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ملخ�ص:         
ميثل اهتمام العامل يف ال�قت احلا�سر للحفاظ على البيئة وحياة املجتمعات االإن�سانية على االأر�ض اأهم الت�جهات العاملية، وما 
ّكن من التنعم مب�ارد البيئة وقيم الطبيعة التي ن�ستغلها االآن.  تبعه من اجتاه نح� اال�ستدامة التي تهدف اإىل التط�ير الذي مُيُ
وعليه يجب التعامل مع التط�ير والتنمية بب�سرية وا�سعة من ناحية البعد الزمني، كذا فاالأ�ساليب املتط�رة واالأفكار اخلالقة 
للتعامل مع امل�سادر الطبيعية تتطلب ت�سافر جه�د كل من املعماريني واالإن�سائيني واملخططني والباحثني بالتعاون مع اأ�سحاب 

القرار للرتكيز على التقنيات ال�سديقة للبيئة خا�سة يف جمال تكن�ل�جيا البناء والت�سييد.
وفى هذا االإطار تتطرق ورقة البحث، مل�سم�ن الث�رة التقنية لتكن�ل�جيا البناء من املنظ�ر اال�ستدامي، ثم ر�سد انعكا�ساتها 
على العمارة والعمران امل�ساحب لها، يف ظل  ت�سجيع العمارة امل�ستدامة وتر�سيد اأ�ساليب البناء وا�ستهالك الطاقة وهي اأحد 

الركائز التي تعتمد عليها جناح التنمية امل�ستدامة يف اأي جمتمع. 
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اإ�سكالية البحث:
تثري ورقة البحث، اإ�سكالية التاأثريات واالنعكا�سات املتباينة للث�رة التقنية لتكن�ل�جيا البناء على العمارة والعمران، 
والت���ي تتطلب لال�س���تفادة منها والت�س���مني االإيجابي له���ا بالنتاجات البنائي���ة، العمل على مراعاة اعتب���ارات التنمية 

امل�ستدامة Sustainable  Development بالن�سبة للفرد ومل�ؤ�س�سات املجتمع.

اأهداف البحث:
• ر�س���د ودرا�سة اجتاهات تط�رات الث�رة التقنية لتكن�ل�جيا البناء من املنظ�ر االإ�ستدامى، و�سياغاتها املعمارية 

وما ي�ساحبها من تكن�ل�جيات تنعك�ض على العمارة والعمران.
•  التعرف على اعتبارات التنمية امل�ستدامة، لتدعيم العمل بها يف اإطار ما حتققه تط�رات الث�رة التقنية لتكن�ل�جيا البناء.

وبالتايل ت�سعي هذه الدرا�سة لل��س�ل اإيل: تدعيم دور التنمية امل�ستدامة للت��سل الآلية عمل املدخل املتكامل للمنهج 
الت�سميمي، والذي يراعى اعتبارات التنمية امل�ستدامة للتط�رات امل�ستقبلية للث�رة التقنية لتكن�ل�جيا البناء، التي ت�ؤثر 

على العمارة والعمران وال�سيما يف ال�طن العربي.
منهـــج وحمـــاور البحـــث :تنتهج ورق���ة البحث املنهج ال��س���فى  Descriptive Method القائم على ر�س���د اأبعاد 
تط�رات الث�رة التقنية لتكن�ل�جيا البناء من منظ�ر ا�س���تدامي واالأفكار املعمارية وما ي�ساحبها من تكن�ل�جيات ت�ؤثر 
على العمارة والعمران، مع ت��سيح االأو�ساع احلالية لل�اقع اال�ستدامي اإزاء هذه التط�رات، واالرتقاء باملجتمع العربي 

اقت�ساديًا وثقافًيا تكن�ل�جًيا وبيئًيا.

1. مقدمة:
 اجن���رف الع���امل اأعقاب الث�رة ال�س���ناعية يف القرن املا�س���ي وما تبعها م���ن تط�ر لالآلة اإىل االعتم���اد الكلي على 
ال�س���ناعة يف جمال عل�م وم�اد البناء وما تلي ذلك من تط�ر علمي وتكن�ل�جي مت�س���ارع خا�س���ة يف الن�س���ف الثاين 
م���ن الق���رن املا�س���ي، كل هذا ب���دوره اأدى اإىل االعتماد على النفط كم�س���در للطاقة مما جعل الب�س���ر ت�س���تنزف هذا 
امل�س���در ب�س���كل كبري وتعتمد عليه ب�س���كل رئي�سي يف ت�سيري االأم�ر احلياتية. وعند ن�س����ء اأزمة الطاقة يف عام 73م من 
الق���رن املا�س���ي كان���ت نقطة حت����ل يف عملية البناء والت�س���ميم حيث بداأت تظه���ر اجتاهات تهتم مبج���ال الطاقة يف 
املباين ومبجال املحافظة على امل�س���ادر الطبيعية ومبجال البيئة ومكافحة التل�ث. وكنتيجة لتلك االأزمة فقد نتج عنها 
ع���دة ت�جه���ات فكرية، منها ميالد ما ي�س���مى باجتاه ما بع���د احلداثة )post modernism(. كم���ا ظهرت اجتاهات 
ترف�ض ال�س���ناعة وتنادي بالع�دة اإىل الطبيعة. واجتاهات تدعم التقنيات احلديثة يف العمارة )Hi-Tech( والعمارة 
امل�س���تدامة. واأ�س���بحت ت�سكل مدار�ض فكرية تخرج رواد يف تلك املجاالت، )ال�س���ايع، حممد ف�زان 2006(. ولقد �ساع 
يف ال�س���ن�ات االأخرية من القرن املا�س���ي ا�ستخدام لفظ التنمية امل�س���تدامة، واعتبار اال�ستدامة �سرط اأ�سا�سي جلدوى 
جه�د التنمية علي اأملدي البعيد. ورغم اأن امل�سطلح مازال دون تعريف اإجرائي دقيق متفق عليه، فاحلقيقة التاريخية 
ت��سح اأن رعاية البيئة اإمنا تقع يف قلب التنمية امل�ستدامة، �س�اء كانت يف اإطار االعتبارات االجتماعية، اأو االقت�سادية، 
اأو ال�سيا�س���ية اأو التقنية ال�س���رورية ال�س���تدامة التنمية )اخل�ىل، اأ�سامة 2002(. وتعد اأو�س���اع البناء يف اإطار التنمية 
امل�س���تدامة هي املراآة التي تعك�ض ما حققه كل ع�س���ر من عمارة وعمران يف اإطار العالقة التبادلية بينها وبني الثقافة 

واملجتمع، وما ي�ساحبها من ا�ستخدام اإمكانيات تكن�ل�جية وم�اد بناء.)�سكل 1(
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�سكل 1: ي��سح العالقة التبادلية بني التنمية امل�ستدامة الأو�ساع املجتمع التي ت�ساحب الفكر املتجدد، وتط�ر تكن�ل�جيا م�اد ونظم البناء التي تنعك�ض علي 
عمارة وعمران املجتمع

ولق���د انته���ي علم���اء التنمية يف الع���امل اإيل اأن مع���دل النم���� ال�س���ريع Rapid Growth يعجل بالتده�ر ال�س���ريع 
decline. ومن ثم بداأ التفكري يف مفاهيم جديدة حتقق ا�س���تمرارية التنمية ومنع التده�ر اأو احلفاظ علي م�س���ت�ي ما 
 ،Sustainable Development )مت حتقيقه بالفعل. فنبع بذلك مفه�م التنمية املت�ا�س���لة اأو امل�س���تدامة )امل�ستمرة
الت���ي حتقق اال�س���تغالل االأمثل للم�ارد املتاحة يف م�س���روعات تنم�ية، دومنا احلاجة اإيل ا�س���تنفاذ م�ارد اأخري تك�ن 
�س���رط ال�س���تمرارية هذه امل�سروعات)الد�س�قي، �سريف كمال - ال�س���ن�اين، ح�سني �سربي 2004(، ومن هنا حتاول 
الدرا�س���ة و�س���ع اإطار معريف يتم من خالله تناول تكن�ل�جيا البناء ملطروحات واإمكانات الع�سر من منظ�ر ا�ستدامي 

هدفًا يف احلد من ا�ستنزاف البيئة الطبيعية.

:  Sustainable Development 2. التنمية امل�ستدامة
 .Sustainable Development ،ساع يف ال�سن�ات االأخرية من القرن املا�سي، ا�ستخدام لفظ التنمية امل�ستدامة�
فالتنمية امل�س���تدامة هي التنمية التي تالئم متطلبات احلا�س���ر دون اإنقا�ض قدرة االأجيال امل�س���تقبلية لتت�افق مع تلبية 

متطلباتهم)النعيم، م�ساري عبد اهلل، 2000(، وت�سمل التنمية طبقًا لهذا التعريف م�سم�نني اأ�سا�سيني:
• اأنها لي�ست قا�سرة على عدد من العل�م واملناطق بل للداللة على العامل باأ�سرة االآن وفى امل�ستقبل. 

• لي�ض هناك مفه�م حمددًاُ للتنمية امل�ستدامة ولكن الغر�ض ه� ا�ستمرار تلك التنمية.
اأي اأن مفهوم التنمية امل�ستدامة

ه���ي التنمي���ة التي تق�م على جمم�عة من ال�سيا�س���ات واالإجراءات املتخذة لتحقيق الت����ازن بني تفاعل املنظ�مات 
البيئية الثالثة: )�سكل 2(، )نقابة املهند�سني ال�س�ريني، 2008(.

 Natural Environment :البيئة الطبيعية

Manufactured  Environment :البيئة امل�سنعة

 Social Environment :البيئة الجتماعية

وبالتايل فللتنمية امل�س���تدامة ثالثة حماور رئي�سية يعتربوا الدعائم الرئي�سية لها باختالف اأحدهم تتاأثر االأهداف 
الرئي�سية للتنمية اأو االإ�ستدامة ب�جه عام )�سكل 3( وهذه املحاور هي )ع�ي�سة ، 1986( :-
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  Environment    البيئ��ة  •
Economy      االقت�ساد  •

 Society             املجت�مع  •

Manufactured Environment        Natural Environment               Social Environment     

�سكل 2: املنظ�مات البيئية الثالثة

 
�سكل 3: االأبعاد املح�رية لال�ستدامة.

ولنجاح عملية التنمية امل�ستدامة البد من ارتباط هذه املحاور وتكاملها نظرًا لالرتباط ال�ثيق بني البيئة واالقت�ساد 
واالأمن االجتماعي واإجراء التح�سينات االقت�سادية ورفع م�ست�ى احلياة االجتماعية مبا يتنا�سب مع احلفاظ على املك�نات 
االأ�سا�سية الطبيعية للحياة والتي تعترب من العمليات ط�يلة االأمد.اإن فكرة اال�ستدامة البيئية تق�م على ترك االأر�ض يف 
حالة جيدة لالأجيال القادمة اأف�سل مما كانت، فاإذا احتفظ االإن�سان بن�ساطه واأداه دون ا�ستنزاف امل�اد الطبيعية اأو اإهدار 
البيئة الطبيعية يك�ن هذا الن�ساط م�ستدام طبيعي ) م�ستقبلنا امل�سرتك، 1989(، ويتحقق هذا عن طريق: )�سكل 4(

• قلة ا�ستهالك امل�اد الطبيعية.
• اإ�س���تخدام م�اد قابلة للتدوير كليًا بعد اال�س���تهالك وتك�ن قابلة للتجديد، ويتم جتميعها دون اإ�س���رار بالبيئة اأو 

ا�ستنزاف م�اردها.
• و�س�ل ن�سبة التدوير للمخلفات 100 %.

• احلفاظ على الطاقة وقابلية خمزونها للتجديد واملحافظة على البيئة.
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2،1. خ�سائ�ض عمليات التنمية امل�ستدامة: 
تتمتع التنمية امل�س���تدامة مبجم�عة من املميزات واخل�س���ائ�ض التي متيزها ع���ن التنمية مبفه�مها التقليدي وهى 

)ح�سن، عبد الروؤوف على - �سيد، هبة عبد الر�سيد 2005(:
•  ال�ستمرارية: واملق�س�د بها عملية اال�ستدامة والت�ا�سل يف التنمية، الأنها معيار جناح العملية التنم�ية يف تنمية 

املجتمع يف جميع جماالته وتكامل جميع غاياته لتحقيق النم� املن�س�د. 

�سكل 4: حماور اال�ستدامة وو�سائل حتقيقها.

 • تنظيـــم ا�ستخـــدام املـــوارد الطبيعية: خا�س���ة القابلة للنفاذ واملتجددة مبا ي�س���من حق االأجي���ال القادمة فيها، 
وذلك با�س���تثمار امل�س���ادر املتجددة مبعدل م�ساو ملعدل ما يتجدد منها. واأن يك�ن يف حدود قدرة البيئة على ا�ستيعابه، 

وا�ستثمار امل�سادر غري املتجددة مبعدل م�ساو ملعدل اكت�ساف بدائل متجددة.
• حتقيـــق التـــوازن البيئـــي: وه� املعيار ال�س���ابط للتنمية امل�س���تدامة اأي املحافظة على �س���المة احلياة الطبيعية، 

واإنتاج ثروات متجددة، مع اال�ستخدام العادل للرثوات غري املتجددة.
• التكامل : فالتنمية امل�ستدامة ترتكز على حتقيق التكامل والتبادل بني اأهداف خمتلفة لثالث اأنظمة اأ�سا�سية هي 

النظام االقت�سادي، النظام االجتماعي، النظام البيئي ) كما يف �سكل 5(.

           من� اقت�سادي مت�ازن                              التقدم االجتماعي           حماية البيئة وحت�سني ن�عيتها 
�سكل 5: اأهداف التنمية امل�ستدامة و التي ترتكز علي حتقيقها 
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2،2.التنمية امل�ستدامة يف اإطار معاي�سة العمارة والعمران  
يف اإط���ار �س���عى كافة املجتمعات نح� التنمية امل�س���تدامة ، برزت جه�د التط�ير واملخطط���ات التي ُتبذل يف خمتلف 
املجاالت لتدعيمها، مبا يحقق هدف رفع م�ست�يات اأفرادها املعي�سية واالإنتاجية، وذلك حتقيًقا للمفه�م العام لتعريف 
التنمي���ة امل�س���تدامة، باأنه���ا »التنمية التي حتق���ق الت�ازن فيما بني تفاع���الت املنظ�مات الث���الث ( املحيط احلي�ي –  
املحيط االجتماعي – املحيط امل�س���ن�ع من قبل االإن�س���ان )بحيث حتافظ على �س���المة النظم البيئية وح�س���ن اأدائها  
)Edward Dommen, 1993( )الد�س����قي، �س���ريف كمال - ال�سن�اين، ح�سني �س���ربي 2004(. وه� ما يتداخل يف 
اإطاره���ا اأو�س���اع العمارة والعمران مبفه�مها ال�س���امل، و التي تربزها هذه االعتبارات لتك�ن م���ا يعرف باحلدود التي 

ت�سكلها، وتتحقق من خاللها الفكرة االأ�سا�سية لها، والتي ي��سحها)�سكل 6( فيما يلي:

�سكل 6: ي��سح اعتبارات مفه�م التنمية امل�ستدامة يف اإطار معاي�سة العمارة والعمران لتط�رات الث�رة الرقمية

:  Sustainable Architecture  3. العمارة امل�ستدامة
ت�سكل مفاهيم اال�ستدامة ومرادفاتها يف اللغة من مفاهيم املدن امل�ستدامة، املباين اخل�سراء، املباين ال�سديقة للبيئة 
مرجعًا هامًا يف التعامل مع خمتلف منطيات املباين املعمارية. وتهتم اال�ستدامة بالبيئة الطبيعية والبيئة املبنية )املباين 
وال�ساحات والتجمعات ال�سكنية والفراغات التي حتت�ي مناطق اال�ستخدام االإن�ساين( مبا يخدم االأجيال القادمة ك�ن 
املدينة عن�سر روحاين وتعبري ثقايف  م�ستدام من جيل الآخر. فعلى م�ست�ى العمارة، فاإن العمارة امل�ستدامة هي التي تلبى 
احلاجة ال�ظيفية واجلمالية والرمزية فهي عمارة تتجاوز املفه�م ال�ظيفي ل�سناعة املحت�ى املادي والفراغي للمبنى كما 
اأنها ال حت�سر فنها فى املبنى القادر على اال�ستمرارية مبك�ناته الذاتية دون االعتماد على النظم البديلة مما ي�ؤكد على 
اأنه كل عمارة تلبى احلاجة النفعية اأو ال�ظيفية للم�ستخدم وتت�افق مع امل�قع وطب�غرافيته واملناخ وثقافة املكان وم�ساكنه 
هي عمارة م�ستدامة )Dilys M. Hill. 2000(، ذلك لك�ن العمارة حتديدًا فريدًا يف جمال اال�ستدامة فامل�سروعات 
.(www. Earthpledge( املعماري���ة ت�س���تهلك كميات كبرية من امل�اد وتخرج كمي���ات اأكرب من املخلفات والنفاي���ات

:)Jack A. Kremers( 3،1. مبادئ العمارة امل�ستدامة
تتمثل مبادئ العمارة امل�ستدامة فيما يلي:

• احلد من اإ�ستهالك امل�ارد الغري قابلة للتجديد.
• جتميل البيئة الطبيعية.

• اإزالة اأو احلد من ا�ستخدام امل�اد  ال�سامة. 
وتطبي���ق ه���ذه املبادئ يقلل التاأثري ال�س���لبي عل���ى البيئة الطبيعية وامل�س���يدة م���ن حيث املباين وحميطها املبا�س���ر 
واالإقليم���ي والعامل���ي فاملبنى امل�س���تدام انطالقا من هذه املبادئ يعرف باأنه ممار�س���ات البناء التي ت�س���عى اإىل اجل�دة 
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املتكاملة )االقت�س���ادية – االجتماعية – البيئية( بطريق وا�س���حة، فاال�س���تخدام املنطقي للم�ارد الطبيعية واالإدارة 
املالئمة للمباين ي�س���هم يف اإنقاذ امل�ارد النادرة وتقليل ا�س���تهالك الطاقة وحت�س���ني البيئة مع االأخذ فى االعتبار دورة 
حياة املبنى كاملة ) �سكل 7 (. وفى ظل تغري االجتاه العاملي من االهتمام بالكم اإىل الكيف تط�رت االأهداف الرئي�سية 

للعمارة امل�ستدامة متمثلة فيما يلي )نبيل، على 2002(:
- فاعلية امل�ارد                         - فاعلية الطاقة                          - ال�قاية من التل�ث 

- الت�افق مع البيئة                  - االأعمال النظامية واملتكاملة. 

�سكل 7: دورة حياة املبنى الكاملة 

وتبعا لهذه االأهداف اجلديدة التي ت�ؤثر بدورها يف اجل�دة البيئية وال�ظيفية واجلمالية و القيم امل�ستقبلية للنتاجات 
البنائية واملعمارية البد اأن تت�افر جمم�عة من املعايري احل�سية بداخل اأي منتج معماري العتباره من النتاجات املعمارية 

امل�ستدامة وتتمثل هذه املعايري فيما يلي:
- حمددات امل�قع                                   - ربط امل�قع باملنهج الت�سميمي.                 - الن�عية الفراغية للمباين. 

- الفراغات وال�ساحات اخلارجية.         - عنا�سر تن�سيق امل�قع: املناطق اخل�سراء والعنا�سر املائية. 
- احلل�ل املناخية وت�جيه املبنى اأو املباين.                    - م�اد البناء وتقنيات البناء التقليدي. 

4. الت�جهات احلديثة لتكن�ل�جيا البناء يف العمارة من املنظ�ر االإ�ستدامي:
ُعرف االإن�ساء امل�ستدام  )arch.hku.hk/research/ -BEER/sustain .com(باأنه عبارة عن االبتكار واالإدارة 
 Resource Efficient & Ecological(.امل�س���ئ�لة عن بناء بيئة �س���حية قائمة على امل�ارد الفعالة واملبادئ البيئية
Principle( وهدف هذه الن�عية من العمارة ه� احلد من التاأثري ال�سلبي على البيئة من خالل الطاقة وفعالية امل�ارد.
ولقد تباينت انعكا�سات تط�ير وتطبيق تكن�ل�جيا الت�سييد والبناء فيما بني جمتمعات البلدان املتقدمة ثم النامية، ثم 
تاأثريها على العمارة والعمران،حيث ترتبط الت�جهات احلديثة لتكن�ل�جيا البناء يف العمارة الت�س���ميمية امل�س���تدامة 
ارتباطا وثيقا باالأو�ساع االجتماعية واالقت�سادية واأو�ساع البناء للمحيط القائم حيث تتمثل تكن�ل�جيا البناء يف اإطار 

اال�ستدامة ) �سكل 8(:
وتف�س���يال فمن الناحية االجتماعية تتمثل هذه االعتبارات فى خدمة حاجات النا�ض داخل م�س���اكنهم وتتجاوب مع 
طريقة عي�س���هم والنظم االجتماعية املحيطة بهم والتح�س���ر والثقافة والتعليم، ومن الناحية االقت�س���ادية فتتمثل يف 
امل�س���اهمة الفعلية يف عملية �سناعة البناء وحتريك العجلة االقت�سادية والتعرف على ال�سيا�سات االقت�سادية وم�ست�ى 
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املعي�س���ة وخمططات اال�س���تثمار، اأما بالن�سبة الأو�س���اع البناء فتتمثل يف الناحية البيئية املهتمة مبعاجلات مياه ال�سرب 
وال�س���رف ال�سحي واحلرارة وال�س����ت واملخلفات الناجتة من ا�س���تخدام امل�ارد الطبيعية ولها تاأثريات خمتلفة على 
البيئة، كما تتمثل يف اأو�ساع ح�سرية تهتم بت�سكيل البناء وارتباطه بامل�قع والبيئة وا�ستخدام الطرق وو�سائل امل�ا�سالت 

كما ه� م��سح )�سكل9(. )نقابة املهند�سني ال�س�ريني & احتاد املهند�سني العرب 2008(.

�سكل 8: اعتبارات مفه�م التنمية امل�ستدامة الأو�ساع البناء

�سكل 9: التنمية امل�ستدامة فى اإطار عمليات البناء

وبذلك يتزايد دور التكن�ل�جيا، يف ك�نها املح�ر الرئي�س���ي لتط�ر العمارة والعمران ي�س���قيهما املادي واملعن�ي ففي 
اإطار مفه�م التنمية امل�س���تدامة ال�س���املة تلك التي تتداخل يف نطاقها اأو�س���اع البناء وال تنف�سل عنها لتبدو تكن�ل�جيا 
البناء هي املح�ر االأ�سا�سي واملكمل ملنظ�مة العمارة امل�ستدامة، فاإنه ميكن الت��سل الآلية عمل ذلك املدخل الذي يحقق 
التكامل فيما بني اال�س���تدامة وتكن�ل�جيا البناء بهدف �س���ياغة مدخل ا�س���تدامي لتكن�ل�جيا البناء. فالبناء امل�ستدام 
ه���� حماولة اإيجاد اإدارة بيئية �س���حية تعتمد علي كفاءة ا�س���تخدام امل�ارد، واحرتام املب���ادئ امل�ؤدية اإيل التجان�ض مع 
 البيئة. فاملباين امل�س���ممة باأ�سل�ب م�ستدام تهدف اإيل خف�ض اآثارها ال�س���لبية علي البيئة. هذا ويعترب البناء امل�ستدام
 Sustainable Building اأ�س���ل�ب بناء ي�س���عى للتكامل من حيث اجل�دة مع االأداء االقت�س���ادي واالجتماعي والبيئي 
للمبني. وبهذا ي�ؤدي اال�ستخدام الر�سيد للم�ارد الطبيعية، واالإدارة املالئمة للمبني اإيل احلفاظ علي امل�ارد املحدودة، 
خف�ض ا�س���تهالك الطاقة واحلفاظ عليها، وحت�س���ني ن�عية البيئة املحيطة يف ظل ت�سخري تكن�ل�جيا البناء ملطروحات 
الع�س���ر بهدف خدمة ذلك وا�س���تكمال اأبعاد اال�ستدامة. اأي انه يت�س���من االأخذ يف االعتبار العمر االفرتا�سي للمبني، 

ن�عية البيئة التي يحت�يها، ن�عية االأداء الأنظمة املبني، والقيم امل�ستقبلية املت�قعة يف املجتمع.
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ومن االجتاهات املعمارية التي تطبق التقنيات احلديثة يف جمال تكن�ل�جيا البناء يف اإطار الت�افق مع فكر اال�ستدامة 
يف العمارة ما ُعرف با�سم  Eco-Tech: وه� م�سطلح يطلق على العمارة التي تهتم مبجاالت البيئة والتقنيات احلديثة يف 
العمارة وه� االآن من املجاالت الرائدة يف العمارة يف الع�سر احلديث. ويرمز هذا امل�سطلح اإىل اخت�سار كلمتني وهما:

Eco = Ecology وهي تعني عل�م البيئة

Tech = Technology وهي تعني التقنية

 Sustainable  واهتمام���ات ه���ذا املج���ال ت�س���ب يف ما يتعل���ق مبج���ال: العم���ارة امل�س���تدامة والتقني���ة املتقدم���ة
Architecture and High Technology )�سكل10(

 
�سكل St Mary Axe 30: 10 برج مكتبي – لندن اإجنلرتا 2004م  امل�سمم: ن�رمان ف��سرت ا�ستخدام االأ�ساليب التقنية احلديثة يف اإن�ساء املبني بنظام 

اإن�سائي متميز �سمح بتنفيذ تلك الكتلة املميزة مالئمة للبيئة املحيطة،  تتم ته�ية املبنى ب�سكل طبيعي من خالل فناء داخلي مير خالله اله�اء الطبيعي على 
كامل ارتفاع املبنى ويخرج من الفتحات يف ال�اجهة. وهذا يخّف�ض هذا نظام اعتماد الربج على التكييف.

وم���ن اجلدي���د يف جمال م�اد البناء التكن�ل�جية امل�س���تدامة اأحج���ار للبناء مطلية مبادة كيميائية ت�س���تطيع القيام 
بعملية �س���بيهة لعملية التمثيل ال�س����ئي التي تق�م بها النباتات، فتق�م بامت�سا�ض غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن وغريه من 
الغازات ال�س���ارة من اجل�. كذلك ميكن ا�ستخدام املادة الكيميائية يف طالء الطرق، وقد ا�ستخدمت هذه الطريقة يف 

ايطاليا وفرن�سا واأثبتت فعاليتها يف تقليل انبعاث الغازات ال�سارة يف اجل�)�سكل 11(.

�سكل 11: ا�ستخدام م�اد بناء تكن�ل�جية م�ستدامة
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5. مناذج معمارية ذات بعد م�ستدام:
 لق���د ظهرت العديد م���ن النماذج البنائية يف االآونة االأخرية ت�س���يطر عليها فكرة اال�س���تدامة والبحث عن خمارج 
اإبداعي���ة متمايزة جلعل البيئة من ح�لنا اأكرث نظافة وذلك يف اإطار تكن�ل�جيا البناء احلديثة التي تعتمد على ت�ظيف 
اأق�س���ى درجات التط����ر التقني يف اأنظمة البن���اء ولكن من خالل ت�س���ميمات معمارية تقاوم التل����ث البيئي للمجتمع 

ال�سناعي، و�سيتم ا�ستعرا�ض ب�ض االأمثلة التطبيقية التي تعرب عن هذا االجتاه متمثلة فيما يلي:

DYNAMIC ARCHITECTURE .1،5  يف دبي:
الفك���رة الت�س���ميمية : ه���ي ناطح���ة ذات ط�اب���ق متحركة جتع���ل �س���كلها اخلارجي واملنظ���ر اأمام �س���كانها يتغري 
با�ستمرار)�س���كل 13،12(. وتك�ن اأول ناطحة �س���حاب متحركة ”building in motion the world’s first“. من 

. David Fischer ت�سميم امل�سمم املعماري االإيطايل

�سكل 12 : ال�س�ر املختلفة وامل�سقط االأفقى لناطحة �سحاب دبى املتحركة

فيما يخ�ض الت�سميم: تتك�ن الناطحة من 80 طابقًا، ارتفاعها 250 مرت. وهي مك�نة من �سقق م�سنعة �سلفًا تدور 
كل واحدة منها ب�س���كل م�س���تقل عن االأخرى. و�سيت�ىل 79 ت�ربينا �سخما ت�ليد الطاقة الالزمة من اأجل دوران البناية، 
كما �ست�لد هذه الرتبينات الطاقة الكهربائية الالزمة للبناية، ح�سب ما قاله املهند�ض املعماري حني ك�سف النقاب عن 
امل�سروع يف ني�ي�رك. ويت�قع اأن تكتمل يف عام 2010. و�سيك�ن لها ن�سخة اأخرى يف م��سك�، واأي�سًا الثالثة يف ني�ي�رك! 
تتاألف ناطحة ال�س���حاب من 95 طابق )دوار ب�س���كل م�ستقل( �سيح�ي كل واحد منه �سقة. و�سيدور كل طابق ح�ل نف�سه 
اأفقيًا ب�سرعة بطيئة جدًا كي ال ي�سبب االإزعاج ملن يقيم داخله، الذي لن ي�سعر باحلركة الدائرية و�سيتمتع بروؤية �سروق 
ال�س���م�ض من غرفة الن�م. وميكن للقاطنني، بف�س���ل خا�س���ية الدوران امل�س���تقل لكل طابق ح�ل املح�ر، وهي اخلا�سية 
املعتمدة على نظام الت�س���غيل ال�س�تي، اختيار االإطاللة املف�سلة لديهم، وحتديد كمية �س�ء النهار التي قد يرغب�ن يف 
اإدخالها اإىل منازلهم، اأو ت�س���غيل اآلية الدوران  البطيء التي ت�س���مح لهم باال�س���تمتاع بجميع اإطالالت الربج على مدار 

الي�م)�سكل14(.
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�سكل 13 : اأو�ساع االإ�ساءة الليلية املعتمدة على الطاقة املت�للدة طبيعيًا وكذا الدا�سات البيئية و الت�سميمية

�سكل14:  الدرا�سات البيئية اخلا�سة بال�حدات وكيفية اال�ستفاده من اأ�سعة ال�سم�ض والت�جيه من خالل حركة ال�حدات

 ويعطي الربج الفر�سة للمهتمني بفن�ن العمارة للتعرف اإىل مفه�م الهند�سة املعمارية الديناميكية التي اأ�سبحت تتميز 
باحلركة واحلي�ية والتغري امل�ستمر يف ال�سكل اخلارجي، بعد اأن ارتبط مفه�م الهند�سة، على مر الزمان، بالثبات وال�سك�ن.
البعـــد ال�ستدامـــى للنمـــوذج البنائـــي: يعتم���د عل���ى ت�ليده���ا الذات���ي للطاقة فه���ي تعتمد ب�س����ر اأ�سا�س���ية علي 
اأن ت�س���تمد طاقتها من ال�س���م�ض ، باالإ�س���افة لت�لي���د الطاقة الكهربائية للمن�س���اآت املجاورة عن طري���ق حت�يل الطاقة 
احلركي���ة. اأي ل���ن ت�ل���د ناطح���ة ال�س���حاب “االإماراتية” الطاق���ة التي حتتاجها فح�س���ب اإمن���ا �س���تبيع الكهرباء اإىل 
م�ؤ�س�س���ات الطاقة املحلية. ويقدر اخلرباء باأن ناطحة ال�س���حاب �س���تجهز تلك امل�ؤ�س�س���ات بح�ايل 190 كيل� وات من 
الطاقة، �س���ن�يًا، التي ت�س���ل قيمتها ال�س����قية اإىل اأكرث من �سبعة ماليني ي�روه. و�س���يتم ت�ليد الطاقة الكهربائية التي 
حتت���اج اإليها ناطحة ال�س���حاب عن طري���ق جمم�عة من املراوح �س���يجري تثبيتها يف امل�س���احات الفارغة بني الط�ابق. 
و�ست�س���تغل ه���ذه املراوح ق�ة الري���اح وكاأنها ط�احني ه�ائية. عالوة على ذلك، �س���ي�ٌلد كل طابق من ناطحة ال�س���حاب 
الطاق���ة ب���دوره، ع���ن طريق دورانه بف�س���ل ق����ة الريح. اأي اأن ت�لد الطاقة �س���يك�ن ب�س���كل م�س���تمر من خ���الل عملية 
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ال���دوران ح����ل حم�ر البن���اء اأما اخلاليا الكهرو�س����ئية م�ج�د على �س���طح كل دور وذلك لتح�يل الطاقة ال�سم�س���ية\
ال�س����ئية اإىل طاق���ة كهربائية. و�س���يك�ن 20% من ال�س���طح مك�س����ف ب�س���كل دائم لل�س���م�ض. وكذلك بالن�س���بة للم�اد 
امل�س���تخدمة يف البن���اء اأو الت�س���طيب فه���ي م�اد �س���ديقة للبيئة وميك���ن اإعادة تدويره���ا كاحلجر واخل�س���ب والزجاج  
للنظ���ام  وبالن�س���بة   ،natural and recyclable materials including stone, marble, glass and wood
االإن�سائي للمبنى �سيك�ن غري تقليدي، بدرجة عالية من املقاومة واملرونة )Elasticity( مما يجعلها مقاومة للزالزل.
اأما الن�اة واملح�ر الرئي�سي الرابط بني االأدوار �ستك�ن من االإ�سمنت امل�سلح والط�ابق جاهزة و�سرتكب ف�ق بع�سها 
البع�ض ب�س�رة »ميكانيكية« مبا فيها التجهيزات الكهربائية الداخلية واأنابيب املياه. هكذا، ميكن جتميع كل طابق على 
حدا يف غ�س����ن اأيام معدودة. وكل دور مت�س���ل باملح�ر االأ�سا�س���ي “الن�اة” للمبنى وكاأنه “خامت” ي�س���تطيع الدوران. 
والذي يعطي كل �سقة منظر خمتلف يف كل مرة، وبالن�سبة للتمديدات ال�سحية والكهرباء والتكييف فجميع التمديدات 
�س���يتم ت��س���يلها باملح�ر الرئي�س���ي الثابت عرب قن�ات متديدات ت�س���به تلك التي ت�س���تخدمها الطائرات عند التمديد 

لل�ق�د)�سكل16،15(.

�سكل15: ن�اة الربج )املح�ر الرئي�سي( والذي �س�ف يتم جتميع ال�حدات عليه

5،2. جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية جدة، اململكة العربية ال�سعودية: 
الفكرة الت�سميمية: تبلغ م�ساحة حرم جامعة امللك عبد اهلل الرئي�سي اأكرث من 36 ملي�ن مرت مربع يف ُثَ�ل التي تقع 
على �ساحل البحر االأحمر – على بعد نح� 80 كيل�مرًتا �سمال مدينة جدة ثاين اأكرب مدن اململكة العربية ال�سع�دية. اإن 
ا وحتديات اأمام جامعة امللك عبد  املناخ ال�س���حراوي الفريد يف اململكة العربية ال�سع�دية وال�سرق االأو�سط ي�جد فر�سً
اهلل للعل�م والتقنية، منها اأ�سعة ال�سم�ض ال�افرة، وقلة هط�ل االأمطار وم�ارد املياه ال�ساحلة لل�سرب. وت�سطلع اجلامعة 
ب���دور هام يف املحافظة عل���ى هذه امل�ارد، واإيجاد اأ�س���اليب جديدة ومبتك���رة الإدارتها واملحافظة عليها، وا�ستك�س���اف 

وتط�ير م�سادر بديلة للطاقة )�سكل 17(.

�سكل 16 : التحليل االإن�سائي للمبني من خالل التحليل ال�ظيفي لالأدوار واعتبار ن�اة املبني كالعم�د الفقري
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�سكل 17 : امل�قع العام واملخطط البيئي واملعاجلات با�ستخدام تكن�ل�جيا البناء للمناخ واالإ�ساءة يف اإطار التخطيط والت�سميم امل�ستدام

البعد اال�س���تدامى للنم�ذج البنائي : ُيعد ت�س���ميم حرم جامعة امللك عبد اهلل وعمارته ا�ستجابة م�ستدامة مبا�سرة 
وتت�س���ف بالكفاءة لظروف امل�قع واملناخ. وقد و�س���عت املباين يف م�اقع وجمم�عات اختريت بدقة لتعظيم مزايا مناخ 
امل�قع الفريد ونظامه البيئي الطبيعي، وللتخفيف من م�س���ار حركة ال�س���م�ض ومناخ اململكة العربية ال�سع�دية القا�سي، 

وتتمثل هذه املعاجلات املعمارية ذات البعد اال�ستدامي فيما يلي :
التجميع والتوجيه 

���ممت جميع مباين احلرم اجلامعي بعناية لال�س���تجابة لظروف املناخ وامل�قع، حيث يقلل الت�جه العام من  لقد �سُ
ال�س���رق اإىل الغرب من حرارة ال�س���م�ض القا�سية يف ال�سباح وبعد الظهر، خ�س��سا يف اأ�سهر ال�سيف. ورغم اأن مباين 
احلرم اجلامعي تتجمع حتت �س���قف هائل خلف�ض اكت�س���اب حرارة ال�سم�ض، اإال اأن امل�ساحات بني املباين �س�ف ت�ستفيد 
م���ن �س����ء النهار الطبيعي من االأفنية الداخلية امل�س���قفة بالزجاج واالأفنية املك�س����فة واملناور نظ���ًرا النخفا�ض ارتفاع 

املباين. اأما عندما ترتفع املباين، فاإنه ي�سبح من ال�سعب دخ�ل �س�ء النهار اإىل تلك امل�ساحات. 

�سكل18: ا�ستخدام �سقف عاك�ض �سخم حلماية املبنى من ظروف املناخ القا�سية
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�سقف عاك�ض هائل   
بداًل من ت�س���ميم العديد من املباين القائمة بذاتها، اختار فريق الت�س���ميم ا�ستخدام �سقف �سخم قادر على ربط 
ا األ�اح خاليا حرارية �سم�سية وخاليا  وحماية مباين احلرم اجلامعي من ظروف املناخ القا�س���ية. وي�س���م ال�سقف اأي�سً
�س����ئية كهربائية لال�ستفادة من طاقة ال�سم�ض ال�افرة واملتجددة. ورغم اأن ال�سقف يحمي املباين من اكت�ساب حرارة 
ال�سم�ض ب�س�رة كبرية، فقد ا�ستخدمت االأفنية املك�س�فة وامل�سقفة بالزجاج يف جميع مباين احلرم اجلامعي لبث �س�ء 

النهار الطبيعي وت�سهيل الته�ية الطبيعية يف اأغلب امل�ساحات الداخلية )�سكل 18(.
التبليط الفاحت اللون والتظليل

يت�سمن ت�سميم تبليط حرم اجلامعة ا�ستخدام اأحجار فاحتة الل�ن من حجارة املنطقة تتنا�سب مع املناخ القا�سي 
وتعك����ض احلرارة بدال من امت�سا�س���ها، حيث اإن طبيعة احلجارة العاك�س���ة والتعري�س���ات املظللة حت���د من تاأثري تركز 

احلرارة يف احلرم اجلامعي وت�ؤدي اإىل حت�سني م�ست�يات الراحة ل�ساغلي املباين ط�ال العام.
مواد وموارد البناء  

اإن اختي���ار م�اد البناء للم�س���اريع الكبرية التي بحجم جامع���ة امللك عبد اهلل ميكن اأن يك�ن له اأثر بيئي كبري. ومن 
ثم فقد اختار فريق الت�س���ميم م�اد بناء جلامعة امللك عبد اهلل خالية من اأي اأثار �س���ارة بالبيئة )�سكل 19(، و�سملت 

هذه امل�اد ما يلي: 
• جميع االأخ�ساب امل�ستخدمة يف حرم جامعة امللك عبد اهلل م�سرتاة من الغابات التي تدار اإدارة م�ستدامة ومعتمدة 

من جمل�ض �سيانة الغابات. 

�سكل 19: ا�ستخدام م�اد بناء حتد من االأثار ال�سارة بالبيئة

• خر�سانة وحديد �سلب حمليني يت�سمنان م�ست�يات عالية من املحت�ى املعاد تدويره. 
 • الت�س���طيبات الداخلية تت�سمن م�ست�يات منخف�س���ة من املركبات الع�س�ية الطيارة وم�ست�يات عالية من املحت�ى 
املع���اد تدوي���ره )األ����اح اجلب����ض، وقطع ال�س���جاد، وبالط ال�س���قف، وم����اد الطالء، وامل����اد الال�س���قة، واأعمال 

اخل�سب(. 
• نظ���م االأث���اث الداخلي���ة ال حتت�ي على مركبات ع�س����ية طي���ارة، ومعتمدة م���ن معهد غرينغارد للبيئة وتت�س���من 

م�ست�يات عالية من املحت�ى املعاد تدويره. 
• اأكرث من 75 % من جميع نفايات الت�سييد اأعيد تدويرها حل�ساب حرم جامعة امللك عبد اهلل.

و �س����ف تنفذ جامعة امللك عبد اهلل برناجًما �س���اماًل الإعادة التدوير ل�سمان عدم اإهدار امل�ارد الطبيعية. و�س�ف 
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ت�س���مل هذه اخلطة الزجاج، واملعادن، والبال�س���تيك، وال�رق، والكرت�ن، والبطاريات، وم�سابيح الفل�ر�سنت املدجمة، 
واالأجهزة االإلكرتونية، وغري ذلك من امل�اد. 

كفاءة ا�ستخدام الطاقة والطاقة املتجددة
من خالل ا�س���تخدام االأبراج ال�سم�س���ية )�س���كل 20( ف�س����ف ي�س���م احلرم اجلامعي حتفتني فنيت���ني من االأبراج 
ال�سم�سية ُيْحِدثان فرق �سغط �سلبي وذلك با�ستخدام اأ�سعة ال�سم�ض والرياح ال�سائدة من ال�سمال الغربي والرياح التي 

تهب على م�قع احلرم من البحر االأحمر الإحداث تيار ه�ائي لطيف م�ستمر على ط�ل االأفنية املظللة. 

�سكل 20: ا�ستخدام االأبراج ال�سم�سية لت�ليد وجتديد الطاقة امل�ستخدمة

ويتاأل���ف غالف الربج من طبقت���ني خارجيتني من احل�ائط ال�س���اترة الزجاجية. وهذه الطبقة اخلارجية �س���فافة 
متاًما بحيث ت�س���مح مبرور اأكرب قدر ممكن من الطاقة ال�سم�س���ية خاللها ، يف حني تتاألف الطبقة الداخلية من زجاج 
مظلل يت�س���ف بدرجة امت�س���ا�ض عالية يجمع الطاقة ال�سم�س���ية لزيادة حجم اله�اء ال�ساخن داخل الربج اإىل اأق�سى 
ح���د، وعندما يرتفع اله�اء ال�س���اخن خارًجا من اأعلى الربج يحل حمله اله�اء البارد م���ن الفناء. هذا التاأثري املزدوج 
لالأبراج ال�سم�س���ية والتربيد الناجت من املرذات ي�سعر �س���اغلي احلرم اجلامعي بالراحة يف االأفنية اخلارجية خالل ما 

يزيد على ثالثة اأرباع العام.
حجب اأ�سعة ال�سم�ض وال�سماح بدخول �سوء النهار الطبيعي 

يف مناخ اململكة العربية ال�س���ع�دية، يحتاج االأمر اإىل ت�ازن دقيق للتحكم يف اكت�س���اب حرارة ال�س���م�ض وال�سماح يف 
نف�ض ال�قت بدخ�ل ما يكفي من �س����ء النهار الطبيعي يف امل�س���احات امل�سغ�لة. ول�سمان حتقيق هذا الت�ازن ت�ستخدم 
مب���اين احل���رم اجلامعي النت�ءات البارزة، وفتح���ات الته�ية اخلارجية الثابتة، وفتح���ات الته�ية اخلارجية املتحركة، 

وال�ساحات الداخلية ذات االأ�سقف الزجاجية، واملناور، ونظم التظليل امليكانيكية. 
الطاقة ال�سم�سية املتجددة   )�سكل 21(

�س���مم ال�سقف الهائل ملباين حرم جامعة امللك عبد اهلل لي�سم م�سف�فات �سخمة من اخلاليا احلرارية ال�سم�سية 
لت�ف���ري امل���اء ال�س���اخن لكافة املباين يف احل���رم اجلامعي، وم�س���ف�فات اخلالي���ا الكهربائية ال�س����ئية الإنتاج الطاقة 
الكهربائية وت�زيعها اإىل مباين احلرم اجلامعي بناء على الطلب. وميكن اإدخال م�سف�فات اإ�سافية م�ستقباًل ال�ستكمال 

الزيادات يف الطلب على الطاقة يف امل�ستقبل.
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�سكل 21: ا�ستخدام اخلاليا احلرارية ال�سم�سية واخلاليا الكهربائية ال�س�ئية بال�سقف

و�س����ف ت�س���غل حمطتا الطاقة ال�سم�سية ف�ق �سطح مبنى املختربات ال�سمايل واجلن�بي 12000 مرت مربع تقريًبا ، 
و�س���تبلغ االإنتاجية الق�س����ى لكل واحدة منهما ميجاوات واحد، وتنتج ما ي�سل اإىل 3300 ميجاوات / �ساعة �سن�ًيا من 
الطاقة النظيفة و�سي�فر هذا االإنتاج نح� 1700 طن �سن�ًيا من انبعاثات الكرب�ن ويعادل م�ازنات الكرب�ن التي تقابل 

7.3 ملي�ن ميل من ال�سفر جً�ا.

النظم امليكانيكية عالية الكفاءة
يقرتن الت�س���ميم املتجاوب مع امل�قع والتكام���ل يف جمال الطاقة املتجددة باأنظمة ميكانيكية وكهربائية و�س���بكات 
اأنابي���ب مياه عالي���ة الكفاءة خلف�ض ن�س���بة اإنتاج الكرب�ن من احلرم اجلامعي. وي�س���مل ت�س���ميم االأنظمة الكهربائية 
وامليكانيكية و�س���بكات املياه يف احلرم اجلامعي ما يلي من ا�سرتاتيجيات لت�فري الطاقة للم�ساعدة يف احلد من الطلب 

الكلي للم�سروع على الطاقة:
• نظام ا�سرتداد الطاقة من خالل عجلة احلرارة 

• امل�سف�فات احلرارية ال�سم�سية لت�سخني املياه 
• الع�ار�ض املربدة للم�ساحات التي تغلب عليها احلرارة 

• نظم ت�زيع اله�اء حتت االأر�سيات حيثما يلزم )مناطق املكاتب واالإدارة( 
• املراوح وامل�سخات املبا�سرة االإدارة 

• حمركات متغرية الرتدد )VFDs(على جميع �سبكات اله�اء واملياه متغرية التدفق 
• املحركات عالية الكفاءة املطابقة مل�ا�سفات برنامج الرابطة ال�طنية ل�سانعي املعدات الكهربائية لت�فري الطاقة 

• االإ�ساءة ذات الكفاءة العالية املزودة باأجهزة ال�ست�سعار �س�ء النهار ون�سبة االإ�سغال 
• نظم خم�س�سة لله�اء اخلارجي على اأ�سا�ض الطلب مزودة باأجهزة لر�سد ثاين اأك�سيد الكرب�ن والتحكم فيه يف 

امل�ساحات التي ترتفع فيها ن�سبة االإ�سغال 
• نظم ر�سد اإجمايل املركبات الع�س�ية الطيارة والتحكم يف مناطق املختربات على اأ�سا�ض الطلب 

 )VAV( انظمة العادم ذات حجم اله�اء املتغري •
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• اأجهزة �سفط االأدخنة واالأبخرة مزودة باآلية اإغالق تلقائي لل�اجهة اأو ت�قف اآلية ال�سفط عند عدم اال�ستخدام 
• وحدات معاجلة اله�اء )AHUs( مزودة مبك�نات �سرعة ال�سفط املنخف�سة 

• مر�سحات ه�اء منخف�ض ال�سغط داخل عب�ات �سهلة اال�ستبدال، عالية ال�سعة 
• ت�سميم جماري اله�اء منخف�ض ال�سغط 

• ت�سميم �سبكات اأنابيب اله�اء منخف�ض ال�سغط 
• ترتيب و�سبكات جماري اله�اء املت�سعبة 
• ترتيبات �سبكات اأنابيب اله�اء املت�سعبة 

• اإجراءات اإعادة �سبط ال�سغط و جمففات اله�اء بحرارة ال�سغط
ومن خالل االأمثلة التطبيقية ال�س���ابقة يت�س���ح اأن املنظ�ر اال�ستدامي لتكن�ل�جيا البناء يتبل�ر يف اإقامة بيئة م�سيدة 
ذات مدخل �س���م�يل يف العملية الت�س���ميمية حيث ياأخذ يف االعتبار كافة املبادئ املك�نة للعمارة امل�س���تدامة يف ن�س���ق 
تكاملي والفكر التكن�ل�جي امل�جه للعملية االإن�س���ائية بكافة اأبعادها )م�اد ونظم واأ�س���اليب اإن�ساء(، لذا وجب اأن تك�ن 
تكن�ل�جي���ا البناء نابعة ومعربه عن البيئة املنتمية اإليها ت�س���يف اإليها وال ت�س���ر بها يف ظل اال�س���تغالل االأمثل والكفء 
لالإمكانات العلمية لالألفية الثالثة. ولتحقيق  اال�ستدامة يف البيئة فيجب اأن تراعي عمارتها كافة امل�ارد التي يت�سمنها 
املبن���ي، �س����اء اأكان���ت م�اد طاقة اأو م�س���اهمة  يف ت�فري احتياجات م�س���تعملي املبني يف ظل املدخل ال�س���م�يل للعمارة 

امل�ستدامة من منظ�ر تكن�ل�جيا البناء.
ومن خالل ما �س���بق ميكن ا�س���تخال�ض جمم�عة من املبادئ التي ا�س���تندت عليها العملية الت�سميمية لت�جيه نظر 

املعماريني اإىل العملية الت�سميمية امل�ستدامة يف اإطار تكن�ل�جيا البناء والقائمة على االهتمام بالعنا�سر االآتية:
• فيما يخ�ض امل�قع:

1. الدرا�س���ة االأولية للم�قع  فيبداأ اأي ت�س���ميم م�س���تدام بدرا�س���ة املحت�ى املكاين للمبنى للحفاظ عليه دون تدمريه 
بدرا�سة حمددات امل�قع وربط امل�قع باملنهج الت�سميمي. 

2. تلك م�س���ادقة الطبيعة فاالت�س���ال بالطبيعة �س����اء كانت بيئة طبيعي���ة اأو مبنية مينح احلي���اة للمبنى، ويتم دمج 
املحت�ى البنائي مع بيئة تعاي�سه وم�ستخدميه.

3.  تقيي���م وتقدي���ر ثروات امل�قع حق قدرها وا�س���تغاللها اال�س���تغالل االأمثل مع ا�س���تخدام واإعادة ا�س���تخدام املباين 
القائمة.

• فيما يخ�ض الت�سميم: 
1.  ت�س���ميم املبن���ى ينبغي اأن يك�ن م�س���تمرًا يف تفاعله االإيجاب���ي مع البيئة، وي�ؤدي دوره ط����ال ال�قت ويك�ن مقاوم 
للك�ارث الطبيعية، ف�س���اًل عن اعتماد الت�س���ميم على ال�س���م�ض و�س����ء النهار والتربيد الطبيعي كم�سادر طبيعية 

لالإمداد وتهيئة اجل� املنا�سب للم�ستخدم
2. تكامل التخطيط والت�سميم ويك�ن الت�سميم ) ذاتي الت�سغيل ( اإذا ما ق�رن بالت�سميم التقليدي وتك�ن للقرارات 
الت�سميمية املبكرة تاأثري ق�ى على فاعلية الطاقة، فيق�م امل�سممني بامل�ساهمة يف عمل الت�سميم املنا�سب كالت�جيه 
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واحلفاظ على البيئة الطبيعية وت�افقها مع الت�س���ميم وال��س����ل اإىل التكامل بني املبن���ى وبيئته املبنية واخلدمات 
املتاحة .

3.  تكامل الت�سميم باعتبار كل عن�سر من العنا�سر جزء من الكل، و�سروري لنجاح هذا الت�سميم.
4. تعاون جميع التخ�س�سات امل�ساركة يف العملية الت�سميمية مع ت�سمني املباين امل�ستدامة يف املراحل االأولية التخاذ 

القرارات الت�سميمية واالهتمام مب�ساركة امل�ستخدمني واملجتمعات املحلية واملناطق املجاورة  يف اتخاذ القرار.
5. اهتمام الت�س���ميم امل�س���تدام بدرا�سة طبيعية امل�س���تخدمني وخ�سائ�ض البيئة امل�س���يدة واإدراك متطلبات ال�سكان 
واملجتم���ع و اخللفي���ة الثقافية والع���ادات والتقاليد حيث تتطلب العمارة امل�س���تدامة دمج القي���م اجلمالية والبيئية 
واالجتماعية وال�سيا�سية واالأخالقية وا�ستخدام ت�قعات امل�ستخدمني والتكن�ل�جيا للم�ساركة يف العملية الت�سميمية 

املنا�سبة للبيئة.
6. اعتبار الت�س���ميم امل�س���تدام فل�س���فة بناء اأكرث من ك�نه طراز مقرتح للبناء، حيث اأن املباين التي ُتبني بهذا الفكر 

غري حمددة ال�سكل اأو الطابع.
7. اليتع���ني زي���ادة تكلفة املباين امل�س���تدامة عن املب���اين التقليدية، كما اأنه���ا ال تختلف عنها يف ب�س���اطة وعدم تعقيد 

الت�سميم يف التكامل وتكن�ل�جيا البناء.
8. اعتبار تر�س���يد ا�س���تهالك الطاقة وحت�سني �سحة امل�س���تخدم من العنا�سر االأ�سا�س���ية يف الت�سميم تليها العنا�سر 
االأخرى ، فاالجتاهات الت�س���ميمية احلديثة يجب اأن ت�جه اإىل االأ�س���كال املحافظة على الطاقة وفاعليتها واإدماج 

التكن�ل�جيا ببعدها االإيجابي للمحافظة على االإن�سان والبيئة.
• فيما يخ�ض البناء والتنفيذ “تكن�ل�جيا البناء امل�ستخدمة”: )�سكل22(

1. حتقي���ق املبنى الأق�س���ي معدالت ا�س���تغالل الطاقة واملياه وامل�اد وقدرة املبنى علي االكتف���اء الذاتي من الطاقة، مع 
قب�ل املبني للتعديالت والت��سع م�ستقبال مع مراعاة جتنب ت�سميم املبني لالأ�سرار ال�سحية.

2. اال�ستغالل االأمثل للم�اد، مع ت�ظيف م�اد البناء املتجددة، وا�ستعمال م�اد ومنتجات معمرة ،واختيارم�اد مقت�سدة 
الطاقة 

3. ي�س���عى الت�سميم امل�س���تدام اإىل اإدراك التاأثري البيئي للت�س���ميم وذلك بتقييم امل�قع ،الطاقة ،امل�اد ، فعالية طاقة 
الت�س���ميم واأ�س���اليب البن���اء ومعرفة اجل�انب ال�س���لبية وحماول���ة حتقيقها عن طريق ا�س���تخدام م�اد م�س���تدامة 

وا�ستخدام امل�اد واالأدوات قابلة التدوير يف امل�قع.
4. يفرت�ض اأن تتكلف املباين امل�س���تدامة يف مرحلة االإن�س���اء كثريًا ولكنها اقت�س���ادية يف مرحلة الت�سغيل وال تك�ن اأكرث 

تعقيدًا من املباين التقليدية.
5.  ُي�ساف اإيل تاأكيد الت�سميم امل�ستدام اأهمية فهم االأثر البيئي علي الت�سميم من خالل تقييم امل�قع، ودرا�سة الطاقة 
امل�س���تخدمة يف كافة االأن�س���طة املت�سلة بعمليات البناء و�س�اء اأكانت  ل�س���ناعة م�اد اأو معدات البناء اأو ال�ستخراج 
املعادن امل�س���تخدمة يف �س���ناعة هذه املعدات، وكذلك تقييم مدي �س���مية امل�اد امل�ستخدمة يف البناء لتخفيف االآثار 

ال�سلبية الناجتة علي م�ستعملي هذه املباين.
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�سكل 22: تكن�ل�جيا البناء امل�ستخدمة ذات االإطار اال�ستدامي

6. النتائج :
مت الت��سل من خالل هذا البحث اإىل جمم�عة من النتائج تت�سمن النقاط التالية:

1- ظهرت العمارة امل�س���تدامة كحل�ل واقعية ذات اأبعاد بيئية واجتماعية وتط�يرية ، حتاكي املجتمع وحتقق متطلبات 
فئاته وكان هذا وا�س���حا يف النماذج البنائية التي قام البحث با�ستعرا�س���ها ، فالعمارة امل�ستدامة هي منهج علمي 
متكام���ل ينظر للمعل�مات ويحللها، وي�اكب التط�رات ويط�ر عليه���ا ، كما يقراأ املجتمع مبتغرياته وطم�حات فئاته 

املختلفة.
2- اإن اال�س���تدامة م���ن املنظ����ر التكن�ل�جي ال يعني التق�قع وتقلي���د التقنيات القدمية والتاريخي���ة والتغني بااللتزام 
ال�س���ارم بالرتاث بل ه� امل�اءمة بني االأ�س���الة واملعا�سرة، بني اجلمال والعقل، بني االقت�ساد والرفاهية مبا يخدم 

فئات امل�ستخدمني وتطلعاتهم واخلطط امل��س�عة.
3- اإن تط����ر العمارة والعمران من املنظ�ر اال�س���تدامي يرجع للتط�ر التكن�ل�ج���ي لتكن�ل�جيا البناء وه� بذلك ميثل 
ا�ستمرارية العالقة بني تط�ر تكن�ل�جيا امل�اد وطرق البناء وبني االأفكار املعمارية املعا�سرة لها ، كما اإن تكن�ل�جيا 
البناء من املنظ�ر االإ�س���تدامي هي امل���راآة التي تعك�ض العالقة التبادلية بني التط����ر الفكري والثقايف للمجتمع وما 

ي�ساحبها من ا�ستخدام اإمكانيات تكن�ل�جية وم�اد بناء. 
4- ومن ثم فاإن التط�رات احلديثة يف التكن�ل�جيا واإمكانية نقل م�س���ادر الطاقة وم�اد البناء املتط�رة �س���اعدت على 
اإيج���اد حل�ل بنائية ب�س���كل مغاير، ولكن الكثري من هذه احلل�ل ت�س���تنزف ك�كب االأر����ض على الرغم من التقنيات 

احلديثة.
5- التحدي الكبري الذي ي�اجه املعماريني واملخططني االآن، ه� اختيار وتعديل التكن�ل�جيا املتط�رة مبا ال ي�ؤثر �س���لبًا 

على البيئية، ويف نف�ض ال�قت يتم تط�ير اأدائية ومتطلبات الراحة يف املبنى املت�افق بيئيًا.

7. الت��سيات:
وت��سى ال�رقة البحثية مبجم�عة من الت��سيات متمثلة فيما يلي :

1- �س���رورة ا�س���تمرارية اإيجاد احلل�ل املعمارية التي ت�س���اير تط�ر التكن�ل�جيا فى كافة املج���االت ، فهي املعربة عن 
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تط�ر العمارة والعمران ب�س���قيهما املادي واملعن�ي وذلك لتجنب اأخطار تل�ث البيئة واأهمية ربط متطلبات االإن�سان 
ببيئته يف نطاق ت�سييد املباين بنظم ايك�ل�جية  وم�اد بناء ميكن اإعادة ا�ستخدامها مبا يعنى التقليل من ا�ستنزاف 

امل�ارد الطبيعية.
2- يجب اأن يت�ازن املبنى ويحقق ثالث مبادئ اأ�سا�سية لتح�سني اال�ستمرار البيئي: 

الت�س���ميم امل�س���تمر، اقت�ساد امل�ارد ودورة حياة الت�س���ميم )الت�سميم، البناء، الت�سغيل وال�س���يانة، اإعادة الت�سنيع 
واإعادة ا�ستخدام امل�ارد املعمارية(.

3- �س���رورة ت�سجيع العمارة امل�ستدامة من خالل روؤية جديدة لتكن�ل�جيا البناء مع االأخذ يف االعتبار تر�سيد اأ�ساليب 
البناء وا�ستهالك الطاقة حيث تعترب اأحد الركائز التي تعتمد عليها جناح التنمية امل�ستدامة يف اأي جمتمع.

4- مراعاة دور تقنية املعل�مات يف حتقيق التنمية امل�س���تدامة يف هذا الع�س���ر الذي حتدد فيه التكن�ل�جيات القدرات 
التناف�س���ية، وت�س���تطيع تقنية املعل�مات اأن تلعب دورًا هاما يف التنمية امل�س���تدامة، اإذ ميكن ت�سخري االإمكانات الال 
متناهي���ة الت���ي ت�فرها م���ن اأجل اإحالل تنمية م�س���تدامة اقت�س���ادية واجتماعي���ة وبيئية، وذلك م���ن خالل تعزيز 

تكن�ل�جيا البناء من اأجل التنمية امل�ستدامة يف العمارة .
5- اإن جمال العمارة امل�س���تدامة والتقنية املتقدمة من املجاالت احلي�ية الهامة لكل فرد يف املجتمع  ويف كل البيئات، 

فيجب زيادة ال�عي االجتماعي مبفه�م اال�ستدامة والتثقيف مبيزات التقنية احلديثة يف جمال البناء.
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Abstract
This research represents the current worldwide interest of keeping the nature and human 
societies on the earth and that follow this of continuity aiming at development which 
enables humans enjoying of natural resources which are abused now. So we should deal 
with the development and progression with understanding insight regarding the time 
factor, also the advanced ways and creative ideas for dealing with natural resources 
require cooperation of all architectural, constructive, planning and searching people 
with the help of authorized persons to focus on the technologies which are especially 
in the field of construction technology.
Regarding to this frame, this search discuss the conclusion of evolution of the 
construction technology from the scope of continuity. This is followed by registration 
of reflections of this technology. On the architecture in the presence of encouragement 
of Sustainable architecture and conservation of energy consumption and this is one 
of the essentials which is necessary for the success of continuous development in any 
society.
The problem of research:
This search discus the effects and reflections of evolution technology of construction 
on the architecture which require getting benefit from this technology and the results 
on the architecture by taking in consideration the effects of sustainable development 
regarding the single and the institutes of society. 
Objectives:
Registration and studying of the directions of the development of the evolution 
technology of architecture from sustainable scope and their reframing architecturally.
So this study aim to, support the role of sustainable technology to reach forming ideal 
system of designing which take in consideration the effects of sustainable technology 
on the future development of construction technology especially in the Arabic world.
Methodology of the research:
This research follows the descriptive method which depends on registration of the 
aspects of development of construction technology from sustainable view and the 
architectural ideas and what join them of technologies which affect the architecture. 
This is to declare the current positions of sustainable reality regarding this development 
and improving the Arabic community. Economically, culturally, technologically and 
naturally.


