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 المستخلص    
یاٍت مختلفة، لكـن بمضـامین مفهوم االستدامة بُمسمَّ  جهات المعماریة التي تبنَّتد من التو في العقود األخیرة ظهرت العدی     

فاهتمــت بمبــادئ وســمات وابعــاد وعناصــر التصــمیم المســتدام، ولكنهــا افتقــرت الــى أســلوب متقاربــة تصــب فــي نفــس االتجــاه، 
د معـالم اسـتراتیجیة تصـمیمیة مبنیــة عـدم وضـوح الرؤیـة لـدى المصـمم، لتحدیـ وبالتـاليالمعالجـة االطاریـة الشـاملة للموضـوع، 

هــذه االســتراتیجیة ان تنطلــق مــن الفكــرة التصــمیمیة یمكــن ل .لبحــثامشــكلة علــى أســاس بیئــي یتســم باالســتدامة، وهنــا تتحــدد 
إمكانیــة وضــع إطــار مفــاهیمي عــام، یمكــن بواســطته تحدیــد او رســم معــالم  یفتــرض البحــثة علــى أســاس بیئــي، ولهــذا المبنّیــ

 هــدف البحــثت التصــمیمیة، انطالقــًا مــن فكــرة بیئیــة قــادرة علــى إعطــاء صــفة االســتدامة للمشــروع، فــتم تحدیــد االســتراتیجیا
بصــــیاغة إطــــار مفــــاهیمي عــــام یمتلــــك قابلیــــة تقیــــیم المشــــاریع او التصــــامیم المعماریــــة، وتحدیــــد او تشــــخیص االســــتراتیجیة 

فكـرة االنتقـال بالتصـمیم البیئـي مـن حالـة عــّد المعالجـات البیئیـة  التـالي تحقیـقوب. التصمیمیة الُمتبّناة، والُمنطِلقة من أساس بیئـي مسـتدام
ولتحقیـق الهـدف،  .مجرد معیار او متغیِّر تصمیمي یتنافس مع المتغیرات االخرى، الى مسـتوى عــّد التصـمیم المعمـاري كتصـمیم بیئـي

البیئة واالستدامة، لفهم األسس الُمعتَمدة لبلورة ُنُظم محاور، رّكز األول منها على مفهومي  ثالثة بعد المقدمة، تضّمن البحث
لصیاغة  االولالتقییم والتصمیم البیئي المستدام، والخروج بتعریف اجرائي له، اما المحور الثاني، فقد وّظف معطیات المحور 

 ینعلــى مشــروع المحــور الثالــثنظــري شــامل، بمفــردات رئیســیة ومؤشــرات ثانویــة، ُأدِرَجــْت فــي جــدول منفصــل، وتــّم تطبیقــه فــي  إطــار
 .واستنتاجاتلخروج بنتائج ل، )ومبنى اداري، كالهما بفناء وسطي مفتوح وحدة سكنیة( ینمنتخب
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Abstract 
 

In last decades, many architectural tendencies has appeared, that adapting sustainability, with various 
nominations, but with same or close meanings that refer to same concept. It's all dealing with 
principles, characteristics, dimensions, and elements of sustainable design, but it were lack to such a 
comprehensive framework treatment method. which resulting with abstrusely vision for the designer, 
globally and locally, to determine lineaments of design strategy, that depending on an environmental 
fundament, with sustainable impression. This abstrusity is the "research problem". This strategy may 
be strike from fundamental environmental design concept. There for, the research, suppose that, there 
is an ability to create general conceptual framework, can be used to specify or determine lineaments of 
design strategies, depending on an environmental idea, that able to give the project such a 
sustainability characteristic. According to this, the research aim specified as formulating general 
conceptual framework that having ability to assess projects or architectural designs, and specify or 
recognize adopted design strategy that strike from sustainable environmental fundament. 
To fulfill the aim, the research contains three terms. The first one focused on environment and 
sustainability, in order to understand accredited fundaments, which used to formulate sustainable 
environmental assessment and design systems, and to produce such a procedural definition for 
sustainable environmental design. Second term utilize results of former term to formulate a 
comprehensive theoretical framework, with primary terms and secondary indicators, which inserted in 
separated table to be implement in term three on selected project (modern courtyard house) to get 
results which discussed with its two sides, theoretical and practical, to put results and conclusions. 
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 المقدمة -1

یـدرك مـدى الحاجـة إلـى مـزیج مـن بـدأ المجتمـع الـدولي  منذ منتصف الثمانینات من القـرن الماضـي، او قبـل ذلـك بقلیـل،    
 تمثــل نموذجــًا معرفیــًا للتنمیــة فــي العــالم" التنمیــة المســتدامة"الجهــود السیاســیة والعلمیــة لحــل مشــاكل البیئــة، وعنــدها أصــبحت 

المعقـدة والمتداخلـة، ولهـذا لـم یخـُل  البیئیـة من خاللـه رسـم اإلطـار العـام لحـل سلسـلة المشـاكل فاالستدامة ظهرت كمفهوم یتم
 . هذا المفهوم بدوره من هذا التعقید والتداخل، والذي انعكس على حقل العمارة والتصمیم المعماري

الموقــع : ، عناصــر رئیســیة، أهمهــاحــددت الدراســات المعنیــة بحقــل التصــمیم المعمــاري المســتدام، فــي احــد اهــم افرازاتهــا    
ــة، المــاء، المــواد، البیئــة الداخلیــة والخارجیــة ، وغالبــًا مــا ربطــت البیئــة الخارجیــة بالطاقــة واالنبعاثــات، لتتــرك البیئــة الطاق

، الداخلیة كعنصر مسـتقل، وألن الطاقـة والمـاء والمـواد مـدخالت لهـا مخرجـات تتمثـل باالنبعاثـات والمخلفـات السـائلة والصـلبة
فقد تضاف بعضها او كلها الى تعداد العناصر، او تكون ضمنیة، ثم تضیف الى هذه العناصر، بشـكل او بـآخر، العناصـر 
المجتمعیة، كالثقافة والتـراث واالقتصـاد وغیرهـا، مـع بقـاء الهیمنـة للطـابع المـادي، وكثیـرًا مـا تصـف او ُتسـّمي عملیـة معالجـة 

استراتیجیة معالجة المیاه، استراتیجیة الطاقـة، اسـتراتیجیة إعـادة : ، فنجد مثالً ) اتیجیةإستر ( كل واحد من هذه العناصر، بالـ 
وهكــذا، وبغــض النظــر عــن صــحة هــذه التســمیات مــن عــدمها، الن العنصــر او الجــزء ... االســتخدام وٕاعــادة التــدویر للمــواد، 

بحـث یهـتم باإلسـتراتیجیات التصـمیمیة علـى مسـتوى اكثـر ، فإن ال)مستقلة افتراضیاً (یمكن عّدُه ُكًال اذا تعاملنا معه كمنظومة 
شمولیًة من العناصر والمنظومات الثانویة، مع ان االستراتیجیة التصمیمیة المعنّیـة فـي البحـث، قـد تتمحـور حـول عنصـر او 
منظومـــة ثانویـــة او حتـــى جـــزء مـــن منظومـــة، مثـــل ســـطح المبنـــى الـــذي هـــو جـــزء مـــن منظومـــة غـــالف المبنـــى، وســـبب هـــذه 

مكانیـــة هـــو ارتبـــاط االســـتراتیجیة المســـتهدفة بـــالفكرة البیئیـــة الرئیســـیة او الجوهریـــة للمشـــروع، وهـــذا ال یعنـــي ابـــدًا الغـــاء او اال
ــًا فــي عملیــة التقیــیم، كمــا ان منظومــة  تهمــیش دور بقیــة العناصــر والمنظومــات، بــل العكــس تمامــًا، ان تكاملهــا یبقــى جوهری

خـذ بنظـر االعتبـار كـل العناصـر والمنظومـات الُمشــخَّصة والمعروفـة، وتتحـرى عـن المزیـد إن التقییم، االستراتیجیة التوّجه، تأ
ُوِجد، لیتم تدوینه وادخاله في حسابات التقییم، لیأخذ مكانـه ووزنـه المالئمـین، ولهـذا ُیفتـرض ان ال تكـون هنـاك عالقـة حتمیـة 

 .نجاح المشروع او التصمیم في عملیة التقییم الفكرة التصمیمیة، او جودتها، او جمالیتها، وبین) قوة ( بین 
وبعد اخذ هذه المالحظات بنظر االعتبار، یتجه البحث لتحقیق هدفه المتمثل بصیاغة إطار مفاهیمي عـام یمتلـك قابلیـة     

أســاس بیئــي  تقیــیم المشــاریع او التصــامیم المعماریــة، وتحدیــد او تشــخیص االســتراتیجیة التصــمیمیة الُمتبّنــاة، والُمنطِلقــة مــن
ان تحقیق هذا الهدف یمثل خطوة مهمة في طریق تغییر النظرة التقلیدیة لدور البیئة في العمارة، وهذا یمكـن وصـفه  .مستدام

مـن حالـة عــّد المعالجـات البیئیـة مجـرد  معمـاريبالهدف الضمني السیاقي للبحث، والمتمثل بتحقیق فكرة االنتقـال بالتصـمیم ال
یمي یتنـافس مـع المتغیـرات االخـرى، الـى مسـتوى عــّد التصـمیم المعمـاري كتصـمیم بیئـي یكتسـب قیمتـه معیار او متغیِّر تصـم

، مسـتعینًا بآلیـات تصـمیمیة فـي جانـب االیفـاء بمتطلبـات وشـروط االسـتدامة البیئیـة التصمیمیة مـن درجـة االبـداع التـي حّققهـا
 .وصیغ یتم من خالِلها تحقیق الفكرة البیئیة

 

 الستدامةالبیئة وا  -2
   Environmentمفهوم البیئة  1 – 2

بالنسبة لإلنسان، البیئة هي اإلطار الذي یعیش فیه حیاته ویمارس نشـاطاته المختلفـة، وعلـى المسـتوى المـادي هـي كـل      
ونـات، ما یحیط به مـن عناصـر ومكونـات حیـة وغیـر حیـة، كالتربـة والمـاء والهـواء والكائنـات الحیـة بأنواعهـا وغیرهـا مـن المك

البیئة السیاسیة والبیئة الجغرافیـة، وقـد تـأتي بمعنـى محـیط، والبیئـة : تعني المنزل وقد تأتي بمعنى الحال فیقال) البیئة(واالسم 
هنا تعني الموجودات التي تحیط باإلنسان، وتعني كذلك مجموعة الظروف والعوامل الطبیعیـة واالجتماعیـة، أو تفاعـل جمیـع 

 ]122العالیلي، ص[.ال أحیائیة لمنطقة ماالعوامل االحیائیة وال
، یــرفض ضــم الجوانــب المعنویــة الــى مفهــوم )موســوعة البیئــة العراقیــة(الــذي تصــدى لجمــع ) ســلیم مطــر(ولكــن الباحــث      

الذي ، )الوجود المعنوي(هناك ایضًا ) البیئي(یتوجب التوضیح بأنه باإلضافة الى الوجود المادي "البیئة ویعدُُّه مجازیًا، حیث 
یعنــي كــل مــا ینتجــه البشــر مــن ثقافــات وادیــان وعقائــد وقــوانین وأفكــار وآداب وُنُظــم وتربیــة وأحــزاب وسیاســات حكومیــة، هــذا 

البیئـة الثقافیـة، والبیئـة التربویـة، والبیئـة (الوجود المعنوي ال ُیعد جزءًا من البیئـة، ان العبـارات الشـائعة فـي جمیـع اللغـات عـن 
، ولكنــه یقــّر بمحوریــة دور ]20، صســلیم[)".البیئــة(عبــارات مجازیــة ال تبــرر عــّدها جــزءًا مــن مفهــوم  هــي) الــخ... الحزبیــة، 

 –العقائدي  –الثقافي (والمعنوي ) البیئي(لكن من الواضح ان هذین الوجودین، المادي "الجانب المعنوي ُمتكامًال مع المادي 
، وهو یدعم وجهـة ]المصدر السابق["نهما معًا یشكالن الوجود البشريبینهما عالقة تأثیر متبادل ال...) المشاعري –القانوني 
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المصـدر [".كـل الوجـود الحیـاتي المـادي للبشـر: مفهوم البیئة باختصار شـدید یعنـي"نظرِه هذِه من خالل تعریفه الموجز للبیئة 

 ]19السابق، ص
طبیعته وتنظیمه االجتماعي ونظرتـه ) اإلنسان(ن عالقة اإلنسان بالبیئة كونها تمثل عملیة تفاعل بی) Rapoport(یحدد     

) البیئــة(للعــالم وطریقــة حیاتــه وحاجاتــه االجتماعیــة والســایكولوجیة وحاجاتــه الفردیــة والجماعیــة وحاجاتــه الفســیولوجیة، وبــین 
، مـن )مطر(الیه  وهذا الرأي یؤید ما ذهب )Rapoport, P.9  متمثلة بالحاالت الفیزیائیة كالموقع والمناخ والموارد وغیرها،

فـي الجانـب ) غیـر المـادي(خالل الفصل الواضح بـین الطـرفین المتفـاعلین فـي هـذه المعادلـة، حیـث جعـل المحتـوى المعنـوي 
 .جوانب مادیة ِصرفة عّبر عنها بالفیزیائیة) البیئة(اإلنساني، بینما تضّمن الجانب اآلخر 

 تعریف االستدامة والتنمیة المستدامة  2 – 2
تقریرًا ُعرف بتقریر براندتالند، تضّمن تعریفًا للتنمیة  (WCED)وضعت اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة ) 1987(ام في ع    

تلبیـــــــة احتیاجــــــات الحاضـــــــر دون اإلضــــــرار بقـــــــدرة األجیـــــــال القادمــــــة علـــــــى تلبیـــــــة : "المســــــتدامة، أصـــــــبح األكثــــــر شـــــــیوعاً 
هذا التعریف نقلته الكثیر من المصادر المعنیة بقضیة االستدامة، بل ال  ،]69اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة، ص["احتیاجاتها

یكـــاد یخلـــو أحـــدها مـــن إیـــراده، ورغـــم كثـــرة اآلراء واالنتقـــادات التـــي صـــدرت بعـــده، اال ان معظمهـــا بقـــي یـــدور فـــي فلـــك هـــذا 
 .التعریف، ولكن من زوایا نظر مختلفة

یـف، أن تــزاوج بــین التنمیـة االقتصــادیة وبـین توجهــات الحفـاظ علــى البیئــة ، عبـر هــذا التعر )براندیتالنــد(لقـد حاولــت لجنـة     
 :والموارد الطبیعیة والتي سمیت بالتنمیة المستدامة، من خالل اعتمادها على مفهومین أساسیین

 .بالتوافق مع الظروف المحیطة للحفاظ على مستوى مقبول للمعاییر المعیشیة لكل البشر) الحاجات(مفهوم : األول
لقـــدرة البیئـــة علـــى تلبیـــة الحاجـــات فـــي الوقـــت الحاضـــر وفـــي المســـتقبل والتـــي تـــرتبط مـــع التنظـــیم ) الحـــدود(مفهـــوم : لثـــانيا

 .االجتماعي والتطورات التكنولوجیة
إلـى أنـه لضـمان مسـتقبلنا المشـترك، البـد مـن أن تـتم تلبیـة الحاجـات " اللجنة العالمیـة للبیئـة والتنمیـة"إذن یخلص تعریف     
تجاوز حدود الموارد، بل من األفضل العمـل علـى تقلیـل هـذه الحـدود، كـل هـذا یقودنـا إلـى ضـرورة أن یـتم وضـع خطـط دون 

التنمیـة السیاسـیة، االجتماعیـة، االقتصــادیة والتقنیـة علـى ضــوء معطیـات االسـتدامة اعتمـادا علــى هـذین المبـدأین، أي خطــط 
د، إن هذا التعریف، الذي أصبح األكثـر شـیوعًا فـي العـالم، بـات حجـر تنمیة تحقق الحاجات على أال تتجاوز محددات الموار 

األساس لعشرات التعریفات التي تم وضعها الحقًا والتي إن اختلفت في صیاغتها، تبعًا للهـدف مـن وضـعها، إال أنهـا تشـترك 
 .في جوهر المضمون

 ابعاد االستدامة  3 – 2
یـق الحیـاة اإلنسـانیة الالئقـة، وفـق مـا یعـرف فـي العدیـد مـن االدبیـات المعنیـة لالسـتدامة ثالثـة ابعـاد أساسـیة تتـداخل لتحق    

 the Three Pillars)، او الدعائم الثالث لالستدامة (TBL) (Triple Bottom Line)باالستدامة، بخط األساس الثالثي 
of Sustainability) النشـاطات االقتصـادیة البشـریة،  صـیغب یهتمتعریف القاموس لالستدامة "الى ) روبرتسون(، وهنا تشیر

) بیئــة، اقتصــاد، عدالــة(، اشــارًة الــى (Three E's)والثقافــة التــي ال تــؤدي الــى انتهــاك البیئــة، وهــو التعریــف المتضــمن للـــ 
(Environment, Economy, Equity)"،(Robertson, P.5) 
 [Hui, P.4]:تضمنت هذه الثالثیة بصورة رئیسیة ما یلي

 :تصادیة لالستدامة االبعاد االق -أ 
 .خلق االسواق الجدیدة والفرص لنمو المبیعات والتسویق -     
 تخفیض الكلفة من خالل التحسینات الكفوءة وتقلیل االحتیاج للطاقة والمواد الخام الداخلة في اإلنتاج -     
 للنشاطات االقتصادیة (added value)خلق المزید من القیم المضافة  -     

 :عاد البیئیة لالستدامة االب -ب 
 .تقلیل النفایات او الضیاع والتلف وتخفیض االنبعاثات الملوثة للبیئة -     
 .تخفیض التأثیر السلبي على صحة االنسان -     
 .استعمال مواد اولیة قابلة للتجدید -     
 .ازالة المواد السامة -     
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 :االبعاد االجتماعیة لالستدامة  -ج 
 .سین صحة الشاغلین وراحتهم وتوفیر االمان لهمتح -     
 .التأثیر على المجتمعات المحلیة ونوعیة الحیاة -     
 .العاطلین عن العمل، المقعدین، العاجزین: اعانة ودعم الشرائح المتضررة في المجتمع مثل -     

الكثیر من المشاكل المترابطة، بما  وجودلكن في العقود األخیرة ادرك العلماء والمخططون على المستوى العالمي، 
فیهــا الفقــر، الصــحة، االنفجــار الســكاني، اســتنزاف المــوارد، االمــن المــائي والغــذائي، عــدم االســتقرار السیاســي، ودمــار الــنظم 

احثـة الب یهـتم باحتیاجـات المجتمعـات الصـحیة اآلمنـة المسـتقرةالداعمة لحیاة كل البشر، في حین خط األساس الثالثي لالسـتدامة 
 .ولهذا فإن هذه الثالثیة هي موضع إعادة نظر عالمیًا في الوقت الحاضر [Robertson, P.6]عن فرص اقتصادیة لكل فرد فیها،

 

 والتصمیم المستدام العمارة المستدامة  4 – 2
عملیـات المبنى خالل وجوده في البیئة المحلیة والعالمیة عـن طریـق سلسـلة مـن تـداخالت النشـاط االنسـاني وال یؤثر

تطــویر الموقــع والهیكـــل االنشــائي فــي خصــائص النظــام البیئــي االساســیة، حیـــث ان  یــؤثرالطبیعیــة، ففــي المرحلــة االولــى، 
النظــام البیئــي المحلـي، أمــا عملیـة تصــنیع المــواد  تــنعكس علـىمتطلبـات الهیكــل االنشـائي والتواجــد البشـري فــي موقــع المبنـى 

وعنـد اكمـال عملیـة البنـاء، فـان انظمـة تشـغیل المبنـى تـؤثر بصـورة مسـتمرة  .لبیئـة العالمیـةا تأثیرها یمتد لیشملواقتناءها فإن 
  [Kim & Rigdon, P12].على البیئة

التصــمیم المســتدام، التصــمیم الحســاس بیئیــًا، التصــمیم مــع البیئــة : لقــد صــیغ مفهــوم العمــارة المســتدامة بطرائــق عــدة منهــا    
تكاملیـــة مـــع مكونـــات البیئـــة المحیطـــة، فاالســـتدامة مـــنهج تصـــمیمي ترتكـــز مبادئـــه علـــى وتتمثـــل عملیـــات التصـــمیم بعالقـــات 

ة، امكانیــة اســتثمارها للتصــمیم یـاذ یتـیح فهــم تلــك الخصــائص الطبیع) ایكولــوجي(خصـائص الطبیعــة المتداخلــة مـع مفهــوم الـــ 
ر عـن المفهـوم المعمـاري لفكـرة تخفـیض عّبـ" العمارة المستدامة"الذي سبق مصطلح " العمارة الشمسیة"ان مصطلح  .المستدام

استهالك الموارد الطبیعیة والوقود، اي ان مساعي المصمم المعماري كانت تهـدف الـى امكانیـة الحفـاظ علـى مصـادر الوقـود 
عــن طریــق التوظیــف اآلنــي للطاقــة الشمســیة المتــوفرة، مــن خــالل التصــمیم المالئــم للمبنــى، ان تطــور هــذا التوجــه قــاد الــى 

والذي یصف التصمیم المعماري الذي یأخذ بنظر االعتبار التوجه البیئي ومصادر " العمارة المستدامة"الواسع لمفهوم المعنى 
 ]25، صرنا ممتاز[.الطاقة
ان ایدیولوجیــة التصــمیم هــذه لیســت جدیــدة فــي العمــارة، فالعدیــد مــن جوانــب االســتدامة كانــت موجــودة منــذ عصــر فجــر     

دم التكنولوجي الكبیر الذي عرفه القرن العشرین واالنفصال الالحق لإلنسان عن الطبیعة الـى نسـیان السالالت، وقد ادى التق
جزء كبیر من طرائق التصمیم المستدام التي كانت معروفة قدیمًا، لذا ینبغي التوجـه نحـو االهتمـام بالتصـمیم الكفـوء باقتصـاد 

اري ان ال یهــتم بالمبــاني فحســب بــل بــالموارد والبیئــة واالقتصــاد الطاقــة واســتعمال مــوارد ومــواد بدیلــة، علــى المصــمم المعمــ
والثقافــة المحلیــة، ومــن اهــم اهــداف التصــمیم المســتدام هــو صــناعة بیئــة مشــیدة خضــراء مســتدامة داعمــة للبیئــة الطبیعیــة، او 

والحفـاظ علیهـا، بمعنـى على األقل، بحد ادنى مـن الضـرر، فالبیئـة العالمیـة فـي تـدهور مسـتمر، وینبغـي إیقـاف هـذا التـدهور 
 ]32الزبیدي، ص[.التحول من عبء مستنزف او ضار الى داعم او صدیق للبیئة

الســتدامة الــذي ال اوادراك جــوهر  المختلفــةللتصــمیم المســتدام، فــي الــروابط بــین مكونــات التصــمیم  االهــمتكمــن الناحیــة     
، منهـا قابلیـة التحمـل والمتانـة والمـواد المناسـبة واالحسـاس یمكن فصله الى أجزاء، ویدعوا الى التفكیر بمجموعة مـن القضـایا

بالمكان، كما یدعوا الى ایجاد توازن بین االعتبارات البیئیة والقیود االقتصادیة واالخذ باحتیاجات النظام البیئـي التـي تـدعمها 
تكامــل الــنظم الطبیعیــة مــع بعــض االعتبــارات لصــنع عمــارة مســتدامة قیــد التطبیــق علــى نطــاق واســع وامكانیــة التوصــل الــى 

االنمــاط االنســانیة لخلــق االســتمراریة والتفــرد لصــنع المكــان مــن خــالل تــوازن العوامــل االیكولوجیــة واالنســانیة والــنظم البیئیــة، 
العمـــارة المســـتدامة تصـــف توجـــه التصـــمیم المعمـــاري نحـــو نمـــاذج تعمـــل علـــى تقلیـــل اســـتهالك المـــوارد الطبیعیـــة، او العـــیش 

 )Edwards, P.52(.توفر تلك الموارد، اي انه تصمیم معماري واٍع بیئیاً باسلوب یطیل 
مما تقدم یتضح ان االستدامة لیست مفردة مستقلة بذاتها، وانمـا هـي صـفة تضـاف لموصـوف غالبـًا مـا یكـون فـي طـور      

تكــون صــحیة ومغــایرة المعانــاة مــن مشــاكل جدیــة تحتــاج لمعالجــة تنتقــل بــذلك الموصــوف الــى حالــة جدیــدة، یفتــرض بهــا ان 
بوضوح لما سبق، عندها فقط یمكن الحصول على التسمیة او الصفة الجدیدة، فتتحول التنمیـة المتعثـرة الـى تنمیـة مسـتدامة، 

 .والبیئة الملوثة الى بیئة مستدامة، والمبنى العلیل الى مبنى مستدام، وهكذا
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 عناصر التصمیم المستدام  1 – 4 – 2

ان التصمیم المستدام عبارة عن منظومـة جدیـدة، لهـا معـالم ورؤى محـددة، یـتم مـن خاللهـا التعامـل مـع یتضح مما تقدم      
المشــاكل التصــمیمیة بتعقیــداتها وخصوصــیاتها الوظیفیــة والبیئیــة واالجتماعیــة، هــذه المنظومــة تتــألف مــن عناصــر وعالقــات، 

 .الف بالتفاصیلاتفقت العدید من الدراسات على محاورها الرئیسیة مع بعض االخت
الـــذي اقتـــبس هـــذه العناصـــر ومكوناتهـــا الرئیســـیة  (Center for Economic Conversion)واســـتنادًا الـــى 

تـم تحدیـدها بخمسـة عناصـر  Sustainable Building Technical Manual" (Public Technology, Inc.)"مـن
 [ Center for Economic Conversion, pp.7-8] :رئیسیة وهي

 ة الطاقة والطاقة المتجددةكفاء -أ
توجیه المبنى للحصـول علـى افضـل تظلیـل شمسـي وتجنـب التعـرض صـیفًا، وافضـل تعـرض ودخـول ألشـعة الشـمس شـتاًء،  -

 .وافضل انارة طبیعیة لكل المواسم
 .صناعة مناخ مصغر للمبنى واالستفادة من ایجابیاته -
 .كفاءة حراریة لغالف المبنى والفتحات -
 .، وتهویة، وتدفئة كفوء وبحجم مناسبنظام تكییف -
 .تصمیم كفوء یقلل االحمال الكهربائیة لالنارة واألجهزة والمعدات للحد األدنى الممكن -
 .حوافز خدمیة لدعم وموازنة الكلف، لتشجیع تبني خیارات الطاقة المتجددة بأنواعها، والسیما الشمسیة والریاح -

 جودة البیئة الداخلیة -ب
 .على المكونات العضویة الطیارة لمواد البناءالسیطرة  -
 .فرص النمو البكتیري) او التقلیل ما امكن(منع  -
 .نسبة تجهیز مالئمة للهواء الخارجي النقي -
 .المراقبة والسیطرة على المحتوى الكیمیائي وقابلیة التطایر لمواد الصیانة والتنظیف -
 .وث الداخلي ألجهزة العمل والمعدات الشخصیة للشاغلینمن مصادر التل) التقلیل ما امكن(السیطرة و -
 .سیطرة صوتیة مالئمة وكفوءة -
 .توفر انارة نهاریة واطاللة مریحة نفسیًا على الخارج -

 ترشید استهالك الموارد والمحافظة علیها وٕاعادة تدویرها -ج
 .قابلة إلعادة التدویراستخدام المنتجات القابلة إلعادة التدویر وتلك التي تحتوي على مواد  -
 .إعادة استخدام مكونات المبنى ومعداته واثاثه قدر اإلمكان -
 .التقلیل الدنى حد، من المخلفات واالنقاض عند إعادة االستخدام او إعادة التدویر -
 .المحافظة على المیاه وترشید استهالكها في عملیات اشغال المبنى وسقي المزروعات والحدائق -
 .مخلفات المائیة من خالل إعادة تدویر واستخدام المیاه الرمادیةتقلیل ال -
 .توفیر بدائل مختلفة لطرق معالجة المخلفات المائیة -
 .تمكین شاغلي المبنى من االستفادة بسهولة من وسائل إعادة التدویر -
 التأثیرات البیئیة المباشرة وغیر المباشرة -د
 .ء او المحتوى النباتي، والمصادر المائیةالمحافظة على تكامل الموقع، والغطا -
 .للتلوث (Non-Point-Source)التقلیل الدنى حد، المصادر غیر النقطیة  -
 .اثر اختیار المواد على استنزاف الموارد وتلوث الهواء والماء -
ویر واالخشـاب المقطوعـة استخدام المواد المنتجة او المستحصلة من مصادر مستدامة، مثل المواد المنتجة من إعادة التـد -

 .من غابات مدارة بشكل مستدام
 .استخدام النباتات المحلیة والقلیلة الحاجة للري، في االعمال النباتیة للموقع -
 .استخدام اإلدارة التكاملیة لآلفات والحشرات -
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 القضایا المجتمعیة -ـه
 .ة والدراجات الهوائیةتشجیع الوصول الى الموقع بواسطة المواصالت العامة وطرق المشا -
 .االهتمام بثقافة وتاریخ المجتمع -
 .وضع حوافز محلیة وتحدید سیاسات وسن تشریعات لتعزیز وتشجیع تبني التصمیم األخضر -
 .تأسیس بنیة تحتیة مادیة ومجتمعیة إلعادة تدویر األنقاض والمخلفات االنشائیة وغیرها -
 .برات البیئیةإمكانیة محلیة متاحة من المنتجات والخ -
 خالصة الفقرة  2-5
االستدامة مفهوم یتم من خالله رسم اإلطار العام لحل سلسـلة مشـاكل معقـدة ومتداخلـة، ولهـذا لـم یخـُل هـذا المفهـوم بـدوره  -

 ولـیس مجـرداً من هذا التعقید والتداخل، لكن الصـورة تتضـح الـى حـٍد مـا عنـد وضـع المفهـوم فـي موضـعِه كصـفة لموصـوف، 
ن فهــم التنمیـة المسـتدامة، واالقتصــاد المسـتدام، والعمـارة المســتدامة، والتصـمیم المسـتدام، وغیرهــا، كـٌل مـن الزاویــة عنـدها یمكـ

تلبیـة احتیاجـات الحاضـر دون حرمـان "المعنیة للحصول على تعریف اكثر جدوى وفائدة، علمًا بـأن التعریـف األكثـر شـیوعًا 
للتنمیــة المســتدامة، ولــیس لمفهــوم االســتدامة مجــردًا، ومــع ذلــك فقــد شــّكل هــذا ، هــو "األجیــال القادمــة مــن تلبیــة احتیاجــاتهم

 .، اطارًا عامًا مساعدًا لتعریف االستدامة وموصوفها في المجاالت المختلفة)حدود البیئة(و) احتیاجات االنسان(التعریف بقطبیِه، 
ري تحدیـدًا، الـى حالـة صـحیة جدیـدة بوضـوح ولـیس مجـرد االنتقـال بالتصـمیم عمومـًا، والتصـمیم المعمـا: هدف التصمیم المستدام -

ادخــــال تحســــینات، بمعنــــى انتــــاج جیــــل جدیــــد مــــن النتــــاج المعمــــاري بواســــطة المنظومــــة التصــــمیمیة الجدیــــدة الحاصــــلة علــــى صــــفة 
 هیمنـة الجانـب المـادي علـى الجوانـب األخـرىو بعـد تشـخیص وفهـم سـمات ومبـاديء وعناصـر التصـمیم المسـتدام،  االستدامة،

، ومـن هـذه العناصـر البیئـة الداخلیـة والخارجیـة، الموقـع، الماء، المواد، الطاقة: غیر المادیة، وعلى رأس المادیات، برزت
 .الخمسة الرئیسیة تفرعت التصنیفات، وتداخلت مع الكثیر من التفاصیل المادیة، وغیر المادیة التي على رأسها المجتمعیة

 الطاقـة: میم المعماري المستدام، علـى انـه منظومـة بعناصـر وعالقـات، اهـم عناصـرهایمكن الخروج بتعریف اجرائي للتص -
اعلــى ، امــا عالقاتهــا فتعتمــد علــى كیفیــة توظیــف هــذه العناصــر لتحقیــق البیئــة الداخلیــة والخارجیــة، الموقــع، المــاء، المــواد
تحقیـق (وراحتـه، واالرتقـاء بمسـتوى حیاتـه  بإحتیاجاتـه، االنسـانألٍي منهـا، والمسـتهدف هـو  دون اسـتنزاف، بأقل كلفة، أداء

 .، وعالقاته المجتمعیة مع اآلخرین، وعالقته مع البیئة)الرخاء
 

 المفاهیمياالطار  – 3
بعد تشخیص العناصر والعالقات لمنظومة التصمیم البیئي المستدام في الفقرة األولى، سیتم في هذه الفقرة االسـتفادة مـن     

ــــي ذمــــالمعطیــــات والعناصــــر ال ــــف العناصــــر الرئیســــیة لمنظومــــة التصــــمیم البیئ كورة أعــــاله، فــــي صــــیاغة اطــــار جدیــــد یوظِّ
المستدامولكن بأسلوب ینطلق من جوهریة الفكرة البیئیة التي یتمحور حولها التصمیم، تحقیقًا لهدف االنتقال بالتصـمیم البیئـي 

نـافس مـع المتغیـرات االخـرى، الـى مســتوى عــّد التصـمیم من حالة عــّد المعالجـات البیئیـة مجـرد معیـار او متغیِّـر تصـمیمي یت
المعماري كتصـمیم بیئـي یكتسـب قیمتـه التصـمیمیة مـن درجـة االبـداع التـي حّققهـا، مسـتعینًا بآلیـات تصـمیمیة وصـیغ یـتم مـن 

ـــة، ود ـــنعكس بوضـــوح علـــى العالقـــات التصـــمیمیة بارتباطاتهـــا البیئی ـــة، ممـــا ی ـــق الفكـــرة البیئی تكامـــل بـــین رجـــة الخالِلهـــا تحقی
ان هـذا األسـلوب  .، وعلـى هـذا األسـاس تـم تحدیـد المفـردات الرئیسـیة والمؤشـرات الثانویـة لالطـار النظـريمنظومات المشروع

) وان لم یكن المشـروع موفقـًا فـي توظیفـه(یفتح المجال للتعامل مع كل مشروع یمتلك توّجه بیئي مستدام، او قابل للتشخیص 
صــیاغة اســتراتیجیة تصــمیم بیئــي مســتدام قابلــة للتوظیــف فــي مشــاریع أخــرى، مماثلــة او مغــایرة لالســتفادة منــه فــي تحدیــد او 

 .وذلك للخروج بنتائج جدیدة ومتجددة، ُتحقِّق في حال نجاحها، فكرة االستدامة في قلب العملیة التصمیمیة، وهي عملیة انتاج األفكار

م لتقیــیم نجــاح المشــروع فــي تحقیــق الفكــرة البیئیــة التــي ینطلــق وكغیرهــا مــن منظومــات التقیــیم، ســیتم وضــع أســلوب مالئــ    
منها، وبذلك یحقق اإلطار فائدة مزدوجة، األولى تشخیص وعزل فكرة االنطالق، والثانیة تقییم درجة نجاح او فشل المشـروع 

البیئیـة، فقـد تكـون الفكـرة  فـي التطبیـق علـى الفكـرة) في حالـة حصـوله(في تحقیقها، وهذا مفید جدًا في عدم القاء تبعة الفشل 
 .جیدة وقابلة لالستثمار، ولكن صیغ التطبیق لم تكن موفقة

 

 منظومات التقییم والتصمیم البیئي 1 – 3
مجـــاًال مالئمـــًا یمتلـــك مـــدیات یمكنهـــا اســـتیعاب اســـتراتیجیات التقیـــیم البیئـــي المســـتدام  (EAM)ُیَعـــد مـــنهج التقیـــیم البیئـــي     

تحاول السیطرة  (check lists)لورت من خالله مجموعة من المنظومات على شكل قوائم مراجعة لمختلف المشاریع، وقد تب
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علـــى كـــل جوانـــب الموضـــوع البیئـــي المســـتدام فـــي التصـــمیم، ووصـــلت هـــذه المنظومـــات الـــى اوج النضـــج وقابلیـــة االســـتخدام 

 :انتشارًا نظام واالستفادة منها في أواخر القرن الماضي واوائل القرن الحالي، أهمها وأكثرها
(LEED) Leadership in Energy and Environmental Design  الُمعــد مــن قبــل المجلــس األمریكــي للبنــاء
، ولكــن بدایــة العمــل فیــه )2000(، والُمعتمــد رســمیًا منــذ عـام US Green Building Council (USGBC)األخضـر 
  (BREEAM)یلیه او ینافسه في األهمیة نظام  ).1993(كانت عام 

Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology 
، والُمعتمــد منــذ عــام (UKGBC)التابعــة للمجلــس البریطــاني للبنــاء األخضــر  (BRE)الُمعــد مــن قبــل مؤسســة بحــوث البنــاء 

 .، وبذلك كانت له الریادة في هذا المجال)1990(
ف�ي  (Green Star) ا ظهرت العدید من أنظمـة التقیـیم فـي مختلـف انحـاء العـالم، منهـاعلى غرار هذه األنظمة وبموازاته    

عام  Green Building Council of Australia (GBCA) الُمعد من قبل المجلس األسترالي لألبنیة الخضراء ،استرالیا
 لكفــــاءة البیئــــة العمرانیــــةوفــــي الیابــــان نظــــام التقیــــیم الشــــامل ، )2004(ف����ي كن����دا ع����ام  (Green Globes)و  ،)2002(
)CASBEE( Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency  
والتـي یـدیر أمانتهـا ) JSBC(واالتحاد الیاباني للبناء المستدام ) JaGBC(المعد من قبل المجلس الیاباني لألبنیة الخضراء  

 ).2001(والتي بدأت العمل إلعداد هذا النظام منذ عام ) IBEC(معهد بیئة البناء والحفاظ على الطاقة 
اقلیمیــًا فــي الشــرق األوســط وشــمال افریقیــا بــدأت محــاوالت المواكبــة أواخــر العقــد الســابق وكانــت الریــادة لإلمــارات العربیــة     

محلیــة وبــدأت مــع بعــض التعــدیالت للموائمــة ال (LEED)بإعتمــاد نظــام ) 2008(المتحــدة، حیــث قامــت امــارة دبــي فــي عــام 
شـــروط (انتهـــت بلدیـــة دبـــي مـــن وضـــع الئحـــة ) 2010(بإصـــدار المراســـیم والتشـــریعات الخاصـــة بتطبیـــق النظـــام، وفـــي عـــام 

، وأصــدرت التشــریعات لیكــون تطبیــق الالئحــة ملزمــًا للمشــاریع الحكومیــة وٕاختیاریــًا فــي القطــاع )ومواصـفات المبــاني الخضــراء
، علـى ان تـتم عملیـة مراجعـة وتقیـیم النتـائج بعـد هـذه الفتـرة، امـا إمـارة أبـو )1/1/2011(الخاص لـثالث سـنوات اعتبـارًا مـن 

المكــون مــن خمــس  Pearl Building Rating System (PBRS)لتقیــیم المبــاني الخضــراء ) اللؤلــؤة(فقامــت بإعــداد نظــام ظبــي 
تلتــزم المشــاریع الحكومیــة بتحقیــق لؤلــؤتین علــى لؤلــؤات، تكــون مشــاریع القطــاع الخــاص ملزمــة بتحقیــق لؤلــؤة واحــدة علــى األقــل، بینمــا 

 ).2008(عام ) مجلس أبوظبي للتخطیط العمراني(الذي وضعه ) إستدامة(وضع استنادًا الى مبادرة او برنامج ) الؤلؤة(األقل، نظام 
ون مــع اللجنــة بالتعــا) المســماة حالیــًا بمنظمــة الخلــیج للبحــث والتطــویر(وفــي قطــر وضــعت شــركة بــروة والــدیار القطریــة     

الوالیــــات المتحــــدة األمریكیــــة، المنظومــــة القطریــــة لتقیــــیم االســــتدامة  -فــــي جامعــــة بنســــلفانیا  (Chan)الفنیــــة بمركــــز تشــــان 
(QSAS) Qatar Sustainability Assessment System  ، وحسـب ادعـاء الجهـة الواضـعة للمنظومـة، بأنهـا نتـاج

صـــت منهـــا فـــي النهایـــة منظومـــة قطریـــة خاصـــة تناســـب البیئـــه والمجتمـــع منظومـــة عالمیـــة، استخل) 150(لدراســـة اكثـــر مـــن 
، ولكن من خالل متابعة الباحث للمواقع المختصة فـي هـذا )2011(وُأقرت عام ) 2010(عام  (QSAS)القطري، ُوِضعت 

كونـة لهـذه المنظومـة المجال لم یظهر اثر تطبیقي یشـار الیـه علـى انـه نتـاج لهـذه المنظومـة، امـا مفـردات التقیـیم الرئیسـیة الم
مفــردة القیمــة : االمریكیــة، والمفردتــان االضــافیتان همــا) لیــد ( فهــي ثمانیــة، ســتة منهــا هــي نفســها الرئیســیة المكونــة لمنظومــة 

 ) 1 – 3شكل . ( االقتصادیة والثقافیة، ومفردة اإلدارة والتشغیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 :) 1 – 3( شكل 
مفردات التقییم للمنظومة القطریة 

(QSAS)  
 ) www.qsas.org: المصدر( 
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تقیـیم المبـاني، وهـو أول نظـام مبـاني خضـراء لبنـاني كمبـادرة وهـو نظـام أقـل شـهرة ل) األرز(وفي لبنان تم اعتمـاد نظـام 

، انشـأ هـذا النظـام لیـدعم نمـو وتبنـي اسـتخدام (LGBC)لكود دولي مع نظام اعتماد تـدیره جمعیـة المبـاني الخضـراء اللبنانیـة 
رز لتقیـیم المبـاني تـم تطـویره المباني المسـتدامة فـي لبنـان، مـع تركیـز علـى التقیـیم والتقـدیر البیئـي للمبـاني التجاریـة، نظـام األ

بالشراكة مع مؤسسة التمویل الدولیـة، ویهـدف الـي تحقیـق أقصـى قـدر مـن الكفـاءة فـي  (LGBC)بواسطة خبراء لبنانیین من 
نظــام األرز هــو مــنهج قــائم علــى األدلــة لتقیــیم المبــاني ومــدى اســتدامتها، النظــام یحتــوي علــى . التشــغیل وتقلیــل األثــر البیئــي

رؤیتها في المباني الخضـراء، یقـوم مقـیم  (LGBC)التقنیات واالجراءات ومستویات استهالك الطاقة التي تتوقع  مجموعة من
ـــل  ـــم تقـــوم  (LGBC)معتمـــد مـــن قب ـــى، ث ـــات واالجـــراءات المســـتخدمة فـــي المبن ـــاه، التقنی ـــة والمی بأخـــذ جـــرد الســـتهالك الطاق

(LGBC) وموافقتــه للتقنیــات واالجــراءات الخاصــة بنظــام تقیــیم األرز بإعطـاء درجــة للمبنــى بنــاًء علــى مــدى جــودة اســتهالكه 
، على ان  (GPRS)لتقییم المباني ) نظام الهرم األخضر(بإعداد ) المجلس المصري للبناء األخضر(وفي مصر تم تكلیف 

ل االطـالع ، ولم تتوفر للباحث معلومات موثقة عن اإلنجاز او اإلقرار، ولكن مـن خـال)2010(یكون جاهز لالستخدام عام 
حسب التسمیة الواردة فـي  –لالستدامة ) المجاالت الرئیسیة(تبین بأن  (www.egypt-gbc.gov.eg)على موقع المجلس 

 .األمریكي (LEED)ماهي اال استنساخ مباشر للمفردات المعتمدة في نظام  –الموقع 
شـادي عطیـة مقارنـة بـین سـتة أنظمـة للتقیـیم . اجـرى د (www.ecomena.org)ورة على موقـع وفي دراسة حدیثة منش    

البیئي، أربعة منها إقلیمیة واثنان عالمیان، اعتمدت المقارنة على وزن كـل مفـردة مـن مفـردات التقیـیم البیئـي المسـتدام كنسـبة 
 (SI 5281)القطـــري، ونظـــام  (QSAS)ونظـــام ، (PBRS)نظـــام الؤلـــؤة االمـــاراتي : مئویـــة، والمنظومـــات اإلقلیمیـــة هـــي

 ي ـــاألمریك (LEED): ، اما النظامان العالمیان فهما األهم عالمیاً (GPRS)اإلسرائیلي، ونظام الهرم األخضر المصري 
 )2 – 3(شكل . البریطاني (BREEAM)و

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ي اوزان المفــردات، لعــل ابرزهــا مفــردة الطاقــة، أظهــرت الدراســة تقــارب فــي االتجــاه العــام لألنظمــة مــع اخــتالف ملحــوظ فــ    

 SI): لثالث أنظمة هي) صفر(المقارنة لم تكن صحیحة، بل غیر منطقیة فیما یتعلق بمفردة اإلدارة التي أعطیت قیمة لكن 
ه ال یمتلك مثًال، صحیح ان) لید(البریطاني، والخلل سببه مجرد التسمیة، فنظام ) بریم(االمریكي و) لید(االسرائیلي و (5281

، ولكنه خصص منظومة ثانویة كاملة تعالج مسألة التشغیل والصیانة والمشار (Management)مفردة مستقلة باسم اإلدارة 
، باإلضافة الى اإلشارة الیها ضمنیًا في المنظومات األخرى، ونفس الخلل تقریبًا انسحب على مفردة المخلفات (O+M)الیها 

(Waste) ومفــردة االبتكــار ،(Innovation) ولكــن بــدرجات متفاوتــة، وهــذا یعنــي ان عملیــة المقارنــة ألنظمــة التقیــیم البیئــي ،
واالســتدامة تحتـــاج الـــى إعـــادة تنظـــیم لمحتویـــات كـــل نظـــام بشـــكل یجعـــل المقارنـــة ممكنـــة، مـــع تحییـــد المفـــردات غیـــر القابلـــة 

ان العمر القصیر نسبیًا  .تطرفة، وغیرها من العواملللمقارنة منطقیًا الرتباطها بخصوصیات إقلیمیة مثًال، او ظروف بیئیة م
لنشــوء وتطــور هــذه المنظومــات یجعــل مــن الطبیعــي حصــول اربــاك وتلكــؤ فــي التطبیــق، خاصــة عنــد محاولــة نقــل التجــارب 

 .والخبرات الى بیئات جدیدة بكل جوانبها الطبیعیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
 

 )2 – 3(شكل 
مقارنة معیاریة بین ستة أنظمة للتقییم 

 أربعة منھا اقلیمیة البیئي المستدام،
 ) Attia, 2014: المصدر( 
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 المقترح یميالمفاه االطارمفردات  2 – 3

مـــن سلســـلة مفـــردات متداخلـــة جوهریـــا تـــم فصـــلها للضـــرورة التوجـــه التصـــمیمي المســـتدام االطـــار المقتـــرح لتبنـــي تـــألف ی     
ــاً  الفكــرة البیئیــة او مبــدأ التخطــیط البیئــي، صــیغ تحقیقهــا، درجــة : وتشــمل النظریــة بغیــة تحقیــق الوضــوح والفهــم، رتبــت هرمی

 )3-3شكل . (قات، ودرجة التكاملاالبداع او حجم التغییر، العال
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

استنادًا الى المفردات الرئیسیة أعاله، والتي تتفرع منها مؤشرات ثانویة تفصـیلیة، سـیتم فـي الفقـرة الالحقـة ادراجهـا فـي جـدول 
 .ینمنتخب ینالتطبیق العملي لتقییم مشروع

 

 التطبیق – 4
الموصـوف للتطبیـق وفـق النمـوذج  مالومـات المتـوفرة، تمهیـدًا إلخضـاعهاسـتنادًا الـى المع ینبالمنتخ ینتم تحلیل المشروع    

إطـار لتسلیط الضوء على المفاصل المهمة بما یتالئم مع مجال اهتمام البحـث، للخـروج بنتـائج ومؤشـرات تصـب فـي  ،اعاله
 :هما للتطبیق انالمنتخب انالمشروعو  .صیاغة االستنتاجات

 طراز شرقي من الطابوق االحمر) فیال ( بیت مشروع    1 - 4
 طراز شرقي من الطابوق االحمر) فیال ( بیت    :اسم المشروع

 المجیدیة/  القطیف/ المملكة العربیة السعودیة    :  الموقع
 مصري الجنسیة/ المهندس عنان محمد علي/ مكتب المعماري الشرقي  : المصمم

 1995 - 1992  :سنة االنشاء 
  http://www.facebook.com/orientalarchitect  :بیانات ال مصدر

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

لفكرة البیئیةا  

/ درجة االبداع
 حجم التغییر

صیغ تحقیق 
 الفكرة البیئیة

 العالقات درجة التكامل

لالطار المفردات الرئیسیة  :)3-3شكل (
 الباحثان: المصدر/ المفاهیمي المقترح 

 موقع الشخصي للمصمم على فیسبوكال: المصدر/  صورة خارجیة للبیت :)1 - 4( شكل 
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 وصف وتحلیل المشروع   1 – 1 – 4

تم انشاء المسـكن مـن الطـابوق األحمـر المفخـور فقـط بـدون اسـتخدام الخرسـانة المسـلحة، ویتكـون مـن طـابقین وسـرداب،     
یحتوي  .سباحة والجزء اآلخر یحتوي على صالة وملحقاتهاالسرداب یتألف من جزئین منفصلین احدهما یحتوي على حوض 

المنزل على فناء وسطي تنتظم حوله الفضاءات المطلة علیه باإلضافة الى اطاللة على الخارج من جهاته األربعـة، وحسـب 
مـــن تصـــمیمي وتنفیـــذي مـــن الطـــوب األحمـــر الفخـــاري فقـــط وبـــدون  1995 -1992المســـكن األول "المصـــمم  وصـــفنـــص 

+ مكتبـة + مجلـس + فنـاء مفتـوح ) + جـزء بـه حمـام السـباحة ( الخرسانة المسلحة وهذا المسـكن مكـون مـن بـدروم  استعمال
 ".عدد من غرف النوم+ مطبخ + طعام + صاالت معیشة 

، ضـلعها األصـغر مطـل علـى شـارع )م 30*  20(بأبعـاد ) 2م 600(المبنى مقام على قطعة ارض مستطیلة مسـاحتها     
واضــالعها الــثالث األخــرى مالصــقة للقطــع المجــاورة، المبنــى وان كــان منفــردًا وقــت انشــاءِه، اال انــه ضــمن  )م 20(بعــرض 

نسیج مقترح من المجاورات، وبالتالي فان اطاللة الواجهات الجانبیة والخلفیة على ممرات بعرض متـرین تجعلـه منفصـل عـن 
 .بیئیًا ووظیفیًا، والتي تتحقق في حالة االلتصاق بالمجاورات األبنیة المجاورة، مما یفقده الكثیر من الممیزات المهمة

التصمیم الكثیر من األسالیب القدیمة بكل ایجابیاتها وسلبیاتها، ومن غیر الواضح على وجه التحدید دوافـع هـذا استوحى     
مـن هـذه الـدوافع، علـى سـبیل  التوجه، هل هي بیئیة مناخیة ام جمالیة ام رغبـة المالـك ام رغبـة واقنـاع المصـمم ام هـي مـزیج

المثــال عــدم اســتخدام الخرســانة المســلحة واالستعاضــة عنهــا بالقبــاب والعقــود واالقبیــة، خیــار غیــر عملــي فــي وقتنــا الحاضــر 
حیث یترتب علیـه الكثیـر مـن المتطلبـات، منهـا التقیـد بمسـاحات محـدودة للفضـاءات وزیـادة سـمك الجـدران الطابوقیـة الحاملـة 

مساحة الفتحات فیها، وهذه الحلول وان كانت لها ایجابیاتها البیئیة المناخیة فضًال عـن ایحاءاتهـا الجمالیـة او وضرورة تقلیل 
التراثیــة ولكنهــا مكلفــة جــدًا مــن ناحیــة المــواد والمســاحة التــي تســتهلكها هــذه الجــدران، تضــاف الیهــا كلفــة الیــد العاملــة لتنفیــذها 

 .ي سوق العملباعتبارها متطلبات خاصة یندر طلبها ف
ولفهم ادق للنموذج وألداِئِه، یجـب مالحظـة تسـمیة العناصـر المعماریـة التراثیـة او المسـتوحاة، ففـي ادبیاتنـا المحلیـة غالبـًا     

نالحـظ فـي مخطـط طـابق السـطح او ) 2 – 4(، ولكـن عنـد مالحظـة الشـكل )ملقـف(مرادفـة لتسـمیة ) بـادكیر(ما ترد تسـمیة 
، وبعـد )بـادجیر(وعنصر ثالث في الیسـار بــ ) ملقف(تم تأشیر عنصرین في یمین المخطط بـ ) سطحالمسقط االفقي لدور ال(

هــو عنصــر ســحب الهــواء مــن ) الملقــف(علــى عــدد مــن البحــوث والمــدونات المصــریة، تبــین ان المقصــود بـــ  البــاحثین اطــالع
ة لمنــع دخــول الهــواء وإلحــداث ضــغط ســالب الفضــاءات الــى خــارج المبنــى، والــذي یكــون مفتــوح باتجــاه معــاكس للریــاح الســائد

والـذي یكـون اكبـر ) بـادجیر(عند الفتحة تساعد على شفط الهواء مـن داخـل المبنـى او الفضـاء الـى الخـارج، بینمـا یقصـد بالــ 
كمـا ( حجمًا واكثر ارتفاعًا من الملقف، عنصر ادخال الهواء الى المبنى، وتكون الفتحة فیه موجهة باتجاه الریاح السائدة، او

مفتوح بأربعة اتجاهات القتناص الهواء من أي اتجاه، وفي هذه الحالة فعنـد دخـول الهـواء، یفتـرض ) في النموذج قید الدراسة
 .وجود شفرات او حواجز تمنع خروجه من الجهة المقابلة وتعمل على توجیهه الى األسفل

ــ     ة االلتصــاق بالمجــاورات واالكتفــاء باالنفتــاح علــى الفنــاء الناحیــة األخــرى المهمــة التــي ســبق اإلشــارة الیهــا، وهــي إمكانی
مــن جهـة اخـرى، مــع االسـتفادة ایضــًا ) المالقـف(و ) البـادكیر(مــن جهـة، وعلــى ) فضـاء المسـبح(الوسـطي الرئیسـي والثــانوي 

توفر العدیـد ) منه وهي معتادة في المرجع القدیم المقتبس(من ارتداد وفتحات  الواجهة االمامیة، وهذه اإلجراءات التصمیمیة 
من اإلیجابیات والفوائد التي تفوق الضـرر المحتمـل لاللتصـاق والـذي یمكـن تالفیـه بمعالجـات تصـمیمیة صـحیحة، ومـن هـذه 

، )فـــي حالـــة امـــتالء النســـیج المحـــیط بكتـــل ملتصـــقة(الفوائـــد، العـــزل الحـــراري التـــام باالســـتفادة مـــن الكتـــل المالصـــقة للمبنـــى 
، وعــدم التعــرض لمشــكلة الشــرفیة المتبادلــة مــع )2م 130(لمضــافة التــي أعطیــت للممــرات الجانبیــة واالســتفادة مــن المســاحة ا

المجــاورات، خاصــًة اذا تكــرر أســلوب عــدم االلتصــاق بحافــة القطعــة فــي تلــك المجــاورات، كمــا ان الممــرات المحیطــة بكتلــة 
ًا اضــافیًا مــن خــالل تــراكم االتربــة واالوســاخ والحاجــة المبنــى وبــالرغم مــن قلــة كفاءتهــا للتهویــة واالنــارة واالنفتــاح، تشــكل عبئــ

اء المستمرة لتنظیفها، ألنها غالبًا ما تكون مهملة وظیفیًا، باإلضافة الى ان االلتصاق بحافة القطعة یوفر كلفـة انشـاء السـیاج وكلفـة وعنـ
 .ء النسیج وبالتالي عدیمة الفائدة جمالیاً انشاء واجهة واالعتناء بعناصرها المعماریة مع انها غیر مستوَعبة بصریًا عند امتال

 (Micro Climate)وبالنسبة لتصمیم الفنـاء الوسـطي ولكـي یـؤدي وظیفتـه البیئیـة ویعمـل بشـكل صـحیح كمنـاخ مصـغر     
مفید ومریح حراریًا ونفسیًا، یجـب ان تتـوفر فیـه جملـة شـروط اساسـیة، منهـا تناسـب االبعـاد، عـدم وجـود اتصـال افقـي مباشـر 

الهــواء لتحقیــق تهویــة عـــابرة فعالــة، هــذا باإلضـــافة الــى الكثیــر مـــن ) مالقـــف(و)  بــادكیر(لخــارج، وتكامــل أداء مـــع الـــ مــع ا
التفاصیل المتعلقة بمساحة الفتحات المطلـة علـى الفنـاء ومـواد االنهـاء وعناصـر التظلیـل والعالقـة بـین مسـتوى ارتفـاع سـطوح 

حظ في هذا التصمیم ان منظومة التهویة عبر الفناء یمكن ان یعرقل أدائها وجود الفناء وارتفاع ستائر السطح، وغیرها، المال
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الممرات المحیطة بكتلة المبنى ووجود شبابیك مطلة على تلك الممرات من جهة وعلى الفناء من الجهة المقابلة، والذي یقلـل 

 .كثیرًا من كفاءة المنظومة وتصبح غیر مسیطر علیها من ناحیة التهویة
وكمـا  م تطبیق االطار النظري المقترح استنادًا الى المعلومات المتاحة للخروج بمؤشرات تصب في اطار اهتمـام البحـثت    

 )أ - 1 – 4(، ونتائج التقییم في الجدول )1 - 4(مبین في الجدول 
 .االشكال والصور التالیة توضح جوانب عدیدة تم اإلشارة الیها في الوصف التحلیلي والجدول 

حوض السباحة بجزئیھ المكشوف والمسقف، جمالیة اللمسات  :)  3 – 4( شكل 
والتفاصیل التي تحاول التشبث بھویة معماریة تكاد تنقرض، ومن الناحیة الوظیفیة 

 .صراع واضح الستغالل المساحة المتبقیة من الجدران الطابوقیة السمیكة
 الموقع الشخصي للمصمم على فیسبوك: رالمصد

حسب التسمیة الواردة في المخطط، " مجلس رجال" :)  4 – 4( شكل 
فضاء لھ اطاللة على الحدیقة االمامیة الخارجیة من جھة وعلى الرواق 
المطل على الفناء الوسطي من الجھة األخرى مما یوفر اضاءة طبیعیة 

 .ة الى اضاءة صناعیة مكّملةوتھویة طبیعیة عابرة، لكن من الواضح الحاج
 السابقالمصدر/ 
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المصدرالسابق / مخططات التقدیم المعماري للمشروع :) 2 – 4( شكل   
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الحلول المعماریة المتبناة شجعت  :)  8 – 4( شكل 
وربما فرضت خیارات تنسجم وتتجانس معھا، منھا 
المنظومة اللونیة الكالسیكیة التي حولت العمل الى ما 

   یق اللونيالبرونزیة بلمسات التعتیشبھ المنحوتة 
 المصدرالسابق/ 

جان��ب م���ن الفن��اء الوس��طي المفت���وح  :)9 – 4(ش��كل 
ل علی�ھ، وال�ذي ینتھ�ي بال�درج والرواق المس�قف المط�

 المؤدي الى ممر غرفة النوم الرئیسیة 
 المصدرالسابق/ 

المم��ر الم��ؤدي ال��ى غرف��ة الن��وم  :)7 – 4(ش��كل 
 الرئیسیة والمطل على الفناء الوسطي

 لمصدرالسابقا/ 

 معالجات االرضیة :) 5– 4( شكل 
 المصدرالسابق/ 
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 الباحثان :المصدر/  االول تطبیق االطار النظري على المشروع :) 1 – 4( جدول 

المفردات  ت
 الرئیسیة

 التقییم المؤشرات الثانویة
 )المؤشر متحقق(

ـــــــــــرة  1 الفك
البیئیـــــــــة 
ــــــدأ  او مب
التخطـــیط 

 البیئي

الكتلـــة محاطـــة مـــن الخـــارج بممـــرات مـــن الجهـــات الثالثـــة بعـــرض متـــرین، وبالتـــالي  /تجمیـــع األبنیـــة 
، إضـــافة الـــى المفـــردات المشـــار الیهـــا فـــي الوصـــف )مؤشـــر ســـلبي مناخیـــاً (منفصـــلة عـــن المجـــاورات 

 التحلیلي

 
، بمعنـى الواجهة االمامیة الرئیسیة غربیة، والواجهة الجنوبیة غیر مستثمرة بیئیًا فـي التصـمیم /التوجیه 

مفتوحـة مـن األعلـى باتجـاه الجنـوب لغـرض ) المالقـف(انه ال یوجد مـا یمیزهـا عـن الواجهـات االخـرى، 
المتــاخم للواجهــة الشــمالیة والمصــمم إلدخــال الهــواء فانــه مفتــوح ) البــادكیر(اخــراج او شــفط الهــواء، امــا 

  بأربعة اتجاهات  لیستقبل الریاح من جمیع الجهات
والسمك الكبیر ) الطابوق(الغالف عازل جید بحكم المادة  /سطوح المعرضة للشمس غالف المبنى وال

، ولكـن ال )مؤشـرات إیجابیـة(للجدران وبالتالي عمق للفتحات الصغیرة نسبیًا مما یوفر تظلیل ذاتي جید 
مـن  یوجد تمایز للفتحات بین الواجهات بتأثیر التوجیه او غیره، السطح عبـارة عـن قبـاب واقبیـة معقـودة

الطــابوق وبــدون تســلیح ولــذلك تكــون جیــدة فــي العــزل الحــراري باإلضــافة الــى التظلیــل الجزئــي للســطح 
 ولذلك فهي إیجابیة عمومًا من هذه النواحي

 

هــي الرئیســیة، ولــوال الممــرات المحیطــة بــالمبنى مــن ) الغربیــة(الواجهــة االمامیــة  /معالجــات الواجهــات 
لوحیــدة، ومــع ذلــك ال یوجــد تمــایز مهــم بینهــا وبــین الواجهــات األخــرى جهاتــه الــثالث األخــرى، لكانــت ا

، ال علـــى أســـاس التوجیـــه وال )باســـتثناء الســـیاج الخـــارجي االمـــامي بمدخلیـــِه، وقبَتـــي وقبـــَوي التســـقیف(
الوظیفـــة وال قابلیـــة االســـتیعاب البصـــري للعناصـــر المعماریـــة، ولكـــن بســـبب ســـمك الجـــدران والمســـاحة 

 تحات مما یوفر لها تظلیل ذاتي، تعتبر الواجهات جیدة مناخیاً الصغیرة نسبیًا للف
 

والخارج، سبََّب ارباكًا ) الفناء الوسطي(هناك تنافس بین االنفتاح على الداخل / عالقة الداخل بالخارج 
عـــدم  یســـببممـــرات یمكـــن ان الفـــي العالقـــة بحیـــث اضـــعف احـــدهما اآلخـــر، االنفتـــاح الخـــارجي علـــى 

حیة الشرفیة مع الجیران، وبذلك تكون عرضة للترك واإلهمال عند نشوء المجاورات، اما من نا االرتیاح
الممكـن اضـافتها للفنـاء ) 2م 130(تأثیرها السلبي على الفنـاء فمـن نـاحیتین، األولـى المسـاحة الضـائعة 

) دكیربـا(شـریك غیـر مـدروس للــ ) أي الممـرات الخارجیـة(والفضاءات األخرى، والناحیة األخرى كونها 
التي تعمل كمكمِّل ألداء الفناء بالنسبة للتهویة العابرة، مما قد یؤدي لفشل وظیفي مناخي ) المالقف(و 

 للفناء

 

العـزل الحـراري، التظلیـل الجزئـي، الجمالیـة اذا كانـت مقبولـة فـي ( بایجابیاتهـاقبـاب وعقـود  /التسطیح 
الكلفــة، مشــاكل العــزل المــائي، عــدم ( لبیاتهاوســ، )ســیاقها المكــاني، ولــو مــن بــاب االخــتالف والتمیــز

 )إمكانیة االستفادة من السطح وظیفیًا لألغراض المتعارفة في االستخدام السكني

 
) ســم 150(ال یعــد ســرداب بمعنــى الكلمــة، اذ ان مســتوى أرضــیة الصــالة یــنخفض بمقــدار  /الســـرداب 

فقـط ) سـم 60(لمسـبح تـنخفض بمقـدار عن مستوى الشارع العـام، فـي حـین ان مسـتوى أرضـیة فضـاء ا
أي ) ســــم 180(عــــن مســــتوى الشــــارع، اذا اســــتثنینا مســــتوى قــــاع حــــوض الســــباحة الــــذي یبلــــغ عمقــــه 

عن الشارع، وتأخـذ هـذه الفضـاءات احتیاجهـا مـن االرتفـاع علـى حسـاب الطـابق ) سم 240(بانخفاض 
في األرض ال یخلو ) غطسال(، ولكن هذا المقدار من )ب-أ و ب-المقاطع أ) (2-4(شكل األرضي، 

مــن فائــدة حراریــة صــیفًا وشــتاًء، كمــا ان اخــتالف المســتویات یعطــي بعــض الحیویــة فــي نظــام الحركــة 
 وبالتالي نقطة إیجابیة لصالح التصمیم

 

صـــــــــــــیغ  2
تحقیــــــــق 
ـــــــــــرة  الفك

 البیئیة

ــار  الموقع حــدة ، منطقــة ســاحلیة هادئــة، مســاحة مریحــة لو )الزبــون(متطلبــات مالــك العقــار  /االختی
 سكنیة واحدة، ولكن ال معلومات عن بدائل
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متحققة، األرض جـزء مـن نسـیج سـكني شـبكي التقسـیم یمتـاز بسـهولة  /االتصالیة الحضریة 

 الوصول، متاخم للخلیج العربي

 
 متحققة، بغض النظر عن السیاق الحضري /احترام بیئة الموقع 

 
اءة جیدة، معالجات بیئیة یمكن ان تقلل الحاجة الـى الطاقـة كف /الكفاءة وترشید االستهالك  الطاقة

 بنسبة معقولة

 
 معالجات التلوث

مسـتوى التلـوث ضـمن الحـدود المقبولـة بحكـم الموقـع / الناتج مـن االنبعاثـات والمخلفـات  -
 الساحلي والكثافة السكنیة القلیلة، ولكن ال معلومات عن معالجات محددة

 
 )ال تتوفر معلومات( /دة الطاقات المتجد

 
 )ال تتوفر معلومات( /الكفاءة وترشید االستهالك  المیاه

 
 

 
 )ال تتوفر معلومات(إعادة تدویر المیاه 

 )ال تتوفر معلومات/ (الرمادیة ألغراض سقي النباتات واستخدامات أخرى مناسبة  -
 )ال تتوفر معلومات/ (الثقیلة كمعالجة بیئیة أولیة  -

 
 )ال تتوفر معلومات( /االستفادة من میاه االمطار

 
 متحققة بنسب جیدة من المواد المحلیة /مواد محلیة مستدامة  المواد

 
، یسـهل ویرفـع احتمالیـة )الطابوق(استخدام مادة انشاء رئیسیة واحدة  /قابلیة إعادة التدویر 

 مشاریع اخرى االستفادة من مخلفات الهدم، ولو ألغراض الدفن في
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لیة
اخ

الد
ة 

بیئ
ال

 

متحققة بنسبة جیدة، ولكن غیر مدروسـة بدقـة، والسـیما التهویـة،  /التهویة واالنارة الطبیعیة 
 كما تم توضیحه في الوصف التحلیلي للمشروع

 
 /الحمایة من التلوث 

ق هو المادة ولكن كون الطابو ) ال تتوفر معلومات كافیة/ (داخل وخارج المبنى  بمصادره -
 الرئیسیة للمنشأ، فمن غیر المتوقع وجود انبعاثات ضارة مرتبطة بهذه الناحیة

  :بانواعه  - 
o  قلیل لوجود تهویة طبیعیة ومناخ مصغر یوفره الفناء/ تلوث الهواء 
o  الجـــدران الســـمیكة وصـــغر حجـــم الفتحـــات تـــوفر مســـتوى جیـــد مـــن العـــزل / الضوضـــاء

 الصوتي
o  ط االنـــارة الطبیعیـــة عمومـــًا بالتهویـــة الطبیعیـــة فـــان مســـتوى أداء الرتبـــا/ تبـــاین االنـــارة

 االخیرة ینعكس على أداء االولى

 

 /الراحة الحراریة بكل مفرداتها 
األداء المنــاخي المفتــرض للفنــاء الــداخلي ) / درجــة الحــرارة، الرطوبــة النســبیة، حركــة الهــواء(

ریـة، ولكـن الحاجـة الـى المكمـل الصـناعي المفتوح، یساهم بجزء مهم من تحقیـق الراحـة الحرا
  تبقى قائمة

 الراحة النفسیة
ـــى الخـــارج  - ـــة عل ـــي، توازنهـــا او / االطالل ســـلبیة، لألســـباب المـــذكورة فـــي الوصـــف التحلیل

 تقابلها إیجابیة االطاللة على الفناء الوسطي المفتوح
جیــدة، مقیــاس ) / ئفالشــكل، المســاحة، نســب االبعــاد، مالئمــة الوظــا(مواصــفات الفضــاء  -

 انساني، مع بعض التباین بمستویات وارتفاعات الفضاءات ضمن حدود مقبولة
 

عیة
تما

الج
م ا

لقی
ا

 

تكـون امـا بـدوافع ثقافیـة او ) بغـض النظـر عـن تقییمهـا(استراتیجیة محاكاة التـراث  / الثقافیة
 قیم موروثة او على األقل تكون محفز على االهتمام بهذا الجانب

 
متوازنـــة عمومـــًا، كلـــف المـــواد اإلضـــافیة المطلوبـــة للجـــدران الســـمیكة والقبـــاب  / االقتصـــادیة

ـــوفیر  ـــود والعمـــل المتخصـــص والمســـاحة اإلضـــافیة المســـتهلكة مـــن األرض، یقابلهـــا الت والعق
الناتج مـن االسـتغناء عـن حدیـد التسـلیح واعتمـاد معالجـات بیئیـة تقلـل كلـف التكییـف واالنـارة 

  ى البعیدولو على المد
هنـــاك علـــى األقـــل محاولـــة لالرتبـــاط بالجـــذور المحلیـــة، وان كانـــت /  الخصوصـــیة المحلیـــة

متأثرة بخلفیة المصـمم كونـه مصـري، بغـض النظـر عـن درجـة نجـاح التجربـة التـي یمكـن ان 
 تخضع للمناقشة وطرح أكثر من رأي

 

میة
صمی

الت
ت 

راءا
إلج

ا
 

ـه بیئـي، یمیـل الـى االستنسـاخ، ممـا تبّني استراتیجیة محاكاة طراز / -1 معماري تراثـي، بتوجُّ
 أدى الى االبتعاد عن أي تكامل مع المعاصر، حتى على مستوى الجزئیات

 
اعتمـــاد الطـــابوق كمـــادة رئیســـیة لإلنشـــاء، بمـــا لهـــذا القـــرار التصـــمیمي مـــن إیجابیـــات / -2

ابیـات وإلنجـاز العمـل بمـا وسلبیات، ساهم في تحقیق نـوع مـن وضـوح الرؤیـة السـتثمار االیج
 یتوافق مع هذا التوجه
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) خطــأ تصــمیمي فــادح(فــتح الممــرات المحیطــة بالكتلــة واالنفتــاح علیهــا، یمكــن اعتبــاره / -3

لألسباب المذكورة في الوصف التحلیلي، سـواء كـان بقناعـة المصـمم، او بضـغط مـن الزبـون 
االقناع احد مهام المصمم، خاصـة كونـه الذي ال یتقبل فكرة االلتصاق بحافات القطعة، الن 

  منفذ
درجــــــــــــة  3

االبــــــــداع 
او حجـــــم 

 التغییر

المحاكــاة (یمكـن القــول ان للمشـروع بصــمة ممیـزة حققهــا عــن طریـق االســتراتیجیة التصـمیمیة المتبنــاة  /
اق ، لكن التجربة لم تستثمر كل معطیات االستراتیجیة المتبناة الى الدرجة التي تحقـق اختـر )بتوجه بیئي

 مؤثر

 
4 

ات
الق

لعـــ
ا

 

 )  الجمالي –البیئي ( عالقة 
 متوسطة                       ضعیفة قــویة                                           

 ذاتیة قابلة للنقاش وحتى التناقض بالتقییم، ولكنها توحي بشيء من الصراع لتحقیق هویة غیر واضحة المعالم* 

 
 )الوظیفي  –لبیئي ا( عالقة 

 متوسطة                      ضعیفة قــویة                                           
وظیفة السكن تجمع بین سعة االنتشار ووفرة المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى، دقة المتطلبـات * 

نــب الــوظیفي بدرجــة مقبولــة وكثــرة االحتیاجــات والخصوصــیات لإلنســان، تمكــن التصــمیم مــن تلبیــة الجا
 بقدر ارتباطه بالجانب البیئي

 

 ) االنشائي –البیئي ( عالقة 
 متوسطة                      ضعیفة    قــویة                                        

مــن  ومــا تبعــه) تبنــي اســتراتیجیة المحاكــاة بتوجــه بیئــي(الجانــب االنشــائي خضــع للقــرار التصــمیمي * 
 -أي الجانـب االنشـائي–إجراءات واهمها اعتماد الطابوق كمادة رئیسـیة وحیـدة لإلنشـاء، وبـذلك اصـبح 

فـي عالقتـه تابعــًا وملبیـًا للمتطلبــات البیئیـة، وهــذا التوجـه إیجـابي جــدًا لتحقیـق االســتدامة، بغـض النظــر 
 عن مستوى تكامله مع الجوانب األخرى بالنسبة لهذا المشروع

 

 ) التكنولوجي –البیئي ( ة عالق
 متوسطة                      ضعیفة قــویة                                          

مــن الناحیــة التكنولوجیــة، یبــدو المشــروع للوهلــة األولــى وكأنــه مبنــي قبــل ثالثــة قــرون او اكثــر، لعــدم * 
لحســن ) عمــارة الفقــراء( هــو منتمــي الــى اســتخدام الخرســانة المســلحة او الهیكــل الحدیــدي وغیرهــا، فــال

فتحــي مــثًال، وال قــّدم مبــررًا مقنعــًا لبراءتــِه مــن كــل مــا هــو معاصــر، بصــرف النظــر عــن كیفیــة موائمــة 
 المعاصر لالستراتیجیة التصمیمیة الُمتبناة

 

 ) السیاق الحضري –البیئي ( عالقة 
 ضعیفة   توسطة                     م  قــویة                                       

نســیج المنطقــة شــبكي متعامــد بقطــع كبیــرة المســاحة وشــوارع عریضــة، وبالتــالي ال تضــام وال كثافــة * 
عالیـــة، وبـــدًال مـــن البحـــث عـــن حـــل لكیفیـــة موائمـــة التوجـــه التصـــمیمي المغـــایر المنتخـــب مـــع الســـیاق 

 الكتلة مسببًا تفاقم المشكل الحضري للموقع، استسلم لالمر الواقع بفتح ممرات حول
 

 ) الثقافي –البیئي ( عالقة 
 متوسطة                       ضعیفة قــویة                                         

بالحد األدنـى، یمكـن اعتبـار المشـروع منبـر ثقـافي علـى نطـاق بیئتـه الحاضـنة، یمـارس دور التحفیـز * 
بیئة واالستدامة والتراث، خاصًة وانه مغایر لسیاقه الحضري، أي ان السلبي فـي على التفكیر بقضایا ال

 الفقرة السابقة، یمكن هنا اعتباره إیجابي الى حٍد ما
 

 ) االجتماعي والسلوكي –البیئي ( عالقة 
 متوسطة                      ضعیفة قــویة                                         

مقبــول ومــریح فــي المجتمــع الشــرقي بجانبــه المحــافظ او ) الفنــاء(ورة عامــة االنفتــاح الــى الــداخل بصــ* 
 المرتبط بجذوره، وان لـم یكـن مسـتثمرًا هنـا بصـورة مثالیـة، بسـبب االنفتـاح علـى الممـرات الخارجیـة، امـا 
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الـــدوافع الجانـــب الســـلوكي، فـــال یمكـــن تكـــوین تصـــور كـــافي عنـــه، لعـــدم تـــوفر بیانـــات عـــن الشـــاغلین و 

 المحددة للتوجه التصمیمي الُمـتبّنى
درجــــــــــــة  5

 التكامل
بسـبب  /االنشائیة وغـالف المبنـى والتكییـف : تكامل األداء بین المنظومات الرئیسیة للمبنى وخاصةً 

، فمــن غیــر )علــى مســتوى التصــمیم واالنشــاء ولــیس االشــغال(البســاطة وتجنــب كــل مــا هــو معاصــر 
اك فـي المنظومـات، ولكـن هـذه الناحیـة، وان كانـت إیجابیـة عمومـًا، فمـن المتوقع حصول تداخل او اربـ

بــاب االفتقــار الــى المعاصــر بتفاصــیلِه وتعقیداتــِه، وبالتــالي خســارة إلمكاناتــه، مــع ضــرورة اإلشــارة الــى 
إیجابیة التكامل بین الطبیعي والصناعي للتهویة والتكییف واالنارة، وما یتبعـه مـن تقلیـل أعبـاء منظومـة 

 طاقةال

 

 تتبع الفقرة السابقة /تكامل األداء بین المفردات الثانویة داخل كل منظومة على حدة 

 
 االول لمشروعانتائج تقییم  :) أ - 1 – 4( جدول 

 ) 114( من )  55(  )ن ( وزن المؤشرات المتحققة 
 

 ) 38( من )  6(  )ال ( وزن المؤشرات غیر المتحققة 
ـــة وزن المؤشـــرات المج ـــر القابل ـــة أو غی هول

 ) ؟( للفحص 
 ) 38( من )  4( 

 %) 11( هامش الخطأ المحتمل 
 )غیر مستوفي (  % ) 48( النسبة المئویة  التقییم النهائي

 

 خالصة تقییم المشروع االول  4-1-2
سباب التي ذكرت فـي سـیاق لم یحقق المشروع نجاح على المستوى الثاني المتمثل بنتائج تطبیق الفكرة، وتم تشخیص األ    

 .التحلیل، ولكن الفكرة قابلة لالستثمار في حالة التطبیق المنهجي المدروس
 

 مبنى دیوان الوقف الســـني: المشروع الثاني  2 – 4
 مبنى دیوان الوقف الســـني  :اسم المشروع

 بغداد/ العراق   :  الموقع
 الجامعة التكنولوجیة /مكتب االسـتشـارات العلمیة والهندسـیة  : المصمم

 لؤي احمد البجاري. م/ مقداد الجوادي . د. أ  
 2014 – 2010 :سنة االنشاء 

 المصمم :البیانات  مصدر
 

 :وصف وتحلیل المشروع   1 - 2 – 4
عــدا المقتربــات واعمــال ) (2م 6000(مبنــى اداري مؤلــف مــن أربعــة طوابــق وســرداب، مقــام علــى ارض مســاحتها قرابــة     

، وبذلك تكون نسب الفناء مالئمة )2م 1000(، أي بمساحة )م 50*  20(، یحتوي المبنى على فناء وسطي بأبعاد )الموقع
لتــوفیر االنــارة والتهویــة الطبیعیــة للفضــاءات المطلــة  (Micro climate)لتوظیفــه لــألداء البیئــي لیــوفر للبنایــة منــاخ مصــغر 

ومســطحان مائیــان تتوســط كــل منهمــا نــافورة، وهــذه المعالجــات تــوفر علیــه،  االشــكال، یحتــوي الفنــاء علــى مســاحات خضــراء 
عزل حراري للسرداب باإلضافة الى أدائها الـوظیفي التقلیـدي المتمثـل بالجانـب الجمـالي وتلطیـف منـاخ الفنـاء وتـوفیر اطاللـة 

، یلــي )2 - 4(ل المخطــط متنــاظر والمــدخل الرئیســي معــّرف بقــوس عباســي بمعالجــة كتلیــة، شــك للفضــاءات المطلــة علیــه،
المــدخل، بعــد االســتعالمات واالســـتراحة، بهــو رئیســي یتصـــل بــالممرین الرئیســیین الجــانبیین، كمـــا یتصــل بقــاعتین رئیســـیتین 

، لینتهي بالمصاعد البانورامیة المطلة على الفناء الوسـطي، هـذه المصـاعد األربعـة یتوسـطها )اجتماعات ومتعددة األغراض(
ــف الفنــاء ویتصــل بالجهــة المقابلــة، هــذا المحــور یتحــول فــي الطــابقین بــاب ُیفــتح علــى الفنــاء لال نتقــال الــى محــور حركــة ُینصِّ
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. مـزجج یـوفر باإلضـافة الـى الـربط والحركـة، اطاللـة علـى الفنـاء الوسـطي (Link)الى جسر رابط ) الثاني والثالث(األخیرین 

ركة والجسـور الرابطـة تسـاهم ،باإلضـافة الـى الجانـب الحركـي ان اطاللة المصاعد البانورامیة على الفناء، واختراقه بممر الح
الــوظیفي، فــي ضــمان عــدم تعــرض الفنــاء الوســطي لإلهمــال وقلــة الصــیانة فیتحــول مــن عنصــر حیــوي مفیــد الــى عــبء ثقیــل 

 .ومكان لتجمع االتربة، كما هو الحال في العدید من فناءات المباني الحكومیة وحتى بعض المستشفیات
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  التكنولوجیة الجامعة/ مكتب االسـتشـارات العلمیة والهندسـیة : المصدر /منظور خارجي للمبنى ):2 - 4(شكل        
    

الواجهــات متجانســة رغــم االختالفــات النســبیة فــي بعــض العناصــر والمعالجــات، مــع هیمنــة نســبیة للمســاحات الزجاجیــة     
مــنظم الحــرارة (تمیــزت بعنصــر ) الجنوبیــة الشــرقیة(یمنــة، الواجهــة االمامیــة الرئیســیة ومه) بصــریاً (المــؤطرة بكتــل صــلدة قویــة 

الزجاجي المنحني بارزًا الى االمام، هذا العنصر هو تجسید للمشكلة التي  (SHC) (Solar Heat Controller)) الشمسي
عنصــر مهــیمن فــي الواجهــات، او بعبــارة یتحــول حلهــا الــى میــزة او فائــدة، والمشــكلة هــي رغبــة رب العمــل باســتخدام الزجــاج ك

، ومـن المعـروف انهـا غیـر مالئمـة ألجوائنـا المحلیـة وخاصـًة فـي الصـیف الـذي یمتـد لمـا یقـارب )واجهـات زجاجیـة(مختصرة 
نًا كتلـة  (SHC)الستة اشهر، بسبب ظاهرة البیت الزجاجي،  عبارة عن الشرفة المغلفة بالزجاج للطوابق العلویة الـثالث، ُمــكوِّ

ظلل المدخل الرئیسي وشبابیك الواجهة للطابق األرضي، الشرفات الثالث تعمل كوحـدة واحـدة اشـبه بالمدخنـة صـیفًا، مغلقـة ت
ما بین أرضیة الطابق األول في األسفل والسطح في األعلى، وتحتـوي علـى فتحـات علـى طـول خـط التقـاء أرضـیة الطـابقین 

عمــل فــي الطوابــق الثالثــة كوحــدة واحــدة، تقــوم بســحب الهــواء مــن الفضــاءات الثــاني والثالــث بالواجهــة الزجاجیــة، أي انهــا ت
المطلة علیها الى االعلى وتقوم بإفراغه مـن الجـانبین فـي كـل طـابق عـن طریـق شـباك علـوي محكـم مفتـوح صـیفًا، لـه كتائـب 

في طرفي الواجهة االمامیة ككتلة حدیدیة، یتم افراغ الهواء الساخن الى ممر التهویة الجانبي المفتوح من األعلى والذي یبدو 
صــلدة بــارزة، وفــي الشــتاء یــتم اغــالق الشــبابیك الجانبیــة فیتحــول التكــوین الــى بیــت زجــاجي محكــم االغــالق، یحــبس حــرارة 

 .الشمس لصالح جهد التدفئة في المبنى
 

 ألســباب مالیــة وٕاداریــة وغیرهــا ومــن المعالجــات التصــمیمیة المهمــة بیئیــًا، حدیقــة الســطح، ولكنهــا لألســف الشــدید لــم تُنفــذ    
وهــذا مؤشـــر علــى وجـــود مشـــكلة كبیــرة ومهمـــة تتعلـــق بمجمــل قضـــیة التصـــمیم البیئــي المســـتدام علـــى النطــاق المحلـــي، هـــذه 
المشــكلة مركبـــة مـــن عـــدة محـــاور متداخلـــة، أهمهـــا قلـــة الــوعي العـــام بأهمیـــة الموضـــوع وجـــدواه االقتصـــادیة اذ ُینظـــر للكلـــف 

فقط، والمحور الثاني عدم وجود الزام قانوني ومراقبة، ومن جهة أخرى عدم وجود محفزات ُتذكر تشجع  المباشرة قریبة المدى
 .على االهتمام بهذا الجانب
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المعالجة األخرى المهمة، والتي لم تنفذ هي األخرى، انارة السرداب نهارًا بضوء الشمس عن طریـق مسـتقبالت تثبـت فـي     
مرنــة مغلفــة تشــبه الكیــبالت، حیــث تــم االتفــاق مــع شــركة  (Fiber optics)ة الیــاف بصــریة الســطح وتنقــل الضــوء بواســط

(Parans)  لتجهیــز المبنــى بعــدد كــافي مــن هــذه  المنظومــات التــي تــم تثبیــت مواقعهــا فــي المخططــات وتــم توزیعهــا بمحــاذاة
االعمدة من الداخل، تتكـون المنظومـة الواحـدة مـن حافات الفناء وبمحاذاة الحافات الخارجیة للبنایة، بحیث یتم انزالها بموازاة 

تحتــاج (وحــدة اســتقبال ضــوء الشــمس التــي تحتــوي علــى متحســس وقابلیــة دوران كاملــة افقیــًا وعمودیــًا لمتابعــة اشــعة الشــمس 
ل بداخلـه سـتة كیـبالت الیـاف بصـریة تـدخ) ملـم 43(، یتصل بها أنبوب محمي مـرن بقطـر )طاقة كهربائیة قلیلة جدًا للحركة

الى المبنى ویتم ایصالها الى الفضـاء المطلـوب انارتـه، لیـتم تزویـده بسـت نقـاط انـارة، جـدیر بالـذكر ان المنظومـة تقـوم بفلتـرة 
ــًا یمكــن نقــل الضــوء بكفــاءة  ضــوء الشــمس بحیــث تنقــل الضــوء األبــیض المرئــي بــدون حــرارة او اشــعة فــوق بنفســجیة، وحالی

داخــل البنایــة، وتأمــل الشــركة المنتجــة ) متــر 20(القابلــة لالنحنــاء بحریــة لمســافة بواســطة كیــبالت االلیــاف البصــریة المرنــة 
 )ح - 2 – 4(او اكثــر خــالل الســنوات القلیلــة القادمــة، الشــكل ) متــر 25(تطــویر تقنیاتهــا لزیــادة هــذه المســافة لتصــل الــى 

 .فیوضح اهم تفاصیل المنظومة )ي - 2 – 4(شكل تراكیبها الخارجیة والداخلیة، اما ال )ط - 2 – 4(یوضح فكرة المنظومة، والشكل 
 :اما الُمـنفَّــذ من الفقرات التي لها اثر مهم في األداء البیئي للمبنى، فاهمها    

 

معالجــات الهیكــل االنشــائي، بمــا انــه تقلیــدي، مادتــه الكونكریــت المســلح، الموصــل الجیــد للحــرارة، او بعبــارة أخــرى، عــازل  -
الهــدف منــع اتصــال الهیكــل االنشــائي بالخــارج او تقلیلــه للحــد األدنــى، بغــض النظــر عــن مــواد  حــراري ضــعیف جــدًا، كــان

 .االنهاء، اي إبعاد االعمدة والجسور عن الخارج قدر اإلمكان، وتكون جدران االمالء هي المعرضة للخارج
أقــل كثافــة ألنهــا لیســت جــدران حاملــة، تــم اختیــار مــادة الثرموســتون للجــدران الداخلیــة والخارجیــة إلمــالء الهیكــل، وطبعــًا ب -

وبالتالي تحقق أفضل عزل حراري وصوتي، باإلضافة الى خفة الوزن التي تسمح بتقلیل كتلة الهیكل االنشائي ككل وبالتـالي 
 .حمل اقل وكلفة اقل وعزل أفضل

زاویــة یحمــل الثرموســتون، مــع تجنــب اســتخدام الروافــد الكونكریتیــة لتســقیف األبــواب والشــبابیك، واالستعاضــة عنهــا بحدیــد  -
 .االعتناء بالتفاصیل التركیبیة المطلوبة مثل استخدام المشبك المعدني قبل االنهاء وغیرها

وجــود الفنـــاء الوســـطي كمصـــدر لإلنـــارة والتهویـــة الطبیعیـــة، ســاعد علـــى تقلیـــل مســـاحة الشـــبابیك فـــي الواجهـــات الخارجیـــة  -
 .لفناء او على الخارج كانت مزدوجة التزجیج لتحقیق عزل افضلللمبنى، وجمیع الشبابیك سواء المطلة على ا

 .هذا باإلضافة الى االعتناء بعموم التفاصیل بما یخدم هدف األداء البیئي االكفأ    
 نتائج التقییم) أ - 2 – 4( یبین تطبیق االطار النظري على المشروع، ویعرض الجدول )  2 – 4( جدول ال
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 مخطط الطابق األرضي مع المقتربات :)أ - 2 – 4(شكل 
 الجامعة التكنولوجیة/ مكتب االسـتشـارات العلمیة والھندسـیة : المصدر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 المصدر السابق/  ظور داخل الفناء الوسطي تظھر فیھ المصاعد البانورامیةمن :)ج - 2 – 4(شكل 
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 المصدر السابق/  مقطع طولي في البنایة یمر بالفناء الوسطي :)ب - 2 – 4(شكل 

 
 
 
 

 
 

 
 

 المصدر السابق/  )الجنوبیة الشرقیة(الواجھة االمامیة الرئیسیة  :)ه - 2 – 4(شكل 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 المصدر السابق/  )الشمالیة الغربیة(الواجھة الخلفیة  :)و – 2 – 4(شكل 

 
 
 

 
 
 
 

 
 73 المصدر السابق/  )الشمالیة الشرقیة(الواجھة الجانبیة  :)ز - 2 – 4(شكل 
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 المصدر السابق/ مخططات توضیحیة لمنظومة االلیاف البصریة لإلضاءة الشمسیة  )ي - 2 – 4(شكل 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 السابقالمصدر/  فكرة منظومة االلیاف البصریة لإلضاءة الشمسیة :)ح - 2 – 4(شكل 

  
 
 

 
 

 المصدر السابق/  التراكیب الخارجیة والداخلیة لمنظومة االلیاف البصریة لإلضاءة الشمسیة :)ط - 2 – 4(ل شك
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 الثاني تطبیق االطار النظري على المشروع :) 2 – 4( جدول 
المفردات  ت

 الرئیسیة
 التقییم المؤشرات الثانویة

 )المؤشر متحقق(

ـــــــــــرة  1 الفك
البیئیـــــــــة 
ــــــدأ  او مب

ط التخطـــی
 البیئي

منفصــل عــن المجــاورات بحكــم موقــع ووظیفــة وحجــم المشــروع، مــع معالجــات  /تجمیــع األبنیــة 
 .بیئیة متعددة لتعویض عدم االتصال بمجاورات

 
الموضــح  (SHC)الواجهــة االمامیــة الرئیســیة جنوبیــة شــــرقیة، تــم اســتثمارها بعنصــر  /التوجیــه 
ولى مع الموقع ومجاوراته والطـرق المؤدیـة الیـه، لكـن توجیه المبنى متجاوب بالدرجة االسابقَا، 

 .ذلك لم یتعارض مع استجابته للمتطلبات البیئیة
 

حمایة بیئیة تصمیمیة للمبنى من المؤثرات الخارجیـة  /غالف المبنى والسطوح المعرضة للشمس 
 وخاصـــًة اشـــعة الشـــمس، وفـــي نفـــس الوقـــت اســـتثمار لتلـــك االشـــعة فـــي حدیقـــة الســـطح ومـــنظم

 .(SHC) الحرارة الشمسي
 

مــع ان نســبة المســاحة المزججــة كبیــرة فــي الواجهــات وخاصــًة الرئیســیة،  /معالجــات الواجهــات 
استجابًة لرغبة الجهة المستفیدة، اال انها تحولت الى أداة او آلیة بیئیة لها دور إیجـابي لتعزیـز 

جمیـــع النوافـــذ  ،(SHC)) مســـيمـــنظم الحـــرارة الش(التهویـــة الطبیعیـــة فـــي الفضـــاءات المتاخمـــة 
مزدوجـــة التـــزجیج، تكوینـــات كتلیـــة للواجهـــة تـــوفر تظلیـــل ذاتـــي، كاســـرات شـــمس عمودیـــة فـــي 

 .الواجهات الجانبیة والخلفیة
 

ــة الــداخل بالخــارج  تواصــل بصــري مــع الخــارج، یوازیــه حمایــة للفضــاءات مــن الظــروف / عالق
وسـطي المفتــوح، معــزز باختراقــه بممــر ارضــي المناخیـة، ویوازنــه تواصــل وانفتــاح علــى الفنــاء ال

 .وجسور رابطة للطوابق العلیا
 

 ).تصمیمیاً (استخدام حدیقة السطح  /التسطیح 

 
یســتخدم كمواقـف ســیارات ومسـتثمر بشــكل جیـد لخدمــة متطلبـات المشــروع الوظیفیــة  /الســرداب 

 .والبیئیة والخدمیة وتكامل األداء لمنظومات المشروع

 
 صـــــــــــــیغ 2

تحقیــــــــق 
ـــــــــــرة  الفك

 البیئیة

 .مالئم بیئیًا ووظیفیاً  /االختیار  الموقع

 
 .جیدة ومتوازنة /االتصالیة الحضریة 
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 .متحققة بدرجة مناسبة /احترام بیئة الموقع 

 
كفاءة أداء عالیة، معالجات تصـمیمیة بیئیـة تقلـل الحاجـة  /الكفاءة وترشید االستهالك  الطاقة

 .سبة جیدةالى الطاقة بن

 
 معالجات التلوث

نســبة التشــجیر فــي الموقــع جیــدة، یضــاف الیهــا / النــاتج مــن االنبعاثــات والمخلفــات  -
 .حدیقة السطح) تصمیمیاً (التشجیر والمسطحات المائیة في الفناء الوسطي و

 
ًة إلنـــارة الســـرداب بضـــوء الشـــمس المنقـــول مباشـــر ) تصـــمیمیاً (متحققـــة / الطاقـــات المتجـــددة 

 .باستخدام االلیاف البصریة
 

 
 .غیر متحققة /الكفاءة وترشید االستهالك  المیاه

 
 إعادة تدویر المیاه 

 .غیر متحققة/ الرمادیة ألغراض سقي النباتات واستخدامات أخرى مناسبة  -
 .غیر متحققة/ الثقیلة كمعالجة بیئیة أولیة  -

 
لســد جــزء مــن الحاجــة لســقي حدیقــة ) تصــمیمیاً (قــة متحق /االســتفادة مــن میــاه االمطــار

 .السطح

 
 ).الثرموستون(متحققة بنسبة جیدة للمواد المحلیة  /مواد محلیة مستدامة  المواد

 
 .نسبة من مواد البناء للمشروع قابلة إلعادة التدویر /قابلیة إعادة التدویر 

 

لیة
اخ

الد
ة 

بیئ
ال

 

ــــاءة عالیــــة وبشــــكل متكامــــل مــــع الوســــائل  /التهویــــة واالنــــارة الطبیعیــــة  متحققــــة بكف
المیكانیكیــة والصــناعیة للطــابق األرضــي والطوابــق المتكــررة فوقــه لجمیــع الفضــاءات 
اإلداریــة والخدمیــة باالســتفادة مــن االطاللــة علــى الخــارج وعلــى الفنــاء الوســطي، امــا 

لة بشــبابیك والمســافة مســتغ) ســم 60(الســرداب فــان ســقفه مرتفــع عــن األرض بمقــدار 
باإلضــاءة الشمســیة المباشــرة  ) تصــمیمیاً (وســاحبات كهربائیــة، باإلضــافة الــى تزویــده 

 .المنقولة بواسطة االلیاف البصریة
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 / الحمایة من التلوث 

 .مستوى التلوث ضمن الحدود المقبولة/ داخل وخارج المبنى : بمصادره  -
 : بانواعه  -
o  ویات صحیة جیدة داخل الفضاءات، المحافظة على مست/ تلوث الهواء

االستفادة من الفناء الوسطي للتهویة الطبیعیة بالتكامل مع منظومة میكانیكیة 
 .كفوءة للتهویة والتكییف

o  الموقع هاديء وبعید عن مصادر الضوضاء، عزل صوتي جید / الضوضاء
بفضل الثرموستون الخفیف للقواطع والجدران، استخدام الزجاج المزدوج 

بیك والقواطع الزجاجیة، معالجة االرضیات والممرات وارضیات وجدران للشبا
 .القاعات والفضاءات المختلفة لتقلیل الضوضاء

o  معظم الفضاءات متوازنة المستوى بین اإلضاءة الطبیعیة / تباین االنارة
 .والصناعیة

 

) /  ة الهـــواءدرجـــة الحـــرارة، الرطوبـــة النســـبیة، حركـــ(/ الراحـــة الحراریـــة بكـــل مفرداتهـــا 
الفضـــاءات متوازنـــة حراریـــًا باعتمـــاد التكامـــل بـــین وســـائل التهویـــة والتبریـــد والتكییـــف 

 .الطبیعي والمیكانیكي
 

 الراحة النفسیة
باستثناء السرداب، ال یوجد أي فضاء اداري او خدمي / االطاللة على الخارج  -

ارج او الفناء مطل على منور خدمات، جمیع الفضاءات لها اطاللة على الخ
.الوسطي المفتوح  

مریحة ) / الشكل، المساحة، نسب االبعاد، مالئمة الوظائف(مواصفات الفضاء  -
 .نفسیًا بما یتالءم مع الوظائف مع تبني المقیاس اإلنساني

 

عیة
تما

الج
م ا

لقی
ا

 

وظیفـــة المشـــروع مرتبطـــة باألوقـــاف الســـنیة فـــي انحـــاء الـــبالد مـــن مســـاجد  / الثقافیـــة
 .ات، وبالتالي ارتباط ثقافي بالمجتمعات الحاضنة لتلك االوقافومزار 

 
الجانــــب االقتصــــادي لــــه خصوصــــیة فــــي هــــذا المشــــروع، الن وظیفتــــه  / االقتصــــادیة

 .تتطلب تمویل وادرة ألموال األوقاف وتنظیم یتداخل مع الجانب الثقافي

 
لجوانـــب االرتبـــاط التصـــمیم رغـــم طابعـــه المعاصـــر مســـتوفي /  الخصوصـــیة المحلیـــة

والتواصــل مــع الجــذور المحلیــة، بعیــدًا عــن االستنســاخ المباشــر، مــن خــالل توظیــف 
المفردات والعناصر المرتبطة بهذا الجانب، والسـیما الفنـاء الوسـطي وتعریـف المـدخل 

  .الى الشناشیل) ولو من مسافة(والتكوینات الزجاجیة المنوهة 

میة
صمی

الت
ت 

راءا
إلج

ا
 

المعماري المنتخب، مبنى الفناء الوسطي المفتـوح، كخیـار بیئـي معمـاري الطراز / -1
ــــه بعــــد  ــــع احتمــــال اهمال ــــالزم تصــــمیمیًا لمن ــــه التصــــمیم، مــــع اجــــراء ال یتمحــــور حول
االشــــغال، لــــذلك كــــان المحــــور الحركــــي الــــذي یختــــرق الفنــــاء فــــي األرضــــي والثــــاني 

هـة الثانیـة، الن البــدیل والثالـث، مشـكًال اغـراء للمسـتخدم الـذي یریـد الوصـول الـى الج
قطع ثالثـة أمثـال المسـافة اذا اختـار الممـر األیمـن او االیسـر، وهنـا یصـبح لالهتمـام 
بجمالیــــة وادامــــة المســــاحات الخضــــراء والمائیــــة والنافورتــــان، اكثــــر مــــن دافــــع مهــــم، 

 .فنضمن أداء الفناء لدوره الحیوي
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عـــالي (ســـتون القلیـــل الكثافـــة علـــى مســـتوى التنفیـــذ، فـــرض التصـــمیم مـــادة الثرمو / -2

للجــــدران والقواطــــع، بایجابیاتــــه المــــذكورة فــــي الوصــــف التحلیلــــي، وتمــــت ) المســــامیة
الحسابات االنشائیة على أساسها، وبالتالي ال مجال للمنفذ او رب العمل لتغییـر هـذه 
ـــًا  ـــم فـــي التفاصـــیل ابعـــاد عناصـــر الهیكـــل االنشـــائي عـــن الخـــارج تجنب الفقـــرة، كمـــا ت

) 3("الحراري، وتجنـب اسـتخدام الروافـد الكونكریتیـة واسـتبدالها بحدیـد زاویـة للتوصیل 
 .وثرموستون لتسقیف الفتحات، وتزجیج مزدوج للقواطع الزجاجیة والشبابیك

 

حدیقـة الســطح واالضــاءة الشمســیة للسـرداب بواســطة االلیــاف البصــریة، تحســب  /-3
بشــرط ان (ن بطریقــة او بــأخرى لصــالح التصــمیم، لكــن مــا یحســب علیــه، عــدم الــتمك

من فرض االلتزام بتنفیذها، فالتصمیم هو فن الممكن، كما هـو ) تكون مشروعة طبعاً 
  .الحال في السیاسة

درجــــــــــــة  3
االبــــــــداع 
او حجـــــم 

 التغییر

التصــمیم تقلیــدي كمبنــى اداري متنــاظر یتســم بالبســاطة الــى حــٍد مــا، كمــا ان اســتخدام الفنــاء  /
لحـال، ومـع ذلـك فـان اسـتهداف التصـمیم ألفضـل أداء بیئـي مسـتدام علـى لیس جدیـدًا بطبیعـة ا

مستوى التصمیم العام والتفصیلي، والبحث عـن حلـول ضـمن هـذا السـیاق، نقلـت المشـروع الـى 
تحویـل جّســد إمكانیـة  (SHC)) مـنظم الحـرارة الشمسـي(مستوى ابداعي ملحـوظ، مـثًال عنصـر 
 .لول المبتكرةمشكلة الى ُمحفِّز إلنتاج األفكار والح

 

4 

ات
الق

لعـــ
ا

 

 )  الجمالي –البیئي ( عالقة 
 متوسطة                       ضعیفة قــویة                                            

ــالتقییم، ولكنهــا تــوحي بشــيء مــن الصــراع لتحقیــق هویــة غیــر  * ــة للنقــاش وحتــى التنــاقض ب ذاتیــة قابل
  .واضحة المعالم

 )الوظیفي  –البیئي ( القة ع
 متوسطة                      ضعیفة قــویة                                            

 .تمكن التصمیم من تلبیة الجانب الوظیفي بدرجة مقبولة بقدر ارتباطه بالجانب البیئي* 

 
 ) االنشائي –البیئي ( عالقة 

 متوسطة                      ضعیفة قــویة                                            
كونكریــت (تمكـن التصــمیم مــن تغییـر وجهــة األداء الســلبي حراریــًا للهیكـل االنشــائي التقلیــدي * 

تجنـب التبـادل الحـراري مـع (باتجاه إیجابي من خالل معالجات تصـمیمیة للهیكـل نفسـه ) مسلح
خفیـــف الـــوزن مـــع قابلیـــة عـــزل (ثرموســـتون القلیـــل الكثافـــة ، یضـــاف الیهـــا اســـتخدام ال)الخـــارج
للجــدران والقواطـــع، وبالتــالي یـــنعكس ایجابــًا علـــى حســابات التصـــمیم االنشــائي لتقلیـــل ) افضــل

 .حجم وتسلیح الهیكل

 

 ) التكنولوجي –البیئي ( عالقة 
 ضعیفة            متوسطة           قــویة                                            

محلیـًا، الیـزال اسـتثمار التكنولوجیـا المتقدمـة فـي المبـاني فـي ادنـى مسـتویاته، وهـذا المشــروع * 
  .لم یشكل استثناء واضح من هذا الواقع

 ) السیاق الحضري –البیئي ( عالقة 
 ضعیفة     متوسطة                 قــویة                                            

طبیعـة الوظیفـة للمشـروع ال تتطلـب كثافـة عالیــة للمراجعـات، ولهـذا فـان الموقـع البعیـد نســبیًا * 
  .عن مركز المدینة، یتالئم مع متطلباته لالستفادة من هدوء الموقع وافضلیته البیئیة

 ) الثقافي –البیئي ( عالقة 
 متوسطة                       ضعیفة       قــویة                                      

اســـتخدام الفنـــاء الوســـطي المفتـــوح بأســـلوب معاصـــر، وتعریـــف المـــدخل، وتوظیـــف االشـــكال * 
 األساســـیة كـــالمربع والمســـتطیل بنســـب مالئمـــة علـــى مســـتوى المخطـــط والواجهـــات، مـــع بعـــض 
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ف التظلیـل الـذاتي وغیرهـا المیالنات واالنحناءات البسـیطة التـي تُبقـي الهیمنـة لالنتظـام، وتوظیـ

بغــض النظــر عــن الجــدل واالخــتالف فــي (مــن المعالجــات، توثــق االرتبــاط بالعمــارة اإلســالمیة 
، ممــــا یشـــجع االنتبــــاه الي توجـــه غیــــر عقالنـــي فــــي التعامـــل مــــع )تعریـــف العمــــارة اإلســـالمیة

 األوقاف
 ) االجتماعي والسلوكي –البیئي ( عالقة 

 متوسطة                      ضعیفة قــویة                                            
تشــجیع االهتمـــام بقضــایا البیئـــة واالســتدامة وتحویلهـــا الــى ســـلوكیات مجتمعیــة ملموســـة مـــن * 

  .خالل استثمار كل المنابر المتاحة، ومنها طبیعة المشروع والشرائح المعنیة به
درجــــــــــــة  5

 التكامل
  /االنشائیة وغالف المبنى والتكییف : لمنظومات الرئیسیة للمبنى وخاصةً تكامل األداء بین ا

 .متحقق بشكل جید من منطلق بیئي مستدام

 
  /تكامل األداء بین المفردات الثانویة داخل كل منظومة على حدة 

، التكییـــف )الهیكـــل مـــع الجـــدران والقواطـــع(متحقـــق بكفـــاءة فـــي اغلـــب المنظومـــات، االنشـــائیة 
 .)الطبیعي مع المیكانیكي والصناعي(ویة واالنارة والته

 
 نتائج التقییم للمشروع الثاني :)أ  - 2 – 4( جدول 

 ) 114( من )  76(  )ن ( وزن المؤشرات المتحققة 
 

 ) 38( من )  3(  )ال ( وزن المؤشرات غیر المتحققة 
ـــة  ـــر القابل ـــة أو غی وزن المؤشـــرات المجهول

 ) 38(  من)  0(  )؟ ( للفحص 

 %) 0( هامش الخطأ المحتمل 
 )غرفتان خضراوان ( % ) 67( النسبة المئویة  التقییم النهائي

 

خالصة تقییم المشروع الثاني  1 - 2 – 4  
حقق المشروع نجاح جید على كال المستویین المستهدفین في التطبیق، حیث كـان موفقـًا فـي توظیـف الفكـرة التصـمیمیة      

حول توظیف واقع الحال بإمكاناتِه المتاحة لتحقیق االستدامة البیئیة، وحقق مستویات جیدة في توظیـف الفكـرة  التي تمحورت
 .الرئیسیة وما یرتبط بها، وتفاصیل المعالجات التي تم توظیفها

 

   االستنتاجاتالنتائج و  – 5
بفنائـه الـداخلي وجدرانـه (ح كفـة المشـروع االول للمشـروعین یشـیر الـى تـرجی) السطحي(التقییم البیئي االولي المباشر او  -1

علـى المشـروع الثـاني الـذي ) الطابوقیة السمیكة وفضاءاته المتضامة الصغیرة نسبیًا وفتحاته الصغیرة وغیرهـا مـن المعالجـات
هــا مــن وغیر  منشــأ مــن هیكــل كــونكریتي وتحتــوي واجهاتــه علــى مســاحات زجاجیــة كبیــرةیحتــوي هــو اآلخــر فنــاًء داخلیــًا ولكنــه 

المواصــفات، اال ان دراســة المشــروعین وفـــق مــنهج علمــي اســتنادًا الـــى االطــار النظــري المقتــرح اثبـــت بلغــة االرقــام وبشـــكل 
 .واضح، نتیجة معاكسة لالنطباع او التقییم االولي المتوقع

ع الخاضــع لالختبــار اظهــر التطبیــق إمكانیــة اســتثمار االطــار النظــري المقتــرح فــي تشــخیص التوجــه الــذي یتبنــاه المشــرو  -2
والمبنـــي علـــى أســـاس بیئـــي مســـتدام، والفكـــرة فـــي حالـــة تشخیصـــها وعزلهـــا، وفـــي حالـــة امتالكهـــا لقیمـــة ذاتیـــة ضـــمن التوّجـــه 

، یمكـن تحویلهـا او اسـتثمارها لصـیاغة اسـتراتیجیة تصـمیم بیئـي مسـتدام، سـواء ألغـراض ربطهـا )البیئي المستدام(المستهدف 
ن هویتِه او شخصیتِه التصمیمیة الممیزة، او ألغـراض اسـتثمارها فـي مشـاریع أخـرى مماثلـة بالمشروع لتكون جزء مشخص م

او مغــایرة، كمــا اظهــر إمكانیــة تقیــیم األداء البیئــي المســتدام للمشــروع، بغــض النظــر عــن مــدى نجــاح المشــروع فــي توظیــف 
 .الفكرة البیئیة او االستراتیجیة المتبناة
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قدیمــة او محاكــاة نمــوذج تراثــي، یجــب ان یكــون مســتند الــى معرفــة كافیــة  تقلیدیــة أســالیب ان اتخــاذ المصــمم لقــرار تبنــي -3

واســتیعاب جیــد لكــل مفــردات المرجــع المســتهدف، لتجنــب الوقــوع فــي أخطــاء تصــمیمیة قــد یصــعب تــداركها او حلهــا الحقــًا، 
تــى فــي حالــة رغبــة المصــمم او المســتفید باإلضــافة الــى خســارة الكثیــر مــن اإلیجابیــات المهمــة التــي یمكــن االســتفادة منهــا، ح

باالبتعاد عن األسالیب المعاصرة لسبب او آلخر، واال فإن التهجین بین القدیم بعد هضمه واستیعابه وبین الحـدیث بإمكاناتـه 
 .التكنولوجیة وخیاراته المتعددة، یمكن ان یقدم بدائل غایة في االبداع وكفاءة األداء
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