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ملخص البحث

     تقــوم اهليئــة العامــة للطــران املــدين حاليــا بتطويــر وتنفيــذ مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل اجلديــد جبــدة ، 
ليتناســب مــع الــزايدة املضطــردة يف اعــداد املســافرين مــع احلفــاظ علــى أعلــى املعايــر العامليــة. وقــد مت االهتمــام 
مبوضوعــات الطاقــة واجلوانــب البيئيــة حبيــث يكــون تشــغيل املطــارات بكفــاءة اقتصاديــة واجتماعيــا ، وبيئيــا، 
وحبيث حتقق أنشــطُتها التفوق يف النمو االقتصادي ، واإلشــراف البيئي ، واملســؤولية االجتماعية. ويركز هذا 
الربانمــج علــى االســتفادة املثلــى مــن الطاقــة والتدابــر البيئيــة جملمــع الصالــة اجلديــدة يف مطــار امللــك عبــد العزيــز 
الــدويل جبــدة. إن املعلومــات العامــة متاحــة يف العــامل لدعــم التحــرك حنــو دمــج مفاهيــم التكامــل يف تصميــم 
املرافــق، إال أنــه هنــاك قليــل  مــن املعلومــات املتاحــة عــن املمارســات واألســاليب واإلجــراءات ، والتقنيــات الــي 
ميكــن إدراجهــا خــالل فــريت التصميــم واإلنشــاء.وهتدف هــذه الورقــة إىل تســليط الضــوء علــى تطبيــق الــرايدة يف 
الطاقــة والتصميــم البيئــي »لييــد« خــالل مراحــل التصميــم والبنــاء والركيــز علــى تطويــر مطــار امللــك عبــد العزيــز 
الــدويل يف مدينــة جــدة، حيــث خيضــع هــذا املطــار يف الوقــت احلاضــر لتغيــرات إنشــائية كبــرة لتشــييد صالــة 
ســفر كبــرة والعديــد مــن املرافــق األخــرى. يف هــذه الورقــة ، مت مجــع البيــاانت وتطبيــق املعايــر ومــن مث إجيــاد 
صعــوابت التطبيــق وكــذا اقــراح بعــض املقرحــات للتطويــر.  وهكــذا ، مت تقييــم تصميــم وبنــاء هــذا املشــروع 
الضخــم يف ضــوء معايــر الطاقــة والتدابــر البيئيــة. وتوصــي هــذه الورقــة بتطبيــق مثــل هــذه الربامــج عنــد بنــاء 
أو تطويــر املطــارات ابململكــة العربيــة الســعودية و ذلــك للكــم اهلائــل مــن الطاقــة الــالزم لتشــغيل مثــل هــذه 
املنشــئات واملشــاريع املماثلــة. كمــا توصــي إبجيــاد برانمــج وطــي لوضــع املعايــر البيئــة املناســبة للعمــارة احملليــة الــي 

تطبــق لوضــع مواصفــات ومقاييــس املبــاين اخلضــراء املســتدامة يف اململكــة العربيــة الســعودية.

الكلمات املفتاحية: مطار جدة-اســتدامة املطارات-االســتدامة يف اململكة العربية الســعودية-لييد-املباين 
املستدامة
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Abstract

The General Authority of Civil Aviation (GACA) currently develop-
ing and executing the new king Abdullaziz international airport due 
to the increased number of passenger. This is performed through high 
international standards. Energy and environmental issues was highly 
considered so the operation will be economically, environmentally and 
socially efficient enough. This paper will shed light on application of 
LEED certification standards on King Abdullaziz International Airport 
during design stage. This airport currently is under major construction 
development. In this research data for LEED standers were collected 
and obstacles where appointed for Appling LEED standards, recom-
mendation is given to overpass this obstacles also Techniques where ap-
pointed. Architecture design and construction techniques were assisted 
by the environmental criteria’s. this paper highly recommending apply-
ing environmental and sustainable building measurements tool in Saudi 
Arabia. This should be with a special attention to airports and similar 
projects due to the high energy demand in such projects. Moreover, 
creating a national environmental program to set the related standards 
to the local architecture to be applied to measure green building and 
sustainable architecture design in Saudi Arabia. 

Key words: Sustainable airports- Jeddah Airport-Sustainability in 
Saudi Arabia- LEED- Sustainable Building 
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)- مقدمة البحث

اشــكالية البحــث: أتيت أمهيــة اســتخدام نظــام الليــد يف تصميــم وتنفيــذ مطــارات يف اململكــة العربيــة الســعودية 
يف احلفــاظ علــي املــوارد والطاقــة ملــا ســوف يســتهلكه املطــار مــن كــم هائــل مــن الطاقــة واســتخدامه ألنظمــة 
كهرابئيــة وميكانيكيــة معقــدة ممــا يوجــب وضــع نظــام ودراســات لتقليــل نســبة مــن الطاقــة الالزمــة لتشــغيل 
مجيــع تلــك أنظمــة. ويعتــرب مشــروع تطويــر مطــار امللــك عبدالعزيــز آحــد املشــاريع الرايديــة االويل املســتدامة 
,ذات فعاليــة عاليــة والصديقــة للبيئــة يف جمــال النقــل و املطــورة مــن قبــل اهليئــة العامــة للطــران املــدين ابململكــة 
العربيــة الســعودية. )اهليئــة العامــة لطــران املــدين 2013م( كمــا ان اهلــدف األساســي لتطويــره هــو رفــع الطاقــة 
االســتيعابية للمطــار ايل 30 مليــون مســافر يف الســنة واحملافظــة علــى الطاقــة والنواحــي البيئــة يف نفــس الوقــت 

, وذلــك ابلتصميــم املســتدام للمطــار. 

أهداف البحث: يهدف البحث لدراســة امكانية تطبيق انظمة االســتدامة واحملافظة على التوجه البيئي يف 
التصميــم املعمــاري يف املطــارات ابململكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل دراســة خاصــة ملطــار امللــك عبدالعزيــز 
الــدويل جبــدة واملشــتمل علــي جممــع الصــاالت ومبــاين اخلدمــات املســاندة كمركــز النقــل الــذي حيتــوي علــي 
مواقــف الســيارات وحمطــة القطــار وحمطــة احلافــالت. ويقــع مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل علــي مســافة 19 
كيلومــر مشــال حمافظــة جــدة الــي تعتــرب املينــاء الرئيســي حملافظــه ومركــز جتــاري  رئيســي متميــز للمملكــة العربيــة 
الســعودية ومت اختيــار املوقــع لكونــه علــي الســهل املمتــد بــني ســاحل البحــر االمحــر وجبــال احلجــاز. تبلــغ 
املســاحة االمجاليــة للمرافــق املطــار 105 كيلومــرات مربعــة حتتــوي اضافــة ايل مرافــق املطــار الرئيســية جممــع 
ســكن موظفــني املطــار ومرافــق القاعــدة اجلويــة ابملنطقــة الغربيــة ومناطــق التوســعات املســتقبلية. حــدد الربانمــج 
التعــاوين ألحبــاث املطــارات عشــر حمــاور لبحــث اســتدامة بيئــة املطــارات وتتلخــص يف جــودة امليــاه, و التغــر 
املناخــي, وجــودة اهلــواء, واســتخدام املوقــع, والتنــوع البيولوجــي, واملــواد, واملخلفــات, والضوضــاء واجلمــال, 
والطاقــة, واملبــاين اخلضــراء. F Berry 2008 كمــا ميكــن حتديــد دوافــع وأهــداف البحــث األساســية يف 

التــايل 

1 - امكانيــة تقليــل التكلفــة التشــغيلية ورفــع قيمــة املنشــأة عامليــاً واحلصــول علــي اعــراف دويل الســتدامة 
مبــاين مرافــق املطــار.

2 - تقليــل النفــاايت يف املطــارات والــي جيــب نقلهــا ايل مــرادم البلديــة واســتخدام انظمــة تدويــر لنفــاايت 
الفعالــة. 

3 - احلفاظ على الطاقة واملياه ومصادرها لألجيال القادمة. 
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4 - توفر بيئة صحية وآمنة للمسافرين والعاملني ابملطارات. 

5 - اظهــار املســؤولية جتــاه البيئــة والطاقــة مــن قبــل اهليئــة العامــة لطــران املــدين وذلــك متاشــياً مــع التوجهــات 
احلكوميــة أساســا. 

6 -كمــا ميكــن ان ميثــل تطبيــق برانمــج وطنيــة مســتدامة ابملطــارات مثــااًل حيتــذي بــه يف املشــاريع الكبــرة 
املشــابه. يتــم مــن خاللــه ايضــا تدريــب وأتهيــل الكــوادر الوطنيــة مســتوي ورفــع التوعيــة حملــاور االســتدامة 

واالجتماعيــة. والبيئــة  االقتصاديــة 

منهجيــة البحــث: ينتهــج البحــث تنــاول املشــكلة وحتديــد االهــداف ودراســة نظريــة لألمثلــة املشــاهبة ملشــاريع 
حققــت معايــر االســتدامة ومــن مث دراســة تلــك املعايــر ملثــال حــي واقعــي وهــو مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل 
جبــدة ومعرفــة مــدي امكانيــة تطبيقهــا وتطويرهــا. مث اخلــروج بتوصيــات تكــون مرجــع اويل لتصميــم املطــارات 
 )2012Nurhan  ( املســتدامة ابململكــة العربيــة الســعودية. تنمــو حركــة الطــران يف العــامل بشــكل كبــر
كمــا تعتــرب املطــارات مــن أكثــر املنشــآت يف اســتهالك الطاقــة وذلــك بســبب ضخامــة األنظمــة الكهرابئيــة 
وامليكانيكيــة ابملطــارات والالزمــة لتشــغيل كافــة اخلدمــات. فهــل ميكــن خفــض جحــم االســتهالك ابتبــاع انظمــة 
االستدامة وتعديل التصميم املعماري يف حدود بسيطة دون التغر يف التصميم االساسي. وتوضح دراسات 
االوليــة للمصمــم واملديــر االنشــائي انــه ابســتخدام وتطبيــق معايــر الليــد ميكــن خفــض هــذ الكــم مــن الطاقــة 
ايل 1,267,916 ميجــا وحــدة حراريــة بريطانيــة يف الســنة وميثــل ذلــك خفــض االســتهالك بنســبة %19.8. 
)تقريــر الليــد شــركة دار اهلندســة 2013م( وميثــل هــذه التوفــر اهلــدف األساســي مــن تطبيــق معايــر الليــد 
إضافــة ايل احلصــول علــى الشــهادة والــي تعتــرب شــهادة دوليــة حلصــول املنشــأة علــي اعــراف دويل الســتخدام 
أنظمــة توفــر الطاقــة احلديثــة  الفعالــة والعمــل علــي احملافظــة علــي البيئــة مــن خــالل البنــاء املســتدام وتوفــر 
مصــادر الطاقــة لألجيــال القادمــة .كمــا يوجــد مراكــز التحميــلLoad Centers  والــي تعتــرب نقــاط توليــد 
الطاقــة االساســية ملرافــق املطــار. فتتمثــل منهجيــة البحــث يف حتديــد مثــال واقعــي الحــد املطــارات احملوريــة 
احلديثة بدراســة مطار امللك عبدالعزيز الدويل اجلديد كحالة خاصة للبحث ومن مث دراســة املعوقات لتطبيق 
مبــدا االســتدامة واالجيابيــات االقتصاديــة ومــن مث اخلــروج مبقرحــات تصميميــة للمبــاين والتصميــم املعمــاري 
بشــكل ال يؤثــر علــي التصميــم االساســي للمبــاين و اخلــروج بتوصيــات لفكــرة لربانمــج وطــي لتصميــم املعمــاري 
املســتدام ابملطــارات ابململكــة العربيــة الســعودية. كمــا ستســاعد خــربة الباحــث يف العمــل ألربعــة ســنوات 
كرئيــس لقســم التصميــم البيئــي مبشــروع تطويــر مطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل جبــدة إبثــراء البحــث مــن الناحيــة 
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النظريــة والتطبيقيــة مــن خــالل ورش العمــل واالجتماعــات املتكــررة املقامــة ســابقا حلصــول املشــروع علــي شــاده 
الليــد والدراســات العمليــة والتقاريــر الصــادرة مــن استشــاري املشــروع املصمــم واملديــر االنشــائي. كذلــك 

مراجعــة العقــود والتقاريــر البيئيــة اخلاصــة ابســتدامة املشــروع ودراســة مــدي امكانيــة تطبيقهــا.  

جمــال وحــدود البحــث: يتحــدد جمــال البحــث يف إطــار املشــاريع الرايديــة الســابقة لتنميــة املســتدامة وتبــي 
مثــال واحــد حمــوري اســراتيجي يراعــي معايــر االســتدامة والبيئــة وامكانيــة االســتفادة مــن هــذه التجربــة الواقعيــة 
وامكانيــة تطويرهــا وتطبيــق النتائــج علــي املطــارات يف اململكــة العربيــة الســعودية. ومــن الناحيــة اجلغرافيــة فركــز 
البحــث علــي اململكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام مــع االســتعانة مبشــاريع دوليــة رائــدة يف جمــال التنميــة 

املســتدامة . ميثــل الشــكل 1 اهليــكل العــام التنظيمــي للبحــث.

اهداف البحث                      منهجية البحث              الدراسات النظرية

تطوير املقرحات التصميمية
                                                  

 دراسات مطار امللك عبدالعزيز

 الدويل لألستدامة

                                                    االجيابيات األقتصادية 
                                                                          والبيئية

                                توصيات البحث

شكل 1  االطار التنظيمي ملنهجية البحث املصدر: الباحث
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2- اإلطار النظري واملشاريع االسرتاتيجية املستدامة 

يتضمــن االطــار النظــري للبحــث الدراســات الســابقة مــن املشــاريع االســراتيجية املتبنيــة مبــادئ واســس 

االســتدامة كمحــور رئيســي يف التخطيــط العمــراين والتصميــم املعمــاري هلــا. تبحــث الدراســات امثلــة مــن داخــل 

وخــارج اململكــة العربيــة الســعودية.

2-). مطــار إنشــون الــدويل مبدينــة ســيول بكــوراي اجلنوبيــة ومدينــة مصــدر يف ابوظــي االمــارات 
العربيــة املتحــدة

مت تصميــم مطــار إنشــون الــدويل مبدينــة ســيول بكــوراي اجلنوبيــة مــن قبــل مكتــب آنــدراين مســث موضــح 

يف الشــكل 2)ب( لكــي يصنــف مــن اكثــر املطــارات يف العــامل حتقيقــا ملبــادئ االســتدامة علــي املســتوي تنفيــذ 

املبــاين والبيئــة والتشــغيل وذلــك حســب تقريــر اجمللــس الــدويل للمطــارات. وقــدم التصميــم بشــكل ورقــة علميــة 

يف مؤمتــر االجتــاه االخضــر للمطــارات. واســتطاع املصمــم املعمــاري توفــر قــدر كبــر مــن وقــود الطائــرات 

ابلتصميــم املميــز ملمــرات الطائــرات بســاحة املطــار وتوفــر 15% مــن الوقــت االزم حلركــة الطائــرات يف ممــرات 

ســاحة املطــار لإلقــالع . كذلــك تصميــم املســاحات اخلضــراء حــول املطــار والــي تشــكل مســاحة كبــرة تفــوق 

مســاحة الصــاالت ومبــاين املطــار.
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 )أ(                                                )ب(

شكل 2 تصميم مستدام لمطار )ب( ومدينة مصدر ابوظبي على )أ( المصدر

F Berry 2008 أنشون بمدينة سيول كوريا الجنوبية
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مت تدشــني مدينــة مصــدر مبدينــة ابوظــيب ابإلمــارات العربيــة املتحــدة موضحــة يف الشــكل 2 يف عــام 
2008م  وهــي اكــرب مدينــة مســتدامة يف العــامل, واحــد اكــرب االســتثمارات الذكيــة لتوســع احلضــري املســتدام 
احملافــظ علــي الطاقــة واملــوارد وامليــاه. مجعــت مدينــة مصــدر بــني التقنيــات املعماريــة العربيــة االصيلــة والتكنولوجيا 
احلديثــة والتقــاط الــرابح الســائدة يف فصــل الصيــف وحتويلهــا ملصــدر بــرودة دائــم. تســتفيد املدينــة بشــكل كبــر 
مــن اشــعة الشــمس مــن خــالل اكــرب موقــع يف الشــرق االوســط للخــالاي الشمســية املنتجــة للطاقــة النظيفــة. 
واملدينــة مصــدر وحمــرك اساســي لالبتــكار والتقنيــة ورايدة االعمــال مــن خــالل النــواة االساســية للمدينــة وهــي 
معهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا. تصنــف مدينــة مصــدر املدينــة االويل عاملــا يف تدويــر مجيــع النفــاايت وال 
تنتــج أي مــواد ملوثــة وخاليــة مــن الكربــون وتعمــل بشــكل اساســي علــي الطاقــة املتجــددة, فهــي مدينــة جذابــة 

للخــربات واملؤسســات التعليميــة واملؤسســات التجاريــة والســكان. )مدينــة مصــدر 2015( 

2-2. جامعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية بثول

تعتــرب جامعــة امللــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة اول جامعــة يف الســعودية حتصــل علــي اعتمــاد دويل للمبــاين 
اجمللــس  مــن  الصــادرة  البالتينيــة  الليــد  اعتمــاد شــهادة  عــام 2010م علــي  املســتدامة حيــث حصلــت يف 
االمريكــي للمبــاين اخلضــراء. ومت تشــيد اجلامعــة ابعلــي مواصفــات االســتدامة لالســتفادة مــن التهويــة الطبيعيــة 
داخــل املبــاين وتوفــر 3300ميجــاواط مــن خــالل اخلــالاي الشمســية علــي اســقف مبــاين اجلامعــة. موضــح ذلــك 
يف الشــكل 3)ب(. كما تشــكل املواد املســتخدمة يف االنشــاءات املعاد تدورها نســبة 75% من امجايل املواد 

املســتخدمة يف االنشــاءات.

يشــكل املنــاخ احلــار وقلــة مــوارد امليــاه واالمطــار ابملنطقــة اهــم التحــدايت املعيقــة لعمليــة اســتدامة املبــاين 
فأخــذت اجلامعــة علــي عاتقهــا تبــي اجيــاد احللــول املبتكــرة إلدارة تلــك املشــاكل للحفــاظ عليهــا واســتخدام 
مصــادر طاقــة بديلــة. كمــا ركــزت سياســة التنميــة املســتدامة يف اجلامعــة علــي مخــس حمــاور رئيســية وهــي: 1 
ختطيــط املواقــع املســتدامة 2 كفــاءة اســتخدام الطاقــة والطاقــة املتجــددة. 3 مــواد البنــاء واملــوارد. 4 التهويــة 
واالضــاءة 5 احملافظــة علــي امليــاه. يوضــح الشــكل 5 التقنيــات املســتدامة املســتخدمة يف مبــاين جامعــة امللــك 

عبــدهللا للعلــوم والتكنولوجيــا.
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)أ(

)ب(

شكل 3 جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن الرايض )ا( وجامعة امللك عبدهللا بثول )ب( املصدر:

 http://www.ecoswarm.com/article/5125c8d46a3e023f0c000
html http://www.hattpost.com/?p=34128.و000
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2-3. جامعة االمرية نورة بنت عبدالرمحن ابلرايض 

تصنــف جامعــة االمــرة نــورة بنــت عبدالرمحــن اكــرب جامعــة خاصــة ابلنســاء علــي مســتوي العــامل حيــث تبلــغ 
الطاقــة االســتيعابية هلــا اكثــر مــن 42000 طالبــة وتضــم 15 كليــة. وتبلــغ املســاحة االمجاليــة ملبــاين اجلامعــة 
3000000 مــر مربــع. نظــام وحمــاور خطــة التصميــم املعمــاري للجامعــة متالئمــة متامــا مــع معايــر االســتدامة 
للمبــاين واملتالئمــة ايضــا مــع الظــروف املناخيــة للموقــع اجلغــرايف. كمــا مت حتديــد مخــس حمــاور اساســية للحفــاظ 
البيئــة ابملوقــع. 2. كفــاءة  النواحــي  املســتدام ومراعــات  املوقــع  مبــاين اجلامعــة وهــي: 1.  الطاقــة يف  علــي 
اســتخدام امليــاه. 3. الطاقــة. 4. املــواد واملــوارد. 5. جــودة البيئــة الداخليــة. مــن اهــم االســراتيجيات يف 
احلفــاظ علــي البيئــة واملــوارد تقنيــات كفــاءة اســتخدام امليــاه ملــا هلــا مــن امهيــة يف بيئــة اململكــة العربيــة الســعودية 
لقلتهــا وصعوبــة احلصــول علــي مــوارد دائمــة للميــاه. لذلــك يوجــد ابجلامعــة حمطــة معاجلــة للميــاه بطاقــة 
10400 مــر مكعــب يف اليــوم والــي يعــاد اســتخدامها بطــرق خمتلفــة. مت ختفيــض تكلفــة اســتهالك الطاقــة 
يف مبــاين اجلامعــة بنســبة تــراوح بــني 14 ايل 17% مــن التكلفــة االمجاليــة. اســتخدام املــواد احملليــة كحجــر 
الــرايض لتغطيــة الواجهــات واســتخدام كاســرات الشــمس بتصميــم مســتوحى مــن املشــربيات والوراشــني العربيــة 
املدجمة مع زجاج النوافذ العايل الفعالية ليشــكل حاجز ألشــعة الشــمس وتوفر يف الطاقة االزمة للمبي بنســبة 

3.5%. موضحــة يف الشــكل  )3( )أ(

3- معوقات تطبيق بعض املعايري اخلاصة بشهادة الليد واقرتاحات لبعض احللول 

تواجه يف معظم حاالت املشاريع بعض الصعوابت يف تطبيق معاير الليد وذلك لعدة اسباب امهها : 

1- وجــوب متاشــي التصميــم املعمــاري واألنظمــة التشــغيلية للمبــي مــع الكثــر مــن احملــاور اخلاصــة بنظــام 
املســتدامة.  املبــاين 

2- ويــزداد األمــر صعوبــة يف تطبيــق تلــك املعايــر يف املناطــق احلــارة. كمــا يعتــرب تطبيــق هــذه املعايــر يف 
الســعودية مــن أكــرب التحــدايت وذلــك لوجــود عائقــني أساســيني ومهــا املنــاخ احلــار جــداً حيــث يصعــب ذلــك 
تطبيــق الكثــر مــن املعايــر وذلــك مثــل زايدة نســبة املســاحات اخلضــراء والــي تتطلــب توفــر ميــاه بشــكل 
مســتمر ومنتظــم ومعيــار آخــر هــو توفــر مســارات ســر لدرجــات اهلوائيــة حيــث مــن الصعــب تطبيقــه بســبب 

ارتفــاع درجــة احلــرارة يف اوقــات النهــار. 

3- مــن أهــم املعوقــات هــو تــدين أســعار الطاقــة يف الســعودية بشــكل عــام مقارنــة بــدول العــامل حيــث يصبــح 
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تطبيــق بعــض أنظمــة الطاقــة البديلــة كاخلــالاي الشمســية غــر جمــدي اقتصــاداي ممــا يؤثــر ســلباً علــي االقتصــاد 

بشــكل عــام. كمثــال لذلــك ميكــن توفــر نســبة 2.5% كطاقــة بديلــة مــن الطاقــة الكليــة الالزمــة للمطــار امللــك 

عبدالعزيــز عــن طريــق اســتخدام االلــواح و اخلــالاي الشمســية املركبــة علــي ســطح جممــع الصــاالت وأســطح 

مواقــف الســيارات ولكــن تكلفــة النظــام تكــون مرتفعــة جــدا حيــث ال ميكــن اســرجاع قيمــة النظــام يف فــرة 

زمنيــة معقولــة والــي تتجــاوز الســتني عامــا. 

4- كمــا ان عــدم توفــر الكــوادر اهلندســية التقنيــة املؤهلــة واملعتمــدة مــن اجمللــس األمريكــي للمبــاين اخلضــراء 

يعتــرب مــن اهــم املعوقــات حيــث جيــب ان يوفــر املديــر االنشــائي واملقــاول عــدد مــن املهندســني احلاصلــني علــي 

اعتمــاد الليــد  علــى املســتوي الشــخصي واملســميLEED AP. )اجمللــس االمريكــي للمبــاين اخلضــراء 

 .)2014

5- عــدم وجــود مشــاريع مشــابه مت تطبيــق معايــر الليــد هبــا يف الســعودية يف بدايــة تصميــم املشــروع وذلــك 

وقــت اختــاذ قــرار مــن قبــل اهليئــة العامــة لطــران املــدين ان تكــون شــهادة الليــد الفضيــة أحــد األساســيات يف 

تصميــم املشــروع حيــث مت وضعهــا يف كراســة الشــروط قبــل طــرح املشــروع لالستشــاري املصمــم. هــذا و ميثــل 

وجــود أمثلــة شــبيه ملشــاريع تطبــق معايــر الليــد تســهيالت اكثــر فهــي خــربة حمليــة مســبقة يف ذات اجملــال. 

6- وكعضــو يف الفريــق املكلــف ابإلشــراف علــى التصميــم البيئــي كان عــدم وجــود دورات خمتصــة مبعايــر 

الليــد ومراجــع ابلســعودية عائــق أساســي يف عمليــة مجــع اخلــربات واملعلومــات الكافيــة يف تطبيــق تلــك املعايــر 

حيــث كانــت املواقــع االلكرونيــة اخلاصــة ابجمللــس األمريكــي للمبــاين اخلضــراء املرجــع الوحيــد يف ذلــك الوقــت. 
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شكل4 الواجهة اجلنوبية ملشروع تطوير مطار امللك عبد العزيز الدويل جبدة وتظهر كاسرات الشمس 
الراسية.و منظور للمخطط العام ملشروع تطوير مطار امللك عبد العزيز الدويل جبدة ويظهر جممع الصاالت 

ومركز النقل. املصدر: تقرير الليد 3012م شركة دار اهلندسة.
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 4- تطوير املقرتحات التصميمية 

متــد ممــرات اخلدمــات الــي حتتــوي علــي التمديــدات الكهرابئيــة وامليكانيكيــة ومتديــدات امليــاه والصــرف 
الصحي واالتصاالت يف مطار امللك عبد العزيز الدويل اجلديد ايل 46 كيلومر مما يوضح حجم استهالك 
الطاقــة الضخــم. ويبلــغ حجــم االســتهالك لطاقــة الكلــي جملمــع الصــاالت 1,581,756ميجــا وحــدة حراريــة 
بريطانيــة يف الســنة MBtu/Y والتطويــر املســتدام يعكــس النمــو االقتصــادي املــوازي للتحــدايت البيئيــة   
)T Ryley 2013( اســتخدام وتبــي انظمــة التقييــم البيئــي يف املطــارات يؤثــر علــي االقتصــاد احمللــي و 

)Oto et all 2012( .منــط احليــاة يف املســتقبل

زايدة املســاحات اخلضــراء واســتخدام ميــاه الصــرف املكــررة لتصبــح مصــدر دائــم للميــاه دون احلاجــة 
الســتنزاف املــوارد األساســية للميــاه يف املشــروع هــو احــد االقراحــات االساســية للتطويــر املســتدام كذالــك 
اســتخدام اخلــالاي الشمســية كأحــد مصــادر الطاقــة البديلــة بغــض النظــر عــن التكلفــة حيــث ان أســعار الطاقــة 
يف اململكــة العربيــة الســعودية قــد تتغــر يف أي وقــت. كمــا يعتــرب مطــار امللــك عبدالعزيــز جبــدة بوابــة للحرمــني 
الشــريفني فاســتخدام احــدث التقنيــات العمرانيــة املســتدامة الصديقــة للبيئــة بــه يعتــرب مــن األساســيات وهــدف 
حكومــي اســراتيجي. ومــن األســباب األساســية الســتخدام االلــواح الشمســية يف هــذه املنطقــة حتديــدا وجــود 
بعــض الدراســات واألحبــاث الــي اثبتــت ان املنطقــة الغربيــة ابلســعودية مــن افضــل املناطــق يف العــامل لالســتفادة 
مــن هــذه التقنيــة وذلــك الرتفــاع تعرضهــا واســتمرار االشــعة املباشــرة للشــمس معظــم أايم الســنة إضافــة ايل قلــة 
العواصف الرملية نســبيا وقلة الغيوم والي قد تؤاثر علي أداء األلواح الشمســية ســلبا.)فادن ســلطان 2012( 

كمــا ميكــن زايدة نســب مــواد البنــاء املســتخدمة إلنشــاء املطــار املصنعــة حمليــاً حيــث أن أحــد املعايــر 
األساســية للحصــول علــي شــهادة الليــد هــو اســتخدام مــواد مصنعــة حمليــاً والــي جيــب توفرهــا مــن مناطــق قريبــة 
يف حــدود 800 كلــم عــن موقــع املشــروع وذلــك لتوفــر الطاقــات الــي تســتهلك يف حــال اســتخدام مــواد مــن 
مناطــق أبعــد. حيــث ان نقــل تلــك املــواد مــن مناطــق بعيــدة بوســائل النقــل املختلفــة يعتــرب هــدر يف الطاقــة 

ميكــن تالفيــه. 

ومــن الناحيــة التصميميــة املعماريــة ميكــن زايدة كفــاءة فعاليــة الواجهــات املعرضــة لكميــة عاليــة مــن اشــعة 
الشــمس ابالســتخدام األمثــل لكاســرات الشــمس يوضــح الشــكل )4( كاســرات مشــس رأســية مت اســتخدامها 
يف الواجهــة الرئيســية اجلنوبيــة لصالــة املســافرين واثبتــت بعــض الدراســات )وهيــب ,2005م( أن كاســرات 
الشــمس األفقيــة فعالــة يف تقليــل أشــعة الشــمس املباشــرة والنافــذة داخــل الفراغــات يف الواجهــة اجلنوبيــة. 
كاســرات الشــمس املتحركــة ذات دور فعــال يف تقليــل احلمــل والطاقــة الالزمــة للتربيــد. )وهيــب ,2010م( 
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التحكــم يف حتديــد املنطقــة املشــمولة للحصــول علــي شــهادة الليــد مــن أهــم عناصــر احلصــول علــي هــذا 
االعتمــاد. ميثــل الشــكل 4 املســقط االفقــي لصــاالت املســافرين وميكــن حتديــد املنطقــة لالعتمــاد مــن خاللــه. 
جيــب اختيــار حــدود شــهادة الليــد بعنايــة حبيــث تكــون املبــاين واملســاحات يف املنطقــة املشــمولة تلــيب مجيــع 
االحتياجــات واملتطلبــات اخلاصــة ابلشــهادة. حيــث ميكــن التحكــم بتلــك املنطقــة بتصغرهــا أو تكبرهــا 
لتتــالءم مــع االحتياجــات احملليــة وتصبــح تلبيتهــا ملتطلبــات الشــهادة ممكنــة. كمــا ميكــن تكبــر املنطقــة لتصبــح 
شــاملة ملناطق مزروعة خضراء مفتوحة لتســهيل احلصول علي االعتماد. حيث أن زايدة املســاحات اخلضراء 
تشــكل عامــاًل اجيابيــاً وزايدة يف النقــاط الالزمــة لالعتمــاد. شــكل 5 يوضــح املســقط االفقــي جملمــع الصــالت 
مبطــار امللــك عبدالعزيــز الــدويل اجلديــد جبــدة. التصميــم املعمــاري مصمــم مــن قبــل ADPi شــركة مهندســي 

مطــار ابريــس.

يتطلــب تشــغيل املطــارات اســتخدام كميــات كبــرة مــن امليــاه, كمــا يــزداد الطلــب علــي امليــاه يف املطــارات 
ابلعــامل بســبب زايدة اعــداد املســافرين والرحــالت ســنواي. يف هــذه احلالــة يتحتــم وضــع اســراتيجيات لرشــيد 
اســتهالك امليــاه يف مطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل وذلــك إبتبــاع بعــض اخلطــوات الفعالــة والــي تتلخــص 
بوضــع عــدادات قيــاس اســتهالك امليــاه وتركيــب معــداد ترشــيد اســتهالك امليــاه وحبــث عــن مصــادر بديلــة للميــاه 

 )Carvalho et all )2013 .كتجميــع ميــاه االمطــار وإعــادة اســتخدامها

 كمــا ميكــن اســتخدام امليــاه املعاجلــة لبعــض االســتخدامات اخلاصــة لتقليــل اســتخدام امليــاه بشــكل عــام 
مثــل الــري ,غســيل الســيارات والطائــرات, ومكافحــة احلرائــق. و ميكــن تقليــل اســتخدام امليــاه مــن خــالل إدارة 
املطار عن طريق مراقبة عدادات املياه والصيانة الدورية الي تكشــف عن أي تســرابت للمياه بشــكل ســريع. 

)شــركة مطــارات ابوظــيب, 2014م( 

زايدة الفرصــة يف رفــع املعايــر اخلاصــة بشــهادة الليــد تتطلــب بعــض التغــرات يف التخطيــط والتصميــم 
اخلــاص مبجمــع الصــاالت واخلدمــات املســاندة مــن امههــا 

1. زايدة املســاحات اخلضراء واســتخدام نبااتت حملية مالئمة للبيئة الصحراوية حول وداخل جممع صاالت 
الســفر والــذي يســاعد علــي تقليــل درجــة احلــرارة.  

2. اســتخدام نبــااتت حمليــة يقلــل مــن كميــة امليــاه الالزمــة للــري. اســتخدام تقنيــات ري حديثــة يقلــل مــن 
اســتخدام املياه وأوضحت الدراســة الي قام هبا استشــاري املشــروع ADPi انه ميكن تقليل اســتخدام املياه 

املســتخدمة لصــرف بنســبة 50% ابســتخدام حمطــات معاجلــة عاليــة الفعاليــة. 
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3. ميكــن خفــض اســتهالك امليــاه املســتخدمة داخــل الصالــة يف دورات امليــاه واملطابــخ واملطاعــم واحملــالت 
التجاريــة بنســبة 20% يف حــال اســتخدام ادوات خاصــة بتقليــل تدفــق امليــاه يتــم تركيبهــا علــي صنابــر امليــاه. 

4. اضافــة وســائل موصــالت خمتلفــة وتعددهــا مــن أهــم حمــاور االســتدامة وذلــك لتقليلهــا مــن االعتمــاد علــي 
اســتخدام الســيارات وتوفــر الطاقــة بذلــك. يتــم االن تطويــر التصميــم ملــرو جــدة لربــط جــزء كبــر مدينــة جــدة 
بشــبكة مــرو عاليــة الفعاليــة والــي ميكــن ربطهــا مبطــار امللــك عبــد العزيــز وجممــع الصــاالت لتغذيــة صالــة الــركاب 

احملليــة وصالــة الــركاب الدوليــة. )شــركة جــدرك( 2014  

5.  كذلــك تعزيــز مبــدا الســالمة واحملافظــة علــي البيئــة. اســتخدام وســائل نقــل جديــدة يف مدينــة جــدة لــه 
دور فعــال يف تقليــل اســتخدام الســيارات وهــي الوســيلة الوحيــدة واألساســية يف الوقــت الراهــن ممــا يــؤدي إيل 
تقليــل اســتهالك الوقــود بشــكل عــام واحلفــاظ علــي البيئــة وتوفــر مصــادر الطاقــة لألجيــال القادمــة. وهــو أحــد 

أالجيابيــات االقتصاديــة والبيئيــة.

6. من املبادرات املتميزة لشــركة مطارات ابوظيب )2014( التوصية بتقليل اســتهالك الطاقة الكلي الســنوي 
وذلــك مــن خــالل عــدة حمــاور أمههــا تصميــم الواجهــات الرئيســية للمطــار مبــا يتناســب مــع الظــروف املناخيــة 
احمليطــة. تركيــب زجــاج مــزدوج عــايل الكفــاءة حيقــق عــزل فعــال للحــرارة املنعكســة علــي املبــي. ميكــن زايدة 
كفــاءة الوجهــات إبضافــة كاســرات مشــس افقيــة تضــاف ايل الكاســرات الراســية املصممــة. كمــا ميكــن ان 
تكــون االضافــة لكاســرات الشــمس بســيطة بوضــع صــف او صفــني حبــد اقصــي لــزايدة الفعاليــة وعــدم التأثــر 

علــي التصميــم العــام للواجهــة. 

7. كمــا ميكــن اســتخدام نظــام حتكــم عــايل الكفــاءة ألنظمــة التكيــف لصــاالت الســفر. بذلــك يكــون  مــن 
اهــم املقرحــات التصميميــة تركيــب نظــام ملراقبــة صــرف وكفــاءة الطاقــة يف مبــاين املطــار وذلــك لدراســة املســتمرة 
ومراقبــة انظمــة الطاقــة وإدخــال حتســينات وتطويــر لألنظمــة املســتخدمة يف مبــاين املطــار. )شــركة مطــارات ابــو 

ظــيب 2014(. 
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شكل5 مسقط افقي جملمع صاالت السفر مبطار امللك عبدالعزيز جبدة. املصدر تقرير شركة دار اهلندسة 
التصميم املعماري 2013م

5- االجيابيات االقتصادية والبيئية لتنمية املستدامة

تدعــم املطــارات يف مجيــع احنــاء العــامل احلركــة االقتصاديــة بطريقــة مباشــرة بتوفــر الوصــول ايل األســواق 
العامليــة ودعــم التجــارة. وتــزداد حركــة الطــران عامليــاً بشــكل كبــر ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر وكبــر علــي حركــة 

)Longhhurst et all,1996( .االقتصــاد

كمــا ان انشــاء املطــارات يولــد فــرص عمــل هائلــة لدعــم التوظيــف حيــث تشــر الدراســات ان قطــاع 
النقــل اجلــوي ســاهم يف توفــر مــا يقــارب 56.6 مليــون وظيفــة علــي مســتوي العــامل يف الســنوات األخــرة. 
كمــا اســهم هــذه القطــاع يف الشــرق األوســط بتوفــر 2.7 مليــون وظيفــة كمــا أضــاف 129 مليــار دوالر 
ايل الناتــج احمللــي اإلمجــايل للمنطقــة. )الــرأي 2013م(  فيمكــن اعتبــار قطــاع النقــل اجلــوي مســاهم بشــكل 
مباشــر يف تنميــة االقتصــاد املســتدام مــن خــالل حتفيــز النمــو االقتصــادي مــن خــالل إجيــاد فــرص العمــل 
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وتســهيل التجــارة. فيعتــرب هــذه القطــاع داعــم لنمــو االقتصــادي ابململكــة غــر قطاعــات النفــط. ويذكــر موقــع 
ادارة الطــران االحتاديــة امهيــة التطويــر املســتدام للمطــارات ممــا لــه مــن اثــر اجيــايب علــي اربــع حمــاور موضحــة يف 

)FAA ,2014( .الشــكل 6 وهــي البيئــة واالقتصــاد واجملتمــع والتشــغيل

ومــن اهــم االهــداف االســراتيجية االوليــة هليئــة الطــران املــدين قبــل مرحلــة التصميــم ملطــار امللــك عبــد 
العزيــز ان يكــون هــذه املطــار حمــوري وذلــك بســبب املوقــع اجلغــرايف املتميــز واالســراتيجي يف وســط العــامل. فمــن 
ضمــن أهــم املعايــر يف تصميــم مطــار جــدة ونظــراً حلركــة املســافرين املتزايــدة ســنواي مت مراعــاة التصميــم املعمــاري 

حبيــث يتحــول ليكــون مطــار حمــوري ملوقعــة اجلغــرايف املميــز لربــط بــني الشــرق والغــرب. )امللحــم ,2010( 

تتجــه املطــارات عامليــا يف الوقــت الراهــن ملراعــات البيئــة واملناطــق اجملــاورة ملــا هلــا  مــن أتثــر ســليب عليهــا. 
وتركــز اجلهــود حاليــا علــي تقليــل األثــر الســليب علــي البيئــة وذلــك ليــس فقــط علــي تصميــم املطــار وتنفيــذه 
وتشــغيله بــل حــى تصميــم وتصنيــع الطائــرات. فتكامــل العوامــل االقتصاديــة الفعالــة والتشــغيل عــايل الفعاليــة 
واحملافظة علي املصادر الطبيعة للطاقة واملياه واملســؤولية االجتماعية يشــكل منظومة كاملة لتنمية املســتدامة. 

 )Oto et all , 2012(.

يقــوم حاليــا اجمللــس الســعودي لألبنيــة اخلضــراء بوضــع خطــط واســراتيجيات التنميــة املســتدامة للمــاين 
واحلفــاظ علــي البيئــة يف البيئــة العمرانيــة ابململكــة العربيــة الســعودية. ويف املؤمتــر االول لألبنيــة اخلضــراء مبدينــة 
الــرايض عــام 2010م مت أتســيس شــعبة املبــاين اخلضــراء يف اهليئــة الســعودية للمهندســني والتوصيــة بتســجيل 
160 مشــروع للحصول علي شــهادة الليد يف منطقة الرايض ومكة املكرمة واملدينة املنورة واملنطقة الشــرقية. 
ان تقنيــات املبــاين اخلضــراء هلــا اثــر اجيــايب علــي النمــو االقتصــادي والبيئــة وهــي أحــد االهــداف املرجــوة مــن 
الشــراكة االســراتيجية بــني القــاع اخلــاص الســعودي وبعــض القطاعــات احلكوميــة مثــل وزارة امليــاه والكهــرابء 
واهليئة الســعودية للمهندســني.كما يهدف منتدى األبنية اخلضراء ايل حتقيق أربع اهداف رئيســية من خالل 
الشــراكات االســراتيجية بــني اجلهــات واملؤسســات واملنظمــات املختصــة ذات العالقــة وهــي املؤمتــرات والتعليــم 
واملشــاريع واملصــادر اخلاصــة بتقنيــات املبــاين اخلضــراء مــن خــالل تشــجيع التســجيل والتوثيــق املبــاين اخلضــراء 
العوائــد االقتصاديــة  والبيئــة الســتخدام وتطبيــق  املؤمتــرات  الســعودية , حيــث توضــح  العربيــة  يف اململكــة 
مبــادئ املبــاين اخلضــراء ويكــون التعليــم مــن خــالل عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة يف املبــاين اخلضــراء وكيفيــة 
تصميمهــا واالســتفادة مــن مصــادر وتطبيقــات الطاقــة الطبيعيــة. امــا احملــور االخــر يبحــث ويهتــم مبصــادر 
املــواد الــي تتماشــي مــع املعايــر العامليــة لألبنيــة اخلضــراء. كمــا ان خفــض اســتهالك الطاقــة وتوفــر بيئــة صحيــة 
مــن أهــم نتائــج اســتخدام وتطبيــق املعايــر األربعــة املذكــورة كمــا تســاهم تلــك املبــادرات يف النمــو االقتصــادي 
واالســتثماري احمللــي بتوفــر مصــادر الطاقــة التقليديــة احلاليــة واســتثمار مصــادر الطاقــة البديلــة حيــث ينتــج 
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عنهــا فــرص اســتثمارية لرجــال األعمــال والــي هلــا اثــر اجيــايب علــي اجملتمــع والعاملــني هبــذا اجملــال واملهندســني. 
كمــا اثبتــت الدراســات املقامــة مــن قبــل اجمللــس الســعودي لألبنيــة اخلضــراء عــدم رفــع التكاليــف الكليــة 

للمشــاريع بســبب اســتخدام تقنيــات املبــاين اخلضــراء. )املنتــدى الســعودي لألبنيــة اخلضــراء , 2010م(. 

http://www.faa.gov :شكل 6 تطوير املطارات املستدامة . املصدر

6- نتائج البحث

تشــر نتائــج البحــث بعــد الدراســات النظريــة والدراســة العمليــة ملطــار امللــك عبدالعزيــز جبــدة اضافــة ايل 
الدراســات الســابقة والدراســات املعدة من قبل االستشــاري ومدير التنفيذ ايل جمموعة من االســتنتاجات الي 
هتتــم ابلتنميــة املســتدامة بشــكل عــام والتصميــم البيئــي للمطــارات يف الســعودية بشــكل حمــدد وهــي كالتــايل:

	 حصــول مشــاريع املطــارات يف اململكــة علــي شــهادة الليــد الفضيــة ممكــن حتقيقــه وذلــك اســتنادا علــي
جتربــة مطــار امللــك عبدالعزيــز جبــدة وجامعــة االمــرة نــورة وجامعــة امللــك عبــدهللا للعلــوم والتقنيــة قــد 
حققــت تلــك املعايــر بنجــاح. كمــا ميكــن الوصــول ايل املســتوي الذهــيب او اعلــي يف حــال اعتبــار بعــض 
التعديــالت التصميميــة كإضافــة االلــواح الشمســية للمشــروع وزايدة املســاحات اخلضــراء واســتخدام مــواد 

حمليــة يف التنفيــذ.

	 اســتخدام املعايــر البيئيــة يف تصميــم املبــاين واملنشــات ذات الطاقــة التشــغيلية الكبــرة والــي تســتخدم كــم 
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هائــل مــن الطاقــة يف انظمتهــا الكهرابئيــة وامليكانيكيــة ذو امهيــة كبــرة لألســباب التاليــة أوال: توفــر نســبة 
الطاقــة وان كانــت قليلــة تكــون ذات مــردود اقتصــادي فعــال وجمــدي. اثنيــا: احملافظــة علــي مــوارد الطاقــة 
لألجيــال القادمــة. اثلثــا: احملافظــة علــي البيئــة وتقليــل التأثــر الســليب يف املطــارات ابإلضافــة ايل التصميــم 
املعمــاري املســتدام لصــاالت الســفر وميكــن ان تتكامــل منظومــة احلفــاظ علــي البيئــة بتطويــر حمــركات 
ونوعيــة الطائــرات لتصبــح اكثــر فعاليــة يف احلــد مــن التلــوث البيئــي. كمــا ميكــن ان يؤثــر ذلــك اجيابيــا علــي 

بيئــة العمــل ابملطــارات بشــكل عــام وعلــي صحــة العاملــني بســاحات املطــارات. 

	 مــن االســتنتاجات االساســية هلــذه الورقــة ضــرورة احــداث برانمــج وطــي بيئــي حيتــوي علــي نظــام تقيــم
ألداء مباين املطارات البيئي يف اململكة العربية الســعودية وتقيس تلك املعاير يف النظام مدي اســتدامة 

املنشــئات واملبــاين مــن مرحلــة التخطيــط والتصميــم ايل مرحلــة التنفيــذ والتشــغيل. 

	 يعتــرب انشــاء مطــار دويل مســتدام وصديــق للبيئــة خطــوة اساســية نوعيــة لنقــل ثقافــة احملافظــة علــي البيئــة
واالســتدامة للمجتمع وللمســافرين. حيث ان مطار امللك عبدالعزيز الدويل جبدة مت ختطيطه وتصميمة 
ليكــون مطــار حمــوري يربــط بــني الشــرق والغــرب عامليــا ملوقعــة االســراتيجي بــني ثالثــة قــارات وزايدة عــدد 
املسافرين به سنواي وتشر الدراسات ابن معدل النمو يف زايدة عدد املسافرين سنواي 5.2% يف الشرق 

االوســط خــالل الفــرة 2016ايل2025 مقارنــة ب 4.4% معــدل النمــو العاملــي. )الــزايين, 2010( 

توصيات البحث 

مــن خــالل الدراســات املركــزة علــي اســتدامة مبــاين املطــارات والدراســات اخلاصــة مبطــار امللــك عبدالعزيــز 
جبــدة وتفهــم امهيــة تبــي مبــادئ االســتدامة يف املبــاين ذات االســتهالك العــايل للطاقــة وتفهــم قضيــة امهيــة 
احلفــاظ علــي البيئــة مــن االثــر الســليب الناتــج مــن مشــاريع املطــارات اقليمــا ودوليــا مت الركيــز علــي التوصيــات 
الداعمــة ألمهيــة االســتدامة يف املطــارات حيــث ان مــن اهــم التوصيــات هلــذه الورقــة تقليــل اســتهالك امليــاه 
إبعــادة تدويــر ومعاجلــة امليــاه املســتخدمة يف صــاالت الســفر ومبــاين املطــارات واســتخدام ميــاه صــرف معاجلــة. 
جيــب ان يكــون ترشــيد اســتخدام امليــاه الصاحلــة لشــرب مــن اهــم اولــوايت تصميــم وتشــغيل مبــاين مطــارات 

ابململكــة العربيــة الســعودية. كمــا تتلخــص توصيــات الورقــة يف مخــس حمــاور اساســية وهــي

). جيــب االهتمــام ومراعــاة تصميــم الواجهــات ابلتصميــم املعمــاري يف مبــاين جممعــات الصــاالت بدراســة 
حركــة الشــمس واختيــار غــالف زجاجــي مناســب مبواصفــات خاصــة بتقليــل نفاذيــة اشــعة الشــمس املباشــرة. 
كذلــك جيــب تصميــم كاســرات الشــمس بفعاليــة عاليــة لتحقــق اعلــي محايــة للواجهــات خــالل فــرات 
النهار مع الركيز علي فرة الظهرة بســبب زايدة اشــعة الشــمس املباشــرة وارتفاع درجة احلرارة. وجيب 
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ان يتــم ذلــك مــع احلفــاظ علــي االضــاءة الطبيعيــة وتقليــل اســتخدام االضــاءة الصناعيــة وهــي النتــاج الطبيعــي 
لكــرب حجــم الواجهــة يف املطــارات. تركيــب اخلــالاي الشمســية املولــدة لطاقــة يكــون ذو مــردود اقتصــادي جمــدي 
علــي املــدي البعيــد ويســاهم يف احلفــاظ علــي الطاقــة لألجيــال القادمــة, فهــو خيــار صديــق للبيئيــة جيــب 
مراعاتــه. االهتمــام ابملســاحات اخلضــراء مــن اهــم العناصــر الســتدامة املطــارات. إبتبــاع انظمــة الليــد جيــب ان 
ال تقل املســاحات الكلية اخلضراء عن نصف مســاحات املباين الكلي. وميكن اســتخدام انظمة رى ونبتات 

مناســبة للبيئــة يف الســعودية. 

2. العمــل علــي ترســيخ مفهــوم احملافظــة علــي البيئــة والــذي يتحقــق يف التصميــم والتنفيــذ بتبــي نظــام فعــال 
لتقيــم اســتدامة املبــي. وتوصــي الورقــة بضــرورة اســتخدام نظــام فعــال لتخلــص مــن النفــاايت ابملطــارات وبشــكل 
عــام جيــب تصنيــف النفــاايت ايل نوعــني اساســني )1.نفــاايت عضويــة يتــم التخلــص منهــا عــن طريــق املــرادم 
املخصصــة لذلــك 2.ونفــاايت ميكــن اعــادة تدورهــا مثــل البالســتيك والزجــاج والــورق(. مــن افضــل الوســائل 
يف مراقبــة اداء مبــاين املطــارات يف أدائهــا البيئــي بركيــب اجهــزة مراقبــة لصــرف الكهــرابء واســتخدام االنظمــة 
املوفــرة لطاقــة مثــل اخلــالاي الشمســية ومراقبــة كفاءهتــا. حيــث ميكــن بذلــك التعــرف علــي أي خلــل يف االنظمــة 
او زايدة يف صرف الطاقة وابلتايل تكون عملية االصالح ســريعة وفعالة كما ميكن هبذه االســراتيجية تطوير 

وحتســني اداء مبــاين املطــارات البيئــي بشــكل اكثــر فعاليــة ودقــة. 

3. ضــرورة اســتخدام املــواد احملليــة فهــي مــن اهــم اســراتيجيات احملافظــة علــي مــوارد الطاقــة والبيئــة حيــث 
التوفــر يكــون فعــال يف وســائل النقــل االزمــة جللــب مــواد غــر حمليــة. فيجــب وضــع انظمــة وقوانــني جتــرب 
املقاولــني علــي اســتخدام املــواد احملليــة يف حــال توفرهــا ومعاقبــة املســتوردين ملــواد غــر حمليــة يف حــال توفرهــا يف 

الســوق احمللــي جبــودة عاليــة. 

4. دعــم فكــرة انشــاء برانمــج وطــي الســتدامة املبــاين مــن اهــم توصيــات الورقــة, جيــب تفعيــل برانمــج وطــي 
الســتدامة املطــارات الســعودية حبيــث يكــون فعــال ومناســب للظــروف املناخيــة واالجتماعيــة للمملكــة العربيــة 
الســعودية. يقــوم حاليــا اجمللــس الســعودي لألبنيــة اخلضــراء بوضــع خطــط واســراتيجيات التنميــة املســتدامة 
للمــاين واحلفــاظ علــي البيئــة يف البيئــة العمرانيــة ابململكــة العربيــة الســعودية. وميثــل املؤمتــر الســعودي لألبنيــة 
اخلضــراء نــواة اساســية لدعــم مســرة تبــي املبــاين اخلضــراء ابلســعودية. خفــض اســتهالك الطاقــة وتوفــر بيئــة 
صحيــة مــن اهــم نتائــج اســتخدام وتطبيــق برانمــج وطــي للمبــاين اخلضــراء كمــا تســاهم تلــك املبــادرات يف النمــو 
االقتصــادي واالســتثماري احمللــي بتوفــر مصــادر الطاقــة التقليديــة احلاليــة واســتثمار مصــادر الطاقــة البديلــة 
حيــث ينتــج عنهــا فــرص اســتثمارية لشــركات و رجــال االعمــال ذات اثــر اجيــايب علــي اجملتمــع والعاملــني هبــذا 
اجملــال واملهندســني. يكــون الربانمــج مكــون ســتة حمــاور رئيســية تتلخــص يف اعتبــارات املوقــع, كفــاءة امليــاه, 
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اســتخدام مصــادر الطاقــة البديلــة, املــوارد واملصــادر , جــودة البيئــة الداخليــة, التصميــم املســتدام. وهــي نقــاط 
اساســية ميكــن ادراج نقــاط فرعيــة منبثقــة منهــا. 

5. العمــل علــي تفعيــل برامــج التدريــب والتأهيــل حيــث جيــب ان يتــم تفعيــل برامــج تدريبــة لتطويــر قــدرات 
املهندســني الســعوديني العاملــني بقطــاع الطــران املــدين لتصميــم املطــارات املســتدامة وأتصيــل ثقافــة حمــاور 

التصميــم املســتدام علــي احملــاور الثالثــة االقتصاديــة والبيئــة واالجتماعيــة. 
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