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نسان حتفظ األفإذا ا نت،اكلألجيال القادمة أفضل مما فكرة االستدامة تقوم على ترك األرض في حالة جيدة  الملخص:

ً وبنشاطه وأداءه دون استنزاف المواد الطبيعية أو إهدار البيئة الطبيعية يكون هذ النشاط مستدام طبي عن  يتحقق هذاعيا

جميعها تويتم  ديد،للتجلة باستخدام مواد قابلة للتدوير كلياً بعد االستهالك وتكون قا الطبيعية.قلة استهالك المواد  -طريق: 

ي قدمتها لبيئية التاهل الحلول  البحثية،تطرحه الورقة  الذيالتساؤل  وهنا يأتي مواردها.دون إضرار بالبيئة أو استنزاف 

 مستدامة؟مبانينا  وتوظيفها لجعلعمارتنا التقليدية يمكن تطويرها 

ضمن  لتي تكوناالمفاهيم  وهي أحدالحرارية الكلية  والتوصل للراحةهدف االرتقاء بجودة الفراغات المعمارية حيث أن 

ارة رة العمكمستعينا بالرؤية التي لخصت تطور ف الفراغ،هذا  ومؤشر لجودةمؤشرات قياس طاقة الفراغات المعمارية 

 البيئي. وعالقته بالتوازنالمستدام  وتطور الفكرجوهر العملية التصميمية  والتي شكلت البيئية
 

 (تكامل األنظمة ،الموقعاحترام  ،الموارد االستخدام،كفاءة  التصميم،تقنية  العمارة، االستدامة،)  الكلمات المفتاحية:
 
 
 

 مدخل

سننتدامة تتعنندد بتعنندد مننن الجنندير بالننذكر أن تعريفننات اال

ككلمنة تنم تناولهنا أواخنر  ولكن االستدامة االختصاصات،

 منع البيئينين بننالإرا إزاء وكاننت البداينةالقنرن العشنرين 

قند و المحندودة، ونقص المنواردالمشكالت البيئية المعقدة 

السياسننات  رأس قائمنة االولويننات الننى بننذلك المفهنومدفنع 

و كمنا أن لفظنة االسنتدامة أ الندولي،البيئية على المستوى 

والمعنننى التنميننة المسننتدامة لننم يكننن لهننا عالميننة المنطننق 

رك لكل منها حالياً قبل طباعة " مستقبلنا المشنت المتعارف

بنأن األنشنطة تكنون مسنتدامة  وقد قيل ، ]1[   م " 1987

 عندما:

o  مستمرة.تستخدم المواد في دورات 

o مننوارد طاقننة يمكننن االعتمنناد عليهننا  وعننندما تسننتعمل

 مستمرة.بصورة 

o بشنننكل أساسننني منننن بعننندها ا نسننناني  وعنننندما تنننأتى

 التقينننننيم،التنسنننننيق  االتصننننناالت، ا بننننندا ، بمعننننننى:

 التنمية الفكرية ،... الخ. والمعنويات،الروحانيات 

جننانيرو انعقنندت قمننة  ريننودىوفنني م  1992 سنننةوفنني 

، حول العنالمدولة  160بها حوالي  والتي شاركاألرض 

 اتتسننتهدف بالدرجننة األولننى تعبئننة ا دار والتنني كانننت

السياسية للوصول إلى توافق باآلراء حنول مفهنوم جديند: 

لقنند أسننفرت  األرض،لتننأمين مسننتقبل  المشنناركة العالميننة

 أهمها:القمة عن عدد من الوثائق 

o شنننامل لخطننننط العمننننل  وهننننو برنننننام  :21جنننندة األ

 المتطلبة من خالل العنالم لتحقينق المزيند منن األنمناط

 .21االستدامة للتنمية بالقرن 

o   اتفاقية تم وضع إطنار عمنل المناخ: هياتفاقية تإير 

فيهننا مننا بننين النندول المشنناركة لتقليننل الخطننر الناشنن  

 المسنننماةرار العنننالمي بتقلينننل االنبعاثنننات تنننعنننن األح

 الزجاجية.غازات الصوبة 

o    ة تنم فيهنا البحنث عنن كيفين البيولنوجي:اتفاقية التنو

 ا حيائي.الحفاظ على التنو  

o والحفنننناظ وثيقننننة الركننننائز" لنننن دارة " إعننننالن ريننننو

 لإابات العالم كله. والتنمية المستدامة
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 السننلبيالحنند مننن التننأثير  هننو حيننث أن الهنندف األساسنني

 الطاقنننة وفعالينننة المنننواردترشننيد علننى البيئنننة منننن خنننالل 

علننى البيئننة  السننلبيالتننأثير  المبننادي يقلننل وتطبيننق هننذه

 الطبيعية والمشنيدة منن حينث المبناني ومحيطهنا المباشنر

وا قليمنني والعننالمي فننالمبنى المسننتدام انطالقننا مننن هننذه 

البننناء التنني تسننعى إلننى  المبننادي يعننرف بأنننه ممارسننات

  البيئية( -االجتماعية  - )االقتصاديةالجودة المتكاملة 

العننام للعمننارة  ا طننارالننى  : يتطننر الدراسووةموضووو  

عبنننر  المسنننتدام،المسنننتدامة كمننندخل للوصنننول للتصنننميم 

االساسننننية منننننع توضننننني   والقواعننننند المعرفينننننةاالسننننس 

لمؤشنننرات تقينننيم الكفننناءة عبنننر دلينننل التصنننميم المسنننتدام 

مكنننن حتنننى نبنننين بمنننا أ منتخبنننة،تقليدينننة  للمبننناني لنمننناذ 

ع التقنينات المسنتخدمة لوضن والفائدة لهدهدراسته االهمية 

 اولويات التصميم المستدام نصا أعيننا ....

توجننند مجموعنننة منننن األسنننباا التننني  البحثيوووة:المشوووكلة 

 :أهمهاالبحث  واختيار موضو ساهمت في تحديد 

( Built environmentإن مسنناحة البيئننة المشننيدة )-

فترة وجيزة جداً تتنراو  بنين  في العالم ستتضاعف خالل

. وهنننذه الحقنننائق تجعنننل منننن  ]2[سننننة قادمنننة 40 -20

 عمليات إنشاء وتشإيل المباني العمرانية واحدة منن أكثنر

ن الصناعات اسنتهالكاً للطاقنة والمنوارد فني العنالم. كمنا أ

ة التلوث النات  عن عدم كفاءة المباني والمخلفات الصنادر

لتصنميم السني  للمبناني، عنها هي في األصل ناتجة عنن ا

 فالملوثننات والمخلفننات التنني تلحننق أضننراراً كبيننرة بالبيئننة

لطريقنة  (by-productsليست سنوى ننوات  عرضنية )

تصننميم مبانينننا وتشننييدها وتشننإيلها وصننيانتها، وعننندما 

غينر صنحية  (bio-systemsتصب  األنظمة الحيوينة )

 آمننةفإن ذلك يعني وجود بيئة غينر نتيجة لهذه الملوثات 

 للمستخدمين.

إن التكلفة العالية للطاقنة والمخناوف البيئينة والقلنق العنام -

حنننول ظنننناهرة "المبنننناني المريضننننة" المقترنننننة بالمبنننناني 

الصندوقية المإلقة فني فتنرة السنبعينات، جميعهنا سناعدت 

لحركة العمارة المستدامة. أما فني  مراجعاتعلى إحداث 

الوقت الحاضر فإن "االقتصاد" هو الباعث النرئيس علنى 

 التحول والتوجه نحو التصاميم والمباني األكثر استدامة.

  :البحثعليه  يتمحور تساؤالتتبرز عدة  ومن هنا

  وهل تحقق  بيئتها؟هل مبانينا مستدامة ومتوافقة مع

 مستدام؟الذي يجعل البناء ما  االستدامة؟؟شروط 

 هننل الحلننول البيئيننة التنني قنندمتها عمارتنننا التقليديننة 

  ؟مستدامةمبانينا  وتوظيفها لجعليمكن تطويرها 

ث إذا كان هناك من ينادي بإعنادة إحيناء التنرا الفرضية :

العمرانننني فننني بالدننننا ألسنننباا متعلقنننة بالهوينننة والبعننند 

ر اليوم دافعناً أكبنالحضاري والثقافي والسياحي فإن هناك 

وأهننم  عننادة إحينناء هننذه المفنناهيم، وهننذا النندافع الكبينننر 

يتجننناوز الجواننننا الشنننكلية والثقافينننة ويالمنننس القضنننايا 

االقتصنننادية والبيئينننة الملحنننة التننني تتسنننبا بهنننا قطاعنننات 

البناء فني العصنر الحنديث، لنذلك فنإن المطلنوا اآلن هنو 

ن منظننور تبنني أفكنار ودروس وعبنر العمنارة التقليدينة من

م دراستها وتطويرها وتوظيفها فني ثاقتصادي ومن -بيئي

م المباني الحديثنة بمنا ينتالئم منع احتياجنات العصنر والتقند

 العلمي والتكنولوجي في أنظمة ومواد البناء.

ف تحقينق األهندايعتمد المنهجية المتبعة ل منهجية البحث:

 رئيسننننيتين خطننننوتينالبحثيننننة علننننى  واختبننننار الفرضننننية

 :يلي كما وهي متتابعة

o التقنينننة  وتحليلينننة للجواننننا دراسنننة وصنننفية / أوال

 الخاصة بالتصميم المستدام.

o لنننك ذو التقييمننني، التحليلننني دراسنننة للمننننه /  نيننناثا

 تطبيقهناومندى ة محلينتقليدينة بدراسة أمثلة مشنابهة 

 المستدام.الستراتيجيات التصميم 
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 مقدمة

حتننى العقننود القليلننة  ،تننهوبيئظلننت العالقننة بننين ا نسننان 

 وقنديميزها استعداده الفطري للتكيف مع البيئنة  الماضية،

المتطلبنننات الراحنننة فننني الماضننني تختلنننف اختالفننناً  كاننننت

حينث أن  العصنرية،مقارنتها بالمتطلبنات  وال يمكنكبيراً 

شنكل ا نسان آنذاك لم يكنن بمقندوره أن ينروض البيئنة بال

ا الذي أصب  موجوداً اآلن فلقد كان سكان العالم أقنل عندد

ة األفنراد بكنل منا يحتناجون لكفالن هؤالءتمد  وكانت البيئة

القلينننل  وهنننذا التعنننداد بقنننائهم، والحفننناظ علنننىمعيشنننتهم 

ات ثنننعابالسننتهالك الطاقنننة تعننني ان ت البسنننيطةوالمتطلبننا

 منخفضة.

رة و يعود ذلك و بصفة رئيسية لعمليات االحترا  الصإي

إلنننى أن الفضنننالت فننني العصنننور الماضنننية كاننننت تعننناد 

دورتها و تحلل و ال تسبا أي مخناطر بيئينة أو تهديندات 

اسنتخدامها  ادعن، حيث أن كل الفضنالت منن الممكنن أن ي

 في الدائرة الطبيعية في الماضني تمينزت المبناني بنأن لهنا

ا شننبابيك صننإيرة ،  و المبنناني أو الكتننل البيئيننة كننان لهنن

سنننعة تخنننزين عالينننة و أيضنننا مسنننتويات منخفضنننة منننن 

التسننخين و التبرينند و مننع اسننتمرار التقنندم فنني اسنننتخدام 

فننق المنواد البنائينة مننع التقندم فني متطلبننات الراحنة و التوا

األفضنننل ، فنننأن شنننكل البنننناء قننند تإينننر حينننث أن أصنننب  

 مفتوحنناً أكثننر ، فننان المبنناني عاليننة التخننزين مازالننت يننتم

 م المننواد الطبيعيننة ، و ال تننوثر الحننرارةبناؤهننا باسننتخدا

المكتسبة بصورة عالية في فصنل الصنيف علنى التسنخين 

كنن الزائد لهذه المباني و لكن بدال من ذلنك فأنهنا منن المم

أن تزينند مننن مسننتوي الراحننة ، و علننى النقننيض مننن هننذه 

المبنننناني الموجنننننودة فنننني المنننننناخ الحننننار ، فنننننان هنننننناك 

لعننالم لننم تأخننذ فنني تصننميمات أخننري فنني جميننع أنحنناء ا

 اعتبارها االعتبارات البيئية .

فقننند وجننندت  العشنننرين،القنننرن  وبحلنننول نهاينننةومنننؤخرا 

 مسنارين:فني  والتني ذهبنتاتجاهات التصنميم المعمناري 

االتجاه العصري الذي ساد العالم بأثره فني مقابنل المبناني 

المصننممة بيئيننا أو بطريقننة التكيننف مننع البيئننة فنني بعننض 

 المعدودة.المواقع 

ً نمننناط العمنننارة البيئينننة ألهنننذا امتنننداد طبيعننني و  تاريخينننا

تطنننور فكنننرة المنننأوي المعمنننار بننندءا منننن البننندايات  منننن

فننننني مظهنننننره فكنننننرة الحماينننننة  والنننننذي شنننننكلاألولننننني 

بمفهومهننا الشنننامل تنننم تطنننور العمننارات منننا قبنننل عصنننر 

اصنننننطل  علنننننى تسنننننميته حضنننننارة  وهنننننو مننننناالحداثنننننة 

 يات األولننني للعمنننارةالموجنننة األولننني وصنننوال إلنننى البننندا

حضننننارة الموجننننة الثانيننننة  والتنننني أفرزتهنننناالمعاصننننرة 

 فننننني ]3["تنننننوفلر "عصنننننر الصنننننناعة حسنننننا تعبينننننر

   للحضنننننارات ا نسنننننانية علنننننى منننننر التننننناريخ نيفهتصننننن

 المستدام:المعرفية للتصميم  دالقواع .1

ة ينت  التصميم المستدام من تكامل التفكينر العمينق لهندسن

 وكننذا االهتمننام الهندسننية األخننرىمجنناالت العمننارة مننع 

والنسننننا تكوينننننات والبالجوانننننا التقليديننننة كالجماليننننات 

فضنننالً عنننن  ،وا ضننناءة والملمنننس والظننناللوالمقيننناس 

البيئيننننة  األساسننننية:اهتمننننام فريننننق التصننننميم بالعناصننننر 

 .واالقتصاديةوا نسانية 

 صياغة إطارا عبارة ستة نقاط للتصنميم المسنتدام ولقد تم

  :وهي،  ]4[

 ،لتصننننميم شنننننامالً واوجننننوا أن يكننننون التخطننننيط  .1

بالمقارننننة  تصنننميم المسنننتدام محمنننال منننن البداينننةفال

حيث أن القرارات األولى يكنون  التقليدي،بالتصميم 

والتصننميم لهنا عظننيم األثننر مننن حيننث كفنناءة الطاقننة 

 ...... والتبريد الطبيعيوا ضاءة السالا  الشمسي

ينطوي التصميم المسنتدام علنى المزيند منن المفناهيم  .2

 التقليدي.الفلسفية بالمقارنة بالتصميم 

 خاص.امة أي طراز أو مظهر ليس لألبنية المستد .3

د ال يجوز لألبنية المسنتدامة أن تتكلنف أكثنر أو تتعقن .4

 التقليدية.أكثر بالمقارنة باألبنية 
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اعتبار كل جزء من أجزاء التصميم المتكامل جنزءاً  .5

 الناج .حيوياً للكل بإرض التصميم المستدام 

واالهتمنننام أن يكنننون مبننندأ تقلينننل اسنننتهالك الطاقنننة  .6

حة البشننرية بمثابننة الركننائز المنظمننة الصنن بمفنناهيم

 للتصميم المستدام 

 بموجا تنقسم التي التصميم فيالمستدامة  العمارة مبادي

التقلينل  فني تسناهم مبنادي :لنىإ ]5[ (Roaf)روف  طر 

 متمثلة) النظام هذا تفاعالت من النات  السلبي التأثير من

واخنرى  ،(المنناخ منع التكينف)و ،(الموقنع احتنرام فني

 اسنتنزاف منن الننات  السنلبي التأثير من التقليل في تساهم

 المسنؤول لهنا وغينر الجنائر االسنتخدام نتيجنة المنوارد

 .(للموارد األمثل االستخدام في متمثلة)

 

 

 

 

 

 

 

 المستدام.القواعد المعرفية للتصميم (: 1)رقــم كل ـش
 

 المستدام تفصيالللتصميم  ركائزتم صياغة مجموعة  اكم

  :وهيكاالتي، 

 الموقع:احترام 1 -1

o  فهم المكان  

o  االرتباط بالطبيعة 

o  فهم العمليات الطبيعية  

o  فهم التأثيرات البيئية  

o  اعتنا  فكرة عمليات التصميم ا بداعي المشترك 

o  لناسافهم 

 منن الموقنع فهم إلى يدعو الموقع احترام مبدأ فان وبذلك

 نأ يتطلنا وهذا والثقافية والطبيعية البيئية الجوانا كافة

 الطنابع منع متوافقنة المتخنذة التصنميمية القنرارات تكنون

 ذلنك بيئنة منع توافقهنا إلنى با ضنافة السنائد، المعمناري

 ها،علي السلبية اآلثار تقليل ومحاولة معها وتكيفها الموقع

 .الناس وفهم والتراث، الثقافة احترام لتحقيق

 :المناخ مع التكيف1_2

 المختلفة وعناصره المناخ مع المبنى تكيف اهمية تتجلى

 فيهنا التي ينتهي اللحظة في المبنى كون حقيقة خالل من

 لننفس معرضنا ويصنب  البيئنة، منن جنزءا يصنب  بنناؤه

 آخنر شنيء كنأي .والرينا  واألمطنار الشنمس تنأثيرات

 يواجنه أن المبننى اسنتطا  فنإذا .البيئنة فني متواجند

 يسنتعمل نفس الوقت وفي المناخية والمشكالت الضإوط

 راحة تحقيق أجل من المتاحة ةوالطبيعحيطة الم الموارد

علنى هندا المبننى متنوازن  يطلنق أن فيمكن داخله ا نسان

 مناخيا.

 :وهي المناخ مع التكيف لتحقيق عوامل ثالثة وهناك

  :والمناخ األبنية بين العالقة -1

 علنى النذي المهنيمن البيئني العامنل هنو المنناخ أن وبمنا

 التنوازن يحقنق ان علنى المبننى فيجنا مواجهته، المباني

 لنذا .المنطقنة وجإرافينة ومنناخ ا نسنان احتياجنات بنين

 فني تنتلخص ان يمكنن المبناني والمنناخ بنين فالعالقنة

 الوقنت نفس وفي القاسية المناخ لظروف المباني مقاومة

 .معه التكيف حقيقلت الطبيعية من مصادره االستفادة

 المعماري: التكوين -2

 ان التكننوين المعمنناري للمبنناني يننرتبط بحركننة الشننمس

 سنيؤثر بشنأنه القنرار اتخناذ وان .المحلينة الرينا  واتجناه

 الشنمس الحقنة، فحركنة تصنميم اسنتراتيجية أي علنى

 الرينا  اتجاه معرفة اما .للمبنى الرئيسي التوجيه ستقرر

 فبذلك .الطبيعية التهوية فيمنها  لالستفادة ضروري فإنه

 التوجينه تحديند يمكنن المصنإر المنناخ حالنة دراسة ومن
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 إمكانات من استفادة أقصى يحقق االفضل الذي والتكوين

 .الموقع في الطبيعي المناخ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 االبنية والمناخ(: 2)رقــم كل ـش
 

 والشكل: السطح معامل -3

 أو ان شننكل المبنننى يجنندد كميننة االسننط  المكشننوفة

 فقندان علنى تنأثير لهنا والتني الخارجي، للمناخ المعرضة

 لنه الشنكل معامنل لنذا فنأن .صنيفا وكسبها شتاءا الحرارة

 ان اال .الفضناء فني الراحة تحقيق كلفة تقليل على القدرة

 العالينة المبناني فني الحنراري الشنكل واألداء بين العالقة

 بصنورة يندرس أن يجنا أننه حينث السنهولة، بهنذه لنيس

 المبننى، ارتفنا  هني عناصنر ثالثنة منن تركيبينة مكوننة

  ]6[ .ضائيالف والترتيا األفقي(، )المخطط السط  شكل

 

 

 

 

 

 

 معامل السط  والشكل(: 3)رقــم كل ـش
 

 :للموارد االمثل االستغالل3_1

 رئيسيين:نوعين ب الطبيعة في الموارد توجد

 Renewable Resourcesالمتجددة:  الموارد -１

المواد التي يمكن ان تحافظ علنى مسنتوى تلك  وهي

 تلقائينا أو تقنينا ا نتاجينة هنذه زينادة أو إنتاجيتهنا

 قابلينة منن المنوارد هنذه تملكنه لمنا بنالنظر وذلنك

 .التجدد

 Non-renewableالمتجننددة  غيننر المننوارد -２

Resources: المنوارد من المجموعة تلك وهي 

 مخزونهنا فني نقنص إلنى ينؤدى اسنتإاللها التني

 منن أبطنأ الطبيعة في تكوينها سرعة الن الطبيعي،

 العنالم يسناور قلنق ثمنة كنان وإذا .اسنتإاللها معندل

 هنذه حنول يندور فأننه المنوارد، مسنتقبل علنى

 يشنمل ذلك بأن علمنا - إذا خاصة منها، المجموعة

 صناعة وجود تصور يمكن ال التي الطاقة مصادر

 .بدونها

 أخينرا سنتنتهي المبننى تندخل منوارد أي فنأن وعمومنا

 انسنياا المنوارد، إدامنة قنانون هنو فهنذا مننه، بنالخرو 

 عنن تختلف المبنى من خروجها عند أشكال الموارد وان

 عدة بسبا هذا التحول ويحصل إليه، الدخول قبل شكلها

 لهنا اسنتخدامه أثنناء ا نسان بتدخل أو عمليات ميكانيكية

 من رئيسية أنوا  ثالثة على المبدأ هذا المبنى ويركز في

ضنرورات  منن ضنرورة منهنا كنل يمثنل المنوارد والتني

 قةالطا المياه، هي الموارد وهذه .وتشإيلها المباني إنشاء

 والمواد.

 المياه:أوال / 1 _3

يتحقننق االسننتإالل االمثننل لهننذا النننو  مننن المننوارد مننن 

 هما:مبدأين  خالل

 المياه استهالك ترشيد

 المبناني أن إلنى James Winesيشنير المعمناري 

 ويمكنن .العنالم فني العنذا المناء امندادات سندس تستهلك

 تجهينز نظام اختيار خالل من المياه هذه استهالك ترشيد

 االستهالك تقلل والمعدات التي المياه

 المياه تدوير اعادة

 همنا ننوعين إلنى المبناني فني المسنتخدمة الميناه تصننف

 تطلنات ال الرمادينة الميناه الثقيلنة، والميناه الرمادية المياه

 تتطلبهنا التني المعالجنات مثنل كبينرة ومعقندة معالجنات
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 تندويرها الممكنن فمنن اسنتخدامها إعادة ليتم الثقيلة المياه

 .أخرى مرة استخدامها ليعاد البناية الموقع وضمن ضمن

 

 

 

 

 

 

 

 في المباني أعادة تدوير المياه(: 4)رقــم كل ـش

 األمطنار ميناه منن االسنتفادة إمكانينة إلنى با ضنافة هنذا

للميناه  مهنم كمصندر باالعتبنار أخنذها ينتم ال غالبنا التني

 األمطنار ميناه  بعناد المبناني تصنمم منا غالبنا حينث

هنذه  تجمينع الممكنن منن أننه حنين فني منهنا، والنتخلص

 .استخدامها وإعادة ارضية خزانات أو آبار في المياه

 الطاقة:ثانيا /  2_3

 البيئنة تجناه قنوى االنسنان بنه يقوم فعل رد تشكل المباني

 افيهن يبنذل ان شريطة ثابتة، داخلية بيئة لتوفير الخارجية

 الراحنة  دامنه مفهنوم مجهنود او طاقنة اقنل االنسنان

 بأقنل المطلنوا وتوازنهنا ثباتهنا علنى والحفناظ الحرارينة

  ] 8[بالطاقة هدر

 منن المنوارد منن الننو  لهنذا االسنتإالل االمثنل ويتحقنق

 الطاقنة مصادر على واالعتماد االستهالك، ترشيد خالل

 .المتجددة

 الطاقة استهالك ترشيد

 فني األولنى مراحلنه مننذ للطاقنة المبننى اسنتهالك يبندأ

 ،االبنائية تصنيفه المواد استخرا  نوا نشاء، م التصميم

 الطاقنة إلنى با ضنافة العمل، موقع إلى ونقلها معالجتها،

 .نفسها ا نشاء فعاليات تستهلكها التي

 

 

 

 في المباني تقليل الهدرنسا (: 5)رقــم كل ـش

 منن ثابنت مسنتوى النى إنشنائه بعند المبننى يحتنا كمنا 

طاقنة  تتطلا الهدم عمليات وحتى تشإيله، لإرض الطاقة

 الطاقنة وهنذه للمنواد الداخلنة الطاقنة منن% 10 تمثنل

 بنظنر األخنذ يجنا ولكنن اسنتردادها يمكن ال المصروفة

 منع ينسنجم أن يجنا الطاقنة استهالك ترشيد أن االعتبار

 الوسنائل ومنن الشخصني، ا نسنان وسنلوكه متطلبنات

 بالحيويننة مفعمننة فعالننة داخليننة بيئنناتخلننق ول المتبعننة

 مراحلها في المباني في الطاقة استهالك النشاط لخفضو

 :هي االنشاء( بعد االنشاء، خالل االنشاء، )قبل المختلفة

o القليلة الكامنة الطاقة ذات المواد اختيار 

o بالطاقة الواعي الموقع تخطيط 

o المبنى شكل 

o السلبية والتدفئة التبريد (passive) 

o الحراري العزل 

o الطبيعية االضاءة 

o الطبيعية التهوية 

o للطاقة الفعالة والمعدات االجهزة استخدام 

o  امواالستخد التدوير اعادة تدعم التي التقنياتتبني 

 المتجددة الطاقة مصادر على االعتماد

 كالإناز الطاقنة مصنادر بعنض أن إلنى الدراسنات تشنير

 ادمنة. بينمناقسننة  60-40 لمندة تكفني أن ممكنن والننفط

 علمناء أن أال قادمنة، سننة 1000 لمندة يندوم قند الفحنم

 بنديل للطاقنة كمصندر اسنتخدامه منن حنذروا قند البيئنة

 منن له لما ايكولوجية أزمة سيسبا ذلك أن من محذرين

 Co2غناز انبعاثات الحامضية و األمطار مثل سلبية آثار

 مثل:عتماد مصادر بديلة ومتجددة مما يلزمنا با

o السلبية( الطاقة الشمسية( 

o  طاقة الريا 

o )طاقة حركة المياه )المصبات واالنهار 

o طاقة حرارة باطن االرض 

o طاقة الوقود الحيوي 
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o الطاقة الكهروضوئية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض انوا  الطاقات المتجددة(: 6)رقــم كل ـش

 المواد: ثالثا / 3_3

 العنالم فني الخنام للمنواد مسنتهلك أكبنر البناء صناعة تعد

  الننو لهنذا االمثنل االسنتإالل ولتحقيق الإذاء، إنتا  بعد

 مينت ذلنك فنان البيئنة علنى التأثير من والتقليل الموارد من

 واالستخدام، التدوير إعادة االستهالك، ترشيد :من خالل

 .الفضالت إدارة

 المواد استهالك ترشيد

 وخنالل البنناء عملينات فني المنواد اسنتهالك ولترشنيد

 فني االقتصناد خنالل منن ينتم ذلنك فنأن المبننى، اسنتخدام

 :األمثل البنائي النظام باختيار :البناء أثناء المواد

 لهنا منادة كنل :العمنل موقنع فني المنواد ضنائعات تقلينل

 الممكنن منن التني المنادةيصف كمية  الذيضيا   معامل

 لتشنكيل البنناء أو والتركينا والنقنل الخزن خالل تفقد أن

 هنذه منن كبينرة نسنبة تجننا نويمكن ،النهنائي المننت 

 المسنبق، التصننيع بواسنطة المنواد منن ولعدد الضائعات

 ضائعات أن علما .المنتجات بتنميط ترتفع فعاليته والذي

مجمنو   منن %10 تمثنل المشنرو  موقنع فني المنواد

 الموقنع إدارة فنأن وبنذلك .البنائينة للصنناعة الضنائعات

 والنقنل االجنراءات، بعنض إلى با ضافة صحي ، بشكل

 األخنرى ا جنراءات منن وغيرهنا المنواد لهنذه الصنحي 

 تقليل في تساهم دالخزن، ق (packaging) الحزم مثل

  ] 9[ .الضائعات هذه من% 50

o اسنتعمال أن :العالينة الديمومنة ذات المنواد اسنتخدام 

األولينة  المنواد اسنتخدام سنيقلل المنواد منن ننو  هكذا

 أن كمنا .والتنرميم والصنيانة البنناء عملينات فني

التني  واألضنرار بالتنأثير كبيرة عالقة المواد لديمومة

 ديمومتهنا تكنون التني المنادة أن حينث للبيئنة تسنببها

ضنعف  البيئنة على تدميري تأثير لها سنة 30 بحدود

  ] 8[ .سنة 60 لمدة تدوم التي المادة

o منن تتحدد أن يمكن حياتها وفترة المادة ديمومة وأن 

 الفيزيائينة بنيتهنا حينث نفسنها منن المنادة :خنالل

 حيث من والتنفيذ البناء عمليات الكيمياوي، وتركيبها

 ةالمحلين البيئنة البنناء، فني تثبيت المنادة وكيفية موقع

 والفيزيائينة الكيمياوينة والظنروف المنناخ، حينث من

 .والصيانة وا دارة األخرى،

o للمنواد والتندوير االسنتخدام إعنادة عملينات زينادة 

 النقطة هذه مناقشة وسيتم ،الهدم عمليات من الناتجة

 .الالحقة الفقرة في بالتفصيل

 المواد تدوير عادةإ

 االسنتخدام واعنادة التندوير إعنادة أن اكتشناف تنممؤخرا 

 المنواد حيناة القيمني لندورة التإينر فني هامنا دورا تلعنا

 ئنة،البي على الحفاظ واالقليمي، المحلي االقتصاد البنائية،

 الصنناعة ومننه  وكنذلك سنلوك الطبيعينة، الموارد حفظ

 .البنائية

 علنى تنأثير اسنتخراجها عملينات عنند خاصة مادة، ولكل

 فنأن لنذا تسنببه النذي التلنوث تنأثير إلى با ضافة الموارد

 يمنع خام مواد من صناعتها من بدال المواد تدوير إعادة

 ىحتن البيئنة، االتالفية علنى والتأثيرات التلوث من الكثير

 لهنا تكنون بسنهولة التندوير  عنادة القابلنة المنادة أن

 ال التني الصديقة للبيئنة "الخضراء المادة" على األفضلية

 .تدويرها إعادة يمكن

 لطاقنةا مثنل البنائية، للمواد والبيئية االقتصادية القيمة إن

 ادهذه المو حياة بدورة وثيقا ارتباطا مرتبطة الكامنة،

 :مستويات ثالثة منمبدأ اعادة التدوير  ويتكون
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o ها،نفس المادة حياة مدة على ويعتمد :اعادة االستخدام 

 نوأ .الوظيفة لنفس استخدامها اعادة سيتم إذا وفيما

 المبنى تصميم تم ما إذا تزداد العملية هذه فائدة

استخدام  إعادة االعتبار بنظر يأخذ بأسلوا أصال

 .الحقا مكوناته

o مدى على رئيسية بصورة ويعتمد :التدوير إعادة 

 ةمعالج عمليات الى المادة فيه وتدخل .المادة نقاوة

 .جديدة تصنيع او

o  استعادة الطاقة(:energy recoveryالت :)ي 

 استعمال ويمكن الطاقة الستخرا  المادة حر  تعني

 في للحر  قابلة المادة كانت إذا لذلك بسيطة نأفرا

 .محلية مصانع

 

 

 

 

 

 

 إعادة تدوير المواد(: 7)رقــم كل ـش

 :الفضالت ادارة

 نوعينة ذات أصنال تكنون المنواد منن كبينرة نسنبة هنناك

 ةيمكن إعاد ال لذا المرات من لعدد تدويرها تم أو رديئة،

  ] 10[ .أخرى مرة تدويرها

 فني) منهنا النتخلص امنا لهنا المناسا الحل يكون وبذلك 

 Global) الكننونيالتنندوير إعننادة  او النفايننات مكنا

Recycling) إلنى الفضنالت هنذه تحوينل يعنني النذي 

 بنأخرى أو بطريقنة مع الطبيعنة توحيدها إعادة او أسمدة

 تمثنلهنا فأن وبنذلك محتملنة جديندة منوارد إلنى وتحويلهنا

 ..تقريبا مإلفة دورة

 

 

 

 

 

 

 إدارة الفضالت(: 8)رقــم كل ـش

 (:ةبيت االزمرلي بالمدينة القديم)دراسة حالة محلية 

قننند تنننم دراسنننات نمننناذ  مختنننارة منننن العمنننارة المحلينننة 

ودلنك السنتنباط الخالصنة منن تجنارا  في بالدناالتقليدية 

لنننك عبنننر ذو المسنننتقبل،الماضننني بحلنننول مسنننتدامة لبنننناء 

مننن طرابلسني  ويمثلنه بيننتالعمنارة السنناحلية مننن  نمنوذ 

تنننم التقيننننيم عبننننر مننننا تننننم قنننند و اهننننذ (،القديمننننة )المديننننة

 )دلينننلاستخالصنننه منننن معينننار تقينننيم للمبننناني المسنننتدامة 

leed لتقينننيم التصننننميم المسنننتدام عبننننر مجموعنننة مننننن )

ينا المؤشرات الرئيسية لكال منها نقناط تقييمينة معتمندة دول

 :وهي كاالتي

o  الموقع.استدامة 

o  المياه.كفاءة 

o  الخارجي.كفاءة الطاقة والإالف  

o  والموارد.المواد 

o  الداخلية.جودة البيئة 
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 مباني المستقبل (: 9)رقــم كل ـش

 

الطنراز المعمناري السناحلي فني  ويعبر هذا النموذ  على

تتمتنع بنه هنذه المديننة  ويعكنس منامدينة طرابلس القديمة 

بلإت فننون قد ، وعبر تاريخها الطويلمن رقي حضاري 

ينز معمارها المم البناء درجة كبيرة من ا تقان متمثلة في

فنني  المسننتدام المسنتخدمةالتصنميم  تقنيننات وسنوضن  هننا

يننة طنرابلس مد -األزمرلنى }مننزلهذا النموذ  الدراسي 

  ] 11[.القديمة{

  التصميمية:الفكرة 

o  توجيه الفتحات 

o  الفناء(االنفتا  نحو الداخل( 

o  متضامالنسي  النظام 

 :الموقعاستدامة 

 :أن من النظر للموقع العام للمدينة نجد

o ضننام الكتننل المتراصننة يقلننل مننن تعننرض الحننوائط ت

 الخارجية لحرارة الشمس.

o   للتظلينننلوتوجيههنننا واالزقنننة ينننتم التنننواء الشنننوار 

 حجنز الإبنارو اشنعة الشنمس الالفحنة والحماينة منن

 .الحد من سرعة الريا 

o  منن  والإبار القادمنة من الريا السور يحمى المدينة

 .والجنوا الإربيالجنوا 

o  لنسنيم  والشنر  للسنما الشنمال  ة مننمفتوحالمدينة

 البحر بالدخول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واسوارهاالمدينة القديمة  :(10)رقــم كل ـش

 :المياهكفاءة 

ينتم تجمينع ميناه االمطنار شنتاء فني خزاننات ميناه مدفونننة 

 ()الماجنتحت األرضي تسمى محليا 

 

 

 

 

 

 

 

 قطا  في البيت الطرابلسي :(11)رقــم كل ـش

 والموارد:المواد 

 (2003 -)بنندر يننتم بننناء الحننائط بطريقننة ضننرا البنناا

 حجنرة القبنو تمثننل وحندة سنكنية متكاملننة منن وسنط اولننى

وسندتين  وسندتين خشنبيتينمكنان االسنتقبال  ومركز القبنو

  2م 50تقل عن  ومساحتها الومقصورتين مبنية 

  :وهيتكون من نفس البيئة  والمواد المستخدمة

o و  النخيل.ذج 

o .اغصان الزيتون 

o  األحجننار الجيريننة الرمليننة الهشننة التنني تتواجنند فنني

)البلنوك أغلا الطبقات الجيولوجية بمنطقنة السناحل 

 .األبيض(
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 المواد المحلية المستخدمة :(12)رقــم كل ـش

 :والغالف الخارجيكفاءة الطاقة 

نظننراً للظننروف المناخيننة السننائدة وتوزيننع المننواد الخننام 

 المستعملة قديما في البناء والعتماد السكان علنى مصنادر

واآللننة قريبننة ومحليننة لمننواد البننناء قبننل عصننر الصننناعة 

حنتمم كنل ذلنك علنى الحرفني المهنندس التقليندي االسننتجابة 

 بشكل مباشر لهذه العوامل الطبيعية وتحددت المنواد التني

ه من الممكن استعمالها بما تجود عليه الطبيعة بالقرا منن

ويشكل تلقــــــائي منع بعنض المعنارف البسنيطة فني علنم 

منناري الهندسننة تشننكل أسننلوا التنفيننذ وتبلننور الطننابع المع

 الطبيعة.كاستجابة ا نسان مع 

 األفقيننة{العنزوم لألسننقف  }مقاومننةاألقنواس  ومنن وظيفننة

 وهي مقاومنةأهم  ولها وظيفة الباا،على حوائط ضرا 

 منننن التسنننقيف باألقبينننة المتقاطعنننة األفقينننة الناشنننئةالقنننوة 

وتقننوم يسننمى بننالربط بننين المبنناني  وتكننون مننا ،والقبنناا

 .وتركيز الرؤيةتحديد  وتساعد فية األشع بكسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإالف الخارجي للمبنى :(13)رقــم كل ـش
 وتأثير كمية التظليل عليه

 
 

 :الداخليةالبيئة جودة 

وذلنك للتقلينل قندر  الواجهات،وسائل لتظليل  يستخدم عدة

ا مكننننان مننننن كميننننة ا شننننعا  السنننناقط علننننى األسننننط  

 :الوسائلومن هذه  العمودية،

o   اسنتخدام نظنام البنواكي لتننوفير ظنالل للمشناة خننار

المبننننى وفننني نفنننس الوقنننت تظلينننل حنننوائط الننندور 

 .األرضي

o   والعناصننر األقنواس  اسنتخدامعلنى مسنتوى الشنار

 في مدينة طرابلس القديمة. السباطمثل ) األفقية

o  ( اعتمننناد تخطنننيط الفنننناء النننداخلي) وسنننط الحنننو 

 االساسية:كأحد مكونات المبنى 

كفننراغ تننتم فيننه ممارسننة الحينناة اليوميننة الننذي يننوفر  .1

 الخصوصية.

 لساكنيه.يوفر أكبر قدر من األمن والسالمة  .2

يحمي المبنى من العواصف الرملية )ريا  القبلني (  .3

رارة مالئمنننة داخنننل ويضنننمن االحتفننناظ بدرجنننة حننن

حينننث أن الفنننناء النننداخلي يحنننتفظ  ،الفنننناء والمبننننى

ة داخننل الفنننناء فننني سننناعات بحننرارة الكتلنننة الهوائيننن

ي فنالنهار المشمسة ويبقى الهواء البارد داخل الفناء 

الطبقنننات السنننفلي لزينننادة كثافتنننه ويقنننل وزننننه عنننن 

ذي تخنننف كثافتنننه ويبقنننى أعلننني الهنننواء السننناخن الننن

 ونظرا للحماية التي تتوفر للمبنى من جمينع، المبنى

االتجاهننات فننان الحننرارة الخارجيننة ال تننأثر بشننكل 

كتلننة الهننواء البنارد داخننل الفننناء وبننذلك  سنريع علننى

يضنمن االحتفناظ بننالهواء فني درجننة حنرارة معتدلننة 

 طيلة فترة الصبا  والمساء في أيام الصيف .
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 الفناء كمنظومة توازن بيئي :(14)رقــم كل ـش

 الخالصة /

ان التكيف مع البيئنة المحيطنة يمثنل هندف االسنتدامة  .1

وغايتننه. ولمننا كانننت العمننارة هنني الكيننان الظنناهري 

التي تجسند محاولنة االنسنان لتحقينق هنذا التكينف منع 

 الحننل المسننتدامة تمثننل، لننذلك فاألبنينة المحيطننةالبيئنة 

الهادف الى تحقينق هنذا الننو  منن التكينف منع البيئنة 

للمفننردات االيكولوجيننة  المحيطننة مننن خننالل جمعهننا

والتكنولوجيننة فنني كننل واحنند متكامننل متننناغم ضننمن 

المنظومننة الناتجننة عننن هننذا التكامننل مننن جهننة، وبننين 

 المنظومة ومحيطها من جهة اخرى.

يسننننناهم تحقينننننق التكامنننننل بنننننين منظومنننننات المبننننننى  .2

التصنننميمية وااليكولوجينننة والتكنولوجينننة فننني تنننوفير 

الإنننرض  مبنننى متكامننل موحنند قننادر علننى ان يخنندم

 الذي صمم من اجله وبمستوى اعلى من االدائية.

يمننر المشننرو  بمراحننل عدينندة مننن التصننميم وحتننى  .3

كبيننرة. االشننإال يكننون فيهننا للتإذيننة الراجعننة اهميننة 

ضمن  المستدام(ان اعتماد هذا المبدأ )التصميم  حيث

مراحل التصميم من جهة، وبين التصميم والتنفيذ من 

  المشناكل والعقبننات جهنة اخنرى سناعد علننى تصنحي

التنني تواجننه المشننرو  وتالفنني وقننو  االخطنناء علننى 

 مستوى الواقع.

ان تملنك عالقنات  المسنتدامة يجناان جميع التقنينات  .4

تبادليننة ذات فائنندة مشننتركة مننع بيئتهننا المحليننة، ومننع 

بنناقي المحننيط الحيننوي. ولمننا كننان مننن الصننعا علننى 

ن ال يجنا المبنى ان يقدم الفوائد للبيئة فانه على االقن

يحننافظ عليهننا ويقلننل مننن االضننرار التنني يحنندثها فيهننا 

منننن خنننالل تقلينننل انبعاثنننات البينننت الزجننناجي، تقلينننل 

استهالك المنوارد، تقلينل الفضنالت، اسنتخدام البندائل 

 تدويرها.المعاد 

ان تحقينننق الكفننناءة البيئينننة للمبننناني ال يتعنننارض منننع  .5

 مننع منا تننم التعامنل إذاتحقينق الكفناءة االقتصننادية لهنا 

االمكاننننننات المتنننننوفرة بصنننننورة صنننننحيحة واتخننننناذ 

القنننرارات التصنننميمية والتنفيذينننة المناسنننبة. فتحقينننق 

كلفنة الكفاءة البيئية ال يتطلا دائما زينادة كبينرة فني ال

االولية للمنشأ، حينث يمكنن تحقينق الكفناءتين وبشنكل 

سننننتدامة متننننزامن ومتننننوازن مننننن خننننالل االبنيننننة الم

ي التقننني( الننذ -)البيئننيكنولننوجي ت -والتكامننل االيكننو

ينننوفر امكانيننننة االفننننادة منننن الفننننرص التنننني يوفرهننننا 

المنهجننننننان االيكولننننننوجي والتكنولننننننوجي وتجنننننناوز 

 سلبياتهما.

 توصيات /ال

زيننننادة الننننوعي العننننام بالتننننأثيرات السننننالبة للمبنننناني  .1

والتني المعمارية الحديثة  وأيضا االتجاهاتالمريضة 

مراحننننل  تقننننوم بننننإجراء الجوانننننا البيئيننننة أثننننناء ال

 .والتشييدالتصميم 

 وعملينننة حفنننظالفهنننم التجاهنننات التصنننميم المسنننتدام  .2

البشنرى سنواء فني النداخل  وتضخيم التنوازن الطاقة،

تضنننخيم  الطبيعينننة،أو الخنننار  منننن خنننالل الوسنننائل 

ماء المواد ال الطاقة، :وتقليل استهالكهاكفاءة الموارد 

 التشإيل 

 اآلخذ في االعتبار كفاءة استخدام المواد سنواء كاننت .3

ينؤدى إلنى تنوازن بيئني كلنى أو  صنناعية،طبيعية أو 

 الطبيعيننة، واسننتخدام المننوارد البيئنني،تننوازن النظننام 

 الطاقات المتجددة 

ايننالء القننرارات التصننميمية المبكننرة اهتمامننا كبيننرا،  .4

كننون تأثيرهننا ال يشننتمل علننى التننأثير اآلننني )زمانننا 

ومكاننا( وانمننا يمتند علننى طننول فتنرة حينناة المبنننى او 

حتننى بعنند انتهنناء حياتننه المفينندة، ولننن يقتصننر علننى 

موقنع المبنننى ونظامننه االيكولننوجي وانمننا سننيمتد الننى 

 ورة له. االنظمة االيكولوجية المجا

مراعننناة نظنننام التشنننإيل المعتمننند فننني المبننناني بحينننث  .5

يضمن التفاعل مع البيئة المحيطة لما لذلك منن تنأثير 
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كبيننر علننى تخفننيض الطاقننة المسننتهلكة فنني المبننناني 

سننواء للتكييننف او االنننارة ومننا يننوفره تبعننا لننذلك مننن 

كلف التشإيل والصيانة لهذه المنظومات، اضافة النى 

ي تقلينننل االضنننرار السنننلبية التننني تنننأثيره االيجنننابي فننن

 يسببها المبنى.

التركيننز علنننى، ودراسنننة نمننناذ  ناجحنننة منننن االبنينننة  .6

ا مننن شننأنه ان يحسننن تكنولوجيننا لمنن-المتكاملننة ايكننو

التجربنننة المحلينننة لهنننا وينننوفر دلنننيال صنننريحا علنننى 

، فوائدها االقتصنادية والبيئينة وتلنك المتعلقنة بالصنحة

 البناء.ويشجع على اعتماد هذا االسلوا في 

 االهتمام بتصميم المبنى ومراعاة المبادي التصنميمية .7

التني تضنمن عمننل المبننى بصنورة جينندة منن تصننميم 

جينننند للفضنننناءات، مراعنننناة التوجيننننه السننننليم ضننننمن 

الموقنننع، مراعننناة زواينننا الشنننمس وحركنننة الرينننا ، 

التظلينننننل... وغيرهننننننا( وتكاملننننننه مننننننع المعالجننننننات 

ه. حينث ان االيكولوجينة والتكنولوجينة المسنتخدمة فين

المبننننى النننناج  يبننندأ منننن التصنننميم النننناج ، وان اي 

معالجات اخرى يتم اضنافتها انمنا هني لتحسنين عمنل 

ذلننك المبنننى وزيننادة كفاءتننه بننالتزامن مننع تفاعلننه مننع 

البيئننة. وال يمكننن اعتبننار المبنننى المعتمنند علننى هننذه 

المعالجننات فقننط والمعننزول عننن بيئتننه بانننه ننناج  لمننا 

 ادية وبيئية عالية.يسببه من كلف اقتص

ان جمينننع االنظمنننة المبنينننة يجنننا ان تملنننك عالقنننات  .8

تبادليننة ذات فائنندة مشننتركة مننع بيئتهننا المحليننة، ومننع 

بنناقي المحننيط الحيننوي. ولمننا كننان مننن الصننعا علننى 

ان  المبنى ان يقدم الفوائد للبيئة فانه على االقنل يجنا

يحننافظ عليهننا ويقلننل مننن االضننرار التنني يحنندثها فيهننا 

ل تقلينننل انبعاثنننات البينننت الزجننناجي، تقلينننل منننن خنننال

استهالك المنوارد، تقلينل الفضنالت، اسنتخدام البندائل 

 .تدويرها، ..المعاد 

استثمار برام  المحاكاة الحاسوبية في اختبنار وتقينيم  .9

وتقنننويم اداء المبننناني منننن الننننواحي المختلفنننة ومننننذ 

المراحنننل المبكننننرة للتصنننميم، ممننننا يعطننني تصننننورا 

، أكفنأالمباني ويؤدي الى انشاء مباٍن تقريبيا عن اداء 

ويقلل من حدوث االخطاء على مسنتوى الواقنع، كمنا 

يقلل من فرصة الحصول على نتائ  غير متوقعة فني 

 ادائية المبنى.
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