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 التنمية العمرانية وأثر استخدام التكنىلىجيا يف استدامتها

 )إمكانية تطبيقها يف مدينة النجف األشرف(
 بثينة طالل قحطان .م.مخطط                                        بع                       ـمحمد جواد عباس ش .أ.م.د 

 دائرة التنمية االقليمية والمحلية/وزارة التخطيط                               / كلية اآلداب                     جامعة الكوفة 

 ممخص البحث

يؤدي ان المباني المستدامة جزء من العممية التخطيطية والتصميمية وتتضمن تحقيق التصميم المناسب الذي 
الغرض الوظيفي المطموب، فضال عن التوجيو المناسب لممباني والواجيات واالستغالل االمثل لضوء الشمس، 
والظل والرياح والتخفيف قد االمكان من الضجيج، والتي بدورىا تؤدي الى تقميل الطاقة المصروفة في المباني ومن 

البناء المستدامة يمكن ان تحافظ عمى قيم اقتصادية وبيئية  ثم تؤثر عمى التنمية العمرانية المستدامة، حيث ان مواد
واجتماعية. ومنظومة الطاقة التي تستعمل الواح الطاقة الشمسية التي بدورىا تقوم بتوليد الطاقة الكيربائية من 

ات الطاقة الشمسية.. ومنظومة التيوية والتكييف وىي من اىم العوامل المساعدة في التغمب عمى تركيز المموث
باليواء، وتمثل احد اركان االستدامة في التنمية العمرانية، فضال عن منظومات التدفئة والتبريد من الوسائل 

 التكنولوجية الحديثة.

والخدمات المجتمعية وعناصر  ويقصد بالتنمية العمرانية االرتقاء بالبيئة وتوفير االحتياجات األساسية لمسكن والعمل
المكان وضوابط القيم االجتماعية والثقافية والموارد  األساسية وذلك في إطار محدداتاالتصال وشبكات البنية 

الطبيعية أو إىدار مواردىا. أما التكنولوجيا فإنيا تؤدي دورا اساسيا في العمارة  المحدودة دون التصادم مع البيئة
ن تدرك اال من خالل استعماليا، ليس لوجيا لو الجديدة المتكيفة مع البيئة، حيث ان القوة الكامنة في ىذه التكن

ألغراض صنع الشكل فقط مع المدى الكمي لمتصميم البيئي كما يتم االن، وانما كأداة لمتكامل وانتاج البناء 
واستعمالو. وبذلك فأن االبنية الذكية ىي التي تجمع بين االبنية الذكية )بما تتضمنو من تكنولوجيا( وبين االبنية 

الثقافي من  -افقيا مع البيئة ومحاولتيا الحفاظ عمييا( بعالقات تكاممية لتحقيق التكامل البيئي االيكولوجية )بتو 
 خالل التكامل بين المنظومات االيكولوجية لممبنى مع منظوماتو التكنولوجية.

Abstract 

Sustainable buildings are part of the planning and design process and include the 
achievement of appropriate design Which performs the required functional purpose, as 
well as proper orientation of buildings and facades and optimal exploitation of sunlight, 



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                                  8102نيسان  
 

 

05 
 

shade Wind and mitigation have the potential of noise, which in turn leads to reduced 
energy expenditure in buildings and thus affect sustainable urban development, as 
sustainable building materials can maintain economic and environmental values And 
social issues. And the energy system that uses solar panels which in turn generate 
electricity from solar energ. Ventilation system and air conditioning is one of the most 
important factors in overcoming the concentration of air pollutants, and one of the 
pillars of sustainability in urban development, as well as heating and cooling systems 
of modern technology Urban development is intended to improve the environment and 
provide the basic needs of housing, work, community services, communication 
elements and infrastructure networks within the context of place determinants and 
social and cultural values and limited resources without colliding with the natural 
environment or wasting its resources. Technology plays a key role in new architecture 
adapted to the environment. The power of this technology will only be realized through 
its use, not only for the purposes of shape formation, but also as a tool for integration, 
production and use of construction Thus, smart buildings combine intelligent buildings 
(including technology) and eco-structures (in keeping with the environment and their 
attempt to preserve them) with complementary relationships to achieve ecological-
cultural integration through the integration of the building's ecosystems with its 

technological systems. 

 المقدمة:

ستدامتيا من خالل  تسعى المجتمعات  توفير االعتماد عمى الطاقة المتجددة و الحديثة الى التنمية العمرانية وا 
من إستخدام متطمبات العيش الرغيد ورفاىية السكان ومواكبة التطّور الحاصل  وتحقيق األساسيةالخدمات 

ن عممية .قطاع العمرانيفي الالتكنولوجيا المتقدمة  توفير االحتياجات األساسية يتطمب  قطاع العمرانياالرتقاء بال وا 
المكان وضوابط القيم االجتماعية والموارد  مقومات بحسبوالبنى االرتكازية وشبكات والخدمات  لمسكن والعمل

. أما التكنولوجيا فإنيا تؤدي دورا اساسيا في العمارة الجديدة المتكيفة مع البيئة، حيث ان القوة الكامنة في توفرةالم
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صنع الشكل فقط مع المدى الكمي لمتصميم البيئي لوجيا لن تدرك اال من خالل استعماليا، ليس ألغراض و ىذه التكن
كما يتم االن، وانما كأداة لمتكامل وانتاج البناء واستعمالو. وبذلك فأن االبنية الذكية ىي التي تجمع بين االبنية 

عالقات الذكية )بما تتضمنو من تكنولوجيا( وبين االبنية االيكولوجية )بتوافقيا مع البيئة ومحاولتيا الحفاظ عمييا( ب
الثقافي من خالل التكامل بين المنظومات االيكولوجية لممبنى مع منظوماتو  -تكاممية لتحقيق التكامل البيئي 

 التكنولوجية.

ستثمارىا في التنمية العمرانية وتحقيق اإلستدامة، ال سيما في التنمية  ـ مشكمة البحث: قمة إستخدام التكنولوجيا وا 
 ة النجف االشرف.العمرانية المستدامة في مدين

مكانية إستثمارىا في إستدامتيا من خالل  ـ فرضية البحث: إلستخدام التكنولوجيا أىمية كبيرة في التنمية العمرانية وا 
 تطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة والطاقة المتجددة.

قة المتجددة في مجال ييدف البحث الى تسميط الضوء الى استخدامات التكنولوجيا الحديثة والطاـ هدف البحث: 
 التنمية العمرانية لتحقيق االستدامة في المدن ومحاولة تطبيقيا في مدينة النجف االشرف.

( الحديثة تضمن البحث اربعة مباحث تناول االول منيا )التنمية العمرانية المستدامة والتكنولوجيا ـ هيكمية البحث:
والمبحث الثاني )تجارب عالمية في مجال التنمية العمرانية المستدامة( اما المبحث الثالث )التنمية العمرانية 
المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة( والمبحث الرابع )إمكانية تطبيق التنمية العمرانية المستدامة في مدينة النجف 

  االشرف( واستنتاجات وتوصيات ثم قائمة بالمصادر.

ومن اجل الوصول الى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة فال بد من وضع المخططات العمرانية المستدامة، والسياسات 
التخطيطية المستدامة، والتي تشمل دراسة الموضع والموقع، كذلك يجب ان تدرس نمط االبنية واستعماالتيا ونوعية 

ة المستدامة، وفي ىذا المجال يجب ان تأخذ االستراتيجية رؤيا االبنية المراد انشاؤىا وفق توجيات التنمية العمراني
 طويمة االمد وتأخذ بالحسبان االحتياجات االساسية جميعًا.

 المبحث االول

 الحديثة التنمية العمرانية المستدامة والتكنولوجيا

وتوفير االحتياجات األساسية  يقصد بالتنمية العمرانية االرتقاء بالبيئة :مفهومها وأهميتها التنمية العمرانية 1111
المكان  والخدمات المجتمعية وعناصر االتصال وشبكات البنية األساسية وذلك في إطار محددات لمسكن والعمل

وترجع  الطبيعية أو إىدار مواردىا. وضوابط القيم االجتماعية والثقافية والموارد المحدودة دون التصادم مع البيئة
االستثمارات إضافة إلي أنيا تستحوذ عمي  مرانية إلي كونيا تحتل المرتبة األولي في حجمأىمية ومكانة التنمية الع
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أيضا من كونيا المحرك الرئيسي لكثير من األنشطة االقتصادية  اىتمام كبير داخل المجتمع. كما تأتي أىميتيا
 (ٗٔ،صٕٙٓٓ) الوكيل،األخرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.

تكمن اىمية التنمية العمرانية الى االرتقاء بالمجتمعات العمرانية القائمة، واالستفادة من االمكانات المتاحة لمواكبة و 
التطورات الحضرية، وارساء اسس التقدم التكنموجي لتييئة متطمبات السكان وفق العناصر التخطيطية، اي انيا تيدف 

 (ٗ،صٕ٘ٓٓمن خالل:)ىشام واخرون،تمعات القائمة لتجديد الحضري لممجالى االرتقاء الحضري وا

 تحسين شبكات البنى التحتية االساسية والطرق. .ٔ
 تحسين كافة الخدمات المجتمعية والعامة. .ٕ
 تطوير البيئة الحضرية، والتي تتمثل بالتشكيالت البنائية وتحسين مواقعيا. .ٖ
 استيعاب معدالت النمو السكاني الحضري الحالي والمستقبمي. .ٗ
 في النمو العمراني المستقبمي من خالل: تنمية محاور عمرانية جديدة وتنمية اقطاب نمو ثانوية. التحكم .٘
رصد وتحسين المستوى المعيشي لمفرد بين الكفاية والترميم وتوفير )السكن المالئم، الخدمات بأنواعيا  .ٙ

 ومقاطعتيا مع خطط الوزارات المعنية، ايجاد فرص عمل ، تحسين الواقع البيئي(
التوجيات الحديثة لمتنمية العمرانية، تيدف الى تحسين الوضع البيئي الى جانب االقتصادي واالجتماعي،  .ٚ

، ولضمان تحقيق الكمف وتحقيق الراحة إلدامتووتصحيح استغالل الموارد وتقميل استنزافيا، بما يخدم العمران 
 .لإلنسان

 :في التنمية العمرانية واهميتهاوخصائصها مفهومها  لوجياو التكن1 211

يمكن تعريف التكنولوجيا بتعاريف مختمفة طبقا لوصف الفعل الذي تعرف بو  1 مفهوم التكنولوجيا:11 12 1
 التكنولوجيا ووفقا لمغرض المرجو من التعريف إال أن معظم التعاريف تنظر الى التكنولوجيا بأنيا:

األدوات والوسائل المادية والتنظيمية واإلدارية والمعنوية مجموعة المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة و  -أ
المستخدمة ألداء عمل ووظيفة في مجال الحياة اليومية إلشباع الحاجة المادية والمعنوية سواء كانت عمى مستوى 

 الفرد أم المجتمع. 
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سان مجابية بيئتو الطبيعية وتعرف بأنيا الكل شديد التنوع من المعارف والوسائل والسبل التي يستطيع بيا اإلن -ب
والسيطرة عمييا. وتتحد كينونة اإلنسان من تأثيرات الفعل ورد الفعل بينو وبين الطبيعة وتؤلف مجموعة ردود األفعال 

 (ٔٔ،صٕٗٓٓ)النصراوي،ىذه أمام الطبيعة مفيومًا لمتكنولوجيا.

ن الوعي اإلنساني يأتي مصاحبًا لمتكنولوجيا والذي يكون بشكل و  ممارسة عفوية في بادئ األمر، وأيًا كان نوع ا 
 :الممارسات التي يؤدييا اإلنسان في سموكو وعالقتو مع التكنولوجيا فيو يقصد واحدًا أو أكثر من األغراض التالية

 عممية التوافق مع البيئة )التوافق(.-أ 

التكامل عند التعامل المباشر مع  محاولة اإلنسان أن يبني عالما مصغرًا ضمن العالم الطبيعي مؤشرا نوع من-ب 
 العالم الطبيعي )التكامل(.

 تعاممو مع البيئة من خالل منظار تحويمي لمرغبات إلى واقع )تحويل(. -ج 

نجد من خالل ىذه التعاريف أن مفيوم التكنولوجيا فيو نوع من الفن والفعل والعمل وىي جميعًا تشترك في ممارسة 
حويل األفكار والرغبات إلى واقع وىي تكاد تكون صورة مقارنة لمفيوم العمارة في اإلنسان لدعم موقف واضح في ت

عممية تحويل الفكر إلى واقع كما نجد إن اإلنسان في عالقتو مع التكنولوجيا يتمحور في ثالث حاجات أساسية ىي 
  حاجة توافقية أو تكاممية أو تحويمية مع البيئة.

متعددة منيا ما ىو أساسي في خصائصيا وخصائص التكنولوجيا صفات  كتمتم خصائص التكنولوجيا: 121 12 1
 (ٕٔ،صٕٗٓٓ)النصراوي، ومنيا ما ىو مكتسب من وىي:

 ارتباط التكنولوجيا بجوانب الفكر ومالزمتو إياه.: االرتباطية-أ 

 وىي قدرتيا عمى إحداث حالة التغير والتوافق في بنية اإلنسان والتوسط بين الرغبات والواقع. :التحويمية-ب 

 بانتياجيا المنطق الذي ىو أداة لالبتعاد عن الخطأ في معظم مراحل عمميا. :الموضوعية-ج 

 تمتمك صفة الكشف واالستحضار لألحداث.: التنبؤ-د 

 تسبتيا التكنولوجيا خالل فترة متقدمة من الوعي.وىي من الصفات التي اك :االستقاللية-ىـ 
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وىي إحدى الصفات المرتبطة بالتكرار لمكل والجزء، فالتكرار الكمي لمفعل التكنولوجي ىو اإلعادة لكل  :اآللية-و 
نتاج مماثالت  المنظومات لممكونة الرئيسية والثانوية، في حين إن التكرار الجزئي ىو اإلعادة لجزء المنظومة وا 

 (. ٕ٘ٔ،صٕٔٓٓلعمي واإلمام،ائية تمعب دورا ميما في تحديث النظام)جز 

في العمارة الجديدة والمتكيفة مع  اساسياً  لوجيا دوراً و التكنتؤدي  1 أهمية التكنولوجية في التنمية العمرانية:13 12 1
الغراض صنع الشكل فقط  لوجيا لن تدرك اال من خالل استعماليا، ليسو البيئة، حيث ان القوة الكامنة في ىذه التكن

 (ٓٗ،صٕٗٔٓ)سالمة،مع المدى الكمي لمتصميم البيئي كما يتم االن، وانما كأداة لمتكامل وانتاج البناء واستعمالو.
لوجيا( وبين االبنية االيكولوجية و وبذلك فأن االبنية الذكية ىي التي تجمع بين االبنية الذكية )بما تتضمنو من تكن

الثقافي من خالل التكامل  -محاولتيا الحفاظ عمييا( بعالقات تكاممية لتحقيق التكامل البيئي )بتوافقيا مع البيئة و 
 بين المنظومات االيكولوجية لممبنى مع منظوماتو التكنموجية، وبذلك فأنيا تقوم عمى ثالث مقومات اساسية ىي:

 بين المنظومات االيكولوجية لممبنى مع منظوماتو التكامل، م البيئي )االيكولوجيا(المقوّ ، لوجيا(و م التقني )التكنالمقوّ )
 لوجية(.و التكن

 التنمية المستدامة واهميتها وسبل تحقيقها في الوظائف العمرانية: 131 1

ان التنمية المستدامة بمعناىا الشامل ىي التنمية التي تيتم ببيئة االنسان 1 مفهوم التنمية المستدامة: 11 13 1
يمكن ان تتحقق بدون خطط تنموية واستراتيجيات تمكنيا من تحقيق مبادئيا االساسية، حيث ان االستدامة ال 

بالشمولية وبعضيا تعرف من منظور  وىنالك العديد من التعريفات الخاصة بالتنمية المستدامة، بعضيا يتصف
 اإليكولوجية تغيير اجتماعي اقتصادي إيجابي ال يغفل النظم بانياالتنمية المستدامة يا تعريف محدد ومن

تخطيط ودراسات  واالجتماعية التي تقوم عمييا المجتمعات ويتطمب تحقيقيا بنجاح سياسة متكاممة وأساليب
تؤثر عمييم من خالل حكوماتيم وأنشطتيم  اجتماعية، كما تعتمد حيويتيا السياسة عمي التأييد الكامل لمناس الذين

 (.ٖص ،ٕٗٔٓ)السمق،الخاصة

 (٘ٔ،صٕٙٓٓتكمن اىمية التنمية المستدامة في تحقيق: )الوكيل،1 أهمية التنمية المستدامة: 12 13 1

األمان االقتصادي ويتمثل في إنعاش االقتصاد المحمي واإلقميمي وخمق فرص عمالة، والعدالة االقتصادية والنظرة  . أ
 عدة أجيال متتابعة.لممكاسب، مع مراعاة ذلك بالنسبة ل بعيدة المدى وليست قصيرة المدى
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التوافق مع البيئة، ويتمثل في الحياة في نطاق الحدود البيئية وحماية الموارد الطبيعية، واالستيالك المسئول  . ب
عادة التدوير واالستخدام.  لمموارد، وا 

العدالة االجتماعية وتعني حق جميع فئات المجتمع في التمتع بمستوي مناسب من الخدمات والمرافق والحياة  . ت
 شكل عام.ب
 خدم البشرية حاضراً لتالمأمول تحقيقيا ب ابعاد التنمية المستدامة مثلتتابعاد التنمية المستدامة:  131 13 1

 ثالثة أبعاد رئيسية وىي:ب، ومستقبالً 
تيدف التنمية المستدامة إلى تحقيق عدد من األىداف البيئية، من بينيا االستخدام  :البعد البيئي )االيكولوجي( . أ

لمموارد القابمة لمنضوب، لترك بيئة مماثمة لألجيال القادمة، لعدم وجود بدائل لتمك الموارد، ومراعاة القدرة  الرشيد
المحدودة لمبيئة عمى استيعاب النفايات، مع التحديد الدقيق لمكمية التي ينبغي استخداميا من كل مورد من تمك 

 الموارد.
النسبة لمبمدان الغنية إلى إجراء تخفيضات متواصمة في مستويات تيدف التنمية المستدامة ب البعد االقتصادي: . ب

استيالك الطاقة والموارد الطبيعية، التي تصل إلى أضعاف أضعافيا في الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة. 
 مرة. ٖٖفاستيالك الطاقة المستخرجة من النفط والغاز والفحم في الواليات المتحدة أعمى منو في اليند بـ 

إّن عممية التنمية المستدامة تتضمن تنمية بشرية تيدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية  البعد االجتماعي: . ت
والتعميم، فضاًل عن مشاركة المجتمعات في صنع القرارات التنموية التي تؤثر في حياتيم، باإلضافة إلى عنصر 

عون لمقطاعات االقتصادية غير الرسمية، وتحسين فرص وتيدف التنمية إلى تقديم ال العدالة أو اإلنصاف والمساواة.
 .التعميم، والرعاية الصحية بالنسبة لممرأة

 في الوظائف العمرانية: سبل تحقيق التنمية المستدامة1 14 13 1

من اجل الوصول الى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة فال بد من وضع المخططات العمرانية المستدامة، والسياسات 
التخطيطية المستدامة، والتي تشمل دراسة الموضع والموقع، كذلك يجب ان تدرس نمط االبنية واستعماالتيا ونوعية 
االبنية المراد انشاؤىا وفق توجيات التنمية العمرانية المستدامة، وفي ىذا المجال يجب ان تأخد االستراتيجية رؤيا 

فعمى سبيل المثال فأن استراتيجية التنمية العمرانية  ة جميعا.طويمة االمد وتأخد بالحسبان االحتياجات االساسي
المستدامة في المممكة المتحدة، تسعى الى تأمين السكن المالئم والمستدام العداد السكان المتزايدة، فتم اقتراح اعادة 
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شاء الكثير من التأىيل لمناطق عمرانية منظمة  وذلك من اجل زيادة معدل الكثافة السكانية فييا، فضال عن ان
 المجمعات السكنية المستدامة في مناطق التوسع المخططة.

البد من اخذ التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية بالحسبان، كما ان ىذه الستراتيجية البد ان تأخذ ببالغ  عموماً 
 . ني، الطاقة(االىمية عدة قضايا وىي: )الموقع، المساحة، الموضع، الكثافة، المناخ، نوعية المبا

 المبحث الثاني

 تجارب عالمية في مجال التنمية العمرانية المستدامة

إزداد اإلىتمام في التنمية العمرانية المستدامة إىتمامًا كبيرًا في الدول المتقدمة وحتى في  الدول النامية لموصول الى بيئة 
الحياة االجتماعية.  المتوازن مع المنظومة الطبيعية في ضوءعمرانية مستدامة تتوافق مع البيئة المحمية، وتحقق التفاعل 

نحاول في مبحثنا لتسميط الضوء عمى تجارب ناجحة في مجال التنمية العمرانية المستدامة وقد إستخدمت فييا 
بة تجربة مدينة )مصدر( االماراتية وتجر بعض التجارب العالمية منيا صر عمى تالتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وسنق

 .وغيرىا مدينة )أوسمو( النرويجية

 :االمارتية )مصدر(مدينة 1 تجربة 11 2
وتعد اول مدينة خالية من الكربون والنفايات في  في االمارات العربية المتحدة، تقع مدينة مصدر في امارة ابو ظبي

( ٓٓٓٓ٘(نسمة ضمن الجزء السكني و )ٓٓٓٓٗ( ىيكتار ويبمغ عدد سكانيا حوالي )ٓٓٚالعالم، حيث تشغل مساحة )
وتتميز المدينة بعدة خصائص منيا شوارعيا الضيقة والتي تشبو الى حد كبير ازقة المدن  نسمة ضمن منطقة االعمال.

التقميدية، واستخدام التظميل بواسطة االشجار ضمن االزقة، الكثافة العالية لمسكان، ووجود المساحات المفتوحة العربية 
المخصصة كمناطق عامة لمسكان، ووجود االستعماالت كافة لخدمة المدينة ضمنيا فيي مدينة مكتفية ذاتيا فضال عن 

ولمسافات قريبة اذ صممت عمى اساس مبادئ المدن العربية امكانية المشي سيرا والوصول الى كافة الخدمات بسيولة 
 (ٔشكل ) التقميدية لكن بأساليب حديثة.

 
 Wagle G. ,2014,p22)) :المصدر  1(مصدر)صورة جوية توضح مدينة ( 1شكل رقم )
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مبادئ تساعد بالنظم المستدامة الكاممة والتي تعتمد عمى الطاقة الشمسية، وتأتي ىذه النظم ضمن المدينة  وتعمل
وتتألف ، عمى ان تتسع حصة الفرد الواحد من الموارد الطبيعية )كمساحة المناطق الخضراء والسكن والخدمات(

المدينة من محطات ومواقع تعمل بالطاقة المتجددة حيث تحتوي عمى )منطقة ابحاث، منطقة تجارية، صناعات 
وحققت المدينة مكاسب بيئية عن ومناطق ترفييية( خفيفة، منطقة معاىد، خدمات ثقافية، سكن، مناطق خضراء 

طريق انظمتيا الفعالة وبطاقات متجددة في: طرق وانظمة البناء واالنشاء، النقل واالتصاالت، ادارة ذكية لممواد 
 (ٙ-ٗ)، واالضاءة. حيث يبمغ اقصى ارتفاع لممباني السكنية ة التيويةموانظ ة، الشكل والتوجيو،واليياكل االنشائي

(م ثم الفرعية ٕٔ(م ثم يميو )ٕ٘ابق وتتفرع الشوارع ضمن تدرج ىرمي اذ يبمغ عرض الشارع المركزي العام )طو 
ومن مميزات العمرانية والخصائص التخطيطية لمدينة مصدر  (م وىي مخصصة لمسيارات.ٛ)

  )www.masdarcity.ae(.ىي:

وتخضع مدينة مصدر الحدث اساليب استغالل الطاقة المتجددة حيث تتم عممية تقميل  الطاقة:: انظمة اوالا 
استيالك الطاقة عن طريق تسخير التكنموجيا المتقدمة لتقميل الطمب عمى الطاقة، فالمدينة وشوارعيا الضيقة 

ستيالك الطاقة واستنزافيا. وتوجيييا الشمالي يقمل من كمية االشعاع عمى جانبي المباني، وبالتالي يقمل من ا
منظومات الطاقة وذلك لتقميل من انبعاث الكاربون، وجعمو صفرا في  فضاًل عنحرارية  فالمدينة زودت بمحطة جيو

، واستخدمت المناطق الخضراء والمساحات البخار لتوليد الطاقة الكيربائيةمرحمة التشييد والتأىيل، واستفيد من 
 تيالك الطاقة عن طريق تمطيف المناخ وكمناطق تواصل اجتماعي.المفتوحة المظممة لتقميل اس

 

)الحضرية  النسب المتوازنة والمنسجمة من الفعاليات 1مخطط إستعماالت االرض في مدينة مصدر( 2شكل رقم )
شبكة المعمومات المصدر:  %خدمات مجتمعية(53% صناعات خفيفة، 56% تجاري،62% سكني، 16

 http://www.masdar.aeالعالمية )األنترنيت(: 

http://www.masdarcity.ae/
http://www.masdar.ae/
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استخدمت عدة بدائل لمنقل داخل المدينة، فالمدينة خالية تماما من السيارات ذات الوقود وتعمل  : نظام النقل:ثانياا 
المدينة ككل نظم النقل عمى الطاقة الشمسية، كذلك تتوفر محطة قطارات كيربائية سريعة ومستقبال يمكن ان تربط 

 ضمن سكة خفيفة.

ال تمتمك مدينة مصدر اي مصادر مياه عذبة، فتعتمد عمى مياه الخميج المالحة والمياه  : نظام معالجة المياه:ثالثاا 
الجوفية، اما انظمة معالجة المياه فتتوفر منظومة معالجة المياه الثقيمة الغراض الري والتبريد ومعالجة المياه 

 وتوجد محطات تحمية المياه. الرمادية لمغسيل،

اليدف االساسي من ادارة النفايات ىو تحويل طاقة النفايات العضوية الصمبة الى طاقة  ادارة النفايات: :رابعاا 
كذلك تحتوي مدينة  عضوية وغاز حيوي لتوليد الطاقة الكيربائية، والحفاظ عمى نوعية التربة واستخدام االسمدة،

 .تدوير مواد البناء واالثاث إلعادةومعالجة النفايات كما توجد منطقة مخصصة  مصدر عمى عدة محطات لتدوير

استعممت مواد البناء المستدامة اذ استعمل الكونكريت المسمح بالزجاج بمون الرمل في تغميف  : مواد البناء:خامساا 
عن الخارج كنوع من  الواجيات وبأشكال تشبو المشربيات، وكذلك استخدمت طبقات عازلة متعددة لعزل الداخل

  الحماية البيئية.

 :يةالنرويجمدينة )اوسمو( تجربة 1 12 2

( Strategy for sustainable Developmentما يسمى بالورقة البيضاء ) (أوسمو)اعتمدت حكومة مدينة 
التنمية العمرانية كاستراتيجية لمتنمية المستدامة، وىذه االستراتيجية تأخذ بالحسبان الحالة التي وصمت إلييا عممية 

، كما تدرس الوضع الراىن لممدينة ومجموعة التحديات التي  ٕٕٓٓوالبيئية المستدامة في العالم حتى نياية
وقد تم وضع برنامج عمراني بيئي يحدد مجاالت العمل واألىداف  تضع رؤية مستقبمية مستدامة تواجييا، ومن ثم

، وتعد مدينة أوسمو أيًضا واحدة من سنوات ٗلمراجعتيا كل  برنامجخالل االستراتيجية عن  المرجو تحقيقيا من
،ومن بين األعمال التي تم تحقيقيا يمكن ٖٕٓٓثالث مدن أوروبية فازت بكونيا مدينة مستدامة لعام 

 (ٚٔ،صٜٕٓٓ)مينا،ذكر:

بات المحمية حيث تشكل الغا خضراء، إن أوسمو محاطة بيضبة غابات حماية البنى التحتية الخضراء والزرقاء، .ٔ
العمراني،  من المساحة فضال عن وجود الحدائق والبحيرات وثمانية أنيار تسري بين النسيج ٖ/ٕداخل حدود المدينة
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 ٓٓٓٔمن النموذج البيئي في النرويج، وتضم أكثر من  ٖ/ٕفالسكان يستمتعون بالتواصل مع الطبيعة التي تشكل 
 ة.نوع من األيائل والسمور والحيوانات النرويجي

يستخدمون الكيرباء الناتجة  تمتاز مدينة أوسمو بجو يحتوي عمى نسبة قميمة جًدا من انبعاثات الغاز؛ فالسكان .ٕ
 عن الطاقة المائية في نظام التدفئة.

 يتم أيًضا إحراق النفايات المنزلية الشيء الذي يقمص من انبعاثات األرض، ويتم .ٖ
 األرضية.استخدام الوقود البيئي والطاقة الحرارية  .ٗ
 من السكان يستخدمون السكك الحديدية الكيربائية أو يمشون. ٖ/ٕ .٘
والثقافية والصحية ووزعتيا  تؤمن أوسمو بمبدأ الفروع، وقد ألغت مركزية األقسام الميمة في المدينة، االجتماعية .ٙ

 .عمييا نائبون محميون مقاطعة عمرانية، لكل منيا لجنة حكومية يشرف ٕ٘عمى 

 ابحاث في الصين:لممعارض ومركز  (تيك ايالند-نانجينج ايكو)مركز 1 13 2

يعد ىذا المشروع تعبيًرا مادًيا عن طموحات مدينة نانجينغ وىو مبنى يعزز اإلبداع والتعاون واالبتكار، يسعى ليكون 
راحة العصرية والبيئية ذات النوايا المستقبمية ، وىو مركز إبداعي يوفر وسائل ال التكنولوجيةمكان حاضن لمشركات 

 1التي تجذب الموىبة وتحتفظ بيا، مما يوفر إمكانية النمو في المستقبل

تونية لالحتفال ، ودمج لحظات الشجاعة التكارات موجودة في الطبيعة والمبانيالتصميم مستوحى من إش .ٔ
لبحوث ؛ مباني امعارضممة. المبنى متكون من مركز ، يوازن التصميم بين القوى المتعارضة والمتكابالثقافة الصينية

 ، والتي سيتم بناؤىا قريبا.المكتبية والمباني السكنية
، ترمز القمم الثمانية عمى يشد الزوار من وسط المدينة اول ما، وىي يتميز بسقف درامي :مركز المعارض .ٕ

ضوء المجاورة، وكل قمة ليا عوامة أو "مدفع خفيف" تقود ال Stoneوجزيرة  Zhongسطح المشروع إلى جبال 
الطبيعي إلى داخل المركز . مركز المعارض ىي أول مبنى يتم بناؤه في ىذا المشروع كجزء من التصميم إن 

 (casca)/-feature-to-housing-ecoالسقف يغطي أيًضا المبنى بأكممو من الحرارة والرياح 
ليوم فقد اجريت دراسات لتحديد أفضل استراتيجيات اإلضاءة والتظميل في أوقات مختمفة من ا  لإلضاءةاما  .ٖ

، مدافع الضوء في القمم الثمانية تعمل عمى اساس االضاءة في المبنى. فكرة تصميم وفي أوقات مختمفة من السنة
الذي حدد كتمة المبنى لمتفاعل  -نحو خط األفق  -المعارض أيضا التفاؤل في التطمع نحو مستقبل أفضل مركز 

 بين العمارة والمناظر الطبيعية التي تخمق االنسجام بين اإلنسان والطبيعة.

https://inhabitat.com/nanjing-eco-housing-to-feature-cascading-living-walls-and-high-tech-facade/
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يع المتكامل ، واالحتفاظ والتوز لمبنى التغطية المتوازنة لممواقع، واألسقف الخضراءمن العناصر المستدامة في او  .ٗ
والتكييف الحراري  ،حات الداخمية المضاءة بشكل طبيعي، والمسا، والواجيات الحساسوية الطبيعيةلممياه ، والتيو 
، والسماح ة الشمسية بشكل مفرط عمى الواجية. ايضا يوفر سقف قاعة المعرض الحد من زيادة الحرار لجميع المباني

 ( casca)/-feature-to-housing-ecoمن خالل القمم الثمانية.لضوء النيار الضروري بالتخمل إلى المبنى 
وحاصل MIPIM Asia Best Chinese Futura Project Bronzeىذا المشروع حاصل عمى جائزة  .٘

 .LEEDايضا عمى شيادة 
 Nanjing Eco Housing:( نانجينغ إيكو لإلسكاناما مشروع )

من المتوقع إنشاء مجمع سكني جديد عالي التقنية ومنخفض الكربون ومستدام في مدينة نانجينغ بالصين. صمم  .ٔ
، والذي يتخصص في التطويرات السكنية الخضراء ذات Landseaلممطور اإلقميمي  BDPىذا المشروع من قبل 

جاج الثالثي وفتحات خاصة لإلسكان بواجية عالية األداء مع الز  Nanjing Ecoالتقنية العالية، ويتميز مشروع 
الموفرة لمطاقة كميا تساىم فالحد من استيالك  HVAC، أنظمة التكييف الطاقة الشمسية، األنابيب األرضية ،لمتيوية
 قة ، وايضا الجدران الخضراء والحدائق عمى األسطح تقمل درجة الحرارة وتضيف جمال لممساحة.الطا
ٕ. BDP الغربي من  -، بحيث تستفيد المباني ذات التوجو الشرقيى التصميم السمبي لمطاقة الشمسيةاعتمد عم

تمثل شرفة مغمقة لكل شقة  طبقات ٖذو ةالشمس لتسخينيا في فصل الشتاء. اما الواجية الجنوبية فيي واجيو مرتفع
، ويمكن فتح النوافذ مع نوافذ أخرى عبر الشقة لخمق من الجية الجنوبية في فصل الصيف بسبب حرارة الشمس

 تيوية متقاطعة وتسييل التبريد الطبيعي.
جانبييا وحدائق عمى تمت تغطية المباني المكونة من ستة طوابق بالمون األخضر مع وجود الشرفات عمى  .ٖ

. tai chi. في كل سقف يوجد تجميع لمياه األمطار ويخمق ايضا مساحو مظممو لممارسة رياضة لمسكان السطح
زالة التجسير الحراري وتجميع الماء الساخن بالطاقة الشمسية والخاليا  كما يتضمن التصميم عزاًل فائًقا وا 

 .)/(eco-housing-to-feature-casca .الكيروضوئية

 المبحث الثالث

 التنمية العمرانية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة

(، اذ العمارة المستدامة والتكنولوجيا المتقدمةنمية العمرانية في عصرنا الحديث )من االتجاىات الرائدة والميمة في الت
الطاقة نتيجة المخاوف ، بل يجب أن تقترن التكنولوجيا بالمكونات الحيوية مثل في حد ذاتيا عد التكنولوجيا ىدفاً لم ت

https://inhabitat.com/nanjing-eco-housing-to-feature-cascading-living-walls-and-high-tech-facade/
https://inhabitat.com/nanjing-eco-housing-to-feature-cascading-living-walls-and-high-tech-facade/
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وفي اطار التحرك نحو  ،إدارة المبانييتجو حوالي نصف استيالك الطاقة في اوروبا إلستخدامات حيث  .عمى البيئة
، بل يجب أن تقترن التكنولوجيا بالمكونات عد التكنولوجيا ىدفا في حد ذاتيا، لم توالتكنولوجيا المتقدمةاالستدامة 

، ( ساعد في ىذا االتجاهCAADالحيوية مثل الطاقة ليدف الحفظ. إن تقدم مجال التصميم بمساعده الحاسوب )
ين بتحقيق مستويات معقده كانت مستحيمة من قبل. إن تحسين المواد المستخدمة في المباني مما يسمح لممعماري

 ة والتصميمية المستدامة:يلمبادئ التخطيطويمكن توضيح ا .ل الزجاج من اىتمامات ىذا المجالمث
 (ٖٚو ٖٔٔ،صٕٗٔٓايناس ضياء،)و (ٜٖ،صٕٓٔٓ)ألقيق،

المستدامة ىي جزء من العممية التخطيطية والتصميمية وتتضمن ان المباني  :تصميم المباني ومواد البناء1 1
فضال عن التوجيو المناسب لممباني والواجيات  تحقيق التصميم المناسب الذي يؤدي الغرض الوظيفي المطموب،

واالستغالل االمثل لضوء الشمس، والظل والرياح والتخفيف قد االمكان من الضجيج، والتي بدورىا تؤدي الى تقميل 
الطاقة المصروفة في المباني ومن ثم تؤثر عمى التنمية العمرانية المستدامة، حيث ان مواد البناء المستدامة يمكن 

 .ان تحافظ عمى قيم اقتصادية وبيئية واجتماعية

تستعمل الواح الطاقات الشمسية  التي تقوم بتوليد الطاقة الكيربائية من الطاقة الشمسية  :منظومة الطاقة 21
ات لتغطية مماشي السابمة، ولتغطية ىياكل منشات المناطق الترفييية وبأشكال شبكية مصممة، اما المباني كمسقف

متعددة الطوابق فتجيز بألواح الطاقة الشمسية عمى سطوحيا لكونيا ال تؤثر عمى شكل المبنى عندما يكون عالي 
 .ومتعدد الطوابق مع مراعاة وجود اجيزة لقياس الطاقة لكل مبنى

تعد التيوية الجيدة لممبنى من اىم العوامل المساعدة في التغمب عمى تركيز  :منظومة التهوية والتكييف 31
المموثات باليواء، كما وتمثل احد اركان االستدامة، اما منظومات التدفئة والتبريد فتعتبر من الوسائل التكنموجية 

ظومات التي تعتمد عمى المياه السطحية التي تمر بأنابيب الحديثة فممتدفئة تستخدم السخانات الشمسية، وكذلك المن
 الى خزانات اسفل المسكن لغرض التبريد صيفا او التدفئة شتاء.

  ( نموذج يوضح منظومة التدفئة والتبريد 8صورة رقم ) 
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ماجستير، مركز المستدامة(، رسالة  ايناس ضياء ىادي، )أثر ألتقدم ألتكنموجي في ألتنمية ألعمرانية المصدر:
 .ٖٔٔ، صٕٗٔٓالتخطيط الحضري واالقميمي لمدراسات العميا، جامعة بغداد، 

وتضمن منظومة النقل الكفوء حموال اقتصادية وبيئية واجتماعية متمثمة بتقميل كمف النقل، وتقميل  منظومة النقل: 41
تطبيقيا يوفر مردودات اقتصادية، وضمان السرعة في وصول البضائع، فأن  االزدحام، وتقميل زمن الوصول،

حيث تستخدم عربات صغيرة لمنقل  ،(نظام النقل بالعربات ) اجتماعية، وبيئية لمتنمية العمرانية. ومن ىذه االنظمة
(م ٘العام داخل المناطق السكنية تعمل عمى الطاقة الشمسية بدون وقود وتتحرك ضمن طريق السابمة بعرض )

وفي كل موقف سيارات لضمان استمرارية حركة الفرد داخل المنطقة  طالق،وتخصص ليا مناطق كمحطات ان
السكنية بسالسة، والتي بدورىا ترتبط بمنظومة االتصاالت لتنظيم مرورىا، حيث ان استخدام تكنموجيا نقل حديثة لو 

 العام.اثار اقتصادية واجتماعية وبيئية فضال عن اسياميا في توعية الفرد وتعويده عمى اىمية النقل 

حيث تمثل المساحات الخضراء والمفتوحة رئة المدينة، والتي تعمل عمى  المساحات الخضراء والمفتوحة: 51
وتيئ اسباب الراحة، وتوفر فرصا لممتعة والرفاىية وتعزز التنوع الحيوي، ويجب ان تشكل نقاط تمطيف المناخ 

 عمرانية ضمن سمسمة ىرمية منطقية.جذب 

المختمفة البد من فيم وجود عالقة المناخ المحمي وطريقة توقيع االستعماالت والمباني  طبيعة المناخ المحمي: 61
والتكنموجيا المالئمة لذلك، والبد ان تؤخذ بالحسبان العناصر االتية: طبيعية تصميم المباني والتوجيو، االشكال 

لمستدامة في وظائف المباني، استعمال اشكال وىياكل انشائية واالحجام لممباني، تأثير عممية التنمية العمرانية ا
لمطاقة  مالئمة وظيفيا ومالئمة المناخ المحمي، اختيار المواد المالئمة مناخيا، واختيار المنظومات المالئمة بيئياً 

وبأتجاه ومن ىذا يمكن ان نخرج بمؤشرات تشكل اىمية لضمان حدوث عممية التنمية العمرانية  ومعالجة المياه.
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االيجابي وبالتالي تضمن تحقيق االستدامة، اذ ان التنمية العمرانية البد ان تطبق مجتمعة لضمان ان يكون تأثير 
  ايجابيا ويمكن تصنيفيا:التكنموجيا 

والتي تمثل كافة المفردات التي تنظم الييكل العمراني لممدينة والتي تغيرت بدخول التكنموجيا،  مؤشرات عمرانية: 11
 ((ٔورىا تقسم الى عدة مؤشرات رئيسية وثانوية. )كما في جدول )والتي بد

وتتمثل بكل مؤشر يسيم في تقميل الكمف المصروفة، وتحسين الوضع االقتصادي، وتنقسم مؤشرات اقتصادية:  21
 لعدة مؤشرات ثانويو.

ور تكنموجي، مع الحفاظ عمى والتي ترتبط بكيفية االستغالل االمثل لمموارد الطبيعية بمنظالمؤشرات البيئية:  31
 لعدة مؤشرا ثانوية. وتقسمالبيئية ومواردىا، 

دمات، وتوفير السكن المالئم والخ اجتماعياً  لإلنسانوالتي تتمثل في تييئة البيئة المالئمة مؤشرات اجتماعية:  41
 وتنقسم لعدة مؤشرات ثانوية.

  لمتنمية العمرانية رئيسة والثانوية( المؤشرات ال1جدول رقم )

 المؤشرات الثانوية المؤشرات الرئيسة المؤشرات
 

 العمرانية
 

 استعماالت االرض
تنظيم نسب استعماالت االرض ومدى تأثيرىا بدخول 

 التكنموجيا.
 تكامل الخدمات وترابطيا والتوقيع المكاني الصحيح ليا.

 عدد المساكن ومالئمة ذلك لعدد السكان.
 

 النسيج العمراني
 الوصول والتنقل.سيولة 

 وجود التدرج اليرمي لمشوارع.
 مدى تطابق المحاور البصرية والحركية.

 المقياس االنساني. الطابع المعماري والعمراني
 االتصال الحضري مع المحيط.

تنشيط االستعماالت  االقتصادية
 االقتصادية

 اضافة الشركات والمنشات التجارية. 
 والتعميم )وجود مراكز التطوير والتدريب( الصمة بين الصناعة

تحسين المستوى 
 القتصادي

 زيادة فرص العمل وتنوعيا.
 تقميل معدل البطالة.
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تقميل استنزاف  البيئية
الموارد)تقميل المدخالت 

 وزيادة المخرجات(

 االدارة الرشيدة لمموارد الطبيعية وتقميل االستيالك.
 المتجددة.استغالل مصادر الطاقة 

 تحسين جودة المياه،اعادة استعمال المياه ومعالجتيا.
السيطرة عمى التموث 

 بأنواعو
 تقميل التموث البيئي

 مساحات المسطحات الخضراء الطبيعية 
 ادارة المخمفات بصورة صحيحة، وامكانية اعادة استعماليا. ضمان اعادة التدوير

 استعمال مواد بناء مستدامة
 تكامل الخدمات الصحية والتعميمية والوعي االجتماعي لذلك. تنمية الموارد البشرية االجتماعية

 التدريب والتطوير البشري.
مدى الشعور باالمان في المجتمع.تقميل نسب الجرائم/السيطرة  االحتواء والخصوصية

 عمى الحرائق/الطورائ.
 اجتماعيا.تحقيق مجتمع متوازن  العدالة االجتماعية

 عدالة توزيع السكن والخدمات.
 المحافظة عمى التراث. القيم الثقافية

المستدامة(، رسالة ماجستير، مركز  : ايناس ضياء ىادي، )أثر ألتقدم ألتكنموجي في التنمية العمرانيةالمصدر
 .ٖٚص ، ٕٗٔٓالتخطيط الحضري واالقميمي لمدراسات العميا، جامعة بغداد، 

في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وضمن فاعمة أداة لوجيا و ذلك ان االستخدام الصحيح لمتكن نستنتج من
محددات والتي سيكون العامل االساس الذي تعتمد عميو التنمية العمرانية واستدامتيا، حيث تعتبر ىذه المؤشرات 

 تطبيقيا في مدينة النجف االشرف.إمكانية ىناك ية التعامل مع التكنموجيا الحديثة و عوامل تحدد كيف

 المبحث الرابع

 إمكانية تطبيق التنمية العمرانية المستدامة في مدينة النجف االشرف

مدينة النجف عمى حافة اليضبة الغربية من العراق، وتبعد عن فرات الكوفة ما يقرب من عشرة كيمومترات من تقع 
وىي تقع عمى حافة اليضبة الصحراوية الغربية من العراق جنوب غربّي الكوفة في مرتفع ُيطّل من الشمال والشرق، 

دقيقة،  ٜ٘درجة و ٖٔدقيقة، وعمى خط عرض ٜٔدرجة و ٗٗكم، عمى خط طولٓٙٔغرب بغداد عمى بعد 
م يحّد مدينة النجف من الغرب منخفض بحر النجف متصاًل بناحية الشبكة ٓٚوترتفع فوق مستوى سطح البحر بـ 
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كم، ومن الشرق ٛٔ حوالي الحيرة عمى بعدالمناذرة و ومن الجنوب والجنوب الغربي مدينتا والحدود السعودية، 
تتميز مدينة النجف بميزات تجعميا محط جذب لعديد من االستثمارات و  (ٙ،صٕٚٔٓ)ضياء مرجان،الكوفة.

 والسكان وكما يمي:

من مساحة العراق كما ان وجود جزء تتميز مدينة النجف بامتالكيا مساحة واسعة صالحة لمزراعة 1 الزراعية: 1
كبير منيا ضمن السيل الرسوبي وتوفر المياه ومنيا المياه الرئيسية تتألف من نير الفرات وفروع السقي التي 

الجداول الموجودة في المنطقة الغربية ىي من النوع سريع الزوال وتجري فقط عند االستجابة الى العواصف  ،يحوليا
 المطرية.

تتوفر في مدينة النجف إمكانيات صناعية كبير حيث وجود المواد الطبيعية اكسبيا أىمية كبيرة :  1 الصناعية2
ومن ىذه المواد )حجر الكمس والرمل الزجاجي والحصى والرمل واليورانيوم( كما توجد عمى مستوى المحافظة عدد 

)تخطيط لصناعات الصغيرة.( منشأة وىناك عدد من اٗٔ( والمتوسطة)ٖٗمن المنشأة الصناعية الكبيرة )
 (ٕٛٔٓالنجف،

تتميز مدينة النجف بميزة نسبية من الناحية  السياحية وخاصة السياحة الدينية لوجود عدد من  1 السياحية:3
العتبات المقدسة متوجة بوجود االمام عمي بن ابي طالب )عميو السالم( وكذلك ىناك إمكانية تطوير السياحة 

 التراثية والتاريخية.

: تتوفر في المدينة إمكانات بشرية يمكن استخداميا في عممية التنمية حيث ان نسبة السكان اإلمكانات البشرية1 4
 %( من مجموع السكان.ٔ٘النشطين اقتصاديا في المدينة )

 وبناًء عمى المؤشرات التي تم التطرق الييا في المبحث الثالث نحاول قدر االمكان في ىذا المبحث تطبيق ىذه     
 المؤشرات في مدينة النجف االشرف عمى شكل مقترحات.

( مدينة النجف االشرف 9شكل رقم )  
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    2118،، مديرية تخطيط النجفدائرة التنمية االقميمية والمحميةوزارة التخطيط،  /المصدر 

 المؤشرات العمرانية: 11
لما ليا من انشاء مجمعات سكنية استثمارية  من خاللالجية الغربية من مدينة النجف )بحر النجف(  ثماراست . أ

لوجيا و ، وبمساعدة تكنلممدينة قربيا من مركز المدينة، سيولة وصول الخدمات الييا، وتعتبر حزام امني ميزات منيا:
لتحفظ الحرارة والبرودة،  بيئياً  عزالً  وتييئ والتي يتم فييا استخدام مواد بناء مالئمة اقتصادياً  مواد البناء واالنشاء
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تييئة مساحات خضراء مفتوحة ضمن المنطقة السكنية والتي تحقق تواصل فضاًل عن  وتقمل من استيالك الطاقة.
 اجتماعي.

لموقعيا الميم نقترح انشاء طرق حولية وبتدرج ىرمي وخاصة في المدينة القديمة  من االرباك المروري لمتقميل . ب
انشاء  ، فضال عنوخاصة في المناسبات الدينية (ميو السالمفييا مرقد االمام عمي )ع بالنسبة لممحافظة حيث يوجد

 .وسائط النقل الحديثة المستدامةوبمساعدة  مواقف عامة بأساليب تكنموجية وبعدة طوابق،
 المؤشرات االقتصادية: 21
جديدة لتعزيز االقتصاد استثمار حركة الزوار االجانب والعراقيين لتنشيط التجارة او انشاء محاور تجارية  . أ

 المحمي.
امكانية استثمار الجامعات بأنشاء شركات مساىمة لتطوير الصناعة المحمية وفق الميزة النسبية واالمكانات  . ب

 المتاحة.
زيادة فرص العمل من خالل تنشيط االقتصاد المحمي عن طريق تنمية السياحة والصناعة والزراعة واستثمارىا  . ت

 بشكل امثل.
لمشاريع الصغيرة ودعميا من خالل القروض الميسرة وتشجيع الحرف اليدوية والصناعة التراثية االىتمام با . ث

 والتي بدورىا تؤدي الى الحفاظ عمى تراث المدينة القديمة.
 المؤشرات البيئية: 31
ة الطبيعية قدر االمكان عن تصميم المباني، واستخدام الطاقة النظيفة من خالل ءاعتماد التيوية واالضا - أ

استخدام مواد بناء صديقة  فضاًل عن، مسقفات الواح الطاقة الشمسية التي تغطي غالبية المباني وممرات المشاة
بعمالة محمية لما ليا من مردودات  كالطابوق والخرسانة والخشب، ، اقتصادية،محمية مواد طبيعية، كاستخداملمبيئة 

وبيذا تحقق عممية التنمية العمرانية  تتوافق مع طبيعة المناخ ويمكن اعادة تدويرىا بسيولة، وألنيااقتصادية وبيئية 
 ببعد بيئي.

عمى االقدام داخل المناطق السكنية او بعربات صغيرة تعمل عمى الطاقة  استخدام تكنموجيا النقل الحديثة سيراً  - ب
فتح  فضاًل عنت وكذلك التقميل من نسبة الضوضاء، الشمسية والذي بدوره يؤدي الى تقميل التموث بعوادم السيارا

 .ورئة تنفس لممدينةمناطق خضراء داخل المناطق السكنية والتي تعمل عمى تصفية المحيط من الغبار 
انشاء نظام فصل النفايات والذي يبدأ من المبنى الواحد ثم تذىب النفايات الى مراكز اعادة التدوير وذلك  - ت

 تخصيص مساحات لمشاريع اعادة التدوير. فضاًل عن، بالتعاقد مع شركات خاصة
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 المؤشرات االجتماعية: 41
سد الفجوة الحاصمة في الخدمات التعميمية في عموم مدينة النجف وذلك عن طريق اقامة مدارس وروضات  - أ

اعتماد تكنموجيا االتصاالت  فضاًل عنوذلك بمساعدة تكنموجيا البناء واالنشاء الحديثة،  كافية لعدد السكان،
 والمعمومات في رفد الخدمات التعميمية وتزويدىا بما تحتاجو من برامج عالمية وخطط تعميمية.

مراقبة وسيطرة كمنظومة امنية ضمن المناطق  كاميراتلوجيا المعمومات واالتصاالت يتم نصب و بمساعدة تكن - ب
 .عة حاالت البمدية والخدماتحاالت الحرائق والجرائم والطوارئ ومتابالسكنية في 

ترسيخ مفاىيم االندماج االجتماعي الذي ييدف الى تكون مجتمع متكامل يحقق العدالة في كل شيء، وخاصة  - ت
  في توزيع المساكن وخدماتيا مما يحقق تنمية اجتماعية وصوال لتنمية عمرانية متكاممة االبعاد.

 االستنتاجات:ـ 

عميو  المتاحة كأداة وضمن محددات سيكون العامل االساس الذي تعتمد لوجياو ان االستخدام الصحيح لمتكن .ٔ
فالموقع الجغرافي والمناخ واالمكانات المتاحة، ومدى ثقافة الفرد كميا تحدد كيفية  التنمية العمرانية واستدامتيا،

 لوجيا الحديثة.و التعامل مع التكن
بأبعادىا الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية والتي لوجيا اداة ميمة لتحقيق التنمية العمرانية و و تمثل التكن .ٕ

 تتوافق مع مبادئ االستدامة.
بناء تتوافق مع بعضيا مواد  باعتمادق االستدامة عمى مستوى مواد البناء واختيار الييكل االنشائي المالئم تحقت .ٖ

 طاقة.لتقميل استيالك ال بيئياً  ة جممة من االيجابيات منيا توفر عزالً البعض محقق
لوجيا لمنطقة الدراسة عمى طريقة التعامل معيا، والتي تخضع لعدة متغيرات و يعتمد نجاح وفشل دخول التكن .ٗ

 منيا طبيعية المجتمع، الحالة االقتصادية، الحالة االجتماعية والثقافية.

 التوصيات:ـ 

 والتخطيط السميم لمسكن واستعماالت االرض المختمفة.  ارةاستخدام المستمزمات االنشائية الحديثة في البناء والعم .ٔ
لوجيا بأساليب عممية مدروسة واالبتعاد عن العشوائية، واعطاء البعد المكاني والزماني اىمية لمحفاظ و ادخال التكن .ٕ

 .السيما في مدينة النجف االشرف عمى قيم المدينة بما يتوافق مع عممية التنمية
 كاممة لتدوير النفايات في مدينة النجف كأحد وسائل التنمية العمرانية.البد من توفير منظومة  .ٖ
 التشجيع عمى اعتماد تصاميم البناء التي توفر الطاقة والتي تكون قميمة التأثير البيئي. .ٗ
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ى وذلك باالتجاه الى وسائل النقل العام تعتمد عم لحد من التموث الناتج من عوادم السيارات،استخدام النقل الذكي وا .٘
 ة.سارات السابمة عن الشوارع الرئيس، وفصل مالطاقة النظيفة

وضمن سياسة  لوجيات،و القوانين والتشريعات البيئية وذلك بالمناقشة مع ذوي االختصاص ووفق احدث التكن سن .ٙ
  الدولة.

متجددة من خالل اجراء الدراسات التي تنبع من الواقع والتأكيد عمى مبادئ االستدامة العمرانية واستخدام الطاقة ال .ٚ
 عقد الندوات والمؤتمرات في الجامعات ودوائر الدولة لتثقيف كافة شرائح المجتمع.

 المصادر:

 -ألعمي، خميل، محمد اإلمام،)التكنولوجيا كنظام تواصمي(، المجمة العراقية اليندسية المعمارية، قسم اليندسة المعمارية (ٔ
 .ٕٔٓٓ، آذار،ٔالجامعة التكنولوجية، العدد 

سالمة، محمد عبد الحميم، )أثر التطور التكنولوجي عمى بْنية الشكل المعماري المستديم في قطاع غزة(، رسالة  (ٕ
 .ٕٗٔٓماجستير، الجامعة االسالمية، كمية اليندسة، قسم العمارة،

خي(، مجمة السمق، غادة موسى رزوقي، ميثم حسن ميدي الصفار، )التنمية العمرانية المستدامة في مركز الكرخ التاري (ٖ
 .ٕٗٔٓ، جامعة بغداد، كمية اليندسة، ٔٔاليندسة، العدد 

، جامعو نابمس، كمية اليندسة، قسم اليندسة ٛالقيق، فريد صبيح، التخطيط العمراني المستدام، مجمة العمران، العدد  (ٗ
 .ٕٗٔٓالمعمارية، فمسطين، 

األشرف(، رسالة ماجستير، مركز  فمصطفى، محمود حسين )دور تكنولوجيا المعمومات في تطوير مدينة النج (٘
 .ٕٓٔٓالتخطيط الحضري واالقميمي لمدراسات العميا، جامعة بغداد، 

 -مينا، سميمان )التخطيط من أجل التنمية المستدامة(، مجمة جامعة دمشق لمعموم اليندسية، المجمد الخامس والعشرون (ٙ
 .ٜٕٓٓالعدد األول، جامعة دمشق، 

الفكر الغربي عمى عناصر النظام العمراني (، رسالة ماجستير، مركز التخطيط الحضري النصراوي، اركان عمي )تأثير  (ٚ
 .ٕٗٓٓواالقميمي لمدراسات العميا، جامعة بغداد، 

المستدامة(، رسالة ماجستير، مركز التخطيط الحضري  ىادي، ايناس ضياء )أثر ألتقدم ألتكنموجي في التنمية العمرانية (ٛ
 .ٕٗٔٓجامعة بغداد،  واالقميمي لمدراسات العميا،

  .ٕٙٓٓتطبيقات(، الجزء األول، القاىرة، -أسس -الوكيل، شفق، )التخطيط العمراني مبادئ (ٜ
 .ٕٛٔٓوزارة التخطيط، دائرة التنمية االقميمية والمحمية، مديرية تخطيط النجف،  (ٓٔ
ٔٔ) -red-the-by-campus-sustainable-a-design/kaust-http://www.carboun.com/sustainable

sea 
ٕٔ) https://www.archdaily.com/…/nanjing-eco-tech-island-exhibit 
ٖٔ) www.masdarcity.ae  

http://www.carboun.com/sustainable-design/kaust-a-sustainable-campus-by-the-red-sea
http://www.carboun.com/sustainable-design/kaust-a-sustainable-campus-by-the-red-sea
http://www.masdarcity.ae/
http://www.masdarcity.ae/

