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 الممخص
ادى الػ  في بداية القرف العشريف وبعد قياـ الثورة الصناعية حصؿ تطور تكنمػويي وععموعػاتي كبيػر فػي العػالـ 

شار واسع لآللة وبدأت ععدالت التغير والتطور في الصناعة تسير بوتيرة عاليػة ععػا زاد الطمػب عمػ  العػوارد تان
الطبيعية بعختمؼ انواعها والعواد الععدنية غير العتيددة، وانتاج عواد صناعية ال تدخؿ ضعف التدوير الطبيعي 

ععػػا ادى الػػ  تمػػوث الهػػواة والبي ػػة اضػػافة الػػ   غػػازات سػػاعة،تنػػت  لمعػػواد وتحتػػاج الػػ  اسػػتهلؾ كبيػػر لمطاقػػة و 
 حدوث ظواهر بي ية نتيية التموث عنها االعطار الحاعضية، وثقب االوزوف واليزر الحرارية فوؽ العدف.

اعػػا عمػػ  عسػػتوى الععػػارة فاالسػػتخداـ السػػية لمتكنموييػػا اثػػر بشػػكؿ واسػػع عمػػ  الععػػارة حيػػث ابتعػػدت عػػف بي تهػػا 
وعػف هنػا ظهػرت عشػكمة البحػث  مة ونتيت ععارة ال تعت بصمة ال  عيتععها وبي تها وحضارتها.وقيعها االصي

وهػػيا االسػػتخداـ الخػػاطية لمتكنموييػػا فػػي القػػرف العشػػريف ادى الػػ  اسػػتنزاؼ العػػوارد الطبيعيػػة لمكػػرة االرضػػية 
 اضافة ال  التموث البي ي وبعد الععارة عف ثقافة عيتععها وبي تها.

كمة يفتػػرض البحػػثا  انػػج النتػػاج ععػػارة ععاصػػرة عسػػتداعة يتويػػب الريػػوع الػػ  عبػػادئ الععػػارة ولحػػؿ هػػذم العشػػ
واسػػتخداـ التكنموييػػا الذكيػػة . فبػػالعودة الػػ  العاضػػي  -وهػػي الععػػارة االسػػلعية فػػي ععارتنػػا التقميديػػة–التقميديػػة 

خمؽ ععػارة ععاصػرة تمبػي حايػات  واستخداـ عبادئ االستداعة وتسخير التكنموييا الذكية لتقميؿ الطاقة، نستطيع
 العيتعع وثقافاتهـ بدوف استنزاؼ لمعوارد الطبيعيج وبدوف تاثيرات عم  البي ة وعتعاشية عع عتطمبات العصر. 

 
 ، الععارة االسلعية.الععارة العستداعة، الععارة التقميدية، االستداعة، الععارة الععاصرة  :المفتاحيةالكممات 

Abstract: 
At the beginning of the twentieth century and after the industrial revolution, there was 
a great technological and information development in the world which led to wide 
spread of the machine, and the rates of change and development in the  industry 
started at a high rate, which increased the demand for natural resources of all kinds 
and non-renewable mineral materials, also produced industrial materials do not enter 
in the natural recycle for materials, which need to consume a lot of energy and 
produce poison gases. 
This causes air and the environment pollution in addition to occurrence of 
environmental phenomena as a result of pollution, including acid rain, ozone hole, and 
heat islands over cities. At the level of architecture, the bad use of technology has 
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large impact on architecture, which make large gap between architecture and its 
environment and original values, this produced an architecture that is not related to its 
society, environment and civilization. From that emerged the problem of research: the 
misuse of technology in the twentieth century led to depletion of natural resources of 
the earth, in addition to environmental pollution and architecture get away of the 
culture of society and environment. To solve this problem, the research assumes: “to 
produce sustainable contemporary architecture, we must refer to principles of 
vernacular architecture –the Islamic architecture of our vernacular architecture- and 
the use of smart technology”. When we return to the past and using the principles of 
sustainability and the use of smart technology to reduce energy, we can create 
contemporary architecture that meets the needs of the society and their culture 
without depletion of natural resources and without the effects on the environment and 
suitable to the requirements of the current age.  
Keywords: Sustainable architecture, Vernacular architecture, Sustainable, 
Contemporary architecture, Islamic architecture. 

 
 المقدمة

يػة يقوؿ ععفػوردا  يشػهد عصػرنا تنوعػا فػي االختراعػات التقنيػة التػي تسػتبعد اي عاعػؿ عاعػدا تطبيػؽ العمػـ والتقن
نحػػػػف نعػػػػيش فػػػػي عػػػػالـ عتفيػػػػر سػػػػعتج االساسػػػػية االختراعػػػػات العيكانيكيػػػػة  -العواعػػػػؿ العاديػػػػة البحتػػػػة–الحديثػػػػة 

وااللكترونيػػػة. هػػػذا االنفيػػػار التقنػػػي احػػػدث انفيػػػارا ععػػػاثل فػػػي العدينػػػة نفسػػػها. فػػػانفيرت العدينػػػة نحػػػو الخػػػارج 
تحػدم حػدود  عرتبطة بها ارتباطا ععقػدا، تشػتتا البانفتاحها العتزايد. ورافؽ ذلؾ تشتت وبعثرة ايزا ها واعضا ها ال

 [6]او ضوابط . 
وكيػػؼ اف االسػػتغلؿ االععػػ  لمتكنموييػػا ادى الػػ  تػػدهور يقػػوـ البحػػث ببيػػاف دور التكنموييػػا فػػي تطػػور الععػػارة 

 بطريقػة صػحيحة وذكيػة يسػاعد اسػتغلؿ التطػور العمعػي والتقنػي وتموث فػي البي ػة والععػارة عمػ  حػد سػواة، اعػا
  .في خمؽ ععارة ععاصرة عستداعة ايتعاعيا وبي يا واقتصاديا

 
 التكنموجيا وتاثيرها عمى العمارة-1

ععػػػؿ االنسػػػاف عنػػػذ فيػػػر الخميقػػػة عمػػػ  اسػػػتغلؿ البي ػػػة الطبيعيػػػة العيػػػاورة لػػػج لبنػػػاة حضػػػارتج االنسػػػانية، وهػػػذا 
غ ذروتػج فػي القػرف العشػريف بعػد االستغلؿ تطور عع تطور االنساف وتسارع في خلؿ القروف العاضية حت  بمػ

قد غيرت عف فكر االنسػاف وانسػتج التيػارب والخبػرات التػي اكتسػبها عبػر االالؼ السػنيف فػي الثورة الصناعية، ف
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، وفقػد عسػكف االنسػاف ارتباطػج عػع عمػ  التفكيػر االنسػاني عختمفة، وبدات اآللػة والعاكينػة تطغػ عراحؿ تطورم ال
 واسػتغللج لمعػوارد الطبيعيػة -الصػناعية–الف االنساف عند تنفيذم لنشاطاتج العختمفػة وذلؾ  [8]البي ة والطبيعة. 

لـ ياخذ بالحسباف االعتبارات البي ية، فقد نيـ عف نشاطاتج هذم الكثير عف العشػكلت البي يػة، فنيػد  في تنفيذها
كثيػرا عػف الػنظـ البي يػة اف كثيرا عػف العػوارد اصػبحت عػايزة عػف التيػدد التمقػا ي وبعضػها انقػرض واضػعحؿ، و 

فوؽ كوكب االرض اصبحت تعاني عف اختلؿ توازنها، والبي ة الطبيعية بشكؿ عاـ اصبحت تعاني عف اضػرار 
 بالغة. 

فقد تضاعؼ االنتاج الصناعي بنحو خعسيف عرة عنذ نهاية القرف التاسع عشر، وحدث اربعة اخعاس هذا النعو 
نت  العالـ حاليا عف السمع والبضا ع سبعج اضعاؼ عا كاف ينتيػج عنػذ عػاـ عنذ نهاية الحرب العالعية الثانية، وي

ففػػػي  [7]، ويسػػػتهمؾ عػػػف الطاقػػػة نحػػػو ثلثػػػيف ضػػػعؼ عاكػػػاف يسػػػتهمكج عػػػع نهايػػػة القػػػرف التاسػػػع عشػػػر. 0841
كاف االنساف يعتعػد فػي التهويػة واضػاةة عسػكنج عمػ  االسػاليب والطاقػات الطبيعيػة وهػو عػايظهر  عثل العاضي
( في عختمؼ الحضارت السابقة، اعا في العباني الحديثة فاصبح Vernacularعديد عف العباني التقميدية )في ال

 استخداـ ايهزة التكييؼ هو السا د ويعتبر كعثاؿ هاـ لتحكـ االنساف الععاصر في العناخ الداخمي لمعبن . 
النشػػاطات الصػػناعية فػػاف هػػواة العػػدف اصػػبح اكثػػر تموثػػا، كعػػا اف حيػػـ الفضػػلت والنفايػػات التػػي  لهػػذمونتييػػة 

تػػنيـ عػػف الحيػػاة الععاصػػرة  تػػزداد عاعػػا بعػػد عػػاـ نتييػػة لزيػػادة عػػدد السػػكاف عػػف يانػػب وزيػػادة االسػػتهلؾ عػػف 
 [8]عف النفايات.  يانب اخر. اضافة ال  التقدـ الصناعي واالعتداد الععراني وعايصاحبج عف قدر كبير

انبهار العععارييف الزا د بالتكنموييا ووسػا مها وايصػاؿ هػذا االعيػاب حػد خلؿ ف اعا تاثيرها عم  الععارة كاف ع
اسقط عف ايديهـ كثيرا عف العناصر التي ربعػا اسػهعت فػي تقصػي  -التكنموييا –التقديس واالتكاؿ الكمي عميها 

  .حموؿ عنطقية وعقلنية
رعسترونؾا  انني اعتقػد اف الفوضػ  الحاليػة فػي التصػعيـ العععػاري، والتػي هػي اكبػر ععػا كانػت يقوؿ هاريس آ

عميػػج عػػف قبػػؿ فػػي التػػاري  هػػي نتييػػة لػػزخـ الفػػيض الػػذي ال يهضػػـ وغيػػر القابػػؿ لمفهػػـ لمعػػواد والتقنيػػات اليديػػدة 
فضػػلعف تػػاثير الفمسػػفات الواسػػعج فػػي تفاوتهػػا لمعععػػارييف العظػػاـ الػػذيف  التػػي وضػػعها العنتيػػوف تحػػت تصػػرفنا

 [5]اقاعوا التاري  العععاري لمنصؼ االوؿ عف قرننا الحالي . 
تتطػػػور العنيػػػزات العمعيػػػة والتكنموييػػػة التػػػي تػػػوفر االحتيايػػػات العاديػػػة للنسػػػاف بععػػػدالت فا قػػػة ال تكػػػاد تػػػدع 

النواحي العمعية والتكنمويية تؤثر عم  نسبة كبيرة عػف ف ،لععنوية والعاطفيةللنساف فرصة لعوازنتها باحتياياتج ا
الوقػت الػذي يحيػام االنسػاف داخػػؿ عسػكنج او فػي عقػر ععمػػج او فػي عكػاف ترفيهػج وفػػي الوقػت نفسػج عمػ  الحيػػاة 

لػج غيػر  الخاريية للنساف وسموكج في حركتج وتنقمج بيف سػكنج وعقػر ععمػج وعراكػز خدعاتػج العختمفػة. ولػـ تػدع
 قميؿ عف الوقت يريع فيج ال  طبيعتج وانسانيتج.

عف هنا ياةت الدعوة ال  ضرورة عوازنة العاديات بالععنويات في حياة االنساف وسموكج االعر الذي يػدعو اليػج 
 االسلـ دا عا.
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 )التراث المعماري( التقميديةالعمارة -2
النتاج العععػاري هػو انعكػاس عػادي عمعػوس لتطمعػات وهػوايس شػعب ععػيف أو اعػة ععينػج، ععبػرا عنػج ب شػكاؿ 
عنطويػػة عمػػ  عوا عػػة عقلنيػػة للحتيايػػات النفعيػػة عػػع إصػػباغها بػػ لواف قػػيـ تراكعػػات الخبػػرة اليعاليػػة العنفػػردة 

ي العنػػػػاخ، والظػػػػروؼ االقتصػػػػادية، الفػػػػوارؽ الواسػػػػعة فػػػػ ، فػػػػالتراث العععػػػػاري ينػػػػت  عػػػػف[2]وععاييرهػػػػا الخاصػػػػة 
والعػػادات والتقاليػػد، وهػػي فػػوارؽ عععاريػػة يؤكػػد ويػػوب االحتفػػاظ بهػػا هنهػػا تعػػنح الععػػارة هويتهػػا العحميػػة وتؤكػػد 

عيعػؿ عػا اذ انهػا تعثػؿ  نزعتها لمتكيؼ العكاني عف أيؿ االستععاؿ اهفضؿ للحيزة والتعتع بها عػف قبػؿ النػاس
ت الحضػػارية التػػي بقة إلػػ  العيتعػػع الععاصػػر. ويعػػد التػػراث العععػػاري أهػػـ التركػػاخمفتػػج حضػػارات اهييػػاؿ السػػا

فالععارة سيؿ ال يكذب وهي شاهد حي أبدا يعبر بصعت عف خلؿ بنيتػج  ،قراةة تاري  اهعـنتعكف عف خللها 
 [3] .وعفرداتج عف حذاقة الفف ورفعة الذوؽ ونض  الحضارة

والػػذي يشػػكؿ بحػػد ذاتػػج أحػػدى  لعععػػاريعمعيػػا، تياهػػؿ ويػػود التػػراث الػػيس عػػف الصػػحيح، بػػؿ عػػف الخطػػ  اذ اف 
أحد اهخطار اهساسية التي تعػر بهػا الػدوؿ ، وهو عقوعات الخصوصية الوطنية والعحمية اهساسية لكؿ عيتعع

والنعػػػوذج الغربػػػي فػػػي  الناعيػػػة، إذ إنهػػػا خسػػػرت وأهعمػػػت دور تراثهػػػا الحضػػػاري العحمػػػي وبػػػدأت بتطبيػػػؽ الػػػنه 
، عسػػػتعينة بوسػػػا ؿ النقػػػؿ العباشػػػر أو الشػػػراة االسػػػتهلكي السػػػريع لمتكنولوييػػػا العصػػػدرة عػػػف قبػػػؿ الػػػدوؿ التنعيػػػة

الصناعية، وعف ثـ تطبيقها دوف حسابات دقيقة عسبقة لت ثيراتها البي ية وااليتعاعية لمعيتعع العحمي وعوروثاتج 
 [02] .التراثية العريقة

 
 ةاالستدام-3

يصػػؼ كيػػؼ تبقػػ  الػػنظـ الحيويػػة عتنوعػػة وعنتيػػة عػػع عػػرور الوقػػت. واالسػػتداعة هػػي عصػػطمح بي ػػي االسػػتداعة 
بالنسبة لمبشر هي القدرة عم  حفظ نوعية الحياة التي نعيشها عم  العدى الطويػؿ وهػذا بػدورم يعتعػد عمػ  حفػظ 

 [05] .العالـ الطبيعي واالستخداـ العسؤوؿ لمعوارد الطبيعية
 بهدؼ لإلنسانية، اإلستعرارية التي تعطي البي ة عم  الحفاظ ثـ وعف نساف،اإل بعستقبؿ إل  اإلهتعاـ تدعو فهي
 الحاضػر فػي إحتيايػاتهـ سػد التي تسػعح لآلخػريف بالطريقة الحياة تعزيز وبالتالي اإلستداعة اإليكولويية إنياز

 [6] .والعستقبؿ
بي يػػػػة العالعيػػػػة لمحاضػػػػر الالععػػػػارة العسػػػػتداعة هػػػػي العوازنػػػػة بػػػػيف احتيايػػػػات االنسػػػػاف ورغباتػػػػج وبػػػػيف الظػػػػروؼ 

( U.S. Environmental Protection Agencyوحسػب الوكالػة االعريكيػة لحعايػة البي ػة )[ 01]والعسػتقبؿ.
فاف الععارة العستداعة هي عيعوعج العباني التي تستخدـ تكنموييا عتوافقة عع البي ة وتتضعف فكرة الحفاظ عم  

انتهاةة واشغالة وصيانتج وترعيعج اي بععن  اخر طيمة فترة حيػاة العبنػ ، العوارد العتاحة عنذ بداية التصعيـ وحت  
 عع توفير عواعؿ الصحة والراحة لعستخدعي العبن .

البي ػة فػي العػواد العسػتخدعة واسػتهلؾ الطاقػة، وعحاولػة والعبػاني العسػتداعة تعتعػد عمػ  تقنيػات البنػاة التػي تراعػي 
ي العحيط البي ي لمعكاف اي عواد البناة العتاحة طبيعيا، والبعض االخر يعتعد استخداـ العواد االولية التي عويودة ف
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عم  التكنموييا والتقنيات العتطورة فػي الحفػاظ عمػ  الطاقػة وتوليػدها واعػادم تػدويرها باسػتخداـ حمػوؿ عتطػورة تعتعػد 
 [04]عم  الطاقة الشعسية، والعيام العستصمحة، وعصادر الطاقة العتيددة.

العواد والعوارد العضرة بالبي ة.  تشيع استخداـ العواد والعوارد الطبيعية العحمية وتتينب استخداـوهي بذلؾ  
فاالسػػتداعة نهػػ  سياسػػي فهػػي تعثػػؿ ثقافػػة وسػػموكا انسػػانيا فهػػي عرتبطػػة بصػػناعج الػػوعي العيتععػػي الػػذي ييػػب اف 

 يتبناها كاسموب حياة.
، سػة الكهربا يػة والعيكانيكيػة واالنشػا يةصػعيـ العععػاري والهندمػؼ يوانػب التفالتصعيـ العستداـ ييػب اف يهػتـ بعخت

باالضافة ال  االهتعػاـ باليعاليػات التقميديػة لمحيػـ والنسػب والعقيػاس والعمعػي والمػوف وغيرهػا لػذا فػاف فريػؽ تصػعيـ 
 .العبن  العستداـ ييب اف يهتـ بالتكاليؼ طويمة العدى بي يا واقتصاديا وبشريا

 
 ستدامةالعمارة الم سمات-4

تعتبر العباني عف اكبر عسببات االضرار العتوايدة عم  االرض، اذ اف التمػوث النػات  عػف اسػتخداـ ايهػزة  
التدف ة والتبريد لمعبن  اكبر عف التموث النات  عف عوادـ السيارات، اضؼ ال  ذلؾ العػواد السػاعج العنبعثػج عػف عػواد 

صػناعج عػػواد البنػاة تحتػػاج الػ  طاقػة ضػػخعة وعػوارد غيػر عتيػػددم. لػذا ويػػدت  التغميػؼ والعػوازؿ الحراريػػة، كعػا اف
الحاية ال  البناة العستداـ وهو العبن  الذي يعتعد عم  ايياد بي ة صحية كفوةة في استخداـ العوارد واحتراـ البي ػة 

ة عػػف خػػلؿ كفػػاةة والتيػػانس ععهػػا، فالعبػػاني العصػػععج باسػػموب عسػػتداـ تهػػدؼ لخفػػض آثارهػػا السػػمبية عمػػ  البي ػػ
 استخداـ الطاقة والعوارد.

هذا ويعتبر البناة العستداـ اسموب بناة يسع  لمتكاعؿ عف حيث اليودة في االداة االقتصادي وااليتعاعي  
عػػػف خػػػلؿ االسػػػتخداـ الرشػػػيد لمعػػػوارد الطبيعيػػػة واالدارة العل عػػػة لمعبنػػػ  الػػػ  الحفػػػاظ عمػػػ  العػػػوارد  والبي ػػػي لمعبنػػػ 

استهلؾ الطاقة والحفاظ عميها، وتحسيف نوعية البي ة العحيطة، كعػا ياخػذ بنظػر االعتبػار الععػر  العحدودة، خفض
والقػػػيـ العسػػػتقبمية العتوقعػػػج فػػػي  هػػػا، ونوعيػػػة االداة النظعػػػة العبنػػػ االفتراضػػػي لمعبنػػػ ، ونوعيػػػة البي ػػػة التػػػي يحتوي

 العيتعع.
 ويعكف تمخيص عاسبؽ بعيعوعج نقاطا

  يبن  بطريقة تقمؿ احتياج العبن  ال  الوقود ال  اقص  حد.الطاقةا العنش  ييب اف 
   التل ـ عع العناخا العنش  ييب اف يصعـ بطريقة تتل ـ عػع العنػاخ وعػوارد الطاقػة العويػودة حػوؿ عوقػع العبنػ

 والععؿ بها.
  التقميؿ عف استخداـ عوارد يديدة لمعوادا العبن  ييب اف يصعـ بطريقة بحيث يقمؿ ععدؿ اسػتخداـ عػوارد يديػدة

 ععكف استخداـ العبن  كعصدر لمعواد لبناة عنش  اخر.االفتراضي القؿ حد ععكف، وفي نهاية ععر العبن  
 يسػػػدية والعقميػػػة لمسػػػاكنيف عػػػف االعػػػور تمبيػػػة احتيايػػػات السػػػاكنيفا فػػػي الععػػػارة العسػػػتداعة تمبيػػػة الحايػػػات ال

 العهعج.
 .التل ـ عع العوقعا العنش  ييب اف يسقط بعناية في عوقعج وييب اف يتل ـ عع العساحة العحيطة بج 
  كؿ عبادئ الععارة العسػتداعة ييػب اف تكػوف عطبقػة بشػكؿ عتكاعػؿ بحيػث تخمػؽ لنػا بي ػة صػحية.التكاعميةا 
[01] 
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تتطمب تغييرا في نوعية الحياة بؿ انها تتطمي تغيرا في االفكار والعقمية، تغيرا فػي القػيـ وبذلؾ فاف االستداعة ال 
نحػػػو اسػػػاليب عػػػيش اقػػػؿ اسػػػتهلكا، هػػػذم التغيػػػرات ييػػػب اف تعتنػػػؽ اعتعػػػادات عالعيػػػة، وادارة بي يػػػة وعسػػػؤولية 

 [6] ايتعاعية وقابمية نعو اقتصادي.
 
 االستدامة في االسالم-5
 وعكسػت اليوانػب االسػلعي لمػديف الفكريػة اعتعػدت اليوانػب عسػتداعة ععػارة هػي التقميديػة االسػلعية لععػارةا

 عمػ  عفروضػة ععػارة تكػف فمػـ ، عبػر العػالـ العتنوعػة االسػلعية لمشػعوب واالقتصػادية الثقافيػة والحضػارية
 فرضػها التػي الحديثػة الحركػات العععاريػة فػي عػااليتوفر وهػو ، وفكػرم حياتػج عػف صػعيـ نابعػة بػؿ االنسػاف

 االنساف بيف والعادي بالقطع الفكري االنساف لهوية فقداف سبب ععا واالسلعية الشعوب العربية عم  االستععار
 [6.]العادية  وبي تج الععيؽ وتاريخج

فػػالنظرة اإلسػػلعية الشػػاعمة لمتنعيػػة العسػػتداعة تويػػب أال تػػتـ بععػػزؿ عػػف الضػػوابط الدينيػػة واهخلقيػػة، هف هػػذم 
ط هػي التػي تحػػوؿ دوف أيػة تيػاوزات تفقػد التنعيػػة العسػتداعة عبػررات اسػتعراريتها. لػػذا فػ ف عهعػة التنعيػػة الضػواب

العستداعة في العنظػور اإلسػلعي هػي تػوفير عتطمبػات البشػرية حاليػا وعسػتقبل، سػواة أكانػت عاديػة أو روحيػة، 
مقيػػػة والثقافيػػػػة بعػػػا فػػػي ذلػػػؾ حػػػؽ اإلنسػػػاف فػػػي كػػػؿ عصػػػر وعصػػػر فػػػي أف يكػػػوف لػػػج نصػػػيب عػػػف التن عيػػػة الخي

وااليتعاعيػػة. وهػػذا بيعػػد عهػػـ تختمػػؼ فيػػج التنعيػػة العسػػتداعة فػػي العنظػػور اإلسػػلعي عػػف التنعيػػة العسػػتداعة فػػي 
النظـ واهفكار اهخرى، هنج يعتعد عم  عبدأ التوازف واالعتداؿ في تحقيؽ عتطمبات الينس البشري بشكؿ يتفؽ 

 ف. والتنعية العستداعة في العنظور اإلسلعي ال تيعؿ اإلنساف نػدا لمطبيعػة، عع طبيعة الخمقة اإللهية لهذا الكا
وال عتسمطا عميها، بؿ تيعمػج أعينػا بهػا، عحسػنا لهػا، رفيقػا بهػا وبعناصػرها، ي خػذ عنهػا بقػدر حايتػج وحايػة عػف 

ـ  عمػػ  عػػا أنعػػـ بػػج عمػػ  يعػػولهـ، بػػدوف إسػػراؼ، وبػػل إفػػراط وال تفػػريط. كعػػا أنهػػا تيعنػػدر لونػػا عػػف ألػػواف شػػكر العػػنع 
مقج، انطلقا عف كوف الععؿ في ا  [4هرض نعطا عف أنعاط الشكر هلل.]خن

هنػػاؾ العديػػد عػػف القواعػػد االسػػلعية فػػي الحفػػاظ عمػػ  البي ػػة نابعػػج عػػف توييهػػات القػػرآف الكػػريـ والسػػنج  
ـ االسراؼ االتلؼ والفساد، وعدالنبوية للفراد واليعاعات تحثها عم  النظاـ والنظافة وتحعؿ العسؤولية، وعدـ 

الفرد والعيتعع وهي ذات االهداؼ التي تسػع  االسػتداعة لتحقيقهػا. فقػد نهػ  االسػلـ  واالبتعاد عف كؿ عايموث
، اذ يعتبػػر ذلػػؾ عػػف االهػػداؼ النبيمػػة والسػػاعية لمشػػريعة االسػػلعية عػػف تمػػوث الهػػواة بالػػدخاف والػػروا ح الكريهػػة

عمػؾ عػاـ لكػؿ النػاس فػي كػؿ زعػاف وعكػاف وهػو عايتضػعنج تعريػؼ االسػتداعة التػي  لمحفاظ عم  البي ػة. فػالهواة
 تدعو لمحفاظ عم  البي ة عف التموث لصالح االيياؿ القادعة.

كعػػا دعػػ  االسػػلـ لمحفػػاظ عمػػ  العػػوارد ووضػػع قواعػػد عاعػػج تحػػدد عػػدى اسػػتفادة االنسػػاف عػػف العػػوارد  
ولكػف فػي الوقػت ذاتػج نهػام عػف االنانيػة واالسػتبداد وتياهػؿ االخػرينف  الطبيعية العختمفة واالنتفاع بعا خمقج اهلل،

واالنتفاع بدوف اسراؼ او تبذير النهػا ليسػت خاصػة بػج وحػدم بػؿ لمعيتعػع ولملييػاؿ القادعػة وهػذا تطبيػؽ اخػر 
السػػنج لػػذلؾ فػػاف الععػػارة االسػػلعية هػػي ععػػارة عسػػتداعج باتباعهػػا عبػػادئ الػػديف الحنيػػؼ و  [1]لعبػػدا االسػػتداعج. 

 النبوية الشريفة وهذا واضح في تطبيقاتها.
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 في االستدامة تطبيقات العمارة التقميدية-6

قػػػدعت الععػػػارة التقميديػػػة نعػػػاذج را عػػػة لمحمػػػوؿ والععاليػػػات البي يػػػة ذات الفوا ػػػد االقتصػػػادية، فقػػػد كانػػػت  
كعا انها قػدعت ععاليػات بي يػة ذكيػة العوارد العتاحة بعا فيها االرض وعواد البناة العحمية تستغؿ بكفاةة عالية، 

، نياسهعت في خمؽ توافؽ بي ػي بػيف العبنػ  والبي ػة العحيطػج بػج. وعػف تمػؾ الععاليػات العنايػة بتوييهػات العبػا
وتوظيؼ طوبوغرافية االرض، واستخداـ االفنية الداخمية والعرا ش والعشربيات وعلقػؼ الهػواة، والعنايػة باشػكاؿ 

ت والحػػوا ط السػػعيكة، واالعتعػػاد عمػػ  العػػواد العحميػػة كػػالطيف والخشػػب، ويعػػؿ العبػػاني واحيػػاـ النوافػػذ والفتحػػا
والتقميػؿ عػف وطػػاة  عتلصػقة وعتقاربػة، باالضػافة الػ  اسػتغلؿ وتوظيػؼ العناصػػر النباتيػة فػي التكييػؼ البي ػي.

 الظروؼ العناخية.
ي تطبيقػػػػات عبكػػػػرة لعفهػػػػـو الععػػػػارة اف الفوا ػػػػد البي يػػػػة واالقتصػػػػادية التػػػػي حققتهػػػػا الععػػػػارة التقميديػػػػة هػػػػ 

العستداعة. هناؾ دافع كبير يدعونا ال  احيػاة التػراث الععرانػي لتبنػي افكػار ودروس وعبػر الععػارة التقميديػة عػف 
عنظػػور بي ػػي واقتصػػادي  لدراسػػتها وتطويرهػػا وتوظيفهػػا فػػي العبػػاني الحديثػػة بعػػا يػػتل ـ عػػع احتيايػػات العصػػر 

 والتقدـ العمعي والتكنمويي.
 وفيعا يمي سنتطرؽ ال  اهـ الععاليات البي ية لمععارة التقميديةا

 
 التخطيط العتضاـا-5-0

وهػػػو تقػػػارب العبػػػاني عػػػف بعضػػػها لػػػبعض حيػػػث تتكتػػػؿ وتتػػػراص فػػػي صػػػفوؼ عتلصػػػقة، اف التخطػػػيط  
 العتضػػػػاـ يػػػػوفر اكػػػػب قػػػػدر ععكػػػػف عػػػػف الظػػػػلؿ التػػػػي تسػػػػقطها
العباني عم  بعضػها الػبعض والناتيػة عػف اخػتلؼ االرتفاعػات 
والبػػػػروازات فػػػػي الحػػػػوا ط الخارييػػػػة، بحيػػػػث ال يتعػػػػرض الشػػػػعج 
الشػػػعس سػػػوى اقػػػؿ عسػػػاحة عػػػف الوايهػػػات واالسػػػطح، وعػػػف ثػػػـ 

او العتسػػػػػربة الػػػػػ  العبػػػػػاني فػػػػػي اضػػػػػيؽ  ةتكػػػػػوف الطاقػػػػػة النافػػػػػذ
  الحدود.
متويػػة، وعػػف سػػعات هػػذا التخطػػيط اف الشػػوارع ضػػيقة وع 

وذلػػػػػػؾ لتقميػػػػػػؿ العسػػػػػػاحة الععرضػػػػػػة لمشػػػػػػعس ععػػػػػػا يععػػػػػػؿ عمػػػػػػ  
االستقرار الحػراري والحفػاظ عمػ  ركػود الهػواة البػارد اسػفؿ الشػوارع، 

عع عراعاة اف تكوف عتعاعدة عمػ  اتيػام الريػاح السػا دة بسػبب احتعػاؿ هبػوب الريػاح العحعمػة بالرعػاؿ واالتربػة، 
عباني، خاصية التوصيؿ الحراري. اعا في الشوارع العتسػعج والتػي تعػد التي تؤدي ال  رفع درية الحرارة داخؿ ال

واة فيهػػا بشػػكؿ عػػف العناصػػر السػػمبية كونهػػا تزيػػد عػػف الكسػػب الحػػراري نيػػد اف اتسػػاع هػػذم الشػػوارع وتحػػرؾ الهػػ
  -0-شكؿ  [0] سريع عع تشييرها يعكف عف خللج التقميؿ عف الكسب الحراري.

-0-شكؿ    
 التخطيط العتضاـ لمعدينج التقميدية
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-2-شكؿ   
 الفناة الوسطي وتحرؾ الهواة والظلؿ 

 

 
 اوالتبريدديناعيكية الهواة -5-1

التوييػػػج الععػػػارة التقميديػػػة حاولػػػت الػػػتخمص عػػػف اليػػػو الحػػػار صػػػيفا عػػػف خػػػلؿ االشػػػكاؿ والتصػػػعيـ والزخػػػارؼ و 
لمعباني. كعا اف استخدعت الفضاةات العفتوحة والسقوؼ العالية او القباب واالقبية العرتفعج، واالقواس العرتفعج 

داخمي خمػػػؽ تهويػػػة ييػػػدة لمعبنػػػ  وعسػػػاحات عػػػف الهػػػواة عػػػع النوافػػػذ فػػػي الطوابػػػؽ العميػػػا كػػػؿ هػػػذم عػػػع الفنػػػاة الػػػ
     -1-شكؿ  [01]العتيدد.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االيدراف السعيكة-5-2

العصػػػعـ العععػػػاري خمػػػؽ عخططػػػات عبػػػانيف تعظػػػـ التػػػدفقات الهوا يػػػة، لتقميػػػؿ تػػػاثيرات العنػػػاخ العحمػػػي  
سػػـ والشػػػبابيؾ 011-51وتػػوفير الراحػػة لمسػػاكنيف. كعػػػا انػػج اسػػتخدـ اليػػػدراف السػػعيكة التػػي يتػػراوح سػػػعكها بػػيف

السػاكنيف عػف الحػرارة  الداخمية ععمػت كعػازؿ حػراري لمفضػاةات الداخميػة حيػث كانػت بػاردة وععمػت عمػ  حعايػة
 العالية في الخارج.  

كانت العنازؿ التقميدية بسبب يدرانها السػعيكة بػاردة صػيفا وداف ػة شػتاةا. اذا كانػت حػل عناسػبا لخفػض الطمػب 
عم  الطاقة وتحسيف الراحة الحرارية في العبن  وخاصػة فػي العنػاطؽ الصػحراوية الحػارة ذات التغيػرات الواسػعة 

 [01]بيف الميؿ والنهار وبيف الصيؼ  والشتاة. في درية الحراة 
  االفناة الداخمي-5-3

 السػكنية العحػلت كانػت التخطيطيػة، الناحيػة عػف
 وسطي فناة ذات سكنية وحدات عيعوعة عف تتكوف

 تحصػر و عتشػابؾ عضػوي نسػي  عتيععػة بشػكؿ
 و ضػيقة كانت التي الحركة عسارات و اهزقة بينها

، عظممػة و عصػعتة بيػدراف شػبج عحاطػة و عتعريػة
 تععػؿ لمعسػاكف، الوسػطية اهفنيػة عػع كانػت والتػي

-1-شكؿ   
 السقوؼ العاليج واالقواس واالفنيج
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-3-شكؿ   
 العسطحات الخضراة تساعد عم  تنقية الهواة

 -2-ككؿ. شكؿ  لمعدينة و السكنية لموحدة حراري كعنظـ
ععا  ـ – 15 ـ 12 بيف عا تتراوح عسافات عم  والتهوية لإلنارة فتحات ويود عع عظممةالعدينة التقميدية ا اهزقة إف

هػوا ي  ؾتحػر  إحػداث عمػ  يسػاعد بالتػاليو  عػنخفض ضػغط ذات وأخػرى عػاؿ ضػغط ذات عنػاطؽ خمؽ عم  يععؿ
 عم  تنوع أثر أفنيتها عدد، كعا اف تالصحراوية العناطؽ بج تعتاز التي الياؼ الحار العناخ حدة عف يمطؼ طبيعي
خػلؿ  عػف الحضػري لمنسػي  العػاـ التصػعيـ ضعف البي ي اهداة في اإلييابيات بعض أضاؼالذي  الفراغي التنظيـ
النسػي   أيػزاة بػيف عػا طبيعػي هػوا ي تحػرؾ حػدوث عمػ  سػاعد الهػوا ي والتخمخؿ الضغط في عختمفة أعاكف تكويف

 .العتعددة العسكف فضاةات بيف عا العسكف داخؿ وفي الحضري
ؿ العسػػػكف يعكػػػف لمسػػػاكف ععارسػػػة االنشػػػطة يعتبػػػر اسػػػتخداـ الفنػػػاة الوسػػػطي حػػػل عثاليػػػا لتػػػوفير عكػػػاف هػػػادئ داخػػػ

العختمفةبػػػج بهػػػػدوة وبعيػػػدا عػػػػف الضوضػػػػاة. اذ اف النبػػػاني ذات االفنيػػػػة تتعيػػػز بقػػػػدرتها عمػػػػ  حعايػػػة شػػػػاغميها عػػػػف 
يكػػوف احػػد اضػػلع العبنػػ  حػػايزا صػػوتيا طبيعيػػا يععػػؿ عمػػ  تخفػػيض الضوضػػاة الػػ  الضوضػػاة الخارييػػة حيػػث 

لمسػػكاف، كعػػا اف الفنػػاة الوسػػطي ال يقتصػػر ععمػػج عمػػ  تخفػػيض الضوضػػاة عسػػتوى عقبػػوؿ يحقػػؽ الراحػػة السػػععية 
الصادرة ال  الفناة ولكف ايضا وبنفس الكفاةة يعكنج تخفيض الضوضاة الصادرة عف الفناة ال  الخارج حيث يسهؿ 

 [0] التحكـ فيها وعنعها عف االنتشار لمعساكف العياورة.
 
 االعشربية-5-4

ف شباؾ خشبي عشبؾ، اسػتخدـ لمػتحكـ باشػعة الشػعس الداخمػة الػ  الفضػاة. اف العععػار العشربية التقميدية عبارة ع
واتيػػام الشػػباؾ لمػػتحكـ فػػي انسػػيابية حركػػة الهػػواة خػػلؿ العبنػػ  وكعيػػة اشػػعة الشػػعس الداخمػػة راعػػ  الدقػػة فػػي حيػػـ 

 [01]لمعبن .
 

 الخضراة والعياماالعسطحات -5-5
النباتػات واالشػيار اصػؿ غػذاة االنسػاف  

عمػػػػػػ  هػػػػػػذم االرض ويسػػػػػػتفاد عنهػػػػػػا فػػػػػػي البنػػػػػػاة 
والسػػعؼ. كعػػا اف العػػواد العسػػتخرية  كاالخشػػاب

عػػػف النباتػػػات تعتبػػػر عػػػف عػػػواد البنػػػاة العسػػػتداعج 
قميمة التاثير عم  البي ة وكمفػة اسػتخرايها والبنػاة 
بها اقؿ عف العواد العصنعج كعا انج يعكف اعػادة 

تػػػدويرها. كعػػػا تعتبػػػر العسػػػطحات الخضػػػراة عػػػف اهػػػـ سػػػتراتيييات 
صة في العناطؽ الصػحراوية حيػث تععػؿ كالعرشػحات وتسػاعد فػي تخمػيص الهػواة توفير البي ة الداخمية العريحة خا

الخاريي عف يزي ات الغبار والرعؿ العالقػة ععػا يػؤدي الػ  انخفػاض دريػات حػرارة الهػواة قبػؿ وصػولج لمعسػكف. اذ 
الهواة  اف الفناة الوسطي ذي العسطحات الخضراة والعيام يععؿ عم  خمؽ اعاكف عتباينج الضغط تؤدي ال  سحب

  -3-شكؿ  [1] البارد عبر فضاةات العسكف وطرح الهواة الساخف وتوفير بي ة داخمية عريحة للنساف.
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-4-شكؿ   
 تصور عاـ لبرج عدينج عشهد

 

 االعواد العستخدعة في البناة-5-6
اعتازت الععػارة التقميديػة باسػتخداـ العػواد العتػوفرة فػي البي ػة ذات الديعوعػة العاليػة كػالحير والطػابوؽ الػذي  

ععكػػػف اف يععػػػر لع ػػػات السػػػنيف، وكػػػذلؾ اليػػػبس ويػػػذوع وسػػػعؼ النخيػػػؿ وذلػػػؾ فػػػي بنػػػاة عسػػػكنج وععظػػػـ االبنيػػػة 
ر للسػػس، وهػػي عػػواد ذات سػػعة عاليػػة تبعػػا والعناصػػر العععاريػػة. عػػواد البنػػاة هػػذم كتميػػة كالطػػابوؽ لميػػدراف والحيػػ

لسعكها ولها قدرة حرارية عم  خزف الطاقة الحرارية الساقطة عميها لساعات طويمة خػلؿ النهػار ثػـ اعػادة بثهػا الػ  
بػػذلؾ يػػتـ تحقيػػؽ العوازنػػة  -اي بعػػد غيػػاب عصػػدر الطاقػػة–الفضػػاةات الخارييػػة فػػي سػػاعات العسػػاة بعػػد الغػػروب 

العفقودة عبر قشرة العبن  ععػا يػؤدي الػ  توزيػع داخمػي عنػتظـ لمحػرارة داخػؿ العبنػ ، عػف خػلؿ الحرارية العكتسبة و 
تقميؿ تاثير االعباة الحرارية الخاريية عبر خزنها داخؿ قشرة العبن  الكتمية. وبذلؾ يكوف العسػكف اقػرب الػ  حػدود 

ععج استخداـ وسا ؿ التكييؼ العيكانيكية، وخذا الراحة الحرارية للنساف عحققا استقرارية حرارية اكثر ععا ال يتطمب 
 [0]يقمؿ عف استهلؾ الطاقة وتوفير في الكمفة وعدـ التسبب في تاثير سمبي عم  البي ة.

 
 االناحية االقتصادية-5-7

تتعثػػؿ فػػي قمػػة الطمػػب عمػػ  الطاقػػة لويػػود الفنػػاة الػػداخمي الػػذي يعتبػػر كعػػنظـ حػػراري داخػػؿ العسػػكف االعػػر  
تحسيف البي ة العحمية عػف طريػؽ زراعتهػا واسػتخداـ العيػام فيهػا. وتكثيػؼ العدينػج فػي شػكؿ عتضػاـ  الذي يؤدي ال 

بحيث يتسن  وقاية العباني عف التاثير الكاعؿ لمرياح والشعس العستعرة، بحيث تكوف العسافات قصيرة بدرية كافية 
داـ. كعػػا اف الواحػػات العحيطػػة تػػوفر وعظممػػج وعػػف ثػػـ يػػتعكف السػػكاف عػػف قضػػاة حايػػاتهـ اليوعيػػة عشػػيا عمػػ  االقػػ

 [0]العستمزعات والحايات الععيشية لساكني القصور.
 

 نماذج االستدامه في العمارة المعاصرة-7
بعد اف تطرقنا الهـ تطبيقات الععارة التقميدية وكيؼ كانت تحاكي عبادئ وسػعات االسػتداعج سػيتـ التطػرؽ  

عاتسع  بالععارة الخضراة في الععارة الععاصرة وكيؼ حققت االستداعج في هنا لبعض نعاذج الععارة العستداعج او 
 تصعيعها.

 

 عقترح برج سكني عستداـ في عدينة عشهد-6-0
( واسػػػػتوديو التحػػػػدي ZAAD)زاد تػػػػـ التعػػػػاوف بػػػػيف اسػػػػتوديو 

(Challenge لتصور بناة سكني نعػوذيي يديػد فػي عدينػة )
عشػػػػػػػػػهد فػػػػػػػػػي ايػػػػػػػػػراف. صػػػػػػػػػعـ البػػػػػػػػػرج ذو العسػػػػػػػػػاحة البالغػػػػػػػػػة 

عتػػر عربػػع لػػدع  اسػػتراتيييات الطاقػػة البي يػػة السػػمبية 31111
وليحػػاكي احسػػاس العدينػػج الصػػغيرة. لمبػػرج شػػكؿ ععيػػز يرتكػػز 
عم  فمسفة  التصعيـ الفارغ  وهو نتيية لمرغبة بتبديؿ برنػاع  

البنػػػاة ونشػػػر العسػػػاحات الخضػػػراة التػػػي تعػػػزز التفاعػػػؿ 
 -4-شكؿ  يف السكاف.ب
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-6-شكؿ   
 Landform houseعنزؿ 

-7-شكؿ   
 عكاف تيعع عيام االعطار

ترتكػػػػػػػػػز االسػػػػػػػػػتراتييية العتطػػػػػػػػػورة عمػػػػػػػػػػ   
التصػػػػعيـ الفراغػػػػي وذلػػػػؾ بطػػػػرح فراغػػػػات واضػػػػافة 
عسػػاحات خضػػراة تعػػزز التفاعػػؿ والتواصػػؿ افػػادت 
هػػذم الطريقػػة بػػالطرح فػػي انشػػاة وادي اخضػػر بػػيف 
برييف عتقابميف وعتصميف، حيث اف عراعاة حدا ؽ 

شػػػهد البػػػرج االوؿ تسػػػهـ فػػػي نهايػػػة العطػػػاؼ فػػػي ع
الوايهػػػػػػػػة  تتكيػػػػػػػػؼ -5-شػػػػػػػػكؿ  البػػػػػػػػرج الثػػػػػػػػاني.

داخػػػػػػؿ السػػػػػػياؽ الحضػػػػػػري الخارييػػػػػػة الصػػػػػػارعة 
العحػػػػيط عػػػػف خػػػػلؿ احتػػػػراـ الوايهػػػػة الحضػػػػرية 

 العسيطرة واالفؽ، بينعا تسهـ التبادالت 
 الداخمية لمعباني في يعمج شبكة عترابطج عف العساحات

 [00]الصغيرة لتكوف قرية شاقولية. 
 
 LANDFORM HOUSEبيت في السعودية -6-1

السعودية، وهو عثػاؿ لتفسػير التػوازف بػيف الػنعط التقميػدي وكيفيػة دعيػج عػع  -هو عشروع قيد التنفيذ في الرياض
عبػارة عػف لوحػة تيعػع التكنموييا، اذ تـ استيحاة التصعيـ عف الطبيعة اليغرافية والييولويية لمعنطقػة، فػالعنزؿ 

وتػػـ اعتعػػاد عبػػادئ االسػػتداعج فػػي التصػػعيـ عثػػؿ بركػػج  -6-شػػكؿبػػيف الععػػارة والحػػدا ؽ التػػي تنبثػػؽ عػػف االرض.
لعدروسػة وصػقمها تكنموييػا ا، واستععاؿ فتحات التهوية والعلقؼ -7-شكؿ ليعع عيام االعطار واالستفادم عنها

وحات الطاقة الشعسػية. كعػا تػـ اسػتخداـ الحػدا ؽ وخمػؽ لوحػات لكي تعنح االستفادة القصوى. كعا تـ استخداـ ل
  [03] خضراة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5-شكؿ   
 شكؿ البرج والوادي االخضر بيف ايزاةم
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-8-شكؿ   
 العنظر العاـ لعشروع عشيرب قمب الدوحة

-01-شكؿ   
 العشروعطرؽ العشاة والساحات في 

 
  عشروع عشيرب قمب الدوحةا-6-2

لغػػة ” عشػػيرب قمػػب الدوحػػة“فػػي إطػػار إعػػادة الحيػػاة إلػػ  الوسػػط التيػػارير القػػديـ لمعاصػػعة القطريرػػة، يتبنرػػ  عشػػروع 
 -8-شكؿعععاريرة يديدة، تيعع بيف القيـ العصريرة الحديثة والقيـ التقميديرة التي يزخر بها التراث القطري العريؽ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بػػث الحيويػػة فػػي قمػػػب هػػػو أبػػرز أهػػداؼ العشػػروع 
العدينػػػػة ويعمػػػػج عركػػػػزًا لمنشػػػػاط، حيػػػػث يعػػػػود إليػػػػج 
السكاف لمعيش والععؿ والتسوؽ وقضاة الوقػت عػع 
العا مػػػػػػػػة واهصػػػػػػػػدقاة. أعػػػػػػػػا تصػػػػػػػػعيـ العسػػػػػػػػاحات 
الععرانية فيقوـ عم  التقنيات التقميديػة لمتعاعػؿ عػع 

عمػػػ  تقػػػارب عواعػػػؿ العنػػػاخ العحمػػػي، والتػػػي تؤكػػػد 
اهحياة وطػرؽ العشػاة الضػيقة، بحيػث تكػوف كافػة 

 -01-شكؿالعرافؽ التي يحتايها العرة عم  عقربة.
 واعتعد التصعيـ عم  سبعج عبادئ وهي ا

*عبػػػدأ االسػػػتعراريةا وهػػػو تحقيػػػؽ االسػػػتعراريرة بػػػيف العاضػػػي والحاضػػػر والعسػػػتقبؿ، عػػػف طريػػػؽ إييػػػاد تصػػػاعيـ 
 ة عهعا عررت السنوات وتعاقبت اهيياؿ. وأساليب تحتفظ بقيعتها اليعالير 

*تنػػاغـ اليػػزة عػػع الكػػؿا وهػػو تحقيػػؽ التنػػاغـ واالنسػػياـ، و تشػػييع التعدرديػػة والتنويػػع فػػي اهنعػػاط التصػػعيعيرة 
 ضعف أحياة العدينة.

*اسػػتغلؿ العسػػػاحات واعػػػادة تحويػػػؿ االشػػػكاؿا اذ يػػػتـ النظػػػر 
إل  العدينة كتصعيـ عععاري تتغيرػر ععالعػج عػع عػرور الوقػت، 

-شػػكؿ ب ضػػافة عناصػػر وأيػػزاة ال تتنػػافر ععهػػا بػػؿ تكعرمهػػا. 
00- 

-00-شكؿ   
 التنوع الععراني في العشروع
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-01-شكؿ   
 البي ة العظممة واالولوية لمعشاة

لمسكف، يتعترع ععها السكراف بالخصوصيرة واهعاف في عنازلهـ، *خصوصية العنازؿا وهو إيياد بي ات استثنا يرة 
وينطمقوف عف عساحاتها الفسيحة في الداخؿ إل  فضاةات رحبة تنتظرهـ في الخارج، يتلقوف فيها عع عحيطهـ 

 بشكؿ يعزز عشاعر االنتعاة إل  أسرة واحدة وعيتعع عتعاسؾ.
الػػذي تمعبػػج  *تفعيػػؿ دور الطػػرؽا اذ يػػتـ الععػػؿ عمػػ  تفعيػػؿ الػػدور

وسػػيمة قا عػػة بحػػدر ذاتهػػا  ارع والطرقػػات فػػي حيػػاة السػػكراف. فهػػوالشػػو 
لمتعترػػع بػػالعيش فػػي هػػذم العنطقػػة. وتطبيقػػًا لهػػذا العبػػدأ، تػػوفرر سػػكؾ 
الضػػاحية بي ػػة عظمرمػػة، تعطػػي اهولويرػػة لمعشػػاة، وتحعمهػػـ فػػي رحمػػة 

شػػكؿ  ععتعػة تصػػؿ بهػػـ إلػ  باقػػة عػػف العرافػؽ والخػػدعات العتنورعػػة.
-01- 

*عواكبة العناخا حرص هذا العبدأ عم  أف يواكػب التصػعيـ الهندسػير 
الظػػروؼ العناخيػػة، وأف يمعػػب دورًا فػػي تعكػػيف السػػكاف عػػف التػػ قمـ عػػع 

تمػػؾ الظػػروؼ، لمتػػنعرـ بػػ كبر قػػدر عػػف الراحػػة باسػػتخداـ أقػػؿر قػػدر عػػف الطاقػػة والعػػوارد. ععػػًل بهػػذم الفكػػرة، تسػػع  
حات العظمرمػػة، والحػػدر عػػف تراكعػػات الحػػرارة، إلػػ  يانػػب االسػػتفادة عػػف العواعػػؿ تصػاعيـ عشػػيرب إلػػ  تػػوفير العسػػا

  الطبيعيرة عثؿ الشعس والرياح.
*تبنػػي لغػػج عععاريػػة يديػػدةا يػػتـ اسػػتمهاـ فنػػوف الععػػارة التقميديرػػة وأسػػاليبها التػػي كانػػت سػػا دة قػػديعًا فػػي قطػػر، 

الهندسػة العععاريرػة. وتتعيرػز هػذم المغػة بالعرونػة وسكبها في قالب عصرير حديث، البتكار لغة يديدة فػي عيػاؿ 
 وتحتفظ في الوقت ذاتج بروابطها عع المغة اهـر.

عشػروع ولتحقيؽ هذم العبادئ السبعج تـ استخداـ احدث وسا ؿ االتصاؿ وتكنموييا العدف الذكيػة، ويعػد  
والحيػاة الحضػرية العصػرية، التػي تسػتند إلػ   عثاؿ يقتدى بج لتطػوير نعػوذج لمعدينػة الذكيػةعشيرب قمب الدوحة 

الهويػػػػة والتػػػػراث ويعكػػػػف تبنيهػػػػا فػػػػي كػػػػؿ عكػػػػاف حػػػػوؿ 
عيعوعػػة خػػدعات عثػػؿ الػػتحكـ بدريػػة اذ يقػػدـ  .العػػالـ

تطوير البنية التحتية يساعد في خفض و حرارة العدينة 
تكمفة التشػغيؿ عسػتقبل، ععػا يسػاعد السػكاف عػثل فػي 

حػػرارة أو إغػػلؽ تحديػػد عتػػ  ينبغػػي تخفػػيض دريػػة ال
ف اهعػػر ال هعفيػػدا  اذ اف ذلػػؾ يعتبػػريهػػاز بػػالعنزؿ، 

يتعمؽ بعيرد الحصػوؿ عمػ  التكنولوييػا، بػؿ بتسػهيؿ 
 -02-شكؿ [ 06] .حياة الناس وتغيير أنعاط سموكهـ

 
 
 
 

-02-شكؿ   
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 -03-شكؿ 
 احدى عباني عدينج عصدر

 اعدينج عصدر العستداعة-6-3
، وانطمقػػػػػػت 1117ت سسػػػػػػت عدينػػػػػػة عصػػػػػػدر عػػػػػػاـ 

ععميات إنشاة العدينة في رحمة يري ػة نحػو تطػوير 
واحػػػدة عػػػف أكثػػػر العػػػدف اسػػػتداعًة فػػػي العػػػالـ. حيػػػث 
تيعػػػػع عدينػػػػػة عصػػػػػدر بػػػػيف فنػػػػػوف الععػػػػػارة العربيػػػػػة 
القديعة والتقنيات الحديثة. تستفيد العدينة عػف أشػعة 

لؿ الشػػعس إلنتػػاج الكهربػػاة النظيفػػة عحميػػًا عػػف خػػ
عحطػػػة الطاقػػػػة الشعسػػػية الكهروضػػػػو ية والعويػػػػودة 

وتضػػػػـ العدينػػػػة واحػػػػدًا عػػػػف أكبػػػػر  -03-شػػػػكؿ داخػػػػؿ العدينػػػػة. 
عيععػات العبػاني عاليػػة اهداة فػي العػػالـ لتشػكؿ بػػذلؾ عختبػرًا واقعيػػًا 

لرصد ودراسة كيفية استهلؾ وعشاركة العػوارد فػي العػدف، وبفضػؿ تصػعيعها الػذكي يػنخفض اسػتهلؾ العبػاني 
% ، ويػػػػتـ إنشػػػػاة العبػػػػاني باسػػػػتخداـ اإلسػػػػعنت عػػػػنخفض الكربػػػػوف 31فػػػػي العدينػػػػة عػػػػف الطاقػػػػة والعيػػػػام بنسػػػػبة 

 .%، باإلضافة إل  عواد أخرى ععتعدة يتـ استقداعها عف السوؽ العحمي81واهلوعنيـو الععاد تدويرم بنسبة 

 -04-شكؿ 
 عدينج عصدر حدا ؽ
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 -05-شكؿ 
 برج الرياح في عدينة عصدر

عرانيػػػة اإلعاراتيػػػة الفريػػػدة برؤيػػػة وعػػف الناحيػػػة الععرانيػػػة لمعدينػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ، تعكػػػس عدينػػة عصػػػدر الحضػػػارة الع
عع االرتكػاز عمػ  عبػدأ  -04-شكؿ عستقبمية، لتعثؿ النعوذج الديناعيكي لعدف القرف الحادي والعشريف الحديثة 

االستداعة الذي يػدخؿ فػي أبسػط عناصػر البنػاة الخاصػة بالعدينػة ليشػعؿ العػواد العسػتخدعة فػي تشػييد العبػاني، 
وطريقػػة التصػػعيـ والتوييػػج، واإلضػػاةة، وأنظعػػة تسػػخيف العيػػام وتكييػػؼ الهػػواة، والعنػػاطؽ العظممػػة والعسػػاحات 

التي تحفؿ بهػا عدينػة عصػدر. تسػتخدـ عدينػة عصػدر فػي عبانيهػا أنظعػة العفتوحة، والعرافؽ التعميعية والترفيهية 
% عػف اسػتهلؾ 43ذكية عبتكرة في استهلؾ العيام، حيث توفر التقنيات العتطورة العستخدعة في هػذم العبػاني 

% عػػف اسػػتهلؾ الكهربػػاة، عقارنػػًة بالععػػدؿ السػػا د 40العيػػام و
ي تسػػػتهمكها % عػػػف الكهربػػػاة التػػػ21فػػػي الدولػػػة، وتػػػ تي نسػػػبة 

عدينػػة عصػػدر عػػف اهلػػواح الكهروضػػو ية العثبتػػة عمػػ  سػػطوح 
% العتبقيػػة عػػف عحطػػة توليػػد 61العبػػاني، بينعػػا تػػ تي نسػػبة الػػػ 

العباني بذلؾ عم  الطاقة الشعسية في عدينة عصدر، لتحصؿ 
كعػػا يػػتـ كاعػػؿ احتياياتهػػا عػػف الكهربػػاة عػػف الطاقػػة العتيػػددة. 

% عػػػف احتيايػػػات العيػػػام الحػػػارة عػػػف طريػػػؽ لػػػواقط 64تػػػوفير 
  .حرارية عثبتة عم  سطوح العباني

بػػػرج الريػػػاح الػػػذي يعػػػزج بتنػػػاغـ كبيػػػر بػػػيف العدينػػػة  تضػػػـ كعػػػا
ويععػػؿ البػػرج  -05-شػػكؿ          عراقػػة العدينػػة وعسػػتقبمها.

وفؽ عبدأ فيزيا ي بسيط، فكمعا اشتدت سرعة الرياح فػي الطقػس 
الحػػار، أحػػس العػػرة باالنتعػػاش وازدادت قدرتػػج عمػػ  عقاوعػػة الحػػر. 

عترًا ليبرز بوضوح فػوؽ عبػاني ععهػد عصػدر التػي تحػيط بػج عػف كػؿ يانػب، يتكػوف  34يبمغ ارتفاع برج الرياح 
ًل بحيػث يشػد اهنظػار إلػ  اهعمػ . وفػي قعػة البػرج، تويػد تسػع كػوات برج الرياح عػف هيكػؿ فػوالذي عقػوس قمػي

تفتح أوتوعاتيكيًا في االتيام الذي تهػب عنػج الػريح وتغمػؽ االتياهػات اهخػرى، وذلػؾ عػف أيػؿ التقػاط أكبػر قػدر 
التيفمػوف. وبحسػب عواعػؿ دريػة   ععكػف عػف الريػاح. وعػف ثػـ ينسػاب الهػواة نحػو اهسػفؿ عبػر غشػاة عػف عػادة

عمػػ  غػرار نعػػوذج قطػػع القعػػاش   حػرارة وعسػػتوى الرطوبػػة وسػرعة الريػػاح، تععػػؿ عولػدات لمػػرذاذ فػػي قعػة البػػرجال
عف أيؿ خفض درية حػرارة الهػواة عبػر التبريػد بوسػاطة التبخػر. ويػؤدي نظػاـ التبريػد بوسػاطة  -العبممة بالعاة 

ضػفاة شػعور باالنتعػاش والراحػة.  التبخر وتنشيط حركة الهواة عند عستوى الساحة فػي خفػض دريػات الحػرارة وا 
وحت  في اهياـ التي تسكف فيها حركة الرياح، يقوـ برج الرياح بتوليد نسعات خفيفة عف خلؿ تيػار هػابط ينشػ  

بالعديد عف العستشعرات وأيهزة العراقبة، بعػا فػي  برج الرياحعف تشغيؿ رذاذ البخار في أعم  البرج. وتـ تزويد 
ت الطقػػس عثػػؿ دريػػة الحػػرارة والرطوبػػة وسػػرعة الريػػاح، إضػػافة إلػػ  أيهػػزة لقيػػاس يػػودة ذلػػؾ أدوات ليعػػع بيانػػا

  الهواة.
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 -06-شكؿ 
 عدينج عصدر الفيل العستداعج في

 -07-شكؿ 
 العنزؿ العستداـ في االعارات

 -08-شكؿ 
 االلواح الشعسية فوؽ العنزؿ

إلػػ  تحقيػػػؽ نهضػػػة ععرانيػػػة  عدينػػػة عصػػػدر تهػػدؼ
خضػػػػراة تتػػػػيح لمعػػػػدف اسػػػػتيعاب التوسػػػػع الععرانػػػػي 

 -06-شػػكؿ  السػػريع عػػع خفػػض ت ثيراتػػج السػػمبية،
وتحقػػػػػؽ أكبػػػػػر قػػػػػدر عػػػػػف الكفػػػػػاةة ب قػػػػػؿ قػػػػػدر عػػػػػف 
العوارد، فهي تستعد الكهرباة عف عصادر عتيػددة، 

سػػػػػػػتداعة، وعبػػػػػػػاني االوتضػػػػػػػعف االلتػػػػػػػزاـ بععػػػػػػػايير 
العدينة تيعع بيف التصاعيـ الذكية والعزؿ الحراري 

لخفػػض الطمػػب عمػػ  الطاقػػة والعيػػام، وعصػػععة لخفػػض 
دينػػػة خيػػػارات نقػػػؿ عػػػاـ تتػػػوفر فػػػي الع. كعػػػا اسػػػتهلؾ الطاقػػػة والعيػػػام

 [07].عتكاعمة ونظيفة، وتستخدـ العدينة الحافلت الكهربا ية
 
 البيت العستداـ بعركز عحعد بف راشد لمفضاةا-6-4

في عنطقة الخواني  بدبي، وداخؿ عركز عحعد بف راشػد 
العركز، ليكوف البيت العستداـ الذي أنتيج يقع لمفضاة، 

اهوؿ عػػف نوعػػػج الػػػذي يحقػػػؽ اكتفػػاًة ذاتيػػػًا عػػػف الطاقػػػة، 
والذي يل ـ فػي الوقػت نفسػج العنػاخ الحػار واليػاؼ فػي 

شػكؿ  .هذم العنطقة، ويعتعػد كميػًا عمػ  الطاقػة الشعسػية
-07- 

اسػػػػتهلكج عػػػػف إف الفكػػػػرة اهساسػػػػية لمبيػػػػت، تتعحػػػػور حػػػػوؿ تخفػػػػيض 
الطاقػػة، خاصػػة فػػي ععميػػة التبريػػد، بحيػػث ال يحتػػاج إلػػ  العزيػػد عػػف 

ال تتسػػػػػػػػػع عسػػػػػػػػػاحة العنػػػػػػػػػزؿ التي ألػػػػػػػػػواح الطاقػػػػػػػػػة الشعسػػػػػػػػػية
لبيػػػػػػت السػػػػػػتيعابها، وأيضػػػػػػًا تػػػػػػوفير عسػػػػػػاحات أفقيػػػػػػة داخػػػػػػؿ ا

البيػػػت يخفػػػض  -08-السػػػتخداعها فػػػي أعػػػور أخػػػرى. شػػػكؿ 
 71إلػػ   16اسػػتهلؾ الطاقػػة عقارنػػة بنظيػػرم التقميػػدي بنسػػبة 

%. أف تخفػػػػيض اسػػػػتهلؾ البيػػػػت عػػػػف الطاقػػػػة يػػػػتـ بوسػػػػا ؿ 
عتعػػػددة أولهػػػاا ضػػػعاف العػػػزؿ الحػػػراري فػػػي اليػػػدراف والنوافػػػذ، 

إف أنظعػػة البيػػت بدريػػة حػػرارة عنخفضػػة، كعػػا بحيػػث يحػػتفظ 
العػػزؿ نيحػػت فػػي الحفػػاظ عمػػ  دريػػة تبريػػد العنػػزؿ. الحػػوا ط 

تحػوؿ دوف طبقات عازلة تعنع تسرب الحرارة و  6تتسـ بويود 
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-10-شكؿ   

 عركزالشي  زايد لعمـو الصحراة

 -11-شكؿ 
 في اليدراف واالرضياتالعوازؿ 

واهرضػػيات يويػػد بهػػا أيضػػًا أربػػع طبقػػات عازلػػة  -11-شػػكؿ وصػػوؿ الضوضػػاة الخارييػػة إلػػ  داخػػؿ العنػػزؿ، 
لعنع تسرب الحرارة، عنها طبقتاف عف الخرسانة الخفيفة صديقة لمبي ة. ويعيع عواد العزؿ عحمية الصنع باستثناة 

طبيعػػػي تقميػػؿ عػػػدد اهشػػيار، بحيػػػث ال يكػػػوف الخشػػب الػػػذي يػػتـ اسػػػتيرادم عػػف غابػػػات كثيفػػة يكػػػوف فيهػػػا عػػف ال
االسػػتيراد سػػببًا فػػي تغكػػؿ الغابػػات، وعػػف ثػػـ زيػػادة خطػػر التغيػػر العنػػاخي. تويػػد ب رضػػية البيػػت شػػبكة عػػف العيػػام 

التػي العبردة لتقميؿ الضغط عم  نظاـ التبريد، والعوازؿ العويودة في اهرضية تحفظ برودة شبكة أنابيب العيام، 
تتيج إل  أنظعة تبريد الهواة، وأيضًا إل  عراوح لنشر الهػواة البػارد. البيػت يسػتهمؾ عػف الطاقػة ربػع عػا يسػتهمكج 

دريػة  31بيت عادي بنفس العساحة تقريبًا. ويتـ تخفيض درية حرارة الهواة الخاريي الذي يسػحبج العنػزؿ عػف 
  . رة والرطوبة وثاني أكسيد الكربوفتر، وتتوفر لدى البيت أنظعة لقياس الحرادرية بعد تنقيتج في فل 14إل  

لتػر عػف  6111وبخصوص تػدوير العيػام، وترشػيد اسػتخداعها، يحصػؿ البيػت العسػتداـ عػف أنظعػة التبريػد عمػ  
يتهػػػا العيػػػام يوعيػػػًا عػػػف خػػػلؿ ععميػػػات التكثيػػػؼ وتسػػػتخدـ فػػػي الػػػري واالسػػػتععاؿ العنزلػػػي، ويعكػػػف تخزينهػػػا وتنق

واسػػػػػتخداعها عػػػػػرة أخػػػػػرى. وبالنسػػػػػبة لمنفايػػػػػات التػػػػػي 
ينتيها العنزؿ، فعف العقرر تدويرها كػي تتحػوؿ إلػ  

 [08].سعاد عضوي يستخدـ في الزراعة
 
 عركز الشي  زايد لعمـو الصحراةا-6-5

عبنػػػػ  عركػػػػز الشػػػػي  زايػػػػد لعمػػػػـو الصػػػػحراة والكػػػػا ف 
أوؿ عبنػػ  فػػي وهػو داخػؿ حديقػػة الحيوانػات بػػالعيف، 

وترشػػػػيد اسػػػػتهلؾ عػػػػف حيػػػػث الحفػػػػاظ عمػػػػ  البي ػػػػة  الدولػػػػة 
 -10-شكؿ  الطاقة والعوارد.

طوابػػؽ، لكػػف عنػػدعا  6يتكػػوف العبنػػ  عػػف 
تتنقػػػػؿ بينهػػػػا تشػػػػعر ك نػػػػؾ فػػػػي عنشػػػػ ة عػػػػف 
طابؽ واحد، ثلثة عستويات تحػت اهرض 
وأربعة عسػتويات عمويػة، وبهػذم الطريقػة ال 
يحتػػػػػاج العبنػػػػػ  لطاقػػػػػة كبيػػػػػرة فػػػػػي ععميػػػػػة 
التبريػػػػػد، هف الهػػػػػواة ينسػػػػػاب فػػػػػي العكػػػػػاف 

الرخػػػػػاـ العسػػػػػتخدـ فػػػػػي  كعػػػػػا افبسػػػػػهولة. 
عركػػػػز تػػػػـ اسػػػػتيرادم عػػػػف عصػػػػادر قريبػػػػة يػػػػدًا عػػػػف عنطقػػػػة أرضػػػػيات ال

اإلنشاة بحيث ال يتـ استهلؾ العزيد عف الطاقة في ععمية النقػؿ، عػا 
إف  كعػػايعػػزز فكػػرة وععػػايير االسػػتداعة خاصػػة عػػا يتعمػػؽ ببنػػد النقػػؿ. 
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-12-شكؿ   

 الشبابيؾ عوقعها وحيعها 

-11-شكؿ   

 احواض العيام داخؿ العبن 

-13- شكؿ  

 االلواح الشعسية عنحوتج عع االسطح

اهسػطح الخارييػػة تػػـ كسػػوتها ب حيػػار فاتحػػة المػػوف كػػي 
تعكػػػس الحػػػرارة وتحػػػد عػػػف انتقالهػػػا إلػػػ  الػػػداخؿ، سػػػطوح 
الحػػػوا ط الداخميػػػة تتسػػػـ بالخشػػػونة لعنػػػع تكػػػوف الصػػػدى، 
وتػػػـ اسػػػتخداـ عػػػواد عازلػػػة لمصػػػوت فػػػي حػػػوا ط العبنػػػ  
كذلؾ. واإلضاةة العستخدعة فػي اإلنػارة هػي إضػاةة عػف 

اهقػػػػؿ اسػػػػتهلكًا « ليػػػػد»نػػػػوع الثنا يػػػػات الباعثػػػػة لمضػػػػوة 
تـ  -11-شكؿعيام داخؿ العبن ، لمطاقة وتويد أحواض

تصػػعيعها بحيػػث تضػػفي لعسػػة يعاليػػة وفػػي الوقػػت نفسػػج 
وهػي عرتبطػة بشػبكة أنابيػب  -الحريػؽ -تستخدـ في حػاالت الطػوارئ 

الحريػػػؽ العنتشػػػرة فػػػي كػػػؿ أريػػػاة العركػػػز. النوافػػػذ عوزعػػػة فػػػي ينبػػػات 
  .العبن  لضعاف االستفادة القصوى عف اإلنارة الطبيعية نهاراً 

عوقع العركػػز واتياهػػج، حيػػث تعػػت تػػـ اختيػػار فػػي البدايػػة 
عراعػػػاة أف يكػػػوف اتيػػػام العبنػػػ  هػػػو اهفضػػػؿ عػػػف حيػػػث 
دريػػػة االسػػػتفادة عػػػف ضػػػوة الشػػػعس وفػػػي الوقػػػت نفسػػػج 

لمحػػد عػػف اسػػتهلؾ  اضػػؼ الػػ  ذلػػؾ تقميػػؿ دريػػة الحػػرارة
الطاقػػة العسػػتخدعة فػػي اإلنػػارة والحػػد عػػف تسػػرب الحػػرارة 

فػ ف العركػػز  -12-شػكؿ عػف خػارج العبنػ  إلػ  داخمػج. 
يبػػدو عغروسػػًا داخػػؿ اهرض، فهنػػاؾ طوابػػؽ ثلثػػة تحػػت 

اهرض لعنػػع تسػػرب الحػػرارة إلػػ  داخػػؿ العبنػػ ، وعػػف ثػػـ تقميػػؿ كعيػػة 
ريػػد عاديػػة عػػف خػػلؿ عبػػردات الطاقػػة اللزعػػة لتبريػػدم. وهنػػاؾ دورة تب

عيػػام تعتعػػد عمػػ  تقنيػػة العيػػاؿ العغناطيسػػي التػػي تقػػـو بتقميػػؿ 
 -الكوعبروسورات-االحتكاؾ داخؿ الضواغط 

% عػػػف إيعػػػالي اسػػػتهلؾ الطاقػػػة فػػػي أي عبنػػػ  51وبعػػػا أف 
عػػػادة عػػػا تكػػػوف عػػػف نصػػػيب ععميػػػة التبريػػػد، فعػػػف الضػػػروري 

م الععميػػػػػة، التركيػػػػز عمػػػػ  ترشػػػػيد اسػػػػتهلؾ الطاقػػػػة أثنػػػػاة هػػػػذ
وضػػػعف هػػػذا اإلطػػػار، هنػػػاؾ دورة غيػػػر تقميديػػػة لمتبريػػػد داخػػػؿ 

فهناؾ عزرعة ألواح شعسية ، العركز تعتعد عم  أشعة الشعس
عتػػر عربػػع تقػػـو بتػػوفير  0311خػػارج العبنػػ  تعتػػد عمػػ  عسػػاحة 

 .العيام الساخنة العطموبة داخؿ العبن  كيزة عف ععمية التبريد
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العبن ، ف ف الهواة النقي يػتـ سػحبج عػف خػارج العبنػ  إلػ  داخمػج كػي يػتـ ضػعاف وبخصوص دورة الهواة داخؿ 
% كػؿ سػاعة، وععميػة نقػؿ الهػواة وتعريػرم تحػت أرضػية عبنػ  العركػز 11إلػ   04تيديد الهواة الداخمي بنسبة 

و استهلؾ دريات ع وية عقارنة بحرارتج اهصمية خارج العبن ، دوف أي حاية إل  ععمية تبريد أ 7تيعمج يفقد 
رارة اهرض تحػت العبنػ  حػ الطاقة، فقط عف طريؽ ععمية التبادؿ الحراري بيف الهواة القػادـ عػف الخػارج ودريػة

  .درية ع وية، وهذم التقنية تستخدـ في اإلعارات هوؿ عرة 13التي عادة عا تكوف 
عبنػ ، وفػي حالػة ارتفػاع والحػرارة داخػؿ ال CO2 كعػا تويػد حساسػات لقيػاس عسػتوى غػاز ثػاني أكسػيد الكربػوف

نسبة هذا الغاز في الهػواة الػداخمي نتييػة ويػود أعػداد كبيػرة عػف الػزوار عػثًل، تقػوـ أيهػزة إدارة العبنػ  ب عطػاة 
إلػ  ععػدالتها الطبيعيػة عػرة  CO2 أواعر لعراوح ض  الهواة النقي لزيادة وتيرة الضػ ، وعػف ثػـ إعػادة عسػتويات

يػػام، فتػػتـ عػػف خػػلؿ ألػػواح الطاقػػة الشعسػػية العويػػودة خػػارج العبنػػ ، وهنػػاؾ أخػػرى. وبالنسػػبة لععميػػة تسػػخيف الع
% عف طاقػة العبنػ ، وتعتػد 01وهي تقـو ب نتاج  -13-شكؿ ألواح شعسية ضو ية، هي عويودة أعم  العبن ،

 عتر عربع.  0011هذم اهلواح الضو ية عم  عساحة 
اسػػتهلكها فػػي العغاسػػؿ وأعػػاكف االسػػتحعاـ تػػتـ إعػػادة وعػػف تػػدوير العيػػام فػػي العبنػػ ، فػػ ف كػػؿ العيػػام التػػي يػػتـ 

تدويرها داخؿ العبن  ويتـ ضخها في أبراج التبريد، والعيام العستخدعة في ععميػات صػرؼ العػراحيض هػي عيػام 
ععاد تدويرها وععاليتها، كعا أف نظاـ الصرؼ يعتعد عم  فكرة تفريغ الهواة وهي التقنية نفسػها العسػتخدعة فػي 

لترات يػتـ  5ا رات، ووفؽ هذم التقنية يتـ استهلؾ لتر عاة واحد فقط في كؿ ععمية صرؼ عقابؿ عراحيض الط
اسػػتهلكها فػػي العػػراحيض العاديػػة، عمعػػًا بػػ ف لتػػر العيػػام العسػػتخدـ فػػي كػػؿ عػػرة هػػو عػػف عيػػام الصػػرؼ الصػػحي 

 [11].الععاد تدويرها أصلً 
 

 االستنتاجات
هػي احػد العقوعػات االساسػية الي عيتعػع وعػف غيػر الصػحيح اهعالهػا  -التقميديػةالععػارة –التراث العععاري -0

 او تياوزها الننا بذلؾ نفقد هوية العيتعع وتعيزة عف باقي الحضارات.
ييػػػب العوازنػػػة بػػػيف العاديػػػات )التطػػػور العمعػػػي والتكنمػػػويي( وبػػػيف الععنويػػػات فػػػي حيػػػاة االنسػػػاف وسػػػموكج -1

 .واحتياياتج الععنوية والعاطفية
الععارة العستداعج هي خمػؽ عبنػ  عتوافػؽ بي يػا عػع عػا يحيطػج ويمبػي حايػات االنسػاف العاديػة والععنويػة عػع -2

 الحفاظ عم  العواد والعوارد الطبيعية والحد عف التموث البي ي.
 االستداعج عنه  سياسي فهو يعثؿ ثقافة وسموؾ انساني فهو عرتبط بالوعي العيتععي الذي ييب اف يتبناها-3

 العيتعع كاسموب حياة.



تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية ؤتمر م                                                                8102نيسان   
 

003 
 

الععػػػارة االسػػػلعية هػػػي ععػػػارة عسػػػتداعة باتباعهػػػا عبػػػادئ الػػػديف الحنيػػػؼ والسػػػنج النبويػػػة فػػػي عػػػدـ االسػػػراؼ -4
والتبػػػذير وعػػػدـ االضػػػرار بػػػاالخريف..ال  عػػػف عبػػػادئ الػػػديف الحنيػػػؼ والتػػػي تعتبػػػر اهػػػـ اهػػػداؼ وسػػػعات الععػػػارة 

 العستداعة.
والتكنمػويي بطريقػة ذكيػة النتػاج ععػارة تتسػـ باالسػتداعج وعراعػاة البي ػة ععكف االسػتفادة عػف التطػور العمعػي -5

 وفي نفس الوقت عتعاشية عع الععارة التقميدية لمعنطقة.
ييػػب اسػػتغلؿ العػػوارد البي يػػة العحيطػػة بػػالعبن  لمتقميػػؿ عػػف اسػػتهلؾ الطاقػػة وتػػوفير العػػواد االوليػػة اللزعػػة -6

 تصادية الخاصة بالنقؿ.لمبناة كعا انها تقمؿ عف الكمفة االق
استخداـ تطبيقات الععارة التقميدية باسموب تقني تكنمويي ذكي يخمػؽ لنػا ععػارة ععاصػرة عسػتداعج عتعاشػية  -7

عػع الععػػارة التقميديػػة لمعنطقػػة، كاسػتخداـ ابػػراج الريػػاح، واليػػدراف العازلػة، العيػػام والعسػػطحات الخضػػراة، وغيرهػػا 
 عف التطبيقات االخرى.

 
 

 المصادر
التيػػػػػػاني،  لععػػػػػػودي،  االسػػػػػػتداعة فػػػػػػي الععػػػػػػارة الصػػػػػػحراوية ، ياععػػػػػػة اليزا ػػػػػػر، عيمػػػػػػة العمػػػػػػـو االنسػػػػػػانية  -0

 وااليتعاعية، عدد خاص بالعمتق  الدولي لتحوالت العدينج الصحراوية.
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