
م�ؤمتر 
التقنية واال�ستدامة يف العمران

كلية العمارة والتخطيط – جامعة امللك �سعود
الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية

17- 20 حمرم 1431هـ
3-6 يناير 2010م

�سجل البحوث العلمية
)املجلد 1(

كلية العمارة والتخطيط
1431هـ - 2010 م









حتت رعاية �ساحب ال�سمو امللكي

االأمري نايف بن عبد العزيز
النائب الثاين لرئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير الداخلية





م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، وبعد:

حتت�سن كلية العمارة والتخطيط امل�ؤمتر العاملي االأول عن التقنية واال�ستدامة يف العمران يف رحاب جامعة 
امللك �سع�د يف مدينة الريا�ض برعاية كرمية من �ساحب ال�سم� امللكي االأمري نايف بن عبد العزيز النائب الثاين 
ووزير الداخلية – حفظه اهلل. وي�سرفنا اأن ت�ست�سيف جامعة امللك �سع�د نخبة من اخلرباء والعلماء والباحثني 
العامليني يف جمايل التقنية واال�ستدامة يف عل�م العمران، و ياأتي هذا امل�ؤمتر م�اكًبا مع ت�جه اجلامعة ودورها 
الري���ادي يف خدم���ة املجتمع ورفع م�س���ت�ى البيئة العمرانية. من ح�س���ن الطالع اأن املكت�س���بات العاملية والعلمية 
والتقنية التي حققتها اجلامعة خالل ال�س���ن�ات املا�س���ية و م��س����ع هذا امل�ؤمتر احلي�ي الهام �ساهما يف جذب 
الكثري من الباحثني والعلماء املتخ�س�سني من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية العاملية. وبحمد اهلل تلقى امل�ؤمتر 
���ا للبح�ث املقرتحة مقدمة  من 60 جهة اأكادميية ومهنية من 42 دولة. وحلر�ض اللجنة  ما يقارب 400 ملخ�سً
املنظمة للم�ؤمتر على ج�دة البح�ث وعالقتها املبا�س���رة مب��س����ع امل�ؤمتر وحماوره فقد متت امل�افقة على 245 
ملخ�س���ًا للبح�ث. ومن ثم تلقت اللجنة 152 بحًثا كاماًل مت حتكيمها ب�س���كل علمي دقيق لتتم امل�افقة النهائية 

على قب�ل 93 بحثًا لعر�سها يف �سجل امل�ؤمتر ومناق�ستها يف جل�ساته.
 الرغم من تكامل التقنية املعا�س���رة مع مبداأ اال�س���تدامة لتحقيق م�سالح املجتمع وحت�سني بيئته الطبيعية 
واملبنية، جند اأن كثرًيا من املمار�س���ات العمرانية املعا�س���رة، حملّيا وعاملّيا، تعمل ولالأ�س���ف ال�س���ديد ب�س����رة 
مغايرة من خالل اال�س���تهالك املبالغ فيه للم�ارد الطبيعية ، وهدر االأم�ال واملكت�س���بات، حيث ما زالت الكثري 
من امل�ؤ�س�سات وال�سركات العمرانية  تق�م بعلميات الهدم والبناء دون اأية مراعاة الحتياجات االأجيال القادمة. 
اإن اال�س���تدامة يف العم���ران تهدف اإىل ت�س���ميم بيئات مبنية عالية الكفاءة تر�س���د ا�س���تهالك الطاقة وامل�ارد 
الطبيعي���ة و كم���ا تنادي با�س���تخدام امل�اد ب�س���كل فعال لتقليل االأثر البيئي ال�س���لبي وانبعاث غ���ازات االحتبا�ض 
احلراري. كما تهدف العمارة اخل�س���راء اإىل تكامل العمران مع البيئة املناخية املحيطة، والقيم االقت�س���ادية، 
والثقافية، واحل�س���ارية لتحقيق حياة اأف�س���ل للمجتمع والأجياله القادمة مع ا�س���تدامة امل�سادر واحلفاظ على 

النظام االإيك�ل�جي على امل�ست�ى املحلي والعاملي.
بالت���ايل يه���دف هذا امل�ؤمتر االإن�س���اين العلم���ي اأوال اإىل اإحي���اء دور العمارة والتخطي���ط يف حتقيق مبادئ 
اال�س���تدامة وامل�س���اهمة العملية يف رفع م�ست�ى البيئية العمرانية من خالل العمل على تطبيق االإمكانات الهائلة 
التي تكمن يف التقنية احلديثة؛ وثانيا اإىل دعم التعاون البناء بني اخلرباء واملتخ�س�س���ني واملط�رين، لتحقيق 
التكام���ل املهن���ي واملعل�ماتي���ة يف جماالت التقنية م���ن اأجل اال�س���تدامة. ويندرج حتت م��س����ع امل�ؤمتر العديد 
من الق�س���ايا وامل�س���ائل التي مت ح�س���رها يف خم�سة حماور رئي�س���ية هي : 1( العمران واال�ستدامة، 2( تقنيات 
البناء واال�ستدامة، 3( �سيا�سات وا�سرتاتيجيات متط�رة يف جمال العمران، 4( التقنية واال�ستدامة يف التعليم 

العمراين 5( التقنية واال�ستدامة يف االإ�سكان املي�سر.
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ندع���� اهلل العل���ي القدير اأن يحقق امل�ؤمتر من خالل طرح االأفكار االإبداعية وجل�س���ات احل�ار واملناق�س���ات 
العلمي���ة النج���اح املاأم�ل والفائ���دة املرج�ة منه جلميع امل�س���اركني واحلا�س���رين والقراء، واأن يك�ن م�س���دًرا 
علمّيا ثرّيا يف التعرف على اأماكن اخللل ونقاط ال�س���عف التي ت�س���بب يف تاأخر قطاع العمران ويف التخل�ض من 
االأ�س���اليب امل�ستنفذة للم�ارد الطبيعية وامل�سرة بالبيئة، واأن ي�س���اهم يف ن�سر ثقافة “التطبيق الفعلي” ملبادئ 
العمران امل�س���تدام برت�سيد ا�س���تخدام امل�ارد الطبيعية دون امل�ساهمة يف تده�ر البيئة وتل�ثها، وخا�سة يف هذا 

ال�قت الذي ن�ساهد فيه انت�سار بناء املدن الكبرية )mega cities( وامل�ساريع العمالقة.
ويف اخلتام، ال ي�س���عني اإال اأن اأتقدم با�سمي وبا�س���م اللجنة املنظمة للم�ؤمتر، وجميع من �ساهم يف اإعداده، 
بجزيل ال�سكر والعرفان ملقام خادم احلرمني ال�سريفني و�سم� ويل عهده االأمني و�سم� النائب الثاين - يحفظهم 
اهلل - على دعمهم ال�س���خي املت�ا�س���ل لكل ما ي�س���ب يف خدمة العلم وال�طن وامل�اطنني، ويف �س���الح االإن�س���ان 
والبيئة عامة. وال�سكر م��س�ل ل�ساحب املعايل وزير التعليم العايل ومعايل مدير هذه اجلامعة اللذان ي�سعيان 
بكل جد واجتهاد لتحقيق روؤية قيادة هذا ال�طن. وال�س���كر م��س����ل جلميع اللجان التي �ساهمت يف اإجناح هذا 
امل�ؤمتر واأخ�ض بال�س���كر اللجنة العلمية التي عملت بجد ون�س���اط منذ انطالق اإعالن امل�ؤمتر. وال�س���كر، اأي�سًا، 
م��س�ل لكل من �سارك يف هذا امل�ؤمتر ببح�ث اأو ح�س�ر اأو اإعداد  اأو مداخالت و�ساهم يف جناحه - واأدع� اهلل 

العلي القدير اأن ي�فقنا جميًعا ملا يحب وير�سى اإنه ج�اد كرمي.

رئي�ض املوؤمتر وعميد الكلية        

                اأ. د. عبد العزيز بن �سعد املقرن
            امل�افق 2010/1/3م
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تقدمي

ا�ست�س���عارا لدورها يف دعم م�س���رية التنمية العمرانية نظمت كلية العمارة والتخطيط بجامعة امللك �س���ع�د 
»م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران«، وذلك الإلقاء ال�س�ء على اأحد امل��س�عات التي ت�سغل اهتمام املخت�سني 
يف  خمتلف جماالت العمران. وما هذا امل�ؤمتر اإال جت�سيدا لروح التعاون بني املخت�سني لي�سهم�ا بفعالية يف بناء 
�سروح من املعرفة وامل�ساهمة يف النه��ض بالدرا�سات العمرانية. ولقد �سم امل�ؤمتر نخبة من الباحثني والعلماء 

من خمتلف اأنحاء العامل من ذوي التخ�س�سات العمرانية والهند�سية الذين اأثروا امل�ؤمتر مب�ساركاتهم.
يقع �س���جل بح�ث امل�ؤمتر يف جملدين، خ�س����ض اأحدهم���ا للبح�ث املكت�بة باللغة العربي���ة واالآخر للبح�ث 
باللغة االجنليزية، وي�س���مان يف طياتهما جميع البح�ث التي قبلت الإلقائها يف امل�ؤمتر. اأخ�سعت جميع البح�ث 
املقدمة لعمليات التحكيم واملراجعة والتدقيق اللغ�ي، وذلك وفقا الأ�س�ض علمية م�حدة اأخذ فيها براأي حمكمني 

مع اال�ستعانة بثالث عند اقت�ساء ال�سرورة.
ات�س���ف امل�ؤمتر باالإقبال من قبل املخت�س���ني يف عل�م التقنية واال�ستدامة يف العمران من 30 بلدا، حيث بلغ 
عدد امللخ�س���ات التي ا�س���تلمت ما يقرب من 400  ملخ�س���ا، وعدد البح�ث التي قبلت 92 بحثا غطت خمتلف 
حم���اور امل�ؤمتر اخلم�س���ة.  وتاأمل اللجنة العلمية اأن م���ا قدم من بح�ث حمققا لتطلعات امل�س���اركني يف امل�ؤمتر 
وللنفع العام، واأن يك�ن امل�ؤمتر قد هيئ منتدى لتبادل االآراء وطرح االأفكار، ومف�س���حا املجال لالإطالع على ما 

ا�ستجد من عل�م ومعارف يف خمتلف جماالت العمران.
و ي�س���ر اللجنة العلمية اأن تتقدم بخال�ض ال�س���كر والتقدير للم�س���اركني يف امل�ؤمتر، وللمحكمني، والأع�س���اء 

اللجان التي �ساهمت يف االإعداد لهذا امل�ؤمتر، وجلميع من قدم دعمًا ماديًا و معن�يًا الإجناحه.

رئي�ض اللجنة العلمية        

             اأ.د. حممد بن عبدالرحمن احل�سني
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اأ.د. عبد العزيز بن �سعد املقرن 
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