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ملخ�ص

تعترب �آلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ من املراحل الهامة يف امل�شروع العمراين الرتباطها مبجموعة من املحددات واملعايري احلاكمة
وامل�شكلة لنوع التقنية امل�ستخدمة يف البناء وترتبط �آلية االختيار بالطريقة الهند�سية لدعم اتخاذ القرار لأ�سلوب التنفيذ
بتحليل تقنيات البناء وحمددات تطبيقها والتي متر بعدة مراحل تتابعية ترتبط بطبيعة امل�شروع والبيئة املكانية الواقع فيها و
الإملام بالأبعاد االيكولوجية (القدرة اال�ستيعابية – االعتمادية – التدوير).
يهدف البحث �إىل الو�صول لآلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوائم مع اال�ستدامة البيئية وحتقيق التوافق بني الت�صميم و�أ�سلوب
التنفيذ واال�ستدامة البيئية والو�صول �إىل �أف�ضل كفاءة اقت�صادية للم�شروع وت�شجيع اال�ستدامة البيئية احد مقومات اال�ستدامة
اال�ستيطان املتوازن بيئيا تتدرج منهجية البحث كالآتي :
 -1درا�سة وحتليل مراحل دعم اتخاذ قرار اختيار �أ�سلوب التنفيذ للم�شروع املعماري كمرحلة ابتدائية.
 -2درا�سة للعوامل واملحددات امل�شكلة لال�ستدامة البيئية وكيفية حتقيقها ب�صورة تفاعلية متنامية .
 -3درا�سة للعالقة التوافقية بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية والت�أثريات املتبادلة لهما .
 -4مقارنة وترتيب �أوليات �أ�سلوب التنفيذ و�أوليات اال�ستدامة البيئية .
 -5ا�ستنتاج �آلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوائم مع اال�ستدامة البيئية .
تتنوع النتائج املرجوة للبحث مابني:
�أوال� :إن اختيار �أ�سلوب التنفيذ املنا�سب لبيئة امل�شروع �أوىل خطوات حتقيق اال�ستدامة البيئية.
ثانيا :توفر مواد البناء البيئية من �أهم عوامل اختيار �أ�سلوب التنفيذ البيئي.
ثالثا :ربط معدالت الإن�شاء مبعدالت الإحالل واال�ستبدال للم�شروعات باملنطقة املراد حتقيق اال�ستدامة البيئية بها.
رابعا :درا�سة وتطوير الأ�ساليب التقليدية للتنفيذ امل�شروع مبناطق اال�ستدامة البيئية ي�ساعد يف جعل امل�شروع �أكف�أ اقت�صاديا
ومتوائم مع اال�ستدامة البيئية.
خام�سا :التكامل الفني واملعلوماتي بني التخ�ص�صات املختلفة يف الدرا�سة والتنفيذ يحقق اال�ستدامة البيئية للبيئة املبنية.
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هدف البحث:

يهدف البحث �إىل الو�صول �إىل منهج علمي الختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوائم مع اال�ستدامة البيئية مبا يحقق التوافق
بني الت�صميم و�أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة والو�صول �إىل �أف�ضل كفاءة اقت�صادية للم�شروع

فر�ضيه البحث:

ان �أ�س ��لوب التنفي ��ذ للمبنى هو �أهم معايري حتقيق اال�س ��تدامة البيئية للم�ش ��روع العمراين الرتباط ��ه وت�أثريه على
حماور اال�ستدامة البيئية ( االقت�صاد – البيئة – املجتمع ) كما يت�ضح ب�شكل ( )1وخا�صة باملجتمعات البدائية والتي
ت�ستخدم �أ�ساليب التنفيذ التقليدية والتي يتدخل عن�صر البيئة كعامل رئي�سي يف ت�شكيل حمدداتها

املنهجية:

 -1درا�سة وحتليل مراحل دعم واتخاذ قرار اختيار �أ�سلوب التنفيذ للم�شروع املعماري كمرحلة ابتدائية
 -2درا�سة للعوامل واملحددات امل�شكلة لال�ستدامة البيئية وكيفية حتقيقها ب�صورة تفاعلية متنامية
 -3درا�سة للعالقة التوافقية بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة والت�أثريات املتبادلة لهما .
 -4مقارنه وترتيب �أوليات �أ�سلوب التنفيذ و�أوليات اال�ستدامة البيئية
-5ا�ستنتاج �آلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوائم مع اال�ستدامة البيئية.

�شكل ( )1الأبعاد املحورية لال�ستدامة

 .1اختيار �أ�سلوب التنفيذ للم�شروع العمراين

تعت�ب�ر عملية اختيار �أ�س ��لوب التنفيذ من املراحل الهامة التي ت�ؤثر على تكلفة وزمن امل�ش ��روع ويتم اختيار �أ�س ��لوب
التنفيذ �أما بناء على خطة م�س ��بقة من قبل املالك واال�ست�ش ��اري �أو بناء على تو�ص ��يه فنية تلزم باختيار �أ�س ��لوب تنفيذ
حم ��دد ليتواف ��ق مع النظام الإن�ش ��ائي للمن�ش� ��أ �أو بناء على حم ��ددات والتزامات زمنية تخ�ص اجلدول الزمني ل�س�ي�ر
امل�ش ��روع ( عبد املق�ص ��ود )1987 ,يتم اختيار �أ�س ��لوب التنفيذ للم�ش ��روع العمراين من خالل فكر املهند�س امل�ص ��مم
للم�شروع واجتاهاته وتتبلور الفكرة املعمارية يف مرحلة امل�شروع االبتدائي  .وهناك اجتاهني
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�أولهما :اختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوافق مع النظام الإن�شائي امل�صمم
ثانيهما  :اختيار �أ�سلوب تنفيذ واقرتاح نظام �إن�شائي يتوافق معه كما يت�ضح يف �شكل (. )2

�شكل ( )2اجتاهات اختيار �أ�سلوب التنفيذ للم�شروعات العمرانية

ويف كال احلالتني يراعى ان يحقق �أ�س ��لوب التنفيذ والنظام الإن�شائي املتطلبات (املادية – النفعية) للم�ستخدمني
(عبد املق�صود)1987 ,

مكونات �أ�سلوب التنفيذ:

هو الأ�س ��لوب امل�ستخدم لتحويل النظام الإن�ش ��ائي للمبنى الواقع وذلك باال�ستعانة مبجموعة من العنا�صر(املعدات
– العمالة – املواد) ويختلف دورها و�أداءها باختالف �أ�سلوب التنفيذ كما يت�ضح ب�شكل (.)3

�شكل ( )3حمددات اختيار �أ�سلوب التنفيذ

 .1.1املكونات الأ�سا�سية لأ�سلوب التنفيذ الكمي (عوي�ضة)1984 ,
�أ -مواد البناء Materials
ب -العمالة laborers
ج -التمويل Cash Follow

د -املعدات الالزمة

Equipments
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ه -الت�سويق Marketing

يعتم ��د على حجم ومع ��دالت التنفيذ ويحتاج �إىل م�س ��تويات خمتلفة التخاذ القرار ويرتبط بقب ��ول الأفراد لنوعية
املنتج وتوافقه مع �إمكانياتهم وتتنوع م�س ��تويات تطبيق تقنية �أ�س ��لوب التنفيذ على ثالثة م�س ��تويات كما يت�ض ��ح بجدول
(( )1عبد ال�سالم.)1999 ,
جدول ( )1مقومات تطبيق تكنولوجيا البناء

مقومات تطبيق
امل�ستوى
التكنولوجي
امل�ستوى الأول
Traditional
technology

امل�ستوى الثاين
Intermediate
Technology

امل�ستوى الثالث
Advanced
technology

Material

العمالة

Man

التمويل

مواد البناء
الطبيعية

�أعداد كبريه من العمالة
اليدوية

مواد البناء

Natural
materials

Large number of
labor

�أعداد �أقل من العمالة
اليدوية+عماله ذات خربه
يف ت�شغيل املعدات
مواد البناء امل�صنعة
Industrialized

Smaller numbers
of handy makers
and more
qualifications
in operating
machines

املعدات

الت�سويق

Money

Machine

Market

ا�ستثمارات حمدده

�آالت و �أدوات يدوية

�أ�سواق تقليديه
حرة

Limited
investments

ا�ستثمارات ماليه
�أكرب(خم�ص�صه)
Appropriate
investments

�أقل ن�سبه يف عدد العمالة
مواد البناء اخلفيفة اليدوية +عماله م�ؤهله
ر�ؤو�س �أموال كربى
متخ�ص�صة
املبتكرة
Capital
Qualified labor
Light new
finances
materials
in operating
system

Tools

معدات ميكانيكيه
Machines

�إنتاج متكامل

Automations

Ordinary
markets

�أ�سواق متاحة وخطط
ت�سويقية منا�سبة
Planned
marketing

�أ�سواق كربى و
تخطيط مركزي

High level
of operating
marketing

طبيعة �أ�س ��لوب الإن�ش ��اء امل�س ��تخدم يف الدرا�س ��ة التطبيقية التحليلية للبحث هو نظام �إن�ش ��اء تقليدي وتعترب نظم
الإن�ش ��اء التقليدية  Traditional Systemsتعتمد على العمالة وتختلف من مكان �إىل مكان تبع ًا ملواد البناء املتوفرة
وال توج ��د طريقة واحدة ت�ش ��ابه الأخرى تقريب ًا �إال ان القا�س ��م امل�ش�ت�رك بينهما هو �أنها تتمي ��ز بالبدائية وتعتمد على
التجربة واخلط�أ.
العمــــالة �( laborers :إبراهيم )1988 ,
طرق البناء التقليدية تعتمد على العمالة الغري ماهرة يف �أعمال احلفر والنقل والعمال احلرفية مثل التجارة واحلدادة
وتنق�سم العمالة �إىل �أربعة فئات
مواد البناء Building materials

تنق�س ��م م ��واد البن ��اء �إىل مواد البن ��اء التقليدية مثل الط ��وب والزلط واحلج ��ر ومواد بناء م�ص ��نعة مثل احلديد
واال�س ��منت كمعدات بناء �أ�سا�س ��ية ومواد البناء ال�صناعية مثل البال�ستيك وااللومنيوم ويعتمد الطلب على مواد البناء
على ح�سب النظام الإن�شائي وحجم الإنتاج .
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املعدات Equipments

يتحكم يف �أ�سا�س املعدات جمموعة من املحددات العامة
 .2.1حتليل خطوات �أ�سلوب التنفيذ()1980 MIT,
يعتمد حتليل �أ�سلوب التنفيذ على جمموعة من اخلطوات املادية ()physical Steps
�أو ًال  -:خطوات الإن�شاء Fraction Procedures
ثانيا -:ا�ستعمال الأ�سلوب ()System usage
ثالث ًا� -:أداء الأ�سلوب Performance of System
 .3.1حمددات الإن�شاء امل�ؤثرة على �أ�سلوب التنفيذ -:
تتن ��وع حمددات الإن�ش ��اء امل�ؤثرة على �أ�س ��لوب التنفي ��ذ وهى حمددات تختلف الأهمية الن�س ��بية له ��ا وترتيبها تبع ُا
لإ�سرتاتيجية التنفيذ والتي متر مبرحلتني.
�أوال :مرحلة النظام الإن�شائي
يتم حتديده بحيث يكون متوافق مع الت�صميم املعماري للمبنى واالختيار يتم على �أ�سا�س التوازن بني الأداء للنظام
الإن�شائي (حالي ًا – م�ستقبلي ًا) مبا يلبى احتياجات الأمان اال�ستقرار وتكلفة النظام الإن�شائي يحكمها عمومية النظام
وا�ستيعابه من قبل العمالة وتوفر املعدات امل�شغلة له وعدم اعتماده على معدات خا�صة للت�شغيل
ثانيا  :مرحلة �أ�سلوب التنفيذ
هي مرحلة ثالثة لنظام الإن�شائي ويتم اختيار الطريقة التي يتم بها ترجمة النظام الإن�شائي للتنفيذ يف املوقع ويتم
االختيار من خالل ح�س ��اب الأداء الت�ش ��غيلي والأداء الزمني للمعدات والعمال ولتكلفة الأ�سلوب الإن�شائي مدى انت�شاره
الذي ي�ساعد على خف�ض التكلفة ويتحكم يف �أ�سلوب التنفيذ جمموعة من املحددات (امليهى)1997 ,
ا-الت�صميم املعماري
ب -النظام الإن�شائي
ج -زمن التنفيذ
د -التكلفة املرجوة

 .2اال�ستدامة البيئية بامل�شروعات العمرانية (جمل�س البناء ,الإمارات )2002

تعترب اال�س ��تدامة البيئية بامل�ش ��روعات العمرانية من �أوىل �أوليات الواجب حتقيقها ب�أي م�ش ��روع خا�ص ��ة باملناطق
ذات الطابع البيئي املميز ملالها من ت�أثري قوى ومبا�ش ��ر على البيئة املكانية للم�ش ��روع ويعترب العمران هو البيئة املبنية
املناظرة للبيئة الطبيعية.
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 .1.2حمددات اال�ستدامة البيئية
درا�س ��ة اال�ستدامة البيئية البد من حتليل حمددات اال�ستدامة البيئية وتعميم الت�أثري البيئي يف احلاالت الآتية تبع ًا
لطبيعة امل�شروع.
�أ -تغري اال�ستعمال القائم للمكان داخل الكتل العمرانية �إدخال �أن�شطة جديدة.
ب -التجمعات واملنتجعات ال�سياحية يف املناطق ذات الطبيعة اخلا�صة.
ج -التو�سعات يف املناطق القائمة.
 .2.2مراحل تطبيق اال�ستدامة البيئية التفاعلية املتنامية بامل�شروعات العمرانية
لتطبيق اال�ستدامة البيئية بامل�شروعات العمرانية البد من وجود منهج لتقيم الت�أثري البيئي ميكن من خالله قيا�س
مدى توافق امل�شروع مع اال�ستدامة البيئية
الت�أثري البيئي:
هو و�سيلة الكت�شاف وتقييم �أثار التنمية الب�شرية على البيئة ودرا�سة مل�شاكل البيئة من خالل تتابع مراحل امل�شروع
ب ��داء م ��ن الفكرة املبدئية ومرور ًا بالتخطيط التف�ص ��يلي وحتى مرحلة الإن�ش ��اء والت�ش ��غيل ثم �إعادة ت�أهيل الأرا�ض ��ي
وا�س ��تخدامها ولتقيم الت�أثري البيئي للم�ش ��روع ي�ستلزم �إعداد بيانات وتقارير تف�ص ��يلية عن امل�شروع ميكن من خاللها
الدرا�س ��ة والتحليل لإجراء التقييم وذلك من خالل اجلدول املرفق جدول ( )2والذي يو�ض ��ح جمال الأعمال املختلفة
املتدرجة لتقييم الت�أثري البيئي.
جدول ( )2الأعمال املختلفة لتقييم الأثر البيئي والإجراءات التنفيذية املرتبطة بها (جهاز �شئون البيئة ,م�صر )2005

جمال العمل

م�سل�سل

1

الر�صد البيئي

2

املخطط

3

التقييم البيئي

4

تخطيط املرافق
تخطيط ا�ستخدامات الأرا�ضي

5

خمطط التنمية

6
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الإجراءات التنفيذية
�أخذ عينات الهواء و املياهحتديث ا�ستعماالت الأر�ضر�صد جريان املياه ال�سطحيةاحتماالت توزيع املناطقمراجعة املوقع العاممراجعة خمطط اخلدمات�إعداد التقريرالتنب�ؤ بالآثار البيئيةتقييم املخططتقييم املخاطرتخطيط معاجلة املياهتخطيط التغذية باملياهتخطيط الطرق ال�سريعةعمليات اجلرد البيئياختيار املواقع و التقييمدرا�سات منا�سبة الأر�ض لال�ستخدامات و �سعتهاتخطيط املحددات و الإمكاناتتخطيط و ت�صميم املوقع-درا�سات اجلدوى االقت�صادية

د.م .ه�شام جالل ال�شيمى
م�سل�سل

جمال العمل

7

خمطط التخل�ص من الف�ضالت

8

خمطط ال�صحة العامة

9

تخطيط الطاقة

10

الت�صميم البيئي

11

تخطيط احلدائق و املناطق الرتفيهية

12

التن�سيق و املناظر الطبيعية

13

الإمداد باملعلومات البيئية

الإجراءات التنفيذية
املخلفات ال�صلبة والتخل�ص منهامعاجلة املخلفات باملوقعر�صد الأمرا�ض و التحكم فيهار�صد نوعية املياه�أعمال التحليل البيئية�أ�سلوب الإمداد بالطاقة و م�صادرهاحتليل ميزانية الطاقة وا�ستنباط حلول جديدةدرا�سة تن�سيق ال�شوارعتخطيط �ضفاف الأنهاردرا�سات املناخ امل�صغراختيار املواقع و تقييمهاحتديد الآثار و تقييمهاتن�سيق املناظر الطبيعيةالتحكم يف املياه اجلاريةالتحكم يف البخر و الرت�سيبالتعامل مع الأرا�ضي املمهدةاال�ست�شارات القانونيةاملادة �ألعلميه-ور�ش عمل للمجموعات املهتمة

الت�أثريات البيئية لعمليات التنمية العمرانية :
 -1تغري ا�ستخدام الأرا�ضي مبا ي�ؤثر على تنوع الأحياء والت�أثريات ال�سلبية على الأحياء النباتية واحليوانية .
 -2الأعمال الإن�شائية التي تف�سد ال�شكل والتنوع الطبيعي للت�ضاري�س الأر�ض
 -3تولد الأتربة �أثناء مراحل الإن�شاء �أو الت�شغيل مبا ي�ؤثر على بيئة الأحياء ( احليوانية – النباتية)
 -4تلوث املياه ال�سطحية اجلوفية الناجت عن ال�صرف ال�صحي واملخلفات ال�سائلة غري املعاجلة
 -5ال�ضو�ضاء الناجتة عن ا�ستخدام ال�سيارات للنقل اخلا�ص والعام وحمطات القوى الكهربائية
 -6الآثار االقت�صادية واالجتماعية �أثناء تنفيذ امل�شروع من خالل خلق فر�ص عمل وزيادة ن�شاط قطاع الأعمال املحلى.
 .3.2مكونات اال�ستدامة البيئية بامل�شروعات العمرانية
ملعرفة مكونات اال�س ��تدامة البيئية بامل�ش ��روعات العمرانية البد من �إعادة تعريف للمجتمعات العمرانية امل�ستدامة
و�صياغة ب�صورة وا�ضحة وواقعية
املجتمعات امل�ستدامة (املنديل)2008 ,
هي �أماكن وجمتمعات يراد ت�أهيل �سكانها للعي�ش والعمل فيها حالي ًا وم�ستقبلي ًا وتت�صف بالآتي:
�أ -هي جمتمعات حتتوى على البنية الأ�سا�سية املجتمعية والفر�ص والإمكانيات التي يحتاج �إليها �سكانها
ب-جمتمعات متتلك القدرة والفعالية االقت�ص ��ادية التي ت�ؤمن االحتياجات الإ�س ��كانية لل�س ��كان باختالف فئاتهم
وقدراتهم يف �سوق العمل
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ج-جمتمعات م�ستدامة بيئي ًا قادرة على التالئم االيكولوجي وحتمى وحتافظ على البيئة الطبيعية وتدعيمها بطرق
تتواءم مع احتياجات امل�ستقبل بقدر م�ساو لتعاملها مع احتياجات احلا�ضر
وبهدف احل�ص ��ول على جمتمعات م�س ��تدامة البد من توفر جمموعة من املكونات الأ�سا�س ��ية بها حتقق اال�س ��تدامة
البيئية مبفهوم عام و�شامل
ومما �سبق ميكن تو�ضيح لعنا�صر املنهج املتكامل لتحقيق اال�ستدامة البيئية للم�شروع العمراين كما ال�شكل ()4

�شكل ( )4عنا�صر املنهج املتكامل لتحقيق اال�ستدامة البيئية للم�شروع العمراين

� .4.2آلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ
�آلية اختيار �أ�س ��لوب التنفيذ ترتبط مبراحل امل�ش ��روع التدريجية وترتكز كلما حتددت مرحلة التنفيذ و �أي م�ش ��روع
مير مبراحل منطقية تدريجية
 .1.4.2مرحلة الدرا�سات املبدئية
ه ��ي مرحل ��ة مبدئية نتيجة التفكري و الدرا�س ��ة املتبادلة بني اجله ��ة املالك و اجلهة اال�ست�ش ��ارية و يتم من خاللها
اختيار �أف�ضل ت�صميم يلبى االحتياجات املنفعية جلهة املالك و امل�سوقة للم�شروع وقدر احتياجات امل�ستمرين النهائيني
(املنتفعني) مبا يوافق الدرا�س ��ات التحليلية ملعطيات املوقع والتحويل املقرتح و الزمن املقرتح للتنفيذ و حتدد ب�ص ��ورة
كبرية مالمح �أ�سلوب التنفيذ املنا�سب ملقرتح الت�صميم املو�ضوع
 .2.4.2مرحلة الت�صميمات املعمارية -:
هي مرحلة حتدد االحتياجات الت�ص ��ميمية (اجتماعية – اقت�ص ��ادية – تخطيطية – بيئية ) والتي ت�ش ��كل وتوثق
املرحلة ال�س ��ابقة (مرحلة الدرا�س ��ات املبدئية ) و ذلك من خالل و�ض ��ع تفا�صيل �إن�شائية لأ�س ��لوب التنفيذ متوافق مع
الت�ص ��ميمات املعمارية و تتوائم مع الإمكانيات التنفيذية لأ�س ��لوب التنفيذ و بهذا جند �أن �آلية اختيار �أ�س ��لوب التنفيذ
حتدد بالتبعية نوعية �أ�ساليب الت�شطيب الداخلية و الو�صالت الإن�شائية.

 .3اعتبارات اال�ستدامة البيئية لتنفيذ امل�شروعات العمرانية .

تعترب امل�شروعات العمرانية من �أكرث امل�شروعات التنموية ذات املردود امل�ؤثر على اال�ستدامة البيئية حيث �أنها ت�ؤثر
ب�ش ��كل كبري على البيئة املكانية مل�شروع مبختلف جوانبه ( اجتماعية – اقت�صادية – بيئية) وميكن حتديد امل�شروعات
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الت�أثريية من خالل درا�سة �شاملة حتليلية لهذه اجلوانب
 .1.3اعتبارات اال�ستدامة البيئية للعمران(غيث – عبد احلميد)2007 ,
تتنوع اعتبارات اال�ستدامة البيئية للعمران من خالل جمموعة من االعتبارات
�أوال :االعتبارات البيئية:
البيئة مبفهومها ال�شامل ( )Ecologyهي كل ما يحيط بالإن�سان من �أنظمة من �صنع اهلل يتعاي�ش معها كجزء من
مكوناتها املت�أثرة و امل�ؤثرة و تتنوع ما بني
 .1بيئة طبيعية وت�شمل الأغلفة احليوية التي تتفاعل مع بع�ضها (الأر�ضي  -املائي  -الغازي – احليوي).
 .2بيئة اجتماعية وت�شمل الأنظمة ال�سيا�سية واالقت�صادية والإدارية والثقافية وبنظم العالقات االجتماعية
 .3بيئة م�ص ��نوعة و ت�ش ��مل كل ما �صنعه و �شيده الإن�س ��ان يف املحيط احليوي كالأنظمة الزراعية وامل�صانع والطرق
وال�سدود.
ثانيا :االعتبارات االقت�صادية:
ا�س ��تخدام املوارد املتاحة لطبيعة مبا ال ي�ض ��ر من حقوق الأجيال القادمة للح�ص ��ول عل ��ى احتياجاتهم و تقدر من
خ�ل�ال احت�س ��اب معدل العائد الداخلي الت�ص ��ميمي قبل التنفي ��ذ و املعدل الفعلي بعد التنفيذ وبيان �أثره على م�س ��توى
اجلوانب االيكولوجية و البيئة االجتماعية.
ثالثا :االعتبارات االجتماعية:
م ��ن خ�ل�ال تكوين جمتمع �ص ��الح للعي�ش يعمل عل ��ى زيادة الإنتاج و بناء نظ ��ام �إدارة فعال .وبهذا ف�أن اال�س ��تدامة
تت�شكل من خالل جمموعة من االعتبارات ( البيئة – االقت�صادية – االجتماعية).

�شكل ( )5اعتبارات اال�ستدامة البيئية للعمران (الد�سوقي – ال�شنواين)2004 ،

 .2.3العنا�صر امل�شرتكة بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية
تتوحد العنا�ص ��ر امل�ش�ت�ركة بني �أ�س ��لوب التنفي ��ذ واال�س ��تدامة البيئية من حي ��ث الت�أثري (البيئ ��ي  -االجتماعي –
االقت�صادي) مما يعترب حلقة و�صل بني عن�صري البحث كما يت�ضح ب�شكل ()6
وبهذا فالعمارة امل�ستدامة هي منتج مادي لال�ستدامة البيئية �أما �أ�سلوب التنفيذ �أداة لإنتاج العمارة امل�ستدامة.
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 .3.3العالقة التوافقية املتبادلة بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية للم�شروع العمراين:
ومما �سبق جند �أن �أ�سلوب التنفيذ عن�صر حموري وم�ؤثر على اال�ستدامة للم�شروع العمراين الن مكوناته ت�ؤثر ب�صورة
مبا�شرة وغري مبا�شرة على اال�ستدامة البيئية للم�شروع العمراين وهناك جمموعة من ال�ضوابط البد من مراعاتها -:

�شكل ()6العنا�صر امل�شرتكة بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية

�أ -ا�ستخدام املواد البيئية املحيطة بامل�شروع مبا يخف�ض التكلفة الإجمالية مل�شروع
ب -ا�س ��تخدام �أ�س ��اليب تنفي ��ذ ال تعتم ��د على العمال ��ة املاهرة وا�س ��تخدام عماله مدرب ��ة تدريب الأوىل مبا ي�ش ��جع
امل�ستفيدين من هذه املباين على �إمتام امل�شروع باجلهود الذاتية .
ج-ا�ستخدام �أ�ساليب التنفيذ الغري معتمدة على اخل�شب (مادة بيئية )خالل مراحل التنفيذ
د-ا�ستخدام مواد بناء توفر يف ا�ستهالك الطاقة ب�صورة عالية من خالل ا�ستخدام نوعيات من الطوب ذات االنتقال
احلراري املنا�سب.
من خالل التحليل التكويني لأ�س ��لوب التنفيذ واال�س ��تدامة البيئية ميكن ا�س ��تنباط جمموعة من ال�ضوابط التي حتدد
�شكل العالقة التوافقية التبادلية كالآتي( :امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان احل�ضري ,الأردن )2008
ا�س ��تدامة ا�ستخدام �أ�س ��لوب التنفيذ من خالل توفر البيئة االجتماعية امل�شجعة لل�سكان وم�شاركتهم ومنو القدراتالذاتية وتوفري �أيادي عاملة مدربه وم�ؤهلة
الدرا�س ��ات التقيميه التحليليه لأ�س ��لوب التنفيذ للم�ش ��روع ودرا�س ��ة املبنى ما بعد اال�شغال ي�س ��اعد على اال�ستدامةاملطورة البيئية من حيث ا�ستخدام املواد والعمالة واملعدات مبا ي�ساعد على خف�ض التكاليف
الت�شريعات وكودات البناء والتخطيط امل�شجعة واحلاكمة ال�ستخدام �أ�سلوب التنفيذ املتوافق مع متطلبات اال�ستدامةالبيئية ( بيئي ًا – اجتماعي ًا – اقت�صادي ًا )
التطوير التقنى لأ�س ��اليب التنفيذ التقليدية البيئية ي�س ��اعد على ا�ستمرارها مبا يحقق اال�ستدامة البيئية باختالفاحتياجات ال�شاغلني م�ستقبليا
تطوير مواد البناء املحلية ومنتجاتها امل�ستخدمة يف �أ�ساليب التنفيذ مبا يحقق اال�ستدامة ومبا يتوافق مع ا�سرتاتيجيةالتحكم البيئى
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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 .4منهجية العالقة التوافقية التبادلية بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية

تعترب العمارة اخل�ض ��راء او العم ��ارة امل�س ��تدامة ( )Green Architecture- Sustainable Architectureمن
االجتاه ��ات املطورة يف الفكر املعمارى التي تعتمد على ربط بني املبانى والبيئة من خالل حتقيق احتياجات احلا�ض ��ر
دون اغفال حق االجيال القادمة لتلبية احتياجاتهم فهى منظومة عالية الكفاءة تتوافق مع البيئة املحيطة ب�أقل ا�ضرار
جانبية يف �س ��بيل التعامل الأمثل مع البيئة واال�ستخدام االمثل مل�ص ��ادر الطاقة الطبيعية امل�شغله للم�شروع مثل الطاقة
ال�شم�سية والأ�ساليب اجلديدة للطاقة واعادة تدوير املخلفات ال�صلبة مع زيادة الزراعة وت�شجري مبا يقلل من انبعاثات
الكربون وحت�س�ي�ن البيئة الداخلية داخل املبانى وبالت�إىل زيادة العمر االفرتا�ض ��ي واحلف ��اظ على النظام االيكولوجى
(ندوة املدن ال�صديقة للبيئة.)2007 ,
وكل ما �سبق ي�ساعد على خف�ض ا�ستهالك الطاقة وتقليل الأثر البيئي مبا يقلل من تكاليف االن�شاء وتكاليف ال�صيانه
الدين اال�سالمى يحث امل�سلم على التو�سط بني التقييد والإ�سراف لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم «والعال من اقت�صد
« وميكن حتقيق االقت�صادية يف امل�سكن مبا يحقق االرتياح البيئي واالجتماعى (.ادري�س)2004 ,
وت�س ��عى م�صر يف االونة االخرية �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامه على امل�ستوبني امل�ؤ�س�سى والت�شريعى من خالل جلنة
وطنية عليا للتنمية امل�س ��تدامة برئا�س ��ة وزير الدولة ل�ش ��ئون البيئة باال�ض ��افة �إىل التعديالت اجلديدة يف قانون البيئة
لتكون متوافقة مع املتطلبات البيئية
مبادئ العمارة امل�ستدامة ( :ابراهيم)2004 ,
تعترب العمارة امل�ستدامة عن�صر و�سطى رابط بني اال�ستدامة البيئية و�أ�سلوب التنفيذ للمبنى وهناك جمموعة من
املبادئ املحددة لها:
 -1احلد من ا�ستهالك املواد البنائية الغري قابلة للتجديد
 -2جتميل البيئة الطبيعية
 -3احلد من ا�ستخدام املواد ال�سامة
فاملبنى امل�ستدام:
يعرف ب�أنه ممار�سات البناء التي ت�سعى �إىل اجلودة املتكاملة ( االقت�صادية – االجتماعية – البيئية) واال�ستخدام
املنطق ��ى للموادر الطبيعية مثل الطاقة وحت�س�ي�ن البيئة و�إع ��ادة دورة حياه املبنى مبا يحقق اجل ��ودة البيئية الوظيفية
واجلمالية والقيم امل�ستقبلية
تت�ضح دورة البناء والت�شغيل للمبنى كما بال�شكل ( )7وتو�ضح ان املبنى حتول �إىل كائن بيئي مثل (احليوان – النبات)
�أهداف العمارة امل�ستدامة:
 .1فاعلية املوارد .
 .2فاعلية الطاقة .
 .3الوقاية من التلوث .

م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران

285

�آلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوائم مع اال�ستدامة البيئية :درا�سة تطبيقية حتليلية مل�شروع فندق �أدرار �أمالل بواحة جعفر ب�سيوه مب�صر

 .4التوافق مع البيئة .
 .5الأعمال النظامية املتكاملة

�شكل ( )7دورة البناء والت�شغيل للمبنى

مبادئ الت�صميم امل�ستدام :
للو�صول للعمارة م�ستدامة يتطلب �شقني رئي�سيني هما ت�صميم م�ستدام و�أ�سلوب تنفيذ م�ستدام فالت�صميم امل�ستدام
يتطلب جمموعة من الدرا�سات التحليلية:
درا�سة املكاناالت�صال بالبيئةدرا�سة الت�أثري البيئيدرا�سة الطبيعة الب�شرية. .1.4مقارنة بني �أوليات �أ�سلوب التنفيذ و �أوليات اال�ستدامة البيئية
�أوال �:أوليات �أ�سلوب التنفيذ :
 .1توفر معدات و م�ستلزمات ت�شغيل ( امليكانيكية – اليدوية) ذات كفاءة وحديثة
 .2توفر مواد البناء الأ�سا�سية للهيكل الإن�شائي و مواد البناء الثانوية الت�شطيب وجودتها وتوافقها مع �أ�سلوب التنفيذ .
 .3توفر العمالة الالزمة لإقامة الهيكل الإن�شائي بنوعيها (املهارة املدربة – غري املدربة) والإدارة التنفيذ
 .4متويل خمطط لتوفري م�ستلزمات �أ�سلوب التنفيذ مبا ال يعيق �سري العمل
 .5القابلية الت�سويقية للمبنى املنتج و املنفذ ب�أ�سلوب تنفيذ ما
ثانيا�:أوليات اال�ستدامة البيئية:
 .1توفر مكان به مقومات بيئية متجددة و ال توجد به م�ؤثرات بيئية �سلبية
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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 .2توفر جمتمعات متتلك القدرات التفاعلية مع البيئة املحيطة بها لتنميتها واحلفاظ عليها
 .3توفر منظومة توافقية بني البيئة املبنية و البيئة الطبيعية
 .4خطة تنمية تلبى االحتياجات احلالية للمجتمع و تخطط االحتياجات امل�ستقبلية وفق درا�سة توقعية
والهدف الرئي�س ��ي للبحث هو الو�ص ��ول ملنهج علمي الختيار �أ�س ��لوب التنفيذ املتوائم مع اال�س ��تدامة البيئية ويعترب
�أ�س ��لوب التنفيذ هو عن�ص ��ر متغري ميكن التحكم فيه وتغري مكوناته بعك�س عن�صر البيئة لكونه عن�صر حمدد و مرتبط
مبحددات و ثوابت كثرية .
واملقارنة بينهما البد �أن تكون �أ�س ��ا�س املقارنة يعتمد على درا�س ��ة الت�أثري مبا�ش ��ر و الت�أثري غري املبا�ش ��ر كما يت�ضح
بال�شكل ( )8الت�أثريات املتبادلة للبنود �أ�سلوب التنفيذ و بنود اال�ستدامة البيئية

�شكل ( )8الت�أثريات املتبادلة للبنود �أ�سلوب التنفيذ و بنود اال�ستدامة البيئية

وبهذا ف�أولية الرتتيب لبنود �أوليات اال�ستدامة البيئية لكونها حمددة الدرا�سة التحليلية :
توفر مكان به مقومات بيئية متجددة

مبا�شر

توافر مواد بناء و �أ�سا�سية حملية

توفر جمتمعات متتلك الإمكانيات والقدرات للتنمية
و احلفاظ على البيئة

مبا�شر

توفر العمالة الالزمة للهيكل الإن�شائي

غري مبا�شر

القابلية على الت�سويق للمبنى املنتج

غريمبا�شر

ال توجد بنود متوافقة

مبا�شر

متويل خمطط

غري مبا�شر

توفر معدات و م�ستلزمات ت�شغيل

توفر منظومة توافقية بني البيئة املبنية و البيئة
الطبيعية
خطة تنمية تلبى االحتياجات احلالية امل�ستقبلية

 .2.4ترتيب �أوليات �أ�سلوب التنفيذ و اال�ستدامة البيئية:
وبهذا ميكن ترتيب �أوليات التنفيذ و اال�ستدامة البيئية وفقا للدرا�سة التحليلية كالأتي:
 .1توفر مكان به مقومات بيئية متجددة
 .2توفر مواد بناء �أ�سا�سية حملية
 .3توفر جمتمعات متتلك الإمكانيات و القدرات للتنمية و احلفاظ على البيئة
 .4توافر العمالة الالزمة للهيكل الإن�شائي لأ�سلوب التنفيذ
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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 .5توفر منظومة توافقية بني البيئة املبنية و البيئة الطبيعية
 .6خطط تنمية تلبى االحتياجات احلالية و امل�ستقبلية
 .7متويل خمطط لتوفري م�ستلزمات �أ�سلوب التنفيذ
 .8القابلية على الت�سويق للمبنى املنتج
 .9توفر معدات و م�ستلزمات ت�شغيل
مما �سبق تعترب العمارة امل�ستدامة هي العن�صر الرابط بني اال�ستدامة البيئية و �أ�سلوب التنفيذ لكونها منتج مادى
لال�ستدامة البيئية و �أ�سلوب التنفيذ �أداة للإنتاج العمارة امل�ستدامة
 .3.4املنهج التوافقي التباديل بني �أ�سلوب التنفيذ و اال�ستدامة البيئية
ميك ��ن تلخي�ص املنهج التوافقي التباديل بني �أ�س ��لوب التنفيذ و اال�س ��تدامة البيئي ��ة يف جمموعة من العالقات كما
يت�ضح ب�شكل ()9

�شكل ( )9املنهج التوافقي التباديل بني �أ�سلوب التنفيذ و اال�ستدامة البيئية

 .5مقرتح �آلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوائم مع اال�ستدامة البيئية

من خالل ا�ستعرا�ض املنهج التوافقي التباديل بني �أ�سلوب التنفيذ و اال�ستدامة البيئية ميكن التو�صل اللية م�ستحدثة
الختيار �أ�س ��لوب التنفيذ امل�س ��تدام بيئيا وذلك بتطبيق املنهج التوافقى التبادىل بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية
على م�ش ��روع واقعى منفذ ( فندق ادرار امالل ب�س ��يوة) ال�س ��تنتاج وا�ستنباط ايجابيات و�س ��لبيات التجربة التطبيقية
والتطبيق اجلدوى املرجوة منه الت�شغيل .
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 .1.5تطبي���ق املنه���ج التوافقى التباديل بني �أ�سلوب التنفيذ واال�ستدامة البيئية على م�شروع فندق ادرار امالل
ب�سيوة .
لتطبي ��ق املنه ��ج التوافقى املقرتح يجب مراعاة اختي ��ار موقع بيئى مميز يتوفر فيه البيئة املكانية املنا�س ��بة وتعترب
واحة �س ��يوة من �ض ��من اف�ض ��ل املناطق البيئية املميزة مب�ص ��ر حيث انها متثل موقع ال�ص ��دارة مبا تتميز به من �أهمية
ح�ضارية وبيئية وتاريخية .
تقع واحة �س ��يوة يف الطرف اجلنوبي الغربي من حمافظة مر�س ��ى مطروح وعلى م�سافة  300كم من مدينة مر�سى
مطروح متثل واحة �س ��يوة احدى املنخف�ض ��ات الطبيعية يف ال�ص ��حراء الغربية وتنخف�ض عن م�س ��توى �سطح البحر 18
م وتبلغ م�س ��احتها  1738.4كم 2ويحدها من ال�ش ��مال ه�ضبة �صخرية مت�ص ��لة تتقارب باجتاة الغرب وتتباعد باجتاة
ال�ش ��رق ومن اجلنوب �سل�س ��لة من الت�ل�ال والكثبان الرملية ومن الغ ��رب احلدود الليبية على بعد  65كم ومن ال�ش ��رق
الواحات البحرية .
ومتتد ما بني خطى طول � ”26 ’2- ”25 ’16شرقا ودائرتني عر�ض � ”29 ’24 -“ ’’29’05شماال كما يت�ضح
ب�شكل ()10

�شكل ( )10موقع �سيوة بالن�سبة خلريطة املحميات الطبيعية

واحة �س ��يوة ت�س�ي�ر مع خط كنتور �ص ��فر ويحد الواحة من ال�ش ��مال حائط مرتفع �ش ��ديد االنحدار عبارة احلافة
اجلنوبية له�ض ��بة مارمريكا ويبلغ ارتفاعها نحو  200م فوق م�س ��توى �س ��طح البحر واحلاف ��ة اجلنوبية للمنخف�ض اقل
ارتفاعا ولي�ست وا�ضحة املعامل ب�سبب بحر الرمال االعظم والذي يغطى هوام�شها اجلنوبية.
ومنخف�ض �س ��يوة ال�ش ��كل العام له م�س ��تطيل وميتد ما بني ال�ش ��رق والغرب بطول  150كم بعر�ض 10كم –  60كم
وتعترب واحة �سيوة مثلث قاعدته يف ال�شرق بطول ( 5كم –  30كم ) وبطول حو�إىل  88كم مب�ساحة تقريبية حوالة 5/1
م�ساحة املنخف�ض (.العي�سوى )1998 ,
واحة �س ��يوة حممية �ص ��حارى وتراث ح�ض ��ارى تبعا لقرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم  12119ل�سنة (. 2002االدارة
املركمزية للمحميات الطبيعية ,م�ص ��ر )2002وتنت�ش ��ر بها الينابيع والبحريات ال�ص ��غرية ومما يتطلب اال�ستفادة بها
احلفاظ على ارا�ضيهم الزراعية واحداث اتزان بيئى .
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�أو�ضاع احلالة ال�سكانية لواحة �سيوة :
ي�س ��كن ب�سيوة  7000ن�س ��مة (هيئة التنمية ال�سياحية),م�صر  )1992وانخف�ض ��ت الكثافة ال�سكانية بها لت�صل �إىل
 13فرد  /مرت مربع فحني ت�ص ��ل الكثافة ال�س ��كانية الفعلية امل�ش ��غولة �إىل  290فرد  /كم مربع وهى بهذا متثل منط
الكثافة املنخف�ضة مب�صر ويتمركز ال�سكان يف اجلزء الغربي بجوار بحرية اغورمى ويقلل عدد ال�سكان يف ال�شرق حيث
تزداد ن�سبة امللوحة يف املياه اجلنوبية لت�صل  6000جزء يف املليون مما �أدى لظهور الأمالح على �سطح الرتبة الزراعية
(العي�سوى .)1998 ,

�شكل ( )11خريطة واحات �سيوة

طبيعة تربة الواحة:
نظرا لوجود جمموعة من العوامل امل�ش�ت�ركة مثل درجة احلرارة واجلفاف وزيادة ن�س ��بة امللوحة بواحة �س ��يوة فقد
�ص ��نعت الرتبة بانها ملحية مما ادى لظهور �أمالح �س ��طحية ق�شرية �شديدة ال�ص�ل�ابة خا�صة حول البحريات بالق�سم
ال�ش ��م�إىل ال�ش ��رقى واالرا�ض ��ى املح�ص ��ورة بني بحريتى اغورمى و�س ��يوة ولكم يتطلب الفالح عليها عن طريق التقليب
امل�ستمر للرتبة وغ�سل الرتبة باملياة ب�صفة دورية .
مب ��ا يخل ��ق تقافة الوعى البيئى للعاملني وال�س ��ائحني واعالمهم بالواقع البيئى احل�ض ��ارى املحلى وي�س ��اعد اجراء
درا�سات ميدانية للحفاظ على املوارد الطبيعية والبيئة احل�ضارية .
 .1.1.5حمدادت م�شروع الدرا�سة
يقع موقع م�ش ��روع فندق ادرار بقرية جعفر التي حتمل ا�س ��م احد �شيوخ القرية وعلى م�ساحة  74فدان ومنت�شر بها
النخيل (الر�شيدى )2007 ,
يقع الفندق حول ( اجلبل االبي�ض ) بقرية املراقى مب�س ��افة  18كم عن مدينة �س ��يوة ينت�ش ��ر بقرية املراقى منازل
�سيوية قدمية حتيط باجلبل (.را�شد)2004 ,
فكرة امل�شروع ( :عوي�ضة )2005,
تبلورت فكرة امل�شروع على يد امل�ستثمر الرئي�سى واخلبري البيئى د  /منري نعمت اهلل وذلك خالل عام  1994حيث
كان اال�ست�ش ��ارى باملتحف البيئى ال�س ��يوى مما دعاه للتفكري يف اعادة اال�ستفادة من اال�ستثمار الربانى املجانى لتخليق
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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واحة طبيعية �ساهم الب�شر يف اعادة ت�شكيلها .
خا�ص ��ة ان هذا املوقع يطل على بحرية فطنا�س احدى البحريات الكربتية وتوجد بها م�س ��اكن مو�سمية لال�ستجمام
خالل �شهر �سبتمرب ( مو�سم جمع الزيتون ) والتي تتميز مبالمح معمارية خا�صة .
وم ��ن خ�ل�ال البحث مت الرتكيز على فندق ادرار امالل احد الفنادق البيئية (  ) ecologyلتميزه كم�ش ��روع بيئى
يتحقق به التنمية امل�س ��تدامة ومتيزه من خالل ح�ص ��وله على جائزة الدولة الت�ش ��جيعية يف جمال العمارة البيئية عام
 2004ومن اف�ض ��ل امل�ش ��روعات البيئية خالل م�ؤمتر قمة االر�ض بجوهان�س�ب�رج (را�ش ��د )2004 ,كما يت�ض ��ح ب�ش ��كل
(.)12
و�صف الفندق :يتكون الفندق من جمموعة من املباين املنف�ص ��لة املوزعة على م�س ��طح ار�ض امل�ش ��روع كما يت�ض ��ح
ب�شكل (( )13را�شد)2004 ,
 .1مبنى الإدارة ويحتوى على �صالة اال�ستقبال وغرف للإدارة و�صالة متعددة الإغرا�ض .
 .2املبانى املجمعة للغرف الفندقية باجم�إىل  32غرفة ملحق بها احلمام ال�صحي .
 .3املطعم وغرف للخدمات اخلا�صة  0خمازن – مطبخ ) ......
 .4مبنى البار وامتدادته اخلارجية من ترا�سات مك�شوفة ومغطاة .
 .5مبنى حمام ال�سباحة .
 .6مبنى لالنتظار ال�سيارات وملحق به بع�ض املخازن وغرف اقامة للعاملني
�أوال :املحدادت املناخية :
فاملن ��اخ امل ��دى احلرارى له كبري ما بني ال�ص ��يف وال�ش ��تاء وارتفاع كثافة ال�ش ��م�س خا�ص ��ة على اال�س ��طح االفقية
والواجهات اخلارجية وكما ان الرياح غالبا ما تكون مرتبة وتهب من ال�ش ��مال وال�ش ��مال الغربى وتتميز بقدرة االمطار
مما كان له ت�أثري كبري على الت�صميم املعمارى .
ثانيا :املحدادت اجليولوجية :
الرتب ��ة مبوقع امل�ش ��روع تربة ملحية يتوفر بها اخلامة الرئي�س ��ية ( الكور�ش ��يف ) وهو عبارة ع ��ن مادة بناء طينية
ا�سا�س ��ها ( كت ��ل ملحي ��ه ) ويتم ربط هذه الأحجار امل�ش ��كلة بنوع من الطفل ��ة والتي تقوم بدور املون ��ة وتتميز مبقاومة
حراري ��ة عالي ��ة ت� ��ؤدي �إىل التقليل من االنتقال احل ��راري بني الو�س ��ط اخلارجي والداخلي وق ��د اجريت جمموعة من
االختبارات املعملية لدرا�سة خوا�ص هذه ومدى منا�سبتاها لعمليات البناء مبركز بحوث البناء بالقاهرة ومت اعتمادها
كمادة بناء بيئية ميكن البناء بها وفقا لال�شرتاطات البناء للمبانى امل�شيدة بنظام احلوائط احلاملة حتى اربعة ادوار
( .را�شد)2004 ,
والذي ي�س ��تخدم ك�أحد العنا�ص ��ر اال�سا�س ��ية كمادة بناء كما ان الرتبة يف بع�ض املناطق تربة طفلية غري م�س ��تقرة
ي�صعب ا�ستخدامها القامة اى ا�سا�سات مما ي�ستدعى عمل احالل لها برتبة م�ستقرة من الزلط والرمل وبع�ض املواقع
الرتبة بها �صخرية مما ا�ستدعى معاجلات متنوعة يف الأ�سا�سات.
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�شكل ( )12املحددات الطبيعية امل�شكلة ملوقع العام لفندق ادرار امالل بواحة جعفر (فريد)2008 ,

�شكل ( )13امل�سقط االفقى لفندق ادرار امالل (واحة جعفر ) مو�ضح عليها العنا�صر الرئي�سية للفندق وتوزيعها باملوقع العام (را�شد)2004 ,

ثالثا :املحدادت التقنية التقليدية ( -:عوي�ضة )2005,
ان الرتاث التقنى للبناء املميز ل�سيوة عن�صر جاذب للباحيثني العادة احياء ا�ستخدامه والذي مار�سه واتقنه �شيوخ
البناء ب�سيوة والذي متيز بخامات البناء الطبيعية كالكور�شيف وهو كما �سبق ذكره مادة بناء ت�ستخدم لبناء احلوائط
ويختل ��ف �س ��مك احلائط املبن ��ى تبعا ملوقع احلائط �س ��واء داخلى او خارجى ويتم ا�س ��تخدام ج ��ذوع النخيل ككمرات
لال�س ��قف وكان الهدف الرئي�س ��ى لهذا الت�صميم الفطرى هو تنا�سب الت�ص ��ميم مع الطابع البيئى للفكرة مبايتنا�سب
مع بيئة �سيوة للح�صول على م�ساكن �صحية
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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تعت�ب�ر ثقاف ��ة ابنى بيتك هى ال�س ��مة االجتماعية املميزة وهى اع ��ادة احياء للعادة ال�س ��يوية (القرعة ) وهى عادة
قدمية ي�س ��اهم وي�ش ��ارك اهل احلى الواحد يف عملية البناء �س ��واء باخلامات او بالعمل يف مراحل البناء والت�ش ��طيب
(فريد)2008 ,
وتعت�ب�ر ه ��ذه االمناط املعمارية الرتاثي ��ة املتوارثة الفطرية حاف ��ز وهدف للمتخذى القرار للأخ ��ذ بها كجزء من
قوانني البناء املحلية باملناطق ذات الطابع البيئى وتفعليها من خالل �سن اال�شرتطات والت�شريعات البنائية مبا يتوافق
مع تلك االمناط املعمارية البيئية
رابعا  :املحدادات املعمارية :
كان الطابع املعماري الرتاثي املميز ملوقع امل�ش ��روع حافز لتطوي ��ر النموذج املحلى الذي ميذج بني النموذج الغربى
من حيث ت�ش ��كيل للفراغات الداخلية والقوائم مع طبيعة املكان والزم ��ان واالنتماء واالرتباط باملعمار الفطرى البيئى
مبكونات وفل�سفته كما يت�ضح ب�شكل (.)14

�شكل ( )14الطابع املعمارى لواحة �سيوة

وبالتزاوج بني نظريات الهند�سة والتجارب املعمارية الفطرية للو�صول �إىل ا�سكت�شات فنية ترتك التفا�صيل الدقيقة
لعامل البناء وطبيعة املكان (  ) precast typeوحماولة �إ�ض ��افة بعد ان�س ��انى للهند�س ��ة واملزج بني نظريات العمارة
وطبيعة البيئة(جهاز �شئون البيئة.) 2002 ,
 .2.1.5االعتبارات االيكولوجية مل�شروع الدرا�سة:
وبهذا جند ان الأ�س ��لوب الأمثل للتعامل مع هذا امل�ش ��روع هو العمارة االيكولودجية اى العمارة املتوافقة مع البيئة )
الن �سيوة تتدرج حتت املحميات الطبيعية لذا فال بد من مراعاة جمموعة النقاط واالعتبارات الهامة :
 .1االهتمام بالبيئة املحيطة مبوقع املبنى ومراعاة واحرتام الطراز املعمارى املحلى يف ت�صميم املبنى .
 .2ا�ستيفاء احتياجات الطاقة عرب ت�صميم �شبكات تعمل با�ستخدام م�صادر متجددة للطاقة.
 .3ا�ستخدام املواد البنائية احل�سا�سة التي تراعى ال�شروط البيئية .
 .4اتباع �أ�ساليب التنفيذ التي توفر عنا�صر اال�ستدامة واال�ستمرارية مع توفري بنية ا�سا�سية ومرافق وخدمات دائمة
 .3.1.5التو�صيف املعماري لالعتبارات التطبيقية االيكولوجية لأ�سلوب تنفيذ م�شروع الدرا�سة
لو�ضع تو�ص ��يف معمارى لالعتبارات التطبيقية االيكولوجية لأ�سلوب التنفيذ يتطلب حتليل مكونات �أ�سلوب التنفيذ
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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( مواد – عمالة – معدات ) وارجائها �إىل �أ�ص ��ولها داخل الفراغ املعماري ( احلوائط – اال�س ��قف – االر�ضيات ) مبا
ي�سهل عملية التحليل والدرا�سة
اوال  -:اال�سقف  -:تتنوع اال�س ��قف تبعا حلجم الفراغ فالفراغات ال�ص ��غرية يتم ا�ستخدام جذوع النخيل املح�شوة
بالليف واملعاجلة بامللح ( الكور�ش ��يف ) ملقاومة الت�س ��و�س وال توجد اى بروزات خارجية اما ا�س ��قف الفراغات الكبرية
(  4م –  5م ) فيتم عمل ا�س ��قف مركبة من املراين اخل�ش ��بية وجذوع النخيل ويتم زيادة طول الكمرات اخل�ش ��بية او
ان�ص ��اف جذوع النخيل ب�ص ��ورة طرفية الحداث مقاومة حلدوث عزوم للكمرات ال�س ��قف .ويت ��م تغطية نهاية بخليط
من مونة الطني( الكور�ش ��يف � +أوراق �ش ��جر الزيتون) والتي تعمل كعازل اما الفراغات ذات اال�س ��قف النهائية الغري
م�س ��تفعلة فيت ��م تغطيتها بالقباب املبنية بالكور�ش ��يف اما الفراغات ذات اال�س ��قف النهائية الغري م�س ��تخدمة فيمكن
تغطيتها باجلريد والبو�ص كما يت�ضح ب�شكل (.)15
ثانيا  -:احلوائط  :احلوائط احلاملة هى النظام الإن�ش ��ائي يف امل�س ��تخدم يف �أ�س ��لوب تنفيذ هذا امل�ش ��روع والتي
ت�أخذ ا�ش ��كاال تلقائية منحنية ب�ص ��ورة فطري ��ة وذلك احلوائط اخلارجية اما احلوائط الداخلي ��ة فتبنى متعامدة على
بع�ض ��ها لت�ش ��كيل الفراغات الداخلية كما يت�ضح ب�شكل ( .)15يتنوع �سمك احلوائط تبعا لتوظيفها وموقعها فاحلوائط
اخلارجية ي�صل �سمكها �إىل �60سم – � 80سم ويقل ال�سمك تدريجيا يف االدوار العليا لي�صل �إىل � 30سم – � 40سم اما
احلوائط الداخلية ف�س ��مكها ي�ص ��ل �إىل � 20سم – � 30سم وتبنى احلوائط من الكور�شيف املخلوط بالطني مما ي�ساعد
على العزل بني املحيط اخلارجى والفراغات الداخلية
• يراعى ان تكون الفتحات يف الواجهات بن�سبة  %5من اجم�إىل الواجهة وموزعة ب�صورة متجان�سة و�صغر م�ساحة
الفتحة وتاخذ ا�شكال م�ستطيلة طولية ويحددها عتب من خ�شب ال�سويد
• يت ��م ا�س ��تخدام احلجر املع�ص ��رانى واحلج ��ر الرملى يف الت�س ��كية الداخلي ��ة للحوائط وهى م ��واد بناء حملية
متوفرة.
• اما الكمرات اخلارجية فيتم بيا�ضها مبونة الكور�شيف املل�ساء بلون مياثل لون الرتبة الطبيعية .
ثالثا  -:االر�ضيات :
مت ا�س ��تخدام احلجر املع�ص ��رانى واحلجر الرملى يف ك�س ��وت االر�ضيات ويتم ا�س ��تخدام الكور�شيف كمونة ال�صقة
وجميعها مواد بناء حملية
 .4.1.5املعاجل���ات املعماري���ة لالعتب���ارات التطبيقي���ة االيكولوجي���ة لأ�سل���وب تنفي���ذ م�ش���روع الدرا�س���ة (را�ش���د,
)2004
يق�صد باملعاجلات املعمارية هى جمموعة من الأ�ساليب املعمارية امل�ستخدمة يف تدعيم �أ�سلوب التنفيذ امل�ستخدمة
للو�صول �إىل الت�صميم املعمارى امل�ستدام داخليا وخارجيا وتنق�سم لثالثة اق�سام كما يت�ضح ب�شكل ( )16تتدرج مراحل
االن�شاء
اوال  -:املعاجلات املعمارية اخلا�صة باالثاث الداخلى -:
 .1مت ا�ستخدام اخ�شاب الزيتون يف ت�صنيع ال�شبابيك اخلا�صة بالفراغ .
 .2اال�سرة والكرا�سى واملنا�ضد الكبرية مت ا�ستخدام جريد النخيل .
يتم تك�سية االثاث باالقم�شة اليدوية وال�سجاد اليدوى
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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�شكل ()15التفا�صيل التنفيذية لأ�سلوب التنفيذ امل�ستدام امل�ستخدم مب�شروع فندق ادارار امالل

�شكل ( )16مراحل االن�شاء لأ�سلوب التنفيذامل�ستدام امل�ستخدم مب�شروع فندق ادارار امالل

ثانيا  -:معاجلات اخلدمات -:
مت جتميع ال�صرف ال�صحى اخلا�ص بالفندق يف خزان ار�ضى 40م  20 *0م ومق�سم �إىل عدة غرف مبطن ار�ضيتها
برتبة زلطية تو�صل املوا�سري بها ثقوب م�ؤدية �إىل حديقة بها نباتات تتعامل مع املياه املعاجلة مثل ( البو�ص – اللوت�س
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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– ال�ب�ردى ) وت�س ��مى ه ��ذه الطريق ��ة باالر�ض الرطب ��ة (  ) land wetوا�س ��تخدام زيت الزيتون يف اال�ض ��اءة الليلية
وا�ستخدام الغاز احليوى يف ت�شغيل الطاقة يف الفندق كمايت�ضح ب�شكل ()17

�شكل ( )17اعداد مواد البناء البيئية

ثالثا :املعاجلات املناخية .
مت ا�ستخدام الكور�شيف كمادة بناء لت�صنيع ال�شبابيك الثابتة يف امل�شروع مبا ي�سمح بدخول اال�ضاءة .
االفنية الداخلية واخللفية ت�سمح بوجود ترطيب للفراغات الداخلية وحدوث احالل وا�ستبدال فالهواء ال�ساخن ي�صعد
�إىل اعلى ليحل حمل الهواء البارد كما ان ا�ستخدام الدراوى الرا�سية يعمل على القاء ظالل خالل النهار فوق ار�ضية ال�سطح
مما يعمل على تخفي�ض كمية احلمل احلرارى التي يكت�سبها ال�سطح .كما يت�ضح ب�شكل ( )18و�شكل ( )19و�شكل ()20
مت توجيه الفتحات اخلا�ص ��ة بال�ش ��بابيك يف اجتاة ال�شمال ( البحرى ) يقابلها فتحات اخرى يف اجتاة اجلنوب مبا
يحدث تهوية م�ستمرة (  ) ventilation crossوجميع الفتحات م�ستواها منخف�ض( )human levelلتدخل الهواء
.
ال�ساخن وتغلق بال�شتاء لوجود الأتربة وحتب�س احلرارة داخل الفراغ جلعله دافئ.
 .5.1.5هيكلة مقومات و حمددات م�شروع الدرا�سة على املنهج التوافقى التبادىل
مت هيكلة مقومات و حمددات م�شروع الدرا�سة على املنهج التوافقى التبادىل من خالل التحليل و الدرا�سة مل�شروع
و لأ�س ��تنباط املقومات و املحددات العامة و تطبيقها على م�ش ��روع الدرا�س ��ة (فندق ادرار �أمالل ب�س ��يوة ) و ذلك من
خالل التحليل ملقومات امل�شروع ( البيئة – االقت�صادية – االجتماعية ) امل�شكلة اال�ستدامة امل�شروع و حتليل للتو�صيف
املعمارى للأعتبارات التطبيقية.
حمددات م�شروع لدرا�سة (املحددات املناخية – اجليولوجية – املعمارية – املحددات التقنية التقليدية)

كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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�شكل ( )18املعاجلات الت�صميمية واملعاجلات املناخية

�شكل ( )19الت�شطبيات الداخلية

�شكل (� )20أعمال التن�سيق اخلارجى والداخلى واالثاث للم�شروع

 .6.1.5ت�شغيل املنهج التوافقى التبادىل على م�شروع الدرا�سة

�شكل ( )21ت�شغيل املنهج التوافقى التبادىل على م�شروع الدرا�سة
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 .2.5التقييم الت�شغيلى للمنهج التوافقى التبادىل
من خالل ت�ش ��غيل املنهج التوافقى التبادىل على م�ش ��روع الدرا�س ��ة يت�ضح �أن م�ش ��روع فندق �أدرار �أمالل قد حقق
التوافق والتوائم بني �أ�س ��لوب التنفيذ و اال�س ��تدامة البيئية مبفهومها ال�ش ��امل (البيئى – االقت�صادي – االجتماعي )
من خالل �أ�س ��تخدام الت�ص ��ميم امل�ستدام كعن�صر رابط بني بيئة امل�ش ��روع و طبيعة ن�شاط امل�شروع ومن خالل التقييم
الت�ش ��غيلى للمنهج التوافقى التبادىل لأ�س ��لوب التنفيذ واال�س ��تدامة البيئية تت�ض ��ح العالقة بني (بيئة امل�شروع -ن�شاط
امل�شروع ) وت�شكيلهم للمنظومة الت�صميم امل�ستدام كما يت�ضح بال�شكل (.)22

�شكل ()22منظومة الت�صميم امل�ستدام

وبهذا ميكن ح�صر نتائج تقييم الت�شغيل يف النقاط الأتية:
� .1أ�س ��لوب التنفيذ امل�س ��تخدم �أ�س ��تخدم املقومات البيئية املتوفرة يف امل�ش ��روع من مواد بناء محلية من الكور�ش ��يف و
النخيل مبا يتوافق مع بيئة امل�شروع و يلبى متطلبات امل�شروع الت�صميمية
 .2االمكانيات الت�ص ��ميمية لأ�س ��لوب التنفيذ امل�ستخدم �ساعدت على حتقيق م�س ��احات و فراغات متنا�سبة مع ن�شاط
امل�شروع (الفندق) مثل (�صاالت الطعام – الكافيرتيا – غرف الفندق )
 .3املعاجلات املناخية املحققة (الفناء الداخلى – احلوائط ) من خالل �أ�س ��تخدام �أ�س ��لوب التنفيذ التقليدى وندرة
�أ�ستخدام املعاجلات امليكانيكية مثل ( التكييف – التدفئة ) ال�صناعية
 .4امل�ش ��اركة الذاتية يف التنفيذ �س ��اعدت على �أعتبار عملية البناء كعملية حيوية يف الرتاث ال�س ��يوى مبا ي�س ��اعد عل
ا�ستمراريتها كعن�صر من عنا�صر املحافظة و لتحقيق اال�ستدامة البيئة
� .5أ�سلوب التنفيذ ال�شامل غري مقت�صر على الغرف الفندقية و املن�ش�أت الفندقية فقط بل ي�شمل اخلدمات الرئي�سية
مثل الطاقة و ا�س ��تخدام الغاز احليوى كعن�ص ��ر رئي�س ��ى للطاقة و ا�ستخدام ال�ص ��رف ال�صحى يف خزانات �أر�ضية
معاجلة ب�أ�سلوب بيئى
� .6أ�سلوب التنفيذ ال�شامل يف الت�صميم الداخلى للفراغات وذلك ب�أ�ستخدام �شبابيك امللح و تك�سية احلوائط بال�سجاد
اليدوى و �أ�ستخدام جريد النخيل يف الأثاث الداخلى للفندق

 .6النتائج:

 .1الت�ص ��ميم امل�ستدام عن�صر م�ش�ت�رك لتحقيق الرتابط بني �أ�سلوب التنفيذ و اال�س ��تدامة البيئية للم�شروع للو�صول
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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مل�شروع عمراين م�ستدام بيئيا .
� .2أ�س ��اليب التنفي ��ذ التقليدية املعتمدة عل ��ي املواد البيئية و العمال ��ة املحليةاملتوفرة ببيئة امل�ش ��روع و املعدات االولية
الب�سيطة و الن�صف مميكنة ت�شكل مفردات لنظم بناء حتقق اال�ستدامة البيئية .
 .3بيئة امل�شروع ( ) macro environmentهى واحة �سيوة واتى تتطلب اقامة اى م�شروع بها اجراء درا�سة مقارنة
بني معدالت (االن�شاء -اال�ضافة ) ومعدالت االحالل و اال�ستبدال وللواحة منحيث ت�سب اال�شغال للمبانى وتوزيعها
على كامل م�س ��احة الواحة ومواقع اقامة امل�ش ��روعات لتحقيق التوازن بني البيئة الطبيعية و البيئة املبنية اما بيئة
امل�ش ��روع املكاني ��ة (  ) micro environmentفه ��ى واحة جعفر فرياعى درا�س ��ة نف�س املحددات ال�س ��ابقة ولكن
مبقيا�س ا�صغر () small scaleوذلك لتحقيق التوازن بني البيئة الطبيعية و البيئة املبنية
 .4امكاني ��ة وقابلي ��ة �إعادة تدوير مواد البناء البئية املحلية امل�س ��تخدمة اهم املوا�ص ��فات الت ��ي يجب توافرها يف مواد
البن ��اء لنظ ��م البناء امل�س ��تدامة بيئيا حلفاظ عل ��ى التوازن البيئى وه ��ى مثل االحجار واالخ�ش ��اب والطوب امللحى
(الكور�شيف) وذلك بعد انتهاء العمر االفرتا�ضي للم�شروع .
 .5توطني �أ�ساليب التنفيذ التقليدية امل�ستدامة بيئيا التي ت�ستخدم يف البناء لت�شكيل نظام متكامل بني البيئة الطبيعية
والبيئة املبنية لتحقيق كفاءة اقت�صادية للم�شروع
 .6تكامل الدرا�س ��ات الفنية (اجلغرافية-اجليولوجية -االجتماعية -العمرانية ) املعنية بالعمران والبيئة لت�ش ��كيل
درا�سة متكاملة عن امل�شروع العمرانى لل�ضمان حتقيق اال�ستدامة البيئية للتفنية امل�ستخدمة يف البناء
 .7تطوير الأ�ساليب التقليدية املتوارثة يف البناء وتطويعها بيئيا يولد نظم معمارية (ت�صميمية –تنفيذية )متوائمة مع
البيئة املكانية للم�شروع على امل�ستوى الرتاث الثقايف و االجتماعي للمجتمع امل�ستخدم للم�شروع العمراين .
� .8سيوة منطقة مميزة بيئيا حتتاج �إىل درا�سات حتليلية متكاملة خللق تنمية م�ستدامة �شاملة (�سياحية –عمرانية )دون
االقت�صار على م�شروعات بع�سنها (�سياحية -ترفيهية) خللق جمتمع متنامى متوازن اقت�صاديا خالل فرتات العام
 .9ت�ش ��جيع االعتماد على ثقافة ومهارات افراد املجتمع ال�س ��يوى يخلق بداخلهم ثقة يف النف�س ويوثق التوا�صل بينهم
وبني الباحثني ال�ستخراج الطاقة الكامنة بداخلهم ويحافظ على الرتاث الفطرى دون ت�شويه او حتريف بالنظربات
العلمية التقليدية بل تطويره لالف�ضل
 .10ار�ساء وتوثيق عادة (القرعة ) املتوارثة يف املجتمع ال�سيوى نواة جيدة الن�شاء مراكز تدريب مهنى لل�شباب ال�سيوى
لتوطني نظام البناء ال�سيوى للحفاظ على الهوية ال�سيوية والطابع املعمارى املميز لها بكل جوانبه (الب�شرية-املادية)

 .7التو�صيات:

� .1ض ��رورة و�ض ��ع خريطة تنمية للبيئة امل�س ��تدامة القاليم التخطيطية مب�صر ال�س ��تخراج املناطق البيئية املنا�سبة القامة امل�شروعات
العمراني ��ة و ربطها مبعدالت الزيادة ال�س ��كانية و توزيعه ��ا جغرافيا مبا يحقق االتزان بني املوارد الطبيعي ��ة املتوفرة و االحتياجات
احلياتية الرئي�سية .

 .2اق�ت�راح ب�إقام ��ة م�ش ��روعات بحثي ��ة (  )pilot projectsبعنا�ص ��ر البيئ ��ة املتمي ��زة تت�ض ��افر في ��ه جه ��ود التخ�ص�ص ��ات
املختلف ��ة العامل ��ة يف جم ��ال البيئ ��ة و العمرانية لإقامة م�ش ��روع عمراين م�س ��تدام بيئيا بنظ ��م ايكولوجية ميكن �إع ��ادة تدويرها .
 .3ت�ش ��جيع الط ��رز املعمارية املتوافقة مع الت�ص ��ميمات امل�س ��تدامة املقت�ص ��دة للموارد الطبيعي ��ة ( املاء  -الطاقة – امل ��واد ) و الغري
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�آلية اختيار �أ�سلوب التنفيذ املتوائم مع اال�ستدامة البيئية :درا�سة تطبيقية حتليلية مل�شروع فندق �أدرار �أمالل بواحة جعفر ب�سيوه مب�صر

معتم ��دة عل ��ي امل ��وارد الغ�ي�ر متج ��ددة و معاجلة الن ��واجت البيئي ��ة امللوثة من خ�ل�ال تقليل اخل�س ��ائر البيئي ��ة وتدوي ��ر املخلفات .
 .4ت�ش ��جيع تكنولوجي ��ا �أ�س ��لوب التنفي ��ذ املعاجل ��ة للم�ؤث ��رات املادي ��ة البيئية كاح ��د التقني ��ات امل�س ��تخدمة للحفاظ علي اال�س ��تدامة
البيئي ��ة للم�ش ��روع العم ��راين تعتم ��د عل ��ي ال ��دورات املغلق ��ة (  ) Closed Cyclesو ت�ص ��نيف املخلف ��ات البيئي ��ة .
 .5ت�شجيع ا�ستغالل القوي الب�شرية املحلية اخلبرية ( ت�صميم – تنفيذ ) يف امل�شاركة الذاتية يف اقامة امل�شروعات العمرانية لتحقيق
التوا�صل بني امل�شروع و البيئة الطبيعية و املجتمع .
 .6و�ض ��ع �ض ��وابط ت�شريعية يف اقامة م�شروعات التنمية العمرانية امل�ستدامة ت�س ��تلزم ا�ستخدام �أ�ساليب تنفيذ متوائمة مع اال�ستدامة
البيئية مبا يتما�شي مع قانون البيئة رقم ( )4ل�سنة .1994
 .7ا�س ��تحداث كود عام للمباين امل�س ��تدامة بيئيا ي�شرح و يو�صف �أ�ساليب التنفيذ امل�س ��تخدمة و املعاجلات التنفيذية للخدمات ( طاقة
– مياه – انارة – �ص ��رف �ص ��حي  )......و يكون معتمد و امان ان�ش ��ائيا و يوافق البيئات املختلفة لالقاليم التخطيطية مب�ص ��ر(
ال�صحراء الغربية ( �سيوه ) – ال�صحراء اجلنوبية ( ا�سوان) – ال�صحراء ال�شرقية ( �سيناء ) -الدلتا ( الفيوم )) و يكلف معهد
بحوث البناء و اال�سكان باجراء الدرا�سات واالختبارات .
 .8وج ��ود جه ��ة تدريبي ��ة وممول ��ة للم�ش ��روعات العمراني ��ة اجلماعية و الفردي ��ة باملراك ��ز املحلية باملحافظ ��ات لتمويل امل�ش ��روعات
التنمي ��ة العمراني ��ة امل�س ��تدامة بيئي ��ا مب ��ا ي�ش ��جع عل ��ي توط�ي�ن �أ�س ��اليب التنفي ��ذ بالبيئ ��ات الطبيعي ��ة املمي ��زة مب�ص ��ر .
 .9ت�صميم خريطة للتنمية امل�ستدامة ل�سيوة با�ستخدام نظام ( )GISمو�ضح عليها نوعية امل�شروعات املقرتحة وم�ساحتها وتوقيتتها
الزمنية مبا يحافظ على معدل االحالل واال�ستبدال بني امل�شروعات العمرانية املقرتحة واملبانى املتواجدة حاليا
 .10ان�شاء مركز للتدريب املهنى ب�سيوة لتوطني نظام التنفيذ البيئى ال�سيوى وتوظيف �شيوخ البناء كمدربني خللق اجيال جديدة مدربة
ومتعلمة
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Abstract

The mechanism of choosing the construction system is considered as an important
stage in urban projects due to its relation with a group of limits forming the building
technology , the mechanism of choice is related to the engineering method of decision
support system used in construction system through building technical analysis and
its application limits which pass through a group of consecutive stages related to the
project nature and the surrounding environment specially in the distinguished sites
environmentally to assure the environmental resource conservation for humanity
secure in his environment which needs from him to know the Ecological dimensions
(capacity-dependence-recycling).
The research aims to achieve a group of goals, the most important of them is to reach
a mechanism to choose the suitable construction system matching with sustainable
development forming harmony between the design and the construction system and
the sustainable development to reach the best economical efficiency of the project
encouraging the environment sustainability as one of affecting sustains for a balanced
environmental urbanism.
The research conclusions :
First: The choice of the best construction system suitable for the project environment
is the first step to achieve sustainable development .
Second :The abundance of the environmental building materials is the most important
factor to choose the environmental construction system.
Third: To make a relation between construction rates and «replacement and exchange
«rates of projects in site to achieve the environmental sustainable development.
Fourth: Studying and developing the traditional construction systems of projects
in sustainable sites which helps to make the project more economic efficient and in
harmony with environmental sustainability
Fifth: The architectural integration together with knowlgment between different stages
in study and construction helps to achieve the environmental sustainability for the built
environment.

 جامعة امللك �سعود- كلية العمارة والتخطيط

302

