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ABSTRACT   
The sectors of construction in this era are no longer in isolation from the pressing environmental 
issues that have begun to threaten the world have been alert in the last few years, these sectors on 
the one hand is one of major consumer of natural resources such as land, materials, water and 
energy, on the other hand, the operations building and construction industry of the many and 
complex produce large amounts of noise, pollution and solid waste.  
The problem of waste of energy and water leading to environmental problems - economic 
development of the buildings because of their persistence and continuity throughout the period of 
operation of the building. From here originated in the advanced industrial countries new concepts 
and methods were not familiar with before in the design and implementation of projects, and these 
concepts "sustainable design" and "Green Architecture" and "Sustainable Building", these 
concepts all reflect the growing interest in those sectors of urban economic development issues 
under the protection of the environment, reduce energy consumption, the optimum utilization of 
natural resources and rely more on renewable energy sources.  

Therefore, it is required of the construction sector to respond rapidly to environmental issues / 
economic that have surfaced in the last few years, and that is to involve environmental 
considerations, among other objectives, policies and plans of this sector, it has become this vital 
sector in the real test which demands more than any ever adopt orientations "Green Architecture" 
and "sustainable buildings" in order to be able to turn the national and development, and bear its 
responsibilities towards the protection of the environment and conservation of natural resources, 
and advancing economic development forward.  
Several studies have addressed sustainability issues in architecture in general, but omitted the 
important role played by this vital sector to minimize the impact on the physical environment so 
I figured the problem of keyword in the presence of lack of knowledge regarding the role played 
by the sustainable design strategies to lessen those impacts.  
This research aims to reveal the role of sustainable design to reduce the impacts on the physical 
environment and afflict the target in order to search the following: -  
Build a comprehensive theoretical framework for each of sustainability and sustainable design 
and sustainability strategies by examining some of the architectural literature that dealt with the 
subject.2. Derive indicators of the designer to reduce the negative impacts in the design and 
application of the perpetrator of the sample and extract results.  

 

ي هذا العرص لم تعد بمعزل عن القضايا البيئية الملحة ملخص البحث
ي بدأت تهدد العالم وتم    إن القطاعات العمرانية ف 

الت 
ي السنوات ال

ة، فهذه القطاعاتالتنبه لها ف  من جهة تعتير أحد المستهلكير  الرئيسيير  للموارد الطبيعية كاألرض   قالئل األخير
ة والمعقدة ينتج  والمواد والمياه ة من    والطاقة، ومن جهة أخرى فإن عمليات صناعة البناء والتشييد الكثير عنها كميات كبير

ي بسبب   -اقة والمياه من أبرز المشاكل البيئية  الط  الضجيج والتلوث والمخلفات الصلبة، وتبق  مشكلة هدر
االقتصادية للمبان 

ة تشغيل المبت    استمرارها ي الدول الصناعية المتقدمة مفاهيم وأساليب جديدة لم تكن  .   وديمومتها طوال في 
من هنا نشأت ف 

هذه ومن  المشاري    ع،  وتنفيذ  تصميم  ي 
ف  قبل  من  و"العما  مألوفة  المستدام"  "التصميم  ي  المفاهيم 

و"المبان  اء"  الخرص  رة 
 المستدامة"، 

 

 

التنمية   هذه بقضايا  العمرانية  القطاعات  لدى  المتنامي  االهتمام  تعكس  جميعها  حماية    المفاهيم  ظل  ي 
ف  االقتصادية 

المتجددة،  الطبيعية و االعتماد بشكل أكير عىل مصادر الطاقة    البيئة،وخفض استهالك الطاقة، واالستغالل األمثل للموارد
للقضايا وبرسعة  يستجيب  أن  ي 

العمران  القطاع  من  مطلوباً  بات  ي    لذلكفإنه 
ف  السطح  ي طفت عىل 

الت  البيئية/االقتصادية 
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ة، وأن يتم إقحام ي جملة أهداف وسياسات وخطط هذا القطاع،  السنواتالقالئل األخير
  لقد أصبح هذا  االعتبارات البيئية ف 

ي 
محك حقيق  ي 

ف  الهام  الحيوي  توجهاتالقطاع  ي 
بتبت  وقت مض   أي  من  أكير  مطالب  وهو  ي  "   

"والمبان  اء"  الخرص  العمارة 

، ي
ي واإلنمان 

الوطت  بدوره  القيام  لكي يستطيع  الطبيعية،   المستدامة"  الموارد  البيئة وصيانة  وتحمل مسئولياته تجاه حماية 

     . االقتصادية إىل األمام ودفع عجلة التنمية

ي العمارة بشكل عام ولكن: ال توجد دراسة تتناول الدور الهام الذي يلعبه وقد تناولت دراسات عدة  
مواضيع االستدامة ف 

ي عىل البيئة العمرانية لذلك برزت    هذا ي    مشكلة البحث الرئيسيةالقطاع الحيوي لتقليل التأثير السلتر
ي وجود النقص المعرف 

ف 
ي ا
اتيجيات التصميم المستدام ف  ات .   تجاه الدور الذي تلعبه اسي   لتقليل من تلك التأثير

ات عىل البيئة العمرانية ولتحيق الهدف   ي تقليل التأثير
لذلك يهدف البحث الكشف عن دور التصميم المستدام المعماري ف 

    -لجأ البحث إىل اإلجراءات التالية: 

اتيجيات االستد .1 امة من خالل دراسة بعض  بناء إطار نظري شامل لكل من االستدامة والتصميم المعماري المستدام واسي 
ي تناولت الموضوع. 

   األدبيات المعمارية الت 

واستخراج   .2 منفذه  عينة  وتطبيقها عىل  التصميم  ي 
ف  السلبية  ات  التأثير من  للتقليل  المصمم  تفيد  ات  مؤشر استخالص 

   النتائج. 

اتيجيات التصميم المستدام   استر

  (sustainable) : مفهوم االستدامة 

أي اإلسناد من األسفل فالمجتمع يشيد من    to hold upيعود أصول التينية من مصطلح    (sustainer)ان أصل كلمة استدامة  

ي 
ي الوقت الحاىلي والمستقبل حسب المفهوم اإلغريق 

 .   (١)األسفل عن طريق ساكنيه ف 

ية أو مادية أو طبيعية بشكل فعال إن مفهوم االستدامة هو االستغالل األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة سواء كا نت برسر
لقد تم اإلشارة إىل مفهوم االستدامة  (  ٢)  ومتوازن بيئيا وعمرانيا لضمان استمرارية اإلدامة دون إهدار مكتسبات األجيال القادمة. 

ي الحاض  دون ال
ي المؤتمر العالمي للتنمية والبيئة و قد تم صياغة االستدامة )بأنها سد حاجات الناس ف 

تأثير عىل األجيال  ف 
ي المستقبل( وخالل المؤتمر تم الموافقة عىل بعض التعاريف الخاصة باالستدامة بأنها  

 القادمة لسد احتياجاتهم ف 
   (٣) 

• Sustain . ي
  : دعم يمد بالحياة، يواصل أو يبق 

• Sustenance .هي عملية إعطاء الحياة أو القوت، الغذاء أو التغذية :   

• Sustainable  ء عىل قيد ي
ي ذلك الشر

: هي صفة تصف شيئا قد تم إعطاؤه دعما وراحة وغذاء أو زود بالعون وب  هذا بق 

  الحياة وبشكل مستمر أو قد تم إطالة عمره. 

Sustainability : is the development that meets the needs of the present without competing the ability of future 

generation to meet their own needs (world Commission ) WCSD.  
ي األجيال القادمة هو تحسير  نوعية حياة   ١٩٨٧قدم هذا التعريف ألول مرة 

ي تحقيق حاجة الحاض  من دون التأثير ف 
ويعت 

ي .   
ي ظل محدودية سعة مصادر النظام البيت 

 اإلنسان ف 

المست لألبدية  أهداف  أربعة  تحديد  تم  )وقد  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  بموجب  كفاءة    -  ١  (*)(،  OECDدامة 

 التكاملية وتنظيم المناهج )ومن ضمنها تنظيم إدارة البيئة(.   -  ٤التوافق مع البيئة  - ٣كفاءة الطاقة   -  ٢المصادر 

، هذه المفا اء، اإلنشاءات المستدامة، البناء األخرص  هيم جميعها ما هي إال طرق وأساليب  التصميم المستدام، العمارة الخرص 
ي هذا العرص،  

ي ألقت بظاللها عىل مختلف القطاعات ف 
جديدة للتصميم والتشييد تستحرص  التحديات البيئية واالقتصادية الت 

ي نفس الوقت  
، وف  ي

ي تقليل األثر البيت 
ي الجديدة يتم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بأساليب وتقنيات متطورة تسهم ف 

فالمبان 

ي توفير بيئ  ة  (Running Costs)قود إىل خفض التكاليف وعىل وج  ه الخص  وص تك  اليف التشغيل والصيانة  ت
، كما أنها تسهم ف 

ي أدت إىل    . عمرانية آمنة ومريح  ة
ي ال تختلف عن البواعث الت 

ي القط  اع العمران 
ي مفه   وم االستدامة ف 

وهك  ذا فإن بواعث تبت 

ي مفهوم التنمي
    . بأبعادها البيئية واالقتصادية واالجتماعية المتداخلة (Sustainable Development)ة المستدامة ظهور وتبت 



   

   
ات السلبية عىل البيئة العمرانية   دور  ي تقليل التأثتر

 
اتيجيات التصميم المعماري المستدام ف  استر

  

3  
  

يستعمل مصطلح العمارة المستدامة لغرض وصف الحركة المرتبطة بالتصميم المعماري ذي االهتمام بكل ما يتعلق بالبيئة،  
نا عىل االستجابة مع  وتصف العمارة المستديمة الحقيقية القائلة بأننا نحصل عىل م ا نحتاج من الكون وهذا اإلدراك يجير

ي استعمال تلك الموارد.   
 االهتمام والتنظيم ف 

                                                            
*  Organisation for Economic Co-operation and 
Development.  

ي العمارة:   
ي لمفهوم االستدامة ف 

 التوصل إىل التعريف اإلجران 

ية وهي عملية تتضمن التعامل   هو الحفاظ عىل األنظمة االيكولوجية واالقتصادية واالجتماعية المشكلة للبيئة الحض 
ي للتطوير بصورة متناغمة

 ومتوافقة مع االحتياجات الحالية والمستقبلية لإلنسانية.      مع الموارد والتوجه التقن 

   
   المبادئ العامة لالستدامة: 

توجد ثالثة مبادئ أساسية للعمارة المستدامة والتصميم المعماري المستدام والمتمثلة باقتصادية الموارد، وتصميم دورة   
   . ي

 الحياة والتصميم اإلنسان 

 ياه:    المبدأ األول حفظ الطاقة والم  

الجدران  وسمك  البناء  التجاهية  المحددة  المناخ  ظروف  تحديد  أي  لها  الواعي  بالتخطيط  الطاقة  حفظ  قرار  ويشمل 
 والتخطيط الواعي للموقع والطاقة من خالل االستفادة من شكله وموارده كل النباتات واألشجار.   

    : ي : دورة حياة المبن 
 المبدأ الثان 

ي البناء والمواد ذات العمر الطويل والصيانة القليلة   
يمر المبت  بثالث مراحل هي وجه ما قبل البناء ويشمل المواد المعادة ف 

ي المرتبط بالمرحلة السابقة والذي يشمل عىل عدم استخدام مواد عضوية ووجه ما بعد البناء ويشمل إعادة  
والوجه ألبنان 

 الموجودة.     استخدام المبت  والبنية التحتية

   : ي
 المبدأ الثالث التصميم اإلنسان 

ي وتخطيط المواقع أي االستفادة من   والذي يشمل حفظ كل المصادر الطبيعية الطبوغرافية الموجودة والتصميم الحرص 
 المخططات لتقليل طلبات الطاقة والماء وتحقيق الراحة اإلنسانية من خالل إدامة الصحة.    

اتيجية وا اتيجية المعمارية:  مفهوم االستر  الستر

ء ما، أما معماريا فهي تعرف بتحديد اإلطار العام للتصميم   ي
اتيجية بشكل عام عىل أنها الخطة الشاملة إلتمام شر تعرف االسي 

اتيجية   لجلب الرؤى المعمارية من خالل التكنولوجيا والتصميم إىل الحقيقة وهي الخطة لتطوير تطبيقات العمارة، أما االسي 
ي خلق مخططات ادراكية تامة بشأن القرارات التصميمية الخاصة بالشكل وتنظيم  المع

مارية فهي وسيلة لدعم المصممير  ف 
 أنواع األبنية، المواقع، أو عناض األبنية .    

اتيجية المعمارية من مكونات رئيسية هي   :     (٤)تتألف االسي 

  Awareness  الوعي  

  Enforcement التنفيذ  

  Update التجديد  

    Contentالمحتويات  

    Modelsالنماذج 

 

 

  Implementation  التطبيق  

  (sustainable urban design) :ي المستدام
 ٠٤التصميم العمران 

ي كيفية التفكير    (* )  RFQأشارت دراسة  
ي المستدام ليس أسلوب أو نمط لبناء جديد بل يمثل ثورة ف 

بأن التصميم العمران 
بير    التنسيق  المستدام من خالل  التصميم  الدراسة عىل فلسفة  األبنية بشكل عفوي وركزت هذه  بتصميم وبناء وتشغيل 

 الفضاءات المفتوحة والمشاهد الطبيعية والبيئة المحيطة عن طريق :    
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 استهالك اقل للطاقة وتزويد أعىل نوعية من اإلنارة الطبيعية واالصطناعية.     •

 حفظ المواد والمصادر الطبيعية وتحسير  نوعية البيئية الداخلية.     •

 وقاية مصادر المياه الداخلية والخارجية.     •

ي بأفضل التقنيات الحديثة  
ي تركيب منطق 

ي من التصميم المستدام هو استعمال نهج األبنية القديمة ف 
 (٥٥)إن الهدف النهان 

    . 
 االستدامة و التصميم المعماري المستدام :   

ية و سنش  ير إىل ارب  ع  تشير الطروحات المعمارية إىل وجود عالقة وثيقة بير  االستدامة والتصميم المعماري والبيئة الحرص 
 طروحات معمارية لبيان هذه العالقة :   

 :The Ecological basis for architectural design من كتابه (Yeang, 1995) طروحات 

اء أو المستديمة يجب أن تقابل احتياجات الحاض  دون إغفال حق األجيال   :( Ken Yeangفالمعماري )  يرى أن العمارة الخرص 
ية :      (٦)القادمة لمقابلة احتياجات       هم أيضا، وأشارت طروحات هذا المعماري إىل إتباع المناهج اآلتية لتحقيق استدامة حرص 

ي التصميم من خالل التعلم م أوال: 
 ن الطبيعة:   محاكاة الطبيعة ف 

ي العمارة.    orderونظاما ) (pattern)فالطبيعة نسقا  
 ( يمكن االستفادة منها ف 

 استخدام الطبيعة لالعتبارات االيكولوجية:    ثانيا:  

                                                            

  

 ( العالمية  الحرارة  تولده  الذي  الضغط  بسبب  بيولوجية  قاعدة  البيئية  النظم  أن  global wormingتمتلك كافة  إذ   )
تستخدم نظما    (‡ )  (EQAو)  ( †)(  LEEDو)  )*(  (BREEIMللطاقةالمستخدمة سلبياتها، فالمنظمة العالمية للتصميم والطاقة )

( معالمبت  كونه سكنا  التعHabitatتتعامل  توفره  ( ويتم  الطاقة حسب  الطبيعة كالماء وموارد  ي 
ف  امل مع كل عنرص أساشي 

ي عىل البيئة .    هالسلتر  وتأثير

   (every species designer)  ثالثا:   كل األصناف تعمل كمصمم 

ي الذي يعطيه الن 
م كل كائن حي بالنظام الورانر ي تليق بها يلي  

مط الخاص به  تتبع الكائنات الحية كافة التصاميم أو األشكال الت 
 معطياً بالنتيجة التصميم الكىلي للطبيعة .   

:    :رابعاً ي
يد الذان  ي عمليات التير

 استخدام النظم الذاتية ف 

يد هو لخلق بيئة داخلية أكير راحة تتحقق عن طريق تقليل الحرارة الكثيفة ودخول اإلشعاع الشمشي عير    ي التير
الغرض ف 

ي وإيجاد تهوية طبيعية   لتحقيق الراحة من خالل تقنيات مستخدمة.  الغالف الخارحر

(7) :(architecture & Identity ) من كتابه (Abel, 1997)  طروحات المعماري 

تمثل تصاميم هذا المعماري نموذجا للعمارة الحديثة المتوافقة مع الطبيعة معتمدة عىل النواحي التكنولوجية الستجابة   
ي الموجودة اعتمادا عىل النظم التقنية المستخدمة.  

 الشكل المعماري للطبيعة ويمكن معرفتها من المبان 

ي تحقيق التوازن ما بير  الطبيعية و المصنعة  ( إىل أسس العمارة المعتمدة عىلAbel, 1997كما أشار )  
 األسس االيكولوجية ف 

ي  
ي الذكية الت 

ية مستدامة باستخدام نظم ايكولوجية واالعتماد عىل المبان  من خالل التقنيات حيث يمكن تحقيق بيئة حرص 
يد و تسخير  و تشغيل المصاعد   ها .    تستطيع أداء عملها بنفسها دون االعتماد عىل الساكنير  .من تير  و غير

(8) NORMAN FOSTER WORK,1999 ١٩٩٩ من كتابه Foster  طروحات 

ي العمارة   
أشارت تلك الطروحات إىل خلق عمارة تتماشر مع روح العرص بتوجهات فكرية نابعة من استخدام النظم الذاتية ف 

(Passive architecture  ي عملية البناء وإدامة المبت  خالل حياته باقتصاد الطاقة وعدم استخدام
ي تستخدم اقل الطاقات ف 

( الت 
ي تستهلك  

الطاقة النابضة وينتج عنها الملوثات البيئية، كما أشارت إىل خلق مدن حديثة نابعة من مكانها  النظم الميكانيكية الت 
ي عملية  

ي تستخدم اقل طاقة ممكنة ف 
اء الت  ي باستخدام وسائل تقنية حديثة ومنها انبثقت العمارة الخرص 

تحاكي محيطها البيت 
ذاتيا من الطاقات المتجددة إىل الطاقة الشمسية وان يكون للمنشأ  البناء وإدامة المبت  وتشغيله، فعىل المبت  أن يصنع طاقته  

ي برلير  )الشكل
ي ف 
لمان األلمان  وع مبت  الير ي فكرة مرسر

ي تسمح بإعطاء حياة أطول له، كما تحقق ف 
ي اعادة  ١،٢مرونته الت 

(، ف 
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، و  ي من خالل هيكل مخروطي
، وأضافه قبة عىل شكل قبة زجاجية، مع ممر حلزون  واجهات تعكس أشعة الشمس  ترميم المبت 

ي استخدام الطاقة. 
، وعالوة عىل ذلك، وهذا هو بناء صديق للبيئة، كون لها كفاءة ف      ٩وانتشاره داخل المبت 

البيئية  ات  التأثير تعكس  ي 
مبان  التقليدية ألنها  ي 

المبان  االعتماد عىل  المستدام هو  العمل  أن أساس  الطروحات  أكدت  كما 
ي  المختلفة )مناخية، اجتم

اعية، ثقافية، دينية( باإلضافة إىل وجود عناض تقليدية تعمل مع الطبيعة، وسميت تلك المبان 

ي ليس لها زمن )
ي الت 

ي طوكيو.   millennium tower( ومن أمثلة ذلك مبت  )timeless buildingsبالمبان 
 ( ف 

   
ي الشكل )1الشكل )

لمان األلمان  ي   (  مبن  ا2( الواجهة األمامية مبن  التر
لمان األلمان   لتر

                                                            
* 

BREEAM   ،وھي طریقة للتقییم البیئي وھي أقدم طریقة في العالم واألكثر استخداما التي أنشئت في تقییم وتصنیف والتصدیق على استدامة المباني : 

وأكثر من ملیون من جمیع أنحاء العالم تم تسجیلھا للحصول علیھا منذ إطالقھ ألول    BREEAMمبنى حصل على شھادة    ٠٠٠، ٢٥٠وھناك أكثر من  

   ١٩٩٠مرة في عام 
† 

 (LEED( ھو اختصار )Leadership in Energy and Environmental Design    نظام الریادة في تصمیمات الطاقة والبیئة وھو نظام معترف ):

والتي تأخذ بعین االعتبار    بھ دولیا بأنھ مقیاس تصمیم وإنشاء وتشغیل مباٍن مراعیة للبیئة وعالیة األداء. حیث یقیّم نظام التصنیف ویقیس أثر أي منشأة وأداءھا، 

اءة المائیة وانبعاثات غاز ثاني أوكسید الكاربون وتحسین البیئة الداخلیة للتصمیم، وغیرھا. حیث یتم تصنیف  عدة نقاط منھا اختیار الموقع وتوفیر الطاقة والكف

 مراتب حسب تطبیقھا للمعایر المطلوبة، وھي: المرتبة البالتینیة، الذھبیة والفضیة   ٣المباني التي تنال ھذه الشھادة إلى 
‡  ECO. Quantum auditing in Netherlands 
(EQA).  

   
ي طوكيو الشكل ) millennium towerمبن    (3الشكل )

 
 من الداخل   millennium tower( مبن  4ف

Sustainable Urban Design: An  من كتابه Adam Ritchie, Randall Thomas 2009  طروحات 

  (١٠) Environmental Approach 

الهواء، مستويات  نوعية  الرياح،  الحرارة، شعة  المتمثل بدرجات  به  المحيط  مع  ارتباط وثيق  يرتبط  ي 
المبان  ان تصميم 

ي، و يمكن ان   الضوضاء، مصادر الطاقة ... جميعها عوامل تساعد عىل تحقيق التواصل بير  تصميم المبت  والتصميم الحرص 
ي بمواصفات صديقة للبيئة كتحقي

ق التهوية الطبيعية، واالضاءة الطبيعية، ادخال التكنولوجيا العالية لتقليل  نصمم مبت  بيت 
ي أي ان تكون صديقة للبيئة.  

ها من االمور الواجب اتباعها عند تصميم المبان   الحمل الحراري عن المبت  والمدينة وغير
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 ( يبير  المفردات األساسية و الثانوية للدراسات األرب  ع ١جدول )

 

 

   اسم الدراسة  سية والثانوية وقيمها الممكنةالمفردات االسا

مجاالت     التعلم من الطبيعة

 الطبيعة  
ي التصميم

 
  ف

 تحقيق االستدامة  
ية  الحض 

باالعتماد عىل  

   المناهج التالية

 

 Yeang 1995 
  

 المصدر  
 www.tokyonara.htm 

  
 www.bioclimaticvision.htm 

  

   لالعتبارات االيكولوجيةاستخدام الطبيعة 

   كل االصناف تعمل كمصمم

  التنوع

  المحافظة عىل وجهة نظر شمولية

ي 
   تشكيل المبان 

استخدام  

النظم 

  الذاتية

   تصميم الواجهات
   السيطرة الشمسية

    لون غالف المبن  
   الحدائق المعلقة

    والتهوية الطبيعيةالرياح 
  تقنيات اخرى

ي الذكية
    االعتمادعىل المبان 

 Abel 1997 

    االعتماد عىل التكنولوجيا

    استجابة الشكل للطبيعة )محاكاة الطبيعة(

استخدام االسس االيكولوجية النابعة من الطبيعة المحلية للموقع للموازنة بير  البيئة 

   والبيئة الطبيعيةالعمرانية 
 

   التفكتر ضمن النطاق المحىلي والعمل بمستوى عالمي 

ي العمارة
 
   استخدام النظم الذاتية ف

 Foster 1999 

ي العمارة
 
   محاكاة الطبيعة ف

    استخدام وسائل تقنية حديثة

ي االنشاء
 
   المرونة ف

ي التقليدية
    االعتماد عىل المبان 

    المواداالعتماد عىل 

   الراحة الحرارية

ي 
   اعتبارات تصميم المبان 

 

Adam Ritchie, Randall Thomas  
2009  

   الراحة الصوتية

اتيجيات التهوية    ستر



   

   
ات السلبية عىل البيئة العمرانية   دور  ي تقليل التأثتر

 
اتيجيات التصميم المعماري المستدام ف  استر

  

7  
  

   اعتبارات الطاقة الشمسية

ي 
ي المبان 

 
   النباتات ف

 طرق استخدام النظم الذاتية  

ية :   بعض الطرائق الستخدام النظم الذاتية لتحقيق التصميم المستدام للبيئة الحرص 
ي :   (١١)

ي عن طريق تشكيل المبان 
   التصميم الذانر

التشكيل   ويكون  الطبيعية  الطاقات  من  القصوى  لالستفادة  طبيعيا(  أو  )عمرانيا  الموجود  ي 
البيت  المحيط  عىل  اعتمادا 

ل ي والعمودي 
األفق  مع  بالمستويير   المبت   أو هيئة  تربط شكل  ي 

الت  اتيجية  االسي  ح هذه  تقي  ية، حيث  الحرص  لمبت  والبيئة 
إذ   للمبت   شكل  أفضل  بوصفه  معينة  بنسب  المستطيل  الشكل  والرياح  الشمس  لحركة  قياسا  الموقع  ضمن  التوجيه 

ق   الرسر باتجاه  ع-تكوناستطالته  مستوى  وتصميم  للحجم  قياسا  األسطح  من  والتقليل  الكتل  الغرب  وتضام  العزل  من  ال 
ي إليصال اكير كمية من اإلضاءة الطبيعية إذ  

البنائيةللتقليل من الكسب والفقدان الحراري والتقليل من عمق المخطط البنان 
ي مبان سكنية حديثة حيث ينتقل الهواء من  

، وقد استثمر هذا المبدأ ف  ي شكل المبت 
يعدالمناخ المحىلي من العوامل المؤثرة ف 

ي الفضاءات المفتوحة الداخلية إىل منطقة الضغط الواط  المتمثلة بفضاء الشارع الواسع مما يخلفه منطقة  
الضغط العاىلي ف 

ي تكييف الوحدة السكنية.   
 تيارات هوائية ويقلل من استخدام الطرائق الميكانيكية ف 

ي عن طريق تصميم الواجهات : 
   (١٢)التصميم الذانر

ي أفضل الحلول للتصميم  يعطي تشكيل الواجهات   ي مع الفضاء الحرص 
وعالقتها بالمحيط عىل المستوى العمودي واألفق 

ي إذ يمكن أن تصمم هذه الواجهات عن طريق نظم حسابية خاصة لمعرفة مدى استجابتها للمؤثرات البيئية و تعد المواد  
الذان 

ي فضال عن أنظمة التضليل  
ي التصميم الذان 

المستخدمة إليجاد التهوية الجيدة ومنع دخول الشمس  من أهم العوامل المؤثرة ف 
ي وهو ارتفاع  stack effectالمباشر للمبت  )

ي المبت  لخلق التأثير المعروف بكفاءة التحرك الذان 
( ويمكن اعتماد المبدأ نفسه ف 

ي أعىل المبت  مولدا  الهواء الساخن ليحل محله الهواء البارد و من ثم تداور الهواء فيخرج الهواء الساخن من خالل فتح
ة ف 

 . يد من حركة الهواء داخل المبت    حركة نتيجة لتباين ضغط الهواء المحصور بير  الجدار المزدوج لير 

ي عن طريق السيطرة الشمسية :    
 التصميم الذانر

ي  
ف  ي 
الفضان  ألكتىلي  التشكيل  ي 

ف  أو  للمبت   الدخول  من  الشمشي  اإلشعاع  منع  بطريقة  البيئة وتتم من خالل عوامل عدة 
ات   الفي  الشمشي عير  إبعاد اإلشعاع  ي 

لها أهمية ف  ي وطريقة توجيهه وتشكيله  بالفضاء الحرص  المبت   ية، إن عالقة  الحرص 
التحكم بكمية اإلشعاع   المستخدمة وحجمها من  الفتحات  التظليل ونوع  الواجهات بطرائق  المختلفة و تحكمه  الموسمية 

جيج الذكي من األنظمة االيكولوجية،    الشمشي الداخل والتقليل منه محافظا عىل
كمية اإلضاءة الطبيعية الداخلة إذ يعد الي  

التقليدية فقد اعتمد إدخال الضوء غير المباشر عير ما   ي واجهات الوحدات السكنية 
يمكن االستفادة من المبدأ المعتمد ف 

 داخىلي و من ثم السيطرة عىل األشعة الشمسية .  يعرف )بالشناشيل( إىل الفضاءات الداخلية كي ال تزيد درجة حرارة الفضاء ال

ي باستخدام مبدأ التوجيه، شكل النوافذ لتحقيق االستفادة القصوى من الحصول  
ان تقليل الطاقة المطلوبة لتدفئة المبان 

ي الوقت نفسه خفض الطاقة المطلوبة من خالل وجود عازل جيد مع زجاج عاىلي االد
ائية  عىل الطاقة الشمسية الكامنة، وف 

  ... 

ي نطاق محدد )
ي نطاق محدد) O.15 - 0.20W/M2k :(Uقيم الجدران ف 

    O.08 - 0.15W/m2K :(Uو قيم السقوف ف 

ي نطاق محدد)
    (١٣)وكل هذه القيم قابلة للتحسير     ٧,٠W/m2K - ٥,١ ):Uوقيم النوافذ ف 

ي عن طريق لون غالف المبن  : 
   (١٤)التصميم الذانر

يكتسب حرارة عالية    الذي  المبت   الفاتحة والسيما سقف  األلوان  المواد ذات  استخدام  إىل ظاهرة  ي 
الذان  التصميم  يدعو 

   صيفا. 

ي عن طريق الحدائق : 
    ( ١٥) التصميم الذانر

ي التقليل من الكسب الحراري للمبت  المنفرد وع
ي أيضا، فالحدائق تقوم بتقليل اإلشعاعات  إذ تساعد ف  ىل المستوى الحرص 

ية.     المنعكسة إىل البيئة الحرص 

ي الشكل )
ي  Xieli Garden( مبت  روضة األطفال )٥وف 

  united design group(، من إنشاء مجموعة التصميم الموحد الصيت 
حلزونياً بهدف خلق بيئة تعليمية مثالية لألطفال وتم تصميم المبت  ذي الطوابق الثالث عل شكل حلقة إهليلجيه متصاعدة  

   . ة مع الفراغات الخارجية وتوفير ضوء النهار الطبيعي  عن طريق الصلة المباشر
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هذا الشكل البيضوي يلتف حول ساحة داخلية تؤمن نور النهار والتهوية الطبيعية لألطفال إضافةً إىل واجهاته الخارجية   (5الشكل )

ة، وهذه البيئة النظيفة تعتتر المثالية ) ي تطل عىل الحدائق المحيطة أضف إليه سطحه المزروع بالخض 
 (   ١٦الزجاجية النر

 

اء      (١٧)مبادئ العمارة الخض 

 .الحفاظ عىل الطاقة   ١

 .التكيف مع المناخ   ٢

 .التقليل من استخدام الموارد الجديدة   ٣

ام الموقع   ٤  .احي 

ام العاملير  والمستعملير     ٥
 .احي 

 .التصميم الشامل    ٦

ات التصميم المعماري المستدام :     مؤشر

إداري كبير   ي حالة مبت  
لهذا االتجاه، ف  ة  الكثير المنافع والفوائد  يراهنون عىل  اء  المستدامة الخرص  للعمارة  عىل  المؤيدون 

اء   ي    (Smart Technology)والتقنيات الذكية  (Green Design Techniques)سبيل المثال فإن إدماج أساليب التصميم الخرص 
 
ف

، ولكنه أيضاً يقلل من تكاليف اإلنشاء وتكاليف الصيانة،   ي
المبت  ال يعمل فقط عىل خفض استهالك الطاقة وتقليل األثر البيت 

ن من صحة المستخدمير  ويرفع من معدالت إنتاجيتهم، كما أنه يقلل من المسئولية  ويحس   ويخلق بيئة عمل سارة ومريحة،
ي  
، ويرفع من قيمة ملكية المبت  وعائدات اإليجار، وهكذا فإن التيار األخرص  ف  ي

ي قد تنشأ بسبب أمراض المبان 
القانونية الت 

ي  
ي أجري عىل )قطاع البناء يعمل عىل توفير تكاليف الطاقة عىل المدى الطويل، فق 

اء    ٩٩مسح ميدان  ي الخرص 
( من المبان  مبت 

ي الواليات المتحدة وجد أنها تستهلك طاقة أقل بنسبة )
ي التقليدية المماثلة، لذا فإن أي تكاليف  ٣٠ف 

%( مقارنة مع المبان 
ي 
بذلك فإن اإلفراط ف  التصميم والبناء يمكن استعادتها برسعة، وبالمقارنة  ي 

ي مرحلت 
يتم دفعها ف  التقليدية  إضافية  النظرة   

ي  . لمحاولة تقليل تكاليف البناء األولية يمكن أن يؤدي إىل مواد مهدرة وفواتير طاقة أعىل بصورة مستمرة
ولكن فوائد المبان 

ي عمارات المكاتب  
ة، فاستعمال ضوء النهار الطبيعي ف  اء ليست مقصورة فقط عىل الجوانب البيئية واالقتصادية المباشر الخرص 

مثال باإلضافة إىل أنه يقلل من تكاليف الطاقة التشغيلية فهو أيضاً يجعل العاملير  أكير إنتاجاً، فقد وجدت  عىل سبيل ال

ي بجامعة ميتشغان  
ي علم النفس البيت 

ي أجراها المتخصصان ف 
أن الموظفير  الذين    (Rachel and Stephen Kaplan)الدراسة الت 

أظهروا رضٌا أكير تجاه العمل، وكانوا أقل إجهادا وتعرضهم لألمراض كان   تتوفر لهم إطاللة عىل مناطق طبيعية من مكاتبهم

ي مجال الفضاء  
كات العاملة ف  %( بعد  ١٥تبير  لها أن نسبة الغياب هبطت بنسبة )  (Lockheed Martin)أقل، أيضاً إحدى الرسر

( بنقل  قامت  اال  ٥٠٠,٢أن  والمردود  ي كاليفورنيا، 
ف  منشأ حديثاً  أخرص   مبت   إىل  معدل  موظف(  ي 

ف  الزيادة  لهذه  قتصادي 
ي أنفقت أثناء تشييد المبت  خالل عام واحد فقط. 

 اإلنتاجية عوض المبالغ اإلضافية الت 

فالمجموعة   المبيعات،  حجم  رفع  إىل  يؤدي  التسوق  مراكز  ي 
ف  الطبيعي  النهار  ضوء  استعمال  فإن  المنوال،  نفس  وعىل 

الطاقة   ي 
ف  الكفاءة  ذات  ي 

المبان  تقنيات  ي 
ف  المتخصصة  أن (Heschong Mahone)االستشارية  وجدت  ومقرها كاليفورنيا، 
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ي المخازن التسويقي٤٠المبيعات كانت أعىل بنسبة )
ي تمت أضاءتها من خالل فتحات السقف  %( ف 

وقد    (Skylights)ة الت 

ي قاعات الدرس المضاءة طبيعياً أفضل بنسبة )
   (١٨)(. % ٢٠وجدت المجموعة أيضاً أن أداء الطالب ف 

التصميم   لوصف  المستخدمة  الطرق  من  واحدة  وهي  الحساس،  التصميم  تسم  المستدام  التصميم  ي 
ف  طريقة  وهناك 
ق مقارنته مع األشكال األخرى إلدارة الموارد بالتطور ويتطلب التصميم النقاط التالية لتحقيق هذا المؤشر  المستدام عن طري

ي الطبيعة.   
 
 إعادة االرتباط بير  اإلنسان و البيئة واالستفادة ف

ليمية،  تروي    ج قيم وأساليب جديدة لحياة اإلنسان إلنجاز عالقة أكير انسجاماً بالمصادر والبيئات المحلية، اإلق -1
 والعالمية.   

 تزويد الوعي العام حول التكنولوجيات المالئمة .    -2

 نشأة الثقافة الحية ليخلد االستجابة الطبيعية واالنسجام الطبيعي مع العوامل البيئية المحلية.   -3
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اتيجيات التصميم المستدام  ٢جدول) ات النهائية الستر  ( يمثل المؤشر

 

 

 

 الدراسة التطبيقية :   

اتيجيات  ات النهائية  االستر   المؤشر

اتيجيات  استر

الراحة  

  الحرارية

ي للشكل عن طريق استخدام تقنية النظم الذاتية     
 اعتماد مبدأ الدعم الذانر

ي تحقيق مبدأ السقوف والجدران والعوازل  
 
ي المبن  الستثمارها ف

 
تعددية الطبقات ف

 الحرارية  

 استخدام الزجاج الذكي عىل السطوح   

ي صيانة المبن     High techاستخدام مبدأ أل 
 
ف

 اع الشمسي   ترشيد تعرض المبن  لإلشع

اعتماد مبدأ الكاشات ونظم التظليل المتحركة للتقليل من الكسب الحراري   

ي وتقليل المواد المستخدمة  
اعتماد التصادم ألكتىلي للتقليل من التعرض البين 

  فيها

اتيجيات  استر

الراحة  

  الصوتية

ي للشكل عن طريق استخدام تقنية النظم  
اعتماد مبدأ الدعم الذانر

الذاتية   محاكاة الشكل لطبوغرافية الموقع وتأثره بشكله وحدوده   
 استخدام الزجاج الذكي عىل السطوح   

ي تحقيق مبدأ السقوف والجدران والعوازل  
 
ي المبن  الستثمارها ف

 
تعددية الطبقات ف

 الصوتية   

ي صيانة المبن     High techاستخدام مبدأ أل 
 
 ف

ي وتقليل المواد المستخدمة  
اعتماد التصادم ألكتىلي للتقليل من التعرض البين 

  فيها

اتيجيات  استر
 الطاقة  

  الشمسية

ي للشكل عن طريق استخدام تقنية النظم الذاتية    
 اعتماد مبدأ الدعم الذانر

من   للتقليل  الشكلية  السطوح  العاكسة عىل  والمواد  الموسمية  األلوان  استخدام 
 كسب وفقدان الحرارة   

 استخدام الزجاج الذكي عىل السطوح   

ي المبن  إليصال اكتر إضاءة طبيعية   
 
تقليل نسب العمق ف

ي صيانة المبن     High techبدأ أل استخدام م
 
 ف

ي وتقليل المواد المستخدمة  
اعتماد التصادم ألكتىلي للتقليل من التعرض البين 

  فيها

اتيجيات  استر

الرياح  

   والتهوية

ي للشكل عن طريق استخدام تقنية النظم  
اعتماد مبدأ الدعم الذانر

 الذاتية   استخدام الزجاج الذكي عىل السطوح   

ي تحقيق لزيادة كفاءة التهوية   
 
ي المبن  الستثمارها ف

 
تعددية الطبقات ف
ي صيانة المبن   ترشيد تعرض المبن    High techاستخدام مبدأ أل 

 
ف

 للرياح   

ي الم
 
ها كمصد للرياح   نسب العمق ف  بن  وتأثتر

ي وتقليل المواد المستخدمة  
اعتماد التصادم ألكتىلي للتقليل من التعرض البين 

  فيها

اتيجيات  استر

  النباتات

ي 
  فيالمبان 

 ترشيد تعرض المبن  للرياح   

ترشيد تعرض المبن  لإلشعاع الشمسي  نسب  
ها كمصد للرياح    ي المبن  وتأثتر

 
 العمق ف

ي وتقليل المواد المستخدمة  
اعتماد التصادم ألكتىلي للتقليل من التعرض البين 

  فيها
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 المشاري    ع المنتخبة    

بير    ي 
الوظيق  والتباين  المصممير   بير   التباين  روعي  معمارية  مشاري    ع  ارب  ع  شملت  قصدية  عينة  انتقاء  و  تحديد  جرى 

ي سكنية، المشاري    ع األرب  ع هي :    
ي ترفيهية ومبان 

 المشاري    ع، إذ تضم المشاري    ع مبان 

ي لندن. ( للمعماري نورمان فوسي  swissمبت  ) .1
   ف 

   (وهو مصمم بواسطة )فوكس وفول معماريون (Conde Nast)مبت  برج  .2

   (. Ken Yeangوهو من تصميم المعماري ) ١٩٩٢( بكوااللمبور Menara Mesiniagaبرج ) .3

ي نيويورك. المعماريون المصممون   .4
ي الموقع السابق لمبت  مركز التجارة العالمي ف 

 برج الحرية الذي سيتم بناؤه ف 

Merrill and Studio Daniel  ،Skidmore, Owings) يل، إستوديو دانيال ليبيسكيند  سكيدمور، أوينجز،مير
 Libeskind) 

   (swiss)  مبن  برج 

كاه، ويشير سكان لندن لهذا الرصح   ي أحد شوارع مدينة لندن والمصمم بواسطة المعماري نورمان فوسي  وشر
ج قابع ف  هذا الير
ج المنتصب كثمرة الخيار يتكون من )المعماري بأنه   طابقاً(،   ٤١اإلضافة األحدث إىل خط أفق مدينتهم العريقة، وهذا الير

ي استهالك الطاقة، فتصميمه المبدع  
ي هذا المبت  ليس شكله المعماري الجميل ولكن كفاءته العالية ف 

ء الرائع ف  ي
إال أن الشر

ي استهالك الطاقة ي
%( من إجماىلي الطاقة الذي تستهلكه بناية تقليدية مماثلة.  ٥٠صل إىل )والخالق يحقق وفراً متوقعاً ف 

ي استعمال اإلضاءة والتهوية الطبيعية كل ما أمكن ذلك. وتتكون واجهة المبت  من  
ويتجىل غت  المبت  بمزايا توفير الطاقة ف 

مهوى بالستائر الموجهة بالحاسب    طبقتير  من الزجاج )الخارجية منها عبارة عن زجاج مزدوج(، والطبقتان تحيطان بتجويف
، كما أن نظام حساسات الطقس الموجود عىل المبت  من الخارج يراقب درجة الحرارة وشعة الرياح ومستوى أشعة  اآلىلي
الشمس، ويقوم بغلق الستائر وفتح لوحات النوافذ عند الحاجة. أما شكل المبت  فهو مصمم بحيث يزيد من استعمال ضوء  

ي عمق المبت   النهار الطبيعي 
، ويقلل من الحاجة لإلضاءة االصطناعية، ويتيح مشاهدة مناظر خارجية طبيعية حت  لمن هم ف 

    .من الداخل

   

   (Conde Nast)  مبن  برج 

ي نيويورك، وهو مصمم بواسطة )فوكس وفول معماريون(، إنه يعد أحد األمثلة    ٤٨مكون من )
ي ساحة التايمز ف 

طابقاً( ف 
ي  
، وقد استعملت فيه تقريباً جميع التقنيات الت  ي كبير ي مبت  حرص 

اء ف  ي طبقت مبادئ العمارة المستدامة الخرص 
المبكرة الت 

ي الحرارة  يمكن تخيلها لتوفير الطاقة، فقد استخدم المبت  نوعي
ة خاصة من الزجاج تسمح بدخول ضوء الشمس الطبيعي وتبق 

، وتقلل من فقدان الحرارة الداخلية أثناء الشتاء. وهناك أيضاً خليتان تعمالن عىل   واألشعة فوق البنفسجية خارج المبت 
ي لتغذية المب  ٤٠٠وقود الغاز الطبيعي تزودان المبت  ب  )

ي يحتاجها  كيلو واط( من الطاقة، وهو ما يكق 
ت  بكل كمية الكهرباء الت 

( إىل  باإلضافة  الوقود  ٥ليالً،  خاليا  بواسطة  أنتج  فقد  الحار  الماء  عادم  أما  نهاراً.  يحتاجها  ي 
الت  الكهرباء  من كمية   )%

يد والتكييف عىل السقف كمولد   المستخدمة للمساعدة عىل تسخير  المبت  وتزويده بالماء الحار. بينما وضعت أنظمة التير
لوحات  غ أن  الكهربائية، كما  الطاقة  بنقل  المرتبط  الطاقة  فقدان  من  يخفض  وهذا   ، ي

مولد كهربان  من كونها  أكير  از 
(Photovoltaic Panels)  ( وداخل المبت     ١٥الموجودة عىل المبت  من الخارج تزود المبت  بطاقة إضافية تصل إىل .)كيلو واط

ي المناطق قليلة اإلشغال مثل الساللم، أما إشارات الخروج فهي مضاءة  تتحكم حساسات الحركة بالمراوح وتطق   اإلضاء
ة ف 

%( مقارنة  ٤٠-  ٣٥بثنائيات خفيفة مخفضة الستهالك الطاقة، والنتيجة النهائية هي أن المبت  يستهلك طاقة أقل بنسبة )
    .بأي مبت  تقليدي مماثل

   

 برج (Menara Mesiniaga) بكوااللمبور (١٩٩٢): -    

ي )Ken Yeangمن تصميم المعماري )  وهو 
يا وهو مقر  Subang Jaya( ويقع المبت  ف  ، صممه  I.M.B( قرب كوااللمبور بمالير 

(Ken Yeang  فالمبت  يعتير كنموذج طبق قواعد ،)اء ي العمارة البيو مناخية )العمارة الخرص 
ته ف  ( بحيث يعكس مبادئه وخير

ية التقليدية والقواعد الحدي ي المرتفعة الصديقة للبيئة، يعكس  العمارة المالير 
ف للمبان  ثة عىل التوازي، كما يعتير كنموذج مرسر

ي هذا الصدد يقول: )
اء وف  ( يمكن توجيه المبت  ألن يولد  Ken Yeangالعالقة القوية بير  المبت  والمناخ والمسطحات الخرص 

يشي شي    ع يؤدي لمطار كوااللمبور، ويمثل بؤرة  الطاقة بدال من استهالكها ومن خالل تحليل الموقع يقع المبت  عىل طريق رئ
ي المحيطة به

ي حار، تتفاوت فيه درجة حرارة الليل ودرجة حرارة النهار   .رصد هامة من قبل المبان 
المنطقة ذات مناخ استوان 
ي كافة أنحاء السنة.   

 قليال، كما أن الحرارة والرطوبة مت ماثلة تقريبا ف 
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المبت    يحتوي عىل:مكونات  دراسية، غرف جلوس، غرفة صالة،  المبت   قاعات  المنتجات،  لعرض  ة   ساحة دخول كبير
يا، مطبخ و خدمات إدارية، كراج سيارات أسفل المبت  و بدروم     .كافتير

+    ٦٣ارتفاع المبت     بيانات تقنية ي
طابق وهو ذو مسقط دائري هيكل المبت  من أعمدة فوالذية    ١٤م، يتكون من طابق أرض 

مي  مرب  ع، الفكرة    ٦٥٠٣رضيات الخراسانية المثبتة عىل جمالو نات فوالذية المساحة اإلجمالية للطوابق  تحمل بالطات األ
الرئيسية للمبت  حديقة سطح لوصل المبت  باألرض، تعمل كفراغ اجتماعي وتحتوي عىل بركة سباحة وجمنازيوم مسطحات 

ي  اء وتشجير يستمر ألعىل لتوليد األكسجير  والعمل عىل تير اء لولبية ترتفع عىل واجهة  خرص  د المبت  وتشمل مسطحات خرص 
ي األدوار السفلية لربط الطبيعة باألدوار العل   وية، هناك  

اء مائلة ومنحدرة ف  المبت  إلعطاء إطاللة للعاملير  مسطحات خرص 
ي ا
قية والغربية مزودة بكاشات شمس من األلمنيوم وجدران زجاجية ف  ي الواجهات الرسر

لواجهات الشمالية  نوافذ غاطسة ف 
قية الحارة المعرضة للشمس لتوفير الحماية للفراغات الداخلية من أشعة   ي الواجهة الرسر

والجنوبية، الخدمات الرئيسية كانت ف 
استخدام كاشات   مع  والممرات  المياه  والمصاعد ودورات  للساللم  الطبيعية  والتهوية  باإلضاءة  تسمح  القوية كما  الشمس 

ي جانب المب
ي حول الواجهات لتوفير التهوية  شمسية ف 

فات خارجية وأفنية معلقة تلتف بشكل حلزون  ت  المعرض للشمس شر
، تعلو حمام السباحة، مع وجود نظام لتجميع مياه   الطبيعية للفراغات الداخلية تغطية مفرغة فوق السطح العلوي للمبت 

يقارب   ما  سنويا  المبت   يوفر  وبالتاىلي  السطح  عىل  وع    $   ١٣٥٩٠األمطار  المرسر هذا  تمير   لقد  يد،  والتير الته وية  من  فق ط 
ي وبأساليب غير تقليدية أو نمطية  

ي المرتفعة بمنطقة ذات مناخ استوان 
ي واحد من المبان 

بمعالجات مناخية جريئة ومدروسة ف 
ي البيئات الحرص  

ي تبت  ف 
ي المرتفعة الصديقة للبيئة و الت 

، وتجعله نموذجا للمبان  ي
ي راف 

ية ذات المناخ الحار تنم عن وعي بيت 
    .الرطب

   

  

ي  (new york city) أمريكا  ٢٠١٤  
 
 برج الحرية  (freedom tower) ف

ي نيويورك، المعماريون المصممون سكيدمور  
ي الموقع السابق لمبت  مركز التجارة العالمي ف 

برج الحرية الذي سيتم بناؤه ف 
يل وإستوديو دانيال ليبيسكيند   قاموا بدمج مزايا    (Skidmore, Owings & Merrill and Studio Daniel Libeskind)وأوينجز ومير

ي جميع أرجاء ا
ي ف 
تفع )التصميم البيت  ج الرئيس والذي سير قدم( األلواح الشمسية باإلضافة   ١٧٧٦لمبت  الضخم، وسيحوي الير

ي لتغذية    ١إىل محطة طاق  ة هوائية )تعمل عىل الرياح(، التوربينات يتوق ع أن تول د حواىلي )
ميجا واط( من الطاقة، وهو ما يكق 

ج بنسبة ) ج سيعتمد عىل اإلضاءة والتهوية  %( من احتياجه المتوقع من الطاقة، ومثل الم٢٠الير اء األخرى فإن الير ي الخرص 
بان 

ي استهالك الطاقة
، باإلضافة إىل أنظمة وعناض اإلنارة ذات الكفاءة العالية ف      .الطبيعيتير 

 نتائج االستبيان:   

ي استخرجت من اإلطار النظري ووزعت استمارات االستبانة من المختصير  وعددهم  
ات الت  تم إعداد استمارة إلدخال المؤشر

ي التأثير    ٣٠
ات متساوية ف  مهندسا معماريا لقد أعطينا درجة لكل شخص عىل المبت  المفضل لديه وعىل اعتبار إن المؤشر

ي وحسب األفضلية كا
ي بعد ذلك مبت  )توصلنا إىل ترتيب المبان 

ي برج الحرية األفضل يأن 
 (Conde Nast)( ومبت  برج  swissالن 

ا برج ) ي الجدول رقم ) Menara Mesiniagaوأخير
 (.  ٣( والتفاصيل كما ف 

 

 
 

 
 

 ( يمثل نتائج األستبيان   ٣جدول)

ات النهائية   المؤشر

 

  

 
 

استخدام األلوان الموسمية والمواد العاكسة عىل السطوح الشكلية للتقليل من  

  كسب وفقدان الحرارة

 
 ٦  ٦ 

 

 ٦ 
 ١٢ 
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   الموقع وتأثره بشكله وحدودهمحاكاة الشكل لطبوغرافية 

  

 ١٠   ٥   ١٠   ٥ 

ي تحقيق مبدأ السقوف والجدران  
 
ي المبن  الستثمارها ف

 
تعددية الطبقات ف

  والعوازل الحرارية لزيادة كفاءة التهوية
١٠  ٥  ٥  ١٠ 

ي المبن  إليصال اكتر إضاءة طبيعية
 
 ١٠  ٥  ٥  ١٠    تقليل نسب العمق ف

 ٨  ٧  ٧  ٨     ترشيد تعرض المبن  لإلشعاع الشمسي والرياح

 ٩  ٩  ٦  ٦    اعتماد مبدأ الكاشات ونظم التظليل المتحركة للتقليل من الكسب الحراري

ي صيانة المبن  High techاستخدام مبدأ أل ) 
 
 ١٢  ٢  ٨  ٨     ( ف

ي 
وتقليل المواد المستخدمة  اعتماد التصادم ألكتىلي للتقليل من التعرض البين 

  فيها

 
 ١٠  ٥  ٧  ٨ 

 ١٠   ٤   ٦   ١٠     استخدام الزجاج الذكي عىل السطوح 

ي للشكل عن طريق استخدام تقنية النظم الذاتية 
 ١٠   ٥   ٧   ٨     اعتماد مبدأ الدعم الذانر

 101  53  67  79    مجموع القيم

   

   
ات  ١مخطط ) ي االربعة للمؤشر

 ( يمثل مدى تحقيق المبان 

 

للتقليل من كسب وفقدان الحرارة أفضلها كان لمبت   استخدام األلوان الموسمية والمواد العاكسة عىل السطوح الشكلية  •

ي أمريكا. 
   برج الحرية ف 

صوت له   (Conde Nast)بالنسبة للمؤشر محاكاة الشكل لطبوغرافية الموقع وتأثره بشكله وحدوده وجدنا أن مبت  برج  •

ي أما مبت  )
ان اقل تأثراً بشكل  ( بكواالMenara Mesiniaga( وبرج )Swissالثلث ومبت  برج الحرية الثلث الثان  لمبور يعتير

 . ين صوت له الثلث األخير    وحدود الطبوغرافية، المبنيير  األخير

ي تحقيق مبدأ السقوف والجدران والعوازل الحرارية لزيادة كفاءة التهوية،   •
ي المبت  الستثمارها ف 

مفردة تعددية الطبقات ف 

ي مبت  برج الحرية ومبت  )
  Menaraوبرج )  (Conde Nast)من مبت  برج  ( األفضل عىل العكس  Swissكان ف 

 .(Mesiniaga 

ي المبت  إليصال اكير إضاءة طبيعية كان برج الحرية و مبت  ) •
 ( األفضل وبعدها مبت   Swissتقليل نسب العمق ف 



اتيجيات التصميم  ات السلبية عىل البيئة العمرانية دور استر ي تقليل التأثتر
 
 المعماري المستدام ف

 

   

 

      

  

  

 

14  
  

 .(Menara Mesiniaga) وبرج (Conde Nast)  برج 
  لألبنية األربعة. ترشيد تعرض المبت  لإلشعاع الشمشي والرياح تقريبا متساوي  •

 Menaraاعتماد مبدأ الكاشات ونظم التظليل المتحركة للتقليل من الكسب الحراري كان برج الحرية ومبت  برج ) •
Mesiniaga .    ( األفضل من المبنيير  األخريير 

ي بعد ذلك مبت  )High techاستخدام مبدأ أل ) •
ي صيانة المبت  كان برج الحرية األفضل يأن 

 ( ومبت  برج  Swiss( ف 

 .(Menara Mesiniaga) ا برج  (Conde Nast) وأخير
ي وتقليل المواد   •

ي األربعة كان اعتماد التصادم الكتىلي للتقليل من التعرض البيت 
ي للمبان  من خالل تحليل المشهد الحرص 

ي بعد ذلك مبت  برج 
  Megaraا برج )( وأخير Swissثم مبت  ) (Conde Nast)المستخدمة فيها برج الحرية األفضل يأن 

 .(Mesiniaga 

ي برج الحرية و مبت  ) •
ي بعده مبت  برج  Swissمن حيث استخدام الزجاج الذكي عىل السطوح، كان ف 

 ( األفضل، ويأن 

 .(Megara Mesiniaga)  واألخير هو برج (Conde Nast) 
ي للشكل عن طريق استخدام تقنية النظم الذاتية فهو بالتسل •

 سل مبت  برج الحرية، مبت   اعتماد مبدأ الدعم الذان 

 .(Megara Mesiniaga) برج ،(Conde Nast) مبت  برج ،(Swiss)    

  االستنتاجات:
 االعتبارات المأخوذة بنظر االعتبار  

ي    •
 اعتبارات تصميم المبان 

 اعتبارات تلبية الطلب بطرق مستدامة   •

اتيجيات التصميم المعماري المستدام:    • ي   اسي  ي االستخدام والتقدم التكنولوحر
ات ف   اعتبارات استيعاب التغير

اتيجيات الراحة الحرارية    •  اسي 

اتيجيات الراحة الصوتية    •  اسي 

اتيجيات الطاقة الشمسية    •  اسي 

اتيجيات الرياح والتهوية    •  اسي 

ي  •
ي المبان 

اتيجيات النباتات ف   نتاجات عامة:   االست  اسي 

ي تعتمد عليها نجاح التنمية   •
أن تشجيع العمارة المستدامة وترشيد أساليب البناء واستهالك الطاقة هي أحد الركائز الت 

ي أي مجتمع.   
 المستدامة ف 

عىل   التحدي الكبير الذي يواجه المعماريير  والمخططير  اآلن، هو اختيار وتعديل التكنولوجيا المتطورة بما ال يؤثر سلباً •

ي المبت  المتوافق بيئياً. 
ي نفس الوقت يتم تطوير أدائية ومتطلبات الراحة ف 

  البيئية، وف 

ي ومالئمة المبت  لتلك البيئة من خالل وضع حلول تصل اىل تحقيق االستدامة عىل   •
يجب مراعاة البيئة المحيطة بالمبان 

ي واالقتصادي.    
 المستوى البيت 

ي معزولة   •
ي أن تكون المبان 

 جيدا، ومغلقة بإحكام مع تخفيض الطلب عىل الطاقة.    وينبع 

ي النهار ومراعاة التقليل من الحمل الحراري    •
 تصميم يراع فيه موقع واتجاه النوافذ بشكل يوفر ادخال االضاءة ف 

ي والمدن هي لعامة المجتمع.    •
 رضا المستخدم هو عنرص هام من عناض النجاح فالمبان 

ات البيئة.   استخدام التهوية بشكل اكير  • ي من خالل التوجيه الصحيح والشكل الصحيح المالئم لمتغير
  كفاءة للمبان 

ي التفكير فيه وفق التقنيات والتكنولوجية الجديدة.   •
، السقف ينبع   من المكونات الرئيسية للمبت 

ية المستدامة تحتاج اىل التوازن فيما بينها.  •    هناك العديد من الطرق لتصميم المجتمعات الحرص 

   الربط بير  االنسان والبيئة والتكنولوجيا.  •

ي وخلق بيئة مريحة ممتعة لإلنسان لتحقيق الراحة عىل مختلف مستوياتها.    •
 تقليل االثر البيت 

 االستنتاجات العملية:    
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ات البيئية السلبية عىل   ي تقليل التأثير
توصل البحث من خالل تحليل نتائج االستبيان إىل تصنيف للعوامل بحسب دورها ف 

 التسلسل وكالتاىلي    
 المبت 

   

 عوامل رئيسية:    •

 . ات البيئية السلبية عىل المبت  ي تقليل التأثير
   هناك مجموعة عوامل لها دور كبير ف 

   الموسمية فيلعب الدور األكير . عامل استخدام األلوان  -1

   عامل محاكاة الموقع.  -2

ي الشكل.  -3
   عامل تعددية الطبقات ف 

   عوامل متوسطة التأثتر  •

  عامل تقليل نسب العمق لإلشعاع.  -4

   عامل ترشيد تعريض المبت  لإلشعاع.  -5

  عامل اعتماد مبدأ الكاشات.  -6

   (. High-Tecعامل استخدام مبدأ ) -7

8-    .  عامل اعتماد التصادم الكتىلي

9-  .    عامل استخدام الزجاج الذكي

اً •    العوامل األقل تأثتر

ات البيئية عىل المبت  .  -10 ي تقليل التأثير
ي للشكل دور اقل ف 

   عامل استخدام مبدأ الدعم الذان 

  

 التوصيات:   

  تصميم المبت  عىل ان يكون صديق للبيئة.  •

ي المناطق الحارة مثل بالدنا   •
ات البيئية ف  ة لتقليل التأثير ات التصميم المستدام العرسر ي اعتماد مؤشر

يوضي البحث ف 
ي لم يتناولها البحث  

ات المتبقية والت  ي المؤشر
العربية حيث تبير  من البحث إمكانية تقليلها بشكل كبير كذلك التوسع ف 

ي البحوث المستقبلية.   
 ف 

ي يصممونها، ودعوتهم إىل تصميم  حث المصممير  عىل م •
ي الت 

ي المبان 
راعاة التقليل من استخدام الموارد الجديدة ف 

ي مصدرا وموردا  
ي لهذه المبان 

اض  ي نهاية العمر االفي 
ي وإنشائها بأسلوب يجعلها هي نفسها أو بعض عناضها ف 

المبان 
ي لألجيا

ي األخرى، فقلة الموارد عىل مستوى العالم إلنشاء مبان 
ل القادمة خاصة مع الزيادات السكانية المتوقعة  للمبان 

ي نفس الوقت، مع مراعاة  
ي مجال البناء لالهتمام بتطبيق هذا المبدأ بأساليب وأفكار مختلفة ومبتكرة ف 

يدعو العاملير  ف 
يطة أ ي تؤدي لحفظ تدمير البيئة عالميا، حيث يمكن استخدام الخشب مثال شر

ال استخدام مواد البناء والمنتجات الت 
ي تنتجها مع انعدام أو  

ي االعتبار المواد األخرى عىل أساس عدم سمية العناض الت 
يدمر ذلك الغابات، كما تؤخذ ف 

 انخفاض ما ينبعث منها من عناض أو غازات ضارة.  

ي من أهم الطرق المتبعة للتقليل من استخدام الموارد والمواد الج •
ديدة نظرا  إعادة تدوير المواد والفضالت وبقايا المبان 

 ألنها تضم مواد غير نشطة من حيث انعدام التفاعالت الكيميائية الداخلة بها.   

ي لتنفيذ برامج التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدوير مخلفات الهدم    •
 اهتمام التصميم المستدام بتوفير فراغ كاف 

ي لوظائف وأنش  طة أخرىأحد األساليب األخرى لتقليل استخدام الموارد الجديدة هو إعادة استع •
    .  مال الفراغات والمبان 

ي وتتكيف حسب المناخ المحىلي والمواد المتاحة لتلك المدينة او   •
ي يجب ان تستجيب للتصميم البيت 

تصميم المبان 
ها عىل البيئة.     االقليم، فالبد من تقليل تأثير

ي وقت.  •
ي من الداخل اىل الخارج وبالعكس ف 

   تصمم المبان 

ي صحة  اذن ما يمكن   •
ي والضوء الطبيعي وكل ما يسهم ف 

ه عن طريق المبت  الصديق للبيئة هو الراحة والهواء النق  توفير
   االنسان ورفاهيته. 

جيج لتوفير مزيد من الضوء الطبيعي واالستفادة من الحرارة المكتسبة او المفقودة حسب فصول   •  
استخدام مواد الي 

  السنة. 

ي المستقبل للتكيف واستيعا •
. السماح ف  ي ي االستخدام و التقدم التكنولوحر

ات ف     ب التغير

ي   •
ي تعتير االسهل مقارنة بالمكاتب الت 

ي وخاصة المنازل الت 
ي نجاح المبان 

ان السيطرة عىل البيئة تشكل العامل الرئيشي ف 
يد وتكييف ميكانيكية.     تحتاج اىل انظمة تير
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ي المج •
اورة للضوء، وبالتاىلي تقليل الفرصة، الستخدام الطاقة  الطاقة الشمسية قضية مهمة.... فوضع أي برج يحرم المبان 

ي المتوسطة االرتفاع.   
 الشمسية وانشطة أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية، عليه يفضل المبان 

   

   

    
ي                        الشكل ) (swiss)( مبن  6الشكل ) ي 7المشهد الحض 

    ١٩( المخطط االففر

الشكل   

 ( استخدام األلوان الموسمية والمواد العاكسة  10( تعددية الطبقات   الشكل )9( عالمة دالة   الشكل )8)
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 وعالقته بالموقع صورة فضائية   (swiss)( مبن  11الشكل )

  ٢٠ 

    ٢١وعالقته بالموقع   (swiss)( مبن  12الشكل )

   
ي الشكل )(Conde Nast( مبن  برج 13الشكل )                        العاكسة   ( استخدام األلوان الموسمية والمواد 14( المشهد الحض 

   

  
 ( وعالقته بالموقع صورة فضائية  Conde Nast( مبن  )15الشكل )
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  ٢٢ 

ي  Conde Nast( مبن  برج 16الشكل )
    ٢٣المخطط االففر

     
    ٢٤  ( عالقة المبن  بالموقع18(                الشكل )Menara Mesiniaga( مبن  برج )17الشكل )
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ي لمبن  برج )19الشكل )
   ٢٥  بكوااللمبور( Menara Mesiniaga( المقطع العرض 
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ي برج الحرية الشكل )21الشكل )   ٢٦(freedom tower(  مبن  برج الحرية )20الشكل ) 27

 
 طوىلي   ( مقطع 22( الزجاج الذكي ف

   

 
ج تصميم المعماري )23الشكل ) 28 ي للتر

 ( شكل المرب  ع المتناظر David Childs ( الطابق االرض 
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 (    site planاالساس للموقع )( المخطط 24الشكل )
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