Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol. 19 (2020), Issue 1, Pages 13-24
Contents available at Iraqi Academic Scientific Journals

Iraqi Journal of Architecture and Planning

المجلة العراقية لهندسة العمارة والتخطيط
Journal homepage: www.IQJAP.org

Sustainability Systems in Architecture.
.نظم االستدامة في العمارة
Abdullah Saadoon Salman a *, Tuqa Mahmood Hameed b
a
b

Department of Architectural Engineering, University of Technology, Baghdad, Iraq.
Ministry of Construction and Housing and Municipalities and Public Works , Engineering Construction office.

Submitted: 13/09/2019

Accepted: 20/01/2020

Published: 25/01/2020

KEYWORDS

ABSTRACT

Systems, Sustainability,
Architecture.

The research deals with the concept of sustainable systems as one of the influencing
concepts in the process of architectural design, as it is defined as "the integration of natural
systems with human patterns according to a multi-dimensional design approach to give
continuity and uniqueness to production", and thus the research problem is determined in
(developing a comprehensive theoretical perception of sustainability systems in
architecture And its relationship to architectural design). The research aims to clarify the
strategy of sustainable architecture systems as well as its principles and dimensions, and
accordingly the research assumes that the indicators of sustainable systems have a positive
impact on the formulation of architectural texts. For the purpose of addressing the research
issue and achieving the goals of research and checking its hypothesis, a knowledge
framework was first built, then a comprehensive theoretical framework for sustainable
architecture systems extracted from architectural and supportive theses to embody it in its
final form in three main indicators, namely: the strategy of sustainable architecture
systems, the principles of sustainable architecture systems, and dimensions Systems for
sustainable architecture, then an exploratory study assesses the level of quality, and finally
a set of conclusions was reached that stipulated a relationship relationship between the
"architecture systems and sustainability systems duality", and from both sides:
"engineering, and functional"; given their impact as environmental approaches and
Bioclimatic and ecological, as its philosophy lies in its simulations of natural systems,
formally and practically, which coordinates the spatial relations between the building and
the surrounding environment and ensures its permanence.

الكلمات المفتاحية

الملخص

. العمارة، االستدامة،النظم

 إذ تعرف على انها،يتناول البحث مفهوم النظم المستدامة كأحد المفاهيم المؤثرة في عملية التصميم المعماري
،""تكامل االنظمة الطبيعية مع االنماط االنسانية وفق منهج تصميمي متعدد االبعاد إلعطاء االستم اررية والتفرد للنتاج
.)وبذلك تتحدد المشكلة البحثية في (قصور التصور النظري لنظم االستدامة في العمارة وعالقتها بالتصميم المعماري
 وبناءا عليه يفترض البحث,ويهدف البحث إلى توضيح استراتيجية نظم العمارة المستدامة فضال عن مبادئها وأبعادها
 ولغرض معالجة القضية البحثية وتحقيق.أن لمؤشرات النظم المستدامة أثر ايجابي في صياغة النصوص المعمارية
 ثم أطار نظري شامل لنظم العمارة المستدامة استخلص،أهداف البحث والتحقق من فرضيته تم أوال بناء أطار معرفي
 استراتيجية نظم: وهي,من الطروحات المعمارية والطروحات الساندة ليتجسد بصيغته النهائية في ثالثة مفردات رئيسية
 ثم عمل دراسة استكشافية تقيم مستوى، وابعاد نظم العمارة المستدامة، ومبادئ نظم العمارة المستدامة,العمارة المستدامة
, وأخي ار تم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات التي نصت على وجود عالقة تعالقية بين ثنائية "نظم العمارة,جودتها
 والوظيفية"؛ نظ ار ألثرهما كمداخل بيئية وبيومناخية وايكولوجية إذ تكمن, "الهندسية: ومن الناحيتين,"ونظم االستدامة
فلسفتها في محاكاتها للنظم الطبيعية شكلياً وعملياً مما ينسق العالقات الفراغية بين المبنى والبيئة المحيطه به ويضمن
ِ
.ديمومته
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ِ
عملياته وفق عالقات رياض ييية فضي يالً عن
المقدمة :تعد النظم أداة فاعلة في تيس ييير التص ييميم المعماري إذ ترفع من جودته وتض ييبط مجمل
ِ
تكامله كسييلسييلة متشيياكلة مع النظم االخرى الداخلية والخارجية المحيطة به في بنية متكاملة .بينما تعني االسييتدامة في العمارة "مجموعة من
المبادئ البيئية واالجتماعية واالقتصي ي ييادية المنظمة وفق قواعد هندسي ي ييية تقوم العملية التصي ي ييميمية بمسي ي ييتوياتها الثانية والثالثية االبعاد؛ حيث
تتقاطع مع عمليات التشكيل والتوزيع الفضائي فضال عن الحركي دون تجاهل الحاجة الجمالية والنفسية واألمنية مما يحقق الحفاظ المستدام
لألبنية واألخر .وقد تناولت عدة د ارسي ي ييات وبشي ي ييكل خاص في حقل العمارة مفهومي النظم واالسي ي ييتدامة ,إال أنها تناولت نظم االسي ي ييتدامة في
العمارة بش ييكل مقتض ييم أو ض ييمني ,وتكمن أهمية الموض ييول في قدرته على االرتقاء بالمجتمع عموما والس ييمو في المهنة خص ييوصي ياً ,ف ذ ما
سي ي ييادت نظم العمارة المسي ي ييتدامة تجلت ادليات والمبادئ واالبعاد الحاكمة للممارسي ي ييات التصي ي ييميمية والتنفيذية؛ ومن ثم تكون عنها نصي ي ييوص
معمارية مالئمة لألخر .لذا تمثلت مشييكلة البحث في (قصو ر التصو ر النظري لنظم االسووتدامة في العمارة عالقتها بالتصووم م المعماري),
وعليه يهدف البحث إلى توض يييح اس ييتراتيجية نظم العمارة المس ييتدامة فض ييال عن مبادئها وأبعادها ،وأخي ار تمثل هيكل البحث بخمس يية محاور
اختص أولها بد ارسيية المفاهيم األسيياسييية للبحث "النظم ،واالسييتدامة ،والنظم المسييتدامة" ،والثاني :تضييمن بناء اإلطار المعرفي لنظم العمارة
المسيتدامة ،وركز الثالث على بناء اإلطار النظري من خالل تحليل األدبيات والد ارسيات السيابقة ،أما الرابع  :فتناول عمل د ارسية اسيتكشيافية
تقييم مستوى جودة نظم العمارة المستدامة ،خامسا وأخي ار  :تضمن طرح االستنتاجات والتوصيات.
 -1المح ر األ ل :اإلطار المفاه مي للبحث.
يناقش المحور مفهومي النظم واالستدامة في محاولة لفهم ماهية النظم المستدامة في العمارة .
 1-1مفه م النظم :ت ضح الفقرة النظم من جانب ن رئ س ن ,هما :

 النظم لغ ًة اصووووطالحاً :تشي ي ييتق النظم لغوياً من الفعل نظم ,ينظم أي الجمع .أما اصي ي ييطالحاً فهي " مجموعة من العناصي ي يير او النظم

الثانوية ال تقل عن ثالثة ترتبط بعالقات وتحكمها القواعد ,ويتحقق النظام بهدف ويتفاعل ضمن حدود معينة" (.)Ali,2014,p.3

 النظم في العمارة :هي تعريم لمص ي ي ييطلح (التنميط –النمطية) او (التعديل) ,وتعني "الميزان الذي يحكم التص ي ي ييميم المعماري بتناسي ي ي ييم

معين ,وتؤثر في وحدة األشياء النمطية للمبنى سواء المساقط االفقية او العمودية" ,وتخضع النظم المعمارية الى ضوابط "تشكيلية ,ووظيفية,
وانشي ي ي ي ييائية " ,وتقوم نظمها الرئيسي ي ي ي ييية والثانوية على ركيزتي الترابط الداخلي واالسي ي ي ي ييتقالل في البنية ,كما تشي ي ي ي ييترط االدراك للبيئتين العم ارنية

والمعمارية فضي ي ي يالً عن ايكولوجية المكان مما يض ي ي ييمن توافق وظائف المبنى والمتطلبات البيئية مع احتياجات المس ي ي ييتخدمين والقيم الجمالية؛
وبيذليك تنخفض تكلفية النظيام وتوثق ديمومت ِيه ( .)Bahamam,2013,p.27-31مما سوووووووووبح متن طر التعر اإلجرائي لمفه م النظم

المعمار ة على انها "ت ان متتامل تضوووووومن مجم عة من العناصوووووور المتداطلة المترابطة بعالقا تبادل ة مه تلة ب عي قصوووووود ة فقاً

لضو ابط "هندسووة تيووت ل ة,

ظ ف ة ,انيووائ ة ,ب ئ ة ,جمال ة" في ال حدة البنائ ة النمط ة تعتس االثر التأث ر النسووبي المتبادل ب ن

المبنى الب ئة المح طة به".

تدامهَ بمعنى طلم
وم َ
دام الشي َ
أدامهَ وا هس ي َ
دام و َ
وي َ
ييء َي َد َ
 2-1مفه م االسووتدامة  :يعود االصييل اللغوي لمفهوم االسييتدامة الى الفعل (دوم) اي َ
بقاءهَ واستم اررهَ ( ,)Naeem,2014,p.2أما اصطالحا فهي "قدرة النظام االيكولوجي في الحفاظ على العمليات والوظائف والتنول واإلنتاجية
للحاضي يير والمسي ييتقبل ضي ييمن إطر تصي ييميم االنظمة االنسي ييانية المماثلة لالنظمة الطبيعية ,إذ تتصي ييف بانها "متوازنة ,ومتجددة ذاتيا ,وقابلة إلعادة

التدوير إذ تعمل المواد كعناص يير تش ييترك بعالقات تدور خالل النظام فضي يالً عن تكيفها مع الش ييروط المحلية ( .)Python,2006,p.1مما سووبح
متن طر التعر

اإلجرائي لمفه م االسووووووتدامة في العمارة على أنها االسووووووتثمار العقالني لانظمة الطب ع ة الم ارد م ر المسووووووتنف ة في

عمل ة التصم م باستعمال المط لة المعرفة التقن ة للمساهمة في بناء نظم معمار ة منسجمة مع الب ئة.
 3-1مفه م النظم المسووتدامة في العمارة  :وتعني تكامل االنظمة الطبيعية مع االنماط االنسييانية وفق منهج متعدد االبعاد إلعطاء االسييتم اررية
والتفرد للنتاج؛ إذ تبحث عن االس ي ي ي ييتراتيجيات العقالنية التي تحاول تطبيع المجتمع مع النظم الطبيعية بوص ي ي ي ييفه نظاما متكامال يحافظ على توازنه,
وتس ييتلزم حدوث تغير ناتج من ازاحة فكرية او تحوالت جوهرية مما يؤول إلى بلورة فكرة التص ييميم المس ييتدام كنظام واحد يعمل للكل إذ ان أي مبنى
يشيد على اساس مستدام ال يكون جيداً من الناحية الوظيفية بدون تفاعل النظام التحتي مع االنظمة المشكلة للمبنى وجميعها يحظى بنفس األولوية
14
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( .)Python,2006,p.3-8وتتضييمن نظم العمارة المسييتدامة اربعة توجهات رئيسييية ,وهي :أ ال التصييميم المحاكي للطبيعة ( Biomimicry
 ,)Designويعنى بالطبيعة كمصدر الهام من حيث الشكل والعمليات (الوظائف) مما يؤهلهَ الستنباط آليات التصميم المستدام  .ثان ا التصميم

البيئي اإلص ي ي ي ي ي ييالحي ( ,)Restorative environmental designويس ي ي ي ي ي ييتند على تقويم األنظمة االيكولوجية والمجتمعية معا ودمجها في

النصيوص المعمارية المنتجة للحد من البصيمة االيكولوجية السيلبية مرتكزة بذلك على المسيؤوليتين األخالقية والقانونية .ثالثا التصيميم التجديدي
( ,)Regenerative Designويقوم على اشي ي ي ي ي ي يراك األنظميية الطبيعييية كييأداة إنتيياجييية في توليييد العمييارة ,ويش ي ي ي ي ي ييترط فهم آلييية عمييل المنظوميية
االيكولوجية .رابعا التصميم المحم للطبيعة ( ,)Biophilia designويعنى بدمج الطبيعة بما تتضمنه من عناصر وموارد واشكال مع العمارة
كوسيلة لترجمة حاجة االنسان (المستخدم) البيولوجية لالتصال مع الطبيعة .)Ramadan & Ali,2018,p.44-45( .
تضح مما سبح ج د عالقة ب ن المتغ ر ن "النظم ,االستدامة" في العمارة؛ إ ان النظام نسح العالقا الفرام ة ب ن المبنى

الب ئة المح طه به فقاً الى الت جها "المحات ة للطب عة المحبة لها ,االصوووالح ة ,التجد د ة" ,مما برل الحاجة المعرف ة لبناء إطار

معرفي ح ل نظم العمارة المستدامة تتقصى لك ،ه ا ما س تم دراسته في المح ر الثاني من البحث.
 -2المح ر الثاني :اإلطار المعرفي للبحث.
يناقش المحور نظم العمارة المستدامة من حيث ثالثة جوانم ,وهي :فلسفتها ,واساليبها ,ومعايير تقيمها.

 1-2فلسفة نظم العمارة المستدامة :تقوم على العالقة الثالثية بين "الطبيعة ,واالنسان ,والبيئة المشيدة" ,إذ تحاكيها بعملية التصميم وتعيد
تركيم عناصي ي ي ييرها االنتقائية فض ي ي ي يالً عن نمذجتها عبر سي ي ي ييلسي ي ي ييلة من العمليات النقدية مراعية بذلك كل من "المظهر ,والجوهر" بغية تكوين
تصييميم إنسيياني .وتمايز فلسييفياً بين التصييميم المسييتدام ( )Sustainable Designوالتصييميم األخضيير( )Green Designإذ تعد ثانيهما
ِ
لمحدوديته بالجانم البيئي فقط ( .)Al-Jawadi,2018,p.2وتعدد مدخالت نظم العمارة المسي ي ي ي ييتدامة ,وهي :أوال
جزء من المسي ي ي ي ييتدام؛ نظ اًر
المدخل البيئي ( ,(Environmental Approachإذ يقوم على تصي ي ي ي ي ي ييميم توافقي بين المبنى والبيئة الطبيع ية عبر التشي ي ي ي ي ي ييكيل الخارجي
والداخلي للمبنى محداً بذلك من البصييمة السييلبية .وثانيا المدخل البيومناخي ) ,(Bioclimatic Approachويعنى بتوجيه المبنى وتصييميم
واجهاته وفقاً لحركة الش ي ي ي ي ييمس واتجاه الرياح الس ي ي ي ي ييائدة محققا بذلك الراحة الح اررية للش ي ي ي ي يياغلين .وثالثا المدخل االيكولوجي ( (Ecological
 ,Approachويعنى بتصي ي ي ي ي ي ييميم العالقي يية بين الي ييداخي ييل والخي ييارج للمبنى محي يياكي ي ياً بي ييذلي ييك عالقي يية الكي ييائن الحي ببيئتي ي ِيه وموازن ي ياً بينهمي ييا
( .)Aqba,2007,p.207-209وتشير الطروحات ان محاكاة هذه المداخل يكون على نمطين ,وهما:
 النمط اليتلي :ويعنى بمحاكاة المصمم للبنى السطحية (القشرة) بصورة مباشرة كنسخ او غير مباشرة كحوار مبدل بين األصل وصور ِ
ته,
ويحدث السبام دينية او فكرية او غريزية.

 النمط العملي  :ويعنى بمحاكاة المصمم للبنى العميقة (اللم) كاساس علمي بصورة نمذجة "عضوية او ديناميكية او هندسية" قائمة على
عالقات جديدة فاسحاً بذلك المجال لالبدال واالبتكار والتواصل والكشف عن الحقائق .

واخي اًر البد من اإلش ي ي ييارة الى مقومات نظم العمارة المس ي ي ييتدامة ,وهي :الحفاظ على الطاقة ,والتكيف مع المناخ ,والترش ي ي يييد العقالني

للموارد ,وتصي ييميم بيئة صي ييحية داخلية وخارجية ,وحماية الموقع ( .)Ali,2018,p.6-7نطلص مما سوووبح أن نظم العمارة المسوووتدامة تعنى
بمحاتاة النظم الطب ع ة يتل اً عمل اً عبر مدطال ب ئ ة أ ب مناط ة أ ا ت ل ج ة مما ضمن د م مة النص ص المعمار ة المنتجة.
 2-2أسال ب نظم العمارة المستدامة :توضح الفقرة اسلوبين يعتمدهما المصمم بغية تحقيق أهداف نظم العمارة المستدامة ,وهما:
 أسوووول ب محاتاة النما م المسووووتمدة من نظم الب ئة الطب ع ة :ويعنى بترجمة المعمار للتقارم اإلنسي ي يياني المتأصي ي ييل في النظم الطبيعية
ونقلها الى تصياميم االبنية المشييدة ,ولها بعدين :أولهما عضيوي ) ,)organicوهو تصيميم قائم على تعالق المبنى والبيئة الطبيعية معا.

وثانيهما محلي ( ,)Vernacularوهو تصييميم قائم على صييهر ثقافة المتجمع في البيئة الطبيعية والمشيييدة (المبنى) وبذلك يقضييى على
ظاهرة الالمكان ))Alawun,2017,p.45-46( . (placelessness

15
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 أسوووول ب ت ظ التتن ل ج ا الحد ثة في تصووووم م نظم مسووووتحدثة مت افقة ب ئ اً :ويعنى بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تص ي ييميم مبنى
ِ
يتخدامه
ذكي يتوافق مع التغيرات البيئية ,إذ يعتمد المعمار على الطاقات المتجددة والمواد البنائية القابلة إلعادة التدوير فض ي ي ي يالً عن اسي ي ي ي
تقنيات النانوتكنولوجي ) (Nanotechnologyلتحسين خصائصها ,كما يمكن استحداث خامات جديدة عبر إضافة الياف البوليستر او
االلياف الزجاجية المغلفة بمادة التلفون؛ نظ ار لمقاومتهما العالية.)Abu al Azm,2018,p.714-715( .
تضووووووح من الطر الم ت ر نفاً افضوووووول ة محاتاة النظم الطب ع ة؛ نظ ارً التسووووووامها بالحتم ة العمران ة المعمار ة ,تما انها لم
تقتصوور على النلعة الب ئ ة في اطار ضو ح احادي الجانب انما ضوومنتها المجتمع للحد من الع لمة ,قد علل محاتاة نظم التتن ل ج ا
لك؛ لما فرته من تقن ا انيائ ة ب ئ ة محل ة.
 3-2معا ر تق م نظم العمارة المسوووتدامة :تختلف معايير تقييم النظم المس ييتدامة إذ ان تقييس األبنية القائمة مختلف عن الجديدة ,كما ان
جميع النظم المعيارية تتض ي ييمن اكثر من نظام تقيمي بحس ي ييم وظيفة المبنى .وس ي ييتوض ي ييح الفقرة اهم تتلك المعايير على المس ي ييتويين العالمي
والعربي كالتالي)Naeem,2015,p.144-145( :
 معا ر  : LEED-NCإذ تقيم مدى التزام األبنية بأسييس التصييميم المسييتدام المتفرعة لعدة جوانم لكل منها وزن نسييبي ,وهي :تصييميم
الموقع المسييتدام ( ,)%16.2وكفاءة اسييتخدام المياه ( ,)%11وكفاءة الطاقة ( ,)%28والمواد ومصييادرها ( ,)%12وجودة البيئة الداخلية

( ,)%15.5والنقل ( ,)7.3%واالبتكار في التصميم( , )8%والوعي والتعليم (.")2%
 معا ر  : PVRSإذ تقيم مدى التزام المعمار والمس ييتخدم بممارس يية االس ييتدامة كنظام بدأ من مرحلة التص ييميم الى التنفيذ واالش ييغال وفقاً
لسييبعة جوانم ,وهي :التصييميم المتكامل ( ,)%11وتصييميم األنظمة الطبيعية ( ,)%5والجودة الصييحية ( ,)%16وكفاءة اسييتخدام المياه

( ,)%23ومصادر الطاقة المتعددة ( ,)23%ومواد البناء ( ,)19%والتصميم االبتكاري (.)3%

مما سووووووبح من طالل اسووووووتعراي معا ر تق م نظم العمارة المسووووووتدامة على المسووووووت ن "العالمي ) ,(LEED-NCالعربي
) "(PVRSالم ت رة نفاً ,نجد أنها قد اطتلف في بعي المفاصوووول ايووووترت بأطر  ,على الرمم من ت نها ت فر قاعدة معرف ة مجاال
مناسوووباً متن اسوووتثمارء لبناء إطار نظري ,اال انها لم تقدم نظرة معرف ة دق قة عن اسوووترات ج تها مبادئها ابعادها؛ عل ه برل الحاجة
إلى دراستها في المح ر الثالث من البحث.
 -3المح ر الثالث :بناء اإلطار النظري.
يتناول هذا المحور طرح مجموعة من الدراسات السابقة العالمية والعربية ,والتي ناقشت ماهية نظم العمارة المستدامة كثنائية (فلسفية -
تصييميمية) إذ تعدها المعيار االسيياس الموازن بين ثالثية التصييميم كاسييتراتيجية وفقاً لألطر الفلسييفية بما تتضييمنه من ابعاد ومبادئ مسييتدامة
بغية استخالص مفردات اإلطار النظري الرئيسة والثانوية وقيمها الممكنة.
 1-3دراسووة محمد عبد السووم ع" ،د ر عمارة المسوواجد في تأص و ل مفاه م االسووتدامة (مفه م التري و د) في المدن العرب ة المعاصوورة"،
.2016
تطرقت الد ارس ي يية الى العوامل المؤثرة في ترش ي يييد اس ي ييتهالك طاقة األبنية المس ي ييتدامة ,وهي :أوال اإلض ي يياءة الطبيعية ,إذ ان تص ي ييميم
إضي ي يياءة متوازنة من حيث الكم والكيف يتوقف على تصي ي ييميم الفتحات ونول السي ي ييقف .وثانيا سي ي ييائل التظليل ,ومنها :التشي ي ييكيل الكتلي للمبنى,
وكاس يرات الشييمس ,وتصييميم الحدائق (.)Landscapeوثالثا المواد البنائية ,ومنها :القرميد الشييمسييي ( (Solar tilesفي السييقوف ,والطابوق
الص ي ييوفي ) )Wool Bricksللجدران ,والزجاج الثنائي ( (Double glassللنوافذ .ورابعا األلوان ,إذ تفض ي ييل األلوان الفاتحة والس ي يييما اللون
األبيض والرمادي على األلوان الغامقة؛ ألثرها في عكس اشييعة الشييمس وتقليل الحمل الحراري للمبنى .كما حللت الد ارسيية مبادئ االسييتدامة
وفقا لنظمها الثالثة كاالتي:
 مبادئ نظم االستدامة الب ئ ة :وتعنى بالحفاظ على الطاقات والموارد والمياة ,والتعامل مع التطور التقني.

 مبادئ نظم االستدامة االجتماع ة :وتتضمن الخصوصية ,والهوية ,وتحقيق األمن واألمان ,والتوافق المكاني /االنتمائية.
 مبادئ نظم االستدامة االقتصاد ة :وتتضمن إعادة التدوير ,والتوسع المستقبلي ,والمشاركة في التصميم.
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وأخي ار توضح الدراسة بعض تقنيات نظم التكنولوجيا المستدامة ,ومنها :نظم االستشعار ,ونظم التحكم ادلي .نستطلص مما سبح
أن الدراسة استنبط

ل ا التري د في العمارة المستدامة من طالل دراسة الع امل المؤثرة ف ها فضالً عن مبادئها.

 2-3دراسة عال محمد سم ر ,اقتصاد ا التصم م المعماري الداطلي المستدام.2012 ,
وضي ييحت الد ارسي يية دور التصي ييميم اإليكولوجي في الحفاظ على الطاقات والموارد؛ نظ اًر السي ييتم اررية التصي ييميم المسي ييتدام في مراحلة
الثالثة ,وهي":التصميم ,والتنفيذ ,واالشغال" .وتمايز الدراسة بين التصميم المسبق ( )Advance designوالتصميم الجديد ()new design

موضي ييحة صي ييعوبة المسي ييبق لتضي ي ِ
يمنه اربعة عمليات أسي يياسي ييية ,وهي" :االقتالل ,والمعالجة ,والتصي يينيع ,والنقل" فض ي يالً عن عمليات التصي ييميم
اإليكولوجي ,بينما يعنى الجديد بالتص ييميم االيكولوجي عينهَ ويتض ييمن مس ييتويين أولهما الحض ييري المرتكز على "تفهم المكان ,والتواص ييل مع

الطبيعة ,وتفهم األثر البيئي ,وتفهم المستخدمين" ,وثانيهما المعماري المرتكز على أربعة عناصر أساسية ,وهي:
 الج دة  :وتشمل جودة "الرؤية ,والصوتيات ,والتهوية ,والعزل".

 التتامل  :وتعنى بعالقة الجزء والكل معتبرة جميع عنصر التصميم مؤثرة في المبنى والبيئة.
 التفاءة  :وتشمل كفاءة استخدام "الطاقات ,والموارد ,والمياه".

 المالئمة  :وتعنى بالتوافق مع البيئة المحيطة من حيث الموقع الجغرافي والظروف المناخية.

واخي اًر بينت الد ارسي ي ي يية فيما يخص مرحلة االشي ي ي ييغال ديمومة العمليات المسي ي ي ييتدامة إذ يخضي ي ي ييع المبنى الى لعمليتين ,وهما" :معالجة

النفايات ,والصيييانة" .نطلص مما سووبح أن التصووم م اال ت ل جي ت ن اما مسووبح ا جد د ,تالهما تضوومن رت لت ن حضوور ة معمار ة
تتيعب تتداطل في مراحل التصم م التنف

االيغال.

 3-3دراسة  ,Gunawan Tanuwidjaja & Lo Leonardoالتصم م المعماري المستدام في إند ن س ا :االستجابة للتحد ا الب ئ ة
الحال ة.2011 ,
وضييحت الد ارسيية إطار السييتراتيجية التصييميم المعماري المسييتدام يسييتجيم للظروف االقتصييادية واالجتماعية ويتصييدى للتحديات
البيئية ,مركزة على أربعة نظم فرعية ,وهي  :أوال النظم األمنية ,وتعنى بجانبي احدهما تصي ي ييميم الهياكل االنشي ي ييائية ادمنة واألخر التصي ي ييميم
اد من من الكوارث الطبيعية ومنها ":الزالزل ,الفيض ي ي ييانات ,األعاص ي ي ييير ,الصي ي ي يواعق ,الحرائق" .ثانيا النظم القانونية ,إذ توفر وض ي ي ييع قانوني
للتصي ي ييميم والبناء ك صي ي ييدار الشي ي ييهادات وتص ي ي يريح البناء .ثالثا النظم المسي ي ييتقبلية ,وتعني بقدرة التصي ي ييميم على التكيف للتحديات البيئية عبر
"الحذف ,او اإلضي ي ييافة" .رابعا النظم الجمالية ,وتعنى بالحفاظ على القيم الهندسي ي ييية واهمها" :التناسي ي ييم ,والتناس ي ي ييق"  .نطلص مما سوووووبح ان
الدراسة سع حد د استرات ج ة التصم م المستدام للحد من استهالك الم ارد عبر مجم عة من النظم الفرع ة ,اهمها :النظم األمن ة,
النظم القان ن ة" ,ب نما طصوووصووو النظم الجمال ة تلل ة للحفاظ على ال ائقة المعمار ة في ح ن رتل النظم المسوووتقبل ة على اسوووت عاب
التغ ار المؤثرة في المبنى س اء اتان داطل ة ا طارج ة .
 4-3دراسة ",Ann Thorpeد ر التصم م في االستهالك المستدام".2010 ,
تناولت الد ارسيية أسيياليم تنظم التصييميم المسييتدام للحد من االسييتهالك وفق جدولة علمية تعنى بثالثة محاور ,وهي  :أوال التصييميم

البيئي ,وتعنى بتنظيم عملية تصييميم المبنى وفقا الى البيئة المحيطة به معتبرة التصييميم ركيزة لكل من اإلشييكالية االسييتهالكية وحلها مسيتندة
بذلك على معايير التص ي ييميم المس ي ييتدام العالمية ,وابرزها " "LEEDفض ي ييال عن المعايير االنش ي ييائية والتقنية  .ثانيا التص ي ييميم النفس ي ييي ,وتعنى
بترجمة االحتياجات المادية والنفسي ييية للمسي ييتخدمين في التصي ييميم النهائي للمبنى مرتكزة بذلك على التصي ييميم البطيء ( )Slow designمما
يحقق االس ييتقرار الض ييمني الس ييتيعابه المتغيرات ,والتص ييميم التعاوني) (Cooperative designنظ اًر الشي يراك المس ييتخدمين فيه عبر ارائهم.

ثالثا التصميم االجتماعي ,وتعنى بتنظيم عملية تصميم المبنى وفقا الى سوسيولوجية المجتمع مرتكزة بذلك على آليات محاكاة ذات المجتمع
وتار ِ
يخه رقمياً وجرافيكياً .نستطلص مما سبح ان تنظ م التصم م المستدام تضمن ثالثة انطقة رئ س ة ,هي:التصم م الب ئي القائم على
المعا ر ,التصم م النفسي القائم على سترات ج تي االبطأ التعا ن ,التصم م االجتماعي القائم على ل ة المحاتاة.
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 5-3دراسة اللب دي" ،مبادئ االستدامة في العمارة التقل د ة فح المنظ ر االسالمي".2008 ،
تناولت الدراسة ابعاد نظم العمارة المستدامة وفق المنظور اإلسالمي ,وهي :أوال نظم االستدامة البيئية ,وتعني مفارقة األرض التي
وجدت لإلنس ي ي ييان بمظهر حس ي ي يين الئق لألجيال المس ي ي ييتقبلية عبر عالقتين :اولهما التس ي ي ييخير ,اي تس ي ي ييخير ا

(سي ي ييبحانه وتعالى)

لمكونات االرض

يالته في تعميرها .وثانيهما الوس ييطية ,أي اعتدال المعمار كجزء من المنظومة االيكولوجية في اس ي ِ
لمس يياعدة االنس ييان على اداء رس ي ِ
يتفادته من

البيئة مادياً وروحياً وفقاً لخمس ي ي ي ي ي يية مبادئ ,وهي :الحفاظ على البيئة ,والحفاظ على الهواء ,والحفاظ على المياة ,والحفاظ على المس ي ي ي ي ي ييطحات
الخضي ي ي يراء ,والحفاظ على الموارد .ثانيا نظم االس ي ي ييتدامة االجتماعية ,وتعنى بتكافل المجتمع في مدن مت ارص ي ي يية تتجس ي ي ييد فيها القيم االخالقية
الربانية واإلنس ييانية وفقاً لمبدأين ,وهما :الوحدة في المظهر ,واالختالف في الجوهر .ثالثا نظم االس ييتدامة االقتص ييادية ,وتعنى بتقنيات ترش يييد
االسي ييتهالك ,ومنها" :اعادة التدوير ,والطاقات المتجددة" ,فضيي يالً عن ارتباطها بنوعين سي يياندين من النظم ,وهما :نظم االسي ييتدامة اإلنشي ييائية,
ونظم االسي ي ييتدامة التكنولوجية .نسووووتنتا مما سووووبح إن االسووووتدامة نمط تفت ر سووووائد في المجتمعا اإلسووووالم ة ,إ طبح المفه م بابعادء
الرئ سووو ة "الب ئ ة ,االجتماع ة ,االقتصووواد ة" فقاً السووول ب عف ي تلقائي رتتل على الق م األطالق ة ,علل بنظم فرع ة سووواندة تط ر
عبر اللمن ,هي :النظم التتن ل ج ة ,النظم االنيائ ة.
 6-3دراسة الع س ي ،اقتصاد ا التصم م الب ئي.2007 ،
طرحت الدراسة العالقة الوثيقة بين التصميم المستدام والحفاظ على الطاقة ,مشيرة ان النظم المستدامة تحد من استهالك الطاقات
من ثالثة جوانم ,وهي " :المبنى ,النظم ,والشي يياغل" .كما حللت الد ارسي يية التصي ييميم المسي ييتدام كاسي ييتراتيجية مناخية تتضي ييمن ثالثة مسي ييتويات
معمارية ,وهي  :أوال التص ي ييميم المس ي ييتدام على مس ي ييتوى كتلة المبنى والمس ي ييقط االفقي ,ويعنى بتص ي ييميم "الحدائق ( ,)Landscapeوالمداخل
المسي ييقفة ( ,)Roofed entrancesوقنوات التهوية ) ,"(Ductsفضي ييال عن توجيه المبنى وتشي ييكيله .ثانيا التصي ييميم المسي ييتدام على مسي ييتوى
الغالف الخارجي للمبنى ,ويعنى بتص ي ييميم "الس ي ييقوف الخضي ي يراء ( ,)Green roofsوالجدران والس ي ييقوف المزدوجة ( Double walls and
 ,)roofsووس ي ي ييائل التظليل ( .)Means of shadingثالثا التص ي ي ييميم المس ي ي ييتدام على مس ي ي ييتوى الفتحات الخارجية للمبنى ,ويعنى بتص ي ي ييميم
"الجدران المتكسي يرة ) ,)Louvered Wallوالس ييقوف الزجاجية ) ,(Sky lightوالس ييطوح العاكس يية ( .)Reflective surfacesنطلص مما
سووبح ان اسووترات ج ة التصووم م المسووتدام تحد من التل ث االسوو ار في الطاقا  ,تطبح تدر ج اً على مسووت ن أ لهما العام الحضووري
ِ
ِ
مالفه الطارجي فضال عن الفتحا .
مسقطه االفقي
ثان هما الطاص المعماري بما تضمن من تيت ل المبنى تصم م
 7-3دراسة إ هاب محمد عقبة" ,أسس معا ر التصم م المستدام للمناطح الطضراء باالح اء الستن ة الصحر ا ة.2007 ,
وضييحت الد ارسيية العالقة الطردية بين التصييميم المسييتدام والحفاظ على الطاقات ,موضييحة اثرهَ االيجابي في تحقيق سييمات الجودة
البيئية والكفاية الذاتية .وتركز الد ارسي ي ي يية على معايير اسي ي ي ييتدامة االبنية وتشي ي ي ييترط االلتزام بها ,وهذه المعايير اولها اسي ي ي ييتدامة المواد الخشي ي ي ييبية
واالحجار وثانيها اس ي ي ييتدامة الممارس ي ي ييات وتش ي ي ييمل "التخلص من المخلفات ,والحافظ على الطاقة ,والترش ي ي يييد في مص ي ي ييادر المياه ,والتحكم في
الضوضاء ,والتحكم في مصادر التلوث" .كما تطرقت الدراسة الى جانبين من مبادئ التصميم المستدام ,وهما :
 المبادئ الجمال ة  :وتش ي ي ييمل عدة مفاهيم هندس ي ي ييية اهمها "البس ي ي يياطة ,والتنول ,والتتابع ,واالتزان ,والتأكيد ,والقياس" ,والتي من خاللها يتوافق
المبنى مع البيئة المحيطة به بصرياً.

 المبادئ ال ظ ف ة :وتتمثل اهمية المبدأ في تأثيرها االيجابي على سييلوكيات االفراد ,ويشييترط فيه "زيادة امكانية النفاذ ,وتنول االسييتعماالت,
والمالئمة البصرية ,والغنى العمراني ,والتنطيق الفضائي ,وديمومة االشغال ,والحيزية" في المبنى.

واخي ار توضييح الد ارسيية عناصيير التصييميم المسييتدام ,وهما :العناصيير النباتية ,وعناصيير التنسيييق غير النباتية .نطلص مما سبح ان
الدراسووووة رتل على مبادئ التصووووم م المسووووتدام الجمال ة ال ظ ف ة فضووووالً عن معا ر اسووووتدامة االبن ة من جانبي الم اد الممارسووووا
م ضحة اثرهما في الحد من استهالك الطاقا .
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جد ل ( )1-1ضح المفردا الرئ سة الثان ة لإلطار النظري( ,المصدر  :أعداد الباحثان) .
المفردا

الرئ سة

المفردا

الق م الممتنة

الثان ة
التصم م المسبح ()Advance design

اسووووووووووترات ج وووووة نظم

المست

العمارة المستدامة

الحضري

المست

التصم م اال ت ل جي الجد د ))New Ecological Design
التصوووووم م المسوووووتدام على مسوووووت

المعماري

تتلة

المبنى المسقط االفقي

ت ج ه المبنى تيت له ))Direct the building and its formation
تصم م الحدائح ()Landscape
تصم م المداطل المسقفة ()Roofed entrances

الغال

التصووم م المسووتدام على مسووت

الطارجي للمبنى

تصم م السق

الطضراء ()Green roofs

تصم م الجدران السق

الملد جة ()Double walls and roofs

تصم م سائل التظل ل ()Means of shading
التصم م المستدام على مست

الفتحا

الطارج ة للمبنى

جمال ا

مبوووادئ نظم العموووارة
المستدامة

تصم م الجدران المتتسرة ))Louvered Wall
تصم م السق

اللجاج ة )(Sky light

تصم م السط

العاتسة (.)Reflective surfaces

"البساطة ,التن ع ,التتابع ,االتلان ,التأت د ,التناسب ,التناسح".

ظفا

"النفا ة ,المالئمة البصر ة ,الغنى العمراني ,التنط ح الفضائي ,د م مة االيغال ,الح ل ة ".

بئا

معا ر التصم م المستدام ()LEED
معا ر التصم م االطضر ))Green Star Standards
معا ر التصم م المستدام ((PVRS

سا ت ل ج ا

التصم م البطيء ()Slow design
التصم م التعا ني )(Cooperative design

اجتماع ا

محاتاة ا المجتمع
محاتاة التار خ رقم اً جراف ت اً

ابعوووواد نظم العمووووارة

النظم

الرئ س ة

نظم االستدامة الب ئ ة

المستدامة

التسط ر
ال سط ة

نظم االستدامة االجتماع ة

ال حدة في المظهر االطتال

في الج هر

الحفاظ على اله ة الطص ص ة
نظم االستدامة االقتصاد ة

تقن ا اعادة التد ر
الص انة

النظم

الساندة

النظم التتن ل ج ة

نظم االستيعار
نظم التحتم اآللي

النظم األمن ة

نظم الحما ة من المهددا البير ة
نظم الحما ة من الت ارث الطب ع ة

النظم المستقبل ة

االسقاط (الح

)

االستحداث (اإلضافة)
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-4التطب ح.
تركز الدراسة العملية على تقييم نظم العمارة المستدامة ,ويتطلم ذلك مايلي :اوال توضيح المستلزمات األساسية لها ,وثانيا التطبيق
على العينات المنتخبة ومناقشة نتائجها.
 1-4المستللما األساس ة للدراسة العمل ة :اعتمدت الدراسة العملية على اجراء استبيان ,إذ تم وضع استمارة استبانة عامة متعلقة بثالثة
جوانم رئيسي ي يية لنظم العمارة المسي ي ييتدامة ,وهي" :اسي ي ييتراتيجيتها ,ومبادئها ,وابعادها" .وقد طبقت االسي ي ييتبانة على عينتين ,اولهما حملة شي ي ييهادة
الدكتوراه في علوم هندس ي ي ي يية العمارة  /الجامعة التكنولوجية ( )Aوثانيهما حملة ش ي ي ي ييهادة الماجس ي ي ي ييتير( )Bللجامعة واالختص ي ي ي يياص عينه بغية
الحصييول على اجاباتهم المعبرة عن تقييسييهم الذاتي لجودة نظم العمارة المسييتدامة ,علما ان النسييبة في كال الحالتين كانت متعادلة من حيث
التحص يييل العلمي ( )15ش ييخصي ياً إذ تكمن الغاية من اس ييتبانة حملة ش ييهادة الدكتوراه ( )Aالس ييتحص ييال فلس ييفتهم عن نظم العمارة المس ييتدامة
كمبادئ بينما ركزت العينة الثانية على نظم العمارة المستدامة كاستراتيجية تصميمية ,واخي ار تضمن توزيع االستبانة طريقتين :إحداهما ورقية
واألخرى إلكترونية عبر استخدام وسائل التواصل االجتماعي ,ويوضح الجدول رقم ( )2-1نموذج استمارة االستبانة.
بيان رأي
االسووووووتب ان الى معرفة جهة نظر

ق م الباحثان بإعداد البحث الم سوووووو م (نظم االسووووووتدامة في العمارة) تجلء من متطلبا االرتقاء بمهنة ممارسووووووة العمارة ،سوووووو هد
المعمار ن ح ل نظم العمارة المستدامة من ح ث "سترات ج تها ,مبادئها ,ابعادها".
المجم عة األ لى :رجى ضع عالمة (√) تح التق م ال ي تجدء مناسباً ,علما أنها اسئلة تتعلح باسترات ج ة نظم العمارة المستدامة.
المتغ ار

الدرجة التق م ة

الق م الثان ة

ممتال
()5

1

2

المست

التصم م المسبح ()Advance design

الحضري

التصم م اال ت ل جي الجد د ))New Ecological Design

المست
المعماري

التصوووووم م المسوووووتدام
تتلة

على مسوووووووووت
المبنى

ج د جداً
()4

جد

مت سط

مقب ل

()3

()2

()1

ت و ج و وووووه الوومووبوونووى تيوووووووووووت و وولوووووه Direct building and its
))formation
تصم م الحدائح ()Landscape
تصم م المداطل المسقفة ()Roofed entrances

التصوووووم م المسوووووتدام
على مسوووت

الغال

الطارجي للمبنى

تصم م السق

الطضراء ()Green roofs

تصوووووووم م الجدران السوووووووق

الملد جة ( Double walls and

)roofs
تصم م سائل التظل ل ()Means of shading

التصوووووم م المسوووووتدام
على مست

الفتحا

الطارج ة للمبنى

تصم م الجدران المتتسرة ))Louvered Wall
تصم م السق

اللجاج ة )(Sky light

تصم م السط

العاتسة (.)Reflective surfaces

المجم عة الثان ة :رجى التفضل باالطالع على االسئلة التال ة
المستدامة.

ضع عالمة ( √ ) تح التق م ال ي تجدء مناسباً ,علما أنها اسئلة تتعلح بمبادئ نظم العمارة
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االجابة

االسئوووووووووووووووووووووووووووووووووووولة
نعم
.1

ال أعر

ال

هل تؤثر نظم التيت ل الهندسي تاالتلان التناسب على نظم االستدامة في العمارة؟
االستدامة المتحققة في النص ص المنتجة؟

.2

هل تؤثر نظم الت ل ع الفضائي الحرتي على مست

.3

هل تيترك جم وع معا ر التصم م الب ئي العالم ة العرب ة في اعداد نظم االستدامة للعمارة المحل ة؟

.4

هل عد التصم م التعا ني ) )Cooperative designاحد الرتائل السا ت ل ج ة في نظم العمارة المستدامة؟

.5

هل تق م نظم العمارة المستدامة على محاتاة ا المجتمع تار ط ه؟

المجم عة الثالثة :رجى ضع عالمة ( √ ) تح التق م ال ي تجدء مناسباً,علما أنها اسئلة تحدد مست

تفاءة ابعاد نظم العمارة المستدامة.

 -1ق ّم درجة إلتلام نظم العمارة المستدامة بمبادئ االطالق ا الب ئ ة تال سط ة منع الضرر:
عال ة جداً

مت سطة

عال ة

ضع فة جداً

ضع فة

 --2ق ّم درجة االنسجام ب ن نظم العمارة المستدامة ب ئة المجتمع الحا ة لها:
عال ة جداً

مت سطة

عال ة

ضع فة جداً

ضع فة

 -3ق م نسبة التتامل ب ن نظم العمارة المستدامة على مست ن الب ئي االقتصادي:
عال ة جداً

مت سطة

عال ة

ضع فة جداً

ضع فة

 -4ق م نسبة تفاءة النظم التتن ل ج ة تنظم االستيعار التحتم اآللي في تعل ل الحما ة األمن ة التري د العقالني للطاقا المستدامة:
عال ة جداً

مت سطة

عال ة

ضع فة

 -5ق م نسبة المر نة المعتمدة في تصم م نظم العمارة المستدامة الس ما ف ما عنى بامتان ا الح
عال ة

عال ة جداً

ضع فة جداً

االستحداث:

مت سطة

ضع فة جداً

ضع فة

 2-4التطب ح على الع نا  :توضح الفقرة أهم ما اشارت اليه نتائج استمارة االستبانة العامة لكل من العينتين المنتخبتين:
بينت نتائج التطبيق فعالية اسي ييتراتيجية نظم العمارة المسي ييتدامة ,إذ اوضي ييحت حضيي يرياً افضي ييلية التصي ييميم االيكولوجي الجديد على

المسي ييبق بنسي ييبة ( )% 80بينما ناقشي ييتها من الناحية المعمارية على عدة مسي ييتويات اولها الكتلة مبينة اولوية توجيهها على تصي ييميم الحدائق
والمداخل المس ييقفة بنس ييبة ( ,)% 70وثانيها الغالف الخارجي إذ تبين افض ييلية الس ييقوف الخضي يراء والجدران المتكسي يرة بنس ييبة ( )% 75على
وسي ييائل التظليل فعلى الرغم من فعاليتها كمعالجة اال انها تعني اهمال الجوانم التشي ييكيلية في التصي ييميم المسي ييتدام ,وثالثها الفتحات الخارجية
موضحة افضلية معالجتها بالسطوح العاكسة بنسبة ( ,)% 73وكما موضح في الشكل ( )1-1ادتي:
مقبول

جيد

متوسط

جيد جدا

ممتاز

20
15
10
5
0
A

B

A

B

A

B

توجيه
التصميم التصميم
المسبق االيكولوجي المبنى

A

B

تصميم
الحدائق

A

B

المداخل
المسقفة

A

B

A

B

A

B

السقوف الجدران وسائل
الخضراء المزدوجة التضليل

A

B

A

الجدران السقوف السطوح
المتكسرة الزجاجية العاكسة

يتل ( :)1-1ضح نسب استرات ج ة نظم العمارة المستدامة /إعداد -الباحثان.
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A
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وتطرقت الد ارس ي يية العملية الى مبادئ نظم العمارة المس ي ييتدامة ,فبينت العينة االولى ( )Aأثر نظم التش ي ييكيل الهندس ي ييي في اس ي ييتدامة
العمارة بنسي ي ي ييبة ()% 86؛ نظ ار لعالقة التشي ي ي ييكيل بالمدخل البيومناخي في حين تحفظت العينة الثانية ( )Bعن تحديد األثر بنسي ي ي ييبة ()%60

يعدون المهندس البيئي هو المسؤول الرئيس عن المعالجات
موضحين ارتباط عملية التشكيل بمستوى االبدال التصميمي فقط ,والسيما انهم ّ
البيئية ,اال ان كال العينتين ( )A,Bاتفقتا فيما يعنى بالنظم الوظيفية موض ي ييحين أثرها بنس ي ييبة ()%70؛ إذ تعد مدخالً بيئياً لتص ي ييميم العالقة

بين الداخل والخارج محققة بذلك الراحة الح اررية ,كما بينت الد ارس يية إش ييكالية نظم العمارة المس ييتدامة المحلية موض ييحة ارتكازها على معايير

عالمية دون المجتمع الذي يتطلم معايير خاصة بمنظومته ,وكما موضح في الشكل ( )2-1ادتي :
السؤال الخامس

السؤال الثالث

السؤال الرابع

السؤال األول

السؤال الثاني

20

10
0
B

A

A

نعم

B

A

ال

B
ال أعرف

يتل ( :)2-1ضح نسب مبادئ نظم العمارة المستدامة  /إعداد -الباحثان.
وأخي اًر ناقشت الدراسة العملية ابعاد نظم العمارة المستدامة موضحة جوانبها اإليجابية والسلبية ,ومنها  :إلتزامها باألخالقيات البيئية
بنسم عالية ( )%60-80ولكال العينتين ) )A,Bعلى التوالي ,في حين انها تحاكي المجتمع بنسم متوسطة إذ جيئت بنسبة ( )% 60وفقاً
للعينة ( )Bاال انها انخفضت الى ( )% 40وفقاً للعينة ( )Aنظ ار لتشعم فلسفة المحاكاة وتضمنها جوانم بنيوية فضال عن آلياتها الرقمية
المتعددة ,وتنخفض نسي ي ي ي ييم العالقة التكاملية بين نظم العمارة المسي ي ي ي ييتدامة والحفاظ االقتصي ي ي ي ييادي إلى ( )%40ولكال العينتين ()A,B؛ نظ ار
الرتكاز الممارسي ي ي ييات الحالية على النظم التكنولوجية بدالً من التصي ي ي ييميمية ,وعلى الرغم من كون نظم العمارة المسي ي ي ييتدامة مسي ي ي ييتقبلية اال ان
مرونتها ضي ي ييعيفة جدا من حيث إمكانية الحذف واالسي ي ييتحداث إذ جيئة بنسي ي ييبة ( )%20فقط وفقا للعينة ( )Bبينما عدتها العينة االولى ()A
مؤشر غير متحقق محلياً ( . )%0وكما موضح في الشكل ( )3-1ادتي:
)(0-20%

)(40-60%

)(20-40%

)(80-100%

)(60-80%

15
10
5
0
A

B

السؤال األول

A

B

السؤال الثاني

A

B

السؤال الثالث

A

B

السؤال الرابع

A

B

السؤال الخامس

يتل( :)3-1ضح نسب ابعاد نظم العمارة المستدامة  /إعداد -الباحثان.
-5االستنتاجا .
 5-1أستنتاجا الجانب النظري :


ِ
نتاجاته لتصي ييبح متوازنة
تعد النظم المسي ييتدامة وسي يييلة لتنمية قدرات المعمار اإلبداعية وفق االطر الهندسي ييية مما يعكس أثرها على
مالئمة للبيئة الطبيعية واإلنسانية والعمرانية.



يؤطر البحث نظم العمارة المسي ي ي ييتدامة ضي ي ي ييمن ثالثة مفردات رئيسي ي ي يية ,اذ تمثل أولها ب سي ي ي ييتراتيجيتها على المسي ي ي ييتويين "الحضي ي ي ييري
والمعماري" ,في حين يعنى ثانيها بمبادئها كنظم هندسي ي ي ي ي ي ييية ووظيفية بينما وضي ي ي ي ي ي ييح ثالثها ابعادها الرئيسي ي ي ي ي ي ييية البيئية واالجتماعية

واالقتصادية فضال عن ابعادها التكميلية التقنية واألمنية.
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تؤثر نظم العمارة المس ي ي ييتدامة على عملية التش ي ي ييكيل الهندس ي ي ييي ض ي ي ييمن المس ي ي ييتويين الثنائي والثالثي االبعاد نتيجة اعتماد توجهات
تص ييميمية محاكية ل لنظم الطبيعية والتجديدية واالص ييالحية للنمطين "الش ييكلي (البنى الس ييطحية للمبنى) وفقا لعمليات النس ييخ واعادة

التركيم ,والوظيفي (البنى العميقة للمبنى) وفقا لعمليات النمذجة الديناميكية" وذلك كحاجة بيئية او انشانية او رمزية او وظيفية او

اجتماعية .
 5-2استنتاجا الجانب التطب قي:


اظهرت نتائج التطبيق ميل المعماريين الى آلية التش ي ييكيل على مس ي ييتوى الكتلة فضيي ييال عن تص ي ييميم الس ي ييقوف الخضي ي يراء والجدران

المتكس ي يرة والمزدوجة على مسي ييتوى الغالف الخارجي معززة ذلك عبر تصي ييميم الحدائق الخارجية ( ,)Land scapeكما نالحظ ان
معالجة السطوح العاكسة هي السائدة بينما تتنحى المعالجات األخرى؛ نظ ار لمالئمتها من الناحيتين البيئية واالقتصادية.


وجود عالقة تعالقية بين ثنائية "نظم العمارة ,ونظم االس ييتدامة" ,ومن الناحيتين" :الهندس ييية ,والوظيفية"؛ نظ ار ألثرهما كمداخل بيئية



ضييعف العالقة التكاملية بين ابعاد نظم العمارة المسييتدامة الرئيسييية والثانوية افقدتها المرونة على الرغم من كونها عمارة مسييتقبلية

وبيومناخية وايكولوجية إذ تكمن فلسيفتها في محاكاتها للنظم الطبيعية شيكلياً وعملياً مما ينسيق العالقات الفراغية بين المبنى والبيئة
ِ
ديمومته.
المحيطه به ويضمن
ترتكز على امكانيات الحذف واالس ي ي ي ي ي ييتح داث وذلك الن الممارس ي ي ي ي ي ييات المحلية طالما عنيت بالتقنيات التكنولوجية وأهملت الجوانم
المعمارية.

-6الت ص ا .


يوصييي البحث بضييرورة تكامل مؤش يرات نظم العمارة المسييتدامة في مراحل "التصييميم ,والتنفيذ ,واالشييغال" مما يضييمن االرتقاء في
تنسيق صناعة العمارة المستدامة مهنياً فضالً عن مالئمتها لألخر.



يوص ييي البحث باالس ييتفادة من نظم العمارة المس ييتدامة ك س ييتراتيجية منظمة لثنائية "الف ار -الكتلة" لما توفره من إمكانيات تص ييميمية

متعددة؛ نظ اًر لتنول انماطها وآليات ِها وتقنياتها إذ تنعكس على هيئة الكتلة البنائية من الناحيتين الداخلية والخارجية ,فضي ي ي ي ي ي ييال عن
ِ
ِ
تعقيده .
بساطته او
تأثيرها المباشر في عملية الترشيد مما يحدد البعد البؤري للتكوين المعماري المستدام من حيث
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