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 1-1 ةقسم هندسة العمار  –الجامعة التكنولوجية 

بغداد –العراق   
 (1/6101/ 21تاريخ القبول   -----6/1015 /10:  تاريخ استالم البحث)

 المستخلص    
ياٍت مختلفة، لكنن بمانامين مفهوم االستدامة بُمسمَّ  جهات المعمارية التي تبنَّتد من التو في العقود األخيرة ظهرت العدي     

فاهتمننت بمبننادم وسننمات وابعنناد وتنا ننر الت ننميم المسننتدام، ولكنهننا افتقننرت النن   سننلو  متقاربننة ت نن  فنني نفنن، االتجننا ، 
د معنالم اسنتراتيجية ت نميمية مبنيننة تندم وانوا الرةينة لندم الم نمم، لت دين وبالتناليالمعالجنة االاارينة المناملة للموانو ، 

هنن   االسننتراتيجية ان تنالننل مننن الفكننرة الت ننميمية يمكننن ل .لبحــثامشــكلة تلنن   سننا، بيتنني يتسننم باالسننتدامة، وهنننا تت نندد 
إمكانيننة واننا إاننار مفنناهيمي تننام، يمكننن بواسننات  ت دينند او رسننم معننالم  يفتــرا البحــثة تلنن   سننا، بيتنني، ولهنن ا المبني نن

 هــدا البحــثت الت ننميمية، انااًننا  مننن فكننرة بيتيننة ًننادرة تلنن  إتاننال  ننفة االسننتدامة للممننرو ، فننتم ت دينند االسننتراتيجيا
ب ننننياطة إاننننار مفنننناهيمي تننننام يمتلننننر ًابليننننة تقيننننيم الممنننناريا او الت نننناميم المعماريننننة، وت دينننند او تمننننخي  االسننننتراتيجية 

فكنرة االنتقناب بالت نميم البيتني منن  النة تنند  المعالجنات البيتينة  التنالي ت قينلوب. الت ميمية الُمتبن اة، والُمناِلقة من  سا، بيتني مسنتدام
ولت قينل الهند ،  .مجرد معيار او متغيِّر ت ميمي يتناف، ما المتغيرات االخرم، ال  مسنتوم تنند  الت نميم المعمنارص كت نميم بيتني

البيتة واالستدامة، لفهم األس، الُمعتَمدة لبلورة ُنُظم م اور، رك ز األوب منها تل  مفهومي  ثاثة بعد المقدمة، تام ن الب ث
ل ياطة  االوبالتقييم والت ميم البيتي المستدام، والخروج بتعري  اجراتي ل ، اما الم ور الثاني، فقد وظ   معايات الم ور 

 ينتلنن  ممننروت الم ننور الثالننثنظننرص مننامب، بمفننردات رتيسننية ومةمننرات ثانويننة، ُ دِرَجننتل فنني جنندوب منف ننب، وتننم  تابيقنن  فنني  إاننار
 .واستنتاجاتلخروج بنتاتج ل، (ومبن  ادارص، كاهما بفنال وساي مفتوا و دة سكنية) ينمنتخب
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Abstract 
 

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

Key Words: Design Strategies, Environment, Sustainability, Green Architecture, Sustainable 
Design, tradition. 
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 المقدمة -1
يندرر مندم ال اجنة إلن  منزيج منن بند  المجتمنا الندولي  من  منت   الثمانينات من القنرن المااني، او ًبنب  لنر بقلينب،    

 تمثننب نمو جننا  معرفيننا  للتنميننة فنني العننالم" التنميننة المسننتدامة"الجهننود السياسننية والعلميننة ل ننب ممنناكب البيتننة، وتننندها   ننب ت 
المعقندة والمتداخلنة، ولهن ا لنم يخنُب  البيتينة من خالن  رسنم ااانار العنام ل نب سلسنلة الممناكب فاالستدامة ظهرت كمفهوم يتم

 . ه ا المفهوم بدور  من ه ا التعقيد والتداخب، وال ص انعك، تل   قب العمارة والت ميم المعمارص
الموقــ  : ، تنا ننر رتيسننية،  همهننا ننددت الدراسننات المعنيننة ب قننب الت ننميم المعمننارص المسننتدام، فنني ا نند اهننم افرازاتهننا    

ــة، المــاء، المــواد، البيئــة الداخليــة والخارجيــة ، وطالبننا  مننا رباننت البيتننة الخارجيننة بالااًننة واالنبعاثننات، لتتننرر البيتننة الطاق
، الداخلية كعن ر مسنتقب، وألن الااًنة والمنال والمنواد مندخات لهنا مخرجنات تتمثنب باالنبعاثنات والمخلفنات السناتلة وال نلبة

فقد تاا  بعاها او كلها ال  تعداد العنا ر، او تكون امنية، ثم تاي  ال  ه   العنا ر، بمنكب او بنرخر، العنا نر 
المجتمعية، كالثقافة والتنراث واالًت ناد وطيرهنا، منا بقنال الهيمننة للانابا المنادص، وكثينرا  منا ت ن  او ُتسنم ي تملينة معالجنة 

استراتيجية معالجة الميا ، استراتيجية الااًنة، اسنتراتيجية إتنادة : ، فنجد مثا  ( اتيجيةإستر ) كب وا د من ه   العنا ر، بالن 
تننادة التنندوير للمننواد،  وهكنن ا، وبغننن النظننر تننن  نن ة هنن   التسننميات مننن تنندمها، الن العن ننر او الجننزل ... االسننتخدام واا

ب نث يهنتم بااسنتراتيجيات الت نميمية تلن  مسنتوم اكثنر ، فإن ال(مستقلة افتراايا  )يمكن تد ُ  ُكا  ا ا تعاملنا مع  كمنظومة 
ممولية  من العنا ر والمنظومات الثانوية، ما ان االستراتيجية الت ميمية المعني نة فني الب نث، ًند تتم نور  نوب تن نر او 
منظومنننة ثانوينننة او  تننن  جنننزل منننن منظومنننة، مثنننب سنننام المبنننن  الننن ص هنننو جنننزل منننن منظومنننة طنننا  المبنننن ، وسنننب  هننن   

مكانينننة هنننو ارتبننناا االسنننتراتيجية المسنننتهدفة بنننالفكرة البيتينننة الرتيسنننية او الجوهرينننة للممنننرو ، وهننن ا ال يعنننني ابننندا  الغنننال او اال
تهمننيد دور بقيننة العنا ننر والمنظومننات، بننب العكنن، تمامننا ، ان تكاملهننا يبقنن  جوهريننا  فنني تمليننة التقيننيم، كمننا ان منظومننة 

خن  بنظنر االتتبنار كنب العنا نر والمنظومنات الُممننخَّ ة والمعروفنة، وتت نرم تنن المزيند إن التقييم، االستراتيجية التوج  ، تأ
ُوِجد، ليتم تدوين  وادخال  في  سابات التقييم، ليأخ  مكانن  ووزنن  الماتمنين، ولهن ا ُيفتنرن ان ال تكنون هننار تاًنة  تمينة 

 .نجاا الممرو  او الت ميم في تملية التقييم الفكرة الت ميمية، او جودتها، او جماليتها، وبين( ًوة ) بين 
وبعد اخ  ه   الما ظات بنظر االتتبار، يتج  الب ث لت قيل هدف  المتمثب ب ياطة إاار مفاهيمي تنام يمتلنر ًابلينة     

 سننا، بيتنني  تقيننيم الممنناريا او الت نناميم المعماريننة، وت دينند او تمننخي  االسننتراتيجية الت ننميمية الُمتبن نناة، والُمناِلقننة مننن
ان ت قيل ه ا الهد  يمثب خاوة مهمة في اريل تغيير النظرة التقليدية لدور البيتة في العمارة، وه ا يمكنن و نف   .مستدام

منن  النة تنند  المعالجنات البيتينة مجنرد  معمنارصبالهد  الامني السياًي للب ث، والمتمثب بت قيل فكرة االنتقناب بالت نميم ال
يمي يتنناف، منا المتغينرات االخنرم، الن  مسنتوم تنند  الت نميم المعمنارص كت نميم بيتني يكتسن  ًيمتن  معيار او متغيِّر ت نم

، مسنتعينا  برلينات ت نميمية فني جانن  االيفنال بمتالبنات ومنروا االسنتدامة البيتينة الت ميمية منن درجنة االبندا  التني  ق قهنا
 .و يغ يتم من خاِلها ت قيل الفكرة البيتية

 

 الستدامةالبيئة وا  -1
   Environmentمفهوم البيئة  1 – 1

بالنسبة لإلنسان، البيتة هي اااار ال ص يعيد في   يات  ويمار، نمنااات  المختلفنة، وتلن  المسنتوم المنادص هني كنب      
وننات، ما ي يا ب  منن تنا نر ومكوننات  ينة وطينر  ينة، كالتربنة والمنال والهنوال والكاتننات ال ينة بأنواتهنا وطيرهنا منن المك

د تأتي بمعن  ال اب فيقاب( البيتة)واالسم  ند تنأتي بمعنن  م نيا، والبيتنة : تعني المنزب ًو البيتة السياسية والبيتة الجغرافينة، ًو
هنا تعني الموجودات التي ت يا باانسان، وتعني ك لر مجموتة الظرو  والعوامب الابيعينة واالجتماتينة،  و تفاتنب جمينا 

 ]211العايلي،  [.ا   ياتية لمناقة ماالعوامب اال ياتية وال
، يننرفن اننم الجواننن  المعنويننة النن  مفهننوم (موسننوتة البيتننة العراًيننة)النن ص ت نندم لجمننا ( سننليم ماننر)ولكننن البا ننث      

ال ص ، (الوجود المعنوص)هنار اياا  ( البيتي)يتوج  التوايم بأن  باااافة ال  الوجود المادص "البيتة ويعدُُّ  مجازيا ،  يث 
ننوانين و فكننار وزدا  وُنظُننم وتربيننة و  ننزا  وسياسننات  كوميننة، هنن ا  يعننني كننب مننا ينتجنن  البمننر مننن ثقافننات واديننان وتقاتنند ًو

البيتنة الثقافينة، والبيتنة التربوينة، والبيتنة )الوجود المعنوص ال ُيعد جزلا  من البيتنة، ان العبنارات المناتعة فني جمينا اللغنات تنن 
، ولكننن  يقننر  بم وريننة دور ]12،  سننليم[(".البيتننة)تبننارات مجازيننة ال تبننرر تنند ها جننزلا  مننن مفهننوم  هنني( النن ... ال زبيننة، 

 –العقاتدص  –الثقافي )والمعنوص ( البيتي)لكن من الواام ان ه ين الوجودين، المادص "الجان  المعنوص ُمتكاما  ما المادص 
، وهو يدتم وجهنة ]الم در السابل["نهما معا  يمكان الوجود البمرصبينهما تاًة تأثير متبادب ال...( المماترص –القانوني 
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الم ندر [".كنب الوجنود ال يناتي المنادص للبمنر: مفهوم البيتة باخت ار منديد يعنني"نظرِ  ه ِ  من خاب تعريف  الموجز للبيتة 
 ]21السابل،  

ابيعت  وتنظيم  االجتماتي ونظرتن  ( اانسان)ن تاًة اانسان بالبيتة كونها تمثب تملية تفاتب بي( Rapoport)ي دد     
( البيتننة)للعننالم واريقننة  ياتنن  و اجاتنن  االجتماتيننة والسننايكولوجية و اجاتنن  الفرديننة والجماتيننة و اجاتنن  الفسننيولوجية، وبننين 

ا والمناخ والموارد وطيرها، ، منن (مار)الي   وه ا الر ص يةيد ما  ه  (Rapoport, P.9  متمثلة بال االت الفيزياتية كالمًو
فني الجانن  ( طينر المنادص)خاب الف ب الواام بنين الانرفين المتفناتلين فني هن   المعادلنة،  ينث جعنب الم تنوم المعننوص 

 .جوان  مادية ِ رفة تب ر تنها بالفيزياتية( البيتة)اانساني، بينما تام ن الجان  اآلخر 
 تعريا االستدامة والتنمية المستدامة  1 – 1

تقريرا  ُتر  بتقرير براندتاند، تام ن تعريفا  للتنمية  (WCED)واعت اللجنة العالمية للبيتة والتنمية ( 2191)ام في ت    
تلبينننننننة ا تياجننننننات ال اانننننننر دون اااننننننرار بقننننننندرة األجيننننننناب القادمننننننة تلننننننن  تلبينننننننة : "المسننننننتدامة،   نننننننبم األكثننننننر منننننننيوتا  

ه ا التعري  نقلت  الكثير من الم ادر المعنية بقاية االستدامة، بب ال  ،]91اللجنة العالمية للبيتة والتنمية،  ["ا تياجاتها
يكننناد يخلنننو   ننندها منننن إينننراد ، ورطنننم كثنننرة اآلرال واالنتقنننادات التننني  ننندرت بعننند ، اال ان معظمهنننا بقننني يننندور فننني فلنننر هننن ا 

 .التعري ، ولكن من زوايا نظر مختلفة
ين ،  ن تننزاوج بننين التنمينة االًت ننادية وبنين توجهننات ال فناظ تلنن  البيتننة ، تبنر هنن ا التعر (برانديتاننند)لقند  اولننت لجننة     

 :والموارد الابيعية والتي سميت بالتنمية المستدامة، من خاب اتتمادها تل  مفهومين  ساسيين
 .بالتوافل ما الظرو  الم ياة لل فاظ تل  مستوم مقبوب للمعايير المعيمية لكب البمر( ال اجات)مفهوم : األوب

نننت ال اانننر وفننني المسنننتقبب والتننني تنننرتبا منننا التنظنننيم ( ال ننندود)مفهنننوم : لثنننانيا لقننندرة البيتنننة تلننن  تلبينننة ال اجنننات فننني الًو
 .االجتماتي والتاورات التكنولوجية

إلن   نن  لانمان مسنتقبلنا الممنترر، البند منن  ن تنتم تلبينة ال اجنات " اللجنة العالمينة للبيتنة والتنمينة"إ ن يخل  تعري      
تجاوز  دود الموارد، بب من األفاب العمنب تلن  تقلينب هن   ال ندود، كنب هن ا يقودننا إلن  انرورة  ن ينتم وانا خانا دون 

التنمينة السياسنية، االجتماتينة، االًت ننادية والتقنينة تلن  اننول معاينات االسنتدامة اتتمنادا تلنن  هن ين المبند ين،  ص خاننا 
د، إن ه ا التعري ، ال ص   بم األكثنر منيوتا  فني العنالم، بنات  جنر تنمية ت قل ال اجات تل   ال تتجاوز م ددات الموار 

األسا، لعمرات التعريفات التي تم واعها ال قا  والتي إن اختلفت في  ياطتها، تبعا  للهند  منن وانعها، إال  نهنا تمنترر 
 .في جوهر المامون

 ابعاد االستدامة  3 – 1
ينل ال يناة اانسنانية الاتقنة، وفنل منا يعنر  فني العديند منن االدبينات المعنينة لاسنتدامة ثاثنة ابعناد  ساسنية تتنداخب لت ق    

 the Three Pillars)، او الدتاتم الثاث لاستدامة (TBL) (Triple Bottom Line)باالستدامة، بخا األسا، الثاثي 
of Sustainability) النمنااات االًت نادية البمنرية،   نيغب يهتمتعري  القامو، لاستدامة "ال  ( روبرتسون)، وهنا تمير

، (بيتننة، اًت نناد، تدالننة)، امننارة  النن  (Three E's)والثقافننة التنني ال تننةدص النن  انتهننار البيتننة، وهننو التعرينن  المتاننمن للننن 
(Environment, Economy, Equity)"،(Robertson, P.5) 
 [Hui, P.4]:تامنت ه   الثاثية ب ورة رتيسية ما يلي

 :ًت ادية لاستدامة االبعاد اال -  
 .خلل االسوال الجديدة والفر  لنمو المبيعات والتسويل -     
 تخفين الكلفة من خاب الت سينات الكفولة وتقليب اال تياج للااًة والمواد الخام الداخلة في اانتاج -     
 للنمااات االًت ادية (added value)خلل المزيد من القيم الماافة  -     

 :بعاد البيتية لاستدامة اال -  
 .تقليب النفايات او الايا  والتل  وتخفين االنبعاثات الملوثة للبيتة -     
 .تخفين التأثير السلبي تل    ة االنسان -     
 .استعماب مواد اولية ًابلة للتجديد -     
 .ازالة المواد السامة -     
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 :االبعاد االجتماتية لاستدامة  -ج 
 . سين   ة الماطلين ورا تهم وتوفير االمان لهمت -     
 .التأثير تل  المجتمعات الم لية ونوتية ال ياة -     
 .العاالين تن العمب، المقعدين، العاجزين: اتانة ودتم المراتم المتاررة في المجتما مثب -     

الكثير من المماكب المتراباة، بما  دوجو لكن في العقود األخيرة ادرر العلمال والمخااون تل  المستوم العالمي، 
فيهننا الفقننر، ال نن ة، االنفجننار السننكاني، اسننتنزا  المننوارد، االمننن المنناتي والغنن اتي، تنندم االسننتقرار السياسنني، ودمننار النننظم 

با ثنة ال يهنتم با تياجنات المجتمعنات ال ن ية اآلمننة المسنتقرةالداتمة ل ياة كب البمر، في  ين خا األسا، الثاثي لاسنتدامة 
ت ال اار [Robertson, P.6]تن فر  اًت ادية لكب فرد فيها،  .وله ا فإن ه   الثاثية هي مواا إتادة نظر تالميا  في الًو

 

 والتصميم المستدام العمارة المستدامة  4 – 1
لعملينات المبن  خاب وجود  في البيتة الم لية والعالمية تنن ارينل سلسنلة منن تنداخات النمناا االنسناني وا يةثر

ننا والهيكنننب االنمنناتي فنني خ ننات  النظننام البيتنني االساسننية،  ينننث ان  يننةثرالابيعيننة، ففنني المر لننة االولنن ،  تاننوير المًو
ننا المبنن   النظننام البيتنني الم لني،  مننا تملينة ت نننيا المننواد  تنننعك، تلن متالبنات الهيكننب االنمناتي والتواجنند البمنرص فنني مًو

وتنند اكمناب تملينة البننال، فنان انظمنة تمنغيب المبنن  تنةثر ب نورة مسنتمرة  .البيتنة العالمينة تأثيرها يمتد ليممبواًتنالها فإن 
  [Kim & Rigdon, P12].تل  البيتة

الت ننميم المسننتدام، الت ننميم ال سننا، بيتيننا ، الت ننميم مننا البيتننة : لقنند  ننيغ مفهننوم العمننارة المسننتدامة باراتننل تنندة منهننا    
تكاملينننة منننا مكوننننات البيتنننة الم يانننة، فاالسنننتدامة مننننهج ت نننميمي ترتكنننز مبادتننن  تلننن   وتتمثنننب تملينننات الت نننميم بعاًنننات

ة، امكانيننة اسننتثمارها للت ننميم ينا  يتنيم فهننم تلننر الخ ننات  الابيع( ايكولننوجي)خ نات  الابيعننة المتداخلننة منا مفهننوم الننن 
ب نر تنن المفهنوم المعمنارص لفكنرة تخفنين ت" العمارة المستدامة"ال ص سبل م الم " العمارة الممسية"ان م الم  .المستدام

نود  ود، اص ان مساتي الم مم المعمارص كانت تهند  الن  امكانينة ال فناظ تلن  م نادر الًو استهار الموارد الابيعية والًو
تننن اريننل التوظينن  اآلننني للااًننة الممسننية المتننوفرة، مننن خنناب الت ننميم الماتننم للمبننن ، ان تاننور هنن ا التوجنن  ًنناد النن  

وال ص ي   الت ميم المعمارص ال ص يأخ  بنظر االتتبار التوج  البيتي وم ادر " العمارة المستدامة"الواسا لمفهوم  المعن 
 ]12،  رنا ممتاز[.الااًة
ان ايديولوجيننة الت ننميم هنن   ليسننت جدينندة فنني العمننارة، فالعدينند مننن جواننن  االسننتدامة كانننت موجننودة مننن  ت ننر فجننر     

د ادم الت قدم التكنولوجي الكبير ال ص ترف  القرن العمرين واالنف اب الا ل لإلنسان تن الابيعة الن  نسنيان الساالت، ًو
جزل كبير من اراتل الت ميم المستدام التي كانت معروفة ًديما ، ل ا ينبغي التوجن  ن نو االهتمنام بالت نميم الكفنول باًت ناد 

مننارص ان ال يهننتم بالمبنناني ف سنن  بننب بننالموارد والبيتننة واالًت نناد الااًننة واسننتعماب مننوارد ومننواد بديلننة، تلنن  الم ننمم المع
والثقافننة الم ليننة، ومننن اهننم اهنندا  الت ننميم المسننتدام هننو  ننناتة بيتننة ممننيدة خاننرال مسننتدامة داتمننة للبيتننة الابيعيننة، او 

وال فناظ تليهنا، بمعنن   تل  األًب، ب د ادن  منن الانرر، فالبيتنة العالمينة فني تندهور مسنتمر، وينبغني إيقنا  هن ا التندهور
 ]21الزبيدص،  [.الت وب من ت ل مستنز  او اار ال  داتم او  ديل للبيتة

السننتدامة النن ص ال اوادرار جننوهر  المختلفننةللت ننميم المسننتدام، فنني الننروابا بننين مكونننات الت ننميم  االهننمتكمننن النا يننة     
ا، منهنا ًابلينة الت منب والمتاننة والمنواد المناسنبة واال سنا، يمكن ف ل  ال   جزال، ويدتوا ال  التفكير بمجموتة منن القاناي

بالمكان، كما يدتوا ال  ايجاد توازن بين االتتبارات البيتية والقيود االًت ادية واالخ  با تياجات النظام البيتني التني تندتمها 
تكامننب النننظم الابيعيننة مننا  بعننن االتتبننارات ل نننا تمننارة مسننتدامة ًينند التابيننل تلنن  ناننال واسننا وامكانيننة التو ننب النن 

االنمنناا االنسننانية لخلننل االسننتمرارية والتفننرد ل نننا المكننان مننن خنناب تننوازن العوامننب االيكولوجيننة واالنسننانية والنننظم البيتيننة، 
العمنننارة المسنننتدامة ت ننن  توجننن  الت نننميم المعمنننارص ن نننو نمنننا ج تعمنننب تلننن  تقلينننب اسنننتهار المنننوارد الابيعينننة، او العنننيد 

 (Edwards, P.52).توفر تلر الموارد، اص ان  ت ميم معمارص واٍ  بيتيا   باسلو  يايب
مما تقدم يتام ان االستدامة ليست مفردة مستقلة ب اتها، وانمنا هني  نفة تانا  لمو نو  طالبنا  منا يكنون فني انور      

تكننون  نن ية ومغننايرة  المعاننناة مننن ممنناكب جديننة ت تنناج لمعالجننة تنتقننب بنن لر المو ننو  النن   الننة جدينندة، يفتننرن بهننا ان
بواوا لما سبل، تندها فقا يمكن ال  وب تل  التسمية او ال فة الجديدة، فتت وب التنمينة المتعثنرة الن  تنمينة مسنتدامة، 

 .والبيتة الملوثة ال  بيتة مستدامة، والمبن  العليب ال  مبن  مستدام، وهك ا
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 عناصر التصميم المستدام  1 – 4 – 1
ان الت ميم المستدام تبارة تن منظومنة جديندة، لهنا معنالم ورةم م نددة، ينتم منن خالهنا التعامنب منا  يتام مما تقدم     

الممنناكب الت ننميمية بتعقيننداتها وخ و ننياتها الوظيفيننة والبيتيننة واالجتماتيننة، هنن   المنظومننة تتننأل  مننن تنا ننر وتاًننات، 
 .تا  بالتفا يباتفقت العديد من الدراسات تل  م اورها الرتيسية ما بعن االخ

الننن ص اًتنننب، هننن   العنا نننر ومكوناتهنننا الرتيسنننية  (Center for Economic Conversion)واسنننتنادا  الننن  
تنم ت ديندها بخمسنة تنا نر  Sustainable Building Technical Manual" (Public Technology, Inc.)"منن

 :رتيسية وهي
[Center for Economic Conversion, pp.7-8 ] 

 ءة الطاقة والطاقة المتجددةكفا -أ
توجي  المبن  لل  نوب تلن  افانب تظلينب ممسني وتجنن  التعنرن  نيفا ، وافانب تعنرن ودخنوب ألمنعة المنم، منتال ،  -

 .وافاب انارة ابيعية لكب المواسم
 . ناتة مناخ م غر للمبن  واالستفادة من ايجابيات  -
 .كفالة  رارية لغا  المبن  والفت ات -
 . ، وتهوية، وتدفتة كفول وب جم مناس نظام تكيي -
 .ت ميم كفول يقلب اال ماب الكهرباتية لانارة واألجهزة والمعدات لل د األدن  الممكن -
 . وافز خدمية لدتم وموازنة الكل ، لتمجيا تبني خيارات الااًة المتجددة بأنواتها، والسيما الممسية والرياا -

 جودة البيئة الداخلية -ب
 .تل  المكونات العاوية الايارة لمواد البنال السيارة -
 .فر  النمو البكتيرص( او التقليب ما امكن)منا  -
 .نسبة تجهيز ماتمة للهوال الخارجي النقي -
ابلية التااير لمواد ال يانة والتنظي  -  .المراًبة والسيارة تل  الم توم الكيمياتي ًو
 .لوث الداخلي ألجهزة العمب والمعدات المخ ية للماطلينمن م ادر الت( التقليب ما امكن)السيارة و -
 .سيارة  وتية ماتمة وكفولة -
 .توفر انارة نهارية وااالة مري ة نفسيا  تل  الخارج -

عادة تدويرها -ج  ترشيد استهالك الموارد والمحافظة عليها وا 
 .ًابلة اتادة التدوير استخدام المنتجات القابلة اتادة التدوير وتلر التي ت توص تل  مواد -
 .إتادة استخدام مكونات المبن  ومعدات  واثاث  ًدر اامكان -
 .التقليب الدن   د، من المخلفات واالنقان تند إتادة االستخدام او إتادة التدوير -
 .الم افظة تل  الميا  وترميد استهاكها في تمليات امغاب المبن  وسقي المزروتات وال داتل -
 .لمخلفات الماتية من خاب إتادة تدوير واستخدام الميا  الرماديةتقليب ا -
 .توفير بداتب مختلفة لارل معالجة المخلفات الماتية -
 .تمكين ماطلي المبن  من االستفادة بسهولة من وساتب إتادة التدوير -
 التأثيرات البيئية المباشرة وغير المباشرة -د
ا، والغا -  .ال او الم توم النباتي، والم ادر الماتيةالم افظة تل  تكامب المًو
 .للتلوث (Non-Point-Source)التقليب الدن   د، الم ادر طير النقاية  -
 .اثر اختيار المواد تل  استنزا  الموارد وتلوث الهوال والمال -
دوير واالخمنا  المقاوتنة استخدام المواد المنتجة او المست  لة منن م نادر مسنتدامة، مثنب المنواد المنتجنة منن إتنادة التن -

 .من طابات مدارة بمكب مستدام
ا -  .استخدام النباتات الم لية والقليلة ال اجة للرص، في االتماب النباتية للمًو
 .استخدام اادارة التكاملية لآلفات وال مرات -
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 القضايا المجتمعية -ـه
ا بواساة الموا ات العامة وارل المم -  .اة والدراجات الهواتيةتمجيا الو وب ال  المًو
 .االهتمام بثقافة وتاري  المجتما -
 .واا  وافز م لية وت ديد سياسات وسن تمريعات لتعزيز وتمجيا تبني الت ميم األخار -
 .تأسي، بنية ت تية مادية ومجتمعية اتادة تدوير األنقان والمخلفات االنماتية وطيرها -
 .خبرات البيتيةإمكانية م لية متا ة من المنتجات وال -
 خالصة الفقرة  1-5
االستدامة مفهوم يتم من خال  رسم اااار العام ل ب سلسنلة ممناكب معقندة ومتداخلنة، ولهن ا لنم يخنُب هن ا المفهنوم بندور   -

، ولني، مجنردا  من ه ا التعقيد والتداخب، لكن ال ورة تتام ال   ٍد ما تنند وانا المفهنوم فني موانعِ  ك نفة لمو نو ، 
مكنن فهننم التنمينة المسنتدامة، واالًت نناد المسنتدام، والعمنارة المسننتدامة، والت نميم المسنتدام، وطيرهننا، كنب  منن الزاويننة تنندها ي

تلبيـة احتياجـات الحاضـر دون حرمـان "المعنية لل  وب تل  تعري  اكثر جدوم وفاتدة، تلما  بنأن التعرين  األكثنر منيوتا  
و للتنميننة المسننتدامة، ولنني، لمفهننوم االسننتدامة مجننردا ، ومننا  لننر فقنند مننك ب هنن ا ، هنن"األجيــال القادمــة مــن تلبيــة احتياجــاتهم

 .، ااارا  تاما  مساتدا  لتعري  االستدامة ومو وفها في المجاالت المختلفة( دود البيتة)و( ا تياجات االنسان)التعري  بقابيِ ، 
منارص ت ديندا ، الن   النة  ن ية جديندة بوانوا ولني، مجنرد االنتقناب بالت نميم تمومنا ، والت نميم المع: هد  الت ميم المستدام -

ادخنننناب ت سننننينات، بمعننننن  انتنننناج جيننننب جدينننند مننننن النتنننناج المعمننننارص بواسنننناة المنظومننننة الت ننننميمية الجدينننندة ال ا ننننلة تلنننن   ننننفة 
رم هيمننة الجانن  المنادص تلن  الجوانن  األخنو بعند تمنخي  وفهنم سنمات ومبنادصل وتنا نر الت نميم المسنتدام،  االستدامة،

، ومنن هن   العنا نر البيئـة الداخليـة والخارجيـة، الموقـ ، الماء، المواد، الطاقة: طير المادية، وتل  ر ، الماديات، برزت
 .الخمسة الرتيسية تفرتت الت نيفات، وتداخلت ما الكثير من التفا يب المادية، وطير المادية التي تل  ر سها المجتمعية

، الطاقـة: ت ميم المعمارص المستدام، تل  ان  منظومة بعنا ر وتاًات، اهنم تنا نرهايمكن الخروج بتعري  اجراتي لل -
اعلــ  ، امننا تاًاتهننا فتعتمنند تلنن  كيفيننة توظينن  هنن   العنا ننر لت قيننل البيئــة الداخليــة والخارجيــة، الموقــ ، المــاء، المــواد
ت قينل )تن ، ورا تن ، واالرتقنال بمسنتوم  ياتن  بإ تياجا االنسـانألٍص منهنا، والمسنتهد  هنو  دون اسـتنزاا، بأقل كلفة، أداء

 .، وتاًات  المجتمعية ما اآلخرين، وتاًت  ما البيتة(الرخال
 

 المفاهيمياالطار  – 3
بعد تمخي  العنا ر والعاًات لمنظومة الت ميم البيتي المستدام في الفقرة األول ، سيتم في ه   الفقرة االسنتفادة منن     

 كورة  تا ، في  ياطة ااار جديد يوظِّن  العنا نر الرتيسنية لمنظومنة الت نميم البيتني المسنتدام، ملالمعايات والعنا ر ا
ولكننن بأسننلو  ينالننل مننن جوهريننة الفكننرة البيتيننة التنني يتم ننور  ولهننا الت ننميم، ت قيقننا  لهنند  االنتقنناب بالت ننميم البيتنني مننن 

مي يتننناف، منننا المتغيننرات االخنننرم، النن  مسننننتوم تننند  الت نننميم  الننة تنننند  المعالجننات البيتينننة مجننرد معينننار او متغيِّننر ت نننمي
المعمارص كت نميم بيتني يكتسن  ًيمتن  الت نميمية منن درجنة االبندا  التني  ق قهنا، مسنتعينا  برلينات ت نميمية و نيغ ينتم منن 

جنننة التكامنننب بنننين ر خاِلهنننا ت قينننل الفكنننرة البيتينننة، ممنننا يننننعك، بوانننوا تلننن  العاًنننات الت نننميمية بارتباااتهنننا البيتينننة، ود
ان هن ا األسنلو   .، وتلن  هن ا األسنا، تنم ت ديند المفنردات الرتيسنية والمةمنرات الثانوينة لاانار النظنرصمنظومات الممرو 

، (وان لم يكن الممرو  موفقا  في توظيف )يفتم المجاب للتعامب ما كب ممرو  يمتلر توج   بيتي مستدام، او ًابب للتمخي  
ينند او  ننياطة اسنتراتيجية ت ننميم بيتنني مسنتدام ًابلننة للتوظين  فنني ممنناريا  خنرم، مماثلننة او مغننايرة، لاسنتفادة مننن  فني ت د

 .و لر للخروج بنتاتج جديدة ومتجددة، ُت قِّل في  اب نجا ها، فكرة االستدامة في ًل  العملية الت ميمية، وهي تملية انتاج األفكار
و  ماتننم لتقيننيم نجنناا الممننرو  فنني ت قيننل الفكننرة البيتيننة التنني ينالننل وكغيرهننا مننن منظومننات التقيننيم، سننيتم واننا  سننل    

منها، وب لر ي قل اااار فاتدة مزدوجة، األول  تمخي  وتزب فكرة االناال، والثانية تقييم درجة نجاا او فمب الممنرو  
الفكنرة البيتينة، فقند تكنون الفكنرة  فني التابينل تلن ( في  النة   نول )في ت قيقها، وه ا مفيد جدا  في تدم القال تبعة الفمب 

ابلة لاستثمار، ولكن  يغ التابيل لم تكن موفقة  .جيدة ًو
 

 منظومات التقييم والتصميم البيئي 1 – 3
مجننناال  ماتمنننا  يمتلنننر منننديات يمكنهنننا اسنننتيعا  اسنننتراتيجيات التقينننيم البيتننني المسنننتدام  (EAM)ُيَعننند مننننهج التقينننيم البيتننني     

د تبلورت من خال  مجموتة من المنظومات تل  مكب ًواتم مراجعة  لمختل  المماريا، ت اوب السيارة  (check lists)ًو
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ابلينننة االسنننتخدام  تلننن  كنننب جوانننن  الموانننو  البيتننني المسنننتدام فننني الت نننميم، وو نننلت هننن   المنظومنننات الننن  اوج النانننج ًو
 :و كثرها انتمارا  نظامواالستفادة منها في  واخر القرن المااي واواتب القرن ال الي،  همها 

(LEED) Leadership in Energy and Environmental Design  الُمعنند مننن ًبننب المجلنن، األمريكنني للبنننال
، ولكننن بدايننة العمننب فينن  (1222)، والُمعتمنند رسننميا  مننن  تنام US Green Building Council (USGBC)األخانر 
  (BREEAM) يلي  او ينافس  في األهمية نظام (.2112)كانت تام 

Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology 

، والُمعتمنند مننن  تننام (UKGBC)التابعننة للمجلنن، البريانناني للبنننال األخاننر  (BRE)الُمعنند مننن ًبننب مةسسننة ب ننوث البنننال 
 .، وب لر كانت ل  الريادة في ه ا المجاب(2112)

في   (Green Star) موازاتها ظهرت العديد من  نظمنة التقينيم فني مختلن  ان نال العنالم، منهناتل  طرار ه   األنظمة وب    

عام  Green Building Council of Australia (GBCA) الُمعد من ًبب المجل، األسترالي لألبنية الخارال ،استراليا

 المننننامب لكفننننالة البيتننننة العمرانيننننةوفنننني اليابننننان نظننننام التقيننننيم ، (2002)فيييي   عيييي   عييييام  (Green Globes)و  ،(2002)

(CASBEE) Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency  

والتني يندير  مانتهنا ( JSBC)واالت اد الياباني للبنال المستدام ( JaGBC)المعد من ًبب المجل، الياباني لألبنية الخارال  
 (.1222)والتي بد ت العمب اتداد ه ا النظام من  تام ( IBEC)معهد بيتة البنال وال فاظ تل  الااًة 

اًليميننا  فنني المننرل األوسننا ومننماب افريقيننا بنند ت م نناوالت المواكبننة  واخننر العقنند السننابل وكانننت الريننادة لإلمننارات العربيننة     
اتمننة الم ليننة وبنند ت مننا بعننن التعننديات للمو  (LEED)بإتتمنناد نظننام ( 1229)المت نندة،  يننث ًامننت امننارة دبنني فنني تننام 

منننروا )انتهنننت بلدينننة دبننني منننن وانننا الت نننة ( 1222)بإ ننندار المراسنننيم والتمنننريعات الخا نننة بتابينننل النظنننام، وفننني تنننام 
ختياريننا  فنني القاننا  (وموا نفات المبنناني الخاننرال ، و  نندرت التمننريعات ليكننون تابيننل الات ننة ملزمننا  للممنناريا ال كوميننة واا

، تلن  ان تنتم تملينة مراجعنة وتقينيم النتناتج بعند هن   الفتنرة، امنا إمنارة  بنو (2/2/1222)ن الخا  لنثاث سننوات اتتبنارا  من
المكننون مننن خمنن،  Pearl Building Rating System (PBRS)لتقيننيم المبنناني الخاننرال ( اللةلننةة)فقامننت بإتننداد نظننام ظبنني 

بينمننا تلتننزم الممنناريا ال كوميننة بت قيننل لةلننةتين تلنن   لةلننةات، تكننون ممنناريا القاننا  الخننا  ملزمننة بت قيننل لةلننةة وا نندة تلنن  األًننب،
 (.1229)تام ( مجل،  بوظبي للتخايا العمراني)ال ص واع  ( إستدامة)واا استنادا  ال  مبادرة او برنامج ( الةلةة)األًب، نظام 

بالتعنناون مننا اللجنننة  (المسننماة  اليننا  بمنظمننة الخلننيج للب ننث والتاننوير)وفنني ًاننر واننعت مننركة بننروة والننديار القاريننة     
الواليننننات المت نننندة األمريكيننننة، المنظومننننة القاريننننة لتقيننننيم االسننننتدامة  -فنننني جامعننننة بنسننننلفانيا  (Chan)الفنيننننة بمركننننز تمننننان 

(QSAS) Qatar Sustainability Assessment System  ، و سن  ادتنال الجهنة الواانعة للمنظومنة، بأنهنا نتناج
، استخل نننت منهنننا فننني النهاينننة منظومنننة ًارينننة خا نننة تناسننن  البيتننن  والمجتمنننا منظومنننة تالمينننة( 222)لدراسنننة اكثنننر منننن 
، ولكن من خاب متابعة البا ث للمواًا المخت ة فني هن ا (1222)وُ ًرت تام ( 1222)تام  (QSAS)القارص، ُوِاعت 

سنية المكوننة لهن   المنظومنة المجاب لم يظهر اثر تابيقي يمنار الين  تلن  انن  نتناج لهن   المنظومنة، امنا مفنردات التقينيم الرتي
مفننردة القيمننة : االمريكيننة، والمفردتننان االاننافيتان همننا( لينند ) فهنني ثمانيننة، سننتة منهننا هنني نفسننها الرتيسننية المكونننة لمنظومننة 

 ( 2 – 2مكب . ) االًت ادية والثقافية، ومفردة اادارة والتمغيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( 1 – 3) شكل 

مفردات التقييم للمنظومة القطرية 

(QSAS)  

 ( www.qsas.org: المصدر) 
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منهرة لتقينيم المبناني، وهنو  وب نظنام مبناني خانرال لبنناني كمبنادرة  وهنو نظنام  ًنب( األرز)وفي لبنان تم اتتمناد نظنام 
، انمنأ هن ا النظنام ليندتم نمنو وتبنني اسنتخدام (LGBC)لكود دولي ما نظام اتتماد تندير  جمعينة المبناني الخانرال اللبنانينة 

نظنام األرز لتقينيم المبناني تنم تانوير  المباني المسنتدامة فني لبننان، منا تركينز تلن  التقينيم والتقندير البيتني للمبناني التجارينة، 
بالمراكة ما مةسسة التمويب الدولينة، ويهند  الني ت قينل  ً ن  ًندر منن الكفنالة فني  (LGBC)بواساة خبرال لبنانيين من 
نظننام األرز هننو منننهج ًنناتم تلنن  األدلننة لتقيننيم المبنناني ومنندم اسننتدامتها، النظننام ي تننوص تلنن  . التمننغيب وتقليننب األثننر البيتنني

ا مج رةيتها في المباني الخانرال، يقنوم مقنيم  (LGBC)موتة من التقنيات واالجرالات ومستويات استهار الااًة التي تتًو
بأخننن  جنننرد السنننتهار الااًنننة والمينننا ، التقنينننات واالجنننرالات المسنننتخدمة فننني المبنننن ، ثنننم تقنننوم  (LGBC)معتمننند منننن ًبنننب 

(LGBC) سنتهاك  وموافقتن  للتقنينات واالجنرالات الخا نة بنظنام تقينيم األرزبإتاال درجة للمبن  بننال  تلن  مندم جنودة ا ،
، تل  ان  (GPRS)لتقييم المباني ( نظام الهرم األخار)بإتداد ( المجل، الم رص للبنال األخار)وفي م ر تم تكلي  

كن منن خناب االانا  ، ولم تتوفر للبا ث معلومات موثقة تن اانجاز او ااًرار، ول(1222)يكون جاهز لاستخدام تام 
ا المجل،   س  التسمية الواردة فني  –لاستدامة ( المجاالت الرتيسية)تبين بأن  (www.egypt-gbc.gov.eg)تل  مًو

ا   .األمريكي (LEED)ماهي اال استنساخ مبامر للمفردات المعتمدة في نظام  –المًو
ننا وفنني دراسننة  ديثنن  مننادص تايننة مقارنننة بننين سننتة  نظمننة . اجننرم د (www.ecomena.org)ة منمننورة تلنن  مًو

للتقييم البيتي،  ربعة منها إًليمية واثنان تالميان، اتتمدت المقارننة تلن  وزن كنب مفنردة منن مفنردات التقينيم البيتني المسنتدام 
 (SI 5281)القانرص، ونظنام  (QSAS)، ونظنام (PBRS)نظام الةلنةة االمناراتي : كنسبة متوية، والمنظومات ااًليمية هي

األمريكني، و  (LEED): ، امنا النظامنان العالمينان فهمنا األهنم تالمينا  (GPRS)ااسراتيلي، ونظام الهرم األخار الم نرص 
(BREEAM) (1 – 2)مكب . البريااني 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ظ فنني اوزان المفننردات، لعننب ابرزهننا مفننردة الااًننة،  ظهننرت الدراسننة تقننار  فنني االتجننا  العننام لألنظمننة مننا اخننتا  مل ننو     

 SI): لثاث  نظمة هي(  فر)المقارنة لم تكن   ي ة، بب طير مناقية فيما يتعلل بمفردة اادارة التي  تايت ًيمة لكن 
ان  ال يمتلر  مثا ،   يم( ليد)البريااني، والخلب سبب  مجرد التسمية، فنظام ( بريم)االمريكي و( ليد)االسراتيلي و (5281

، ولكن  خ   منظومة ثانوية كاملة تعالج مسألة التمغيب وال يانة والممار (Management)مفردة مستقلة باسم اادارة 
، باااافة ال  اامارة اليها امنيا  في المنظومات األخرم، ونف، الخلب تقريبا  انس   تل  مفردة المخلفات (O+M)اليها 

(Waste)ر ، ومفننردة االبتكننا(Innovation) ولكننن بنندرجات متفاوتننة، وهنن ا يعننني ان تمليننة المقارنننة ألنظمننة التقيننيم البيتنني ،
واالسننتدامة ت تننناج الننن  إتنننادة تنظنننيم لم توينننات كنننب نظنننام بمنننكب يجعنننب المقارننننة ممكننننة، منننا ت ييننند المفنننردات طينننر القابلنننة 

ان العمر الق ير نسبيا   .ة متارفة، وطيرها من العوامبللمقارنة مناقيا  الرتبااها بخ و يات إًليمية مثا ، او ظرو  بيتي
لنمننول وتاننور هنن   المنظومننات يجعننب مننن الابيعنني   ننوب اربننار وتلكننة فنني التابيننل، خا ننة تننند م اولننة نقننب التجننار  

 .والخبرات ال  بيتات جديدة بكب جوانبها الابيعية واالًت ادية واالجتماتية والثقافية
 

 (2 – 3)شكل 

مقارنة معيارية بين ستة أنظمة للتقييم 

 ام، أربعة منها اقليميةالبيئي المستد

 ( Attia, 2014: المصدر) 

http://www.egypt-gbc.gov.eg/
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 المقترح فاهيميالم االطارمفردات  1 – 3
منننن سلسنننلة مفنننردات متداخلنننة جوهرينننا تنننم ف نننلها للانننرورة التوجننن  الت نننميمي المسنننتدام االانننار المقتنننرا لتبنننني تنننأل  ي     

الفكننرة البيتيننة او مبنند  التخاننيا البيتنني،  ننيغ ت قيقهننا، درجننة : وتمننمب النظريننة بغيننة ت قيننل الواننوا والفهننم، رتبننت هرميننا  
 (2-2مكب . )عاًات، ودرجة التكامباالبدا  او  جم التغيير، ال

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

استنادا  ال  المفردات الرتيسية  تا ، والتي تتفر  منها مةمرات ثانوية تف نيلية، سنيتم فني الفقنرة الا قنة ادراجهنا فني جندوب 
 .ينمنتخب ينالتابيل العملي لتقييم ممروت

 

 التطبيق – 4
المو نو  للتابينل وفنل النمنو ج  مالومنات المتنوفرة، تمهيندا  اخاناتهاسنتنادا  الن  المع يننتخبالم ينتم ت ليب الممروت    
إانار لتسليا الاول تل  المفا ب المهمة بما يتاتم ما مجاب اهتمام الب نث، للخنروج بنتناتج ومةمنرات ت ن  فني  ،اتا 

 :هما للتابيل انالمنتخب انالممروتو  . ياطة االستنتاجات
 طراز شرقي من الطابوق االحمر( فيال ) وع بيت مشر    1 - 4

 اراز مًري من الاابول اال مر( فيا ) بيت    :اسم الممرو 
ا  المجيدية/  القاي / المملكة العربية السعودية    :  المًو
 م رص الجنسية/ المهند، تنان م مد تلي/ مكت  المعمارص المًري  : الم مم

 2112 - 2111  :سنة االنمال 
  http://www.facebook.com/orientalarchitect  :البيانات  م در

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

لفكرة البيئيةا  

/ درجة االبداع
 حجم التغيير

صيغ تحقيق 
 الفكرة البيئية

 العالقات درجة التكامل

لالطار المفردات الرئيسية  :(3-3شكل )
 الباحثان: المصدر/ المفاهيمي المقترح 

 الموقع الشخصي للمصمم على فيسبوك :المصدر/  صورة خارجية للبيت :(1 - 4) شكل 
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 وصا وتحليل المشروع   1 – 1 – 4
تم انمال المسنكن منن الانابول األ منر المفخنور فقنا بندون اسنتخدام الخرسنانة المسنل ة، ويتكنون منن انابقين وسنردا ،     

ي توص  .ون سبا ة والجزل اآلخر ي توص تل   الة ومل قاتهاالسردا  يتأل  من جزتين منف لين ا دهما ي توص تل   
المنزب تل  فنال وساي تنتظم  ول  الفاالات المالة تلي  باااافة ال  ااالة تل  الخارج من جهات  األربعنة، و سن  

منننن ت نننميمي وتنفيننن ص منننن الانننو  األ منننر الفخنننارص فقنننا وبننندون  2112 -2111المسنننكن األوب "الم نننمم  و ننن نننن  
+ مكتبنة + مجلن، + فننال مفتنوا ( + جنزل بن   منام السنبا ة ) ماب الخرسانة المسل ة وه ا المسنكن مكنون منن بندروم استع

 ".تدد من طر  النوم+ ماب  + اعام +  االت معيمة 
، انلعها األ نغر مانب تلن  منار  (م 30*  20)بأبعناد ( 1م 922)المبن  مقام تل  ًاعة ارن مستايلة مسنا تها     

ننت انمننالِ ، اال اننن  اننمن ( م 12)بعننرن  واانناتها الننثاث األخننرم ما ننقة للقاننا المجنناورة، المبننن  وان كننان منفننردا  ًو
نسيج مقترا من المجاورات، وبالتالي فان ااالة الواجهات الجانبية والخلفية تل  ممرات بعرن متنرين تجعلن  منف نب تنن 

 .همة بيتيا  ووظيفيا ، والتي تت قل في  الة االلت ال بالمجاوراتاألبنية المجاورة، مما يفقد  الكثير من المميزات الم
الت ميم الكثير من األسالي  القديمة بكب ايجابياتها وسلبياتها، ومن طير الواام تل  وج  الت ديد دوافنا هن ا استو       

زيج منن هن   الندوافا، تلن  سنبيب التوج ، هب هي بيتية مناخية ام جمالية ام رطبنة المالنر ام رطبنة واًننا  الم نمم ام هني من
تنننا ال ااننر  المثنناب تنندم اسننتخدام الخرسننانة المسننل ة واالستعااننة تنهننا بالقبننا  والعقننود واالًبيننة، خيننار طيننر تملنني فنني ًو
ينة ال املنة   يث يترت  تلين  الكثينر منن المتالبنات، منهنا التقيند بمسنا ات م ندودة للفانالات وزينادة سنمر الجندران الاابًو

يب مسا ة الفت ات فيها، وه   ال لوب وان كانت لها ايجابياتها البيتية المناخية فاا  تنن اي الاتهنا الجمالينة او وارورة تقل
التراثيننة ولكنهننا مكلفننة جنندا  مننن نا يننة المننواد والمسننا ة التنني تسننتهلكها هنن   الجنندران، تاننا  اليهننا كلفننة الينند العاملننة لتنفينن ها 

 .ا في سول العمبباتتبارها متالبات خا ة يندر البه
ولفهم ادل للنمو ج وألداِتِ ، يجن  ما ظنة تسنمية العنا نر المعمارينة التراثينة او المسنتو اة، ففني ادبياتننا الم لينة طالبنا      

نا نظ فني مخانا انابل السنام او ( 1 – 4)، ولكنن تنند ما ظنة المنكب (ملقن )مرادفنة لتسنمية ( بنادكير)ما ترد تسنمية 
، وبعند (بنادجير)وتن ر ثالث في اليسنار بنن ( ملق )تم تأمير تن رين في يمين المخاا بن ( السام المسقا االفقي لدور)

هننو تن ننر سنن   الهننوال مننن ( الملقنن )تلنن  تنندد مننن الب ننوث والمنندونات الم ننرية، تبننين ان المق ننود بننن  البننا ثين ااننا 
اتدة لمنننا دخننوب الهننوال وا ننداث اننغا سننال  الفاننالات النن  خننارج المبننن ، والنن ص يكننون مفتننوا باتجننا  معنناك، للرينناا السنن

والن ص يكنون اكبنر ( بنادجير)تند الفت ة تساتد تل  مفا الهوال منن داخنب المبنن  او الفانال الن  الخنارج، بينمنا يق ند بالنن 
كمنا )او   جما  واكثر ارتفاتا  من الملق ، تن ر ادخاب الهوال ال  المبن ، وتكون الفت ة في  موجهة باتجا  الرياا الساتدة،

مفتوا بأربعة اتجاهات الًتنا  الهوال من  ص اتجا ، وفي ه   ال الة فعنند دخنوب الهنوال، يفتنرن ( في النمو ج ًيد الدراسة
 .وجود مفرات او  واجز تمنا خروج  من الجهة المقابلة وتعمب تل  توجيه  ال  األسفب

انيننة االلت ننال بالمجنناورات واالكتفننال باالنفتنناا تلنن  الفنننال النا يننة األخننرم المهمننة التنني سننبل اامننارة اليهننا، وهنني إمك    
مننن جهنة اخنرم، مننا االسنتفادة اياننا  ( الماًن )و ( البنادكير)مننن جهنة، وتلنن  ( فانال المسنبم)الوسناي الرتيسني والثننانوص 

توفر العديند ( تب، من وهي معتادة في المرجا القديم المق)من ارتداد وفت ات  الواجهة االمامية، وه   ااجرالات الت ميمية 
من اايجابيات والفواتد التي تفول الانرر الم تمنب لالت نال والن ص يمكنن تافين  بمعالجنات ت نميمية  ن ي ة، ومنن هن   

، (فننني  النننة امنننتال النسنننيج الم نننيا بكتنننب ملت نننقة)الفواتننند، العنننزب ال نننرارص التنننام باالسنننتفادة منننن الكتنننب الما نننقة للمبنننن  
، وتنندم التعننرن لممننكلة المننرفية المتبادلننة مننا (1م 222)ة الماننافة التنني  تايننت للممننرات الجانبيننة واالسننتفادة مننن المسننا 

المجنناورات، خا ننة  ا ا تكننرر  سننلو  تنندم االلت ننال ب افننة القاعننة فنني تلننر المجنناورات، كمننا ان الممننرات الم ياننة بكتلننة 
تبتننا  ااننافيا  مننن خنناب تننراكم االتربننة واالوسنناخ وال اجننة المبننن  وبننالرطم مننن ًلننة كفالتهننا للتهويننة واالنننارة واالنفتنناا، تمننكب 

ال المستمرة لتنظيفها، ألنها طالبا  ما تكون مهملة وظيفيا ، باااافة ال  ان االلت ال ب افة القاعة يوفر كلفنة انمنال السنياج وكلفنة وتنن
 .تال النسيج وبالتالي تديمة الفاتدة جماليا  انمال واجهة واالتتنال بعنا رها المعمارية ما انها طير مستوَتبة ب ريا  تند ام

 (Micro Climate)وبالنسبة لت ميم الفننال الوسناي ولكني ينةدص وظيفتن  البيتينة ويعمنب بمنكب  ن يم كمنناخ م نغر     
مفيد ومريم  راريا  ونفسيا ، يجن  ان تتنوفر فين  جملنة منروا اساسنية، منهنا تناسن  االبعناد، تندم وجنود ات ناب افقني مبامنر 

الهننوال لت قيننل تهويننة تنننابرة فعالننة، هنن ا بااانننافة النن  الكثيننر منننن ( ماًننن )و(  بننادكير)ا الخننارج، وتكامننب  دال منننا الننن منن
التفا يب المتعلقة بمسا ة الفت ات المالنة تلن  الفننال ومنواد االنهنال وتنا نر التظلينب والعاًنة بنين مسنتوم ارتفنا  سناوا 

ب  داتها وجود الفنال وارتفا  ستاتر السام، وطيرها، ا لما ظ في ه ا الت ميم ان منظومة التهوية تبر الفنال يمكن ان يعًر
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الممرات الم ياة بكتلة المبن  ووجود مبابير مالة تل  تلر الممرات من جهة وتل  الفنال من الجهة المقابلة، وال ص يقلنب 
 .كثيرا  من كفالة المنظومة وت بم طير مسيار تليها من نا ية التهوية

تننم تابيننل االاننار النظننرص المقتننرا اسننتنادا  النن  المعلومننات المتا ننة للخننروج بمةمننرات ت نن  فنني ااننار اهتمننام الب ننث،     
 (  - 2 – 4)، ونتاتج التقييم في الجدوب (2 - 4)وكما مبين في الجدوب 

 .االمكاب وال ور التالية توام جوان  تديدة تم اامارة اليها في الو   الت ليلي والجدوب 

حوض السباحة بجزئيه المكشوف والمسقف، جمالية اللمسات  :(  3 – 4) شكل 

والتفاصيل التي تحاول التشبث بهوية معمارية تكاد تنقرض، ومن الناحية الوظيفية 

 .صراع واضح الستغالل المساحة المتبقية من الجدران الطابوقية السميكة

 الموقع الشخصي للمصمم على فيسبوك: مصدرال

حسب التسمية الواردة في المخطط، " مجلس رجال" :(  4 – 4) شكل 

فضاء له اطاللة على الحديقة االمامية الخارجية من جهة وعلى الرواق 

المطل على الفناء الوسطي من الجهة األخرى مما يوفر اضاءة طبيعية 

 .حاجة الى اضاءة صناعية مكّملةوتهوية طبيعية عابرة، لكن من الواضح ال

 السابقالمصدر/ 
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المصدرالسابق / مخططات التقديم المعماري للمشروع :( 2 – 4) شكل   
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الحلول المعمارية المتبناة شجعت  :(  8 – 4) شكل 

وربما فرضت خيارات تنسجم وتتجانس معها، منها 

المنظومة اللونية الكالسيكية التي حولت العمل الى ما 

   تعتيق اللونيالبرونزية بلمسات اليشبه المنحوتة 

 المصدرالسابق/ 

جانككب مكككن الفنككاء الوسككطي المفتكككو   :(9 – 4)شكككل 

لمطكل عليكه، والكيي ينتهكي بالكدر  والرواق المسكقف ا

 المؤدي الى ممر غرفة النوم الرئيسية 

 المصدرالسابق/ 

الممككر المككؤدي الككى غرفككة النككوم  :(7 – 4)شكككل 

 الرئيسية والمطل على الفناء الوسطي

 لمصدرالسابقا/ 

 معالجات االرضية :( 5– 4) شكل 

 المصدرالسابق/ 
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 الباحثان :المصدر/  االول تطبيق االطار النظري على المشروع :( 1 – 4) جدول 

المفردات  ت
 الرئيسية

 التقييم المؤشرات الثانوية
 (المؤشر متحقق)

ـــــــــــرة  1 الفك
البيئيـــــــــة 
ــــــدأ  او مب
التخطـــيط 

 البيئي

الكتلنننة م اانننة منننن الخنننارج بممنننرات منننن الجهنننات الثاثنننة بعنننرن متنننرين، وبالتنننالي  /تجميـــ  األبنيـــة 
، إانننافة الننن  المفنننردات الممنننار اليهنننا فننني الو ننن  (مةمنننر سنننلبي مناخينننا  )منف نننلة تنننن المجننناورات 

 الت ليلي
 

، بمعنن  الواجهة االمامية الرتيسية طربية، والواجهة الجنوبية طير مستثمرة بيتيا  فني الت نميم /التوجيه 
مفتو نة منن األتلن  باتجنا  الجننو  لغنرن ( الماًن )ان  ال يوجد منا يميزهنا تنن الواجهنات االخنرم، 

المتنناخم للواجهننة المننمالية والم ننمم ادخنناب الهننوال فاننن  مفتننوا ( البننادكير)اخننراج او مننفا الهننوال، امننا 
  بأربعة اتجاهات  ليستقبب الرياا من جميا الجهات

والسمر الكبير ( الاابول)الغا  تازب جيد ب كم المادة  /سطوح المعرضة للشمس غالا المبن  وال
، ولكنن ال (مةمنرات إيجابينة)للجدران وبالتالي تمل للفت ات ال غيرة نسبيا  مما يوفر تظليب  اتي جيد 

منن  يوجد تمايز للفت ات بين الواجهات بتأثير التوجي  او طير ، السام تبنارة تنن ًبنا  واًبينة معقنودة
الاننابول وبنندون تسننليم ولنن لر تكننون جينندة فنني العننزب ال ننرارص باااننافة النن  التظليننب الجزتنني للسننام 

  ول لر فهي إيجابية تموما  من ه   النوا ي

هنني الرتيسننية، ولننوال الممننرات الم ياننة بننالمبن  مننن ( الغربيننة)الواجهننة االماميننة  /معالجــات الواجهــات 
لو ينندة، ومننا  لننر ال يوجنند تمننايز مهننم بينهننا وبننين الواجهننات األخننرم جهاتنن  الننثاث األخننرم، لكانننت ا

بنننَوص التسنننقي ) بتَننني ًو ، ال تلننن   سنننا، التوجيننن  وال (باسنننتثنال السنننياج الخنننارجي االمنننامي بمدخلينننِ ، ًو
الوظيفنننة وال ًابلينننة االسنننتيعا  الب نننرص للعنا نننر المعمارينننة، ولكنننن بسنننب  سنننمر الجننندران والمسنننا ة 

  ت ات مما يوفر لها تظليب  اتي، تعتبر الواجهات جيدة مناخيا  ال غيرة نسبيا  للف

والخارج، سبََّ  ارباكا  ( الفنال الوساي)هنار تناف، بين االنفتاا تل  الداخب / عالقة الداخل بالخارج 
تننندم  يسنننب ممنننرات يمكنننن ان الفننني العاًنننة ب ينننث اانننع  ا ننندهما اآلخنننر، االنفتننناا الخنننارجي تلننن  

 ية المرفية ما الجيران، وب لر تكون تراة للترر وااهماب تند نمول المجاورات، اما من نا االرتياا
الممكنن اانافتها للفننال ( 1م 222)تأثيرها السلبي تل  الفننال فمنن ننا يتين، األولن  المسنا ة الاناتعة 

( دكيربنا)منرير طينر مندرو، للنن (  ص الممنرات الخارجينة)والفاالات األخرم، والنا ية األخرم كونها 
التي تعمب كمكمِّب ألدال الفنال بالنسبة للتهوية العابرة، مما ًد يةدص لفمب وظيفي مناخي ( الماً )و 

 للفنال

 

العنزب ال نرارص، التظلينب الجزتني، الجمالينة ا ا كاننت مقبولنة فني ) بايجابياتهـاًبنا  وتقنود  /التسطيح 
الكلفننة، ممنناكب العننزب المنناتي، تنندم ) لبياتهاوســ، (سننياًها المكنناني، ولننو مننن بننا  االخننتا  والتميننز

 (إمكانية االستفادة من السام وظيفيا  لألطران المتعارفة في االستخدام السكني
 

( سننم 222)ال يعنند سننردا  بمعننن  الكلمننة، ا  ان مسننتوم  راننية ال ننالة ينننخفن بمقنندار  /الســـرداب 
فقنا ( سنم 92)لمسنبم تننخفن بمقندار تن مستوم المار  العنام، فني  نين ان مسنتوم  رانية فانال ا

 ص ( سننننم 292)تننننن مسننننتوم المننننار ، ا ا اسننننتثنينا مسننننتوم ًننننا   ننننون السننننبا ة النننن ص يبلننننغ تمقنننن  
تن المار ، وتأخن  هن   الفانالات ا تياجهنا منن االرتفنا  تلن   سنا  الانابل ( سم 142)بانخفان 
في األرن ال يخلو ( غا،ال)، ولكن ه ا المقدار من ( -  و  -المقااا  ( )1-4)مكب األراي، 

مننن فاتنندة  راريننة  ننيفا  ومننتال ، كمننا ان اخننتا  المسننتويات يعانني بعننن ال يويننة فنني نظننام ال ركننة 
 وبالتالي نقاة إيجابية ل الم الت ميم

 

صـــــــــــــيغ  1
تحقيــــــــق 
ـــــــــــرة  الفك

 البيئية

ــار  الموق   نندة ، مناقننة سننا لية هادتننة، مسننا ة مري ننة لو (الزبننون)متالبننات مالننر العقننار  /االختي
 سكنية وا دة، ولكن ال معلومات تن بداتب
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مت ققة، األرن جنزل منن نسنيج سنكني منبكي التقسنيم يمتناز بسنهولة  /االتصالية الحضرية 
 الو وب، متاخم للخليج العربي

 
 مت ققة، بغن النظر تن السيال ال ارص /احترام بيئة الموق  

 
الة جيدة، معالجات بيتية يمكن ان تقلب ال اجة الن  الااًنة كف /الكفاءة وترشيد االستهالك  الطاقة

 بنسبة معقولة

 
 معالجات التلوث

نا / الناتج مـن االنبعاثـات والمخلفـات  - مسنتوم التلنوث انمن ال ندود المقبولنة ب كنم المًو
 السا لي والكثافة السكنية القليلة، ولكن ال معلومات تن معالجات م ددة

 
 (ال تتوفر معلومات) /دة الطاقات المتجد

 
 (ال تتوفر معلومات) /الكفاءة وترشيد االستهالك  المياه

 
 

 
 (ال تتوفر معلومات)إعادة تدوير المياه 

 (ال تتوفر معلومات/ )الرمادية ألطران سقي النباتات واستخدامات  خرم مناسبة  -
 (ال تتوفر معلومات/ )الثقيلة كمعالجة بيتية  ولية  -

 
 (ال تتوفر معلومات) /االستفادة من مياه االمطار

 
 مت ققة بنس  جيدة من المواد الم لية /مواد محلية مستدامة  المواد

 
، يسنهب ويرفنا ا تمالينة (الاابول)استخدام مادة انمال رتيسية وا دة  /قابلية إعادة التدوير 

 مماريا اخرم االستفادة من مخلفات الهدم، ولو ألطران الدفن في
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لية
داخ

ة ال
لبيئ

ا
 

مت ققة بنسبة جيدة، ولكن طير مدروسنة بدًنة، والسنيما التهوينة،  /التهوية واالنارة الطبيعية 
 كما تم تواي   في الو   الت ليلي للممرو 

 
 /الحماية من التلوث 

ل هو المادة ولكن كون الاابو ( ال تتوفر معلومات كافية/ )داخب وخارج المبن   بمصادره -
ا وجود انبعاثات اارة مرتباة به   النا ية  الرتيسية للمنمأ، فمن طير المتًو

  :بانواعه  - 
o  ًليب لوجود تهوية ابيعية ومناخ م غر يوفر  الفنال/ تلوث الهوال 
o  الجننندران السنننميكة و نننغر  جنننم الفت نننات تنننوفر مسنننتوم جيننند منننن العنننزب / الاوانننال

 ال وتي
o  ا االننننارة الابيعينننة تمومنننا  بالتهوينننة الابيعينننة فنننان مسنننتوم  دال الرتبنننا/ تبننناين االننننارة

 االخيرة ينعك، تل   دال االول 

 

 /الراحة الحرارية بكل مفرداتها 
األدال المننناخي المفتننرن للفنننال الننداخلي ( / درجننة ال ننرارة، الراوبننة النسننبية،  ركننة الهننوال)

رينة، ولكنن ال اجنة الن  المكمنب ال نناتي المفتوا، يساهم بجزل مهم من ت قينل الرا نة ال را
  تبق  ًاتمة

 الراحة النفسية
سنننلبية، لألسنننبا  المننن كورة فننني الو ننن  الت ليلننني، توازنهنننا او / االاالنننة تلننن  الخنننارج  -

 تقابلها إيجابية االاالة تل  الفنال الوساي المفتوا
جينندة، مقيننا، ( / ت المننكب، المسننا ة، نسنن  االبعنناد، ماتمننة الوظننا)موا ننفات الفاننال  -

  انساني، ما بعن التباين بمستويات وارتفاتات الفاالات امن  دود مقبولة

عية
تما
الج

م ا
القي

 

تكنون امنا بندوافا ثقافينة او ( بغنن النظنر تنن تقييمهنا)استراتيجية م اكاة التنراث  / الثقافية
 ًيم موروثة او تل  األًب تكون م فز تل  االهتمام به ا الجان 

 
متوازننننة تمومنننا ، كلننن  المنننواد ااانننافية المالوبنننة للجننندران السنننميكة والقبنننا   / االقتصـــادية

والعقنننود والعمنننب المتخ ننن  والمسنننا ة ااانننافية المسنننتهلكة منننن األرن، يقابلهنننا التنننوفير 
الناتج منن االسنتغنال تنن  ديند التسنليم واتتمناد معالجنات بيتينة تقلنب كلن  التكيين  واالننارة 

  م البعيدولو تل  المد
هننننار تلننن  األًنننب م اولنننة لارتبننناا بالجننن ور الم لينننة، وان كاننننت /  الخصوصـــية المحليـــة

متأثرة بخلفية الم نمم كونن  م نرص، بغنن النظنر تنن درجنة نجناا التجربنة التني يمكنن ان 
 تخاا للمناًمة وارا  كثر من ر ص

 

مية
صمي

 الت
ات
راء
إلج

ا
 

ن  بيتني، يمينب الن  االستنسناخ، ممنا تبن ي استراتيجية م اكاة اراز / -2 معمارص تراثني، بتوجُّ
  دم ال  االبتعاد تن  ص تكامب ما المعا ر،  ت  تل  مستوم الجزتيات

 
اتتمننناد الانننابول كمنننادة رتيسنننية لإلنمنننال، بمنننا لهننن ا القنننرار الت نننميمي منننن إيجابينننات / -1

ابينات وانجناز العمنب بمنا وسلبيات، ساهم في ت قيل ننو  منن وانوا الرةينة السنتثمار االيج
 يتوافل ما ه ا التوج 
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( خاننأ ت ننميمي فننادا)فننتم الممننرات الم ياننة بالكتلننة واالنفتنناا تليهننا، يمكننن اتتبننار  / -2
لألسبا  الم كورة في الو   الت ليلي، سنوال كنان بقناتنة الم نمم، او بانغا منن الزبنون 

االًنا  ا د مهام الم مم، خا نة كونن  ال ص ال يتقبب فكرة االلت ال ب افات القاعة، الن 
  منف 

درجــــــــــــة  3
االبــــــــداع 
او حجـــــم 

 التغيير

الم اكنناة )يمكنن القننوب ان للممنرو  ب ننمة ممينزة  ققهننا تننن ارينل االسننتراتيجية الت نميمية المتبننناة  /
ال ، لكن التجربة لم تستثمر كب معايات االستراتيجية المتبناة ال  الدرجة التي ت قنل اختنر (بتوج  بيتي

 مةثر
 

4 

ات
الق
لعـــ

ا
 

 (  الجمالي –البيئي ) عالقة 
 متوساة                       اعيفة ًننوية                                           

  اتية ًابلة للنقاد و ت  التناًن بالتقييم، ولكنها تو ي بميل من ال را  لت قيل هوية طير واا ة المعالم* 

 
 (الوظيفي  –لبيئي ا) عالقة 

 متوساة                      اعيفة ًننوية                                           
وظيفة السكن تجما بين سعة االنتمار ووفرة المعلومات من جهة، ومن جهة  خرم، دًة المتالبنات * 

ننن  الننوظيفي بدرجننة مقبولننة وكثننرة اال تياجننات والخ و ننيات لإلنسننان، تمكننن الت ننميم مننن تلبيننة الجا
  بقدر ارتباا  بالجان  البيتي

 ( االنشائي –البيئي ) عالقة 
 متوساة                      اعيفة    ًننوية                                        

مننن  ومننا تبعنن ( تبننني اسننتراتيجية الم اكنناة بتوجنن  بيتنني)الجاننن  االنمنناتي خاننا للقننرار الت ننميمي * 
 - ص الجانن  االنمناتي–إجرالات واهمها اتتماد الاابول كمادة رتيسنية و يندة لإلنمنال، وبن لر ا نبم 

فني تاًتن  تابعننا  وملبينا  للمتالبننات البيتينة، وهنن ا التوجن  إيجنابي جنندا  لت قينل االسننتدامة، بغنن النظننر 
 تن مستوم تكامل  ما الجوان  األخرم بالنسبة له ا الممرو 

 

 ( التكنولوجي –البيئي ) ة عالق
 متوساة                      اعيفة ًننوية                                          

مننن النا يننة التكنولوجيننة، يبنندو الممننرو  للوهلننة األولنن  وكأننن  مبننني ًبننب ثاثننة ًننرون او اكثننر، لعنندم * 
ل سننن ( تمننارة الفقننرال) هننو منتمنني النن  اسننتخدام الخرسننانة المسننل ة او الهيكننب ال دينندص وطيرهننا، فننا

فت نني مننثا ، وال ًنند م مبننررا  مقنعننا  لبرالتننِ  مننن كننب مننا هننو معا ننر، ب ننر  النظننر تننن كيفيننة مواتمننة 
 المعا ر لاستراتيجية الت ميمية الُمتبناة

 

 ( السياق الحضري –البيئي ) عالقة 
 اعيفة   توساة                     م  ًننوية                                       

نسننيج المناقننة مننبكي متعامنند بقاننا كبيننرة المسننا ة ومننوار  ترياننة، وبالتننالي ال تاننام وال كثافننة * 
تالينننة، وبننندال  منننن الب نننث تنننن  نننب لكيفينننة مواتمنننة التوجننن  الت نننميمي المغننناير المنتخننن  منننا السنننيال 

ا، استسلم لامر الواًا بفتم ممرات  وب   الكتلة مسببا  تفاًم الممكب ال ارص للمًو

 ( الثقافي –البيئي ) عالقة 
 متوساة                       اعيفة ًننوية                                         

بال د األدنن ، يمكنن اتتبنار الممنرو  منبنر ثقنافي تلن  نانال بيتتن  ال ااننة، يمنار، دور الت فينز * 
بيتة واالستدامة والتراث، خا ة  وان  مغاير لسياً  ال ارص،  ص ان السلبي فني تل  التفكير بقاايا ال

  الفقرة السابقة، يمكن هنا اتتبار  إيجابي ال   ٍد ما

 ( االجتماعي والسلوكي –البيئي ) عالقة 
 متوساة                      اعيفة ًننوية                                         

ي بجانبنن  الم ننافظ او ( الفنننال)ورة تامننة االنفتنناا النن  الننداخب ب نن*  مقبننوب ومننريم فنني المجتمننا المننًر
 المرتبا بج ور ، وان لنم يكنن مسنتثمرا  هننا ب نورة مثالينة، بسنب  االنفتناا تلن  الممنرات الخارجينة، امنا 
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الننندوافا الجانننن  السنننلوكي، فنننا يمكنننن تكنننوين ت نننور كنننافي تنننن ، لعننندم تنننوفر بياننننات تنننن المننناطلين و 
 الم ددة للتوج  الت ميمي الُمنتبن  

درجــــــــــــة  5
 التكامل

بسنب   /االنشائية وغـالا المبنـ  والتكييـا : تكامل األداء بين المنظومات الرئيسية للمبن  وخاصة  
، فمننن طيننر (تلنن  مسننتوم الت ننميم واالنمننال ولنني، االمننغاب)البسننااة وتجننن  كننب مننا هننو معا ننر 

ا   وب تداخب او اربن ار فني المنظومنات، ولكنن هن   النا ينة، وان كاننت إيجابينة تمومنا ، فمنن المتًو
بننا  االفتقننار النن  المعا ننر بتفا ننيلِ  وتعقيداتننِ ، وبالتننالي خسننارة امكاناتنن ، مننا اننرورة اامننارة النن  
إيجابية التكامب بين الابيعي وال ناتي للتهوية والتكيي  واالنارة، وما يتبعن  منن تقلينب  تبنال منظومنة 

 ااًةال

 

 تتبا الفقرة السابقة /تكامل األداء بين المفردات الثانوية داخل كل منظومة عل  حدة 

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

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

 ( 33) من (  6)  (ال ) وزن المؤشرات غير المتحققة 
ـــة وزن المؤشـــرات المج ـــر القابل ـــة أو غي هول

 ( 33) من (  4)  ( ؟) للفحص 

 %( 11) هامش الخطأ المحتمل 
 (غير مستوفي )  % ( 43) النسبة المئوية  التقييم النهائي

 
 خا ة تقييم الممرو  االوب  4-1-1

سبا  التي  كرت فني سنيال لم ي قل الممرو  نجاا تل  المستوم الثاني المتمثب بنتاتج تابيل الفكرة، وتم تمخي  األ    
 .الت ليب، ولكن الفكرة ًابلة لاستثمار في  الة التابيل المنهجي المدرو،

 
 مبن  ديوان الوقا الســـني: المشروع الثاني  1 – 4

 مبن  ديوان الًو  السنننني  :اسم الممرو 
ا  بغداد/ العرال   :  المًو
 الجامعة التكنولوجية /مكت  االسنتمنارات العلمية والهندسنية  : الم مم

 لةص ا مد البجارص. م/ مقداد الجوادص . د.    
 1224 – 1222 :سنة االنمال 

 الم مم :البيانات  م در
 

 :وصا وتحليل المشروع   1 - 1 – 4
تنندا المقتربننات واتمنناب ( )1م 9222)مبننن  ادارص مةلنن  مننن  ربعننة اوابننل وسننردا ، مقننام تلنن  ارن مسننا تها ًرابننة     

ا ، وب لر تكون نس  الفنال ماتمة (1م 2222)،  ص بمسا ة (م 22*  12)، ي توص المبن  تل  فنال وساي بأبعاد (المًو
لتننوفير االنننارة والتهويننة الابيعيننة للفاننالات المالننة  (Micro climate)لتوظيفنن  لننألدال البيتنني ليننوفر للبنايننة مننناخ م ننغر 

ومسننا ان ماتيننان تتوسننا كننب منهمننا نننافورة، وهنن   المعالجننات تننوفر تلينن ،  االمننكاب، ي تننوص الفنننال تلنن  مسننا ات خاننرال 
تزب  رارص للسردا  باااافة ال   داتها النوظيفي التقليندص المتمثنب بالجانن  الجمنالي وتلاين  منناخ الفننال وتنوفير ااالنة 

، يلنني (1 - 4)ب المخاننا متننناظر والمنندخب الرتيسنني معننر   بقننو، تباسنني بمعالجننة كتليننة، مننك للفاننالات المالننة تلينن ،
المنندخب، بعنند االسننتعامات واالسنننترا ة، بهننو رتيسنني يت نننب بننالممرين الرتيسننيين الجننانبيين، كمنننا يت ننب بقنناتتين رتيسنننيتين 

، لينتهي بالم اتد البانورامية المالة تل  الفنال الوسناي، هن   الم ناتد األربعنة يتوسناها (اجتماتات ومتعددة األطران)
نن  الفنننال ويت ننب بالجهننة المقابلننة، هنن ا الم ننور يت ننوب فنني الاننابقين بننا  ُيفننتم تلنن  الفنننال لا نتقنناب النن  م ننور  ركننة ُين ِّ
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. منزجج ينوفر بااانافة الن  النربا وال ركنة، ااالنة تلن  الفننال الوسناي (Link)ال  جسر رابا ( الثاني والثالث)األخيرين 
ركة والجسنور الرابانة تسناهم ،بااانافة الن  الجانن  ال ركني ان ااالة الم اتد البانورامية تل  الفنال، واختراً  بممر ال 

لننة ال ننيانة فيت ننوب مننن تن ننر  يننوص مفينند النن  تنن ل ثقيننب  الننوظيفي، فنني اننمان تنندم تعننرن الفنننال الوسنناي لإلهمنناب ًو
 .ومكان لتجما االتربة، كما هو ال اب في العديد من فنالات المباني ال كومية و ت  بعن المستمفيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التكنولوجية الجامعة/ مكتب االسـتشـارات العلمية والهندسـية : المصدر /منظور خارجي للمبن  (:1 - 4)شكل        
    
الواجهننات متجانسننة رطننم االختافننات النسننبية فنني بعننن العنا ننر والمعالجننات، مننا هيمنننة نسننبية للمسننا ات الزجاجيننة     

ية)يمنننة، الواجهننة االماميننة الرتيسننية ومه( ب ننريا  )المننةارة بكتننب  ننلدة ًويننة  منننظم ال ننرارة )تميننزت بعن ننر ( الجنوبيننة المننًر
الزجاجي المن ني بارزا  ال  االمام، ه ا العن ر هو تجسيد للممكلة التي  (SHC) (Solar Heat Controller)( الممسي

عن ننر مهننيمن فنني الواجهننات، او بعبننارة يت ننوب  لهننا النن  ميننزة او فاتنندة، والممننكلة هنني رطبننة ر  العمننب باسننتخدام الزجنناج ك
، ومنن المعنرو  انهنا طينر ماتمنة ألجواتننا الم لينة وخا نة  فني ال ني  الن ص يمتند لمنا يقنار  (واجهنات زجاجينة)مخت رة 

نا  كتلنة  (SHC)الستة امهر، بسب  ظاهرة البيت الزجاجي،  تبارة تن المرفة المغلفة بالزجاج للاوابل العلوية النثاث، ُمننكوِّ
ظلب المدخب الرتيسي ومبابير الواجهة للاابل األراي، المرفات الثاث تعمب كو ندة وا ندة امنب  بالمدخننة  نيفا ، مغلقنة ت

ما بين  راية الاابل األوب في األسفب والسام في األتل ، وت تنوص تلن  فت نات تلن  انوب خنا التقنال  رانية الانابقين 
عمننب فنني الاوابننل الثاثننة كو نندة وا نندة، تقننوم بسنن   الهننوال مننن الفاننالات الثنناني والثالننث بالواجهننة الزجاجيننة،  ص انهننا ت

المالة تليها ال  االتل  وتقوم بإفراط  منن الجنانبين فني كنب انابل تنن ارينل منبار تلنوص م كنم مفتنوا  نيفا ، لن  كتاتن  
في ارفي الواجهة االمامية ككتلة  ديدية، يتم افراغ الهوال الساخن ال  ممر التهوية الجانبي المفتوا من األتل  وال ص يبدو 

 ننلدة بننارزة، وفنني المننتال يننتم اطننال المننبابير الجانبيننة فيت ننوب التكننوين النن  بيننت زجنناجي م كننم االطننال، ي ننب،  ننرارة 
 .المم، ل الم جهد التدفتة في المبن 

 

دارينة وطيرهننا،  ومنن المعالجنات الت نميمية المهمنة بيتينا ،  ديقنة السنام، ولكنهنا لألسن  المنديد لنم تُنفن      ألسنبا  مالينة واا
وهنن ا مةمنننر تلنن  وجنننود ممنننكلة كبيننرة ومهمنننة تتعلنننل بمجمننب ًانننية الت نننميم البيتنني المسنننتدام تلننن  الناننال الم لننني، هننن   
الممننكلة مركبنننة منننن تننندة م ننناور متداخلنننة،  همهنننا ًلنننة الننوتي العنننام بأهمينننة الموانننو  وجننندوا  االًت نننادية ا  ُينظنننر للكلننن  

م فقا، والم ور الثاني تدم وجود الزام ًانوني ومراًبة، ومن جهة  خرم تدم وجود م فزات ُت كر تمجا المبامرة ًريبة المد
 .تل  االهتمام به ا الجان 
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المعالجة األخرم المهمة، والتي لم تنف  هي األخرم، انارة السردا  نهارا  باول المم، تن ارينل مسنتقبات تثبنت فني     

مرنننة مغلفننة تمننب  الكيننبات،  يننث تننم االتفننال مننا مننركة  (Fiber optics)اة اليننا  ب ننرية السننام وتنقننب الاننول بواسنن
(Parans)  لتجهيننز المبننن  بعنندد كننافي مننن هنن    المنظومننات التنني تننم تثبيننت مواًعهننا فنني المخااننات وتننم توزيعهننا بم ننا اة

االتمدة من الداخب، تتكنون المنظومنة الوا ندة منن   افات الفنال وبم ا اة ال افات الخارجية للبناية، ب يث يتم انزالها بموازاة
ابليننة دوران كاملننة افقيننا  وتموديننا  لمتابعننة امننعة المننم،  ت تنناج )و نندة اسننتقباب اننول المننم، التنني ت تننوص تلنن  مت سنن، ًو

خب بداخلن  سنتة كينبات الينا  ب نرية تند( ملنم 42)، يت ب بها  نبو  م مي منرن بقانر (ااًة كهرباتية ًليلة جدا  لل ركة
ال  المبن  ويتم اي الها ال  الفانال المالنو  انارتن ، لينتم تزويند  بسنت نقناا اننارة، جندير بالن كر ان المنظومنة تقنوم بفلتنرة 
اننول المننم، ب يننث تنقننب الاننول األبننين المرتنني بنندون  ننرارة او امننعة فننول بنفسننجية، و اليننا  يمكننن نقننب الاننول بكفننالة 

داخننب البنايننة، وتأمننب المننركة المنتجننة ( متننر 12)القابلننة لان نننال ب ريننة لمسننافة  بواسنناة كيننبات االليننا  الب ننرية المرنننة
 (ا - 1 – 4)او اكثننر خنناب السنننوات القليلننة القادمننة، المننكب ( متننر 12)تاننوير تقنياتهننا لزيننادة هنن   المسننافة لت ننب النن  

 .فيوام اهم تفا يب المنظومة (ص - 1 – 4)لمكب تراكيبها الخارجية والداخلية، اما ا (ا - 1 – 4)يوام فكرة المنظومة، والمكب 
 :اما الُمننفَّنن  من الفقرات التي لها اثر مهم في األدال البيتي للمبن ، فاهمها    

 

معالجننات الهيكننب االنمنناتي، بمننا اننن  تقلينندص، مادتنن  الكونكريننت المسننلم، المو ننب الجينند لل ننرارة، او بعبننارة  خننرم، تننازب  -
ن الهنند  منننا ات نناب الهيكننب االنمنناتي بالخننارج او تقليلنن  لل نند األدننن ، بغننن النظننر تننن مننواد  ننرارص اننعي  جنندا ، كننا

 .االنهال، اص إبعاد االتمدة والجسور تن الخارج ًدر اامكان، وتكون جدران االمال هي المعراة للخارج
بأًننب كثافننة ألنهننا ليسننت جنندران  املننة، تننم اختيننار مننادة الثرموسننتون للجنندران الداخليننة والخارجيننة امننال الهيكننب، وابعننا   -

وبالتننالي ت قننل  فاننب تننزب  ننرارص و نننوتي، باااننافة النن  خفننة الننوزن التنني تسنننمم بتقليننب كتلننة الهيكننب االنمنناتي ككنننب، 
 .وبالتالي  مب اًب وكلفة اًب وتزب  فاب

د زاويننة ي مننب الثرموسننتون، مننا تجننن  اسننتخدام الروافنند الكونكريتيننة لتسننقي  األبننوا  والمننبابير، واالستعااننة تنهننا ب دينن -
 .االتتنال بالتفا يب التركيبية المالوبة مثب استخدام الممبر المعدني ًبب االنهال وطيرها

وجننود الفننننال الوسننناي كم ننندر لإلننننارة والتهوينننة الابيعينننة، سنناتد تلننن  تقلينننب مسنننا ة المنننبابير فننني الواجهنننات الخارجينننة  -
 .الفنال او تل  الخارج كانت مزدوجة التزجيج لت قيل تزب افاب للمبن ، وجميا المبابير سوال المالة تل 

 .ه ا باااافة ال  االتتنال بعموم التفا يب بما يخدم هد  األدال البيتي االكفأ    
 نتاتج التقييم(   - 1 – 4) يبين تابيل االاار النظرص تل  الممرو ، ويعرن الجدوب (  1 – 4) جدوب ال
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 مخطط الطابق األرضي مع المقتربات :(أ - 2 – 4)شكل 

 الجامعة التكنولوجية/ مكتب االسـتشـارات العلمية والهندسـية : المصدر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 المصدر السابق/  منظور داخل الفناء الوسطي تظهر فيه المصاعد البانورامية :(  - 2 – 4)شكل 
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 المصدر السابق/  مقطع طولي في البناية يمر بالفناء الوسطي :(ب - 2 – 4)شكل 

 
 
 
 

 
 

 
 

 المصدر السابق/  (الجنوبية الشرقية)الواجهة االمامية الرئيسية  :(ه - 2 – 4)شكل 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 المصدر السابق/  (الشمالية الغربية)الواجهة الخلفية  :(و – 2 – 4)شكل 

 
 
 

 
 
 
 
 

 المصدر السابق/  (الشمالية الشرقية)الواجهة الجانبية  :(ز - 2 – 4)شكل 
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 المصدر السابق/ مخططات توضيحية لمنظومة االلياف البصرية لإلضاءة الشمسية  (ي - 2 – 4)شكل 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 السابقالمصدر/  فكرة منظومة االلياف البصرية لإلضاءة الشمسية :(  - 2 – 4)شكل 

http://www.parans.com/eng 
 

 
 

 
 

 المصدر السابق/  التراكيب الخارجية والداخلية لمنظومة االلياف البصرية لإلضاءة الشمسية :(ط - 2 – 4)شكل 
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 الثاني تطبيق االطار النظري على المشروع :( 2 – 4) جدول 

المفردات  ت
 الرئيسية

 التقييم المؤشرات الثانوية
 (المؤشر متحقق)

ـــــــــــرة  1 الفك
البيئيـــــــــة 
ــــــدأ  او مب

طـــيط التخ
 البيئي

ننا ووظيفننة و جننم الممننرو ، مننا معالجننات  /تجميــ  األبنيــة  منف ننب تننن المجنناورات ب كننم مًو
 .بيتية متعددة لتعوين تدم االت اب بمجاورات

 
ية، تننم اسننتثمارها بعن ننر  /التوجيــه  المواننم  (SHC)الواجهننة االماميننة الرتيسننية جنوبيننة مننننًر
ا ومجاورات  والانرل المةدينة الين ، لكنن توجي  المبن  متجاو  بالدرجة اسابقَا،  الول  ما المًو

 . لر لم يتعارن ما استجابت  للمتالبات البيتية
 

 ماية بيتية ت ميمية للمبن  من المةثرات الخارجينة  /غالا المبن  والسطوح المعرضة للشمس 
نننت اسنننتثمار لتلنننر االمنننعة فننني  ديقنننة السنننام ومنننن ظم وخا نننة  امنننعة المنننم،، وفننني نفننن، الًو

 .(SHC) ال رارة الممسي
 

مننا ان نسننبة المسننا ة المزججننة كبيننرة فنني الواجهننات وخا ننة  الرتيسننية،  /معالجــات الواجهــات 
استجابة  لرطبة الجهة المستفيدة، اال انها ت ولت ال   داة او زلية بيتية لها دور إيجنابي لتعزينز 

جمينننا النوافننن   ،(SHC)( لممسنننيمننننظم ال نننرارة ا)التهوينننة الابيعينننة فننني الفانننالات المتاخمنننة 
مزدوجنننة التنننزجيج، تكويننننات كتلينننة للواجهنننة تنننوفر تظلينننب  اتننني، كاسنننرات منننم، تمودينننة فننني 

 .الواجهات الجانبية والخلفية
 

ــة الــداخل بالخــارج  توا ننب ب ننرص مننا الخننارج، يوازينن   مايننة للفاننالات مننن الظننرو  / عالق
الوسناي المفتننوا، معننزز باختراًنن  بممننر ارانني المناخينة، ويوازننن  توا ننب وانفتنناا تلنن  الفنننال 

 .وجسور راباة للاوابل العليا
 

 (.ت ميميا  )استخدام  ديقة السام  /التسطيح 

 
يسننتخدم كمواًن  سننيارات ومسنتثمر بمننكب جيند لخدمننة متالبنات الممننرو  الوظيفيننة  /الســرداب 

 .والبيتية والخدمية وتكامب األدال لمنظومات الممرو 

 
يغ صـــــــــــــ 1

تحقيــــــــق 
ـــــــــــرة  الفك

 البيئية

 .ماتم بيتيا  ووظيفيا   /االختيار  الموق 

 
 .جيدة ومتوازنة /االتصالية الحضرية 
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 .مت ققة بدرجة مناسبة /احترام بيئة الموق  

 
كفالة  دال تالية، معالجات ت نميمية بيتينة تقلنب ال اجنة  /الكفاءة وترشيد االستهالك  الطاقة

 .بنسبة جيدةال  الااًة 

 
 معالجات التلوث

ننا جينندة، ياننا  اليهننا / النــاتج مــن االنبعاثــات والمخلفــات  - نسننبة التمننجير فنني المًو
 . ديقة السام( ت ميميا  )التمجير والمسا ات الماتية في الفنال الوساي و

 
منننرة  اننننارة السنننردا  بانننول المنننم، المنقنننوب مبا( ت نننميميا  )مت ققنننة / الطاقـــات المتجـــددة 

 .باستخدام االليا  الب رية
 

 
 .طير مت ققة /الكفاءة وترشيد االستهالك  المياه

 
 إعادة تدوير المياه 

 .طير مت ققة/ الرمادية ألطران سقي النباتات واستخدامات  خرم مناسبة  -
 .طير مت ققة/ الثقيلة كمعالجة بيتية  ولية  -

 
لسنند جننزل مننن ال اجننة لسننقي  ديقننة ( ت ننميميا  ) ققننة مت /االســتفادة مــن ميــاه االمطــار

 .السام

 
 (.الثرموستون)مت ققة بنسبة جيدة للمواد الم لية  /مواد محلية مستدامة  المواد

 
 .نسبة من مواد البنال للممرو  ًابلة اتادة التدوير /قابلية إعادة التدوير 

 

لية
داخ

ة ال
لبيئ

ا
 

مت ققننننة بكفننننالة تاليننننة وبمننننكب متكامننننب مننننا الوسنننناتب  /ة التهويــــة واالنــــارة الطبيعيــــ
نن  لجميننا الفاننالات  الميكانيكيننة وال ننناتية للاننابل األرانني والاوابننل المتكننررة فًو
ااداريننة والخدميننة باالسننتفادة مننن االاالننة تلنن  الخننارج وتلنن  الفنننال الوسنناي، امننا 

تغلة بمننبابير والمسننافة مسنن( سننم 92)السننردا  فننان سننقف  مرتفننا تننن األرن بمقنندار 
باااننالة الممسننية المبامننرة  ( ت ننميميا  )وسننا بات كهرباتيننة، باااننافة النن  تزوينند  

 .المنقولة بواساة االليا  الب رية
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 / الحماية من التلوث 
 .مستوم التلوث امن ال دود المقبولة/ داخب وخارج المبن  : بم ادر   -
 : بانوات   -
o  ستويات   ية جيدة داخب الفاالات، الم افظة تل  م/ تلوث الهوال

االستفادة من الفنال الوساي للتهوية الابيعية بالتكامب ما منظومة ميكانيكية 
 .كفولة للتهوية والتكيي 

o  ا هادصل وبعيد تن م ادر الاواال، تزب  وتي جيد / الاواال المًو
بفاب الثرموستون الخفي  للقوااا والجدران، استخدام الزجاج المزدوج 

بابير والقوااا الزجاجية، معالجة االرايات والممرات وارايات وجدران للم
 .القاتات والفاالات المختلفة لتقليب الاواال

o  معظم الفاالات متوازنة المستوم بين اااالة الابيعية / تباين االنارة
 .وال ناتية

 

( /  ركنننة الهنننوالدرجنننة ال نننرارة، الراوبنننة النسنننبية،  )/ الراحـــة الحراريـــة بكـــل مفرداتهـــا 
الفانننالات متوازننننة  رارينننا  باتتمننناد التكامنننب بنننين وسننناتب التهوينننة والتبريننند والتكييننن  

 .الابيعي والميكانيكي
 

 الراحة النفسية
باستثنال السردا ، ال يوجد  ص فاال ادارص او خدمي / االاالة تل  الخارج  -

لخارج او الفنال ماب تل  منور خدمات، جميا الفاالات لها ااالة تل  ا
.الوساي المفتوا  

مري ة ( / المكب، المسا ة، نس  االبعاد، ماتمة الوظات )موا فات الفاال  -
 .نفسيا  بما يتالم ما الوظات  ما تبني المقيا، اانساني

 

عية
تما
الج

م ا
القي

 
نننا  السننننية فننني ان نننال النننباد منننن مسننناجد  / الثقافيـــة وظيفنننة الممنننرو  مرتبانننة باألًو

ا ومز   .ارات، وبالتالي ارتباا ثقافي بالمجتمعات ال اانة لتلر االًو

 
الجاننننن  االًت ننننادص لنننن  خ و ننننية فنننني هنننن ا الممننننرو ، الن وظيفتنننن   / االقتصــــادية

ا  وتنظيم يتداخب ما الجان  الثقافي  .تتال  تمويب وادرة ألمواب األًو

 
ي لجوانننن  االرتبننناا الت نننميم رطنننم اابعننن  المعا نننر مسنننتوف/  الخصوصـــية المحليـــة

والتوا ننب مننا الجنن ور الم ليننة، بعينندا  تننن االستنسنناخ المبامننر، مننن خنناب توظينن  
المفردات والعنا ر المرتباة به ا الجان ، والسنيما الفننال الوسناي وتعرين  المندخب 

  .ال  المناميب( ولو من مسافة)والتكوينات الزجاجية المنوهة 

مية
صمي

 الت
ات
راء
إلج

ا
 

ز المعمارص المنتخ ، مبن  الفنال الوساي المفتنوا، كخينار بيتني معمنارص الارا/ -2
يتم ننننور  ولنننن  الت ننننميم، مننننا اجننننرال الننننازم ت ننننميميا  لمنننننا ا تمنننناب اهمالنننن  بعنننند 
االمننننغاب، لنننن لر كننننان الم ننننور ال ركنننني النننن ص يختننننرل الفنننننال فنننني األرانننني والثنننناني 

لجهنة الثانينة، الن البننديب والثالنث، ممنكا  اطنرال للمسنتخدم الن ص يريند الو نوب الن  ا
ًاا ثاثنة  مثناب المسنافة ا ا اختنار الممنر األيمنن او االيسنر، وهننا ي نبم لاهتمنام 
بجماليننننة وادامننننة المسننننا ات الخاننننرال والماتيننننة والنافورتننننان، اكثننننر مننننن دافننننا مهننننم، 

 .فنامن  دال الفنال لدور  ال يوص
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تنننالي )موسنننتون القلينننب الكثافنننة تلننن  مسنننتوم التنفيننن ، فنننرن الت نننميم منننادة الثر / -1
للجنننندران والقوااننننا، بايجابياتنننن  المنننن كورة فنننني الو نننن  الت ليلنننني، وتمننننت ( المسننننامية

ال سابات االنماتية تل   ساسها، وبالتالي ال مجاب للمنف  او ر  العمب لتغيينر هن   
الفقنننرة، كمنننا تنننم فننني التفا نننيب ابعننناد تنا نننر الهيكنننب االنمننناتي تنننن الخنننارج تجنبنننا  

( 2)"ب ال رارص، وتجنن  اسنتخدام الروافند الكونكريتينة واسنتبدالها ب ديند زاوينة للتو ي
 .وثرموستون لتسقي  الفت ات، وتزجيج مزدوج للقوااا الزجاجية والمبابير

 

 ديقنة السننام واالاننالة الممسننية للسنردا  بواسنناة االليننا  الب ننرية، ت سنن   /-2
بمننرا ان )مكن باريقننة او بننأخرم ل ننالم الت ننميم، لكننن مننا ي سنن  تلينن ، تنندم الننت

من فرن االلتزام بتنفي ها، فالت ميم هو فن الممكن، كما هنو ( تكون ممروتة ابعا  
  .ال اب في السياسة

درجــــــــــــة  3
االبــــــــداع 
او حجـــــم 

 التغيير

الت ننميم تقلينندص كمبننن  ادارص متننناظر يتسننم بالبسننااة النن   ننٍد مننا، كمننا ان اسننتخدام الفنننال  /
ال ناب، ومنا  لنر فنان اسنتهدا  الت نميم ألفانب  دال بيتني مسنتدام تلن   لي، جديندا  بابيعنة

مستوم الت ميم العام والتف يلي، والب ث تنن  لنوب انمن هن ا السنيال، نقلنت الممنرو  الن  
ت وينب جس نند إمكانينة  (SHC)( مننظم ال نرارة الممسني)مستوم ابداتي مل نوظ، منثا  تن نر 
 .ل لوب المبتكرةممكلة ال  ُم فِّز انتاج األفكار وا

 

4 

ات
الق
لعـــ

ا
 

 (  الجمالي –البيئي ) عالقة 
 متوساة                       اعيفة ًننوية                                            

 اتيننة ًابلننة للنقنناد و تنن  التننناًن بننالتقييم، ولكنهننا تننو ي بمننيل مننن ال ننرا  لت قيننل هويننة طيننر  *
  .واا ة المعالم

 (الوظيفي  –البيئي ) عالقة 
 متوساة                      اعيفة ًننوية                                            

 .تمكن الت ميم من تلبية الجان  الوظيفي بدرجة مقبولة بقدر ارتباا  بالجان  البيتي* 
 

 ( االنشائي –البيئي ) عالقة 
 متوساة                      اعيفة ًننوية                                            

كونكريننت )تمكنن الت ننميم مننن تغيينر وجهننة األدال السننلبي  راريننا  للهيكنب االنمنناتي التقلينندص * 
تجنن  التبنادب ال نرارص منا )باتجا  إيجابي من خاب معالجات ت نميمية للهيكنب نفسن  ( مسلم
خفيننن  النننوزن منننا ًابلينننة تنننزب )الثرموسنننتون القلينننب الكثافنننة ، يانننا  اليهنننا اسنننتخدام (الخنننارج
للجنندران والقواانننا، وبالتننالي يننننعك، ايجابننا  تلننن   سننابات الت نننميم االنمنناتي لتقلينننب ( افاننب

 . جم وتسليم الهيكب

 

 ( التكنولوجي –البيئي ) عالقة 
 اعيفة              متوساة         ًننوية                                            

م لينا ، الينزاب اسنتثمار التكنولوجينا المتقدمنة فني المبناني فني ادنن  مسنتويات ، وهن ا الممننرو  * 
  .لم يمكب استثنال واام من ه ا الواًا

 ( السياق الحضري –البيئي ) عالقة 
 اعيفة       متوساة               ًننوية                                            

نا البعيند نسننبيا  *  ابيعنة الوظيفنة للممنرو  ال تتالن  كثافنة تاليننة للمراجعنات، ولهن ا فنان المًو
ا وافاليت  البيتية   .تن مركز المدينة، يتاتم ما متالبات  لاستفادة من هدول المًو

 ( الثقافي –البيئي ) عالقة 
 متوساة                       اعيفة         ًننوية                                    

اسنننتخدام الفننننال الوسننناي المفتنننوا بأسنننلو  معا نننر، وتعريننن  المننندخب، وتوظيننن  االمنننكاب * 
 األساسنننية كنننالمربا والمسنننتايب بنسننن  ماتمنننة تلننن  مسنننتوم المخانننا والواجهنننات، منننا بعنننن 
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ظين  التظلينب الن اتي وطيرهنا الميانات واالن نالات البسنياة التني تُبقني الهيمننة لانتظنام، وتو 
بغننن النظننر تننن الجنندب واالخننتا  فنني )مننن المعالجننات، توثننل االرتبنناا بالعمننارة ااسننامية 

، ممننننا يمنننجا االنتبننننا  الص توجننن  طيننننر تقانننني فنننني التعامنننب مننننا (تعريننن  العمننننارة ااسنننامية
ا   األًو
 ( االجتماعي والسلوكي –البيئي ) عالقة 

 متوساة                      اعيفة ًننوية                                            
تمننجيا االهتمنننام بقاننايا البيتنننة واالسننتدامة وت ويلهنننا النن  سنننلوكيات مجتمعيننة ملموسنننة منننن * 

  .خاب استثمار كب المنابر المتا ة، ومنها ابيعة الممرو  والمراتم المعنية ب 
درجــــــــــــة  5

 التكامل
  /االنشائية وغالا المبن  والتكييا : المنظومات الرئيسية للمبن  وخاصة   تكامل األداء بين

 .مت قل بمكب جيد من منالل بيتي مستدام

 
  /تكامل األداء بين المفردات الثانوية داخل كل منظومة عل  حدة 

، التكييننن  (الهيكنننب منننا الجننندران والقواانننا)مت قنننل بكفنننالة فننني اطلننن  المنظومنننات، االنمننناتية 
 .(الابيعي ما الميكانيكي وال ناتي)تهوية واالنارة وال

 
 نتائج التقييم للمشروع الثاني :(أ  - 1 – 4) جدول 

  ( 114) من (  66)  (ن ) وزن المؤشرات المتحققة 

 ( 33) من (  3)  (ال ) وزن المؤشرات غير المتحققة 
ـــة  ـــر القابل ـــة أو غي وزن المؤشـــرات المجهول

 ( 33) من (  0)  (؟ ) للفحص 

 %( 0) هامش الخطأ المحتمل 
 (غرفتان خضراوان ) % ( 66) النسبة المئوية  التقييم النهائي

 
خالصة تقييم المشروع الثاني  1 - 1 – 4  

 قل الممرو  نجاا جيد تل  كا المستويين المستهدفين في التابيل،  يث كنان موفقنا  فني توظين  الفكنرة الت نميمية      
رت  وب توظي  واًا ال اب بإمكاناتِ  المتا ة لت قيل االستدامة البيتية، و قل مستويات جيدة في توظين  الفكنرة التي تم و 

 .الرتيسية وما يرتبا بها، وتفا يب المعالجات التي تم توظيفها
 

   االستنتاجاتالنتائج و  – 5
بفناتن  النداخلي وجدرانن  )جيم كفنة الممنرو  االوب للممنروتين يمنير الن  تنر ( السا ي)التقييم البيتي االولي المبامر او  -1

ية السميكة وفاالات  المتاامة ال غيرة نسبيا  وفت ات  ال غيرة وطيرهنا منن المعالجنات تلن  الممنرو  الثناني الن ص ( الاابًو
يرهننا مننن وط منمننأ مننن هيكننب كننونكريتي وت تننوص واجهاتنن  تلنن  مسننا ات زجاجيننة كبيننرةي تننوص هننو اآلخننر فنننال  داخليننا  ولكننن  

ننام وبمنننكب  الموا ننفات، اال ان دراسننة الممننروتين وفنننل منننهج تلمنني اسننتنادا  الننن  االاننار النظننرص المقتننرا اثبنننت بلغننة االًر
ا  .واام، نتيجة معاكسة لانابا  او التقييم االولي المتًو

رو  الخااننا لاختبننار، اظهنر التابيننل إمكانينة اسننتثمار االانار النظننرص المقتنرا فنني تمنخي  التوجنن  الن ص يتبنننا  الممن -1
ننن   والمبنننني تلننن   سنننا، بيتننني مسنننتدام، والفكنننرة فننني  النننة تمخي نننها وتزلهنننا، وفننني  النننة امتاكهنننا لقيمنننة  اتينننة انننمن التوج 

، يمكنن ت ويلهنا او اسنتثمارها ل نياطة اسنتراتيجية ت نميم بيتني مسنتدام، سنوال ألطنران رباهنا (البيتي المستدام)المستهد  
  من هويتِ  او مخ يتِ  الت ميمية المميزة، او ألطنران اسنتثمارها فني ممناريا  خنرم مماثلنة بالممرو  لتكون جزل ممخ

او مغننايرة، كمننا اظهننر إمكانيننة تقيننيم األدال البيتنني المسننتدام للممننرو ، بغننن النظننر تننن منندم نجنناا الممننرو  فنني توظينن  
 .الفكرة البيتية او االستراتيجية المتبناة
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ًديمننة او م اكنناة نمننو ج تراثنني، يجنن  ان يكننون مسننتند النن  معرفننة كافيننة  تقليديننة بننني  سننالي ان اتخننا  الم ننمم لقننرار ت -3
ننو  فنني  خاننال ت ننميمية ًنند ي ننع  تننداركها او  لهننا ال قننا ،  واسننتيعا  جينند لكننب مفننردات المرجننا المسننتهد ، لتجننن  الًو

،  تنن  فنني  الننة رطبننة الم ننمم او المسننتفيد باااننافة النن  خسننارة الكثيننر مننن اايجابيننات المهمننة التنني يمكننن االسننتفادة منهننا
باالبتعاد تن األسالي  المعا رة لسب  او آلخر، واال فإن التهجين بين القديم بعد هام  واستيعاب  وبين ال نديث بإمكاناتن  

 .التكنولوجية وخيارات  المتعددة، يمكن ان يقدم بداتب طاية في االبدا  وكفالة األدال
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