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 توظيف التطور التقني التجاه عمارة التقنيات الفائقة 
High-Technology-- التصميم المستدامإطار ضمن . *  

  
  
  
  ***  عقبة فاكوش.د. أ                                                                               ** راما أحمد.م

  
  الملخص

  
 حالياً اتباع أساليب جديدة تسمح بتقديم حلول لمشكالت هدر الطاقة، وعدم كفاءة مبانينا في تحاول معظم الدراسات المعمارية

االستفادة من معطيات البيئة التي بدأت تستنفد من قبل قطاعات الحياة كافة بطريقة عشوائية، وخصوصاً من قطاع البناء الذي 
بمخلفاته الكثيرة، مما يوجب بنظر البحث تأكيد دراسات يستهلك نصف استهالك الطاقة الكلي وحده، ويشكل خطراً عليها 

وتطبيقات البيئة المستدامة بوصفها إحدى مقومات عمارة التقنيات الفائقة التي تتيح توفير الطاقة، وزيادة عمر المبنى وجعله 
  .مالئماً لألجيال القادمة بوسائلها التكنولوجية المتقدمة

 والمعالجات المستخدمة بتقنيات معينة لتسهم في قدرة مبانينا على توفير الطاقة لذلك أراد البحث توضيح أهم األساليب
واالستفادة من المعطيات البيئية من حولها بسرد أمثلة عالمية في هذا المجال وتوضيح أهم التقنيات واألنظمة المستخدمة فيها، 

وأخذها بالحسبان في أثناء عملية التصميم ل ومنتجة لها أحياناً، بغية االستفادة منها، لجعل مبانينا مباني مكتفية ذاتياً بالطاقة ب
المعماري لتأتي بمردود ايجابي على الوضع البيئي االقتصادي والناتج المعماري وتطوره باتجاه إنتاج عمارة محلية بيئية 

  .معاصرة 
  
  

   كفاءة استهالك الطاقة في المباني-التصميم المستدام: الكلمات المفتاحية
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  :مقدمة -1
 االقتصادية التنمية بين الوثيق باالرتباط يعترف العالم دأب

 التقليدية األشكال أن لىع المتخصصون تنبه وقد والبيئة،
 للموارد الجائر االستغالل في تنحصر االقتصادية للتنمية

 كبير ضغط إحداث في تتسبب هنفس الوقت وفي الطبيعية
. ضارة ومخلفات ملوثات من تفرزه لما نتيجة البيئة على
 Sustainable المستدامة التنمية مفهوم ظهر هنا ومن

Development) (فتَ التياحتياجات تلبية "أنهاب عر 
 القادمة األجيال بقدرة اإلضرار دون الحالية األجيال

 والعمل على تأمين الخدمات البيئية احتياجاتها تلبية على
رة األنظمة  قدفيدون التأثير ،واالجتماعية واالقتصادية

تلك  االجتماعية والطبيعية التي تعتمد عليها
 العقد في العالم دول معظم أولت وقد. )1("الخدمات
 وعاتبموض خاصة عناية المنصرم القرن من األخير
 فإن لذلك ونتيجة ،المستدامة والتنمية البيئة حماية

 عن بمعزل تعد لم العصر هذا في العمرانية القطاعات
 التنبه وتم العالم تهدد بدأت التي الملحة يةالبيئ القضايا

 من القطاعات فهذه األخيرة، القالئل السنوات في هاعلي
 الطبيعية للموارد الرئيسيين المستهلكين أحد تعد جهة

 فإن أخرى جهة ومن والطاقة، والمياه والمواد كاألرض
 ينتج والمعقدة الكثيرة والتشييد البناء صناعة عمليات

 والمخلفات والتلوث الضجيج من كبيرة اتكمي عنها
 أبرز من والمياه الطاقة هدر مشكلة وتبقى. الصلبة

 استمرارها بسبب للمباني االقتصادية-البيئية مشكالتال
 األسباب ولهذه. المبنى تشغيل ةمد طوال وديمومتها

 البيئية اآلثار تجاه العام الوعي لتنامي ونتيجة وغيرها
 أن المتخصصين بعض نوه اءالبن نشاطاتل المصاحبة

 في العمرانية القطاعات يواجه الذي األساسي التحدي
 بالتزاماتها اإليفاء على مقدرتها في يتمثل إنما الوقت هذا

 التنمية مفاهيم تحقيق تجاه التنموي دورها وأداء

                                                
  )www.un.org/esa/sustdevموقع األمم المتحدة،  (1

 اإلدارة أن آخرون وأضاف الشاملة، المستدامة
 واحدة ستكون العمرانية المشاريع على البيئية والسيطرة

 في القطاعات هذه في همةمال التنافسية المعايير أهم من
 الدول في نشأت هنا من. والعشرين الواحد القرن

 مألوفة تكن لم جديدة وأساليب مفاهيم المتقدمة الصناعية
 المفاهيم هذه ومن ،ها وتنفيذالمشاريع تصميم في قبل من

 بانيالم"و" الخضراء العمارة"و" المستدام التصميم"
 المتنامي االهتمام تعكس جميعها المفاهيم هذه، "المستدامة

 في االقتصادية التنمية بقضايا العمرانية القطاعات لدى
 واالستغالل الطاقة، استهالك وخفض البيئة، حماية ظل

 على أكبر بشكل واالعتماد الطبيعية للموارد األمثل
 .(Renewable Sources)   المتجددة الطاقة مصادر

  : البحثإشكالية-2

   : البحث منإشكاليةتبرز 

داء دورها التنموي ية عن أعجز منشآتنا المعمار -1
  .الشاملة  تجاه تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة

التي تتيح عدم الدراية باألسس التصميمية والتنفيذية  -2
  .تحقيق عمارة صديقة للبيئة 

3-قدة ينتج  عمليات البناء والتشييد الكثيرة والمع إن
التي والمخلفات الصلبة عنها كميات كبيرة من التلوث 

 بيئية أصبحنا بحاجة لحلها بأقصر مشكالتخلقت 
  .زمن ممكن 

 (Sick Buildings)ازدياد ظاهرة المباني المريضة  -4
أجهزة التي تنشأ من االعتماد بشكل كبير على 

  . التهوية الطبيعية إهمالالتكييف االصطناعية مع 
  :يات البحث وأهدافهفرض -3

تسهم  عمارة التقنيات الفائقة من وجهة نظر الباحثإن 
وتلويث ،في الحد من عملية استنزاف الموارد الطبيعية

، بل تسهم أحيانا في توليد الطاقة،  بمخلفات البناءالبيئة
 ومخزون ورديفة لالقتصاد ، صديقة للبيئةهذا مايجعلها

http://www.un.org/esa/sustdev
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تير وتكلفة الصيانة على  بما تحدثه من توفير للفواالطاقة
  :هي فرضيات البحث لكلذ ،المدى البعيد

تسمح بتقديم حلول للمعوقات ة عمارة التقنيات الفائق -1
واالستفادة من مردودها وتوفير الطاقة ، البيئية

  ).تحسين األداء االقتصادي للمبنى(

2- دمج أساليب التصميم الخضراء إن )Techniques 

Green Design( الذكية نياتوالتق) Clever 

Technology( المبنى اليعمل فقط على خفض في 
بل يخلق بيئة ، تقليل األثر البيئيواستهالك الطاقة 

  .ويحسن أداء الموظفين  ،عمل سارة ومريحة

 في قطاع البناء على التقنيات الفائقةتيار يعمل  -3
والتكاليف المدفوعة على المدى  توفير الطاقة

 في تُدفَع إضافيةأية تكاليف   فإنلذا، الطويل
يمكن استعادتها بسرعة مرحلتي التصميم والبناء 

 التقليدية النظرة في اإلفراط فإن بذلك وبالمقارنة
 يؤدي أن يمكن األولية البناء تكاليف تقليل لمحاولة

 بصورة أعلى طاقة وفواتير رةومهد مواد إلى
  :إلى هدف البحث الذ  مستمر

 اًاتجاهبوصفه  التقنيات الفائقة تجاه  ا أهميةإثبات-1
  .يدعم التصميم المستدام 

 هذا يقدمهاق والوسائل التي ائاستعراض أهم الطر -2
والتصميم المستدام ومحاولة  لخدمة البيئة  االتجاه

  . منها االستفادة عملياً

تسليط الضوء على األضرار التي يسببها قطاع  -3
  .البناء على البيئة 

وتوفير الطاقة في القطاع ستدامة مفهوم اال -4
 :العمراني 

 اإلنشاءات.. الخضراء العمارة.. المستدام التصميم
 قائطر إال هي ما جميعها المفاهيم هذه.. المستدامة

 التحديات تستحضر والتشييد للتصميم جديدة وأساليب
 مختلف على بظاللها ألقت التي واالقتصادية البيئية

صمم وتُنفَّذُ تُ الجديدة فالمباني العصر، هذا في القطاعات
   األثر تقليل في تسهم متطورة وتقنيات بأساليب وتُشغَُّل

 وعلى التكاليف خفض إلى تقود هنفس الوقت وفي البيئي،
   التشغيل تكاليف الخصوص وجه

 توفير في تسهم أنها كما ،)Runing Costs( والصيانة
 تبني عثبوا فإن وهكذا. ومريحة آمنة عمرانية بيئة
 التي البواعث عن تختلف ال العمارة المستدامة وممفه
 بأبعادها المستدامة التنمية مفهوم وتبني ظهور إلى أدت

 تعرف  إذْ،المتداخلة واالجتماعية واالقتصادية البيئية
 بأنها العمارة التي تسعى للتنسيق بين المستدامة العمارة

يكية وعلم  والميكانواإلنشائيةاالختصاصات المعمارية و
 معايير وودمجها مع  ،الخ.....االقتصاد واالجتماع 

 بيئة إلىبهدف الوصول ، الجمال من نسب وظالل
عمرانية مبدعة ومتكيفة مع البيئة والسياقات 

  . )2(االجتماعية

 منذ واالقتصاد البيئة بين فاصلة خطوط هناك تعد لم
 ال بما أكد الذي هوانتشار المستدامة التنمية مفهوم ظهور

 االقتصادي النمو استمرارية ضمان أن للشك مجاالً يدع
 واستنزاف البيئة تهديد ظل في يتحقق أن يمكن ال

العمارة مما هيأ لظهور مفهوم . الطبيعية مواردها
بأنها حركة أو تيار في  التي تعرف  الخضراءالمستدامة

وتصميمها  األبنية إلى  إنشاءالعمارة المعاصرة تهدف 
 تقليل في الحسبانم البيئة مع األخذ بأسلوب يحتر

استهالك الطاقة والمواد والموارد مع تقليل تأثيرات 
وتعظيم االنسجام مع ،  البيئةفيواالستعمال  اإلنشاء
  .)3 (.الطبيعة

                                                
2 )Bennetts,Radford,Williamson،2003،14ص(  
  )64ص ،2003،وزیري( 3
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 البيئة بين الوثيق االرتباط هذا وتتبنى تعززوهي 
 نشاطاتال تأثيرات أن ذلك في والسبب واالقتصاد،

 واضحة اقتصادية أبعاد لها البيئة في يوالمبان العمرانية
 في يتسبب الذي الطاقة فاستهالك صحيح، والعكس
 المباني بظاهرة وثيق ارتباط له الكهرباء فاتورة ارتفاع

 أجهزة على أكبر بشكل االعتماد من تنشأ التي المريضة
 وهذا الطبيعية، التهوية إهمال مع االصطناعية التكييف
 اإلضاءة على أوحد بشكل ماداالعت على ينسحب الكالم

 إلى يقود مما الداخل من المبنى إلنارة االصطناعية
 الفوائد من يقلل الوقت نفس وفي الكهرباء فاتورة زيادة
 في تدخل الشمس أشعة كانت لو فيما والصحية البيئية
 اأم. طويلة وقاتأل. المبنى داخل إلى األوقات بعض
 في يتسببف المشروع يذتنف أثناءفي  البناء مواد في الهدر

 البيئة تلويث إلى الوقت نفسه في ويقود إضافية تكاليف
 البيئية والمعالجات الحلول فإن وهكذا. المخلفات بهذه
الوقت  في تقود الخضراء المستدامة العمارة تقدمها التي
 على لها حصر ال اقتصادية فوائد تحقيقإلى  نفسه

                                     .والمجتمع الفرد مستوى
 مستوى على البناء صناعات فإن التقديرات بعض حسب
 األولية المواد إجمالي من%) 40 (نحو تستهلك العالم

)Raw Materials(  حونب االستهالك هذا ويقدر) 3 
 المتحدة الواليات في. سنوياً األطنان من) مليارات

 اليإجم من%) 65 (وحدها المباني تستهلك األمريكية
 في وتتسبب ، جميعهابأنواعها للطاقة الكلي االستهالك

  .الزجاجي البيت نبعاثاتا من%) 30(

 الخضراء المستدامة العمارة ممارسات دمج أهمية إن
 العمارةكتاب  يشير إذْ وواضحة، جلية هاوتطبيقات

 الماء إمدادات سـدس تستهلك المباني أن إلى الخضراء
 الوقود وخُمسين الخشب، اجإنت وربع العالم، في العذب

 غازات نصف تنتج الوقت نفسه وفي. المصنعة والمواد
 البيئة مساحة بأن ويضيف الضارة، الزجاجي البيت

 ستتضاعف العالم في)  Built Environment  (المشيدة
. قادمة سنة 40- 20 بين تراوح جداً وجيزة ةمد خالل
 عمرانيةال المباني إنشاء عمليات من تجعل الحقائق وهذه

 للطاقة استهالكاً الصناعات أكثر من واحدة هاوتشغيل
 كفاءة عدم عن الناتج التلوث أن كما. العالم في والموارد
 ناتجة األصل في هي عنها الصادرة والمخلفات المباني

 التي والمخلفات فالملوثات للمباني، السيئ التصميم عن
 يةعرض نواتج سوى ليست بالبيئة كبيرة أضراراً تلحق

)By-Products ( وتشييدها مبانينا تصميم لطريقة 
                      الحيوية األنظمة تصبح وعندما وصيانتها، وتشغيلها

)Bio-System (؛الملوثات لهذه نتيجة صحية غير فإن 
                .للمستخدمين آمنة غير بيئة وجود يعني ذلك

 العام والقلق البيئية والمخاوف للطاقة العالية التكلفة إن 
 بالمباني المقترنة" المريضة المباني "ظاهرة حول

 ساعدت جميعها ات،يالسبعين عقد في المغلقة الصندوقية
 المستدامة العمارة لحركة البداية قفزة إحداث على

 هو" االقتصاد" فإن الحاضر الوقت في اأم. الخضراء
 اميمالتص نحو والتوجه التحول على الرئيس الباعث

  .خضرة األكثر والمباني

 هذا في  (Steven Winter Associates) مكتبيشير 
 مباني تصميم في الراغبين زبائنه أن "إلى الصدد

 ويدركون يرون ألنهم الطلب، من بكثير أكثر خضراء
 الحصول سبيل في تُنفَقُ التي األموال من الهائلة الكمية
 استثماريا ئداًعا يريدون فهم ومن ثم مبني، ما شيء على

                    ".لذلك مجزياً
 على يراهنون الخضراء المستدامة للعمارة المؤيدون

 مبنى حالة في. االتجاه لهذا الكثيرة والفوائد المنافع
 أساليب إدماج فإن -  المثال سبيل على - كبير إداري

 يعمل ال المبنى في الذكية والتقنيات  الخضراء التصميم
 البيئي، األثر وتقليل الطاقة استهالك خفض على فقط

 الصيانة، وتكاليف اإلنشاء تكاليف من يقلل أيضاً ولكنه
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 ملكية قيمة من ويرفع ومريحة، سارة عمل بيئة ويخلق
                        .اإليجارالمبنى وعائدات 

 على يعمل البناء قطاع في األخضر التيار فإن وهكذا
 مسح ففي الطويل، المدى على الطاقة تكاليف توفير

 في الخضراء المباني من) مبنى 99 (على أجري ميداني
 بنسبة أقل طاقة تستهلك أنها وجد المتحدة الواليات

 أي فإن لذا. المماثلة التقليدية المبانيب مقارنة%) 30(
 يمكن والبناء التصميم مرحلتي في تُدفَع إضافية تكاليف

 في اإلفراط فإن بذلك ةوبالمقارن. بسرعة استعادتها
 يمكن األولية البناء تكاليف تقليل لمحاولة التقليدية النظرة

 بصورة أعلى طاقة وفواتير رةومهد مواد إلى يؤدي أن
                           .مستمرة

 علـى  فقط مقصورة ليست الخضراء المباني فوائد ولكن
 ضـوء  فاستعمال المباشرة، واالقتصادية البيئية الجوانب

 المثال سبيل على – المكاتب عمارات في الطبيعي النهار
 فهـو  التشغيلية الطاقة تكاليف من يقلل أنه فضالً عن  –

 الدراسـة  وجـدت  فقد إنتاجاً، أكثر العاملين يجعل أيضاً
 بجامعـة  البيئي النفس علم في المتخصصان أجراها التي

ــشيغان  أن ) Stephen Kaplan )-Rachel    ميت
 طبيعيـة  مناطق على إطاللة لهم تتوفر الذين الموظفين

 إحدى أيضاً. العمل تجاه أكبر ارض أظهروا مكاتبهم من
 Lockheed الفـضاء  مجـال  فـي  العاملـة  الشركات

Martin) (بنـسبة  هبطـت  الغيـاب  نسبة أن لها نتبي 
 مبنى إلى) موظف 2.500 (بنقل قامت أن بعد%) 15(

 االقتصادي مردودوال كاليفورنيا، في حديثاً منشأ أخضر
 اإلضافية المبالغ عوض اإلنتاجية معدل في الزيادة هلهذ
. فقـط  واحد عام خالل المبنى تشييد أثناء  في أنفقت التي

 الطبيعي النهار ضوء استعمال فإن   ،ه نفس المنوال وعلى
 المبيعـات،  حجـم  رفـع  إلى يؤدي التسوق مراكز في

 لمبـاني ا تقنيات في المتخصصة االستشارية فالمجموعة
 ومقرها) (Heschong Mahone  الطاقة في الكفاءة ذات

 بنـسبة  أعلـى  كانـت  المبيعات أن وجدت كاليفورنيا،
 مـن  إضاءتها تمت التي التسويقية المخازن في%) 40(

  ).  (Skylights السقف فتحات خالل
  :اتجاه عمارة التقنيات الفائقة-5

 في  داعواإلبهو اتجاه معماري نشأ بفعل الحاجة للتغيير        
ات من القرن الماضي كوليد لمرحلة الحداثة فـي         يالستين

يسعى لتحقيق نتاج معماري منصهر     ،  مرحلتها المتأخرة 
ومستفيد من نجاحات    ،بتأثيرات التقدم العلمي المتسارعة   

  عاليـاً   نمط من البناء يحقق حضوراً     إلنتاجالتكنولوجيا  
ـ   كبيـراً  ماراًثواسـت  ،للتقنيات البنائية العالية   صائص  لخ

المواد وصفاتها لتحقيق أكبر قدر ممكن مـن المرونـة          
    تسعى لخدمة  المبنى أشبه بآلة متطورةوعد، والشفافية

  )4(الهدف األول للعملية التصميمية  وهو الوظيفة
وقد قوبلت طروحات هذا التيـار بـسهولة مـن قبـل            

 مناطق جغرافية متباينـة     إلىمصممين مختلفين ينتمون    
 تعميقسهم هذا كله في أوقد ،  فية متنوعة ذات خلفيات ثقا  

أحد بوصفها  حضوره في الممارسة المعمارية المعاصرة      
همـة فـي المـشهد المعمـاري        مالتيارات المعمارية ال  

هذا عدا اعتماده بصورة مباشـرة وصـريحة        ،  العالمي
مما جعـل منـه     ،  مستجدات النجاحات التقنية   على آخر 

يترجم  الناس جميعاً  قبل   من ومقبوالً شائعاً  معمارياً اراًتي
المعـدن  مـن    هذا االتجاه تصاميمه بمواد هـي غالبـاً       

وتواكـب  ،    الـصناعي   باإلنتـاج والزجاج التي ترتبط    
وسـرعة الفـك    ،  التكنولوجيا من حيث الخفة والمقاومة    

من أهم رواد   ،  وتخدم مبدأ مرونة االستخدام   ،  والتركيب
 ،)6(رينـزو بيـانو   ، )5(نورمان فوسـتر  : هذا االتجاه   

  .)7(يتشارد روجرزر

                                                
4 Rattenbury,Beven,Long(ArchitectsToday, 

Laurence King Publishing),2006,page 34 
فوستر في مدینة  ولد )Foster Norman(  نورمان فوستر 5

 قسم العمارة  ودرس في جامعة مانشستر1935مانشستر في إنجلترا 
-1956 –1961.     



  ضمن إطار التصميم المستدام- -High-Technologyتجاه عمارة التقنيات الفائقة توظيف التطور التقني ال

 234 

 :  من كتاب فقد استنبط السما أما 
High Tech: The Industrial Style and Source 

Book for The Home 
 ، Slesin  Suzanneالذي كتبه المصممان والصحفيان

Joan Kron    
ح من خالل مئات  الذي وض1978//في تشرين الثاني 

 األشياء الصور كيف أن المصممين أخذوا يوظفون
   عمارتهم إنتاجالصناعية والكيماوية في 

   :اآلتيةتقنيات الفائقة بالنقاط وتبرز سمات اتجاه ال

االعتماد بصورة واضحة وصريحة على آخر  -1
مستجدات النجاحات التقنية في مجال مواد البناء 

  .وتوفير الطاقة 
 والمبالغة في أهميتها اإلنشائية العناصر إبراز -2

 .ومقاساتها

3- آلة تتطور بتطور - حد كبيرإلى-المبنى  عد 
 .أدائها التقني والتكنولوجي

 اً مكثفاستخداماً المعدنية اإلنشائيةاستخدام البنى  -4
التي توضع في خدمة   الحديثةءاالكتساومواد 

تحقيق أهداف المبنى وتطبيق أسس اتجاه عمارة 
 .التقنيات الفائقة

5- للبناء  الجانب الوظيفي النفعي هو الهدف األولعد 
  .بعيدا عن الرمزية والزخرفات

تحقيق مبدأ المرونة وشمولية الفراغ من خالل  -6
، استغالل خصائص مواد البناء بالشكل األمثل

وقدرته على التأقلم ، وذلك لتحقيق ديناميكية المبنى
  .يةفمع المتغيرات الوظي

الشفافية واالنسجام مع المحيط من خالل احترام  -7
حات واسعة من المواد الموقع واستخدام مسا

 .الشفافة

                                                                      
  الطلی ان م ن   لمعماریینامن أشھر ) Renzo Piano(  رینزو بیانو6

 .إیطالیا1937 أیلول 14موالید 
الب    ارون (، )Richard Rogers(  ریت   شارد ج   ورج روج   رز    7

معماري بریطاني م شھور   ) 1933تموز  / یولیو 23ولد بـ   ) (روجرز
  .و الوحشیة، میِمھ التي تنتمي لطرز الحداثة و الوظیفیةبتصا

 صورة صريحة عن وإعطاءتحقيق مبدأ التعبيرية  -8
 المستخدم وعن االستخدامات اإلنشائيالنظام 

من خالل التكوين ، الوظيفية للمبنى وآلية الحركة
 .والواجهات

للمبنى والسعي لتوفير الطاقة   تحقيق استدامة اكبر -9
ق واستغالل ائواتباع أحدث الطر، الصناعية
 . المواد المختلفة لهذا الغرض إمكانيات

تيح االستفادة بنسبة كبيرة تتصميم المبنى بطريقة  -10
الخ .... وتهويةإنارةمن الطاقة الطبيعية من 

وتحقيق بيئة صحية ، لتعزيز مبدأ االستدامة
  .للعمل

  :عمارة التقنيات الفائقة كاتجاه معماري بيئي 5-1

أنه ات الفائقة رأينا من خالل سرد سمات اتجاه التقني
والستغالل الطاقة ، يسعى لتحقيق استدامة أكبر للمبنى

 مقاييس جديدة تقنيات الفائقةال طلقت عمارةأ إذْ، الطبيعية
حيث احتلت النواحي البيئية جانبا ، في االنجاز البيئي
 وذلك باالستفادة من المعطيات ، كبيرا من االهتمام

 والمقدرة على سهالوقت نففي البيئية للمناخ ومقاومتها 
 واستخدامها لجعل المباني مالئمة ، التكيف معها

 وأصبحت ، للعناصر البيئية للمناخ في البيئات المختلفة
تتكيف مع الظروف السائدة من خالل تكوينها المعماري 

 واستخدام التقنيات المتاحة لتوفير ،  التقنيواإلنشائي
  :ومنها  الطاقة

عملية العزل الحراري ف المضاعفة في واستخدام السق -
   .قاسية المناخفي البيئات 

استخدام الجدران المضاعفة لخلق دورات هوائية  -
 .هبوب الرياح الموسميةفهم حركة إلى  مناسبة استناداً
  "”jean Marie Tjibaou center  كما في مركز

 معالجات تقنية لتأمين تصريف مياه األمطار إيجاد -
 New"من مادة  ءإكساأنابيب وحشوات باستخدام 
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Brien"  االستغناء عن الطريقة التقليدية في إلىأدت 
  .التصريف

تأمين النهوية الطبيعية باستخدام نظام تكييف الهواء  -
أو أساليب أخرى كمكعب يدور ضمن ، الطبيعي

 .مكعب آخر

موصولة بأجهزة كمبيوتر تتغذى  استخدام مرايا -
 اإلنارةوببرامج زمنية شمسية لتأمين الطاقة الحرارية 

 إطفاءكما تؤمن هذه األنظمة ، الزمة داخل المبنىلا
 عند الحاجةاألضواء بشكل أوتوماتيكي 

وذلك ،  تعدد الطبقات في الغالف الخارجيأاعتماد مبد -
 .المعزول بفراغ هوائيكاستخدام الزجاج المضاعف 

كما في مركز الفيصلية استخدام نظام تخزين الثلج  -
 Commerzوفي مبنى ، ةمن الطاق % 40 يوفَّرحيث 

Bank  خالل العام من الطاقة  % 60 حيث وفر مقدار
 في مبنىواعتماد مبدأ االكتفاء الذاتي بالطاقة ، الواحد

Stag  Reich على تجديدها  باعتماد مصادر قادرة
تخزين و،  طاقة تبريدإلىوتحويل الطاقة المتبددة 

 .الباقي تحت األرض للشتاء 

طبيعية غير المباشرة والمنعكسة  الاإلنارةتطبيق فكرة  -
 .ف بواسطة أسطح عاكسة ومن السق

 ومستوياته اعتماد طريقة األقنية المتخللة لطبقات البناء -
 )8 (. الطبيعية اإلنارةلتأمين األفقية والشاقولية 

استخدام فتحات سقفية على شكل مربع يدور ضمن  -
 . كلّه فراغات المبنىإلىمربع لتأمين دخول الضوء 

  تسمح بانتشار الراضية فراغات في ذتنفي -
 .من خاللها الطوابق السفلية الضوء في 

                                                
 انعكاس  ا بیئی  ا  High-Techعم  ارة التقنی  ات العالی  ة  ، رب  ا،عكفل  ي.8

جامع   ة ، ومعماری   ا لتط   ویر عمارتن   ا المحلی   ة، أطروح   ة ماج   ستیر  
  .22...... 18ص ،2002 ،تشرین، كلیة الھندسة المعماریة

 وتقنيـات   مزاوجتهـا  بعد مواد البيئة المحلية     معالجة -
 Pader Pio“كما في كنيسة  ،في تناغم مبدعالعصر 

pilgrimage”  وفـي  ، دم الحجرخحيث است في ايطاليا
  .باستخدامه الخشب  "”jean Marie Tjibaou مركز

من أهم األنظمة المستخدمة في أسلوب التقنيات 5-2
  :الفائقة 

  :Photovoltic Systemنظام الفولتيج 

في هذه العناصر قدمت أول دراسة عن  1991في عام 
وحتى  ،  Synergy Façadeالواجهات حسب النموذج 

من خالل  كان قد استخدم هذا النموذج 1995عام 
  .أربعين واجهة

تسمح بوحدات من النماذج قدمت مجموعة  1995عام 
  .2,100mm*3,500أكبر 

نماذج معظمممكن في نظام الفولتيج  استخدام إن 
المزدوج والمتعدد بما يتضمن التزجيج واجهات ال

  .والكاسرات الشمسية ، الطبقات

  
 )www.eng-emc.com :المصدر( )1(الشكل 

http://www.eng-emc.com
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  )www.eng-emc.com :المصدر( )2(الشكل 

  :Solar Cellsالخاليا الشمسية 
هي سلسلة من الخاليا الكهربائية المشحونة والتي تشكل 

 إلى ألشعة الشمس  مباشراً يؤمن تحويالً شمسياًَنموذجاً
 من األلمنيوم بإطارقد تكون هذه الخاليا مرفقة . كهرباء

لوضعها على  إطارمن أجل توضع حر أو دون 
 كما أصبحت قابلة للدمج،  والجدرانفووالسقالواجهات 

حت تستغل لخلق وأصب، بعازل حراري وصوتي
  .واجهات ملونة أيضاً

  
 )www.eng-emc.com :المصدر) (3(الشكل   

 
 )www.eng-emc.com :المصدر ()4(الشكل 

 في التجاه التقنيات الفائقةأهم األمثلة التطبيقية  -6
 :مجال التصميم المستدام وتوفير الطاقة 

 – برلين )Reich Stag( مبنى البرلمان األلماني -6-1
  :ألمانيا

 كونهمن  أكثر أهمية وروعة يعد هذا المبنى مشروعاً
عام  بني للمرة األولى وقد،  األمة األلمانيةإلىيرمز 
 ثم الحرب ثانياً، وقد تخرب بسبب النار أوالً،  م1884

في  من ارتفاعه  مترا76ً خسر المبنى م1954ففي عام 
بناء مجلس الشعب  لترميموفي طلب ، قبته المشهورة

          ربح المعماري نورمان فوستر وإعادة تأهيله األلماني 
)Norman Foster( هذه المهمة.  

وظيفة ، م1999م لينتهي عام 1993تنفيذ المبنى عام  بدأ
بالطاقة   ذاتيامبنى مكتٍفمجلس لنواب الشعب المبنى 

 إلىمما يقود على تجديد الطاقة باستخدام مصادر قادرة 
وهو العنصر األقوى الذي أعطى قتصادية المبنى ا

  .فوستر الحق كي يفوز بالتكليف 

  
  مجسم للبرلمان )5(الشكل 

 )   phillip jodidio ،sirNorman Foster ،parisالمصدر(

 
 1996 أثناء التنفيذ أواخر عام في المشروع)6(الشكل 

    ) phillip jodidio ،sirNorman Foster ،parisالمصدر(

http://www.eng-emc.com
http://www.eng-emc.com
http://www.eng-emc.com
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ـ  بإعادةبدأ العمل م 1993ي عام ف  New (ـ تـرميم ال

German Parliament(  بأحد أهـم اقتراحـات   وتغطيته
  فوستر وأكثر أعماله المكلف بها 

نورمان فوستر تصميم قبـة مـساحتها       وضع المهندس   
 يراعي المنطـق    بإنشاءتغطي المبنى   متر مربع   33000

  .والعقل وشروط البيئة 
الطاقـة  على   بصورة أكبر اعتمد المهندس في التصميم     

 تولد قدرا من الحرارة أكثر ممـا هـو          إذْ إنَّها الشمسية  
  لى أين تذهب تلك الحرارة ؟إف..الزم

ئية في المبنى بحرق زيت بذور تقوم مولدات كهربا
بتحويل الحرارة تقوم آالت امتصاص الحرارة و، القطن

 تبريد كما تخزن الحرارة غير المرغوب إلىالضائعة 
على عمق أكبر ت األرض ح تلصيف عميقاًفي ابها 
  . من ارتفاع برج ايفل قليالً

 في الشتاء على شكل مصدر حراري حر تُستَرجع
  .حيث تبقى مستقرة تحت األرضمجاني 

لم يعد محطة  الرايخستاغ إذْ إنهذه العملية بالغة الفعالية 
بل هو  محطة الطاقة لمجمع المباني توليد الطاقة 

الذي يحيط به ويؤمن الطاقة الالزمة رة  الكبيةالجديد
لمبنى بحجم يبلغ ثالثة أضعاف حجم مبنى الرايخستاغ 

  .طاقة المدينة  عن شبكة وهو مستقل تماماً، نفسه
،  يلبي احتياجاته الخاصة إذْ إنَّهوهذا النظام فعال

 إلىتعود وهو يولد طاقة زائدة ، واحتياج المباني حوله
بالظروف تخدام الزيت النباتي ويرتبط اس، الشبكة العامة

التي اعتمدت على المولدات السائدة في ألمانيا الشرقية 
 )9 (. كوقود على زيت النباتاتاعتماداًالتي تدور 

وجود أهميته إلى  نظراًمما نال استحسان االقتصاديين 
ضمن المجمع رغم حقيقة وجود فراغ مبان مستقلة 
  . ضمن الرايخستاغ ةومساحة زائد

                                                
9 - Phillip jodidio, sir Norman Foster ،paris, 1997. 
page141 ……..page145. 

 
 

 
 قبة البرلمان  واجهة ومقطع في )7(الشكل 

   ) phillip jodidio ،sirNorman Foster ،parisالمصدر( 

وقد كونت أعطيت في التصميم أولوية للتهوية الطبيعية -
 تسمح إذ، جملة النظام من  مهماًتركيبة السطح قسماً

 للضوء الطبيعي أن يشق )القبة(شفافية الغطاء الملتف 
دوارة يسيطر عليه بوجود واقية سقفية  بعد أن )طريقه
دون كسب  الحجرة الرئيسية إلى الطبيعية اإلنارةتؤمن 

 جانب نظام سحب إلى داخل الغرفة إلىحراري شمسي 
  . بذلك عن المنور الشمسي نياًغوتبديله مستالهواء 

كجزء من فوتوفولتيج تحوي خاليا هذه التركيبة للسطح 
  بصرياًفافة تقدم دعماًالقبة الشعدا أن  ،نظام الطاقة

 خلق اتصال فيالذي تساعده الرامبات الحلزونية للشعب 
  مباشر مع النواب 

ق في مبنى ائه بتطبيق هذه الطرإنَّ: "يقول فوستر
في برلين أمكن تقليل متطلبات المبنى إلى حد  البرلمان

 ،أكثر مما يستهلك  ينتج من الطاقة أصبح فيه المبنى
  المبنى يستخدمإنيل التلوث إذ وهكذا أمكن أيضاً تقل

 البترول  الزيوت النباتية وهي مصدر متجدد بدالً من
 وهي في تناقص ،التتجدد والفحم وهي مصادر

 )10(".مستمر

                                                
10 - Bettella, Andrea .Foster Associates Resent 
Works -ArchitectUral Momographs. No.20 pagr 46. 
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وأدى ذلك إلى تقليل إفرازات البناية من ثاني أكسيد 
  .٪94الكربون بنسبة 

وبهذا الشكل أصبح الرايخ ستاغ محطة الطاقة لمجمع 
مع العلم أنه ، الكبيرة الذي يحيط بهجديدة المباني ال

 وهذا النظام فعال ،  عن شبكة طاقة المدينةمستقل تماماً
 احتياجاته الخاصة واحتياج المباني حوله ه يلبينَّأل

  . الشبكة العامة إلىتعود وطاقة زائدة 

  

  
  حكروكي ومجسم للقبة المقتر)8(الشكل 

   ) phillip jodidio ،sirNorman Foster ،parisالمصدر(

    انكلترا – لندن –مبنى بلدية لندن  6-2
يهدف ،يقع المبنى على الضفة الجنوبية لنهر التايمز

 أن يكون المبنى حلقة وصل في إلىالتصميم المقترح 
صمم من .سلسلة المعالم الجذابة التي تطل على النهر 

  .قبل المعماري نورمان فوستر 
لغ مساحة المبنى تب 2003-1998   اإلنشاءتاريخ 

   . مربعة تتوزع على عشرة طوابققدماً  185حون
الفراغ الرئيسي في المبنى هو غرفة االجتماعات في 

ولها ، شخص200 ـتتسع ل، الجانب الشمالي للمبنى
لتترك باقي المساحات ، شرفة تطل على نهر التايمز

 هذه إذْ إن، لمكاتب الموظفين وأعضاء المجلس البلدي

 وغرف ،  الشمالات مفتوحة فيعي قاالمكاتب ه
  .منفصلة في الجنوب

ا الثامن أم ،يحتوي الطابق األرضي على مقهى ومخازن
ا التاسع أم، ففيه مكاتب رئيس البلدية وموظفيه المساندين

) غرفة معيشة لندن(فيه فراغ كبير مفتوح يعرف باسم 
 200 األخرى ويستوعب نشاطاتيستخدم للمعارض وال

  .شخص

  
   مبنى بلدية لندن GLA )9(الشكل  

(www.great buildings.com: المصدر(  
- مبنى إن  GLA هو ثمرة الذي يضم بلدية لندن الكبرى

تقنيات وضع النماذج المبرمجة الحديثة يحتوي شكله 
على أويع حجم داخلي مع أصغر مساحة المعقد 
 ذلك صمم الفوالذ والزجاج بشكل فضالً عن، خارجية
  .تقاط نور الشمس مائل الل

صمية  المبنى بهذا الشكل ليقلل المساحة السطحم
  ، المعرضة ألشعة الشمس المباشرة

مرة من مساحة مكعب 25فمساحة سطحه هي أقل ب
   .من الفراغ ه نفسيشغل الحجم 

 الوراء عن طريق إلىيميل من الناحية الجنوبية  -
بروز كل طابق عن الطابق الذي تحته وذلك لتوفير 

  .التظليل للمكاتب
  .تتمتع المكاتب والقاعات بتهوية طبيعية 
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  )10(الشكل 
 

(www.great buildings.com: المصدر(  
- نتيجة   استهالك المبنى للكهرباء قليال جدايعد

 من المياه بدالً، الستخدام المياه الجوفية الباردة من اآلبار
ماء من  يستخرج الإذْ، المبردة لتكييف الهواء في المبنى

، خالل قناتين من المياه الجوفيه ويستخدم لتبريد المبنى
وهذه تقنية موفرة ، وبعدها يستخدم لتنظيف الحمامات

لذلك فالمبنى يستخدم ، للطاقة التي تستهلكها المبردات
لهذا الغرض ربع الطاقة المستهلكة من قبل مبنى آخر 

 يستخدم نظام التبريد الخاص إذْ،  نفسهابالمتطلبات
 جوفية باردة تضخ عبر آبار متعددة يصل المبنى مياهاًب

  ..م تحت المبنى )125 (إلىعمقها 

  
  )11(الشكل 
  

(www.great buildings.com: المصدر(  

  
  

  
 )12(الشكل 

(www.great buildings.com: المصدر(  

  
 )13(الشكل 

(www.great buildings.com: المصدر(  
  :الضوئية  التكنولوجيا  -

لواح كهروضوئية على سطح المبنى تحول  أتُثبت
  . كهرباءإلىالضوء 

هذه األلواح بفضل خالياها الكهروضوئية كفيلة بأن 
 تكون فيها السماء مليئة تعمل حتى في األيام التي

  .بالغيوم
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، تتكون الخلية السابقة من خليتين أو أكثر من السيليكون
تجتمع الخاليا الكهروضوئية مع بعضها كي تشكل 

، حة الكهروضوئية التي تشكل اللبنة الرئيسية للنظاماللو
ترتبط هي مع بعضها لتعطي النتيجة الكهربائية 

 كهرباء بقوة عادية إلنتاجتستخدم هذه النظم ، المرجوة
تستخدم لتشغيل معدات كهربائية مثل أجهزة كمبيوتر 

   .واإلضاءة
  : هذه التكنولوجياميزات

طاقتها من مصدر تستمد ، نظيفة وآمنة واقتصادية -1
 .الينضب 

، لغاز ثاني أوكسيد الكربونالينتج منها أي انبعاث -2
 إلى– خالل عشرين عاماً –طن 1فهي تقلل منه من 

  . بالونات 3 لءما يطفي لم
  . ق ائطرال ها منصيانتها بالحد األدنى مقارنة بغير -3
 كل ماتشكل خطوة ايجابية نحو مستقبل مستدام  -4

بنية البيئية الحديثة األ أبرز نى منسبق جعل هذا المب
   .الفائقة عمارة التقنيات إلىالتي تنتمي 

 
  )14(الشكل 

www.greatbuildings.com  

  
   GLA   -)15(الشكل 

(www.great buildings.com: المصدر(  

 :االهتمام المحلي بموضوع التصميم المستدام -7
رة تنامى االهتمام في سورية في السنوات العشر األخي

 نتيجة ازدياد الحاجة وذلك، بموضوع التنمية المستدامة
التي اليتناسب مردود   جميعهانواع الطاقةوتسارعها أل

مع العلم أن ، في الحاجة مع هذه الزيادة مصادرها طرداً
هذا لمصادر الطاقة قد عزز االستغالل غير المدروس 

  .التفاوت بين الحاجة والمردود 
المؤتمر  :كس هذا االهتمام من أهم النشاطات التي تع

وفق معايير  الطلب المستقبلي سد(الوطني للطاقة 
الذي افتتح في قصر األمويين  )التنمية المستدامة

بمشاركة عدد  )11( -2010  3-13يوم السبت للمؤتمرات
، والخبراء المحليين، من الجهات الوطنية المختصة

ن الخروج م رأى المؤتمر أن وقد، وكبار المستهلكين
حالة النقص والطلب على الطاقة والدخول في حالة 

فر للطاقة يحتاج إلى تغيير في هيكليات وإدارة اتو
وحوكمة وأسلوب العمل في هذه القطاع بشكل عام الفتاً 

من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن السيناريو المعد 
 لم 2030لعرض والطلب على الطاقة حتى إلى ابالنسبة 
 احتماالت القفزات النوعية في طبيعة بانبالحسيأخذ 

الطلب والعرض واحتياجات االقتصاد السوري التي 
  .ستحصل خالل السنوات القادمة

معدالت  أنه من المتوقع ارتفاع إلىوأشار المؤتمر 
،  بالمئة سنويا5ً- 4ر5الطلب على الطاقة بما ال يقل عن 

البالغ  ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة األولية ومن ثم
 مليون طن مكافئ نفط سيتضاعف في 24 نحوحالياً 
 مشيراً 2030 وسيبلغ ثالثة أمثاله في عام 2025عام 

إلى أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة في مجال 
ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها والبحث 

  .عن مصادر طاقة بديلة

                                                
11 www.champress.net 

http://www.greatbuildings.com
http://www.champress.net
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سية ورقة أساتضمن المؤتمر عدة أوراق عمل منها 
 األول حول الطلب على الطاقة حتى ،لفة من جزأينؤم

 والثاني حول التزود األفضل بالطاقة حتى 2030عام 
  .العامذلك 

على وتتركز محاور المؤتمر الذي استمر يومين 
 الطلب على الطاقة واقتصادياتها ومصادر وعاتموض

التزود بها وترشيد استخدامها واإلمكانات البشرية 
ع الطاقة في مؤسسات الدولة وسبل والبيئية وواق

 الحديث عنوتناولت ورقة العمل األولى ,المحافظة عليها
تطورات الطلب على الطاقة والتزود األفضل حتى عام 

2030 الدراسة التي قامت بها اللجنة الوطنية نت بي
   لى  إ2007  من سنواتلدراسات الطاقة خالل ال

 2005ترة من  الطلب على الطاقة خالل الفن أ2009
حو ن إلى مكافئ مليون طن 15 سينمو من 2030 إلى
 يقارب سنوي مليون طن مكافئ بمعدل نمو وسطى 55

 بالمئة لينمو الطلب النهائي على الطاقة 5ر3من 
 تيرا واط ساعى 27 الدراسة منسنواتالكهربائية خالل 

 وسطي   تيرا واط ساعي ما يقابل معدل نمو 126 إلى
  .بالمئة 6.3 سنوي يصل إلى 

 األبنية قطاع في ورقة عمل الطلب على الطاقة وعدت
 المنزلي والخدمي يعد المستهلك األكبر األبنية قطاع أن

 يشغلها التي المساحة الطابقية الوسطى ؤديللطاقة فيما ت
 تقدير في فيه هماًم  هذا القطاع دوراًفيالفرد الواحد 

  مربعاًتراً م25 ي تساوالتي للطاقة النهائياالستهالك 
 كل متر في  سنوياًمكافئ كيلوغرام نفط 14وباستهالك 

 للكهرباء النوعي ارتباط نمو االستهالك إلىمربع مشيرة 
 التجهيزات المنزلية بنمو حصة كل منزل من الناتج في

 مما يتطلب ؛ مع تحسن مستوى الدخليجمالالمحلى اإل
يد العمل على وضع العديد من اإلجراءات المتعلقة بترش

استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها كالعزل 
 الموفرة للطاقة وتوسع األجهزة واستخدام ،الحراري

استخدام تسخين المياه بالطاقة الشمسية وترسيخ ثقافة 
  .  من الحياة اليوميةترشيد استهالك الطاقة وجعلها جزءاَ

أهمية العمل على ترسيخ ثقافة في الختام  المؤتمروأكد  
 مختلف القطاعات في استهالك الطاقة ونشرها ترشيد

المستهلكة للطاقة من خالل استخدام وسائل السخانات 
الشمسية والعزل الحراري واعتماد أساليب الري الحديث 
ووسائل النقل الجماعي والتركيز على الطاقات المتجددة 

 يقلل االعتماد على مصادر الذيواستثمارها بالشكل 
  . الطاقة التقليدية

التقنيات الجديدة استخدام تجربة محلية تعكس  7-1
  : ضمن مجال التصميم المستدام وتوفير الطاقة

 مشروع سكني بيئي اقتصادي - .......سكنى الغد
  :- اجتماعي
 هو مشروع سكني متكامل وجد حالً ”سكنى الغد“مشروع 

 الطاقة، وتكاليف الحياة الباهظة، لمشكلة السكن وانحسار
للبحث عن   ينتج طاقته بنفسه دون الحاجةبمشروع مستدام

 موارد للطاقة عن طريق سلسلة من المعالجات الحيوية،
إذ تقوم فكرة المشروع على إنشاء  محكمة، ضمن حلقة

سكنية تعتمد على الطاقة الشمسية في توليد التيار  وحدات
معالجة متتابعة لمعالجة   وعلى محطات، الكهربائي والتدفئة

صالحة لسقاية المزروعات المقامة ضمن المياه وجعلها 
بالستيكية طابقية، تنتج سالت غذائية متكاملة تكفي  بيوت

  . سكان الوحدات السكنية

  
  )16(الشكل 

 )www.shababsyria.org:المصدر( 

http://www.shababsyria.org
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الصغيرة، مع  سيؤمن المشروع منازل صغيرة للعائالت
 مع نمو العائلة، كما أنه يتالءمإمكانية تأمين مسكن أكبر 

 ألف ليرة سورية 150كل عائلة ما يعادل  سيوفر على
والسلة الغذائية   تكاليف الكهرباء والماءإلغاءسنوياً نتيجة 

  .ستقدم للعائلة المتكاملة
  :مواصفات البناء والمشروع

على ( أول منزل منه في ريف دمشق نُفِّذَالمشروع الذي 
 متراً مربعاً 140مساحته  ، تبلغ) درعا- طريق دمشق

عازلة للحرارة  مبني من مواد)  مترا70ً طابق كل(
والحرارة  والرطوبة، تتوزع في أركانه مقاييس الرطوبة
 بيت ُأنشءالتي يمكن التحكم بها، وإلى جانب المنزل 

نظام الزراعة الطابقية لالستفادة من  بالستيكي يعتمد
 المساحة، وتجري بداخله عملية الزراعة بطريقة

ر البذار، وتنتهي بالحصول على متكاملة، تبدأ من إكثا
  . المنتجات الزراعية

  

  -توليد التيار الكهربائي من أشعة الشمس )17(الشكل 
  )www.shababsyria.org:المصدر(

وحدات توليد  ُأنشَئتْعلى الطرف اآلخر من المنزل 
الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية، بواسطة 

 توليد الطاقة دارات كهرضوئية، وإلى جانب جهاز
 سخانات مياه شمسية، وفي الجهة ُأنشَئتْالكهربائية 

المياه بقسمين، األول   تم إنشاء وحدة معالجة األخرى
لمعالجة مياه الصرف الصحي، واآلخر لمعالجة مياه 
 المطبخ التي تحتاج إلى فرز للدهون، وتنقية المياه من

ة المواد الكيميائية، ليصار إلى استخدامها في سقاي
من مخلفات عملية المعالجة عن  استُفيدالمزروعات، كما 

 يفادطريق تجميعها واستخالص مواد كيميائية معينة، 
  .هاوتبريد منها في عملية تدفئة المنازل

  

  -)تسخين، تبريد(التحكم بحرارة المنزل  )18(الشكل 
  )www.shababsyria.org:المصدر(

العتماد عليها هي ا يضاف إلى ذلك أن المياه التي سيتم
 لتأمين االكتفاء الذاتي مع ستعالجمياه البحر التي 

 من الساحل إلى - سككياً- لنقل المياه المعالجة منظومة
 عن المياه الجوفية، و سينفذ يستغنىريف دمشق بحيث 

 كخطوة أولى قبل أن  المشروع بداية في ريف دمشق
معمالكهرباء  شبكة ستربطالمحافظات، كما   على بقيةي

عن طريق الطاقة  تولَّدالخاصة بالمجمعات السكنية التي 
 من الفائض من هذه الطاقة عن طريق ليفادالشمسية 
  . شبكة الكهرباء الرئيسية ضخه في

http://www.shababsyria.org
http://www.shababsyria.org
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   - الزراعة)19(الشكل 
 )www.shababsyria.org:المصدر( 

 مليون 4مساحة  وسيقام القسم األول من المشروع على
 ألف منزل 20 حون سيبنى عليها متر مربع، حيث

 بتقسيط يصل حتى المحدودالدخل  ذوي بأسعار تناسب
  سنة وبفوائد تشابه فوائد السكن الشبابي وبالسعر25

 في  ، ويتكون من صالون كبير ومطبخأيضاً ذاته
 األولوثالث غرف نوم في الطابق  الطابق األرضي

 البيت مسيسلَّ كما - وما فوق  مترا70ًومساحته تبدأ من 
 .يراعي االستغالل األمثل للمساحات وبشكل مفروشاً

)12(  
جدير بالذكر أن هذا المشروع شارك في ورقة العمل  -

هذا  فإن كذلك، للمناخ2009السورية في قمة كوبنهاغن 
المبدعين  مجموعة منالمشروع قد خطط له ودرسه 

وجميعها براءات االختراع المطبقة فيه  ،السوريين
والممول له ،مدير المشروع، عقول سورية مبدعةقدمتها

الذي طرح المشروع ،"خالد محجوب"هو السيد المقاول 
وزارة واآلن تتولى  ،ونال الموافقة عليه، على الدولة

العمل على تأمين أراض )قسم المشاريع( اإلسكان
  .تستوفي حاجة المشروع

                                                
12 www.champress.net  

  
-طريقة عزل الجدران  )20(الشكل 

 )www.shababsyria.org:المصدر(

  

- حساس حراري )21(الشكل 
 )www.shababsyria.org:المصدر(

  
-زراعة مائية  )22(الشكل 

  )www.shababsyria.org:المصدر(

http://www.shababsyria.org
http://www.champress.net
http://www.shababsyria.org
http://www.shababsyria.org
http://www.shababsyria.org
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 )www.shababsyria.org:المصدر(  )23(الشكل 

  :معايير بيئية جديدة -8

 له المستدامة والمباني الخضراء للعمارة اليوم حماس
 بدأ فقد ات،يالسبعين في اقةالط بأزمة المرتبطة أصوله

 من الحكمة عن ويتساءلون يفكرون آنذاك المعماريون
 تتطلب ،والفوالذ بالزجاج محاطة صندوقية مباٍن وجود
 تعالت هناك ومن مكلفة، تبريد وأنظمة هائلة تدفئة

 العمارة اقترحوا الذين المتحمسين المعماريين أصوات
 باستكشاف بدأواالذين  الطاقة استهالك في كفاءة األكثر
 التأثير على ركزت التي المعمارية التصاميم وبلورة
 ،تها وصيانالمباني تشغيل أثناء  فيالمدى طويل البيئي
  "األولية التكاليف "هم من أبعد هو ماإلى  ينظرون وكانوا

(Primary Costs) الحين ذلك ومنذ النظرة هذه. للبناء 
 معيار مثل المباني تقييم أنظمة بعض في تأصلت

(Breeam)قَ الذيم1990 العام في بريطانيا في طُب .
 في )Leed( البيئي والتصميم الطاقة ئاسةر ومعايير
 In Energy) :اراختص وهي األمريكية المتحدة الواليات

and Enveronmental Design Leadership) ، اوهذ 
 للبناء األمريكي المجلس بواسطة طُور األخير المعيار

. م2000 العام في بتطبيقه وبِدئ ،)USGBC( األخضر
 في المتميزة للمشاريع ) Leed (شهادة حِنم واآلن

 الواليات في الخضراء المستدامة العمارة تطبيقات
 بيئة إنتاج إلى) Leed( معايير هدفت. األمريكية المتحدة
 أفضل، اقتصادي أداء ذات ومباٍن خضرة، أكثر مشيدة

 نوالمهندس نومعماريال  دزو التي المعايير وهذه
 بسيطة قائمة من تتكون بها نووالمستثمر نووالمطور

 التزام مدى على الحكم في المستخدمة المعايير من
 تُمنَح المعايير لهذه ووفقاً الخضراء، بالضوابط المبنى
 الطاقة استهالك فكفاءة مختلفة، جوانب في للمبنى نقاط
 استخدام وكفاءة ،)نقطة 17 (حدود في تمنح المبنى في

 نقاط تصل حين في ،)نقاط 5( حدود في تمنح المياه
 15 (حدود إلى المبنى في تهاوسالم الداخلية البيئة جودة
 إضافة عند اكتسابها فيمكن اإلضافية النقاط اأم ،)نقطة

 المتجددة، الطاقة مولدات: مثل لمبنىإلى ا محددة ميزات
 تقدير وبعد. ربونالك أكسيد ثاني غاز مراقبة أنظمة أو

 مجموع يحسب المعنية اللجنة قبل من جانب لكل النقاط
 للمبنى وتصنيفها) Leed (تقدير يعكس الذي النقاط

 39 (يبلغ نقاط مجموع يحقق الذي فالمبنى المقصود،
 التصنيف وهذا ،)ذهبي (تصنيف على يحصل) نقطة
 بنسبة البيئة في التأثيرات يخفض المبنى أن يعني

 اأم له، مماثل تقليدي بمبنى مقارنة األقل على%) 50(
 فيحوز) نقطة 52 (يبلغ نقاط مجموع يحقق الذي المبنى
 المبنى أن يعني التصنيف وهذا ،)بالتيني (تصنيف على
 على%) 70 (بنسبة البيئية التأثيرات في اًخفض يحقق
  .مماثل تقليدي بمبنى مقارنة األقل

  :النتائج  -9
فسح المجال ، لفائقة هو اتجاه بيئياتجاه التقنيات ا-1

 معالجات إليجاد،  التقني ووسائله المتقدمةهبتطور
ق وأنظمة تعمل على توفير الطاقة ائتقنية وطر

واستغالل معطيات الطبيعة والبيئة المحيطة أفضل 
  .استغالل 

2- ذات  التنمية البيئية هي طريق للتنمية االقتصادية إن
ألنها تسبب ،الطويلةاألسس السليمة والديمومة 

 أمثل في المبنى واستغالالً أقل من الطاقة صرفاً
مما يسهم في خفض تكاليف ، يعيةللموارد الطب

http://www.shababsyria.org
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 ومن ثم، وفي ترشيد استهالك الطاقة، التشغيل
، أكثر ديمومة، الحفاظ على قاعدة واسعة من الطاقة

مما يسبب فوائد اقتصادية كبيرة على ، وأكثر غنى
  .لمجتمع مستوى الفرد وا

3- التوصل إلىالتقنيات الفائقة ى استخدام أساليب أد 
 ومن ثم لم ،تنتج طاقة أكثر مما تستهلك أبنية إلى

بل أصبحت ، لضرر البيئيتكن حيادية بالنسبة إلى ا
   للبيئة والطاقة  داعماًعنصراً

4- تخفف من المخلفات ،  زيادة الكفاءة البيئية للمبنىإن
 ةوالناجم، ثناء التشييد والتشغيلأفي  الصادرة عنه
 في الحد من اإلسهام ومن ثم، السيئعن تصميمه 

 اإلنسان تصيبانتشار األوبئة واألمراض التي 
  .والمحيط 

من أجل توفير استخدام أساليب التقنيات الفائقة  -5
واالندماج مع البيئة يؤمن جوا أفضل للعاملين الطاقة 

ومن حية والنفسية من الناحيتين الص، ضمن المنشآت
أكبر  اقتصادياًأي مردوداً،  طاقة انتاجية أكبرثم 

  .للمنشأة 
استخدام األساليب والتقنيات الفائقة في مجال التنمية  -6

إلى  بالنسبة يشكل توفيراً، المستدامة وتوفير الطاقة
 في - على المدى الطويل- يسهم إذْ، تكاليف البناء

وفواتير وعمليات تقليل تكاليف البناء من تشغيل 
 إنشاءعند  التقنيات هأي أن تكاليف هذ، صيانة

سوف تكون أقل بكثير من )كتكاليف أولية(المبنى 
على مدى المبالغ التي سوف تعمل على توفيرها 

، إضافيةوالناجمة عن تكاليف طاقة تشغيلية ، سنوات
  .وصيانة دورية للمبنى 

7- أهم أصبحت من  البيئية للمشاريع اإلدارة إن
بوضع  وقد بدئ، المعايير التنافسية في وقتنا الحالي

 . من أنظمة تقييم المباني  نظاماًتعتمدمعايير بيئية 
 

نجد من خالل بعض األفكار التي وردت في النتائج أن 
 دعم العمارة اتباع أسلوب التقنيات الفائقة في

الكلفة االقتصادية األولية للبناء ولكنه قد يزيد ،المستدامة
وفر على مدى عدة سنوات فقط من االستخدام هذه ي

 يعدالذي "سكنى الغد" ومثال على ذلك مشروع ،الزيادة
 مشاريع سكنية مشابهة له من لى تكاليف أولية تزيد عاذ

  هذامعولكن  ،واالستخدام ،والمساحة، حيث التصميم
 مهم جداًهو أمر اتباع أساليب توفير الطاقة الحديثة فإن ،

  :ذا  في المشروع عدة نقاط وهي ويؤكد ه
 مياه جوفية بسبب نقل مياه إلىاليحتاج المشروع -

ومن ، البحر ضمن منظومة لنقل المياه المعالجة سككياً
عدم استهالك المياه الجوفيةثم .  
ر على  وفَّومن ثم،  وقودإلىاليحتاج المشروع -

وحقق وفورات مباشرة  ،والمياهالمستخدم فواتير الطاقة 
 الكامل لسلة دعم اإللغاءعلى خزينة الدولة من خالل 

ألف ليرة 150الكهرباء والمازوت والمياه التي تتجاوز 
  واإللغاء،سورية لألسرة الواحدة باالستخدام المنزلي

   . من المياه سنويا لألسرة الواحدة3م300الكامل لهدر 
 أنها إال التكاليف االقتصادية األولية العالية ومع :ذاًإ
  وبيئياًاقتصادياً،  كبيراًلى المدى الطويل تشكل سنداًع

  .ونفعياً
خالل النتائج السابقة أن التقنيات العالية  لذا نجد من

، مبدأ العمارة الخضراءإلى  جوهرية بالنسبة للبناء هي
  في ايجابياً لمبان تترك أثراًىكما أنها الطريق الفضل
 مدةالل  ذلك  خوان لم نر، البيئة وعلى االقتصاد

ألننا سوف ندركه ونلمس نتائجه على المدى ، قصيرة
ية قطاعات البناء العامة الطويل وفق استراتيج

 . والخاصة
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