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 عامةمقدمة:
في نفسه وصحته تترك أثراً ئة هي مجموعة العوامل الطبیعیة والمستحدثة والتي یعیش فیها اإلنسان و البی

األفراد من أضرارها االت حمایة تستهدف مشروعات تحسین البیئة تطویر المجتمع في مجو . ومعاشه وٕانتاجه
زیادة إمكانیاتهم یساعد على نمو شخصیة األفراد وتحسین و و یوفر السالمة واألمن والراحة تطویرها و , وأخطارها
.اإلنتاجیة

الكثیر من  طرأت على الممارسة المعماریة جملة من المتغیرات تحت عنوان العمارة الحدیثة مع إهمال
م النشاط المعماري یرة نعِ في الفترة األخو , في معظم التصامیم المعماریةاتیة الحیالجوانب اإلنسانیة والبیئیة و 

مراكز البحوث العلمیة المتخصصة للتوجه لتصامیم بصحوة وكثرت الدعوات والمناشدات لدى معظم المنظمات و 
جمة عن للحفاظ على البیئة من التلوث وال سیما الملوثات الناوفي إطار السباق عالمیاً , مع البیئةأكثر تالؤماً 

ارتفاع أسعار البترول ظهرت الحاجة الماسة المتغیرات االقتصادیة العالمیة و في ضوء محطات الطاقة التقلیدیة و 
إلى التوجه من ثم تم تتوجه نحو عمارة صدیقة للبیئة و وبدأت األنظار, عتماد على مصادر الطاقة المتجددةلال

فظهر موضوع العمارة البیئیة وتطبیقاتها وكان من المواضیع الهامة , یقة  للبیئةصدالتفكیر في كیفیة جعل األبنیة
من كبیراً أصبحت تشغل حیزاً و , لدولیة المتخصصة االهتمام الكبیراي أولتها مراكز البحوث العلمیة و التوالمتشعبة و 

. الجهود المبذولة في الحفاظ على البیئة
ثمرة التفاعل الكامل والوثیق بین المواطن والعوامل البیئیة من حولـــــه بأنهاالعمارة البیئیة من هنا عرفت و 

، وهي تلك العمارة التي تحقق للمواطـــــن الحد الكافي من متطلباته البیئي بقیادة المهندس المعماريوفریق التصمیم
ه د المقبول من الشروط الصحیة الالزمة لمعیشته وهو ما ینعكس بدور والحالبیئیة والحد األدنى من التلوث البیئي

.انتماء المواطن لتلك البیئة والتزامه ووعیه بالمحافظة علیها ى درجة نوعیة وكفاءة البیئة الحضریة ومدعلى 
لحیاة تجزأ عن المجتمع وتدل على تطوره وتقدمه وتمثل شریان اال تأن األبنیة اإلداریة هي وحدة وباعتبار

ٕان و , فهي تشمل األبنیة الحكومیة وأبنیة المكاتب والشركات وأبنیة الخدمات العامة, ة وقلبها النابضللمدینبالنسبة 
التطبیقات البیئیة الحدیثة لذا وجب بیان أهمیة , بشكل أو بأخر على البیئة المحیطةانبعاثات تلك األبنیة تؤثر 

. من األبنیة في المحافظة على البیئةالمستخدمة في العمارة على مثل هذا النوع
المبادئ التكنولوجیة البیئیة الحدیثةألهم األسس و تحلیالً و من هنا سیقدم هذا البحث دراسة تتناول رصداً و 

اري األمثل المتوافق مع البیئة والذي یؤمن بیئة التي من شأنها تأمین التصمیم المعمالمطبقة على األبنیة اإلداریة و 
.آمنة وصحیة لمستخدمیهاداخلیة معماریة 

...واهللا الموفق



ب

 أسباب اختیار البحث/أهمیة البحث/:
أهمیة تطبیق الدراسات البیئیة في العمارة المحلیة لما لها من انعكاسات كبیرة في عامةً البحث تكمن أهمیة 

.والنفسیة وغیرهاعلى العمارة من كل النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والجمالیة والصحیة
:وتأتي أهمیة البحث الخاصة فیما یلي

كون األبنیة فهي تشكل جزءًا هامًا من النسیج العمراني للمدینة، أهمیة األبنیة اإلداریة في بنیة المدینة
تشكل أحد أهم أماكن النشاط والعمل في المجتمع فإن االهتمام بمثل هذا النوع من األبنیة اإلداریة
.یحفز إمكانیاتهمیزید من إنتاجیة العاملین فیها و مع محیطها متوافقة بیئیاً وجعلها 

 كونها كتل معماریة ضخمة تحتاج لكلف خصوصًا في األبنیة اإلداریةضرورة تطبیق األنظمة البیئیة ،
.تشغیل كبیرة

 ترصد األولى من نوعهاتعتبر هذه الدراسة المعماریة لألبنیة اإلداریة في الالذقیة من الناحیة البیئیة هي
نهُ تضِ ویحْ اإلنسانَ تنطلق من أهمیة المبنى اإلداري كفراغ یستعملهو واقع األبنیة اإلداریة في المدینة،

.في أوقات عمله
 البحثفرضیة:

من لم تتمكنْ األبنیة اإلداریة في سوریا عامًة وفي الالذقیة خاصةً عمارةَ بأنَّ البحثِ ةُ فرضیّ تتلخُص 
.المجتمعِ مع خصائص البیئة المكانیة وحیاة المنشودالبیئيّ و المناخيمِ التواؤُ تحقیق

في مهماً و فعاالً سیلعب دوراً ویفترض البحث أن تطبیق مفاهیم العمارة البیئیة في األبنیة اإلداریة المحلیة 
عد على خفض التكالیف نه سیساأكما , زیادة فاعلیة هذه األبنیة وتحسین أداء العاملین فیها وقدراتهم اإلنتاجیة

.التشغیلیة لألبنیة اإلداریة على المدى البعیدالتأسیسیة و 

 البحثالمشاكل التي یفرزها:
ةِ اإلشكالیّ تحدیدُ یمكنُ التحلیل األولي لعمارة األبنیة اإلداریة في مدینة الالذقیة من الناحیة البیئیةمن خاللِ 

البیئیة لمستخدمي و الحیاتیة و اإلنسانیةعن تلبیة المتطلبات المحلیةاإلداریةعجز أبنیتنا في للبحثِ ةِ الرئیسیّ 
بیئیة عمارة إلىللوصول إتباعهاالمعاییر الواجب بذلك فجوة بین واقعها المحلي واألسس و هذه األبنیة مشكلةً 

وصحیة لمستخدمي هذه ة مع البیئة المحیطة وتأمین بیئة داخلیة أمنة أكثر توافقیحقیقیة تكون أكثر مالئمة و 
. األبنیة

:ویمكن تحدید بعض المشاكل األولیة في عمارة األبنیة اإلداریة في سوریا عامًة وفي الالذقیة خاصًة كما یلي
بنیة التكوینیة لألبنیة قلة الدراسات الفكریة والتطبیقیة والموجهة نحو تأثیر التكنولوجیا البیئیة على ال.1

یمكن معه المقارنة بإطارمؤطرة الدراسات البحثیة كانت عمومیة وغیرمعظمإنحیث , اإلداریة
كما اتسمت تلك الدراسات بعدم الوضوح في كیفیة استثمار هذه التكنولوجیا في تحقیق , والتطبیق

.یة خالقة في تلك األبنیةخصائص تكوین
.المحلیةلعمارة األبنیة اإلداریةالسیئ المعاصرُ العمرانيُّ الواقعُ .2
. االتي تعتریهالمشاكلِ وكثرةَ المحلیةلعمارة األبنیة اإلداریةالسیئُ المعاصرُ المعماريُّ الواقعُ .3



ت

. وٕان وجدت فهي بالصدفةمعدومةً شبه فهي اإلداریة، بالتصمیماتِ البیئّیة الدراساتُ عالقة .4
في غیابِ لُ تتمثّ هامةً ةً لَ مشكِ نالحظُ ، حیثلعمارة األبنیة اإلداریة المحلیةالمحليُّ المعماريُّ الطابعُ .5

. والشكلیةتبّني الفكَر الغربيِّ في المعالجاِت التصمیمّیةِ و ةِ المحلیّ ةِ المعماریّ ةِ الهویّ 
والبیئةالوظیفةِ مع طبیعةِ غیر منسجمةٍ بناءٍ موادَ استعمالَ حیث نالحظُ : المستعملةِ البناءِ موادَ مشاكلُ .6

.المبنىاهذالتي تضمُّ المنطقةِ من طبیعةِ وغیر مستمّدةٍ 
. ها على الصعیدین التخطیطي والتصمیميقُ التي یستحِ األهمیةَ االقتصاديِّ العاملِ اءِ إعطعدمُ .7
هدف البحث :

:هاأهمُ فٍ أهداإلى عدةِ البحثُ یهدفُ 
إظهار التكوین التكنولوجیا البیئیة كمتغیر أساسي في تشخیص تأثیرأهمیة العمارة البیئیة و بالتذكیر.1

.الشكلي لألبنیة اإلداریة الحدیثة
.یم األبنیة اإلداریة البیومناخیةالمعاییر المتبعة في تصمبیان األسس و .2
إمكانیة وبیان،تحلیل ألهم التجارب العالمیة المطبقة لألنظمة البیئیة في مجال األبنیة اإلداریةرصد و .3

.ي مجتمعاتنا على المدى القریبتطبیقها ف
طاقة المتجددة الجهات المعنیة الستخدام تقنیات الفیز المؤسسات والمكاتب االستشاریة والهندسیة و تح.4

قادمة على بأهمیة التصامیم البیومناخیة لألجیال الوالتعریف, كالطاقة الشمسیة وطاقة الریاح وغیرها
.صعید األبنیة اإلداریة

 الزمني للبحثالمجال المكاني و :
خالل الفترة المعاصرة أي فقط ، األبنیة اإلداریة في سوریا عامًة وفي الالذقیة خاصةً یلقي البحث الضوء على 

.لألبنیة اإلداریة الحدیثة التي بنیت وتبنى بعد منتصف القرن العشرین
 البحثمنهجیة:

:عدة مناهجالبحث على سیعتمد هذا
وذلك من خالل جمع المعلومات التي سیتم الحصول علیها من المراجع والمصادر :المنهج االستقرائي

دات الرئیسیة المختلفة ذات الصلة بموضوع البحث وبناء اإلطار النظري الذي یهدف إلى استخالص المفر 
.األكثر دقة وٕاحاطة

م الحصول علیهاوذلك من خالل رصد وتحلیل للمعلومات واألطر والمعاییر التي ت:المنهج التحلیلي ,
اریة المحلیة لتوضع موضع التحلیلمن خالل رفع لواقع بعض األبنیة اإلد:المنهج المیداني ,

 
-------------------------------------

 
 



ث

البحثهیكل: ُالتالييّ التخطیطفي الرسمِ للبحثِ العامةُ ةُ الهیكلیّ تلخیُص یمكن:
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اتخذ البیت ذو الفسحةعندمانفسهاإلنسانقدموٕانما قدیمالحاضرةاألیامولیدالعمارة البیئة موضوعیكنلم

لتصبح البیوتهذهتطویرعنذاتهفي الوقتیتوانلمأنهكما. مسكنًا له منذ العصور القدیمةالمتوافق مع المناخ
وقد حقق اإلنسان خالل تاریخه، بمختلف مكوناتها المناخیة واالجتماعیة واالقتصادیةأكثر توافقًا مع البیئة

.البیئة والمناخ على وجه الخصوصوهامة في تطویع العمارة لتنسجم معإنجازات تراكمیة ملحوظة 

تفادة من طاقات البیئة في تشغیل األبنیة واإلداریة منها وتأتي هذه الدراسة لتختص في دراسة إمكانیة االس
المفاهیم األساسیة في البیئة والعمارةهذا الباب الذي یشكل مدخًال أساسیًا للبحث سیدرسعلى وجه الخصوص و 

ومن ثم سیدرس هذا الباب في الفصل الثاني منه مفاهیم ،والعالقة المعقدة والدقیقة بینهما وذلك في الفصل األول
طاقات البیئة في االستفادة منلدراسة نه أن یشكل مدخًال هاماً أوالذي من شفي األبنیة اإلداریة وتصمیمها 

.األبواب الالحقة من هذا البحثفي -موضوع بحثنا–الالذقیةفي مدینة تصمیم األبنیة اإلداریة
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ندرس في هذا الفصل مدخًال للبحث، وُیعنى هذا المدخل بتحدید المفاهیم العامة للمفردات األساسیة التي 
وتحدید العالقة بین العمارة والبیئة وأیضًا مفهوم التصمیم البیئيو البیئة والعمارة البیئیةتدور حولها الدراسة كمفهوم 

المبنى تحدید مفهوم من الضرورة في هذا الفصل التقدیمي وكان أیضًا . الصدیقة للبیئةدراسة مفهوم المباني 
كمنطلق لدراسة هذه األسس التصمیمیة من الناحیة البیئیة في الفصول اإلداري واألسس التصمیمیة الخاصة به

. الالحقة من الدراسة

111 

وهو Concepts in Urban Environmentإن مصطلح البیئة هو من أهم مفاهیم البیئة الحضریة 
تشیر البیئة إلى طبیعة األرض وطوبوغرافیتها واألحوال فعند الجغرافي مثالً . مصطلح متغیر ومتعدد االستعمال

معات المختلفة، وتعني للسیكولوجیینالمناخیة المؤثرة فیها، وعند االجتماعیین تشیر إلى الطبیعة التنظیمیة للمجت
البحث في الطبیعة الشخصیة للفرد وسلوكه في حین تعبر عند المعماري والمصمم الحضري عن الطریقة التي 
تتشكل بها األبنیة وتتجمع مع العناصر المجاورة لها، وبذلك نالحظ أن تعریف مفردة البیئة یختص بالغرض الذي 

ا في مجموعة الدراسات التي تتناول العالقة بین البیئة واإلنسان والتي تهتم ویظهر هذا واضحً . یفسر ألجله
)Built Environment.)1بالدراسة المتضمنة للتفاعل المتبادل بین اإلنسان وبیئته المبنیة

ه مسترسل مابین اإلنسان وبیئتكان هناك ثمة توازن بیئي موروث و إن االهتمام بالبیئة قدیم قدم اإلنسان وقد 
ا لیشیع اإلنسان بعدها جشع, وماء وجو استمر حتى قرنین مضتالمحیطة بكل محدداتها وأشكالها من تراب وهواء 

بحیث اختفت خالل تلك الحقبة , یئة وارتفاع نسبة الغازات السامةوبدایة تلویث البمع بدایة عصر الثورة الصناعیة 
حجم التطورات التي طرأت على النشاط اإلنساني السیما في وذلك بسبب, الكائنات الحیةأنواع كثیرة من النباتات و 

)2(.المجال الصناعي 

التكیف مع البیئة المحیطة به وقد مة كمحاولة من اإلنسان للتأقلم و ظهرت العمارة البیئیة في الحضارات القدی
تم استخدام القدیمة مثالً اختلفت أشكال وصور هذا التأقلم من استخدام لمواد بیئیة محلیة ففي الحضارات المصریة 

الطوب واللبن والبردي واألخشاب في بناء مساكن العمال في حین استخدموا األحجار الطبیعیة ونحتوا في الجبال 
وتم ةعالیةبدقاألصلیةهرمات نحو الجهات طح األسأتم توجیه كما , المقدسة مثل المعابدالمعماریة منظوماتهم

اخل المعابد بحیث كما تم توجیه مد، )1(الشكل ، الملكةخوفو فتحاتهما في غرفان جسم هرم عمل مجریان یخترق
.یطلق علیه یوم مولد المعبدالسنةفي الشمس إلى داخل قدس األقداس في شروقها یوماً ةتصل أشع

والطریق ونیس بسقاره أالطریق الجنائزي لهرم إلنارة الطبیعیة ةضاءالقدیم اإلالمصريالمعماريكما استعلم 
سم وبطول الطریق تدخل منها أشعه الشمس المباشرة 6في السقف عرضها جداً ةضیقةإال من فتحمغلق تماماً 

مجلة جامعة دمشق ، )2008(،البیئة الطبیعیة والثقافیة في تشكیل البنیة الفضائیةتأثیر ،حسام یعقوب، النعمان+ ، رضوان الطحالوي.)1(
.العدد الثاني، للعلوم الهندسیة المجلد الرابع والعشرون

.مملكة السوید، المنحى البیئي في العمارة اإلسالمیة، علي، ثویني) . 2(
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ونالحظ أیضًا إنارة صاالت المعابد .لة فتنعكس على الحائطین الجانبینالحجریة المصقو األرضیةوتسقط على 
.)2(الشكل نوافذ لتنویر وسط صالة المعبد،بوجودحمن خالل خلق فرق في سقف الرواق الوسطي والذي یسم

لمبانیهم فقد أما الیونانیین القدماء فقد اهتموا باالستفادة من اإلشعاع الشمسي للحصول على التدفئة الالزمة
في القرن الخامس قبل المیالد حیث یسمح توجیه الشوارع باستقبال متساوي للشمس ولینسثأةقاموا بتخطیط مدین

وهذا األسلوب في ،في اتجاه الجنوبةالشرق مع وجود فتحات كبیر ةبمواجكما كانوا یقیمون بتشیید معظم مبانیهم 
ء وهو الشمسیة في الشتاء عندما تنخفض الشمس في السمااألشعة كبر قدر من أالتشیید یسمح بالحصول على 

.للشمسأكثر الفصول احتیاجاً 
اآلن نیو میكسیكو وكانت وفى العالم الجدید ألمریكا الشمالیة في مدینه بابلو بونیتو والذي یطلق علیها 

زوایا الشمس أثناء النهار وتشعها إلى يبأسلوب یراعةشبه دائري على هیئه مدرجات موجهمخططه على شكل
الهواء أثناء اللیل مما یجعل المكان ذو حرارة معتدلة طوال الیوم بینما األسقف المصنوعة من الطین تعمل كعازل 

)3(.)2-1(، الصورلحرارة الشمس في الصیف

قسم ، كلیة الهندسة، جامعة األزهر،)2009- 2008(،تصمیم صدیق للبیئةالمشاریع متعددة االستخدامات ، شیماء سیف النصر،محمد. )3(
.ةالعمار 

)1( :.)2( :

Mansbridoge, John. ‘Graphic history of Architecture’, p 5-9

)1 : (.)2 : (.

-- ،)2008-2009( ،
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واألسالیب المتبعة للتعامل مع مختلف العناصر  رق استخدام مواد البناء المحلیة طتنوعت أیضاً و 
تم استخدام المالقف والقباب واألقبیة والفراغات الداخلیةففي العمارة اإلسالمیة مثالً ، محدداتهاالبیئیة و 

، تأقلم اإلنسان مع بیئته المحیطةوالمشربیات الخشبیة وغیرها من األسالیب المختلفة في إطار )األفنیة(
وٕانما حاول بشتى األزمان على مر العصور و ولم یتجه اإلنسان إلى تجاهل بیئته مطلقاً ، )5-4-3(الصور

في القرن الثامن عشر حیث تغیرت كل ها إلى أن قامت الثورة الصناعیة التعایش مع عناصر الطرق 
االقتصادیة كمنبع أساسي الكفاءة و النظریات المعماریة التقلیدیة وتم التركیز بشكل كامل على الوظیفة

ة واتجهوا إلى الفیزیائیغیروتجاهل المعماریون بشكل عام إرضاء حاجات اإلنسان الفیزیائیة و , للتصمیم
ومن هنا ظهرت فجوة , ةمع إهمال الجوانب اإلنسانیة والحیاتیة والبیئیتوحید المفردات المعماریة عالمیاً 
)4(.واسعة وعمیقة بین العمارة والبیئة 

" لداروین"االكتشافات العلمیة طى وكذلكالخُ في أوروبا في منتصف القرن التاسع عشر كان التصنیع یحثّ و 
وآخرین أعادوا تشكیل فهم اإلنسان للطبیعة، كما حدثت تطورات ملحوظة في تقنیات اإلنشاء والتشیید " لیل"و

.في مجال استخدام الزجاج والمعادن والتطور في تقنیات اإلضاءة الصناعیة والتكییفالمعماري خصوصاً 
بأن على العمارة أن تتجاوب مع ىالتقدم الصناعي ونادن رصدوا أضرارمن األوائل الذی" جون راسكن"وقد كان 

منحة عظیمة، لكن ملكیتها تؤول و اهللا أعارنا األرض لنحیا علیها بعض الوقت وهبة " البیئة وكتب في مؤلفاته بأن 
قاب على جرائم لم ألبنائنا وأحفادنا أكثر مما تعود لنا، ولیس لدینا أدنى حق في أن نتجاهلهم أو أن نشركهم في ع

)5(.یقترفوها أو حتى أن نحرمهم من نعم وهبها اهللا لهم، لیس لنا أدنى حق في ذلك

قل للطاقة وحمایة أوبالفعل بدأ الكثیر من المعماریین باستكشاف وبلورة التصامیم المعماریة التي تقوم باستهالك 
ها بأسالیب وتقنیات متطورة تسهم في تقلیل األثر فالمباني الجدیدة یتم تصمیمها وتنفیذها وتشغیل, اكبر للبیئة

-8/9/2009www. m3mare.com، البیئیةالعمارة مقال على االنترنیت، .)4(

.المرجع السابق.)5(

)3(
.

)4(


)5(



.–8–9-2009www. m3mare.com.

m3mare.com- 
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كما أنها لصیانةواجــه الخصــوص تكــالیف التشغیلالبیئي، وفي نفس الوقت تقود إلى خفض التكالیف وعلى و 
.)7-6(، الصورتسهم في توفیر بیئــة عمرانیة آمنة ومریحــة

من هذا المفهوم ظهرت في بدایة الستینات من القرن الماضي العدید من الصیحات التي نادت انطالقاً و 
,لهویة جدیدة مِمیزة لهویتنا وبیئتناو بحمایة البیئة والطبیعة وتعالت أصوات المعماریین المتحمسین لعمارة أفضل 

وظهر التفكیر في المبنى , ضلكما تعالت أصوات العامة مطالبین ببیئة صحیة وسكن أفضل بظروف معیشیة أف
، أتبعها ظهور العدید من الجمعیات والمؤسسات ویتداخل مع النظام البیئي األكبركنظام بیئي مصغر یتفاعل 

والتي اعتبرت المبنى ،مثل حركة بیولوجیا البناءاالستدامةالمهتمة بالعمارة البیئیة والمبنى البیئي من خالل فكرة 
هذا ما دعا المختصین والباحثین لفتح الباب أمام موضوع التنمیة ,قة الجلد الثالثةمثل لإلنسان طبكائن حي ی

.میم المباني بأسلوب یحترم البیئةعملیة تصالمستدامة والعمارة الخضراء التي تعّرف بأنها

112

1121

فما الذي نعنیه . وهذا مفهوم خاطئ........ مكوناتها و الطبیعة البیئة تعني المناخ و من السائد أن كلمة 
؟  ......عندما نقول بیئة اجتماعیة أو اقتصادیة 

التي تحیط و زمان ما و العوامل األساسیة المتواجدة في مكان ما علیه كلمة البیئة تعني مجموعة الشروط و و 
.في تولیده تكون سبباً و تسیطر على شي معین  و 

)6(
1966-1977 

–8–9-2009www. m3mare.com- 

)7(
1958
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1122 

یتشكل النظام البیئي أو المنظومة البیئیة من عدد من المكونات لكل منها بناؤه الذاتي وتفاعالته الداخلیة 
ویمكن تقسیم النظام البیئي إلي ثالث مكونات . وتفاعالته مع أمثاله ومع غیر أمثاله ممن یشاركونه الحیز المكاني

:)1(، المخطط الشكلي )6(هيرئیسیة 

 
 
 
 
 
 
 

.وهو المحیط الحیوي أو الحیز الذي تكون فیه الحیاة أو یمكن أن تكون فیه الحیاة:المحیط الطبیعي-1
وهو ما صنعه اإلنسان وبناه وأقامه في حیز المحیط الحیوي مثل المدن والمستوطنات :المصنوع المحیط -2

البشریة ومراكز الصناعة والمزارع وشبكات المواصالت وشبكات المیاه والصرف والطاقة وغیر ذلك من الوسائل 
.ع حاجات المجتمعسلع وخدمات تشبىالتي یعتمد علیها اإلنسان في تحویل عناصر المحیط الحیوي إل

وهو ما وضعه اإلنسان من نظم ومؤسسات إلدارة العالقات بین المجتمع ومكونات :المحیط االجتماعي- 3
. النظام البیئي  األخرى والعالقات بین أفراد المجتمع

نظام وتنشأ المشكـالت البیئـیة عادة نتیجة خلل أو تدهور في بعض التفاعالت التي تجري فیما بین مكونات ال
یوي المحیط الحىنوع ببعض الممارسات التي تخرج إلمثل أن یسمح اإلنسان في إدارته للمحیط المص, البیئي

أو یتخذ في إدارته لمؤسسات المحیط االجتماعي من القرارات التي تتصل بالمحیط , لوثه وتفسدهتالذي یعیش فیه ف
تحلیل هذه التفاعالت وفهمها یتیح الوسائل لتشخیص أسباب ن إلذا ف, المحیط الحیويىما یؤثر سلبٌا علالمصنوع ب

.طرق العالج والتصویب ىتدهور البیئي وبالتالي التوصل إلال
نتیجة لدور العمارة البارز في تكوین البیئة المحیطة وما تسببه من بعض المشاكل والسلبیات بها أدي ذلك و 

ها ولكن تستخدمها تتنافر مع الظروف المحیطة بالإلي أهمیة دور المعماري في نشأة عمارة بیئیة صحیة 
في هذا العصر وفرت التكنولوجیا الحدیثة : ( حیث یقول "حسن فتحي " بها الدكتور ىلصالحها كما وص

ف الطبیعیة التي للمعماري كل األسالیب والمبتكرات التي تغنیه عن االهتمام بما هي علیه البیئة الخارجیة والظرو 
ن الهدف \إوأصبح عمله كمن یلعب الكرة مستخدما المدفع فإذا كان القصد حصد األهداف فىنیعیش فیها المب

).تحقق حتى قتل حارس المرمي 

.مؤتمر األزھر الھندسي الدولي الثامن ، بحث في )2004/  27–24/دیسمبر (، العمارة البیئیة المعاصرةفجال، خالد سلیم، .)6(









)1( :
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ىمل مع الورقة التي ترسم علیها علیجب أال تتعامل مع البیئة مثلما تتعا( بقوله ینوینصح أیضٌا المعماری
.. بیئة قائمة من قبلهىعلحدیثاً یضافن البناء الجید الذي تكون بصدد إنشاءه إنما إف.. أنها فارغة بیضاء 

)7().فالواجب احترامها وفهمها والتعامل معها واالستفادة منها لصالح ما تقوم به

1123 

یمكن بین البیئة والعمارة و أساسیاً هناك تأثیراً لما كانت العمارة تخلق وتنشأ ضمن البیئة كان البد أن یكون و 
:تحدید العالقة بینهما من خالل 

یسيء إلى البیئة التي تحیط به وتغلفهالو یؤثر بشكل إیجابيتشیید بناء كیفیة.
یئة المحیطة به على الشكل األمثلكیفیة إنشاء بناء یستفید من الب.

تتبلور ضمن البیئة ن العمارة یجب أن تنمو و إف،عمارةالبین البیئة و حیث أن هناك عالقة أساسیة وجوهریة 
.)2(المخطط الشكلي ،وتندمج بها وتتأقلم معها وتستفید منها بشكل ایجابيالمحیطة بها

جامعة ، كلیة الھندسة، قسم الھندسة المعماریة، دور العمارة المعاصرة في التقلیل من ظاھرة االحتباس الحراريمحمد، سمر عمر عبد هللا، .)7(
.أسیوط

)2( :
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ىمل مع الورقة التي ترسم علیها علیجب أال تتعامل مع البیئة مثلما تتعا( بقوله ینوینصح أیضٌا المعماری
.. بیئة قائمة من قبلهىعلحدیثاً یضافن البناء الجید الذي تكون بصدد إنشاءه إنما إف.. أنها فارغة بیضاء 

)7().فالواجب احترامها وفهمها والتعامل معها واالستفادة منها لصالح ما تقوم به

1123 

یمكن بین البیئة والعمارة و أساسیاً هناك تأثیراً لما كانت العمارة تخلق وتنشأ ضمن البیئة كان البد أن یكون و 
:تحدید العالقة بینهما من خالل 

یسيء إلى البیئة التي تحیط به وتغلفهالو یؤثر بشكل إیجابيتشیید بناء كیفیة.
یئة المحیطة به على الشكل األمثلكیفیة إنشاء بناء یستفید من الب.

تتبلور ضمن البیئة ن العمارة یجب أن تنمو و إف،عمارةالبین البیئة و حیث أن هناك عالقة أساسیة وجوهریة 
.)2(المخطط الشكلي ،وتندمج بها وتتأقلم معها وتستفید منها بشكل ایجابيالمحیطة بها

جامعة ، كلیة الھندسة، قسم الھندسة المعماریة، دور العمارة المعاصرة في التقلیل من ظاھرة االحتباس الحراريمحمد، سمر عمر عبد هللا، .)7(
.أسیوط

)2( :
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ىمل مع الورقة التي ترسم علیها علیجب أال تتعامل مع البیئة مثلما تتعا( بقوله ینوینصح أیضٌا المعماری
.. بیئة قائمة من قبلهىعلحدیثاً یضافن البناء الجید الذي تكون بصدد إنشاءه إنما إف.. أنها فارغة بیضاء 

)7().فالواجب احترامها وفهمها والتعامل معها واالستفادة منها لصالح ما تقوم به

1123 

یمكن بین البیئة والعمارة و أساسیاً هناك تأثیراً لما كانت العمارة تخلق وتنشأ ضمن البیئة كان البد أن یكون و 
:تحدید العالقة بینهما من خالل 

یسيء إلى البیئة التي تحیط به وتغلفهالو یؤثر بشكل إیجابيتشیید بناء كیفیة.
یئة المحیطة به على الشكل األمثلكیفیة إنشاء بناء یستفید من الب.

تتبلور ضمن البیئة ن العمارة یجب أن تنمو و إف،عمارةالبین البیئة و حیث أن هناك عالقة أساسیة وجوهریة 
.)2(المخطط الشكلي ،وتندمج بها وتتأقلم معها وتستفید منها بشكل ایجابيالمحیطة بها

جامعة ، كلیة الھندسة، قسم الھندسة المعماریة، دور العمارة المعاصرة في التقلیل من ظاھرة االحتباس الحراريمحمد، سمر عمر عبد هللا، .)7(
.أسیوط

)2( :
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1124)8( 

أن األشكال بدأ العالم یعترف باالرتباط الوثیق بین التنمیة االقتصادیة والبیئة، وقد تنبه المتخصصون إلى 
ب في إحداث التقلیدیة للتنمیة االقتصادیة تنحصر على االستغالل الجائر للموارد الطبیعیة وفي نفس الوقت تتسب

االقتصادیة للمباني بسبب -وٕان مشكلة هدر الطاقة والمیاه من أبرز المشاكل البیئیة.ضغط كبیر على البیئة
لهذه األسباب وغیرها ونتیجة لتنامي الوعي العام تجاه اآلثار و . استمرارها ودیمومتها طوال فترة تشغیل المبنى

التحدي األساسي الذي یواجه القطاعات العمرانیة إلىالبیئیة المصاحبة ألنشطة البناء فقد نوه بعض المتخصصین 
التنمیة في هذا الوقت إنما یتمثل في مقدرتها على اإلیفاء بالتزاماتها وأداء دورها التنموي تجاه تحقیق مفاهیم

فالمباني الجدیدة یتم تصمیمها وتنفیذها وتشغیلها بأسالیب وتقنیات متطورة تسهم في تقلیل المستدامة الشاملة،
األثر البیئي، وفي نفس الوقت تقود إلى خفض التكالیف وعلى وجــه الخصــوص تكــالیف التشغیل والصیانة 

Running Costs)(عمرانیة آمنة ومریحــةیر بیئــة كما أنها تسهم في توف.
فاصلة بین البیئة واالقتصاد منذ ظهور وانتشار مفهوم التنمیة المستدامة الذي أكد بما .لم تعد هناك خطوط

ال یدع مجاًال للشك أن ضمان استمراریة النمو االقتصادي ال یمكن أن یتحقق في ظل تهدید البیئة بالملوثات 
ة أو الخضراء تعزز وتتبنى هذا والعمارة البیئی. والمخلفات وتدمیر أنظمتها الحیویة واستنزاف مواردها الطبیعیة

االرتباط الوثیق بین البیئة واالقتصاد، والسبب في ذلك أن تأثیرات األنشطة العمرانیة والمباني على البیئة لها أبعاد 
اط وثیق اقتصادیة واضحة والعكس صحیح، فاستهالك الطاقة الذي یتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء له ارتب

التي تنشأ من االعتماد بشكل أكبر على أجهزة التكییف (Sick Buildings)ضةبظاهرة المباني المری
وهذا الكالم ینسحب على االعتماد بشكل أوحد على اإلضاءة , ناعیة مع إهمال التهویة الطبیعیةاالصط

وائد البیئیة االصطناعیة إلنارة المبنى من الداخل مما یقود إلى زیادة فاتورة الكهرباء وفي نفس الوقت یقلل من الف
فقد أثبتت األبحاث الحدیثة أن . والصحیة فیما لو كانت أشعة الشمس تدخل في بعض األوقات إلى داخل المبنى

التعرض لإلضاءة االصطناعیة لفترات طویلة یتسبب في حدوث أضرار جسیمة على صحة اإلنسان على 
) الفلورسنت(الصادرة عن مصابیح اإلنارة وتعد عملیة التعرض للذبذبات الضوئیة. المستویین النفسي والبدني

واالفتقاد لإلضاءة الطبیعیة من أهم اآلثار السلبیة التي تعاني منها بیئة العمل المكتبي، فقد ظهرت نتیجة لذلك 
شكاوى عدیدة من المستخدمین في بعض الدول الصناعیة المتقدمة تضمنت اإلحساس باإلجهاد الجسدي واإلعیاء 

المرجحة ألعراض الكآبة كما أن اإلضاءة الصناعیة الشدیدة تعتبر في مقدمة األسباب. األرقوالصداع الشدید و 
أما الهدر في مواد البناء أثناء تنفیذ المشروع فهو یتسبب في تكالیف إضافیة ویقود في نفس . في بیئات العمل

في . مواد السمیة والكیمیائیة الضارةالوقت إلى تلویث البیئة بهذه المخلفات التي تنطوي على نسب غیر قلیلة من ال
Green Designن إدماج أسالیب التصمیم الخضراء فإ-على سبیل المثال -حالة مبنى  إداري كبیر 

Techniques)( والتقنیات الذكیةClever Technology)( في المبنى ال یعمل فقط على خفض استهالك
ویخلق بیئة عمل سارة لل من تكالیف اإلنشاء وتكالیف الصیانة،الطاقة وتقلیل األثر البیئي، ولكنه أیضًا یق

.ومریحة، ویحّسن من صحة المستخدمین ویرفع من معدالت إنتاجیتهم

.مدینة الدمامأمانة ،)28/10/2007(،العمارة البیئیةالتخطیط المستدام والسواط، علي بن محمد، .)8(
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113 

1131 

ثمرة التفاعل الكامل والوثیق بین المواطن والعوامل البیئیة من من هنا نصل إلى مفهوم العمارة البیئیة بأنهاو 
حولـــــه وفریق التصمیم البیئي بقیادة المهندس المعماري، وهي تلك العمارة التي تحقق للمواطـــــن الحد الكافي من 

لمعیشته وهو ما متطلباته البیئیة والحد األدنى من التلوث البیئي والحد المقبول من الشروط الصحیة الالزمة
انتماء المواطن لتلك البیئة والتزامه ووعیه بالمحافظة ى درجة نوعیة وكفاءة البیئة الحضریة ومده على ینعكس بدور 

. علیها
1132)9( 

.)3(المخطط الشكلي هناك ستة مبادئ رئیسیة للعمارة البیئیة،

 
 
 

 
 

: : conserving energyالحفاظ على الطاقة -1
بصورة أكبر على فالمبنى یجب أن یصمم ویشید بأسلوب یتم فیه تقلیل االحتیاج للوقود الحفري واالعتماد 

:الطاقةالحفاظ على وأهم وسائل ، الطاقات الطبیعیة
.زیادة كفاءة األجهزة المنزلیة–
.خفض كمیات المیاه المستخدمة–
.یا الشمسیة في الواجهات الزجاجیةاستخدام الخال–

:: Adapting With Climateالتكیف مع المناخ -2
من زءاً ففي اللحظة التي ینتهي فیها البناء یصبح ج, یجب أن یتكیف المبنى مع المناخ وعناصره المختلفة

لنفس تأثیرات الشمس أو األمطار أو الریاح كأي شيء آخر متواجد في یصبح معرضاً و , كشجرة أو حجر, البیئة

، النشرات الدوریة للمكتبة،الھیئة العامة لألبنیة التعلیمیة، )2005(، التصمیم المعماري الصدیق للبیئة نحو عمارة خضراءوزیري، یحیى، .)9(
.العدد الثاني









)3( :
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یستعمل جمیع الموارد في نفس الوقتشكالت المناخیة و الماستطاع المبنى أن یواجه الضغوط و فإذا , البیئة
بأنه الطبیعیة المتاحة من أجل تحقیق راحة اإلنسان داخل المبنى فیمكن أن یطلق على هذا المبنى المناخیة و 

.فإن التصمیم المالئم للمناخ یكون أفضل وسیلةلذلك لتقلیل التأثیر السلبي. متوازن مناخیاً 
:ومن فوائد التصمیم البیئي

االعتماد على البیئة مرة أخرى.
 خلق أشخاص مناسبین للبیئة.
زیادة إنتاجیة العاملین في هذه المباني وقلة نسبة تغیبهم.

:Minimizing New Resourcesالتقلیل من استخـــــــــدام الموارد الجدیـــــــــدة -3
, التي یصممونهاهذا المبدأ یحث المصممین على مراعاة التقلیل من استخدام الموارد الجدیدة في المباني

المواد األخرى على أساس كما تؤخذ في االعتبار , مثال شریطة أال یدمر ذلك الغاباتحیث یمكن استخدام الخشب 
تعتبرا و هذ, بعث منها من عناصر أو غازات ضارةعدم سمیة العناصر التي تنتجها مع انعدام أو انخفاض ما ین

المواد الجدیدة عة للتقلیل من استخدام الموارد و بقایا المباني من أهم الطرق المتبإعادة تدویر المواد والفضالت و 
باإلضافة الهتمام التصمیم , لتفاعالت الكیمیائیة الداخلة بهامن حیث انعدام انظرا ألنها تضم مواد غیر نشطة

.امج التخلص من المخلفات الصلبة وٕاعادة تدویر مخلفات الهدمالمستدام بتوفیر فراغ كافي لتنفیذ بر 
:: Respect for siteاحترام الموقع -4

تغییرات جوهریة أسلوب ال یعمل على إحداثو مبدأ أن یطأ المبنى األرض بشكل الهدف األساسي من هذا ال
نموذجیة أن المبنى إذا تم إزالته أو تحریكه من موقعه فإن الموقع یعود ومن وجهة نظر مثالیة و , في معالم الموقع

.بق حالته قبل أن یتم بناء المبنىكسا
:احترام المتعاملین والمستعملین-5

كالعامل الذي یساهم في إنشاء المبنى ویكون سالمة اإلنسان والحفاظ علیهة هو الهدف األسمى للعمارة البیئی
احترامه باستخدام اآلالت التي تقوم باألعمال الخطرة وعدم استعمال مواد أو التشطیبات ذات التأثیر السلبي 

.أما لمستعملي المبنى فیكمن في جودة التشیید. والضار
:: Holismالتصمیم الشامل -6

بادئ العمارة البیئیة في عملیة تصمیم المباني وتخطیط المدن مع صعوبة تحقیق كل هذه المبادئ مراعاة م
م بالنفع یمكن تحقیق هذه في الواقع العملي ولكن بالدراسة المتأنیة وٕاقناع المجتمع بهذا االتجاه الذي یعود علیه

.المبادئ
114

1141)10( 

هو ذلك التخصص المتعلق بحل مشاكل البیئة والحفاظ علیها وتوظیفها لخدمة اإلنسان وهو ذلك العلم الناتج 
عن اندماج العمارة كفن وهندسة مع البیئة وقد ظهر هذا التخصص منذ بدایة الخمسینیات كرد فعل طبیعي 

.مدینة الدمامأمانة ،)28/10/2007(،العمارة البیئیةالتخطیط المستدام والسواط، علي بن محمد، : مرجع سابق.)10(



12

علي درجة كبیرة من التشعب والتعقید وذلك بهدف وضع سیاسات عامة وبرامج للمشاكل البیئیة التي أصبحت
یة أو في مجال الحفاظ علي البیئة وتحسن نوعیتها سواء في المدن الحالشامله متنوعة وجذریة تحقق إسهاماً 

وهو یعني إیجاد , في انتماء المواطن الحضري لبیئتهسهام له وزنه إوبالتالي تحقیق , المدن الجدیدة والمستقبلیة
. في البیئة المحیطةال تؤثر أو تغیر كثیراً آمنةو أبنیة صحیة 

:تتلخص مفاهیم التصمیم البیئي في و 
األخذ في االعتبار البیئة العضویة والبیولوجیة المحیطة.
حدود ال تتعداها(ومواردهاقالنیة لألنظمة البیئیة األخذ باالعتبار استعماالت أكثر ع(.
تتعدى حدودهااإلنسانیةاألنشطة .
ا ال یجب أن یكون في موقع آخرالتصمیم الموضوع لموقع م.
دراسة التأثیرات المتوقعة من األنشطة والتفاعالت خالل عمر المبنى .
الهدف األساسي أن یكون التأثیر السلبي في أقل حدود ممكنة .
نى ینشأ دون توفیر من ناحیة الكلفة االقتصادیة ولكن مواده تدوم مع الزمن لتخفض المبنى البیئي هو مبو 

وبة والوضع االقتصادي لدى من تكالیف الصیانة قد تتغیر من المتوسطة وحتى المرتفعة تبعًا لدرجة الراحة المرغ
التوجه نحو نظام كفء لتوفیر التغیرات المستقبلیة المحتملة و كما یجب ضمان مرونة المبنى باستیعاب, العمیل
.الطاقة

1142 

یمكن التوصل لمفهوم المبنى المتوازن بیئیًا بأنه المبنى الذي یصمم وفق مفهوم االستدامة لیس أخراً و أخیراً و 
وبناء على . على مواردها لألجیال القادمةأي یكون نابعًا من بیئته ومتوافقًا معها ومستفیدًا من إمكانیاتها ومحافظاً 

لترشید استهالك الطاقة وتوفیر الراحة لمعاییر التي یستند علیها المبنىذلك یمكن استخالص مجموعة من ا
:التأثیر على البیئیةنالمبنى دو ي لمستخدم
 في الوصول إلى تصمیم ث یمكن لنا العیش فیه دون تدمیره، وهذا یساعد المصممین بحی:المكاندراسة

.المتاحةمتكامل بین المبنى وبیئته المبنیة والخدمات 
 ومستخدمیهنح الحیاة للمبنى بدمجه مع بیئة تعایشه یماالتصال الذيهذا :بالطبیعةاالتصال.
 مغلقةأي أن النظم الطبیعیة تسیر في دائرة ,تكاملیةفالحیاة الطبیعیة :الطبیعیةإدراك العملیات.
فعالیة طاقة التصمیم وأسالیب البناء ومعرفة المواد،الطاقة،الموقعذلك بتقییم و : دراسة التأثیر البیئي ،

.یة ومحاولة تحقیقها عن طریق استخدام مواد مستدامة ومعدات ومكمالت قلیلة السمیةالجوانب السلب
 تعاون جمیع التخصصات المشاركة في العملیة التصمیمیة في المراحل األولیة التخاذ القرارات

. التصمیمیة البیئیة السلیمة
 دمج القیم الجمالیة والبیئیة و المشیدة وٕادراك متطلبات السكاندراسة الطبیعة البشریة وخصائص البیئة

.عملیة التصمیمیة المناسبة للبیئةواالجتماعیة والسیاسیة واألخالقیة  في ال
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1143 
نه متى نقول عن المبنى أالتصامیم البیومناخیة العمارة البیئیة ومفهومها و یتردد إلى أذهاننا بعد الحدیث عن 

وتقاس األبنیة , یم البنیة التحتیة مع علم الجمالإن األبنیة البیومناخیة الجدیدة تدمج تصمبأنه مبنى بیئي ؟
:)11(البیومناخیة بأنظمة التصنیف التالیة

 Green mark :   Singapore
 Green Star:     Australia
 LEED:            Global (USA, India, Middle East, Canada, China )
 BREEAM: UK
 HQE:              Europe ( France )
 CASBEE:       Japan, Asia

.العالمي الموافق لمناخ الشرق األوسطLeedبالنسبة لالذقیة حالتنا الدراسیة یفضل اعتماد نظام 
حماس الیوم للعمارة البیئیة أو الخضراء والمباني المستدامة له أصوله المرتبطة بأزمة الطاقة في السبعینات، 
فقد بدأ المعماریون آنذاك یفكرون ویتساءلون عن الحكمة من وجود مباني صندوقیة محاطة بالزجاج والفوالذ 

ات المعماریین المتحمسین الذین اقترحوا العمارة وتتطلب تدفئة هائلة وأنظمة تبرید مكلفة، ومن هناك تعالت أصو 
ولیام ماكدونو، بروس فول وروبرت فوكس من الوالیات المتحدة، توماس : األكثر كفاءة في استهالك الطاقة ومنهم

هؤالء المعماریون أصحاب الفكر التقدمي بدأوا . هیرزوج من ألمانیا، ونورمان فوستر وریتشارد روجرز من بریطانیا
شاف وبلورة التصامیم المعماریة التي ركزت على التأثیر البیئي طویل المدى أثناء تشغیل وصیانة المباني، باستك

هذه النظرة ومنذ ذلك الحین تأصلت . للبناءInitial Costs" التكالیف األولیة"وكانوا ینظرون لما هو أبعد من 
ومعاییر . م1990طبیقه في بریطانیا في العام لذي تم تاBREEAMفي بعض أنظمة تقییم المباني مثل معیار 

Leadership inار لـ ــــــــــدة األمریكیة وهي اختصــــــــــفي الوالیات المتحLEEDرئاسة الطاقة والتصمیم البیئي 

Energy and Environmental Design،المعیار األخیر تم تطویره بواسطة المجلس األمریكي للبناء اوهذ
للمشاریع المتمیزة في LEEDواآلن یتم منح شهادة . 2000وتم البدء بتطبیقه في العام ،USGBCاألخضر 

تهدف إلى إنتاج بیئة LEEDإن معاییر. تطبیقات العمارة المستدامة الخضراء في الوالیات المتحدة األمریكیة
تزوید المعماریین والمهندسین مشیدة أكثر خضرة، ومباني ذات أداء اقتصادي أفضل، وهذه المعاییر التي یتم 

والمطورین والمستثمرین بها تتكون من قائمة بسیطة من المعاییر المستخدمة في الحكم على مدى التزام المبنى 
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، في حین تصل نقاط جودة )نقاط5(، وكفاءة استخدام المیاه تمنح في حدود )ةنقط17(المبنى تمنح في حدود 
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وبعد تقدیر النقاط لكل . مولدات الطاقة المتجددة، أو أنظمة مراقبة غاز ثاني أكسید الكربون: محددة للمبنى مثل
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.أمانة مدینة الدمام،)28/10/2007(،العمارة البیئیةالتخطیط المستدام والسواط، علي بن محمد، : مرجع سابق.)11(
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1144)13(
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المباني تستهلك سدس إن) العمارة الخضراء(وفي دراسة للمعماري جیمس وینز في كتاب . البیت الزجاجي
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.غیر آمنة للمستخدمین
مبنى ضمن السالسل واألنظمة على إدماج ال/LCA/وتقییمها /LCD/یقوم مفهوم تصمیم دورة حیاة المبنى 

الطبیعیة بحیث أن وجود المبنى في المكان ال یخل بالنظام الحیوي السائد وهذا یعني أن إدماج أسالیب التصمیم 
األخضر في المبنى یعمل على خفض استهلك الطاقة ویقلل األثر البیئي، ویقلل أیضًا من تكالیف اإلنشاء 

.ة ویرفع من قیمة المبنىوتكالیف الصیانة ویخلق بیئة عمل جید

الستدامةا:عنوان ورقة العمل،)ھـ1426(، المھندس ودوره في بناء االقتصاد الوطنيبعنواننـــــدوةالسواط، علي بن محمد، .)12(
)Sustainability (الریاض،مركز الملك فھد الثقافيكمدخل لتعزیز دور المھندسین السعودیین في بناء االقتصاد الوطني.
.المرجع السابق.)13(
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:إنتاجیة-3
أن ) Rachel and Stephen Kaplan(ي بجامعة میتشیغان ئبعض الدارسین في علم النفس البیوجد

الموظفین الذین تتوفر لهم ظروف تفاعل مع البیئة المحیطة من إطالالت وتهویة غیرها في مكاتبهم، یتمتعون 
كذلك تبین أن اإلضاءة الطبیعیة لمركز التسویق یؤدي إلى رفع .بصحة جیدة وأقل عرضة لألمراض واإلجهاد

د إضاءتها تستمحجم المبیعات وقد ظهر هذا عند قیام إحدى الشركات التجاریة بمقارنة األسواق مع األسواق التي 
كذلك ظهر ارتفاع أداء الطالب في قاعات الدرس المضاءة طبیعیًا % 40من خالل الفتحات السماویة بنسبة 

.))14%20لى بنسبة أع
115 
1151)15(

استخدام الطاقة من أجل التبرید أو التدفئة لتوفیر الراحة الحراریة داخل المبنى فالراحة الحراریة هي اإلحساس 
:هيعلى الشعور بالراحة الحراریةالعوامل المؤثرةو ، الكامل بالراحةالجسدي والعقلي 

نوع النشاط اإلنساني -المالبس -السن : عوامل شخصیة.
 الریاح –الرطوبة -الحرارة :بیئیةعوامل.

و بآخر إلى كما أن أضرار أجهزة التكییف التي یعتمد علیها في الكثیر من المباني الحدیثة تؤدي بشكل أ
.ٕالى صیانة مكلفة بة الملوثات في الغرف المغلقة و زیادة نستقلیل مناعة الجسم  و 

, كانت تتبع أسلوب تصمیمي بحیث تستغل الموارد والطاقات الطبیعیة كالشمس والریاح فالمباني التقلیدیة 
وذلك لتالفي دخول كما استخدموا الفتحات الخارجیة ضیقة , حیث كانت تستعمل مواد بناء ذات سعة حراریة كبیرة

ي كانت تسمح بدخول التإلى استخدام الفتحات العلویةأوالجأیضاً و , كمیة كبیرة من اإلشعاع الشمسي المباشر
السماح واستعملوا المشربیات الخشبیة في حالة وجود الفتحات الكبیرة لكسر أشعة الشمس مع, الضوء الطبیعي

عمدوا إلى إنشاء األفنیة الداخلیة لتوفیر و , هوائیة لتهویة بعض الحجراتلاعتمدوا المالقف او , بدخول الهواء والضوء
.)4(المخطط الشكلي ،أهم مصادر الطاقة الطبیعیةو . أماكن مظللة في الصیف وتوفیر خصوصیة لألهل

 
 
 

 
 

)14(.......................Wines.J, Green Architecture, .(2000) Bendikt Taschen Verlag GmbH, Los Angles, USA.

النشرات ،الھیئة العامة لألبنیة التعلیمیة، )2005(، التصمیم المعماري الصدیق للبیئة نحو عمارة خضراءوزیري، یحیى، : مرجع سابق.)15(
.العدد الثاني، الدوریة للمكتبة
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1152)16(

:الشروط المطلوب توافرها لتكون المواد صدیقة للبیئة 
.ي التصنیع أو التركیب أو الصیانةتكون من المواد عالیة االستهالك للطاقة فأال•
.في زیادة التلوث الداخلي للمبنىتساهمأال•

, أو البیئة من المواد المضرةفیجب االهتمام باستبعاد المواد والتشطیبات ذات التأثیر الضار على الصحة
استخدام المواد الصناعیة عدم یجب و , Energy Contestالتدقیق باختیار المواد من وجهة نظر محتوى الطاقة و 

في تكوینها على الدهانات التي تعتمدو استخدام المواد الطینیة , یةالمعطرة داخل المنزل واستبدالها بالمواد الطبیع
.)8(والصورة ) 3(، الشكل الزیوت الطبیعیة

1153)17(

، له استخدامات جمالیة وبیئیة حیث یساعد على ضبط الرطوبة النسبیة فةفباإلضافة إلى استعماالته المعرو 
. ویؤدي إلى تنقیة وتبرید الهواء المار علیه

:األسالیب
.ترشید استهالك المیاه داخل المباني •
.إعادة استخدام المیاه المستعملة بعد معالجتها •
.تجمیع األمطار واستخدامها في عدید من االستخدامات •

النشرات ،الھیئة العامة لألبنیة التعلیمیة، )2005(، التصمیم المعماري الصدیق للبیئة نحو عمارة خضراءوزیري، یحیى، : مرجع سابق.)16(
.العدد الثاني، دوریة للمكتبةال
المرجع السابق.)17(
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1154)18(

إن خطورة تلوث الهواء داخل المبنى تتمثل في أن نسب هذا التلوث تفوق عشرات المرات تلوث الهواء في 
:الخارج ومن أسباب تلوث الهواء الداخلي

.تلفةمواد البناء والتشطیبات المخزیادة استعمال•
.الغلق لزیادة كفاءة عملیات التبرید والتدفئةسوء التهویة ألن المباني الحدیثة محكمة •

1155)19(

اإلضاءة الطبیعیة-1
فالتصمیم الجید للمبنى یجب أن یشتمل على تبة الثانیة بعد الغذاء لإلنسان وتأتي اإلضاءة الطبیعیة في المر 

السماح لإلنسان  و , الضوء المباشرء الطبیعي مع تجنبتوزیع للشبابیك للحصول على أكبر قدر من الضو 
ت بینهما لعدم مراعاة ارتفاعات المباني والمسافاو , ة عن طریق الفراغات المكشوفةالحصول على األشعة البنفسجی

.)10-9(الصور ،حجب الضوء الطبیعي

:اإلضاءة الصناعیة-2
.اللیلوالثانیة في , في النهاراألولى عندما تكون اإلضاءة الطبیعیة غیر كافیة : تستخدم في حالتین

1156)20(

أنها تؤثر على امتصاص الحوائط كما, أللوان تأثیر جمالي وسیكولوجي وفیزیولوجي على الجسم البشريل
.واألسقف لألشعة الشمسیة

النشرات ،الھیئة العامة لألبنیة التعلیمیة، )2005(، التصمیم المعماري الصدیق للبیئة نحو عمارة خضراءوزیري، یحیى، : مرجع سابق.)18(
.العدد الثاني، الدوریة للمكتبة

.المرجع السابق.)19(
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1155)19(

اإلضاءة الطبیعیة-1
فالتصمیم الجید للمبنى یجب أن یشتمل على تبة الثانیة بعد الغذاء لإلنسان وتأتي اإلضاءة الطبیعیة في المر 

السماح لإلنسان  و , الضوء المباشرء الطبیعي مع تجنبتوزیع للشبابیك للحصول على أكبر قدر من الضو 
ت بینهما لعدم مراعاة ارتفاعات المباني والمسافاو , ة عن طریق الفراغات المكشوفةالحصول على األشعة البنفسجی

.)10-9(الصور ،حجب الضوء الطبیعي

:اإلضاءة الصناعیة-2
.اللیلوالثانیة في , في النهاراألولى عندما تكون اإلضاءة الطبیعیة غیر كافیة : تستخدم في حالتین

1156)20(

أنها تؤثر على امتصاص الحوائط كما, أللوان تأثیر جمالي وسیكولوجي وفیزیولوجي على الجسم البشريل
.واألسقف لألشعة الشمسیة

النشرات ،الھیئة العامة لألبنیة التعلیمیة، )2005(، التصمیم المعماري الصدیق للبیئة نحو عمارة خضراءوزیري، یحیى، : مرجع سابق.)18(
.العدد الثاني، الدوریة للمكتبة

.المرجع السابق.)19(

.المرجع السابق.)20(

)9( :
 )2005(،




)10( :
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1157)21(

ء ومصادر الضوضا.األمراض العصبیةمن%70أثر الضوضاء على اإلنسان ضار نفسیا وجسدیا وتسبب 
لیة من شأنها أرضیات ذات كفاءة عان استخدام حوائط و إفلذلك . متعددة منها من خارج المبنى ومنها من داخله

شجار من جهة الضوضاء من األكما إن زراعة األحزمة الخضراء و ,حدتهاأن تتصدى للضوضاء وتخفف من 
.من حدتهانه أن یخفف أش
1158)22(

:للبیئة یجب أن یتوفر عامل اآلمان المتمثل باالتي على سبیل المثالحتى یكون المبنى صدیقاً 
.الطبیعیة كالسیول والزالزلدراسة كل منطقة أو موقع لتالفي األخطار •
تالفي المخاطر التي یمكن أن تهدد سالمة المبنى أو شاغلیه التي تكون نتیجة اإلهمال البشري أو سوء •

.التنفیذ
.البحث عن مواد بدیله للمواد سریعة االشتعال•

1159)23(

اما .واجتماعیاً توافق الطابع المعماري للمبنى مع البیئة المحیطة تاریخیاً أهم صفات المبنى صدیق البیئة هو
:فهيالعوامل المؤثرة على الطابع المعماري

.مواد البناء المحلیة، الجغرافیة،المناخیة: العوامل الطبیعیة -1
.والعلم والفن، االجتماعیة، السیاسیة، االقتصادیة، مع الفلسفة الدینیة: ـ العوامل الحضاریة-2
11510)24(

اثر ولها, دكما لها أثر نفسي جی, العالقةمن أهم مزایا المناطق الخضراء تنقیة الهواء من األتربة والمخلفات
.اجتماعي واضح

------------------------------------------
--------------------------

------------

النشرات ،الھیئة العامة لألبنیة التعلیمیة، )2005(، التصمیم المعماري الصدیق للبیئة نحو عمارة خضراءوزیري، یحیى، : مرجع سابق.)21(
.العدد الثاني، الدوریة للمكتبة

.المرجع السابق.)22(

.المرجع السابق.)23(

.المرجع السابق.)24(
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من الضرورة التعرف على مفهوم هذه المباني انطالقًا من كون هذا البحث حول المباني اإلداریة فإنه كان
وأنواعها وٕافراز فصل لذلك ندرس فیه أهم الشروط التي یجب أن تتوافر ضمن األبنیة اإلداریة ودراسة األسس 

. التصمیمیة الخاصة بهذه األبنیة

121 
 

1211)25(

من ٌة أساسیةٌ وحدهو فالمبنى اإلداري ، قدم المجتمعمدى تىداري هو أحد األبنیة التي تدل علالمبنى اإل
ز المبنى اإلداري ال ینفصل عن الطرز المعماریة السائدة في المجتمع احیث أن طر ،المجتمع ال یتجزأ عنه

.والمبني اإلداري یمكن أن یكون مكون من طابق أو اثنین أو أكثر 
1212)26(

عدة نوعیات فهناك. التي سوف یستخدم فیها هذا المبنىالغرض والنوعیة ىیعتمد موقع المباني اإلداریة عل
ومثل هذا النوع . إلخ.. حامین، والمهندسین، والمعماریین ، منها المباني الخاصة لمكاتب الممن المباني اإلداریة

عیدة بعض الشيء عن مركز ، وال مانع من كونها بشریان رئیسي من المواصالتىقع علیمن المكاتب یجب أن
.المدینة

ب هو مكاتب الخدمات العامة والتي تحتل مركز المدینة ألهمیتها الكبیرة والتي یج: والنوع الثاني من المكاتب
سیارات سواء ماكن انتظار الكما یجب أن تكون هذه المباني قریبة من أ. شریان أساسي للحركةىأن تقع عل
ن باهظة األرض أو في مبان متعددة الطوابق حتى تقلل من مسطح األرض المستغلة التي تكو ىأكانت عل

ومن أنواع المكاتب .مكاتب خدمات السفر والمواصالتوتشمل المباني اإلداریة أیضاً . التكالیف في هذه المواقع
والبنوك والمصارف ومباني مكاتب الشركات والهیئات الحكومیة : ب أن تكون قریبة من مركز المدینةالتي یج
مكاتب : وآخر نوع من المكاتب هو.لقضائیةمكاتب التوكیالت والسماسرة ومكاتب الخدمات ا، وأیضاً البورصة

، ولكن من الواجب لمصانع التي توجد في أطراف المدنأن تقع بالقرب من ایجب، وهذه المكاتبإدارة المصانع
.، باإلضافة لربطها بمركز المدینةى یمكن الوصول إلیها بأسهل الطرقشریان رئیسي حتىعها علوقو 

1213)27(

:مثلوالمبنى اإلداري یجب أن تتوافر به بعض الشروط عند تصمیمه 
.عدد األدوات المكون منها المبني-1
.حسب طبیعة المبنيىوذلك عل) ، مغلقمفتوح(یتحدد نوع المسقط األفقي وعلیه-2
.في اإلدارات المختلفة في المبنيعدد العاملین-3

المجلد ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسیة،)2007(، األمثل للمساحات الفراغیة داخل األبنیة المكتبیةاالستغالل عبد السالم، یوسف أحمد ، .)25(
العدد الثاني، الثالث و العشرون

.المرجع السابق.)26(

.المرجع السابق.)27(
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.من الجمهورىعدد مستخدمي المبن-4
.مجمعةاألخذ في االعتبار وجود محال تجاریة في المبني سواء منفصلة أو مراكز-5
.لهىالمبنىن استخدام المترددین علحتى یمكىوجود كراج خاص بالمبن-6
.وكیفیة إدارتها وصیانتهاىالتجهیزات الفنیة الخاصة بالمبن-7
.ىللطاقة البشریة المستخدمة للمبنوجود بطاریة للحركة مناسبة-8
).یس، أوفدورات میاه(ىالمختلفة في المبنالخدمات-9

. وذلك بوجود ساللم الهروب الستخدامها وقت الخطرىمراعاة األمان في المبن-10

122)28(

ت الخدمامنت اإلسكان األهلي والمرافق و تتأثر سیاسات المباني اإلداریة بسیاسة التخطیط العمراني التي تض
ستلزم توفیر مجموعة من الخدمات والمرافق إقامة أي مبنى إداري تالقومي كما أن العامة على المستوى اإلقلیمي و 

تقوم سائل للمواصالت وسكن العاملین ومنشآت خدمات لهم وألسرهم و العاملین به من و العامة الالزمة للمبنى و 
:هيو داریة على أربعة مقومات أساسیة السیاسة القومیة الشاملة للمباني اإل

1221)29(

:لها ثالث جوانبئمة المبنى لطبیعة عمل المنظمة و هي تضم سیاسة مالو 
الجانب التخطیطي.
موقع المبنى وتقسیمه وتجهیزهالجانب التنفیذي في اختیار.
 المبنى وكفایة شغله وتأسیسهالجانب الذي یتعلق باستخدام.

بین تصمیم المبنى اإلداري حیث یجب اإلداریة و جراءات العمل بالوحدة إ الربط بین األوضاع التنظیمیة و 
بین تصمیم المبنى مع توفیر االحتیاجات المكانیة لطبیعة عمال وحدة اإلداریة وسیر العمل بها و الربط بین تنظیم ال

الربط بین تصمیم والمكتبات والمطبعة واآلالت الحاسبة وقاعات االجتماعات وأیضاً المنظمة من أماكن الحفظ
مراعاة اخلیة الالزمة للمنظمة كاآلالت والمعدات المعدنیة والكهربائیة والتلفونات و بین المعدات الدالمبنى و 

. طة  ومرنةاحتماالت المستقبل من التوسع أو التطور بحیث یمكن الوصول إلى أبنیة بسی

1222)30(

حیث من المالحظ أن بعض . والتجهیزات والمعداتات أراضي البناء ومواد البناء هي تشمل اقتصادیو 
-أماكن مواقع سیاحیة -غیر اقتصادیة نتیجة أراضى مرتفعة الثمن ةاإلداریالمواقع المختارة إلقامة المباني

لذلك یجب الربط بین قیمة من الناحیة االقتصادیة مادیاً اً هذه المواقع تمثل فاقدو , ماكن زراعیةأ-أماكن أثریة 
. الهدف من إنشاء المبنىو األرض

مجلة جامعة دمشق للعلوم ،)2007(، المكتبیةاالستغالل األمثل للمساحات الفراغیة داخل األبنیة عبد السالم، یوسف أحمد ، : مرجع سابق.)28(
العدد الثاني، المجلد الثالث و العشرون،الھندسیة

.المرجع السابق.)29(

.المرجع السابق.)30(
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1223)31(

:منوهي تتض
 داریةاألحیاء التي تنزع ملكیتها في إقامة مباني إو الفارغة استغالل األراضيالتخطیط العمراني للمدینة و.
المحلیاتع الجهات اإلداریة بین العاصمة و سیاسة توزیط العمراني على المستوى القومي و التخطی.

123 
 

ویكاد یكون موجود في كافة المشاریع العامة أو المشاریع الكبیرة وقد یكون إن هذا النوع من المباني هام جداً 
هذا النوع من للتصمیم امبنى مستقل وقد یكون جزء من مبنى وفي جمیع الحاالت علینا اإللمام بأفضل طرق 

.المباني
1231)32(

:تنقسم المكاتب اإلداریة منه حیث المسقط األفقي إلي نوعین:إداریةمكاتب -1
. مسقط أفقي مغلق- أ
.مسقط أفقي مفتوح-ب

.وتتكون من ساللم رئیسیة للمبنى: بطاریة الحركة -2
. لهروبساللم ل• 
.مصاعد كهربائیة• 
.الطرقات األفقیة• 

. ومنها دورات المیاه واألوفیس وغیرها: الخدمات -3
ىمراقبة وسائل االتصال داخل المبنغرف التحكم والتكییف والصیانة والمصاعد وغرف ال: التجهیزات الفنیة -4

.ىبناء والصرف في المتوصیالت المیاه والكهرب–وخارجه 
.قد تكون في صورة منفصلة أو متجمعة في شكل مراكز تجاریة : المحال التجاریة -5
.قد یكون في مستوى الشارع أو علوي أو سفلي من دور واحد أو عدة أدوار: كراج المبني -6
.ویكون عند مدخل المبني الرئیسي ذو مساحة كبیرة نسبیاً : االستقبال -7

1232)33(

.أعمال ساكنة-1
.وجود مكاتب التسجیل–وجود سكرتاریة –تحریك األوراق : العمل المكتبي -أ
.بیانات األنشطة–قاعة سجالت : االستعالمات -ب

مجلة جامعة دمشق للعلوم ،)2007(، االستغالل األمثل للمساحات الفراغیة داخل األبنیة المكتبیةعبد السالم، یوسف أحمد ، : مرجع سابق.)31(
العدد الثاني، المجلد الثالث و العشرون،الھندسیة

.المرجع السابق.)32(

.المرجع السابق.)33(



23

.أعمال متحركة-2
.اعیة الخفیفةمتابعة العمل داخل الشركة أو مصنع أو بعض األعمال الصن-أ
.عملیة التدریب -ب
.عملیة التفتیش والتنظیم-ج

1233)34(

، سواء ط األفقي وفي الواجهات والقطاعاتمودیل في المسقىلمباني اإلداریة یجب االعتماد علعند تصمیم ا
حیث یختار المودیول الذي یعطي أفضل . والزجاج أو الخرسانة المسلحةأكان المبنى من الحدید أو األلومنیوم

ن أن مساحة الغرفة الذي یمكى، ویتوقف هذا المودیول علأساسهىي وضع التصمیم الداخلي علحل للمبنى الذ
ىیمكن االعتماد عل، كما تسحب األبعاد بحیثنوع العمل الذي یقومون به، وأیضاً یحدد بعدد الذین یعملون بها

. إضاءة المكاتب إلي حد كبیریة فياإلضاءة الطبیع
1234)35( 

عمق ىالشمس عند الشروق والغروب تصل إلالشرق أو الغرب وذلك ألن ىإلالمباني اإلداریة عادةً تتجه 
كما أن المباني ذات .، ولكنها ال تصل بالنسبة للشرق ویفضل أن تكون في اتجاه الشمال أو الجنوبالمبنى

النوافذ في االتجاه الواحد غیر اقتصادیة حیث ال تصل اإلضاءة الطبیعیة إلي عمق المباني أما إذا كانت النوافذ 
.من الجهتین فإن ذلك أفضل

1235)36(

 

 
حیث یسمح هذا الحل یعتبر من الحلول المناسبة في الضواحي النائیة حیث یكون سعر األرض رخیصاً 

. بأقصى مرونة ممكنة للتوسع األفقي
حسب العالقات ىدة وتجمع علتجمیع بلوكات تأخذ صفة تصمیمیة واحىویعتمد التصمیم في هذه الحالة عل

من دورین أو ثالثة، وهذا وأهم ما یمیز هذا التصمیم هو عدم االرتفاع عن األرض بأكثر ، )11(الصورة ، بینها
لة ، وذلك ألن التصمیم في هذه الحاملیات اإلضاءة والتهویة الطبیعیة، ویسهل في عیعطي مرونة في التصمیم

لیزید من المسطح الخارجي ما یكون كل بلوك بداخله باثیو داخلي، وغالباً تجمیع بعض البلوكاتىیعتمد عل
، ویمكن في هذه الحالة إضافة عوامل جمالیة إلي الموقع العام والمسطحات الخضراء والبحیرات الصناعیة للمبنى

، ویكون عامال من عوامل جذب العمالء خاصة وأن معظم مباني المكاتب مما یضیف إلي الموقع بهجة وجماال
، لذلك كان من الضروري أن یكون الموقع ون ملحقة بمصانع أو شركات منتجاتما تكلتي تم حلها أفقیا غالباً ا

مجلة جامعة دمشق للعلوم ،)2007(، االستغالل األمثل للمساحات الفراغیة داخل األبنیة المكتبیةعبد السالم، یوسف أحمد ، : مرجع سابق.)34(
العدد الثاني، المجلد الثالث و العشرون،الھندسیة

.المرجع السابق.)35(

.المرجع السابق.)36(
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مصمم علي أساس إضافة بعض الجمال واالستفادة من الطبیعة المحیطة به سواء كانت هذه البیئة زراعیة أو 
.صحراویة

 
.

1236)37( 
:اإلضاءة النهاریة الطبیعیة

مجلة جامعة دمشق للعلوم ،)2007(، االستغالل األمثل للمساحات الفراغیة داخل األبنیة المكتبیةعبد السالم، یوسف أحمد ، : مرجع سابق.)37(
.العدد الثاني ، المجلد الثالث و العشرون،الھندسیة
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تفع یعتبر من الحلول المناسبة في مراكز المدن وحیث تر 
الرغم ىعلو ، ولكن أسعار األراضي وتضیق المساحة

من ذلك فلهذا التصمیم عیوبه التي تكمن في مشاكل 
اإلضاءة الطبیعیة والتهویة الجیدة والعناصر المیكانیكیة 

ویحتاج .إلخ.. التصال الرأسي في المبني الخاصة با
كثرة كفاءة في العملیة التصمیمیة لىلالحل الرأسي إ

.)12(الصورة .حلولىمشاكله التي تحتاج إل

)12( :


Google image



یجب توافرها تعتبر اإلضاءة من أهم العوامل التي 
حیث یجب توجیه ، )13(، الصورة في األبنیة اإلداریة

الفراغ المكتبي وفق اإلضاءة النهاریة، مع تحاشي السطوع 
ویتم حساب اإلضاءة النهاریة .والوهج والحرارة الشمسیة

:وهي تنص على أن، المطلوبة وفق قاعدة اإلبهام
D = 1. 5 H wحیث= Hw هي ارتفاع رأس النافذة ،

Dویكون من المعتاد استخدام .هي عمق اختراق الضوء
.  م من النافذة7اإلضاءة النهاریة حتى مسافة 
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)38(:اإلضاءة الصناعیة المكتبیة

أن و , %25-20على سطح المكتب من ( م البد أن تتضمن جمیع مفردات األجهزة القریبة من المستِخد
یجب أن تتضمن و یكون السطوع من اإلضاءة محدوًداأنلوكس و 500-300ون اإلضاءة مابین تك

الفواصل ،%50، الجدران تقریباً %70السقوف (سطوح الفراغات المكتبیة عوامل انعكاس صاٍف 
)%50-20المتحركة من 

أن تكون بین هؤالء یجب موازاة خط نظر العامل تجاه الشاشة للنوافذ أو أنابیب اإلضاءة، والبد للشاشة
.إن أمكن

 من الضروري تركیب ستائر إعتام للتحكم بضوء النهار في أثناء استعمال الحواسب الرقمیة الفرعیة ذات
VDU.العرض المرئي 

 یجب مراعاة شروط التحكم البیئي والوقایة من الضوضاء ولزیادة المعدات اإللیكترونیة المستخدمة في
،تبرید إضافي للحصول على حرارة مریحةتولید الحرارة داخل الفراغات المكتبیة، والتي تحتاج إلى

.)14(الصورة 

----------------------------------
------------------------

-----------------

مجلة جامعة دمشق للعلوم ،)2007(، االستغالل األمثل للمساحات الفراغیة داخل األبنیة المكتبیةعبد السالم، یوسف أحمد ، : مرجع سابق.)38(
.العدد الثاني ، المجلد الثالث و العشرون،الھندسیة

)14(
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:دراسة الباب األولمن و 
وترشید أسالیب البناء واستهالك الطاقة هي أحد الركائزالبیئیة تشجیع العمارة أنالحظنا في الفصل األول 

یواجه المعماریین والمخططین الكبیر الذيفالتحدي, التي تعتمد علیها نجاح التنمیة المستدامة في أي مجتمع
وفي نفس الوقت تطویر أدائیة , ةورة بما ال یؤثر سلبًا على البیئهو اختیار وتعدیل التكنولوجیا المتط, اآلن

مستقبل نعرضفقدإن لم نتخذ من االستدامة أسلوبا للحیاة علیه فإنناو , ومتطلبات الراحة في المبنى المتوافق بیئیاً 
الحد من استخدام موارد الطاقة إلىتبني مفهوم العمارة البیئیة سیؤدي نكما الحظنا أ.األجیال القادمة للخطر

اقة ة كطعلى مصادر الطاقة البدیلة المتجدداالعتمادإلىوالتحول , ذیة المباني بالطاقة الالزمةالغیر متجددة  لتغ
ارد الطبیعیة  لألجیال القادمة الحفاظ على منظومة المو إلىهذا من شأنه أن یؤدي و , الریاح والطاقة الشمسیة

.یق  مكاسب هائلة لألجیال الحالیةتحقو 
الحظنا أهمیة األبنیة اإلداریة كنسیج أساسي في بنیة المدینة وكفراغ أساسي في هذا الباب من الفصل الثاني 

ضرورة إخضاع هذه األبنیة أیضًا وأثبتنا ة، وضرورة اعتماد األسس التصمیمیة لهذه األبنییستعمله اإلنسان 
شكل إیجابي تخفیض كلف تشغیل هذه الكتل المعماریة الضخمة والذي ینعكس بامن شأنهالتيللدراسات البیئیة 

.على مكونات البیئة الطبیعیة وحیاة اإلنسان بمختلف نواحیها الصحیة والوظیفیة وغیرها

--------------------------------------
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بعد أن تعرفنا على المفاهیم األساسیة في العمارة والعمران البیئي وكذلك المفاهیم األساسیة في األبنیة اإلداریة 
لدراسة تجارب عالمیة نستعرض فیها نماذج ومحدداتها التصمیمیة في الباب األول، ننتقل هنا في الباب الثاني 

.ألبنیة إداریة اعتمدت على التصمیم البیئي بطرق ووسائل مختلفة
فصلین أساسین یدرس األول منها أساسیات التصمیم البیئي لألبنیة اإلداریة ویوضح منیتكون هذا الباب 

شرة للتصمیم البیئي لألبنیة اإلداریة من طرق ووسائل تنفیذ هذا التصمیم، أما الفصل الثاني فیدرس تطبیقات مبا
.خالل دراسة وصفیة تحلیلیة لعدد من النماذج العالمیة المهمة

ة لألبنیة اإلداریة في هذا الباب ال بّد أنه ییة المهمة للتصامیم البیئمإن دراسة وفهم عدد من التجارب العال
والتي سندرسها ةإلداریة من خالل تجربة مدینة الالذقییشكل قاعدة علمیة أساسیة مهمة لدراسة وتقییم عمارتنا ا

. في الباب الثالث

--------------------
 
 
 

 






 
 

 

 
 



28

 
 
    

 
 
 

211 
 

2111
21111)(
21112)(

2112

212 

2121

21211 
21212 

2122 
 

21221
21222
21223
21224

213 
 
 
 

 
 ------------------






 
 



29

 
عنى بدراسة نماذج لتصامیم إداریة بیئیة، الذي یُ من هذا الباب و الثاني یعتبر هذا الفصل مقدمًة للفصل

أساسیات التصمیم البیئي لألبنیة اإلداریة والتي هي بشكل أساسي تحقیق االقتصادیة هذا الفصلدرس في وسی
من مصادر الطاقة الطبیعیة والذي االستفادةفي المنتج التصمیمي النهائي والتي تتم من خالل كهدف أساسي 

الحدیثة وبناء التكنولوجیا ات معطیویتم ذلك من خالل االستفادة من ینعكس بشكل كبیر على كلفة تشغیل المبنى
.أهم تطبیقات التكنولوجیا الحدیثة في التصمیم البیئي لألبنیة اإلداریةأیضًا على ذلك سندرس في هذا الفصل 

211 
 

2111)39(

الحدیثة المنتشرة في والجمالي في قائمة المفاهیم العمرانیةتصنف سیاسات التجدید العمراني والبیئي
أحدثت ردود فعل شاملة في إعادة تكوین المدن فهذه التوجهات التي انتشرت في بدایة التسعینیات, العالم

وتحولت الیوم هذه العمارة إلى عمارة مستدامة ضمن إطار . لهاوفق االحتیاجات والمتطلبات المستقبلیة
. المستدامة التي تأخذ بالحسبان الجوانب المتعلقة بالطاقة واالقتصاد والحیاة االجتماعیة والبیئةالتنمیة 

تصنف الكفاءة البیئیة المعماریة حالًیا كحق شعبي . لیظهر جیل جدید من المباني ذات كفاءة بیئیة عالیة
المشاریع وتنفیذها وعالقاتها وهو ناتج عن الدعم واالهتمام اللذین تولیهما الدولة في مراحل وضع, عامو 

ویمكن . المباشرة مع المحیط البیئي والفیزیائي والطبیعي وارتباطها بالحاجات االقتصادیة واالجتماعیة
:مستویینوفق تحقیق اإلقتصادیة

.)التخطیطي(قتصادیة على المستوى العمراني تحقیق اإل- 
.)التصمیمي(ماري حقیق اإلقتصادیة على المستوى المعت- 

21111)()40( 

یعرف بعض الدارسین تخطیط المدن بفن تنظیم وتنسیق المجتمعات اإلنسانیة الذي یترجم بمجموعة من 
للمدن، من وبالتالي على التخطیط البیئي أن یحرص على األخذ بالحسبان باألبعاد البیئیة . القوانین والتشریعات

زیادة اإلشعاع مع زیادة كثافة البناء وتأثیر الریاح وتغیر سرعاتها وتأثیر الغطاء النباتي ونوعیته وما له من تأثیر 
معاصر فالتخطیط الذي یعتني باقتصادیات الطاقة یدل على والدة جدیدة لتخطیط بیئي.في تنقیة الهواء وغیرها

):4(الشكل، ویرتكز على أربعة أساسیات
 أو عازًال عن طریق خلق فراغ ثانوي لیشكل فاصالً (الحمایة من الریاح السائدة شتاء واالستفادة منها صیًفا

).استخدام األشجار الدائمة الخضرة–األبنیة المتراصة –
 توضع الغرف الرئیسیة و مكن نحو الجنوب أو الجنوب الشرقيتوجیه الفتحات ما أ(التقاط الطاقة الشمسیة

).وب الشرقي أو الجنوب الغربيعلى الجن

. 23، مجلة باسل األسد للبحوث العلمیة العدد )2007(،السیاسات والتوجھات الحدیثة في عمارة المدن وعمرانھا،ناتالیا،عطفة).39(
.المرجع السابق).40(
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 وٕاعادة األبنیة بمواد ثقیلة ذات عطالة حراریة مناسبة لتخزین الطاقةإنشاء(تخزین الطاقة وٕاعادة استخدامها
).توفیر عزل لیلي للفتحات الزجاجیة–استخدامها 

 حمایة الفتحات بدرفات (الشمس بالحمایة من أشعة) اإلشعاع الحراري(تفادي االرتفاع الزائد للحرارة صیًفا
). والعزل الخارجي–نباتات ذات أوراق متساقطة في الجهة الجنوبیة –أو ستائر 

21112)()41(

.الحرارة ویسیطر علیهایعد اإلنسان المثال األصدق للمبادالت البیئیة فهو یتلقى الطاقة الشمسیة ویستفید من
: وتساوى الحاجة للتدفئة الضیاع الحراري في األبنیة والذي یقدر نسبًیا كالتالي 

.من الحرارة تضیع من تجدد الهواء وتسربه%14
.من السقف%20
.من الجدران%24
.من الفتحات الزجاجیة%13
.من أرضیة الطابق األرضي%21
.من الجسور الحراریة%8

على حرارة ناتجة وكذلك رارة مجانیة من الشمس التي تتسرب من الفتحات،بالمقابل یحصل المبنى على ح
تعتمد في الدرجة ) من مكاتب ومدارس وصاالت(لذلك فإن الحلول البیئیة في األبنیة اإلداریة , عن نشاط اإلنسان

استهالك الطاقة إنإلىالدراساتوقد ُخلصت, النهاریة في اقتصادیات الطاقةاألولى على استغالل اإلنارة
من االستهالك الكلي للطاقة وهذه النسبة في تزاید % 30الكهربائیة في المباني اإلداریة یشكل نسبه تصل إلى

فياإلداریة المبانيفيالكهربائياالستهالكتمثل یعلى التجهیزات الجدیدة للمكاتب و مستمر نتیجة تزاید االعتماد 
. تكنولوجیا المعلوماتاإلضاءة والتكییف ومعدات المكاتب و 
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ن الحرارة أل, ه أثر هائل على احتیاجات التدفئةفي محاوالت كثیرة ناجحة أصبح التصمیم المتمیز للمباني لو 
األجهزة الحرارة التي تتولد من الناس و (من مصادر داخلیةتأتي أساساً اإلداریةالسیما في المباني الكبیرة و 

التحكم في احتیاجات التدفئة باستغالل الحرارة الكامنة للمبنى مثل تخزینفیمكن , )وغیرهاواإلضاءةمعدات الو 
من المالحظ في الحلول التي قدمها معماریون في و , تخدامها للتدفئة أثناء اللیلاسالحرارة الزائدة أثناء النهار و 
من مبنى ذي كفاءة ف أكثرمبنى ذي كفاءة فعالة لحفظ الطاقة أصبح ال یكلإنشاءالعقود الثالثة الماضیة أن 

التخلص من وحدات و استعمال زجاج النوافذ المفردالتخلص منوالسبب أنه بتقلیص حجم  ومعدات التكییف و , أقل
د للجدران استعمال العزل الجیالعازلة  مثل الزجاج المزدوج  و نه أمكن توفیر تكالیف المواد إالزائدة  فاإلضاءة

فتم االستنتاج بأن دولة تمتلك مباني على مدى خمسین عاماً اإلنارةو وقد تم احتساب نفقات التدفئة .األسقفو 
بلیونان أو ثالثة بالیین محطة لتولید الكهرباء كلفة الواحدة85بناءقد وفرتمصممة بیئیًا تكون كبیرة إداریة
.أمكن توفیر الوقود بمقدار كبیر جداً و دوالر

األراضي أسعارالحدیث  یتم تقلیص المساحة األفقیة للمبنى نظرا الرتفاع اإلداريام للمبنى ففي التصمیم الع
اإلنارةمن اإلمكانالتوجه نحو االمتداد الرأسي وتتم أیضا مراعاة التوجیهات العامة للمباني لالستفادة قدر و 

أما بالنسبة لمواد البناء فیتم , الكهرباءبالتالي التخفیف من أعباء فاتورةاالصطناعیة و اإلنارةتخفیف الطبیعیة و 
خزن الحرارة من الطاقة مثل صفائح الفوتوفولتیك التي تاإلمكاناالعتماد حالیا على مواد  بناء تخزن الحرارة قدر 

مبنى برج خلیفة في دبي أحد أفضل یعد و تسخین المیاه الالزمة للمبنى و الشمسیة ویستفاد منها في تولید الكهرباء
.)15(الصورة ،األمثلة على مثل هذه التقنیة

)15( :

Google image 
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2112)42( 
 

اختالف طبیعة المناخ إلىأعمى دون االلتفات بعدها بدأت المجتمعات العربیة تقلید العمارة الغربیة تقلیداً و 
, نتیجة لتخزینها حرارة الشمس, أفران تخزین حراريإلىوطبیعة المجتمع العربي واحتیاجاته فتحولت هذه المباني 

.)21-20-19-18-17(الصور،ختزن الحرارة بشكل كبیریالذياج ولطبیعة الزجلطبیعة مناخنا الحارنظراً 
توصم بالحداثة التيالمبانيحلول لمجابهة سلبیات هذه البحث عنبدأبإتباع هذا األسلوب التصمیمي، و 

وبالتاليثمنها وصیانتها وكذلك استهالكها للكهرباء، فيألجهزة التكییف المكلفة جداً اللجوءتم وبالمعاصرة، و 
.الطاقة، والمالإهدار

. 23، مجلة باسل األسد للبحوث العلمیة العدد )2007(،السیاسات والتوجھات الحدیثة في عمارة المدن وعمرانھا،ناتالیا،عطفة).42(

)16( :

Google image 

)17 : (





، أخذ العدید من منذ ستینات القرن العشرین
المباني إلى آفاق جدیدة واإلنشائیینالمصممین المعماریین 

حیث أن نمطًا حدیثًا في البناء انتشر في غیر متوقعة
بدًال من -كثیر من مدن العالم، تمثل في استخدام الفوالذ 

للبناء، ثم إكساء ) اإلنشائيالهیكل (في تشیید -الخرسانة 
.لزجاج بدًال من المواد التقلیدیةالوجه الخارجي با
قد اإلداریةذ في المباني الفوالاستخدامویالحظ أن 

كساء الوجه الخارجي،إلاقترن باستخدام األلواح الزجاجیة 
شائعًا بین ) الفوالذالزجاج و (بحیث أصبح تعبیر 

.)16(الصورة ،المعماریین

)18 : (









)19 : (











)17 (Google image 
)18-19(
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خروج أفاق الفكر إلىالرسومات واألشكال المعماریة إنتاجكم أدت تطورات تقنیات الحاسب وتطور برامج 
على إنتاجهتأثیر إلىدون النظر إبهاراً أشكال تحقق إنتاجإلىأعلى درجات الخیال وأدى ذلك إلىالمعماري 

الشكل المعماري على باقي القیم األخرى والتي تشمل بالتأكید إعالءوبالتالي ارتفعت قیمة , اقتصادیات المشروع
.یتواجد فیها المنتج المعماريلتي كیفیة التعامل مع منظومة البیئة ا
عوامله فهیمنت القشرة الزجاجیة علیها، المناخ و المعاصرة في تصمیمها اإلداریةفتجاهلت كثیر من مبانینا 

والفتحات الزجاجیة التي تعتبر , فتحاتها على أشعة الشمس المباشرةووجهت إلـــــى الخـــارج بدل الداخل  انكشفت
الحرارة، قد یبدو هذا مألوفا جدا في تصامیمنا،إال أن الوصول للتصمیم المستدام البد من المصدر الرئیسي لنفـــاذ

)اإلنشائیة-المیكانیكیة–الكهربائیة ) تكامـل تام بین العمارة وكل التخصصات الهندسیة المكملةأن یكون هناك

ر والدراسات المكملة من تكلفة مستقبلیة للنواحي ،باإلضافــة إلى القیم الجمالیــــــة والتناسب والتركیب والظـــل والنو 
)43(.)البشریة-االقتصادیة –البیئیة (المختلفة

----------------------------

EGEPT arcetecture–العمارة والمجتمعفيوالجمال المفقودالمعماريمحمود، نجالء، ).43(

)21 : (




)20 : (






)2011 (-
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212 
 

2121)44( 
21211 

یراعى النظر إلى نظام المبنى ككل ومفردات تكوینه ودراسة اقتصادیات االستخدام لكل عنصر من مواد 
.البناء ومدى مقاومتها الحراریة وتأثیر البیئة المناخیة علیها

21212

الخبرات والتجارب أولهما قاعدة بیانات مرنة مخزن بها كل: هذه الطریقة من عنصریین رئیسینتتكون
الخاصة بالمعالجات المناخیة، والعنصر الثاني عبارة عن طریقة توضح مسار لعملیة تحسین األداء الحراري، أو 

المعطیات البیئیة في المنطقة ما یعني وفق التعریف قدرة المبنى على االستجابة لمتطلبات شروط الراحة وفق
.المدروسة

2122 

21221)45(

من هي عبارة عن أنظمة تقنیة تقوم  بالتحویل المباشر للطاقة الشمسیة إلى طاقة كهربیة حیث تقوم مجموعة 
الخالیا المجمعة والمتصلة مع بعضها بتكوین مجمعًا واحدًا وبتوصیل مجموعة من هذه المجمعات مع بعضها 

ونجد أن تصنیع الخالیا من مواد شبه موصلة ). 5(والشكل) 23-22(الصور.نحصل على الوحدة الفوتوفولتیه 
.عة الشمسیة علیهاعند سقوط األشتعمل بطریقة تجعلها قادرة على تولید تیارًا مستمراً 

كة التي تزود تتصل فیها األنظمة بالشب, تعمل كشبكة مزدوجةعادة ماوالنظم الشمسیة المنتجة للكهرباء 
. الفائض من الكهرباء یتم تخزینه في بطاریات قابلة للشحنالمبنى بالكهرباء و 

نظام لتولید الطاقة الكهربیة لكونهإضافةمن غالف المبنى الخارجي اً شكل نظام الخالیا الكهرضوئیة جزءیو 
حیث أن كواسر التظلیل الكهرضوئیة یمكنها أن , الطبیعیة اإلنارةیضیف وظیفة  أخرى كالتظلیل أو أنیمكنه و 

التي , تزود المبنى بمساحة كبیرة لتولید الكهرباء في نفس الوقت الذي تقلل فیه من أحمال التبرید في الصیف
.)25-24(، الصورالوهجالطاقة المستهلكة و ها لتوفیر في تؤدي بدور 

التطور التكنولوجي لوسائل الطاقة المتجددةوة بین المفھوم الثقافي المحلي ودور المعماري في سد الفجفجال، احمد عاطف الدسوقي، ).44(
.مصر،القاھرة ،جامعة عین شمس،قسم العمارة كلیة الھندسة

.المرجع السابق).45(

)22 : ( )23 : (

AIN SHAMS UNIVERSITY – INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIROMENTAL ENGINEERING
(ASCEF-2) 10-12 APRIL 2007- CAIRO- EGYPT

 



35

21222)46( 

بالتالي ساهم في تولید الكهرباء للمبنى و األخرى تم استخدام توربینات الریاح التي تاألبنیةفي بعض و 
.)27-26(، الصورالطاقة الغیر متجددةتخفیض نسبة االستهالك من الكهرباء من مصادر 

تختزن في كهربائیةطاقةإلىنیكیة اقة المیكاقة من خالل الریاح على تحویل الطیعتمد نظام تولید الطا
على وهو موجودت صندوق السرعالمولد الذي یحتوي على الدینامو و بالتالي یتكون هذا النظام من او بطاریات

وربین عند تدور كالمروحة لتحرك التوالریش هي الجزء الظاهر و , قةیعتبر هو المولد للطامحور دوران الریش و 
.البطاریات  تستخدم لتخزین الطاقة المنتجةو , اصطدام الریاح بها

التطور التكنولوجي لوسائل الطاقة وة بین المفھوم الثقافي المحلي ودور المعماري في سد الفجفجال، احمد عاطف الدسوقي، : مرجع سابق).46(
.مصر،القاھرة ،جامعة عین شمس،قسم العمارة كلیة الھندسة- المتجددة

)5(AIN SHAMS UNIVERSITY – INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIROMENTAL
ENGINEERING (ASCEF-2) 10-12 APRIL 2007- CAIRO- EGYPT

)24-25 (


 

)25 : (


)24: ()SBL (


)5 (


)26: (

)27: (
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36

حیث تصل التوربینات بین برجي لة على استخدام توربینات الریاح أفضل األمث,العالمي في البحرینبنى التجارة وم
.)29-28(، الصورمختلف للمبنىوبالتالي تعطي تكوین عام جدید و ةداریإمكاتب 

21223)47( 
 

والعازل والفاصل مابین البیئة الخارجیة والبیئة الموجودة داخل المبنى لغالف الخارجي للمبنى المحتوى ایعتبر 
).6(الشكل ،اهر خارجیة خطیرة غیر مرغوب فیهاوهو أیًضا المدافع عن المبنى ضد أي ظو 

التطور التكنولوجي لوسائل الطاقة وة بین المفھوم الثقافي المحلي ودور المعماري في سد الفجفجال، احمد عاطف الدسوقي، : مرجع سابق).47(
.مصر،القاھرة ،جامعة عین شمس،قسم العمارة كلیة الھندسة- المتجددة

)29(


 :Google image–
 

)28: (


)6(



http://www.gewers-pudewill.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=46&lang=en
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الزجاج (ال ذلك محیطها مثكیة تتفاعل مع البیئة و هي مواد دینامی)المواد الذكیة (أما المواد العازلة البیئیة 
یستخدم في الوقت نفسه كمادة تزجیج في إنهو زجاج یتغیر لونه عند مرور تیار كهربي یمكن و )االلكتروكرومیك

یمكن أن تؤثر في البیئات المحیطة وكنظام للتظلیل و اإلنارةم في كنظام للتحكافذ و نظام الحوائط الستائریة  و النو 
لسلوكها تصنیف المواد الذكیة طبقاً یتم و , )راریة أو الضوئیة أو الصوتیةسواء البیئة الح(بها بشكل مباشر 

: إلىالظاهري 
بها احدة من خواصها كاستجابة لحدوث تغیر في حالة البیئة المحیطة المواد التي تتغیر و :النوع األول

).30(الصورة ،لتي تغیر لونها عند تعرضها للضوءامثل مواد الفوتوكرومیك و 

للبیئة مثل مواد البزواللكتریك المواد متبادلة الطاقة تستخدم كأجهزة استشعار ممتازة :النوع الثاني
.الفوتوفولتیكو 

اإلداریةأنواع من الزجاج  على نطاق واسع كنوع من أنواع التكنولوجیا البیئیة في األبنیة یتم استخدام أیضاً و 
درة على تغییر  طبیعة تكوینها  التي لها القحیث تعتبر من المواد البیئیة و لواح الزجاج المعالجمثل استخدام أ

تقلیل فقد الحرارة عند انخفاض درجة زیادة درجة الحرارة الخارجیة أو زیادة قدرتها على  تقلیل انتقال الحرارة  مع و 
).32-31(الصور ،الحرارة الخارجیة

)30( :


http://www.gewers-pudewill.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=46&lang=en

)31-32( :Nicholas Grimshaw

)31()32(

http://gxn.3xn.com/
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الزجاج المتعدد الطبقات والزجاج المزدوج العازل  كنولوجیة بیئیة وهو من الزجاج  كتنوع أخریستخدم أیضاً و 
بین طبقات الزجاج تعتمد الفكرة الرئیسیة للزجاج المتعدد الطبقات على وجود طبقات داخلیة أو مساحة فاصلة  و 
ات الحراري داخل الفراغلاالنتقاالزجاج العازل یتمیز بقدرة فائقة على  تقلیل و . تتحكم بعملیة انتقال الحرارة التي و 

الشمس الثابتة كاسرات یتم استخدام المظالت و أیضاً و .الزجاج األخرىأنواععن % 40الداخلیة بنسبة تزید عن 
).33(الصورة ،المباشرةتلعب دور مساعد في التقلیل من التأثیر الحراري لألشعة الشمسیة و كةأو المتحر 

زیادة وبالتاليكما تستخدم مظالت الشمس المتحركة لزیادة نسبة التظلیل مع زیادة درجة الحرارة الخارجیة 
من خالل تغیر زوایا میل الحراريالشمسیة المباشرة والمسببه لالنتقال لألشعةنسبة مساحة الغالف الغیر معرضه 

ایا الشمس وزیادة درجة الحرارة لتحقیق اكبر قدر من لها القدرة على التحرك تبعا لتغیر زو والتي.اً الشمس نهار 
.درجات الحرارة المناسبة داخلیاً 

21224)48( 

تلطف الجو العام و نى تم استخدام المسطحات الخضراء التي تلعب دور عازل للمبفي بعض األبنیة اإلداریة و 
تقلیص والطمأنینة وبالتالي تخفیف استخدام المكیفات وأجهزة التبرید األخرى  و للمبنى وتمنح ساكني المبنى الراحة 

.)36-35-34(الصور مختلفاً معماریاً المبنى طابعاً ٕاعطاءو ادیة لالستهالك العام للكهرباء الكلفة االقتص

212 

)48.(MOHANRAM, ANUPAMA, A Green Evolution THE FUTURE OF ARCHITECTURE AND A CASE
FOR ‘GREEN’ BUILDINGS, LEED® AP………………………………………………………………………....

)33:(
-Nicholas Grimshaw -http://gxn.3xn.com

)36:(Emilio Ambasz
Fukoka, Japan Prefectural
International Hall, 2000

)35:(


)34:(


)35-36( :http://www.bustler.net/index.php/article/something_incredible_is_about_to_happen_in_downto wn_dallas/
)34 : (MOHANRAM, ANUPAMA, A Green evolution the future of architecture and a case for ‘green’ buildings
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213 

على العمارة ذات الكفاءة الكبیرة ى العمارة المتجانسة مع البیئة و یعتمد علالعمارة البیئیة مفهوم مهم جداً إن
من خالل أیضاً و لعزل ومواد متناسبة مع البیئة استهالك الطاقة من خالل تركیبها من مواد جیدة لفي توفیر 

دام التوربینات تولید الكهرباء من طاقة الریاح باستخجل التدفئة و ألتسخین المیاه من استخدام الطاقات المتجددة
غیره من االستخدامات ء المجاورة للمبنى و ساحات الخضرااستخدام المیاه المستخدمة لتدویرها في ري المٕاعادةو 

من إجمالي %) 40(وهذا و بحسب نسب عالمیة فإن مجال العمارة على مستوى العالم یستهلك حوالي ,األخرى 
.ملیار طن سنویاً 3المواد األولیة ویقدر هذا االستهالك بحوالي 

, یة اإلداریة الحدیثة  بصورة خاصةألبنعلى ابیئیة على األبنیة  بصورة عامة و لذلك  فان تطبیق العمارة ال
فهو في الحقیقة ال یحمل في طیاته أیة سلبیات , باعتبارها تشغل الحیز األكبر من األبنیة العامة في أي مجتمع 

عن تكالیف العمارة العادیة ولكن الوفر الحاصل % 25-20باستثناء أن تكالیف العمارة البیئیة عالیة وتزید بنسبة 
خدام البناء وتوفیره للطاقة على مدى السنین مستقبًال یعادل أضعاف التكالیف التي تم صرفها على على مدى است

إنشاء هذا البناء كما أن التوفیر الحاصل ال یقتصر على المادیات فقط وٕانما هناك توفیر بیئي وتوفیر في 
.انبعاثات الطاقة وبالتالي تنقیة الهواء والبیئة قدر اإلمكان

األثرتقنیات متطورة تسهم في تقلیل إلداریة الجدیدة یتم تصمیمها وتنفیذها وتشغیلها بأسالیب و افالمباني
أنهاكما , انةالصیس الوقت تقود إلى خفض التكالیف وعلى وجه الخصوص تكالیف التشغیل و وفي نف, البیئي 

.مریحةو أمنةهم في توفیر بیئة عمرانیة تس

-------------------
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والممیزة في مجال التصمیم البیئي لألبنیة اإلداریة ندرس في هذا الفصل عدد من التجارب العالمیة الهامة 

ویعتمد هذا الفصل على دراسة وصفیة تحلیلیة للدراسات البیئیة في هذه األبنیة، والذي من شأنه أن یشكل قاعدة 
رسها علمیة تخلق لدینا مجال مقارنة یسمح لنا من تقییم التجربة المحلیة في تصمیم األبنیة اإلداریة بیئیًا والتي سند

.في مدینة الالذقیة في الباب الثالث
221

 

بأن حاجتنا إلى تطبیقات العمارة الخضراء عند التمعن في أوضاعنا البیئیة الصارمة ومواردنا المحدودة ندرك
وٕاذا كانت كمیات أشعة الشمس وحرارتها ووهجها في . واإلنشاءات المستدامة أكثر من الدول الصناعیة المتقدمة

منطقتنا من أعلى المعدالت في العالم فإن هذا یعني وجود فرص ذهبیة لتوظیفها كمصدر بدیل إلنتاج الطاقة، 
ومع ذلك فنحن نسمع عن مباني . لها في إضاءة المباني والمنشآت خالل ساعات النهارباإلضافة إلى استغال

منشأة في بعض البلدان التي تغیب عنها الشمس ألیام طویلة في السنة، وهذه المباني تعتمد بشكل أساسي في 
اءة، بینما نرى اإلضاءة الداخلیة على ضوء النهار الطبیعي حیث توفر نصف كمیة الطاقة المستهلكة في اإلض

مبانینا التي تقبع تحت الشمس الحارقة والوهج الضوئي القوي مظلمة ومعتمة من الداخل وتعتمد فقط على 
اإلضاءة االصطناعیة التي تضیف أعباء اقتصادیة إلى فاتورة الكهرباء، بل إن تلك الدول قطعت أشواطًا متقدمة 

لطاقة في المباني، باإلضافة إلى استغالل الریاح وشالالت في تطبیقات استغالل الطاقة الشمسیة كمصدر بدیل ل
.المیاه في إنتاج الطاقة

یوجد في الدول الصناعیة الكثیر من المباني الكبرى التي تجسد مفهوم العمارة المستدامة الخضراء التي تقلل 
:من التأثیرات على البیئة، ومنها

(Conde Nast) :مریكا  أ-نیویورك -كوند ناست مبنى برج-2-2-1-1

:ألمانیا-فرانكفورت -كومیرزمبنى برج بنك-2-2-1-2
: The greater London authorityبریطانیا -مبنى بلدیة لندن -2-2-1-3
:Cybertecture Eggالهند  -مومباي -البیضة العصري مبنى -2-2-1-4
:مالیزیا -كوااللمبور -میسیناجامبنى برج-2-2-1-5
:أمریكا -نیویورك -الحریة مبنى برج-2-2-1-6
:بریطانیا -لندن-سویس ري مبنى برج-2-2-1-7

--------------------
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2211: (Conde Nast))49(
 

22111 
في ساحة التایمز في نیویورك، وهو مصمم بواسطة ) طابقاً 48(المكون من (Conde Nast)مبنى برج 

إنه یعد أحد األمثلة المبكرة التي طبقت مبادئ العمارة المستدامة الخضراء في مبنى ). فوكس وفول معماریون(
- 39-38-37(، الصوریلها لتوفیر الطاقةالتي یمكن تخحضري كبیر، وقد استعملت فیه تقریبًا جمیع التقنیات

).8-7(واألشكال ) 40

.اإلداریة بالقاھرة الجدیدةالمبانيدراسة حالة -عمارة العولمة في مصر وغیاب مفاھیم اإلستدامة فى التصمیم -ھیثم صادق -سلیم : مرجع سابق).49(
.المجلة الھندسیة لكلیة الھندسة جامعة األزھر-) 2011(

)38:( )37:( 

)7:(


)  .2011 (-
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22112: Conde Nast)50( 
 

:البیئیة المطبقةوالتقنیات المعاییر 
طبیعي وتبقي الحرارة واألشعة فوقاستخدم المبنى نوعیة خاصة من الزجاج تسمح بدخول ضوء الشمس ال-

Photovoltaicا أن لوحات ـــــــكم. البنفسجیة خارج المبنى، وتقلل من فقدان الحرارة الداخلیة أثناء الشتاء 

Panels) ( الموجودة على المبنى من الخارج تزود المبنى بطاقة إضافیة تصل إلى)كیلو واط15 .(
من الطاقة، وهو ) كیلو واط400(وهناك أیضًا خلیتان تعمالن على وقود الغاز الطبیعي تزودان المبنى بـ -

كمیة الكهرباء التي من %) 5(ما یكفي لتغذیة المبنى بكل كمیة الكهرباء التي یحتاجها لیًال، باإلضافة إلى 
.یحتاجها نهاراً 

وضعت أنظمة التبرید والتكییف على السقف كمولد غاز أكثر من كونها مولد كهربائي، وهذا یخفض من -
.فقدان الطاقة المرتبط بنقل الطاقة الكهربائیة

عادم الماء الحار فقد أنتج بواسطة خالیا الوقود المستخدمة للمساعدة على تسخین المبنى وتزویده بالماء -
. الحار

.ناطق قلیلة اإلشغال مثل الساللمتطفئ اإلضاءة في المبالمراوح و وداخل المبنى تتحكم حساسات الحركة-
والنتیجة النهائیة هي أن . لطاقةلك فضة االستهالأما إشارات الخروج فهي مضاءة بثنائیات خفیفة مخ

.مقارنة بأي مبنى تقلیدي مماثل%) 40-35(المبنى یستهلك طاقة أقل بنسبة 

----------------

.اإلداریة بالقاھرة الجدیدةالمبانيدراسة حالة -عمارة العولمة في مصر وغیاب مفاھیم اإلستدامة فى التصمیم -ھیثم صادق -سلیم : مرجع سابق).50(
.المجلة الھندسیة لكلیة الھندسة جامعة األزھر-) 2011(
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2212)51(
 

22121 
ري العالمي الشهیر نورمان من تصمیم المعما/ 1997–1991/ألمانیا یقع هذا البرج في فرانكفورت في 

أربع متر300بارتفاع طابق53یتكون المبنى من أول برج مكتبي عالمي بیئي وأطول مبنى في أوربا.فوستر
-13-12-11-10-9(واألشكال ) 47-46-45-44-43-42-41(، الصورحلزونیة تحیط بالمبنىطوابق منها 

14-15-16.(

)51.(Noble,Christian-Structure Innovations Commerzbank:A Sustainable Skyscraper– NORMAN FOSTER
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22122)52( 
 

: المعاییر والتقنیات البیئیة المطبقة-
وتهویةِ ِة الطبیعیِة ِمْن إضاءة باالعتماد على األنظمالطاقةمبنى یوفرتصمیم هو هدف المشروع -
. عماراِت المكاتب التقلیدیةِ فئِ الطاقة المستخدمة فيتكااستهالك الطاقة في هذا المبنى مستویاتِ -
.مركزي إلضاءة المبنىباثیو لث، َیْشمُل ثالث أوراق یتوسطهم على شكل مثفقياألإّن المسقط -
.لَسْیَطَرة على بیئِتهم الخاصةِ اللعاملینُكّل مكتب في البرِج مضاء بالنهار وَلُه نوافُذ قابلة للفتُح، َیْسمحُ -
:USER Controlالتحكم بواسطة المستخدم -

یمكن أن یتدخل المستخدم لتغییر و اإلضاءةتي یتم توفیرها بمفاتیح ضاءة الذیة اإلو یتم التحكم بنف
عناصر أخرى للتحكم ئر یدویا بواسطة شاغلي المبنى أوفتح النوافذ أو الستاوغلق و BMSحرارة الجو 

شعار فیتم التحكم بكمیة یتم التحكم بنظام المناخ في المبنى عن طریق عدد ضخم من أجهزة االست.اآللي
مثل فیمكن التحكم بتبرید أو تدفئة المبنى حیث یحدد الكومبیوتر الوضع األالحیز بها إمدادالتي یتم الهواء

النوافذألجهزة التظلیل الخارجیة و 
:Operating Modesشغیل نماذج الت-

قد یختلف ما یتم اختیاره على مدار الیوم أو في المبنى ویتم االختیار بینهم و إدارةیوجد مبدأین لعمل 
:جمیع المواسم

.تبریدناخ المبنى مع التحكم بالنوافذ وغلقها وتوفیر تكییف هواء و التحكم الصناعي بم-1
لتبرید االنوافذ وعدم تشغیل أجهزة التكییف ومنع استخدام التدفئة و لتهویة الطبیعیة وفتح االعتماد على ا-2

.الصناعي لتقلیل الطاقة المستخدمة هو أقل استخداما للطاقة
:التهویة الطبیعیة-

الخارج بواجهة من طبقتین، وتحتوي الطبقة الخارجیة على شقوق اعتمد تصمیم المبنى على تغلیفه من
الطبقة (نوافذ الواجهة الداخلیةأما. اخل التجویف بین الطبقات المختلفةدإلىیعبر منها الهواء الجدید 

، وحتى تلك التي تقع في الطوابق المرتفعة، فیمكن فتحها لضمان الحصول على تهویة طبیعیة حتى )الثانیة
.الطابق الخمسین

فيویتم التحكم أوتوماتیكیا ,الصیفلیاليفيللنوافذ اآلليیتم تحقیقه من خالل الفتح اللیليالتبرید 
,أما النوافذ الموجودة على الواجهة الخارجیة,إضاءة المكاتب تتكون النوافذ الموجهة للفناء من زجاج عازل

.مم8طبقة الزجاج الخارجیة من زجاج مصفح سمك .نوافذ مزدوجة التزجیج ذو طالء منخفض االنبعاثفهي

ومقدار انتقال الطاقة من %66العازل مع شفافیة للضوء بنسبةIpasolمن زجاج يفهأما الطبقة الداخلیة 
الزجاج فیعمل كوسیلة حمایة ثالثة ویستخدم ذلك الفراغ للتهویة طبقتيأما الفراغ بین . فقط%34هيخالله 
تتركب بعض النوافذ من .الواجهةفيیتم تهویة الفراغ من أسفل ومن أعلى من خالل فتحات صغیرة .أیضاً 

حالة الطقس الجید لتهویة األتریوم فيیتم فتح النوافذ لتوفر فرص للتهویة واإلضاءة,ث طبقات زجاجیةثال

Noble,Christian-Structure Innovations: مرجع سابق).52( Commerzbank:A Sustainable Skyscraper–
NORMAN FOSTER………………………………………………………………………………………………...
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.نقیاً ذ بالواجهات الخارجیة وتدخل هواءً توجد نواف.توفیر هواء نقى للمكاتب المطلة على األتریوموبالتالي

.نظم إدارة المبنىالمبنى أومستخدميما من إغلق وفتح النوافذ فيیوجد إمكانیة التحكم 
:الطبیعیة والصناعیةاإلضاءة-

وطریقة بطریقة مباشرة للمكاتب المطلة على الواجهة الخارجیة للمبنىا یتم توفیرهالطبیعیة اإلضاءة
ذات كفاءة إضاءةالصناعیة فقد تم استخدام وحدات اإلضاءةأما . غیر مباشرة للمكاتب المطلة على األتریوم

یمكن التحكم في استشعار الحركة و أجهزةفي الممرات عن طریق اإلضاءةعالیة حیث یمكن أن تقل شدة 
.ذلك استجابة للتغیرات في مستویات ضوء النهارو شغل الضوء الناتج منها تدریجیاً تو ذلك یدویاً 

مسیة السلبیة المتراكمة فى سیكون من النادر الحاجة إلى تدفئة المبنى حیث هناك قدر من الطاقة الش
مما یوفر تدفئة مبدئیة للهواء الداخل من النوافذ ویوفر ,الداخليو الخارجيالزجاجيالفراغ الواقع بین اللوح 
التدفئة باإلشعاع للغرف

الشمس الغیر المستحب دخولها وٕامكانیة غلق الكاسر في فصل أشعةوجود كاسر في الصیف لتفادى 
دخول الشمسالشتاء حیت یسمح ب

:المسطحات الخضراء-
یحتوي المبنى على تسع حدائق موجودة في أربع أدوار في كل جانب من المبنى على مستویات مختلفة 

بیئي حیث تأتى بضوء النهار والهواء والحدیقة تلعب دور، ون مسار حلزوني طبیعي حول المبنىحیث تك
.لفراغات المكتبیة للمبنىیمثل مركز توزیع التهویة الطبیعیة لالذيلألتریم النقي

دائق كمجمع للطاقة الشمسیة وكعازل للحرارة وهى تحافظ على الحد األدنى للحرارة ویتم حتعمل ال
وتوجد أجهزة وتقع األجهزة تحت األرضتدفئتها بالهواء الناتج من المكاتب ویتوفر أجهزة لتدفئة قطاع الخدمة

.خالل فتحات التهویةمن الخارج مناآلتيتیار الهواء لتدفئة 

----------------
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2213The greater London authority)53(
 

22131 
جمالي مساحة ، إ2002-2000فترة االنشاء بین ، شركاؤهالمعماري الشهیر نورمان فوستر و من تصمیم

، م45متر ویبلغ قطر الواجهة الزجاجیة 45یتكون المبنى من عشرة أدوار بارتفاع ، قدم مربع233,579األدوار 
).22-21-20-19-18-17(واألشكال ) 48(الصورة 

http://www.google.com.eg/search?biw=1517&bih=741&tbm=isch&oq:موقع إالكتروني ).53(
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22132)54( 
 

: المعاییر والتقنیات البیئیة المطبقة
هي قاعة ویقع الفراغ الرئیسي و , من مساقط مفتوحة ومساحة غیر مقسمة بحوائط دوار العشرتتكون األ-

رؤیة المعالم المهمة جلوس به و یشمل هذا الجانب بهو للعامة لللمبنى و الجمعیة  في الجانب الشمالي من ا
.مقعد للجلوس200یشتمل على ویطل على النهر و 

سیتحقق و % 25مواصفات نموذجیة بقیمة نحو مماثل ذو إدارياستهالك المبنى للطاقة ینخفض عن مبنى -
.المبنىمن خالل التوفیق بین الشكل و لكن أیضاً و تخدام سلیم للبیئة ذلك لیس فقط من خالل اس

:في المبنىاستراتیجیة الطاقة -
ال من اكتساب تقلیل كإلىدقیق یهدف علميهذا الشكل نتج عن تحلیل شكل المبنى غیر عادى ومعقد، و 

.المبنى للطاقةاحتیاجات، مما یقلل من دان الحرارة عن طریق غالف المبنىفقالطاقة الشمسیة، و 
نفس الحجم ب سطح مكعب منشكل المبنى مستمد من الكرة التي تقل مساحة سطحها عن مساحة 

بشكل أخص لتقلیل مساحة تالعب به لتحقیق األداء األمثل و الد تم تغییر الشكل الصریح للكرة و قو , 25%
السطح المعرض ألشعة الشمس المباشرة ولتحقیق هذا یمیل المبنى نجو الجنوب حیث تبرز بالطة 

معرفة عدد تم تحلیل و كما , طبیعيالدور تظلیل أرضیةتوفر بالطة بالتاليلكل دور للخارج و األرضیة
لتحلیل خریطة قد نتج عن الى كل جزء من المبنى طول العام و یسقط فیها ضوء الشمس عالتيالساعات 

.تم التعبیر عنها من خالل كسوة المبنىالتي، حراریة لسطح المبنى
:استخدام الطاقات الطبیعیة -

الطبیعي من خالل شكل ة والتي یتوفر بها ضوء النهار یوفر التصمیم المستدام للمبنى بیئة داخلیة مریح
.المبنى 

:جودة الهواء داخل المبنى-
ما یسمح بتوفیر التهویة موافدالنكمبیوتر یفتح حیث یوجد في المبنى , من خالل التهویة الطبیعیة النقیة

لیس هناك حاجة بالتاليو استخدام دوائر من الماء البارد وهى میاه جوفیة ویتم تبرید الهواء ب. الطبیعیة
.لتكییف الهواء

:مواد البناء الصدیقة للبیئة-
ل ومطبق لالستدامة ویظهر ذلك ؤو تعكس سلوك مسالتيالمطلوبة و األنظمةیحتوى المبنى على جمیع 
تقلیدیة ذات طاقة موادااختارو أنهمونجد استخدمها فوستر وشركاؤهالتيالمواد بوضوح من خالل الهیكل و 

.ا للصیانة، وقوه تحملهاقلة احتیاجهوهى طول عمر المادة، أخرىتم موازنتها بممیزات التيكامنة عالیة و 
.أن العدید من عناصر البناء مصنوعة من مواد معاد تدویرها بما في ذلك بالط األرضیةإلىباإلضافة

Noble,Christian-Structure Innovations: مرجع سابق).54( Commerzbank:A Sustainable Skyscraper–
NORMAN FOSTER………………………………………………………………………………………………...
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:جودة المیاه داخل المبنى-
منها على سبیل تقوم عناصر الهیكل بعدة مهامبالتاليو هیكل المبنى فيیظهر دمج بعض النظم كما 

.حیث تقوم بتدفئة االتریوم نشائياإلمن الهیكل األفقیةاألجزاءفيالمیاه الساخنة أنابیب، دمج المثال
:التصمیم الصوتي وتجنب الضوضاء-
صوتیة نتج عن ذلك خصائصقاعة الجمعیة العامة و للصوت حولاستخدمت الساللم الحلزونیة كمخفف و 

الواجهة الجنوبیة فياآللیةالتظلیل أجهزة، ذلكإلىوباإلضافة.التجمعمناطق الجلوس و فيممتازة 
على والمحافظة على نظافتها و األضرارللواجهة وذلك لتقلیل المكونةالزجاج الثالثیة ألواحالموجودة بین و 

.كفاءتها
تقدم خالیا الفوتوفولتیك حالیاً و , الكاسراتفيتم دمجها سطح المبنى و فيتم تركیب خالیا الفوتوفولتیك 

.من الكهرباء التي یحتاجها مبنى البلدیة% 1.5

----------------
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2214Cybertecture Egg)55(
 

22141 
، 2008لمباشرة باإلنشاء في عام ا: تاریخ اإلنشاء،James Law Cybertecture International: المصمم 

2م2800مساحة الفضاءات الخارجیة  المحیطة بالمبنى.مبنى إداري: نوع المبنى، 2010إنهاء العمل في عام 
- 56-55-54-53-52-51-50- 49(، الصور2م 4025: المبنیة، والمساحة 2م 6676: مساحة الموقع

).24-23(واألشكال ) 57-58-59

http://www.nbmcw.com/articles/architects-a-project-watch/612-the:موقع الكتروني ).55( cybertecture-egg-new-
jewel-in-mumbai-html...........................................................................................................................................
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22142)56( 
 

: المعاییر والتقنیات البیئیة المطبقة-
.%80= ، ونسبة البناء %60= نسبة التغطیة -
3= مشیدة تحت سطح األرضمستوى، وعدد الطوابق ال14= األرض عدد الطوابق المشیدة فوق سطح -

.م 62= یبلغ االرتفاع اإلجمالي للمبنى و . طوابق
وتصمیم مبنى البیضة العصري یعد تصمیًما بیئًیا یندرج تحت الئحة مباني التقنیة العالیة الصدیقة للبیئة، -

.الذكیةمجموعة من النظم البیئیة والتكنولوجیة واألنظمة یحققإذ 

http://www.nbmcw.com/articles/architects-a-project-watch/612-the:موقع الكتروني : مرجع سابق).56( cybertecture-
egg-new-jewel-in-mumbai-html...............................................................................................................................

)56 :( )57(

)58 :( )59(


: http://www.nbmcw.com/articles/architects-a-project-watch/612-the cybertecture-egg-new-jewel-in-
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یمثل الهندسة المعماریة كماصمیم البیئي ذو التقنیة العالیة یعتبر مشروع مبنى البیضة العصري نموذًجا للت
، من خالل شكله الهندسي الجدید عالًوة على كونه یحمل أفكاًرا مبتكرة للعیش الذكي، وقد استمد الرمزیة

. المباني المجاورةرام تكنولوجیا هذا المنشأ المبتكر تصمیم قشرته من احت
المسلح ومنشأ حدیدي مؤلف من مادتي الفوالذ والزجاج والجدران الخارجیة ستائریة البیتونُأنشئ المبنى من 

)Curtain Wall Exterior).(
:استخدام الطاقات الطبیعیة -

التصمیم ث استخدام الشكل المستطیل للمبنى اإلداري داخل الشكل البیضوي یجسد التصمیم البیئي من حی
لتقلیل الكسب الحراري الشمسي وتخفیض األحمال الحراریة، إضافة إلى وجود مجموعة من الشمسي

عرضها للطاقة المشعة وخاصة األلواح الكهرضوئیة شمسیة والتي تتمیز بقدرتها على تولید الكهرباء عند ت
كما یضم سطح المبنى مجموعة من توربینات الریاح التي تعمل على تولید الطاقة الكهربائیة .الضوء
. للمنشأ

:المسطحات الخضراء-
نباتات الطبیعیة وي المبنى أیًضا على حدیقة مرفوعة عملت على تخفیض الحرارة من خالل مجموعة الیح

.التي تعمل على تبرید الغالف البنائيالمزروعة فیها و 
اصر الخضراء السیما في التجهیزات الداخلیة حیث تم استخدام العننى العدید من التقنیات البیئیة و لمبضم ا

.معرفة درجة حرارة جسمهضغطه و –أنه یمكن ألي شخص قیاس من میزاتهافي حمامات المبنى و 
تدویرها ثم إرواء غیر النظیفة والذي یعمل على مبنى من خالل نظام تدویر المیاه وتتم صیانة المیاه في ال

.الحدائق والفضاءات الخارجیة المحیطة بمبنى البیضة العصري

----------------
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22151 
صممه .قرب كوااللمبور بمالیزیا Subang Jayaیقع المبنى فيو Ken Yeangهو من تصمیم المعماري

Ken Yeang یتكون المبنى من , ) العمارة الخضراء(خبرته في العمارة البیومناخیة مبادئه و فیه بحیث یعكس
- 64-63-62-61-60(، الصور2م653مساحته اإلجمالیة تبلغ متر و 63ویبلغ ارتفاعه خمسة عشر طابقاً 

).33-32-31-30-29-28-27-26-25(واألشكال ) 65-66-67-68-69

)57(……Wood , Antony ,Seeking the suitable and sustainable skyscraper GACCoM Green Building Seminar
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22152)58( 
 

: المعاییر والتقنیات البیئیة المطبقة-
, غرفة صالة , غرف جلوس , قاعات دراسیة , المبنى یحتوي على ساحة دخول كبیرة لعرض المنتجات -

طابق وهو 14+ یتكون من طابق أرضي. قبوكراج سیارات أسفل المبنى و , مطبخ وخدمات إداریة, كافتیریا
.ذو مسقط دائري

.المبنى من أعمدة فوالذیة تحمل بالطات األرضیات الخرسانیة المثبتة على جمالونات فوالذیةهیكل -
كما یعتبر كنموذج , د العمارة المالیزیة التقلیدیة والقواعد الحدیثة على التوازيكنموذج طبق قواعیعتبر-

, والمناخ والمسطحات الخضراء عكس العالقة القویة بین المبنى ی, للمباني المرتفعة الصدیقة للبیئةمشرف 
.من اســـــــــــــتهالكها یمكن توجیه المبنى ألن یولد الطاقة بدالً Ken Yeangفي هذا الصدد یقولو 

:ومن خالل تحلیل الموقع -
ة من قبل المباني ویمثل بؤرة رصد هام, یع یؤدي لمطار كوااللمبوریقع المبنى على طریق رئیسي سر 

, تتفاوت فیها درجة حرارة اللیل ودرجة حرارة النهار قلیالً , نطقة ذات مناخ استوائي حارالم. المحیطة به
.كما أن الحرارة و الرطـــــــوبة متـــــــماثلة تقـــــــــریبًا في كــــافة أنحاء السنة 

:استخدام الطاقات الطبیعیة-
من استهالك الطاقة في للتعامل مع اإلضاءة الشمسیة الشدیدة بدالً كساء الخارجي للمبنى مجهزاً یعد اإل

,  مكتبيالتخطیط الجمع كین یینغ بین توجیه البناء والسواتر الشمسیة والعناصر النباتیة و التكییف حیث 
،األلومینیوممنات شمسزودة بكاسر مفذ غاطسة و الغربیة النواففي الواجهات الشرقیة و 

,الجنوبیة في الواجهات الشمالیة و Curtain Wallsزجاجیةواستخدم الحوائط ال
مع استخدام كاسرات شمسیة , یسمح باإلضاءة والتهویة الطبیعیة للساللم والمصاعد ودورات المیاه والممرات

.في جانب المبنى المعرض للشمس
:جودة الهواء داخل المبنى-

المعرضة للشمس لتوفیر الحمایة للفراغات الداخلیة من الخدمات الرئیسیة كانت في الواجهة الشرقیة الحارة 
.أشعة الشمس القویة
ویة الطبیعیة للفراغات أفنیة معلقة تلتف بشكل حلزوني حول الواجهات لتوفیر التهشرفات خارجیة و 

.الداخلیة
:جودة المیاه داخل المبنى-

لتجمیع میاه األمطار على نظام مع وجود, تعلو حمام السباحة, ة مفرغة فوق السطح العلوي للمبنىتغطی
لقد تمیز هذا المشروع ,فقــــــط من التهـــــــــویة والتبــرید$ 13590ما یقارببالتالي یوفر المبنى سنویاً السطح و 

بأسالیب غیر مناخ استوائي و مدروسة في واحد من المباني المرتفعة بمنطقة ذات ة و بمعالجات مناخیة جریئ

Wood , Antony ,Seeking the suitable and sustainable:.مرحع سابق .)58( skyscraper GACCoM Green Building
Seminar UIC, Urbana-Champaign, 13 Nov. 09…………………………………………………………………….
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التي تبنى في مباني المرتفعة الصدیقة للبیئة و للوتجعله نموذجاً , تنم عن وعي بیئي راقية أو نمطیة تقلیدی
.الحضریة ذات المناخ الحار الرطبالبیئات

:المسطحات الخضراء -
: هي على الشكل التالي في عدة طوابق من المبنى و حدائق أیضاً توجد و 
,عي وتحتوي على بركة سباحة وجمنازیوم تعمل كفراغ اجتما, ى باألرضحدیقة سطح لوصل المبن-
مسطحات سجین والعمل على تبرید المبنى وتشملتشجیر یستمر ألعلى لتولید األكمسطحات خضراء و -

منحدرة مسطحات خضراء مائلة و -ــــــین خضراء لولبیة ترتفع على واجهة المبنى إلعطاء إطاللة للعاملـــــــــ
.عة باألدوار العلـــویةفي األدوار السفلیة لربط الطبی

----------------
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22161 
یقع المبنى في نیویورك في ، ٕاستودیو دانیال لیبیسكیندو أوینجز ومیریلو المعماریون المصممون سكیدمور

ین إكمال مراحل ــــــــــلح" لوحة الرسم"ى ــــــــــــثر شهرة فهو موجود مؤقتًا علـــــــــــــر األكــــــــــــیعد المبنى األخضو امیریكا
، مركز التجارة العالمي في نیویوركى ــــوقع السابق لمبنـــــــإنشائه وهو برج الحریة الذي سیتم بناؤه في الم

).73-72-71-70(الصور

التطور التكنولوجي لوسائل الطاقة وة بین المفھوم الثقافي المحلي ودور المعماري في سد الفجفجال، احمد عاطف الدسوقي، : مرجع سابق. )59(
.مصر،القاھرة ،جامعة عین شمس،كلیة الھندسةقسم العمارة - المتجددة

)71:( 

)70:( 






)72:( 
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22162)60( 

: المعاییر والتقنیات البیئیة المطبقة
بارتفاع لتصمیم الجدید هو تعدیل للتصمیم الذي وضعه المهندس المعماري دانییل لیبیسكیند لبناء برج ا-

.للمكاتبطابقاً 60ألف متر مربع في البرج أي نحو 242وسیتم تخصیص رًا، مت541
ى م البرج إن الفریق المعماري توخوقال المهندس المعماري دیفید تشایلدس الذي ساهم في وضع تصمی

ملیار دوالر12عشر سنوات ویكلف " برج الحریة"وسیستغرق بناء ، البساطة والنقاء في شكل البرج 
:استخدام الطاقات الطبیعیة-
وسیحوي البرج الرئیس والذي سیرتفع . تم دمج مزایا التصمیم البیئي في جمیع أرجاء المبنى الضخم-

، التوربینـات یتوقـع أن )تعمل على الریاح(األلواح الشمسیة باإلضافة إلى محطة طاقــة هوائیة ) قدم1776(

التطور التكنولوجي لوسائل الطاقة وة بین المفھوم الثقافي المحلي ودور المعماري في سد الفجفجال، احمد عاطف الدسوقي، : مرجع سابق. )60(
.مصر،القاھرة ،جامعة عین شمس،قسم العمارة كلیة الھندسة- المتجددة

)73:(
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من احتیاجه المتوقع من %) 20(من الطاقة، وهو ما یكفي لتغذیة البرج بنسبة ) میجا واط1(تولـد حوالي 
.الطاقة

ومبنى مركز التجارة العالمي قد یكون أول ناطحة سحاب یتم دمج توربینات الهواء بها وفي المبنى یتم -
توربین هوائي تم تثبیتهم في قمة أعلى مبنى من مباني المشروع إلى هیكل المبنى 25تولید الریاح بواسطة 

.ى األسفل من هوائیات االتصاالت والرادیو والتلفزیونمحاطة به وهي إلوالتي هي أیضاً 

:التهویة الطبیعیةو اإلضاءة-
ومثل المباني الخضراء األخرى فإن البرج سیعتمد على اإلضاءة والتهویة الطبیعیتین، باإلضافة إلى أنظمة 

. وعناصر اإلنارة ذات الكفاءة العالیة في استهالك الطاقة
:التصمیم األمن للمبنى-

وأدخلت التحسینات على تصمیم ناطحة السحاب بما فیها تزویدها بساللم مغلفة باالسمنت وفالتر بیولوجیة 
.أكثر مباني العالم آمناً "وكیماویة في نظام الهواء لتجعل منه

----------------



67

2217)61(
 

22171 
وهو عبارة عن مبنى صمم بواسطة المعماري نورمان فوستر وشركاه، في أحد شوارع مدینة لندن والمُ یقع 

ویشیر اللندنیون لهذا الصرح المعماري بأنه اإلضافة األحدث إلى خط أفق مدینتهم العریقة، وهذا البرج , مكاتب
).78-77-76-75-74(، الصوراً طابق41المنتصب كثمرة الخیار یتكون من 

التطور التكنولوجي لوسائل الطاقة وة بین المفھوم الثقافي المحلي ودور المعماري في سد الفجفجال، احمد عاطف الدسوقي، : مرجع سابق. )61(
.مصر،القاھرة ،جامعة عین شمس،قسم العمارة كلیة الھندسة- المتجددة

)75:( )74:( 






)76:(  )77:( 
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22172)62( 
 

: المعاییر والتقنیات البیئیة المطبقة
الشيء الرائع في هذا المبنى لیس شكله المعماري الجمیل ولكن كفاءته العالیة في استهالك الطاقة، -

إجمالي الطاقة من %) 50(فتصمیمه المبدع والخالق یحقق وفرًا متوقعًا في استهالك الطاقة یصل إلى 
.تقلیدي مماثلیستهلكه مبنى الذي

أما شكل المبنى فهو مصمم بحیث یزید من استعمال ضوء النهار الطبیعي، ویقلل من الحاجة لإلضاءة -
االصطناعیة، ویتیح مشاهدة مناظر خارجیة طبیعیة حتى لمن هم في عمق المبنى من الداخل

استعمال اإلضاءة والتهویة الطبیعیتین كل ما أمكن خاللمنویتجلى غنى المبنى بمزایا توفیر الطاقة -
، والطبقتان )الخارجیة منها عبارة عن زجاج مزدوج(وتتكون واجهة المبنى من طبقتین من الزجاج .ذلك

.تحیطان بتجویف مهوى بالستائر الموجهة بالحاسب اآللي
درجة الحرارة وسرعة الریاح كما أن نظام حساسات الطقس الموجود على المبنى من الخارج یراقب -

. ومستوى أشعة الشمس، ویقوم بغلق الستائر وفتح لوحات النوافذ عند الحاجة
-

التطور التكنولوجي لوسائل الطاقة بین المفھوم الثقافي المحلي ووةدور المعماري في سد الفجفجال، احمد عاطف الدسوقي، : مرجع سابق. )62(
.مصر،القاھرة ،جامعة عین شمس،قسم العمارة كلیة الھندسة- المتجددة

)78:(


)2008-2009(،
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:من الباب الثاني ، یمكن القول 
ن مفاهیم وتطبیقات العمارة البیئیة في صناعة البناء لیست ترفًا علمیًا وٕانما هي أسلوب عملي جدید إ

التي تتخذ على عجل في أروقة المكاتب لكن القرارات التصمیمیةالمهنیة أثناء التصمیم واإلشراف،للممارسة 
الهندسیة واالستشاریة تبدو ظاهریًا سهلة وروتینیة، ولكنها في الحقیقة أصبحت تشكل خطورة كبیرة من حیث أنها 

ومعظم هذا القلق ینتهي إلى استعمال الموارد . تؤثر وبشكل مباشر على مستقبلنا البیئي والصحي واالقتصادي
. صبحت تشكل عبئًا اقتصادیا كبیرًا على األفراد والمجتمعات والحكوماتوأهمها الطاقة التي أ

والطاقة المستهلكة في أنشطة البناء ال تتوقف على عملیات التشغیل التقلیدیة ألن الطاقة مجسدة في مواد 
عد ذلك تأتي البناء نفسها، في استخراجها من الطبیعة وتصنیعها ونقلها وتركیبها وتجمیع الفاقد والتخلص منه، وب

غازات العملیات التشغیل المتواصلة وتصبح الطاقة عبئًا اقتصادیًا وبیئیًا في نفس الوقت بسبب التلوث الناجم عن 
ثم هناك خسارة الجمال الطبیعي وتدمیر األنظمة الحیویة واستنزاف الموارد البیئیة، . واالنبعاثات األخرىالسامة

. اج موارد الطاقة وخامات مواد البناء من الطبیعةوهذه جمیعها تتزامن مع عملیات استخر 
ن إدماج یمكن القول أعن التصمیم البیئي لألبنیة اإلداریةبحث الذي تضمن و من خالل الفصل األول

:في المبنى اإلداري یترتب علیه النتائج التالیةأسالیب التصمیم البیئي 

خفض استهالك الطاقة.
تقلیل األثر البیئي.
 تكالیف الصیانةمن یقلل.
یخلق بیئة عمل سارة ومریحة.
یحسن من صحة المستخدمین ویرفع من معدالت إنتاجیتهم.
یقلل من المسؤولیة القانونیة التي قد تنشأ بسبب أمراض المباني.
یرفع من قیمة ملكیة المبنى وعائدات اإلیجار.

یمكن القول أن والذي تضمن دراسة نماذج عالمیة لتصامیم بیئیة ألبنیة إداریة، من خالل الفصل الثاني
ن المعطیات التي أن التصمیم البیئي یتحقق ضمبینت األمثلة المطروحة على اختالف الظروف المحیطة بها 

العمل في كل مثال حیث حاول فریق , االستدامةبالتالي تحقق مناهضة للبیئة و یفرضها الموقع والتي تكون غالباً 
.اإلبداعيالل ممارسة كل عضو دوره الخالق و جعل المشكلة سببا لتمیز المبنى من خ

قد قطعت ة تطبیق مبادئ العمارة البیئیة وفي مراحل مبكرة  من الدراسة و من خالل ما سبق یتبین لنا إمكانی
األبعد األداء البیئي عند بدء الدراسة و المعاییر الالزمة للمصمم لضبط في وضع األسس و المتقدمة أشواطاً الدول
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حتى تدخل, ة العملبدایمدروسة منلیات التي تفرض العمل وفق خطط ومنهجیات واضحة و من ذلك وضعت اآل
.ةدقو بالتالي أصبح تحقیق مبادئ العمارة البیئیة أكثر تحدیداً في مجال تكوین فریق العمل وجعلته معیار القوة و 

-----------------------------
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بعد أن تعرفنا على المفاهیم األساسیة في العمارة والعمران البیئي وكذلك المفاهیم األساسیة في األبنیة اإلداریة 
ومن ثم درسنا في الباب الثاني نماذج عالمیة طبقت هذه المفاهیم بشكلها ومحدداتها التصمیمیة في الباب األول، 

في التصمیم البیئي لألبنیة ًال للمقارنة في تقییم التجربة المحلیة المثالي نكون قد كونا قاعدة علمیة مهمة تشكل مجا
.في مدینة الالذقیة كحالة دراسیةالتي سندرسها في هذا الباب اإلداریة 

لمحة عامة عن األبنیة اإلداریة في سوریا وواقعها من حیث یدرس األول من ثالثة فصول، یتكون هذا الباب 
المعطیات المناخیة لمدینة الالذقیة ذات أما الفصل الثاني فیدرس الموقع والمناخ،التالؤم البیئي مع معطیات 

البیئة الرطبة المتوسطة الحرارة، ثم ننتقل إلى الفصل الثالث والذي یمثل الجزء الرئیسي من هذا الباب والذي 
دى تطبیقها لمعاییر التصمیم سندرس فیه أربع تجارب ألبنیة إداریة من مدینة الالذقیة من حیث التالؤم البیئي وم

. البیئي القیاسیة والعالمیة
المختارة ومن ثم اإلداریةمرجعیه للنماذج المعماریة ةاب على إجراء دراسة وصفیة تحقیقیسنعتمد في هذا الب

.وضع رؤیة تحلیلیة استنتاجیة من شأنها إبداء رأي الباحث بشكل منفرد وأكثر وضوحاً 

--------------------
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یضعنا هذا الفصل أمام حاالت من األبنیة اإلداریة في سوریا، ویدرس هذا الفصل هذه األبنیة ویحلل واقعها 

الباب وفي مدینة وذلك كمدخل لدراستها بشكل تفصیلي وبیئي على وجه التحدید في الفصل الثالث من هذا 
.الالذقیة كحالة دراسیة، كما ویهدف هذا الفصل إلى إعطاء لمحة عامة عن واقع األبنیة اإلداریة في سوریا

 

311 
 

 

الصناعیة، ِإذ إن البلدان یعد تاریخ التنظیمات المكتبیة في الوطن العربي حدیثًا نسبًیا إذا ما قورن بمثیله في
عمارة األبنیة اإلداریة وتصمیمها یرتبط بالتقدم الصناعي والتقني، وتطور الثقافة اإلداریة والوعي الجماعيتطور

مد غیر معروف في الثقافة المحلیة التي تعتاألبنیة سواء الطابقیة أو الممتدة أفقیاً ومثل وجود تلك.بأهمیة البیئة
.)63(یین والتجار والموظفین والعاملینعلى عدد محدود من المهنائمة على الملكیة الفردیة الق

دخال األبنیة المكتبیة إلى سوریة منذ مدة وجیزة، حیث دخول القطاع الخاص في النشاط إفي حین تم 
االقتصادي، في حین تقوم المؤسسات الكبرى الدولیة على فكرة العمل الجماعي المشترك داخل اتحادات، في حین 

على .القطاع العام الحكومي هو الذي یشرف على األبنیة العامة على المستوى العالمي والمستوى المحليأن 
).79(، الصورة )64(مثالً دمشق وحلبغرار بعض المدن السوریة كمدینة 

مجلة جامعة دمشق للعلوم ،)2007(، األبنیة المكتبیةاالستغالل األمثل للمساحات الفراغیة داخل عبد السالم، یوسف أحمد ، : مرجع سابق).63(
.العدد الثاني ، المجلد الثالث و العشرون،الھندسیة

.المرجع السابق).64(

)79(
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النصف الثاني من القرن العشرین ي سوریا بشكل خاص بعد اإلستقالل في انتشرت األبنیة اإلداریة ف
والیمكن إیجاد نظریة عامة تضبط ، وتنوعت تصامیم هذه األبنیة من األفقیة إلى الشاقولیة بشكل عام

محاكاة و قلیدي ، فبعضها اعتمد على التصمیم التاإلضطراب والتفاوت الفكريتصامیمها فهي تعاني من
اإلداري وبعضها اآلخر انطلق منيث وبعضها اآلخر اعتمد الوظیفیة كاساس للتصمیم المكتبالترا

محاكاة الغرب والحداثة كما حدث في الخلیج دون مطابقة خصائص البیئة اإلجتماعیة والمكانیة 
).81-80(، الصور واإلمكانیات اإلقتصادیة

312 

إشكالیات كثیر تعاني منها هذه وجود داریة في سوریة اإلألبنیة اعدد منلنظرة عامةوتبین من خالل 
:)65(األبنیة، منها

ال تربطه مع المحیط الخارجي أو تخطیط المدینة أي : للتصمیم الخارجي للمبنى اإلداريبالنسبة- 
.صلة ال على المستوى الرأسي أو األفقي سوى طرق المواصالت

األبنیة في غالبیتها إلى وجود أماكن انتظار للسیارات وخاصة الكراجات الطابقیة، مما هذهتفتقر - 
.یتسبب في ازدحام المرور في الطرق

مجلة جامعة دمشق للعلوم ،)2007(، االستغالل األمثل للمساحات الفراغیة داخل األبنیة المكتبیةعبد السالم، یوسف أحمد ، : مرجع سابق).65(
.العدد الثاني ، المجلد الثالث و العشرون،الھندسیة

)81(




)80(









75

.عدم مراعاة طابع البناء للمدینة عند تصمیم المبنى اإلداري- 
. عدم توافر نظم األمان من الحرائق، وال یتم اختبار أجهزة اإلنذار واإلطفاء بصفة دوریة- 
ما نلحظ في معظم األبنیة اإلداریة رداءة العزل الصوتي داخل الفراغات المكتبیة، حیث إمكانیة ك- 

انتقال األصوات من انعكاساتها على السطوح، مما یتسبب في تزاید الضجیج والصخب داخل تلك 
.الفراغات

.ازدیاد ظاهرة التلوث البیئي والسمعي والبصري داخل الفراغات المكتبیة- 
.سب مكونات الفرش الداخلي مع الفراغات الداخلیةتناعدم- 
.یؤدي العامل االقتصادي دوًرا مهًما في صیاغة األبنیة اإلداریة- 
صیانتها خارجًیا وداخلًیا بصفة تتعرض األبنیة اإلداریة لعوامل الزمن والتعریة واالستهالك، وال تتم- 

.دوریة مما یتسبب في تدهور حالتها
العاملین مما یؤدي إلى ازدحام وتكدس) إن وجدت(رأسیة كالمصاعد تعطل نظم االنتقال ال- 

.والزوار عند أبواب المصاعد
تراثي كالقصر (تتفاوت األبنیة اإلداریة من حیث الطرز ونظم البناء فبعضها تاریخي الطابعكما و 

ل مبنى العدلي أو مصرف التسلیف الشعبي أو المؤسسة الزراعیة في شارع النصر أو نیوكالسیكي مث
كالمصرف المركزي أو صحیفة حدیثوبعضها ) إدارة جامعة دمشق أو وزارة الداخلیة أو وزارة الخارجیة 

، )83-82(الصور ، )66(الثورة أو شركة سیریاتل أو البرید المركزي أو مبنى اإلذاعة والتلیفزیون
الهاي العالیةة ــــــثل التقنیـــــدة مـــــــــدة عناصر وافــــــــــط من عــــــون من خلیــــــــر انتقائي مكـــــــوبعضها اآلخ

وقد یشترك بعض األبنیة في األداء نفسه مع اختالف في . مشترك مع مواد بناء حدیثةHi-Techتك
ي ط من األبنیة األخرى فـــــتحظى األبنیة اإلداریة داخل العاصمة باهتمام أكثر من ناحیة التخطیو . الطراز

.)67(باقي المحافظات

عقبة . د.، جامعة دمشق، بإشراف أ)2007(واقعھا وأسسھا في سوریا، , التشكیالت الكتلیة لألبنیة اإلداریة في سوریة األسعد، عمار، ).66(
.فاكوش 

.مرجع السابقال).67(

)83(
Google image 

)82(
Google image 



76

 
 
    

 

 
321 
322 

3221 
3222 

32221
32222
32223
32224
32225

323 
3231 

32311
32312
32313
32314
32315

3232       
 

32321
32322
32323
32324
32325
32326
32327
32328

3233 

على المستوى المعماري:
على المستوى العمراني:






 

 



77

 
متوسط ساحلي رطب هو خصائص المناخ في مدینة الالذقیة والذي بشكل أساسي ندرس في هذا الفصل 

.وسنتعرض ألهم متطلبات التصمیم المناخي لمدینة الالذقیة بما یخص األبنیة اإلداریة الحرارة
 

321 
 
 

مدینة الالذقیة مدینة سورّیة، تعتبر الرابعة في الجمهوریة من حیث عدد السكان، بعد دمشق، حلب وحمص، 
مال كم من الش385تقع على الساحل الشرقي للبحر األبیض المتوسط، ضمن شبه جزیرة بحریة، على بعد حوالي 

،)1(،الجدول ) 36-35(وخطي طول ) 35.56-35.31(بین خطي عرضالغربي للعاصمة السوریة دمشق، 
هكتار، یحدها من الشمـال لـواء اإلسكندرون ومن الــشرق محـافـظـتا إدلب وحماة ومن / 229690/وتشـغـل مساحة 

وهي المنفذ األول لسوریا على البحر المتوسط، ما.الجـنـوب محافظة طرطوس ومن الغـرب البحر األبیض المتوسط
أكسبها موقًعا تجارًیا فریًدا، وأغناها بالعدید من المرافق الحیویة، الصناعیة والتجارّیة؛ فضًال عن ذلك فإن المدینة 

.) 84(والصورة )34(الشكل، )68(هي المركز اإلداري لمحافظة الالذقیة

عقبة . د.، جامعة دمشق، بإشراف أ)2007(واقعھا وأسسھا في سوریا، , التشكیالت الكتلیة لألبنیة اإلداریة في سوریة األسعد، عمار، ).68(
.فاكوش 

)34(


www. Wikipedia. net
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3221 
 

یسیطر على محافظة الالذقیة مناخ البحر األبیض المتوسط الذي یتمیز باعتدال درجات الحرارة على مدار 
.وبالتالي یمكن وصف الممناخ بالمتوسط الحرارة العام، 

كما تهطل الثلوج في فصل الشتاء على . یتمیز مناخ الالذقیة بارتفاع الرطوبة الجویة صیفًا وشتاءً و كما 
)69().صلنفة والمناطق المجاورة(متر عن سطح البحر /1200ة التي یزید ارتفاعها عن المناطق الجبلی

 

.الھیئة العامة لإلستشعار عن بعد).69(

)84(


www. Wikipedia. net

 الالذقیة-الجمھوریة العربیة السوریة الموقع

شمال35,45خط الطول

شرق35,32العرضخط 

متر7االرتفاع

)1(
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3222 
.)5(المخطط الشكلي ندرس في هذا الجزء البیانات المناخیة االساسیة في مدینة الالذقیة والتي هي،

 
 
 

 
 

32221)70(

یزداد العام ونهایته أي في فصل الشتاء صول علیها أن اإلشعاع الشمسي في بدایة دلت البیانات التي تم الح
.)1(والمخطط البیاني ) 2(الجدول.تدریجیًا حتى یصل ذروته في منتصف العام في فصل الصیف
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نالحظ sunpathباستخدام برنامج الرجات الحرارة لمدینة الالذقیة و من خالل تحلیل البیانات المناخیة لد
) 3(، الجدولأیلول13اب و13تموز و13فيتكون الذروةب و أتموز و أن أعلى درجات الحرارة في حزیران و 

.)2(والمخطط البیاني 
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الرطوبة تكون مرتفعة في نالحظ أن لمدینة الالذقیة الرطوبةرجات من خالل تحلیل البیانات المناخیة لد
عندما تكون نسبة تموز واب في حزیران و تكون عادة الرطوبةأعلى درجات و 70%معظم أثناء السنة وتصل إلى 

.)3(والمخطط البیاني ) 4(، الجدولمن البحر عالیةالبخر
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الهطول یكون مرتفعَا في نالحظ أن لمدینة الالذقیة للهطوالت المطریةمن خالل تحلیل البیانات المناخیة 
والمخطط البیاني ) 5(، الجدولملم0.5وتنخفض في فصل الصیف لتصل إلى ملم162فضا الشتاء ویصل إلى 

)4(.
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32225)74(

هوائیة مندفعة من جهة إلى أخرى فوق سطح الكرة األرضیة، لوجود مناطق ذات ضغط التیارات التتحرك 
مرتفع بجوار مناطق ذات ضغط منخفض، فالهواء الموجود فوق مناطق الضغط المرتفع یكون ثقیل الوزن بینما 

سیم البر ،وتتأثر المناطق الساحلیة عادًة بظاهرة نالمنخفض خفیف الوزنالهواء الموجود فوق مناطق الضغط 
:والبجر والتي یمكن تفسیرها كما یلي

:البحرظاهرة نسیم البر و 
وهي ظاهرة تعبر عن تأثیر البحر على تنشیط .هي عبارة عن ریاح محلیة تحدث في المناطق الساحلیة

حركة الریاح على طول الشریط الساحلي، وتنشأ نتیجة اختالف سرعة اكتساب الیابسة لحرارة الشمس نهارا وسرعة
فقدها لها لیًال عن المسطحات المائیة مما یؤدي إلى حدوث فروق في الضغط ینتج عنه اندفاع نسیم ملطف من 

).35(، الشكلالبحر باتجاه الیابسة نهارًا وتیار من البر باتجاه البحر مساءاً 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
323– 
3231 

:بشكل عام  بما یحقق الراحة اإلنسانیة فیما یلي تتلخص متطلبات التصمیم البیئي لالبنیة اإلداریة 
32311

واإلضاءة غیر المناسبة )  باردة كثیراً –حارة كثیراً (تنخفض إنتاجیة اإلنسان في الفراغات غیر المریحة
. والعقلي الكامل بالراحة) ديالجس(زیولوجيراریة بأنها اإلحساس الفیحیث تعرف الراحة الح, والضوضاء المزعجة

درجة ( ومنها بیئیة ) النشاط البشري–السن -للباسا(عدة عوامل على الشعور بالراحة منها شخصیة تؤثرو 
.)الرطوبةالحرارة و 

32312

لإلنسان یرتبط به داخلیًا ویعمل كمؤقت لدورة یعتبر تغیر شدة اإلضاءة الطبیعیة خالل الیوم عامًال محددًا 
لذلك من الضروري تأمین النوافذ والفتحات السماویة أینما أمكن لحفظ هذا التواصل وحمایة المؤقت . حیاته الیومیة

.الداخلي في جسم اإلنسان

.الھیئة العامة لإلستشعار عن بعد).74(

)35( :
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32313

للقاطنین حتى یتوفر لدیهم آلیات للتحكم بالحرارة والتهویة لفراغاتهم وٕامكانیة تأمین النوافذ المتحركة مهمة 
هواء نظیف من خاللها أو االعتماد على فتحات تهویة طبیعیة تمرر الهواء الجدید بشكل مستمر لیخفف تعرض 

.األفراد إلى البكتریا والملوثات الداخلیة
32314

.هواء منعش عبر ممرات تنظیف الهواء ضروري لحالة جیدة للقاطنین
32315

ییف مع التحوالت الوظیفیة وهذا ـــــــم المستدام هو الدیمومة للبناء وقدرته على التكــــــــــواحد من مظاهر التصمی
یش في المبنى وحتى بعد تجاوزه العمر ـــــــروف المختلفة لهم على العـــــــــــــبالظما یساعد األشخاص القاطنین 

.االفتراضي له
3232 

 

مینها من خالل الكتل السمیكة ذات العطالة الجیدة تأ، الراحة الحراریة یمكنكاالذقیةالمتوسطیةفي البیئة 
، ویمكن تحدید أهم المظللة بكفاءةحة مع التهویة الطبیعیة الجیدة والفتحات الموجهة توجیهًا جیدًا و األلوان الفاتو 

: هذه المتطلبات من خالل ما یلي 
32321

كما یراعى , غرب–المحور الطویل شرق ساسیة للجنوب و ألالواجهة افي مدینة الالذقیة یفضل أن تكون 
اختیار الموقع األكثر برودة لوضع الحیز الذي ال یحتاج إلى نظام، مثل یتمفي مرحلة التصمیم.األرض المختارة

یفضل أن تكون غرف أجهزة التكییف والتدفئة في موقع متوسط من المبنى الكراجات والممرات وغرف التخزین
.التصمیموبما یسمح به ن الطاقة الضائعة عبر التمدیدات للتقلیل موذلك 

32322

اج إلى خدمات أكثر وهي أكثر عرضة للعوامل الخارجیةلكنها تحتللطاقة و لعالیة تكون أقل تهریباً المباني ا.
 للطاقة ولكن اإلضاءة والتهویة الطبیعیة فیها أفضلتكون أكثر تهریباً المباني المنبسطة ضحلة المسقط.
لعدم تهویة صنعیة وذلكنارة و إللحرارة ولكنها تحتاج ألفقي تكون أقل فقداناً أما المباني عمیقة المسقط ا

عالقتها بالكفاءة حة أسطح المبنى المعرضة للمناخ و وهذا الجدول یوضح مسا.تعرض جمیع واجهاتها للخارج
).36(، الشكلالحراریة

)36( :
–
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.التصمیم المؤثرة حسب درجة التعرضیجب االهتمام لعناصر درجة التعرض لعوامل الجو و في الالذقیة ویراعى 
32324

یجب استعمال جمیع الوسائل المعماریة و ، للحرارة من األسطح الخشنةداناً فقو األسطح الملساء أقل كسباً 
تحبذ نحو الجنوب لإلشعاع الشمسي واستعمال الفتحات متوسطة الحجم  و عرضة ت األكثرللتظلیل في الواجها

یجب تحدید  كما و , جیدا بالكواسر الشاقولیةالغربیة یجب حمایتها أما على الواجهات الشرقیة و , یةمع كواسر أفق
وشتاءًا والتحكم ذلك لضمان تهویة مالئمة صیفًا ات ونوعها تبعًا التجاه الریاح و توزیع فتحات التهویة على الواجه

.النوافذ المعرضة للریاح لتقلیل فقدان الحرارة فیجب تقلیل مساحات األبواب و , ذ بكمیة الهواء الناف
32325

 ساقط الحظ زیادة في كمیة الظل الذاتي و نالحیث السقوف المنحنیة والمنكسرة یمكن في الالذقیة استخدام
ف المستویة تتعرض إلسقاط السقو استخدام كما یمكن .مساحة الجزء المعرض ألشعة الشمستقلیلو 

.عاع الشمسي على جمیع أجزاء السقفبكمیة متساویة لإلشمباشر و 
 محمیة في حال كون مهواة جیدًا وكذلك معزولة و عزل جید لها یمكنها من أن تفراغ علوي في األسقف و

.الهطوالت المطریة الشدیدة
32326

من الریاح الغربیة مین أكبر فائدة ممكنة أیجب مراعاة التهویة الطبیعیة في مراحل التصمیم األولیة لت
.ولتكون الحاجة للتهویة المیكانیكیة أقل ما یمكنالمحبذة في الالذقیة 

ذلك في الطابق الواحد الصافي و ضعاف االرتفاع أخمسة ا بین الواجهات یجب أال تتعدى المسافة م.
كما یجب ان تكون مصادر التهویة الطبیعیة بعیدة عن الهواء الملوث بعوادم السیارات.
 مساحة النوافذ في فیجب تقلیل, اء عن طریق منسوب الفتحات وحجمهازیادة التحكم في اتجاه مسار الهو

.زیادتها في الواجهات الجنوبیة حیز الخدمات و 
 المكونة للمبنى لمنع تسرب الهواء و كام اغالق الفواصل بین العناصر المعماریة كافة حإكما یجب .

32327

 یراعى التوجیه األفضل للمبنى والفتحات لضمان وصول أشعة و , أن یكون توزیع الفتحات منظماً یجب
.الشمس إلى فراغات المبنى

 لیصل الضوء إلى أبعد مسافة ممكنةاستخدام المواد العاكسة في األعماق الكبیرة یمكن في الالذقیة.
وقات استخدام وسائل التظلیل المناسبة وذلك لمنع دخول االشعاع الشمسي في األیمكن :في الالذقیة

في مكن من استهالك الطاقة الكهربائیة ألتقلیل ما و , وذلك في فصل الصیفغیر مرغوباً التي یكون فیها 
المساعدة في التحكم و , لحرارة الداخلیة في فصل الصیفعملیات التكییف والناتجة عن ارتفاع درجات ا

.بمستوى االنارة النهاریة داخل البناء
 استخدام وسائل التظلیل المتحركة في الواجهات الشرقیة والجنوبیة الشرقیة والواجهات الغربیة أیضًا

ا الشمس بسرعة فهي تعمل على تقلیل تأثیر الحرارة المباشر واإلشعاع والجنوبیة الغربیة حیث تتغیر زوای
.الشمسي
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32328

لمنافعه فیجب اعتماده نظراً مدینة الالذقیةفيباعتبار أن الحجر الطبیعي هو المادة المحلیة األكثر توفراً 
.األخیر تحت اسم العمارة الحدیثةالبیئیة الكثیرة مقارنة مع استخدام الزجاج الذي شاع استخدامه بكثرة في اآلونة

وباختصار، فهناك . تقدم الواجهة المنجزة من الحجارة الطبیعیة منافع بیئیة كبیرة مقارنة مع الواجهة الزجاجیة
الطبیعیة تتطلب كمیات من الطاقة األولیة أقل بكثیر من التي تتطلبها تبین أّن واجهات الحجارة دراسات كثیرة 

على طول دورة الحیاة، حیث تحتاج . إلنجاز واجهات الزجاج، سواء خالل عملیة اإلنتاج أو أثناء فترة االستخدام
.ارة الطبیعیةاجهات المنجزة بالحجواجهات الزجاج إلى كمیة من الطاقة األولیة تفوق بثالث مرات ما تحتاجه الو 

:من خاللالتأثیر البیئي للواجهات الزجاجیة یفوق بكثیر تأثیر الواجهات الحجریةأما 
.أعلى بمرتین ونصف: احتمال اإلحترار العالمي-
.أعلى بمرة ونصف: احتمال نضوب طبقة األوزون-
.أعلى بثالث مرات: احتمال التحمض-
.مراتأعلى بأربع: احتمال التخثث-
.أعلى بأربع مرات: األوزوناحتمال سحاب -

3233 
:)6(الجدول، )75(وط التصمیم في البیئة الرطبة متوسطة الحرارةر یبین الجدول التالي ش

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

عامل أساسي               أن حركة الهواء هيH1 :
ت حتمیة                           أن حركة الهواء محبذة الوجود و لكن لیس  :H2
أنه من الممكن أخذ احتیاطات للحمایة من تسرب األمطار عبر األسقف.H3:
أنه من المناسب تصریف الحرارة أو الحمایة منها.A1:
 ء الطلق للنوم لیالً وجود مكان في الهوامن المستحب األخذ بعین االعتبار أنه.A2 :
أنه من الواجب أخذ احتیاطات خاصة في الفصل البارد.A3: 

.المحاضرة الثالثة، كلیة الھندسة المعماریة، جامعة تشرینمقرر العمارة البیئة والمحلیة، تتفیھ، روال، : مرجع سابق ).75(

)6( :
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م لتكون مریحة مع ◦20إلى ◦9تتراوح درجات الحرارة في المناطق الساحلیة ذات المناخ الحار الرطب بین 
یمكن أن %. 45درجة الرطوبة المثالیة هي ویمكن اعتبار %.60-45درجات رطوبة نسبیة في الهواء من 

نستنتج معاییر شروط الراحة الحراریة ضمن الفراغ الداخلي والخاصة بالمنطقة الحارة الرطبة كما في الجدول 
:)7(، الجدولالتالي
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sun pathحسب برنامج الو یة في الساعة الثانیة عشر ظهراً حزیران في الالذق21ارتفاع الشمس في زاویة

.درجة 55أیلول هي 23آذار و21الخریف في وفي فصلي الربیع و 31,18كانون أول 22في درجة و 78.18

على المستوى المعماري:
األفقي كوسیلة إلظالل الواجهات الغربیة درجة على ٦٠یمكن استخدام كاسرات الشمس المائلة بزاویة 

حیث تظهر انتقائیة عالیة لإلشعاع ).یةالالذق(درجة (35.32)والشرقیة في المباني التي تقع على خط عرض
)الخرط، المخرمات الجبسیة الزخرفيالكاسرات الرأسیة، المشربیات (بغیرها من البدائل األخرىالشمسي مقارنةً 

حیث تنجح في منع نفاذ اإلشعاع الشمسي ، ةسرات األفقیة في الواجهة الجنوبیتقارب كفاءة وانتقائیة الكاأیضًا 
).38-37(األشكل ، الصیف، وتسمح بنفاذ نسبة عالیة منه خالل شهور الشتاءخالل شهور 
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على المستوى العمراني:

ي مبنى یقع ضمن الشریحة هي المتغیر الرئیسي التي یتلقاها ویمتصها أر كمیة اإلشعاع الشمسي تعتب.1
أن النسیج الشریطي الذي له واجهات شمالیة وجنوبیة بدیل جید حیث یحقق اً كمی، حیث ثبتالمدروسة

أقل اكتساب إشعاعي صیًفا وأعلى اكتساب اشعاعى شتاًءا ، یلیه مباشرة النسیج النقطي المنفصل
ثم یأتي النسیج الشریطي ذو ،تراطات البنائیة لمدینة الالذقیةبالمسافات البینیة التي تحددها االش

.ایة الترتیبنهاجهات الشرقیة والغربیة والنسیج المتضام في الو 

ن النسیج المتضام له میزة تقلیل األشعة الساقطة على المبنى والمكتسبة عن طریق الحوائط، ولهذا إ.2
شعاع من األسقف إیحقق أفضل أداء لألدوار األرضیة والوسطى من المباني، بینما یزید ما یستقبله من 

ضام عادة ما یكون ذو ارتفاعات قلیلة، مما یزید من نسبة الوحدات الموجودة بالطوابق ألن النسیج المت
.التأثیر السلبي لذلك بإظالل السقف بطریقة اقتصادیة مثل اإلظالل بالنباتاتي ویمكن تفاد.األخیرة

برید أن التأسلوب جید إلظالل األسقف بسببهي األشجار أو النباتات المتسلقة)بالنباتات(ن اإلظالل إ.3
ا عند التعرض للشمس مثلما تهأوراق النباتات من ارتفاع درجة حراريبالبخر الناشئ عن النتح یحم

كما أن شفافیة األوراق النسبیة لألشعة تحت الحمراء تسمح بزیادة التبرید باإلشعاع ، تسخن المواد األخرى
.طویل الموجات لیالً 

--------------------------------
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--------------------------------
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على المستوى العمراني:
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ندرس في هذا الفصل أربع نماذج ألبنیة إداریة في مدینة الالذقیة من حیث توافقها مع المناخ وما هي أهم 
اإلمكانیات المناخیة المطبقة ضمنها ومن ثم سنحاول المقارنة بینها بیئیًا للتوصل إلى نتائج هامة تتعلق بالتصمیم 
البیئي للمبنى اإلداري السوري كون هذه النماذج تشكل حالة تعبر عن واقع التصمیم البیئي لألبنیة اإلداریة في 

.سوریة عامةً 
ث التصمیم دراسة دراسة توثیقیة وصفیة ومن ثم دراسة تحلیلة من حیسنعتمد في هذا الفصل على إجراء 

.نتائج المتوقعةللالبیئي للنموذج للوصول
 

331 
 
 

، حیث العمراني في المدینة عامةلنسیج ساسیة لتعتبر المشیدات اإلداریة والمباني الحكومیة من المكونات األ
، وتشكل عنصرًا استداللیًا بصریًا من خالل ان بفعل الخدمات التي تقدمها لهمنها تشكل عنصرًا جاذبًا للسكأ

همیة اختیار المواقع أمن هنا تأتي . الحیز الفراغي الذي تشغله عملیاً ، و بع المعماري الممیز لهذه المبانيالطا
المساحة : ، مثلن تحقق مجموعة من الشروطأقع یفترض بهذه المواوالمباني في المدینة و المشیداتالمناسبة لهذه

، الربط الطرقي الجید، مناسبة لحركة مرتادي هذه المباني، والفراغات الة لتأمین مواقف السیارات الالزمةالكافی
لیها إویضاف ، الخ....مكان االجام مع االستعماالت المجاورة قدرنس، اإلوصول المشاة الیها بشكل سهل وآمن

طاقة من الموارد المعاییر البیئیة الواجب توافرها في المباني بشكل عام بغرض خفض استهالك الالشروط و حدیثاً 
منة آاللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة لمنع استنزاف الموارد البیئیة والعیش في ظل مدینة غیر المتجددة  و 

ن یرقى إلى توافق بیئي، هندسي، أاإلداریة یجب مواقع المرافق الحكومیة  و ختیارإن إأي . سلیمة صحیاً و 
ال في اختیار مواقع عتبار بصورة دائمة ، كما هو الحؤخذ بعین اإلن هذه الشروط ال تُ أبید , اجتماعي، اقتصادي

، مبنى بنى المالیةمبنى القصر العدلي، م« : الحكومیة في مدینة الالذقیة مثل، والمباني العامةبعض المشیدات
لم یلحظ المواقع الكافیة » والمعمول به حالیًا « ن المخطط التنظیمي المصدق ، نظرًا أل»المحافظة الجدید قصر

ومع التطور تساع الحیز الجغرافي للمدینة وزیادة عدد سكانهالمثل هذه المشیدات والمباني بالعالقة مع ا
وبالتالي فرضت الحاجة الملحة للمشیدات والمباني اإلداریة . عمومًا االقتصادي واالجتماعي الذي یشهده القطر

والحكومیة اللجوء إلى تغییر الصفات التنظیمیة لبعض المواقع لتأمین المشیدات المطلوبة دون التركیز على 
. وط الواجب توفرها في تلك المواقعالشر 

:وهيإداریة من مدینة الالذقیة، ألبنیةوستتم الدراسة التحلیلیة البیئیة على أربعة نماذج 

 ضاهر ساحة الشیخ–قصر المحافظة الجدید.
 دوار الزراعة –1دارة التبغ فرع رقم إمبنى.
 الكورنیش الغربي –2دارة التبغ فرع رقم إمبنى.
  الكورنیش الجنوبي  -مبنى مدیریة النقل البحري.
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:التالیةسباببنیة لألولقد تم إختیار هذه األ
تعتبر النماذج المختارة من أكثر األبنیة اإلداریة أهمیًة في مدینة الالذقیة.
 والتي یتبناها , مواد البناء الحدیثةتصمیم هذه األبنیة یعكس حالة الحداثة من حیث البنیة التكوینیة و

.بفكر العمارة الحدیثةثراً أتالعدید من المعماریین حالیاً 
اإلداریة حداثة في المحافظة والتي حاول المصممین عند وضع تصامیمها  أكثر األبنیةألبنیة تعتبر هذه ا

.مراعاة بعض النواحي البیئیة

:وسیتم تحلیل األبنیة اإلداریة المختارة وفق مرحلتین 
:ُمعتمدة في التحلیل، وهيثالثة معاییر أساسیةوفق المختار وهي دراسة تحلیلة للتصمیم البیئي للنموذج :األولى
شكل الجدران،ارتفاع المبنى،شكل المبنى،موقع المبنى،(ویتضمن التكوین المعماري المتوافق مع البیئة.1

.)المحیط الخارجيشكل السقف،
.االكساءمواد البناء و .2
.المستخدمةالتقنیات البیئیة الحدیثة.3

والتي .وهي دراسة تحلیلیة تطبیقیة لمدى تحقیق النموذج المدروس لمعاییر التصمیم البیئي العالمیة:الثانیة
) 7-6(رقم یةالشكلاتمثل المخططوت، .5-1-1درسناها سابقًا في الفصل األول من الباب األول في الفقرة 

.تمثیًال لخطة الدراسة للنماذج المختارة
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33111 
.25عدد ومواقف سیارات ) فالتكیی–التدفئة –الصیانة ( ب للسیارات ومستودعات وغرف آویضم مر : القبو-
قسم أیضاً و , ستودعمو غرف ومهجع 8من ویضم مدخلین وقسم االنضباط وهو مؤلف : الطابق األرضي-

.غرف3قسم مكاتب أمنیة مؤلف من االستعالمات و 
.مكاتب وقاعتي اجتماعات وقاعة تشریفات9ویضم جناح السید المحافظ وهو مؤلف من : الطابق األول-
.مكاتب المكتب التنفیذي وملحق بها غرف للنوم ویضمان: الطابقین الثاني والثالث-
.وجناح النوم الخاص بقائد الشرطة, وتضم جناح قائد الشرطة والقلم: الطابقین الرابع والخامس-
عبارة عن مكاتب خاصة ألعضاء المكتب التنفیذي ومكاتب تابعة :الطوابق السادس والسابع والثامن والتاسع-

.ومكاتب خاصة للتدریب والعملیاتلقیادة الشرطة 
33112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

.مبنى قصر المحافظة الجدید:اسم المشروع 
.ساحة الشیخ ضاهر–الالذقیة :الموقع 

مبنى إداري حكومي یقع في ساحة الشیخ:وصف المبنى 
, مكتظةینة الالذقیة وهي منطقة مزدحمة و ضاهر في مد

قبو طوابق باإلضافة للطابق األرضي و یتألف من تسع
یانة صللسیارات ومستودع وغرف تدفئة و یضم مراب 

. وتم رفع المبنى على أعمدة, سیارة25ـــ ینغ یتسع لوبارك
.كما تم استخدام األقواس القوطیة في واجهات المباني 

إعداد الباحثة +مكتب الدكتور المهندس نضال محمد:المصدر
Google Earth+ عدسة الباحثة+

- 87- 86-85(والصور)39- 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10(:األشكال

)5(والمخطط البیاني. )11- 10-9- 8(والجداول .)88

)85( :

)2 -39( :
)1 -39( :
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m 41.15ارتفاع المبنى 

من الشرقm 42.3التباعد عن الجوار 
18.1 m من الغرب

من الشرقm 25ارتفاع المبنى المجاور 
28 m من الغرب
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m 41.15ارتفاع المبنى 

m 20.3التباعد عن الجوار 

m 16ارتفاع المبنى المجاور 
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من الغربm 18التباعد عن الجوار 
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ارتفاع المبنى 
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أن تكون محمیة و% 35-30تتجاوز الفتحات النسبة في البیئات الحارة الرطبة  یجب أال 
.بواسطة كواسر الشمسالواجھاتجیداً في 
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.مبنى قصر المحافظة الجدید في الالذقیة: المشروعاسم 
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التكوین المعماري  
المتوافق مع البیئة

موقع المبنىتأثیر

ركزیة في بالنسبة لموقع المبنى فهو في ساحة م
السیارات  شدیدة التلوث بدخانو المدینة ومزدحمة جداً 

ثر هذه أال یضم أي وجائب تقلل من واألتربة والغبار و 
.األدخنة

شكل المبنىتأثیر

لضیق تم تصمیم المبنى على شكل مثلث نظراً 
حیث استفاد المصمم قدر , المساحة التي یتواجد فیها

مین اإلنارة الطبیعیة أاإلمكان من الواجهة الجنوبیة لت
وتم وضع , والتدفئة الطبیعیة من حرارة الشمس شتاء

لالستفادة الجهة الجنوبیة الغربیةمكاتب فيأغلب ال
وتم تأمین التخدیم الخلفي ومن .من الریاح السائدة 

.الجهة الشمالیة والشمالیة الغربیة

ارتفاع المبنىتاثیر
لمجاورة على المباني ان ارتفاع المبنى لم یؤثر سلبیاً إ

بین األبنیة لعمل تراجعات فیه والمسافة بینه و نظراً 
.المجاورة البأس بها

تأثیر شكل الجدران
الكبیرة  لكن تتخلل أغلبها األقواس الجدران مسطحة و 

التي تؤمن الظالل المالئمة والكاسرات الشاقولیة و 
.السیما جدران كتلة بهو الدخول وكتلتي التراساتو 

تأثیر شكل سقف 
المبنى

لكسر عمد المصمم إلى عمل تراجعات في األسقف 
التي هي جاورة و مبنیة المین التشمیس لألأوتالظالل

ال یتجاوز ارتفاعها ستة طوابق بنیة سكنیةأعبارة عن 
لضیق المساحات المجاورة للمبنى كما استخدم نظراً و 

الجو وتخفیف كمیة بعض العناصر النباتیة لتلطیف
.السطوع الشمسي

المحیط الخارجي 
للمبنى

دخال إلضیق المساحات المحیطة بالمبنى فقد تم نظراً 
الشعور اءصر الطبیعیة في المبنى نفسه العطالعنا

أما من حیث موقع المبنى, بالراحة لمستخدمي المبنى
مین االرتباط مع أفهو یتطلب مساحات خضراء أكثر لت

نباتیة التي تامین االتصال بین العناصر الالطبیعة و 
.المحیط الخارجي تتخلل أسطح المبنى و 
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مواد البناء 
واالكساء

زجاج الیتون المسلح ومواد االكساء من استخدمت فیه مواد بناء من الب
جزاء من أغطى القرمید یعتبر الحجر عازل جید للحرارة و الحجر حیثو 
.یرة من الزجاج تقلل من هذا العزللكن استخدام المساحات الكبسقف و ال

التقنیات البیئیة 
الحدیثة المستخدمة

.تم توزیع فعالیات المبنى حول باثیو یعمل كخزان توازن بیئي-
.عمدة لتأمین عبارة تهویةأرفع المبنى على -
.سطح المبنى لتلطیف الجوأاستخدام المسطحات الخضراء على بعض -
.مین التهویة الطبیعیةأتم استخدام الفتحات العالیة لت-

 
 
 
 

33114 
 

.مبنى قصر المحافظة الجدید في الالذقیة: المشروعاسم

استخدام الطاقات الطبیعیة
كما أن , شتاءً ئة الطبیعیةمین التدفألتاالستفادة من الواجهة الجنوبیةتم 

.الشمسیةالفتحات الكبیرة تسمح بدخول األشعة 

مواد البناء الصدیقة للبیئة

استخدام مساحات كبیرة من الزجاج تشتت االشعاع الشمسي الضروري 
على الخرسانة دون وجود عازل للتدفئة حیث یتم تركیب الزجاج مباشرةً 

بالتالي ي داخل المبنى و مناسب مما یضاعف من نقل الحمل الحرار 
.لكن الحجر یعتبر عازل جید للحرارة , استخدام تكییف بطاقة أعلى صیفاً 

الحفاظ على الماء داخل المبنى
لي فهي تؤدي إلى وجود نافورة للماء داخل الباثیو باالضافة لدورها الجما

لكنها تساعد على تبرید النحتاجها في البیئة الساحلیة و التيزیادة الرطوبة و 
.الهواء 

جودة الهواء داخل المبنى
داخل المبنى یعمل كخزان حراري ویؤمن التظلیل المناسب ان وجود باثیو

ن رفع المبنى على أعمدة  یؤمن عبارات إتهویة جیدة داخل المبنى كما و 
.هواء تلطف الجو

اإلضاءة و المبنى
تؤمن اإلضاءة الطبیعیة للمبنى وخاصة توجیه معظم القتحات الكبیرة 

المكاتب على الواجهة الجنوبیة كما أن المباني المجاورة الترمي بظاللها 
.على المبنى

فلسفة استعمال األلوان
یبعث  استعمال اللون األزرق للنوافذ یالئم لون البحر والبیئة الساحلیة و 

الراحة في النفس كما أن لون الحجر األبیض یخفف من كمیة االشعاع 
.الشمسي صیفاً 

)10 :(
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التصمیم الصوتي و تجنب 
الضوضاء

المؤتمرات للصوت باستثناء قاعة التشریفات و ي عازل ألم یتم استخدام 
.الموجودة في الطابق األول 

التصمیم األمن للمبنى
ت جانبي الكتلة الخلفیة لكنها لیستم تزوید المبنى بساللم للنجاة على 

لم تتم دراسة المبنى ضد الزالزل أو بمتناول جمیع مستخدمي المبنى و 
.نذار بالحریق إیة أجهزة أتزویده ب

الطابع المعماري المتوافق مع 
البیئة

قواس القوطیة الیالئم طبیعیة ن استخدام المصمم لألإمن الناحیة التاریخیة ف
.المنطقة المكان و تراث 

یرجح تم استخدام نظام المسقط المغلق و ما من الناحیة االجتماعیة فقد أ
لخصوصیة شاغلي المبنى ولضرورات سیاسیة لحل نظراً استخدام هذا ا

.أمنیة و 

الحدیقة و المبنى

نلحظ أیة وجائب أو مناطق اللضیق المساحة المحیطة بالمبنىنظراً 
ى على الراحة النفسیة لقاطني المبنتبعث خضراء والتي تلطف الجو و 

التي لجأ لها المصمم كحل النعاش باستثناء بعض األسطح الخضراء و 
.المبنى بیئیاً 

 
 

:النتیجة 
.التشمیس الطبیعیینمسامیة جیدة مناسبة للتهویة و أن المبنى حقق نسبة -
عدم عدم تأثیر المبنى على الجوار و نجد من خالل دراسة تأثیر اإلشعاع الشمسي على المبنى صیفاً -

على الظهیرة نجد تأثیر الظالل واضحاً الصباح و في ساعاتأما في فصل الشتاء و , تأثیر الجوار علیه
.الشمالیة الغربیة الجهتین الجنوبیة الغربیة و ى من بنیة المجاورة للمبناأل

 ----------------------
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33121 
ضافة إلى غرفة مولدة باإل, ومغسلة خاصة للسیارات مع خدماتها, ویضم كراج خاص بسیارات المؤسسة: القبو-

..الخدمات الالزمة و , كهربائیة و رفة للتدفئة والتكییف والصیانة 
.السوق التجاريویضم المداخل و : الطابق األرضي-
.باإلضافة إلى قاعة محاضرات وملحقاتها, ویضم ملحقات القسم التجاري: الطابق األول-
:داریة للمدیریة العامة للمؤسسة وتضم المدیریات التالیةوهي مخصصة للمكاتب اإل: الطوابق المتكررة-
مدیریة الشؤون ، القانونیةمدیریة الشؤون اإلداریة و ، مدیریة الرقابة الداخلیة، األمانة العامة والمعلوماتیةمدیریة -

.التخطیطمدیریة االحصاء و ، مدیریة الزراعة، مدیریة االنتاج والشؤون الفنیة، المدیریة التجاریة، المالیة
33122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

.)1(مبنى مدیریة التبغ فرع رقم :اسم المشروع 
.دوار الزراعة–الالذقیة :الموقع 

یتألف المبنى , داري ترفیهي وتجاريإمبنى :وصف المبنى 
من تسع طوابق وطابقین للقبو وتكمن صعوبة المبنى في 

ضلعین مساحة األرض فیكون الفرق بین طول الشكل و 
المساحة الضیقة لألرض منعت و , المكونین لها كبیر جداً 

.استثمارها بحدائق حول المبنى
إعداد الباحثة + أحمد زیاد العباسي مكتب الدكتور :المصدر

Google Earth+ عدسة الباحثة+

.)92- 91- 90- 89(والصور)40- 7,8,91,2,3,4,5,6,(:األشكال

).6(والمخطط البیاني)15- 14- 13- 12(والجداول 
)89( :

)1 -40( :

Google Earth

Google Earth
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2م48ارتفاع المبنى 

من الغرب16mالتباعد عن الجوار 
10m من الشرق

من الشرقm 20ارتفاع المبنى المجاور 
23 m من الغرب
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2م48ارتفاع المبنى 

من الشمال m 10التباعد عن الجوار 

من الشمال m 16ارتفاع المبنى المجاور 
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.)1(مبنى مدیریة التبغ فرع رقم : المشروعاسم 
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التكوین المعماري  
المتوافق مع البیئة

موقع المبنىتأثیر

تراد الرئیسي في منطقة یقع  المبنى على األوتوس
الزراعة وأمامه نفق وجسر رئیسي والمساحة المحیطة 

بوجود مساحات خضراء كافیة تسمح البالمبنى ضیقة 
.تخفف التلوث الناجم عن االزدحام

شكل المبنىتأثیر

تم .یندرج تحت قائمة المباني الحدیثة المعاصرة
لشكل األرض الشكل نظراً تصمیمه على هذا

توجیه شراف و إكبر أمكانیة تحقیق طیل إلالمست
.للمكاتب اإلداریة

ارتفاع المبنىتاثیر

قربه من األبنیة  في لشكل المسقط المستطیل و نظراً 
ن ظالل كتلة البرج  المرتفعة  ترمي إالجهة الشمالیة ف
بالتالي تحجب أشعة الشمس  بنیة و بظاللها على األ

.التدفئة شتاء لتلك األبنیةلضوء و التي تؤمن ا

تأثیر شكل الجدران

الواجهة الجنوبیة یؤمن التشمیس توجیه باتجاه الن إ
التهویة الطبیعیین لمعظم المكاتب اإلداریة في المبنى و 

طح بین المستویة في كتلة الرج حیث تنوعت األس
مین أالمكسیة بالزجاج فوق المدخل لتین المنحنیة و بو 

.نارة المناسبة اإل

تأثیر شكل سقف 
المبنى

بالعناصر مغطاة في بعضها و مستویةاألسقف
شعاع إلتخفیف كمیة االخضراء لتلطیف الجو وتبریده و 

.الشمسي الساقط على المبنى

المحیط الخارجي 
للمبنى

المبنى حد من لضیق المساحة المحیطة بنظراً 
خضراء التي تبعث المناطق الاستخدام الوجائب و 

.الحیاة للكتلة وتؤمن االتصال الضروري مع الطبیعة

مواد البناء 
واالكساء

في الطابقین األول استخدم الرخاموالسیرامیك و جهات بین الزجاج تتناوب الوا
رطبة ممكن أن یخزن رطوبة استخدام السیرامیك في بیئة نإعلیه فو , والثاني
.یؤمن العزل الحراري الجید للمبنىالزائدة و 

التقنیات البیئیة 
الحدیثة المستخدمة

على تلطیف التي تساعد سطح المبنى و أالمعلقة على معظم اعتماد الحدائق
.اتربة الطرقاتغبار و تلوث الناجم عن أدخنة السیارات و تخفف من الو , الجو
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استخدام الطاقات الطبیعیة
وذلك ، شتاءً مین التدفئة الطبیعیة ألتتم االستفادة من الواجهة الجنوبیة

للبرج الذي یضم المكاتب اإلداریة للمدیریات في vالمسقط باعتماد شكل
.المبنى

الصدیقة للبیئةمواد البناء 

ر في الحقیقة هي ال تعتبكساء من السیرامیك والرخام و استخدام مواد اإل
خاصة في المناطق الساحلیة ذات الرطوبة العالیة  عازل جید للحرارة و 

بالتالي الحاجة اعفة الرطوبة داخل المبنى شتاء و األمر الذي یؤدي إلى مض
.الضروریة إلى زیادة التكالیف الالزمة للتدفئة 

.عادة استخدامها بطریقة بیئیة إلم یتم االستفادة من الماء أو الحفاظ على الماء داخل المبنى

جودة الهواء داخل المبنى
توجیه الضلع األكبر للمبنى تحات زجاجیة على مساحات كافیة و وجود ف

للمكاتب لجیدة الغربیة یؤمن التهویة الطبیعیة و باتجاه الریاح الجنوبیة ا
.اإلداریة داخل المبنى 

اإلضاءة و المبنى
خاصة توجیه معظم تؤمن اإلضاءة الطبیعیة للمبنى و القتحات الزجاجیة 

المكاتب على الواجهة الجنوبیة إال أن المباني المجاورة ترمي بظاللها بشكل 
جزئي على المبنى صیفا لكنها ال تؤثر على المكاتب فیه  

األلوانفلسفة استعمال 
یئة الساحلیة ویبعث البزرق للنوافذ یالئم لون البحر و استعمال اللون األ

.االنشاءأما من الداخل فالمبنى قید, الطمأنینة والراحة في النفس

التصمیم الصوتي و تجنب 
الضوضاء

وتوستراد فة عن األالمساو , ي عازل للصوت  في المبنى أام لم یتم استخد
شجار التي تخفف ضجیج االزدحام یحیط به اي نوع من األال و , قریبة جداً 

.السیارات في هذه المنطقة و 

التصمیم األمن للمبنى
لم تتم دراسة المبنى ضد الزالزل أو یتم تزوید المبنى بساللم للنجاة كما و لم 

.تزویده بایة أجهزة انذار بالحریق 

الطابع المعماري المتوافق مع 
البیئة

ما من أ.المبنى من الطراز الحدیث المعاصرن إفمن الناحیة التاریخیة 
الذي یشعر و vعیة فقد تم استخدام نظام المسقط على شكل الناحیة االجتما

.مستخدمي المبنى بنوع من االتصال مع الخارج

الحدیقة و المبنى

ب أو مناطق لضیق المساحة المحیطة بالمبنى فال نلحظ أیة وجائنظراً 
ى تبعث على الراحة النفسیة لقاطني المبنخضراء والتي تلطف الجو و 

التي لجأ لها المصمم ائق المعلقة و دباستثناء بعض األسطح الخضراء والح
.لها  كحل النعاش المبنى بیئیاً 
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:النتیجة 

.لمناسبة في البیئة الحارة الرطبةایحقق نسبة المسامیة المطلوبة و أن المبنى لم-
لجوار تأثیر ظالل المبنى على انجد وشتاءً إلشعاع الشمسي على المبنى صیفاً من خالل دراسة تأثیر ا-

وقت الظهیرة نجد تأثیر ساعات الصباح و فيفي فصل الصیف أما , سلبیا من الجهة الشمالیة وبشكل كبیر
.الغربیة ورة للمبنى من الجهتین الشرقیة و الظالل بشكل جزئي على األبنیة المجا
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ومطعم  كافتیریام المداخل وبهو الدخول الرئیسي وصالة للمعارض وقاعة محاضرات و یضو : الطابق األرضي-

.ومستودعات عامة وخدمات
.العامة والمعلوماتیةیة األمانةویضم مكاتب مدیر : الطابق األول-
.الشؤون الفنیةدیریة االنتاج و مكاتب مویضم :الثانيالطابق -
.القانونیةمكاتب مدیریة الشؤون اإلداریة و مضیو : الطابق الثالث-
.اإلحصاءالتخطیط و ومكاتب , ومكاتب مدیریة المكافحة, اتب مدیریة الرقابة الداخلیةیضم مكو :الطابق الرابع-
.ویضم مكاتب مدیریة الشؤون المالیة:الخامسالطابق -
.ویضم المدیریة التجاریة: الطابق السادس-
البحث العلمية الزراعة و یضم مكاتب مدیریو :السابعالطابق -
.ملحقاته مع الخدماتیضم المطعم و و :الطابق الثامن-
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دارة العامة للتبغ یتألف داري یتبع لإلإمبنى :وصف المبنى 
ویضم في الطابق األخیر , من تسع طوابق باالضافة للقبو

ي الالذقیة من یندرج تحت قائمة المباني الحدیثة ف. مطعم
الزجاج ( د البناء الحدیثة موااستخدامحیث الشكل العام و 

.)االلیوكوبوندو 
إعداد الباحثة + أحمد زیاد العباسي مكتب الدكتور :المصدر

Google Earth+ عدسة الباحثة+

.)96- 95- 94- 93(والصور)41-1,2,3,4,5,6,7,8,9(:األشكال
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المتوافق مع البیئة

موقع المبنىتأثیر
طاللة إ ذات الطراز الحدیث یتمتع بموقع و من المباني 

على الكورنیش الغربي للمدینة ووهذا باشراف بحریة و 
.نینیة لقاطني المبنىأیبعث على الراحة النفسیة والطم

شكل المبنىتأثیر

ان اعتماد الشكل العام للمبنى ال یظهر له اي مدلول 
بنى المهمة في المیئي حیث أن الفعالیات الرئیسیة و ب

حیث , تتوضع على الجهتین الشرقیة والغربیة للمبنى
بالشكل المالئم لم تتم االستفادة من الواجهة الجنوبیة 

الطاللة تحقیق انارة والتشمیس الطبیعیین و لتحقیق اإل
.البحریة الجمیلة لمستخدمي المبنى

ارتفاع المبنىتاثیر
ن ارتفاع المبنى الیؤثر بشكل سلبي على المباني إ

بنیة عالیة تؤثر أنه غیر محاط بأیة أالمجاورة كما 
.التشمیسلناحیة البیئیة من حیث التهویة و علیه من ا

تأثیر شكل الجدران

باح  التي لشمس الصالجدران الشرقیة مستویة تتعرض
حیث والجدران الجنوبیة منحنیة, تؤمن التدفئة شتاءً 

شعاع الشمسي لإلمن حیث التعرضقل أثراً أتكون 
.على الواجهتین الشرقیة والغربیةتتركز المكاتب و 

تأثیر شكل سقف 
المبنى

شعاع الشمس بشكل إسقاط األسقف مستویة تتعرض إل
تظلل بهو الدخول لشرقیة للمبنى الكتلة امباشر و 

.الصالة الخلفیة في المبنىو 

المحیط الخارجي 
للمبنى

ضراء البیئیة الضروریة ال یتمتع المبنى بالمساحات الخ
الروحي مع النعاشه وتحقیق االتصال الطبیعي و 

الخارج
مواد البناء 
واالكساء

بوند في أجزاء عدیدة من المبنى االلیوكو تم استخدام الزجاج والسیرامیك و 
.زبعض الجوائو والهدف منها تزییني حیث غطت بعض األعمدة 

التقنیات البیئیة 
الحدیثة المستخدمة
 عدد من لیست جیدة بما یكفي على الرغم من توضعالتهویة الطبیعیة إلنارة و

.المكاتب اإلداریة على الواجهة الجنوبیة 
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استخدام الطاقات الطبیعیة
مین أجنوبیة البحریة لتاالستفادة بالشكل المناسب من الواجهة اللم یتم 

.نى من حیث توضع المكاتب اإلداریةالتدفئة الطبیعیة للمبالتشمیس و 

مواد البناء الصدیقة للبیئة

, دام مواد االكساء من السیرامیك والرخام والمساحات الكبیرة من الزجاجستخا
خاصة في الحقیقة عازل جید للحرارة و رك ال تعتبیالسیرامن الرخام و إحیث 

اعفة األمر الذي یؤدي إلى مضق الساحلیة ذات الرطوبة العالیة في المناط
كالیف الالزمة بالتالي الحاجة إلى زیادة التو الرطوبة داخل المبنى شتاءً 

الخرسانة دون وجود ن تركیب الزجاج مباشرة على إكما ,للتدفئة الضروریة
مه بمساحات كبیرة یضاعف من نقل الحمل الحراري استخداعازل مناسب و 

.داخل المبنى و بالتالي استخدام تكییف بطاقة أعلى صیفاً 
.عادة استخدامها بطریقة بیئیة داخل المبنىإلم یتم االستفادة من الماء أو الحفاظ على الماء داخل المبنى

جودة الهواء داخل المبنى
بیعیة لبعض كافیة تؤمن التهویة الطوجود فتحات زجاجیة على مساحات 

لكن لم تتم االستفادة من الریاح الجنوبیة الغربیة السائدة األقسام في المبنى و 
.في المنطقة بالشكل البیئي األمثل

اإلضاءة و المبنى
الغربیة للمبنى ال تؤمن اإلضاءة المكاتب على الواجهتین الشرقیة و توضع 

.نارة الصناعیةإلى اإلاسبة مما یضطر إلى اللجوء المن

فلسفة استعمال األلوان
یالئم لون البحر والبیئة الساحلیة ویبعث استعمال اللون األزرق للنوافذ

.اإلكساءا من الداخل فالمبنى قید أم, الطمأنینة والراحة في النفس 
التصمیم الصوتي و تجنب 

الضوضاء
یة أحزمة أوال یحیط به , ي عازل للصوت في المبنىأام لم یتم استخد

.خضراء تخفف من الضجیج وتؤمن العزل الصوتي المالئم

التصمیم األمن للمبنى
د الزالزل أو لم تتم دراسة المبنى ضوید المبنى بساللم للنجاة كما و لم یتم تز 
.نذار بالحریق إیة أجهزة أتزویده ب

الطابع المعماري المتوافق مع 
البیئة

ما من ، أدیث المعاصرن المبنى من الطراز الحإمن الناحیة التاریخیة ف
هذا النوع من م اعتماد نظام المكاتب المغلقة و فقد تالناحیة االجتماعیة 

.اجتماعیة مریحة لمستخدمي المبنىساقط الیخلق بیئةمال

الحدیقة و المبنى
جو التي تلطف الأو مناطق خضراء محیطة بالمبنى و ال نلحظ أیة وجائب

.نینة  في النفسأوتبعث على الراحة النفسیة  والطم
 
 

)19 :(





125

:النتیجة 
.لمناسبة في البیئة الحارة الرطبةاالمطلوبة و ن المبنى لم یحقق نسبة المسامیة أ-
تأثیر ظالل المبنى على الجوار نجدشتاءً و من خالل دراسة تأثیر اإلشعاع الشمسي على المبنى صیفاً -

وقت الظهیرة نجد في ساعات الصباح و في فصل الصیف أما , من الجهة الشمالیة وبشكل كبیرسلبیاً 
.الغربیةورة للمبنى من الجهتین الشرقیة و ة المجاتأثیر الظالل بشكل جزئي على األبنی
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.النقل البحريمبنى مدیریة :اسم المشروع 
.الكورنیش الجنوبي–الالذقیة :الموقع 
فكرة ال،داري یتألف من تسعة طوابقإبنى م:المبنى وصف 

استخدم على تناظر في الكتلة الخارجیة و التصمیمیة تعتمد
مین الضوء الكافي أالزجاج بشكل كبیر لتكمواد بناء حدیثة 

بالبحر ات الداخلیة باالضافة لالرتباط المبنى وظیفیاً للفراغ
ن الراحةمیلتأانتشرت بكثرة فقد أما المساحات الخضراء 
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.النقل البحريمبنى مدیریة : المشروعاسم 
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التكوین المعماري  
المتوافق مع البیئة

موقع المبنىتأثیر
یقع على الكورنیش الجنوبي ویتمتع باطاللة بحریة 

لبحر المنطقة الحرة في بین اجمیلة ویفصل بینه و 
.الالذقیة 

شكل المبنىتأثیر
اعتمد المصمم ة المباني الحدیثة و یندرج تحت قائم

اعتمد الكتل الكتلة الخارجیة للمبنى و في اظرالتن
.المتراجعة لنشر المساحات الخضراء

ارتفاع المبنىتاثیر
ن ارتفاع المبنى الیؤثر بشكل سلبي على المباني إ

بنیة عالیة تؤثر أنه غیر محاط بأیة أالمجاورة كما 
.التشمیسلناحیة البیئیة من حیث التهویة و علیه من ا

تأثیر شكل الجدران
الجدران المنكسرة تخفف من االسقاط المباشر ألشعة 

نلحظ وجود تراجعات وكتل بارزة في كما و , الشمس
.كتلة المبنى  تؤمن مناطق  مظللةماكن منبعض األ

تأثیر شكل سقف 
المبنى

یتعرض بشكل مباشر ألشعة الشمس السقف مستوي
.الحرارةو 

المحیط الخارجي 
للمبنى

زمة خضراء حأال یضم محیط المبنى أیة وجائب أو 
.تؤمن االتصال النفسي والبیئي مع الطبیعة

مواد البناء 
واالكساء

هذا شكل كبیر في الواجهتین الشرقیة والغربیة و استخدم المصمم الزجاج ب
زیادة في تكالیف بالتاليالحمل الحراري إلى داخل المبنى و یضاعف نقل 

الزجاج في الواجهتین الشمالیة استخدم الحجر بالتناوب معو التبرید صیفاً 
.الجنوبیةو 

التقنیات البیئیة 
الحدیثة المستخدمة

تأمین الراحة النفسیة للعاملین المسطحات الخضراء في واجهات المبنى ل
.طبیعیةفهيالتهویةنارة و اإل، أما تلطیف الجوو 
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.النقل البحريمبنى مدیریة : المشروعاسم

استخدام الطاقات الطبیعیة

ستفادة من الجنوبیة لإللم یتم االستفادة بالشكل المناسب من الواجهة 
اإلضاءة الطبیعیین من حیث توضع المكاتب اإلداریة للمدیریة التشمیس و 

انتهاء ال بعد إحیث تم توضعها على الجهة الغربیة فال تصلها الشمس 
.العاملین الدوام الرسمي للموظفین و 

مواد البناء الصدیقة للبیئة

ي تؤمن العزل الحراري التكساء من الحجارة الطبیعیة و اإلاستخدام مواد 
ات كبیرة من غطى الزجاج مساحكما و ، تین الشمالیة والجنوبیةجهاالجید للو 

الخرسانة ن تركیب الزجاج مباشرة علىإحیث الواجهتین الشرقیة والغربیة 
قل استخدامه بمساحات كبیرة یضاعف من ندون وجود عازل مناسب و 

.بالتالي استخدام تكییف بطاقة أعلى صیفاً و مل الحراري داخل المبنى الح
.عادة استخدامها بطریقة بیئیة داخل المبنىإلم یتم االستفادة من الماء أو الحفاظ على الماء داخل المبنى

جودة الهواء داخل المبنى

ات كافیة تؤمن التهویة الطبیعیة لمعظم وجود فتحات زجاجیة على مساح
ربیة على الجهة الغتتوضع مكاتب المدیریة بشكل كبیرحیثقسام األ
تأمین التهویة م االستفادة من الریاح السائدة و الجنوبیة الغربیة حیث تتو 

.الطبیعیة الجیدة

اإلضاءة و المبنى

المناسبة في توضع المكاتب على الواجهة الغربیة للمبنى ال تؤمن اإلضاءة 
نارة الماطرة التي تخف فیها اإلخاصة في األیام وقت دوام الموظفین و 

بالتالي كلفة إلى االنارة الصناعیة و التشمیس مما یضطر إلى اللجوء و 
.ضافیة في فاتورة الكهرباءإ

فلسفة استعمال األلوان
اللون األزرق للزجاج وعلى مساحات كبیرة  یالئم لون البحر استعمال 

لون الحجر الطبیعي و , والبیئة الساحلیة ویبعث الطمأنینة والراحة في النفس
.األبیض یخفف من كمیة السطوع الشمسي و یمنع الحرارة الزائدة صیفاً 

التصمیم الصوتي و تجنب 
الضوضاء

تخفف من الضجیج وتؤمن العزل یة أحزمة خضراء ال یحیط بالمبنى أ
ستخدام الزجاج على مساحات كبیرة على الواجهة إكما أن , الصوتي المالئم

الشرقیة المطلة على الشارع الرئیسي یمنع العزل الصوتي الجید بعكس 
.الحجر الذي یعتبر عازل جید للصوت

التصمیم األمن للمبنى
لم یتم تزوید المبنى بساللم للنجاة  كما ولم تتم دراسة المبنى ضد الزالزل أو 

.نذار بالحریق إتزویده بایة أجهزة 
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الطابع المعماري المتوافق مع 
البیئة

ما من أ.المبنى من الطراز الحدیث المعاصرن إفمن الناحیة التاریخیة
هذا النوع من المغلقة و م اعتماد نظام المكاتب فقد تالناحیة االجتماعیة 
.اجتماعیة مریحة لمستخدمي المبنىالمساقط الیخلق بیئة

الحدیقة و المبنى
أو مناطق خضراء محیطة بالمبنى والتي تلطف الجو ال نلحظ أیة وجائب

.نینة  في النفسأالطموتبعث على الراحة النفسیة  و 
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من خالل استعراض األمثلة السابقة توصل البحث إلى مجموعة من الحلول التصمیمیة واألفكار التي یمكن 
االستفادة منها وتوظیفها في أبنیتنا المحلیة للحفاظ على الطاقة ومواكبة التطور العالمي بنفس الوقت وبما ینسجم 

:مع الواقع المحلي وكاآلتي
مناخًیا، یمثل نتاج متوازنإإلى وبمحاولة للتوافق مع البیئة الطبیعیة وصوالً إن التصمیم التكاملي للمباني.1

واضًحا لطبیعة الحدیث الذي یحقق التكاملیة المرجوة، ولعل مبنى منارة مسیناجا مثاالً انعكاًسا للبناء 
عن التالعب بتشكیل المبنى لالستفادة القصوى من الطبیعة التعامل مع التقنیات البیئیة الحدیثة فضالً 

مكان ذات المناخ الحار الرطب فباإلنا إلى بیئتنا المحلیة الساحلیة عدالخارجیة وطاقاتها المتجددة، ولو
قل استهالك للطاقة وذلك باستخدام األلواح الشمسیة أالتي من شأنها أن تحقق توظیف اآللیات والتقنیات و 

لمنیوم العاكسة واستخدام الكاسرات متضمًنا ذلك التالعب بالتوجیه والتشكیل والسیطرة على سطوح األو 
ستفادة القصوى من اإلشعاع الشمسي كونه كتساب والفقدان الحراري حسب الموسم من جهة، مع اإلاإل

.مصدًرا مهًما للطاقة المتجددة ال ینضب من جهة أخرى 
ال في فیه النظام البنائي طاقته الخاصة، كما هو الحدي والذي یولّ اإلنتاجي في المبانتوظیف األسلوب.2

مبنى برج الحریة الذي یولد طاقته الكهربائیة الخاصة به من خالل مثال مبنى البیضة العصري و 
إن توظیف .لیتمكن كل مبنى من سد حاجته من الطاقة الكهربائیة, وربینات الریاح الموجودة في سطحهت
بیئتنا تبرر التكلفة العالیة في إنشائها بما ستعوضه من تجهیزها من ألبنیة المشیدة فيلتوربینات في اا

الحال في برج الحریة في كما هوي المجاورة لهاالطاقة الكهربائیة لیس للمبنى ذاته فحسب بل وللمبان
.نیویورك

على تولید الفولطیة البیضة العصري والتي تعمل رضوئیة شمسیة في مبنى میسیناجا و وجود ألواح الكه.3
عند تعرضها للطاقة المشعة، وهو أمر وجب االستفادة منه خصوًصا في بیئتنا الساحلیة ذات المناخ 
الحار الرطب وبالتالي تسخیر هذه الطاقة لتولید الطاقة الكهربائیة ومن ثم تحقیق مبدأ الترشید 

.االستهالكي للطاقة الكهربائیة 
مبنى البیضة العصري وتدویرها ومن ثم إرواء الحدائق والفضاءات معالجة المیاه غیر النظیفة في.4

الخارجیة المحیطة بالمبنى، وهو أمر مهم یعمل على توفیر قدر الیستهان به من استهالك المیاه النظیفة 
.ألغراض اإلرواء

مل على مواكبة إنشاء هكذا نوع من المباني الصدیقة للبیئة ذات التكنولوجیا العالیة تععما تقدم إن فضالً 
التطور التكنولوجي العالمي وبما یالءم البیئة المحلیة أیًضا ألننا بذلك یمكننا استلهام األفكار السابق ذكرها 
وتوظیفها بمباني تنتمي للبیئة الساحلیة عالًوة على أنها تشكل نموذًجا ملهًما یحتذى به مع الجمالیة التي تعكسها 

.هذه األبنیة 
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: یمكننا استنتاج الثالثجسد الباب من

التصمیم البیئي لألبنیة اإلداریة في سوریا عمومًا یكاد نالحظ من خالل الفصل األول من هذا الباب أن 
وٕان وجدت بعض الحاالت البیئیة فهي بسیطة جدًا تنطلق من التوجیه واإلستفادة من مناخیة یكون معدوماً 

اولربما كانت بعض األفكار البیئیة المرصودة في األبنیة اإلداریة في سوری،لیس أكثر من ذلكالجهات األصلیة 
بشأن مفاهیم في سوریا غیاب الوعي العام لدى المصممین وذلك بسبب. لم یقصدها المصممهي بمجرد الصدفة 

.البیئیةا لخضراء واالستفادة من التكنولوجیالتصمیم البیئي واالستدامة والعمارة ا
بالساحلي ذو الرطوبة فو أهمیة مدینة الالذقیة وتفردها المناخي الموصُ من خالل الفصل الثاني الحظنا 

.المتوسط الحرارة، والذي من المفترض أن ینعكس على عمارتها عمومًا وعمارة أبنیتها اإلداریة خصوصاً 
فقد درسنا أربع حاالت ألبنیة إداریة معاصرة في -الجزء الرئیسي من الدراسة–أما من خالل الفصل الثالث 

في هذه األبنیة تفاوت من نموذج آلخر ولكنها مدینة الالذقیة من الناحیة البیئیة والحظنا أن تطبیق العمارة البیئیة 
ة تفتقر لتطبیقات العمارة البیئیرة بیئیاً صوفي العموم ال یمكن اعتبارها تصامیم بیئیة بالمطلق فهي تصامیم قا

وتعاني من مشاكل كثیرة، فلقد ركزت هذه األبنیة على المعاصرة بشكل أساسي من خالل استخدام الحدیثة
مسطحات زجاجیة واسعة في الواجهات وأشكال تخضع لنظریات معماریة غربیة، وهي بحاجة إلى إعادة تأهیل 

.جتماعیة واإلقتصادیةها االصبیئي لتصبح أكثر توافقًا وتالؤمًا مع مناخ مدینة الالذقیة وخصائ
بنیة اإلداریة في سوریا عامة والالذقیة كحالة دراسیة هي حالة في رؤیة عامة للباب الثالث یمكن القول أن األ
معاصرة وتارةً تضبطها فتارةً ةتوجد قاعدة نظریفالمتناقضةمن الفوضى الفكریة والتصمیمیة تخضع لجوانب 

بسیطة تكاد تكون بالصدفة، ة المرصودةیفالحاالت البیئ،بر تصامیم بیئیةتا التعه، لكنها في معظمتحاكي التراث
بنیة ، حیث أنه هناك إمكانیة لتطبیق تقنیات العمارة البیئة المعاصرة في األعادة تأهیل بیئي شاملوهي بحاجة إل

لم یكن هذا التطبیق مباشرًا فإن، اإلداریة المحلیة والتي درسناها في النماذج الغربیة في الباب الثاني من البحث
.ةیمكن اإلستفادة منه بطریقة غیر مباشر 

-------------------------------
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توصلت الدراسة إلى أن مراعاة البیئة في التصمیم المعماري قد تراجع مع مرور الزمن في المنطقة، فمنذ القدیم .1
.بالعمارة المعاصرمقارنةً كانت العمارة أكثر توافقًا وتالؤمًا مع البیئة المحلیة للمنطقة 

أكدت الدراسة وجود عالقة تفاعلیة بین العمارة والبیئة، حیث إن عدم توافق العمارة مع البیئة قد یؤثر سلبًا .2
ا والذي قد یسبب حاالت من التلوث البیئي أو تسارع في نضوب في مصادر الطاقة وغیرهفي البیئة العامة

.العامة ونقصان في الموارد الطبیعیةینعكس سلبًا على التنمیة االقتصادیة الذيو 
:وصلت الدراسة إلى أن تحقیق العمارة البیئیة یعتمد على مبدأین أساسیین هما.3

الحفاظ على البیئة الطبیعیة.
االستفادة من عناصر البیئة الطبیعیة.

تتعلق اقتصادیة: استنتجت الدراسة أن هناك فوائد كبیرة لتطبیق التصمیم البیئي في العمارة أهم هذه الفوائد .4
تتعلق بإنتاجیة اإلنسان في وٕانتاجیةتتعلق بالحفاظ على البیئة الطبیعیة، وبیئیةبتوفیر كلفة تشغیل المبنى، 

.األبنیة المناخیة التي تحقق عوامل صحیة
ها مدى یقاس من خاللوالتي التصمیم البیئي للمبنى هناك عشرة معاییر أساسیة لتحقیق أن ة إلى أشارت الدراس.5

: هيهذا التصمیم للعمارة البیئیة، هذه المعاییر تطبیق
استخدام الطاقات الطبیعیة.
مواد البناء الصدیقة للبیئة.
أسالیب الحفاظ على الماء داخل المباني.
 المبانيجودة الهواء داخل.
اإلضاءة والمبنى.
فلسفة استعمال األلوان.
التصمیم الصوتي وتجنب الضوضاء.
التصمیم اآلمن للمبنى.
الطابع المعماري المتوافق مع البیئة.
 والمبنىالحدیقة.

ان أشارت الدراسة إلى أهمیة األبنیة اإلداریة كنسیج أساسي في بنیة المدینة وكفراغ أساسي یستعمله اإلنس.6
ثبت البحث أیضًا ضرورة إخضاع هذه األبنیة أوضرورة اعتماد األسس التصمیمیة العالمیة لهذه األبنیة، و 

للدراسات البیئیة التي من شأنها تخفیض كلف تشغیل هذه الكتل المعماریة الضخمة والذي ینعكس بشكل 
نواحیها الصحیة والوظیفیة بمختلف ت البیئة الطبیعیة وحیاة مستخدمي هذه األبنیة إیجابي على مكونا

.وغیرها
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الدراسة ضرورة تطبیق مفاهیم التصمیم البیئي في األبنیة اإلداریة والذي یترتب علیه نتائج مهمة استنتجت.7
في خفض استهالك الطاقة للمبنى اإلداري بشكل أساسي وینعكس بشكل كبیر على صحة تتلخص

.أعلى لهؤالء المستخدمینالمستخدمین النفسیة والصحیة بما یحقق إنتاجیة 
من تطبیق المفاهیم البیئیة في االقتصادیة في تشغیل المبنى هي الهدف الرئیسي استنتجت الدراسة أن .8

والتقنیات امن خالل االستفادة من التكنولوجیویكون هذا التطبیقالتصمیم المعماري والعمراني للمبنى اإلداري، 
. الحدیثة في صیاغة المبنى البیئي

أن العمارة البیئیة عامًة وفي األبنیة اإلداریة خاصًة هي أثبتت النماذج العالمیة المدروسة في الباب الثاني.9
التصمیم المعماري ومدى نجاحه، فلقد قطعت الدول المتقدمة أشواطًا في وضع األسس تقییم أحد أساسیات 

لألبنیة المفاهیم البیئیة في تصامیمهم والمعاییر للتصمیم البیئي، ولقد تسابق معماري العالم في تحقیق 
، كون لما لها من انعكاسات مهمة في نجاح التصمیم واقتصادیته واستدامة طاقته المستخدمةاإلداریة 

.األبنیة اإلداریة تشكل جزءًا هامًا من النسیج العمراني الحیوي للمدینة
من مصادر الطاقة الطبیعیة وبشكل خاص االستفادةتركز تطبیق المفاهیم البیئیة في التجارب العالمیة على .10

الخالیا الكهروضوئیة (مثل باالعتماد على التكنولوجیا والتقنیات الحدیثةوذلك الطاقة الشمسیة والهوائیة 
.باإلضافة إلى تطبیقات العمارة الخضراء التي تجلت باستخدام حدائق السطح وغیرها) والتوربینات الهوائیة

قاعدة دتوج، والتمثل حالة من اإلرباك الفكريعمارة األبنیة اإلداریة في سوریا عمومًا أثبت البحث أن .11
والمعاصرة الغربیة بیئة المحلیة من جهة وال تعبر عن نظریة تضبطها أو توجه تصامیمها، فهي ال تعبر عن ال

.ة ثانیة، فهي مزیج فكري معماري مشوش متضارب یخضع لعوامل مختلفةهبشكل صرف من ج
أثبت البحث أن عمارة األبنیة اإلداریة في سوریا عامًة وفي مدینة الالذقیة خاصًة تفتقر للدراسات البیئیة .12

وٕان وجدت بعض الحاالت البیئیة فهي بسیطة جدًا تنطلق من التوجیه واالستفادة بل وتكاد تكون معدومة،
من مناخیة الجهات األصلیة لیس أكثر من ذلك، ولربما كانت بعض األفكار البیئیة المرصودة في األبنیة 

. اإلداریة في سوریا هي بمجرد الصدفة لم یقصدها المصمم
تصمیم البیئي لألبنیة اإلداریة في سوریا عامًة وفي الالذقیة أستنتج البحث أن أحد أهم أسباب ضعف ال.13

لى ضعف إونقص الخبرة العملیة إضافة لدى المصممین بالمفاهیم البیئیة غیاب الوعي العام خاصًة هو
..التكنولوجیا المحلیة وغیاب التقنیات الحدیثة التي تعتبر ضروریة في تحقیق التصمیم البیئي للمبنى اإلداري

یمكن و هو في المرحلة األولیة جدًا، بل بیق المفاهیم البیئیة في األبنیة اإلداریة في مدینة الالذقیةإن تط.14
ال تتعدى مستوى مطابقة الفراغات مع مناخیة الجهات األصلیة، والذي یعتبر من أبسط التي بالبدائیة وصفها 

.وسائل تحقیق التوافق المناخي مع التصمیم المعماري
بمعزل عن تحقیق االقتصادیة التي یمكن تحقیقها من والوظیفةنتاجه المعماري على الشكلركز المصمم في.15

.خالل تحقیق االستدامة التي تنطلق من مفاهیم العمارة البیئیة
بالرغم من بعد النماذج المدروسة في مدینة الالذقیة عن مفاهیم العمارة البیئیة إّال أن الدراسة التحلیلیة .16

.تقییم تحقیق النماذج المدروسة لمعاییر التصمیم البیئي العالمیةاستنتجت تقارب
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اقتصر ،بدائیاً ضحًال و المدروسة للمعاییر البیئة العالمیة كان األربعة استنتجت الدراسة أن تحقیق النماذج.17
: على ما یلي

معظم النماذج اقتصرت على االستفادة من الشمس الجنوبیة لتدفئة بعض : االستفادة من الطاقات الطبیعیة
.الغرف فقط، بعیدًا عن تولید الكهرباء بالطاقة الشمسیة واالستفادة من طاقة الریاح بالتوربیانات وغیرها

مساحات ولكن وجود معظم النماذج اعتمد على الحجر وهو مادة جیدة العزل، :مواد البناء الصدیقة للبیئة
مواد تقنیة استخدام، بل كان من المفترضخزان حراري ضخمالعادي یحول المبنى إلى ضخمة من الزجاج

.حدیثة كالزجاج المعالج ضد األشعة الحمراء وغیرها
معظم النماذج ال تحتوي مسطحات مائیة:الحفاظ على الماء داخل المبنى.
معظم النماذج ذات تهویة جیدة:جودة الهواء داخل المبنى.
بعض النماذج تتمتع بإنارة طبیعیة ولكن بعضها األخر عانى من هذه المشكلة:المبنى واإلضاءة.
لون البحرمعمعظم النماذج استخدمت الزجاج األزرق الذي ینسجم : األلواناستعمالفلسفة.
لم یتم استخدام مواد عازلة للصوت وال حتى مساحات حدائقیة فاصلة:وتجنب الضوضاءالصوتيالتصمیم.
بساللم نجاةآمنة جدًا حتى أنه لم یتم تزوید بعضهاالتصامیممعظم لم تكن : للمبنىاألمنلتصمیما.
ال یوجد انعكاس للمحلیة بل هي نماذج مستوردة غربیة مدخلة: البیئةمعالمتوافقالمعماريالطابع.
حات الخضراء في معظم النماذجاقلة المس: والمبنىالحدیقة.

تطبیق مفاهیم العمارة البیئیة من خالل إعادة لإمكانیة أنه بالرغم من الكلفة الكبیرة هناك الدراسة استنتجت.18
.دراسة النماذج األربعة دراسة بیئیة شاملة وٕاعادة تأهیلها بیئیًا لتحقق المعاییر البیئیة العالمیة

 --------------------------
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.ومنع النفاذ الحراري الخارجي صیًفا داخل المنشأاستخدام مواد بناء تساعد على االحتفاظ بحرارة المنشأ شتاءً .1
.المحافظة على السمات والخصائص التراثیة والبیئیة لتكون األبنیة المكتبیة منسجمة مع المحیط البیئي.2
بالنسبة لألبنیة الطابقیة یجب أن تخضع لمتطلبات وشروط السالمة من حیث مواصفات البناء المقاومة .3

.للزالزل، والمواد المقاومة للحرائق وخاصة التي تتطلب فترة طویلة لالشتعال
ئ دراسة مخارج الطوار و . وضع خطط ألنظمة الطوارئ واألمان البیئي والسالمة من أخطار الحوادث والحرائق.4

اتساع طرق الهروب، والمسافة التي یجب قطعها، احتیاطات وتدابیر ، و وخاصة األبنیة الطابقیة ووضوحها
.طرق الهروب البدیلة، وتجنب الردهات والممرات المقفلة

, دراسة التمدیدات والتجهیزات من میاه وكهرباء وٕاضاءة وصوت وتدفئة وتبرید.5
عن الً إلداریة من حیث تنسیق النباتات داخل تلك الفراغات، فضاالهتمام بالعنصر األخضر داخل األبنیة ا.6

.األبنیة التي تتضمن مناور داخلیة وذلك إلضفاء الراحة البصریة للمستخدمین
البیئي من حیث ربطه بالجانب لى دراسة الشكل المعماري الفني و یجب التركیز عإداريعند تصمیم أي بناء .7

.مواد البناء باإلضافة إلى دراسة الجدوى االقتصادیة وأسالیب التنفیذ و اإلنشائیةالتوزیع الوظیفي والنظم 
یجب االستفادة من التجارب العالمیة في كیفیة التعاطي مع التقنیات البیئیة للوصول إلى ضوابط تقود عمارتنا .8

.البیئیة نحو تشكیالت كتلیة ألبنیتنا اإلداریة لها وجودها على الساحة العالمیة 
لیس اإلبداعو یة البیئیة المعاصرة وتسمح بالتطور حدیثة تتالءم مع الحلول المعمار إنشائیةأنظمة البحث عن .9

.بل عالقة ذلك أیضا بأسالیب التنفیذ وتقنیات البناء الحدیثة على صعید الشكل المعماري فقط
طاقة المتجددة كالطاقة لالجهات المعنیة الستخدام تقنیات اتحفیز المؤسسات والمكاتب االستشاریة والهندسیة و .10

قادمة على صعید األبنیة بأهمیة التصامیم البیومناخیة لألجیال الوالتعریف, اقة الریاح وغیرها طالشمسیة و 
.اإلداریة

خاصة األبنیة اإلداریة  وذلك لتشجیع الباحثین في تطویر هذا النوع من العمارة و تمویل الدراسات المتخصصة .11
.ومعالجة بعض السلبیات التي تنسب إلیها , خصائص العمارة البیئیة بطریقة علمیة دقیقة إبرازعلى 

التأكید على أهمیة دور الجهات الحكومیة والقطاعین العام والخاص في تبني تطویر مشروعات تنمویة یتم .12
وٕامكاناتهاالتوجهات من خاللها استخدام تقنیات بیئیة لتكون نماذج حیویة لتعریف القطاع العام بفوائد هذه

الخطط یالء مفهوم العمارة البیئیة االهتمام الكافي ضمن االستراتیجیات و إ و ومدة تخفیفها للمردود االقتصادي
.الوطنیة

عن طریق الدراسات المتخصصة ذلك على المستویات كافة للعمارة البیئیة و جوانب االقتصادیة الإبراز.13
ادمة على ناخیة تواكب األبنیة العالمیة البیئیة المعاصرة وتخدم األجیال القواالرتقاء بأبنیتنا إلى تصامیم بیوم

.المدى البعید
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أهمیة هذه المشاریع في الحد من التلوث وٕابرازتشجیع المشاریع التي تقام تحت عنوان المباني الصدیقة للبیئة .14
.البیئي واستخدامها للطاقات الطبیعیة

العملیة التصمیمیة وذلك وأثناءاالیكوتكت ضمن الخطة الدراسیة و لریفیتبرامج التصمیم البیئي مثل اإدراج.15
دورات تعلیمیة وٕاقامةلتحقیق شروط الراحة الحراریة للمبنى بحسب طبیعة مناخ المنطقة التي یوجد بها المبنى 

ل للطالب الجدد والمهندسین المختصین للتعرف على مثل هذه البرامج واستخدامها في تصامیمهم للوصو 
.اإلنسانیةلمباني  بیئیة  محققة لشروط الراحة الحراریة و 

أجراء دراسة دقیقة لطبیعة مناخ المنطقة التي سیقام علیها المبنى سواء كانت رطبة على الساحل السوري أو .16
, الخ  ........دلب أو جافة مثل مدن دیر الزور والرقة االمناطق الوسطى مثل مدینة حلب و شبه جافة في

اإلشعاع -اح واألمطار الری–الرطوبة النسبیة -درجة الحرارة-الموقع الجغرافي ( البیانات المناخیة تحلیلو 
.ذلك للتوصل لمبنى متكامل بیئیاً ربط المبنى بالبیئة المحیطة به و دراسة طبیعة العالقة التي تو ) الشمسي

البناء وتحدید أسلوبو وفعالیة طاقة التصمیم , المواد, الطاقة, ل الموقعدراسة التأثیر البیئي للمبنى من خال.17
.ة تخطیها عن طریق استخدام مواد ومعدات صدیقة للبیئة وقلیلة السمیة للبیئةمحاولالجوانب السلبیة و 

مة العالمیة البیئیة األنظلورق یجب االعتماد على الكودات و عند البدء في عملیة تصمیم المبنى على ا.18
.المتبعة وبحسب طبیعة كل منطقة 

یمكن تحقیق الوعي العام حول العمارة البیئیة من خالل البدء بالتوعیة من فترة التعلیم ما قبل الجامعي .19
. فكرة المقترح) 10(رقم والتركیز على المنظمات الحكومیة، ویوضح المخطط الشكلي 

)8 :( 
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دورات تعلیمیة وٕاقامةلتحقیق شروط الراحة الحراریة للمبنى بحسب طبیعة مناخ المنطقة التي یوجد بها المبنى 
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, الخ  ........دلب أو جافة مثل مدن دیر الزور والرقة االمناطق الوسطى مثل مدینة حلب و شبه جافة في
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.ذلك للتوصل لمبنى متكامل بیئیاً ربط المبنى بالبیئة المحیطة به و دراسة طبیعة العالقة التي تو ) الشمسي

البناء وتحدید أسلوبو وفعالیة طاقة التصمیم , المواد, الطاقة, ل الموقعدراسة التأثیر البیئي للمبنى من خال.17
.ة تخطیها عن طریق استخدام مواد ومعدات صدیقة للبیئة وقلیلة السمیة للبیئةمحاولالجوانب السلبیة و 

مة العالمیة البیئیة األنظلورق یجب االعتماد على الكودات و عند البدء في عملیة تصمیم المبنى على ا.18
.المتبعة وبحسب طبیعة كل منطقة 

یمكن تحقیق الوعي العام حول العمارة البیئیة من خالل البدء بالتوعیة من فترة التعلیم ما قبل الجامعي .19
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معطیات البیئة انسجامها مع یةَ بغْ المعماریةفي تطویع الفراغاتِ طویلٌ باعٌ مذ القدمنإلنسالكان هذا ولقد 

البیئة الخاصة به بكل مكوناتها فحاول قدر استطاعته خلق عمارة تنسجم مع معطیات ، التي یعیش ضمنها
. المناخیة واالجتماعیة واالقتصادیة

استمر هذا التالؤم بین العمارة والبیئة ردحًا طویًال من الزمن وصوًال للفترة المعاصرة في منطقتنا المحلیة 
لمحلیة والتي انعكست والتي حدثت فیها فجوة كبیرة بین العمارة والبیئة أدت إلى غیاب الدراسات البیئیة في األبنیة ا

.عالیة الكلفة من حیث التشغیلغیر اقتصادیة بشكل سلبي على مكونات البیئة الطبیعیة المحیطة وخلقت أبنیة 
وعلى اعتبار أن األبنیة اإلداریة إحدى أهم مكونات النسیج العمراني للمدینة كان لدراسة تطبیقات العمارة 

هذه األبنیة بعیدة كل البعد عن مدینة الالذقیة األهمیة الكبیرة والتي دلت على أنالبیئیة في هذه األبنیة وفي حالة 
. مفاهیم العمارة البیئیة وأنها تصامیم قاصرة بدائیة جدًا من حیث البیئة وٕامكانیات االنسجام والتالؤم مع البیئة

االهتمام بالعمارة البیئیة والمسارعة إلى المناداة بضرورة دعتناهذه الفجوة بین البیئة وعمارة المبنى اإلداري 
إلى البدء بوضع األنظمة والضوابط التي تعمل على خلق عمارة إداریة بیئیة تحقق االستدامة واالقتصادیة 

.المنشودة وتتفاعل مع البیئة الطبیعیة المحیطة وتكفل حیاة صحیة ونفسیة لمستخدمیها

 --------------------------
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79

مركز االستشعار عن بعد في مدینة الالذقیة

الالذقیة-اإلشعاع الشمسي  1
80 الالذقیة-درجات الحرارة 2
81 الالذقیة-درجات الرطوبة 3
82 الالذقیة-الھطول المطري 4
100 ةإعداد الباحث نموذج أول–یوضح نسبة المسامیة في المبنىمخطط بیاني  5
111 ةإعداد الباحث نموذج ثاني-مخطط بیاني یوضح نسبة المسامیة في المبنى 6
122 ةإعداد الباحث نموذج رابع-مخطط بیاني یوضح نسبة المسامیة في المبنى 7

 
الباب الثالث

رقم الصفحة الجدولمصدر  الجدولمحتوى  الجدولرقم 
78

مركز االستشعار عن بعد في مدینة الالذقیة

موقع مدینة الالذقیة  1
79 الالذقیة-اإلشعاع الشمسي  2
80 الالذقیة-درجات الحرارة 3
81 الالذقیة-درجات الرطوبة 4
82 الالذقیة-الھطول المطري 5

86 والمحلیة، تتفیھ، روال، مقرر العمارة البیئة : مرجع سابق 
المحاضرة الثالثة، كلیة الھندسة المعماریة، جامعة تشرین

شروط التصمیم في البیئة الرطبة متوسطة الحرارة 6

87 شروط الراحة الحراریة في البیئة الرطبة متوسطة الحرارة 7
100

ةإعداد الباحث
بیانات حول مسامیة النموذج األول 8

100 األولبیانات حول مسامیة النموذج  9
101 دراسة تحلیلیة للنموذج األول  وفق ثالثة معاییر رئیسیة 10
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102 مدى تطبیق النموذج األول لمعاییر التصمیم البیئي العالمیة 11
122 بیانات حول مسامیة النموذج الثاني 12
122 بیانات حول مسامیة النموذج الثاني 13
112 وفق ثالثة معاییر رئیسیةالثانيدراسة تحلیلیة للنموذج  14
113 لمعاییر التصمیم البیئي العالمیةالثانيمدى تطبیق النموذج  15
122

ةإعداد الباحث

بیانات حول مسامیة النموذج الثالث 16
122 بیانات حول مسامیة النموذج الثالث 17
123 وفق ثالثة معاییر رئیسیةالثالثدراسة تحلیلیة للنموذج  18
124 لمعاییر التصمیم البیئي العالمیةالثالثمدى تطبیق النموذج  19
129 وفق ثالثة معاییر رئیسیةالرابعدراسة تحلیلیة للنموذج  20
130 لمعاییر التصمیم البیئي العالمیةالرابعمدى تطبیق النموذج  21
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