام �شكل
 :�أتي كما متاحة، نقطة 69 اجمالي من نقطة 64 المواض�ع هذه تمنح رئ�س�ة مواض�ع

 )نقطة 14( المستدام الموقع -
 )نقاط 5( الم�اه تخداماس كفاءة -
 )نقطة 17( والجو الطاقة -
 )نقطة 13( ومصادرها المواد -
 )نقطة 15( الداخل�ة البیئة جودة -

 اعاله الخمسة المواض�ع حدود خارج االبداع على القادرة للمشار�ع المت�ق�ة النقاط الخمس من نقاط 4 تمنح حین في 
 االخت�ار تجاوزه �عد لیید شهادة على للحصول المتقدم التصم�م لفر�ق حفتمن االخیرة النقطة اما النظام، قبل من والمعتمدة

 مستوى �حدد للتقی�م المتقدم المشروع �حققها التي النقاط اجمالي �ضوء .التقی�م نظام اوجه كل تطبیق في براعته یثبت الذي
  :هي مستو�ات أر�ع النظام في توجد حیث �ستحقه، الذي التقی�م

 )نقطة 32 – 26( لیید شهادة -
 )نقطة 38 – 33( الفضي المستوى -
 )نقطة 51 – 39( الذهبي المستوى -

)(i ي فـ وع الغـن ت التـن ي االسـتخدام، فھـي السماسر ومفردھا سمسرة، تشبھ إلى حد كبیر الخان في العمارة العربیة إال إن لھا خصوصـیة فـي العمـارة الصـنعانیة مـن حـی
 ....مكان لمبیت التجار ودوابھم كما إنھا مكان لخزن البضائع، أو لتسویقھا بالجملة
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 )فوق  وما نقطة 52( ال�التیني المستوى -
 �مبنى مقارنة االقل على% 50 بنس�ة البیئة على تأثیرها تخفض الذهبي المستوى تحقق التي الم�اني ان ذكره والجدیر

 .%70 الى تخف�ضها نس�ة فتصل يال�التین المستوى تحقق التي تلك اما مماثل تقلیدي
 ]PVRS(. ]Estidama(للفلل  نظام استدامة للتقی�م بدرجات اللؤلؤ -4-2

فنظام التقی�م هو  ،إلمارة أبوظبي أحد األدوات األساس�ة في برنامج استدامةهو ، )PRS(نظام التقی�م بدرجات اللؤلؤ 
ولقد تم إعداد نظام التقی�م . لم�اني والفلل على حد سواءإطار عمل لتصم�م و�ناء واستخدام مستدام للمجمعات العمران�ة وا

 .بدرجات اللؤلؤ لیتناسب �شكل خاص مع الجو الحار والمناخ الصحراوي إلمارة أبوظبي
االستخدام،  وأخیرًا مسؤول�ةلیدعم المشار�ع المستدامة ابتداًء �مرحلة التصم�م ثم مرحلة البناء  هذاصمم نظام التقی�م 

، محاور استدامة األر�عة�أنه �ضع التوجیهات والمتطل�ات الالزمة لتقی�م أداء المشروع المحتمل ف�ما یتعلق �اإلضافة إلى 
تتألف أنظمة التقی�م بدرجات اللؤلؤ من س�ع مجموعات أساس�ة لعمل�ة التطو�ر  .البیئ�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة

 :�أتي كما اط اضاف�ة للممارسات المبتكرةنق 3+ نقطة 90 المجموعات هذه تمنح، المستدام
العمل من مختلف التخصصات لتقد�م حلول  لتشج�ع العمل الجماعي بین فر�ق: )طانق 10(عمل�ة التطو�ر المتكامل  -

 .البناء مستدامة لبیئة
 .األصل�ة والمواطن الطب�ع�ة الهامة إلى حالتها حما�ة والحفاظ على وٕاعادة البیئات: )طانق 5( األنظمة الطب�ع�ة -
 .ضمان جودة المساحات الداخل�ة والخارج�ة: )نقطة 15( للع�شفلل صالحة  -
 .مصادر بدیلة لتوفیر الم�اه خفض معدالت الطلب على الم�اه والحث على ال�حث عن: )نقطة 21( الم�اه -
ة المراع�ة للبیئة خالل معاییر التصم�م المؤثر  استهداف الحفاظ على الطاقة من: )نقطة 21( مصادر الطاقة المتعددة -

 .الطاقة والمصادر المتجددة وكفاءة استهالك
 .المواد والتخلص منها التأكد من مراعاة دورة الح�اة الكاملة عند اخت�ار: )نقطة 18( مواد البناء -
 .الثقاف�ة في تصم�م وٕانشاء الفلل تشج�ع االبتكار والتعبیر عن الهو�ة: )طانق 3( الممارسات المبتكرة -
من األدلة اإلرشاد�ة �اإلضافة إلى الموارد واألدوات  في تطبیق نظام التقی�م بدرجات اللؤلؤ، تم إعداد عددوللمساعدة  -

 مستوى �حدد للتقی�م المتقدم المشروع �حققها التي النقاط اجمالي. التقد�م والحسا�ات واخت�ار المواد الخاصة بإجراءات
  :هي ستو�اتم خمس النظام في توجد حیث �ستحقه، الذي التقی�م

 )نقطة 20جم�ع النقاط االلزام�ة ( :لؤلؤة 1 -
 )نقطة 30+ جم�ع النقاط االلزام�ة ( :لؤلؤة 2 -
 )نقطة 44+ جم�ع النقاط االلزام�ة ( :لؤلؤة 3 -
 )نقطة 57+ جم�ع النقاط االلزام�ة ( :لؤلؤة 4 -
 )نقطة 70+ جم�ع النقاط االلزام�ة ( :لؤلؤة 5 -

، تقارب في االهم�ة التي اعطاها كال )6-شكل( LEED-NCو  PVRSفي نظام بین ق�م المعاییر توضح المقارنة 
 .PVRSالمع�ار�ین لمصادر الطاقة ومواد البناء، في حین جاء االهتمام �الم�اه اكثر في نظام 

 برامج وادوات حاسو��ة مساعدة للتصم�م المستدام -5
 في �الحاسوب المحاكاة استخدام من یجعل ساعة،وال الیوم مستوى على المناخ معلومات في الكثیرة للتغیرات نظراً 
 فان لذا. التصم�م�ة الحلول من كبیر عدد ألداء وتكلفتها الدینام�ك�ة �الطاقة للتنبؤ الوحید العلمي الطر�ق هي التصم�م

 .للمبنى الفاعل�ة من االقصى الحد �حقق التصم�م�ة العمل�ة من م�كر وقت في المحاكاة ادخال
 و�تم. المحتملة للظروف المناس�ة الطاقة كفاءة استراتیج�ة تعیین على التصم�م قبل ما مرحلة في المحاكاة وتساعد 
 اما. النموذج الى االنشائي واله�كل الفتحات انماط اضافة �عد التخط�ط�ة التصم�م مرحلة في المستهدفة الطاقة من التأكد

 المحاكاة تستخدم (HVAC) الكهروم�كان�كي النظام مع لمبنىل الكلي االداء اخت�ار فیها فیتم التصم�م تطو�ر مرحلة في
 كما. المبنى اداء على التغیرات أثر لق�اس وذلك البناء، مرحلة اثناء المعتمد التصم�م على التعد�الت اجراء عند ا�ضا

 من للتأكد التشغیل �عد ما تستخدم وكذلك AS-built مخططات من كجزء المبنى وادارة استالم لجان قبل من تستخدم
 ]Group[. للمبنى الفعلي لألداء الدرامات�كي التأثیر
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. لها مستمراً  والتطو�ر ال�حث مازال ذلك ومع مضت، سنة 30 منذ استخدمت قد واالدوات البرامج هذه ان ذكره والجدیر
 البدائل بتقد�م البناء، مواد اخت�ار في المساعدة لتقد�م البیئ�ة التقدیرات بدمج الهندس�ة البرامج اهتمت االخیرة اآلونة ففي
 .الح�اة دورة معلومات على بذلك مستندة اداءها تقی�م وكذا

 (Building Information Modelling) اسم عل�ه أطلق جدید توجه أوتود�سك، شركة أدخلت 2002 العام في
BIM الصلة ذات المعلوماتكذا و  زمن�ة عمل وجداول التصم�م مجال نطاق فوري و�شكل �استمرار النظام هذا یوفر 

 یجعلها مما) Revit Architecture( المعماري ر�فیت منها، التوجه هذا لدعم عدیدة تقن�ات استخدام یتم كما �التكالیف،
 التفسیر في ال�شري التدخل من تقلل كونها التقلید�ة كاد برامج عن تختلف إذا المستدام التصم�م في فاعلة مساعدات تقدم

 . الكلفة وكذا والوقت الجهد ل�قل مما والتحلیل
 یوفر إذا الصائ�ة القرارات اتخاذ على الخ�ارات هذه تساعد المستدام التصم�م �م�ادئ المتعلقة الخ�ارات تقد�م على عالوةً 

  ]Autodesk[ :اآلت�ة للنقاط لیل�ةحت دراسات المعماري ر�فیت برنامج
 األمثل التصم�م -
 ال�صري التحلیل -
 النهار ضوء -
  طاقةال تحلیل -
 لیید ووثائق الكم�ات حساب -
  المواصفات إدارة -

 .نماذج من مخرجات البرامج الحاسو��ة المساعدة )7-شكل(یوضح 
 

 مشار�ع معمار�ة  -6
 والتأطیر التنظیر س�قت اعمال فهناك ذلك من أكثر هي بل االستدامة، لمبدأ الفعلي التطبیق المعمار�ة االعمال تمثل

 الالحقة المعمار�ة االعمال ان كما. واوزانه الشعر �حور أنتج الذي الجاهلي الشعر مثل ثلهام �كثیر، وم�ادئها لالستدامة
 المفاه�م من لكثیر ومؤطر محرك بل االستدامة لم�ادئ حرفي تطبیق مجرد تكن لم االستدامة لمفهوم الواسع لالنتشار
 لذا مطلب، انها من أكثر حاجة العمارة في دامةاالست ان. ظهوره من االولى السنوات خالل المفهوم شابت التي الض�اب�ة

 .االقتصادي الجانب اهمال دون  �انسجام والمجتمع البیئة مع تتعا�ش عمارة تحقیق نحو اً منص� المعمار�ین اهتمام جل كان
 على صلاحال االمراض، لمكافحة تایوان مركز مشروع شمولي، �شكل االستدامة م�ادئ مع تعاملت التي المشار�ع ومن

 والحفاظ التشغیل�ة الكفاءة من شامل نهج المبنى هذا قدم اذ ،LEEDمن �ةال�التین الشهادة وكذا EEWH9-index شهادة
 سلب�ة أثار أي من الطب�ع�ة والحد الموارد على الحفاظ غرضها الرئ�سي، المبني أنظمة وجم�ع الطب�ع�ة الموارد على

المبني  جعلت التي الواسعة والمساحات المفتوحة والفضاءات االرض اتذ من یتجزأ ال جزء فالمبني. البیئة ىعل محتملة
حقق  قد الصرح هذا تصم�م أن كما. والجمهور ال�احثین بین والتفاعل التواصل �شجع استجمام، ومنطقه مغلق منتزه وكأنه
 ]Hoy[ .)8-لالشك(�شكل واضح كما هو مبین في  المستدامة للعمارة التصم�م�ة األسس تطبیق في كبیرا نجاحا

 

 ]LEED] [AIA[ .م2010ألفضل عشرة مشار�ع مستدامة للعام  AIA قائمة  -6-1
ـ التا�عة البیئة لجنة تقوم  االستدامة تحقق التي الجدیدة المشار�ع أفضل �اخت�ار سنو�ا للعمارة االمر�كي المعهد AIA ل
 الى �اإلضافة البیئي، االثر تخف�ض لىع قدرتها خالل من الفائزة المشار�ع اخت�ار و�تم االخضر، التصم�م وم�ادئ

 االستدامة تحقیق نحو مساهماتها اختلفت مشار�ع عشرة اخت�ار تم م2010 العام ففي.  مجتمعاتها نحو االیجاب�ة مساهمتها
 الكر�ون، ان�عاث من الحد أجل من م2030 تحدي اهداف تلبي جم�عا انها اال المشروع، وس�اق التصم�م الظرف �حسب

 اغلبها تسعى اذ التقی�م في متقدمة مستو�ات على الوصول الى یؤهلها عال�ة �حرف�ة لیید تقی�م معاییر مع لتتعام كما
 .تقدیر اقل على الذهب�ة او دیلی من ةال�التین� الشهادة على الحصول

لمبنى ٪ من نسیج ا75الحفاظ على أكثر من و  القرن  �قارب ما منذ مهجور تار�خي صناعي مبنى استخدام فبإعادة
 للعام مستدامة مشار�ع عشرة فضلأل AIA قائمة ضمن) 9،10-شكل() Street 11th 355( مشروع درج ،األصلي
 على المحافظة مع االستخدام متعددة كمكاتب الجدیدة للوظ�فة الداخل�ة البیئة تحسین من التصم�م فر�ق تمكن اذ م،2010
 ادخال خالل من وذلك التار�خ�ة، لالماكن الوطني السجل يف مسجلة منطقة ضمن �قع كونه للمبنى الخارجي المظهر
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 مسافات الى �الدخول والتهو�ة النهار لضوء السماح اجل من المبنى مظهر على المه�منة الزنك كسوة على صغیرة ثقوب
  .، وادارة الم�اهالشمس�ة الطاقة وحصد ،االخضر السقف استخدام على عالوة. أ�عد

 الطا�ع �احترام وذلك مشار�ع، عشرة أفضل قائمة دخول من )11-شكل( ر للعلومهوم مركز تصم�م فر�ق تمكن و�المثل
 المقدس، القلب ه�اتا ر  قبل من م،1898 �العام المؤسسة مرهو  مدراس حرم في الكائن المشروع لموقع والتار�خي الفر�د
 واستدعاء الطب�ع�ة المناظر على الحفاظ خالل من االرض تكر�م عن فضال الحرم، في السائدة البناء مواد �اعتماد وذلك

 هیئة واعضاء الطالب مشاركة ذلك في ساعد. البیولوجي التنوع تعز�ز وكذا الحضر�ة، للفضاءات السا�قة الذهن�ة الصور
الحد التي استهدفت �س�طة الستراتیج�ات االمن خالل مجموعة متنوعة من   .المشروع لتصم�م الرئ�س�ة المراحل في التدر�س

تقلیل استخدام الم�اه و  ،من المعدل الوطني للمدارس٪ 69 بنس�ةاستخدام الطاقة  وتخف�ضغازات االحت�اس الحراري،  من
 %.50الصالحة للشرب بنس�ة تز�د على 

 قلب في المشروع �قع اذ الحضر�ة، االستدامة مستو�ات اعلى تحقیق )12-شكل( )غرب12( مشروع استهدف حین في
طوابق  4طابق خصص الطابق االرض كمساحات تجار�ة و 23�تكون المشروع من و  حرك�ًا، ظةالمكت بورتالند منطقة

 شرفات 3و، وخمسة مستو�ات لمواقف الس�ارات شقق سكن�ةطا�قا  17و مكتب�ة مؤجرة لشركة معمار�ة وطن�ة، مساحات
 .وحدائق على مستوى السقف

ساهم في ذلك  الشارع، مستوى على الحضر�ة الح�اةو  الحركة تشجع فضاءات حضر�ة تصم�م من التصم�م فر�ق تمكن
 :االتي
 .الشارع مع قو�ة عالقةلخلق  كبیرة خشب�ة نوافذاستخدام  -
 خلقت ،الحضري للشارع الزجاج�ة الموضوعة �عنا�ة في الفضاء والستائر والمفروشات الشارع وأشجار االرصفة أنماط -

 بتكاملها �الح�اة اً نا�ض الشارع من جعلت كما المشاة، مراتوم الحضر�ة الفضاءات في للحركة سلس تسلسل بتكاملها
 . االرصفة في لألكل المخصصة االماكن مع ا�ضا

 في فقط الخرسان�ة اله�اكلواستخدام  المستصلحة، المواد ذلك في �ما البیئة على التأثیر منخفضة بناء مواد اخت�ار -
 .للمبنى الحرار�ة الكتلة على الحفاظ على قادرة رج�ةخا نهاءاتإ و  كسوات استخدام تم حیث الداخل�ة، الفضاءات

 المبنى ان �الحاسوب المحاكاة نتائج فقد اظهرت للتصم�م، الرئ�سي المحركهو  الطاقة استخدام من التقلیل ان حیثو 
 نم مجموعة الت�اع نتیجة التخف�ض هذا مشابهة، لمشار�ع السائدة �المعاییر مقارنة الطاقة اجمالي من% 45 سیوفر

 اللیل، اثناء النهار خالل المكتس�ة الحرار�ة الكتلة من واالستفادة الطب�عة، والتهو�ة النهار، ضوء مثل المستدامة المنهج�ات
 تسهم والتي المبنى، مع المتكاملة الر�اح وتور�ینات الم�اه، لتسخین الشمس�ة الخال�ا من الكبیرة المجموعة على عالوة

 خالل من وذلك للشرب، الصالحة الم�اه استخدام من% 47 تخف�ض المتوقع من انه كما .الفعال�ة من المز�د بإضافة
 .االمطار م�اه استخدام اعادة وكذا منخفضة، م�اه �كم�ات الخضراء المسطحات وري كفؤة، صح�ة تجهیزات استخدام

 )13شكل( والتقن�ة للعلوم دهللاعب الملك جامعة تصم�م فر�ق تمكن العر�ي المعماري الموروث خز�ن من افكار و�استلهام 
 خصائص الى �الرجوع المستدام التصم�م م�ادئ تحقیق الجنس�ات متعدد التصم�م فر�ق تمكن اذ القائمة، هذه دخول من

 :كاالتي وذلك التقلید�ة، العر��ة العمارة
 وكذا للشمس، المعرضة المساحات من للتقلیل وذلك التقلید�ة، العر��ة المدن في المتضام الحضري النسیج اعتماد -

 .�األقدام السیر مسافة من التقلیل
 .المشروع في الحضر�ة والفضاءات االروقة في التقلید�ة، االسواق تسقیف في المت�ع التظلیل نظام استخدام -
 وتسقیف جهة من الواجهات عن الشمس اشعة لحجب وذلك العر��ة، من الخ�مة مستوحى ضخم تسقیف نظام اعتماد -

 للطاقة جید التقاط وكذا للضوء، وترش�ح طب�ع�ة تهو�ة حقق مما اخرى، جهة من للجامعة الرئ�سي المشاة ممر
 .السطح تغطي التي الشمس�ة االلواح بواسطة الشمس�ة

 تدفق لخلق وذلك ،)ال�ادجیر( الهواء مالقف �اسم والمعروف التقلید�ة الم�اني في المت�ع الطب�عة التهو�ة نظام استخدام -
  .الشمس�ة �الطاقة �عمل تحكم بنظام تزو�ده �عد وذلك للمشاة، المخصصة الممرات في اءللهو  طب�عي

 ضوء و�خلق الحرار�ة االحمال من �قلل متكامل تظلیل بنظام واالفن�ة النوافذ تغط�ة تم العر��ة للمشر��ات �محاكاة -
 .درامات�كي

147 
 



2015 لسنة)  2 -1(العدد 30المجلد......................................................... العمارة لهندسة العراق�ة المجلة
    

 الحاصل والتقن�ة للعلوم عبد هللا الملك جامعة هو م2012 العام حتى العالم في مستدام مشروع أكبر ان ذكره الجدیر
من استخدام االضاءة الطب�ع�ة % 60حقق ، و�التالي فقد حقق الكثیر من معاییر لیید فقد لیید من ةال�التین� الشهادة على

ب من منها جل% 35من المواد المستخدمة في البناء روعي فیها معاییر اعادة التدو�ر و% 21و ،خالل ساعات النهار
ل استهالك یتقل، وتصل نس�ة %40الى وصل ، والحد من استهالك الم�اه میل واقل 500مصادر ت�عد عن موقع المشروع 

 :نقطة على النحو االتي 69من  52و�ذلك حصلت على شهادة لیید ال�التین�ة بـ  %.40الى % 35 منالطاقة 
 )نقطة 14من 11( المستدام الموقع -
 )نقاط 5ن م5( الم�اه استخدام كفاءة -
 )نقطة 17من11( والجو الطاقة -
 )نقطة 13من7( ومصادرها المواد -
 )نقطة 15من13( الداخل�ة البیئة جودة -
 )نقاط 5من5(االبتكار  -
لدراسة التحلیل�ة  -7  للتطب�قات العلم�ة للتصم�م المستدامنتائج ا
 :النتائج الخاصة �المشار�ع المعمار�ة -7-1

واستخدام الطاقة االسقف عال�ة األداء  يلعنصر  االهتمام الملحوظ) 2(تظهر نتائج المقارنة كما في الجدول رقم 
المتجددة في كافة المشار�ع المنتخ�ة، یلیهما �التساوي العناصر ذات العالقة �مواد البناء القابلة للتدو�ر والعناصر ذات 

 )14-شكل(العالقة �الم�اه وكما هو موضح تفص�ال في الرسم الب�اني 
 

 أهم عناصر االستدامةالنتائج الخاصة � -7-2
المسطحات الخضراء والطاقة المتجددة عال�ة و�التساوي لكال من األهم�ة ال) 3(تظهر نتائج المقارنة كما في الجدول رقم 

یلیها العناصر ذات العالقة �الم�اه ، في العمارة استلهام األفكار من الموروث من اجل تحقیق االستدامة البناء وكذلكومواد 
 )15-شكل(وكما هو موضح تفص�ال في الرسم الب�اني  يوالصرف الصح

 

 االستنتاجات -8
الحقول المعرف�ة التي تناولت مع افكار االستدامة على مستوى التنظیر وكذا التطبیق بل انه  أبرز�عد حقل العمارة من 

ف�ه امكان�ة ق�اس مدى تطبیق انه الحقل المعرفي الذي  كماالحقل الذي سبق ف�ه تطبیق م�ادئ االستدامة قبل التنظیر فیها، 
اهمها   وعل�ه فان ال�حث قد توصل الى مجموعة من االستنتاجات  ،االستدامة في تطب�قاته �أدوات موضوع�ة واضحة

 :االتي
، �التالي )مثاالصنعاء التار�خ�ة (الى اسس التخط�ط الحضري للمدن القد�مة  اً كثیر  الحضر�ة ةاقتر�ت م�ادئ االستدام -

  .عصريمثا�ة عودة للموروث الحضاري في قالب تعد اغلبها �
نموذج ممیز للعمارة المستدامة، بل ان كثیر  معرض العالم-المحافل العالم�ة تعد مشاركة اغلب دول العالم المتقدمة في -

من المشاركات تقدم حلول جدیدة واضافات معرف�ة لم�ادئ االستدامة، في حین مازالت مشاركة الدول النام�ة تقتصر 
  .ى تقد�م الموروث المعماري والثقافي لبلدانهمعل

وتنوعها اال  اهم ما �میز تطب�قات التصم�م المستدام في العمارة، رغم تعددهاالمشار�ع  د�مومة تقی�م ومعاییر نظمتعد  -
في هذا كما تعد التجارب العر��ة  .انها توحدت في اهدافها، بل ان هذا التنوع مطلوب لتلب�ة خصوص�ة المدن واالقال�م

المجال ممیزة رغم مصدرها الغر�ي، اال انها تحاول ان �كون للهو�ة العر��ة أثر واضح في معاییرها وذلك �التركیز على 
 ).االقتصاد والمجتمع والبیئة(الموروث الحضاري من خالل إضافة الثقافة ك�عد را�ع لركائز االستدامة 

 �قلل مما والتحلیل التفسیر في ال�شري �شكل كبیر من التدخلدام المست للتصم�م مساعدة حاسو��ة وادوات برامجتقلل  -
 .، في حال توفر ب�انات المناخ ومواد البناءالكلفة وكذا والوقت الجهد

 والتأطیر التنظیر س�قت اعمال فهناك ذلك من أكثر هي بل االستدامة، لمبدأ الفعلي التطبیق المعمار�ة االعمال تمثل -
 .واوزانه الشعر �حور أنتج الذي الجاهلي الشعر مثل مثلها ر،�كثی وم�ادئها لالستدامة

 السنوات خالل مالتصم�م المستدا مفهوم شابت التي الض�اب�ة المفاه�م من لكثیر ومؤطر محرك المعمار�ة المشار�ع تعد  -
 .ظهوره من االولى
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 في كثیر من المشار�عاالستدامة  واالمكان�ة التي �مكن من خاللها تحقیقللتصم�م المستدام  االول المحرك الرئ�سي -
 :وذلك بوسائل عدیدة أهمها االتي الطاقة، استخدام من التقلیل هو الحضر�ة والمعمار�ة

o مصادر الطاقة المتجددة. 
o  الطب�ع�ةاالضاءة والتهو�ة.  
o االسطح الخضراء. 
 .ةة التقلید�الرجوع الى م�ادئ التصم�م الموروثة في عمار كثیر من تلك الوسائل تتطلب و 

 كاستهال من التقلیل المستدام واالمكان�ة التي �مكن من خاللها تحقیق االستدامة هو للتصم�م الثاني الرئ�سيالمحرك  -
 :االتيالم�اه، وذلك أ�ضا �عدة وسائل اهمها 

o إعادة استخدام الم�اه الرماد�ة. 
o كفاءة التركی�ات الصح�ة . 
o حصاد م�اه االمطار من االسطح. 

 

 التوص�ات -9
�التحلیل والمقارنة مع المعاییر العالم�ة  ، والتصم�م المعماري لم�انیهاس التخط�ط الحضري للمدن القد�مةاسدراسة  -

 .تطو�رها لمواك�ة متطل�ات العصر ل�مكنها من التطبیق على المستوى العالميلالستدامة الحضر�ة، من اجل 
خصوصا ان دولة  العالم،معرض -العالم�ة للتوع�ة �أهداف المحافلفي الدول العر��ة تفعیل الجانب االعالمي  -

  .2020االمارات العر��ة ستستضیف اكسبو 
ل�ستفید منها شر�حة كبیرة من المهتمین بل لتعكس هدفها  العر��ة تعر�ب ادب�ات نظم ومعاییر تقی�م د�مومة المشار�ع -

، اضافة هذه النظم )والمجتمع واالقتصاد البیئة: (المعلن �احترام الثقافة العر��ة، فإلى جانب ركائز االستدامة الثالثة
والذي �سعى لإلحالل  يمكتو�ة �اللغة اإلنجلیز�ة و�األخص نظام جي ساس القطر دب�اتها أ، لكن ركیزة را�عة هي الثقافة

 .بدال عن المعاییر الغر��ة على مستوى الخلیج
اخ، هذه الب�انات غیر متوفرة لكثیر من توفر ب�انات للمن برامج وادوات حاسو��ة مساعدة للتصم�م المستدامتتطلب  -

، وعل�ه یوصي �حث الجهات ذات العالقة �العمل على توفیر تلك الب�انات و�الص�غ )المدن ال�من�ة مثال(الدول العر��ة 
 .القابلة لإلدخال في قاعدة ب�انات تلك البرامج

 المصادر  -10
ة :دامةاالست مستقبل"؛(2006) (IUCN) الطب�عة لحما�ة الدولي االتحاد -1  الواحد القرن  في والتنم�ة �البیئة التفكیر إعاد

 آس�ا ووسط غرب لمنطقة اإلقل�مي المكتب: ترجمة الطب�عة؛ لحما�ة الدولي لالتحاد المفكر�ن اجتماع تقر�ر ؛"والعشر�ن
ا وشمال  .الطب�عة لحما�ة الدولي االتحاد – أفر�ق�

 :at ؛"الخاصة �الطاقة ومواصفاته» مةاالستدا«توقف تطبیق معاییر " ؛)2011( حمد؛ الكعبي، -2
 (accessed http://www.alittihad.ae/details.php?id=12034&y=2011&article=full

  14/12/2014) 
  .الر�اض العشرون؛ السنة ؛)121(العدد البناء؛ مجلة ؛"أفكار لعمارة المستقبل" ؛)م2000( هللا؛ عبد مشاري النع�م، -3
 والهندسة؛ العلوم مجلة ؛"المفاه�م واال�عاد التطب�ق�ة : االستدامة والعمارة " ؛)م2014( مسعود علي علي دمحم نع�م، -4

 .صنعاء صنعاء؛ جامعة الهندسة؛ كل�ة ؛)1( العدد ؛)3( المجلد
دراسة تطب�ق�ة لممارسة السلطة في : ترو�ض الشكل وسلطة المعنى" ؛)م2005(مسعود علي علي دمحم نع�م، -5

  )منشور غیر( �غداد؛ التكنولوج�ة؛ الجامعة المعمار�ة؛ الهندسة قسم ه؛دكتورا  اطروحة ؛"العمارة
 

6- AIA"; (2014); available at: http://www.aiatopten.org/taxonomy/term/7 (accessed 
14/12/2014) 

7- Autodesk, REVIT, (2007);"Building Information Modeling for Sustainable Design"; 
available at: http://images.autodesk.com/adsk/files/bim_for_sustainable_design_oct08.pdf 
(accessed 23/05/2014) 
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between-aec-and-om?print=1&tmpl=component; (accessed 23/05/2014). 

9- Estidama; (2014); available at:  http://estidama.upc.gov.ae/estidama-and-pearl-rating-
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 ).بتصرف] (Jong, 11[ :المصدر/  دورة ح�اة المبنى المستدام): 1(شكل

مة على اھم عناصر االستدا): 2(شكل
 ]الباحث[:المصدر  /مستوى المدینة
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 شعار المعرض البلد المضیف التاریخ

 حكمة الطبیعة الیابان-ایشي  2005

 المستدامة المیاه والتنمیة اسبانیا -سرقسطة  2008

 مدینة افضل، حیاة افضل الصین -شنغھاي  2010

 حیویة المحیط والساحل الیابان -یوسو  2012

 تغذیة الكوكب طاقة للحیاة ایطالیا -میالن 2015

 الطاقة في المستقبل كازاخستان -أستانا 2017

 ربط العقول، وخلق المستقبل االمارات -دبي 2020

 بتصرف ]..Wikipedia_ L.W.E[ :المصدر/ قائمة �معارض العالم وشعاراتها): 1(جدول

/ خارطة جو�ة توضح نس�ة المساحات الخضراء في مدینة صنعاء التار�خ�ةو  صورة لمقشامة القاسمي ):3(شكل
 ]ال�احث[ :المصدر
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 ]الباحث[ :المصدر/  LEED-NCو  PVRSمقارنة بین قیم المعاییر في نظام ): 6(شكل

 ]Verlag_ A. ,142[ :المصدر / 2000جناح الیمن في اكسبو ھانوفر ): 5(شكل

 ]Verlag_A.,83[:المصدر/ الداخليرجي للجناح ال�ا�اني �ظهر شفاف�ة الغالف الخارجي واله�كل خاداخلي واخر منظر ): 4(شكل
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 عناصر االستدامة في المشروع
تنسیق السقف  لكي یكون مقاوم للجفاف باستخدام نباتات 
 محلیة وكذلك استخدام نظام الري بالتقطیر للمیاه الرمادیة.

 

  استصالح المیاه ونظام تخزینھا من جدید.
  الرصیف السابق للمشاة  للمشي والدرجات الھوائیة.

  إمكانیات عالیة في تطبیق النظام الحراري األرضي .
أداء عالي في استخدام الخالیا الزجاجیة للحصول علي 

 الطاقة الشمسیة.
 

%.70زجاج عالي االداء للتقلیل من الطاقة الشمسیة الى    
استخدام نظام دفع للمیاه الرمادیة إلي دورات المیاه إلعادة 

 استخدامھا .
 

استخدام نوع من الرشاشات بالحمامات والتي ال تعمل 
فقط علي حفظ المیاه بل على اقتصاد تصریف الماء 

 لجالونات عدة.

 

  كفاءة نظام التركیبات الصحیة.
معالجة میاه الصرف الصحي في الموقع وإعادة 

 استخدامھا.
 

تقلیل المركبات العضویة المتطایرة من االثاث بسجاد 
 تجاري قابل للتدویر.

 

استخدام المركبات العضویة المتطایرة من خالل تجمیعھا 
 واستخدامھا بالطالء.

 

  لوحات خشبیھ صوتیھ قابلة للتدویر.
خرسانة خفیفة عالیة تتناسب مع محتوي الرماد المتطایرة 

 الموجودة بالمنطقة 
 

نظام الواجھة المعدنیة یقلل من تأثیر الطاقة الشمسیة 
%.50بنسبة   

 

خرسانة خفیفة باستخدام الرماد المتطایر الموجود 
 بالمنطقة  استخدام المواد الناتجة من العملیات الطبیعیة .

 

ألواح شمسیة تنقل وتحول الطاقة الشمسیة الي كھرباء 
  كیلو وات.90بنسبھ 

 

  استخدام توربینات الریح الرأسیة

 )بتصرف] (Hoy[ :المصدر/مركز تایوان لمكافحة االمراض، �ظهر عناصر االستدامة في المشروع): 8(شكل

  ]Dispenza[: المصدر/لبرامج الحاسو��ة المساعدةنماذج من مخرجات ا ):7(شكل
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 )بتصرف] (AIA[ :المصدر/ مركز ھومر للعلوم ، استراتیجة التصمیم المستدام في المشروع): 11(شكل                             
 

 Street( مشروع): 9(شكل
11th 355( یظھر صور ،

للواجھة القدیمة للمشروع 
والواجھة الجدیدة، ودیقارام 

مسار تدفق الھواء یوضح 
ل غالف المبنى خال

breathable.  /المصدر : 
]AIA[ 

 

 Street 11th( مشروع): 10(شكل
، استراتیجة التصمیم المستدام )355

] AIA: [المصدر/ في المشروع
 )بتصرف(

 

 

 عناصر االستدامة في المشروع
 1 الطاقة المتجددة

 2 التھویة الطبیعیة

 3 اعادة استخدام مواد بناء المبنى القدیم

 4 السقف الحي.

 breathable   5 غالف المبنى 

 6 ارضیات  من الخیزران متجدد المصدر.

استخدام نظام دفع للمیاه الرمادیة إلي دورات المیاه 
 إلعادة استخدامھا .

7 

 8 ارضیات العشب للتقلیل من درجة الحرارة.

% من الخشب معتمد من مجلس االشراف على 50
   FSCالغابات 

9 

 10  ال تحتاج للري.ت% من الموقع مزروع بنباتا20

 11 استخدام خشب معاد في التشطیبات الداخلیة.

 12 السطح عالي االنعكاس.

 13 % من الرماد المتطایر . 20خرسانة خفیفة عالیة 

 14 % من الفوالذ قابل للتدویر. 50

 15 في تجمیع المكاتب االداریةWorkstation نظام 

 

 

 عناصر االستدامة في المشروع
% من ري الحدیقة بواسطة 91

  میاه االمطار حصاد
1 

 2 السقف الحي

 3 %  طاقة متجددة.24

 4 التھویة الطبیعیة

 5 تقنیة حدیقة الطالب.

 6 % اضاءة طبیعیة.100

 7 % تخفیض استھالك للطاقة.60

 8 % مواد قابلة للتدویر.30

 9   % تخفیض من استھالك المیاه.50
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 :المصدر/ ، استراتیجة التصم�م المستدام في المشروع )غرب12( مشروع ):12(شكل
]AIA[ )بتصرف( 

  

 عناصر االستدامة في المشروع
 في السنة من الطاقة منتجة kwh 12000-10من 

بواسطة اربع تربینات ریاح. 
 

% من الماء الحار مسخن بواسطة االلواح 24
 الحراریة الشمسیة

 

سطح اخضر لتنقیة میاه االمطار والتقلیل من درجة 
حرارة المبنى. 

 

% من ضوء النھار لكنھ 34 یقلل  Low-eزجاج 
% من الحرارة، ویخفض الطاقة 74یعكس 

 المستخدمة لإلضاءة والتبرید.

 

اعادة استخدام میاه االمطار في مراحیض المكاتب 
وري السطح االخضر، مما یخفض من استخدام 

  جالون في السنة من میاه المدینة.286000

 

% 44كفاءة التركیبات الصحیة تساعد على تخفیض 
 من استھالك المیاه.

 

نوافذ قابلة للفتح تساھم بتجدید الھواء واالتصال 
 بالخارج.

 

  اجھزة استشعار لضوء النھار.
  خرسانة مكشوفة لتعدیل درجة الحرارة الداخلیة.

مبرد الشعاع الطبیعي للتقلیل من الطاقة المستخدمة 
  للتبرید في االیام الحارة.

  توزیع الھواء تحت ارضیات الدور.
خزانات حفظ میاه االمطار ومعالجتھا إلعادة 

 االستخدام.
 

 كفاءة محطة التبرید المركزي
 

  حصاد میاه االمطار من االسطح.
  تكثیف المیاه من الھواء خالل اشھر الصیف.

 ]الباحث[ :المصدر/ على مستوى المشار�ع المعمار�ةالعلم�ة  هاطب�قاتمقارنة تحلیل�ة الهم عناصر االستدامة وت): 2(جدول
 

المكتبة وممرات (جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنیة ): 13(شكل
] AIA[: صدرالم /، ستراتیجة التصمیم المستدام في المشروع)المشاة

 )بتصرف(
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 المشاریع المستدامة المنتخبة
 
 
 اھم عناصر االستدامة

جامعة 
عبد الملك 

للعلوم  هللا
 والتقنیة

)1مشروع(  

مشروع 
)Street 

11th 
355( 

)2مشروع(  

مركز 
تایوان 
لمكافحة 
 االمراض

)3مشروع(  

مركز 
ھومر 
 للعلوم

)4مشروع(  

 مشروع
)غرب12(  
)5مشروع(  

معالجة میاه الصرف الصحي في الموقع 
.وإعادة استخدامھا       

      استخدام مواد بناء مدورة
      تصفیة ضوء النھار

      كفاءة التركیبات الصحیة
      إعادة استخدام المیاه الرمادیة
.حصاد میاه االمطار من االسطح       

بناء قابلة للتدویر استخدام مواد       

      تھویة طبیعیة
      طاقة متجددة

عالیة االداء أسقف       

عناصر االستدامة  بحسب أھمیتھا وتطبیقاتھا العلمیة على مستوى المشاریع رسم بیاني یوضح ترتیب أھم ):  14(شكل
 ]الباحث[ :المصدر /المعماریة

 
 

 ]الباحث[ :المصدر/ مقارنة تحلیل�ة الهم عناصر االستدامة ومجاالت ممارساتها في العمارة): 3(جدول 
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 مجاالت الممارسة
 
 

 اھم عناصر االستدامة

رؤى 
مستقبلیة 
وخطط 

استراتیجیة 
لمدن 

 مستدامة

م  معرض العال
نظم ومعاییر 
 تقییم دیمومة

.المشاریع  

برامج 
وادوات 
حاسوبیة 
مساعدة 
للتصمیم 
.المستدام  

مشاریع 
 معماریة

      المسطحات الخضراء

      الطاقة

      مواد البناء

الصرف الصحي / المیاه        

      اختیار الموقع

      الكثافة البنائیة 

      البیئة الداخلیة للمبنى

       التوجیھ

      استلھام األفكار من الطبیعة

      استلھام األفكار من الموروث

      استلھام األفكار من تجارب االخرین

      وسائل النقل

 االبتكار
 

  
 

 

      النفایات
 

مباشرغیر اھتمام وتطبیق   اھتمام وتطبیق مباشر   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ]الباحث[ :المصدر / في العمارةمقارنة تحلیلیة الھم عناصر االستدامة ومجاالت ممارساتھا ): 15(شكل
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