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 ملخص البحث
 

في   السكنيةوتأتي املشروعات    وعمرانيا،  واقتصاديا  اجتماعياتركزت املخططات التنموية بمفهومها الشمولي املستدام على تنمية املجتمعات  

اغلب عناصر تكوين ركائز املدن وحل مشاكل الزيادة السكانية والعشوائيات في  االعتبارصدارة أولويات مخططات التنمية الشاملة ألخذها في 

واختبار    الختياراألسس املطلوبة    أفضل املكرمة مما كان له الدافع الرئيس ي لتوجيه الطاقات العلمية والدراسات التخصصية لتحديد    مكة

 .املشروعاتتلك  جدوى تصميم

ملا لها من    املكرمة  مكة  في  املستقبلية  السكنيةللمشروعات    االستدامة يتناول البحث دراسة النظم والتطبيقات التي تساعد في تحديد معايير 

وذلك من خالل دراسة املستويات    السكنيةاستدامة املشروعات  لتحقيق    الالزمة  املنهجيةوالوصول الي    للمدينةخصوصيه نظرا للوضع الخاص  

ثم دراسة    ، ومن  الطبيعية من التخطيط والتصميم البيئي ثم مستوي التصميم التقني لالستغالل األمثل للموارد    املختلفة للمشروعات بدء  

التشغيل   بعد  ما  وكذلك  املختلفة  التصميم  مراحل  في  االستدامة  حققت  والتي  العاملية  املشاريع   Beddington Zero Energyأحد 

Development (Bed ZED)  الي معايير تحققها 
 
االستدامة وتطبيق تلك املعايير على احدى املشروعات املحلية للوصول الي اوجه  مبادئوصوال

الى وضع منهجية للتصميم املستدام   بهدف الوصول مكة املكرمة  (    –مخطط الزايدي    -  مكة) مشروع واحة    ية والقصور في املشروع  االيجاب

 . مدينة مكة املكرمة فيللمشروعات السكنية املستقبلية 
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Abstract  

Development plans in its holistic and sustainable concept focused on the development of societies 

socially, economically and on the level of urban design. Housing projects are considered top priority of 

the comprehensive development plans to take into consideration most of the elements of forming city 

pillars and solve the problems of population growth and slums in Makkah. This has been the main 

motivation to direct scientific energies and specialized studies to determine the best principles required 

for testing the feasibility of designing these projects. 

The research studies the systems and applications that help in determining the sustainability criteria for 

future housing projects in Mecca and in devising the required methodology to achieve the sustainability 

of housing projects. This can be achieved through studying the different phases of the residential projects 

starting from the planning and the environmental design, passing through the technical design for 

optimal use of natural resources, and then analyzing one of the international projects (Beddington Zero 

Energy Development (Bed ZED)) that achieved sustainability in the various design stages as well as 

post-operation, and ending up by setting a group of guidelines and standards for sustainable projects. 

The latter is applied on one of the local projects to determine the positive and negative aspects of the 

project (Project Oasis Makkah - Al-Zaidi scheme - Makkah. This helps in formulating the design 

sustainable methodology for future residential projects in the city of Mecca.

 :املقدمة .1

اململكة العربية    فيالشمولي املستدام    التنموية بمفهومها تركزت املخططات  

املجتمعات   تنمية  على  ،  واقتصاديا  اجتماعياالسعودية 
 
وتأتي   وعمرانيا

في صدارة أولويات مخططات التنمية في مكة املكرمة مما   السكنيةاملشروعات  

التخصصية   والدراسات  العلمية  الطاقات  لتوجيه  الرئيس ي  الدافع  له  كان 

اسس التخطيط والتصميم املستدام  طلوبة لتحديد  األسس امل  أفضل لتحديد  

 لرؤية اململكة ل
 
 . 2030تلك املشاريع وفقا

وتحليل   دراسة  البحث  معايير أويتناول  تحديد  في  تساعد  التي  النظم  هم 

الجديدة   السكنية  املشروعات  مراحلها    فياستدامة  في  املكرمة   املختلفة مكة 

 القرى  أم جامعة مجلة

 والعمارة للهندسة

 https://uqu.edu.sa/jea: اإللكتروني املوقع
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ها من قبل املتخصصين لتحقيق ب  االستعانةللوصول الى صياغة  منهجيه يتم  

وذلك من خالل دراسة  لتصميم املشروعات السكنية    املستدامةمدخل للتنمية  

من التخطيط والتصميم البيئي  بداية املماثلةاملستويات املختلفة للمشروعات 

لينتهي بدراسة    الطبيعية ثم مستوي التصميم التقني لالستغالل األمثل للموارد  

املشاتحليليه   تحقق  ريع  ألحدى  التي  املستدام  املحلية  التصميم  مبادئ  بعض 

منهجيه   املشروعات    متكاملةلصياغة  استدامة  مكة    السكنيةلتحقيق  في 

 . املكرمة

 البحث:منهـج  .2

تحقيق  أتحديد   ▪ للمشروعات    استدامةسس ومعايير    السكنيةالتصميم 

 رئيسيه.مستويات  ةمن خالل ثالث

ألحد    دراسة  ▪ طبقت    العاملية   األمثلةتحليليه  تحقيق التي  ونظم  مبادئ 

 Beddington Zero Energy Development  باملشروعات  االستدامة

(Bed ZED)  واحة مكة    )مشروع  ةاملكرم  ةمك  في  الجديدة املشاريع    وإحدى

 املكرمة(. مكة  –مخطط الزايدي  –

 املكرمة. منهجية تصميم املشروعات السكنية املستدامة في مكة  ▪

االوزان    استبيان إعداد   ▪   املستدامة  التنميةملعايير    النسبيةلتحديد 

ثانويه(   -فرعيه  -)رئيسيه  املختلفةبمستوياتها    السكنيةللمشروعات  

 املكرمة. ومدى تحقيق املشروع لتلك املعايير في مكة 

 األساسية: املفاهيـم  .3

املستدامة  التنم تلبي  ية  التي  التنمية  دون   الحاضرة  الجيالا  احتياجاتهي 

لتحسين القيمة    كما تهدف،  تلبية حاجاتهم  على قدرة األجيال املقبلة  ب  املساس

التفاعالت  يصون  بأسلوب  واملستقبلية  الحالية  الحياة  لنوعية  اإلجمالية 

عليها لحفاظ  بغرض ا  سئولة للموارد الطبيعيةامل  اإلدارةتعتمد على  كما  البيئية،  

، وهذا واالجتماعية  االقتصاديةمع إكمال املنظومة    ا مستقبلي  وعدم االضرار بها

املحلية   املستويات  على  مكثفة  مجهودات  بذل  يتطلب  الذي  التحدي  هو 

واإلقليمية والدولية للتوعية البيئية الالزمة لسكان العالم إلدراك املسئوليات 

بيئية وكذلك معرفة وفهم العالقات الحرجة بين  الخاصة باإلبقاء على النظم ال

أحد   البيئية  التوعية  تعد  الحيوي، ولذا  املحيط  وعناصر  اإليكولوجية  النظم 

 (2013)بودقة،  املفاتيح الهامه لتحقيق التنمية املستدامة.

 ( ركائز التنمية املستدامة 1جدول رقم )

 ركائز التنمية املستدامة

 التنمية االجتماعية  التنمية البيئية  االقتصادية التنمية

استدامة النمو 
 االقتصادي. 

تحقيق اعلى ربحية  
ممكنة للقطاع  

 الخاص. 

البيئة الحفاظ على قدرة 
نواتج   استيعاب ىعل

 املختلفة.االنشطة 
اعادة استخدام وتقليل  

 .حجم املخلفات

تحقيق االكتفاء الذاتي تحقيق  
 االساسية. االحتياجات 

تحقيق العدل واملساواة بين  
 املجتمع.

 والشفافية.تحقيق مبدأ املشاركة 
 مناسبه. تكنولوجيا  ماستخدا

 طتعد نم  املستدامةمما سبق يتضح ان التنمية  
 
   ا

 
للمشروعات السكنية    هاما

فر فيها الجوانب البيئية  خالل منظومة متكاملة يجب ان تتو   تنفيذه منيشترط  

 املستدامة. والتصميمية والتقنية 

 السكنية:اسس ومعاير استدامه ملشروعات  .4

للتنمية   املحققة  واملعايير  األسس  تقسيم  ثالث  املستدامةيمكن   ةالي 

 :مختلفةمستويات 

األول: مستو املستو .  1.  4 لتحقيق جانب    ى ى  البيئي    االستدامة التخطيــط 

  لعناصر املشروع ومحيطة

 :االتي علىوالتي ترتكز  الهامةوالتي تشمل العديد من املعايير 

 ع عن طريق تحسين شبكة الطرق. و سهولة الوصول ملوقع املشر  ▪

تنمية املحيط    على وما يترتب عليها إيجابيا    التحتية  البنيةتطوير شبكات   ▪

 للموقع. العمراني 

 )ااملجتمع املحلي  تأثير املشروع في ▪
 
  – قتصاديا

 
(.  –اجتماعيا

 
 عمرانيا

للموقعمراعاة   ▪ العام    الطبوغرافية وخصائصه    ومحدداته  التخطيط 

 واملورفولوجية.

تشكيل    علىعليه مما يؤثر    املؤثرةللموقع والعوامل    املناخيمراعاة البعد   ▪

 البنائية. والكتل  العمرانيةالنسيج العمراني وتشكيل الفراغات 

ل ▪ املستدام  التصميم  البيئة اسس  واحترام  العام  املوقع  تنسيق  عناصر 

 الطبيعية. 

الكتل   ▪ توجيه  وبصري    البنائيةمراعاة  مناخي  توجيه  أفضل  لتحقيق 

 ( 2019)راشد،  للمشروع.

 املشروع:التصميم البيئي لكتل  الثاني: املستوى . 2. 4

البيئية   ▪ للمحددات  في  االستفادة   وضرورة   والبصرية  املناخية دراسة    منها 

وكفاءة    تشكيل الكتل  على  واملؤثرة  التصميمية املطلوبة شكل املعالجات  

املختلفةالتوجيه    الراحة لتحقيق    املناخيةاملحددات    ليوائم  للفتحات 

 الفراغات. داخل  الطبيعية  واإلضاءة والتهوية الحرارية

والبناء    اختيار ▪ التشطيب  الطبيعية    التي مواد  املصادر  على    وهي تحافظ 

  باإلضافةكبير أو مواد قليلة الصيانة    افتراض ي لها عمر    التي تشمل املواد  

 االمكــان.مواد محليه قدر  استخدام

لتنعكس  علىالحفاظ   ▪ التقليدي  املعماري  املشروع    على  الطابع  مباني 

املحلي هام    للمنطقةاملميز    والطابع  عنصر  يشكل  املكان   إلعطاءوالذي 

الشخصية الخاصة به ملا ملكة املكرمة من وضع فريد وخاص على مستوى  

 االسالمي.العالم 

  والصوتية. الغالف الخارجي وتأثيره على تحقيق الراحة الحرارية والضوئية   ▪

 (2019)راشد، 

للموارد  .  3.  4 االمثل  لالستغالل  التقنــي  التصميـــم  الثالث:  املستوى 

 الطبيعية:

ا  علىوالتركيز    ماالهتمايتم   ومصادر  أل االستغالل  الطبيعية  للموارد  مثل 

  بشكل مستدام والخارجية الداخليةلتشغيل عناصر املشروع  املتجددة الطاقة

 من خالل ما يلي: 

العام   ▪ املوقع  مستوي  علي  التقني  العديدالتشغيل  من   باستخدام 

الشبكات   الشمسية  الطاقة  كاستخدام  املختلفةالتطبيقات   دعم  في 

املستوي    وعلى الخارجية للموقع العام    واإلنارةلكهــــربائية ألبنية املشروع  ا

الستخدامات لوتسخيـــــن املياه    املشروع وفي تدفئة الفرغات  ألبنيةالداخلي  

 اليومية. 
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الطاقات   ▪ استخدم  لترشيد  اساليب  بوضع  املبني  كفاءة   التقليديةرفع 

 جديده.بطاقات  واستبدالها

 املخلفات.الحد من التلوث برفع كفاءة ادارة  ▪

   (2030رؤية اململكة ) التصحر.مقاومة ظاهرة  ▪

 املعالجة. االستثمار االمثل للثروة املائية عبر الترشيد واستخدام املياه  ▪

للمشروع    االعتماد ▪ البيئي  التشغيل    األساسيةاملوارد    على  باالعتمادعلى 

لتشغيــل املشــروع   األساسية بدعم أساليب االستخدام القياسية للمــوارد  

 (Scheer, 2006) (.الغاز الطبيعي- الكهربيةالطاقة -)املياه

  شروع اسكان مستدام عاملي: تحليليه مل دراسة .5

Sustainable residential communities; the Beddington Zero 

Energy Development (Bed ZED) and beyond 

 للمشروع: الفكرة العامة  . 1. 5

ويعمل على    للكربون ، ليكون تجمع سكني غير منتج    BedZEDتم تصميم  

 ويتكون فريق عمل املشروع  حماية البيئة من التلوث ودعم العمارة املستدامة

العام للمشروع  Peabody Trustمن املطور ورئيس املشروع    Bill  واالستشاري 

Dunster Architects, Ellis & Moore Consulting  

Arup ,regionalBio Engineers,     التكاليفو  Gardiner and  استشاري 

Theobald.     ،الجوائز العديد من  املشروع على  يلي سيتم   ،وقد حصل  وفيما 

 باملشروع: استعراض مستويات االستدامة الخاصة 

  االستدامة مستوي التخطيــط البيئي لتحقيق جانب  ى االول:  تو املس.  2.  5

 ومحيطه:لعناصر املشروع 

 العمراني: املشروع ومحيطه .  1. 2. 5

كم شمال شرق    3على بعد    إنجلترا،  لندن،،  Hack bridgeفي    املشروع: يقع  

منطقة في انجلترا يمكن تصنيفها بانها مجتمع مستدام   أكبرمدينة سوتون ويعد  

لتلبية االحتياجات البيئية واالجتماعية  املشروع   تصميم تم    للكربون،وغير منتج  

، فهو تجمع يجمع بين عدد من األساليب التي أثبتت جدواها للحد واالقتصادية

  كبير.السيارات بشكل استخدام من استخدام الطاقة واملياه و 

وامللكيات ، مبنية    االستعماالتمنطقة متعددة    BedZED  التمويلي:   الهيكل

لـ ) لـ )لندن بوروسوتون( وتم بيعها   Peabodyعلي اراض ي مستصلحة مملوكة 

Trust  القيمة من  أقل  بأسعار  فكرة     ةالتسويقي(  البيئية،  بسبب  املشروع 

خيرية  (Peabody Trustو) ومؤسسة  لإلسكان  لندن  املمولين    جمعية  هم 

األساسين للمشروع مع مساعدة املحليات، وتم تعويض فرق السعر عن طريق 

  (CHANCE, 2009) توفير مكاتب ومحالت في املنطقة.

 
 . ( يوضح تشكيل الكتل واملناطق املفتوحة في مشروع بيد زد1شكل )

Source: The BedZed Story  -Bioregional Development Group-

BedZED Centre. 

 املشروع:مكونات .  2. 2. 5

من   زيد  بيد  مختلفة    82تتكون  ملكية  بأنماط  سكنية  للبيع    34وحدة 

  -  لالستخدام املنهي   علإليجار املرتف  15-  للعمال  10-ملكية مشتركة  23  -املباشر

مالعب رياضية ومركز طبي وحضانة -  كافيةو   محالت تجارية  -اداري    2م1600

  ، منطقة    أبدلألطفال  في  كانت  م    2002عام    BED ZEDالسكن  الفكرة ، 

ملنطقة   منطقة سكنية    BED ZEDالتصميمية  تصميم  في  الرغبة  من  منبعثة 

الطاقة  قليلة   النظيفة  األحفورية و استخدام  الطاقة  يتم و   وتستهلكها،تنتج  أن 

ا من  أكثر  النظيفة  الطاقة  بمعني لطاقة  أنتاج  استخدام   املستهلكة  يتم  أن 

  .(CHANCE, 2009) للكربون الطاقة املتجددة وال يكون هناك أي انبعاث 

 الكتل: توجيه .  3. 2. 5

توجيه املشروع    تم  من  كتل  كبيرة  مساحات  عمل  مع  الجنوب  اتجاه  في 

في   تقليل   الواجهةالفتحات  مع  الشمس ي  االشعاع  من  لالستفادة  الجنوبية 

 الطبيعية. في الواجهة الشمالية لتوفير االضاءة  الفتحات

 
 الي الجنوب. توجيه الكتلتشكيل الكتل السكنية و يوضح ( 2)شكل 

Source: (Schoon, 2016) 

 الخضراء: خطة النقل . 4. 2. 5

استهالك   من  كبيرة  نسبه  النقل  طاقة  ،تمثل  فكرة  الطاقة  تطبيق  تم 

املواصالت املستدامة عن طريق تشجيع السكان علي املش ي  وركوب الدراجات 

العامة املواصالت  أن  ،   واستخدام  عامة    BED ZEDكما  مواصالت  لها شبكة 

جيدة تشمل محطتين للسكة الحديد وخطين لألتوبيسات العامة وكذلك خط   

استخدام   BED ZED،    رامت تقليل  علي  انجلترا شجعت  في  منطقة  أول  كانت 

وجاء  السيارات  نادي  فكرة  تطبيق  طريق  عن  وذلك  الخاصة  السيارات 

( لتكون سياسة املدينة  
 
مع االضاءة الجيدة للطرق املمهدة ،  شعار)املشاة أوال

الط  ومخطط  االعاقة  ذوي  وعربات  األطفال  وعربات  لسيارات  رق واملناسبة 

يجعل سرعة السيارات قريبة لسرعة املشاة، كذلك تم تطبيق وتوفير السيارات 

 .  Suttonالكهربائية عن طريق عمل نقاط شحن للسيارات في مركز مدينة 

هدف   من   10ملدة    املشروعيتمثل  الكهرباء  من  يكفي  ما  إنتاج  في  سنوات 

لتشغيل   طاقة(  إلى  الشمس  ضوء  تحول  )التي  الضوئية  سيارة   40األلواح 

إلى تقليل استخدام الوقود األحفوري إلى  ذلك  املأمول أن يؤدي    نكهربائية، وم

 (Schoon, 2016)  األدنى.الحد 

  

 ات.( ممرات املشاة واماكن انتظار الدراج3) شكل 

Source: (Schoon, 2016) 
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 املستدام:التصميم البيئي  الثاني:  ى املستو . 3. 5

 للمبنى:الغالف الخارجي . 1. 3. 5

حرارية   ▪ ذات خواص  مواد  من  املباني  بناء  بتخزين كبيره  تم  تقوم  بحيث 

املباني   الباردة،وقات الحارة وتقوم بعكس الحرارة في االيام  أل ا  الحرارة في

السكنية تم تخطيطها لتكون التراسات والفتحات في الواجهات الجنوبية  

الحرارة    اكتساب  ملضاعفةوذلك   بـاكتساب  يعرف  بما   
 
صباحا الحرارة 

الطاقة    2م777الشمسية السلبي، كما يوجد   بألواح    الشمسية،مغطاة 

يحده تراس  ذلك    وكل  يعمل  حيث  مكتب  اكتساب    علىشماال  تقليل 

الحرارة الشمسية ويقلل من ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الي استعمال  

 الهوائية. املكيفات 

تم تزويد املساكن واملكاتب بلمبات موفرة للطاقة وكذلك أدوات كهربائية   ▪

استهالك    للطاقة،موفرة   لتقليل  الكهربا  الكهرباء،وذلك  توليد  ء  ويتم 

وطاقة   كهرباء  انتاج  محطة  منها  حرارية،  بواسطة  املنتجة  والحرارة 

  املياه تستخدم أيضا في تسخين املياه ويتم توزيعها عن طريق نظام انابيب 

التجمع    علىاملوزعة       السكني،كافة 
 
حراريا معزولة  األنابيب  هذه  وجميع 

فقد   عدم  لضمان   
 
السكان    حرارتها،جيدا لتشجيع   مراقبة   علىوكذلك 

  الطاقة. استهالكهم من 

تم استخدام االسقف املائلة وذلك ملعالجة االسطح والحماية من االمطار  ▪

الضوئية. والخاليا  الشمسية  السخانات  تركيب  في  االسطح   واستغالل 

(Hodge, 2008) 

 

 . ( يوضح مواد البناء املستخدمة في كتل املشروع4) شكل 

  : BedZEDلـ  ستداممميزات التصميم امل. 2. 3. 5

البيئية من خالل   ▪ األبعاد  يراعي  علالتصميم    األسطح،حدائق    ى)التركيز 

والحد من استهالك الطاقة وإعادة    الشمسية، والطاقة    الشمس،وأشعة  

 (. تدوير مياه الصرف

ا   ▪ ا مباني تجارية ومركز  املشروع أيض  املباني السكنية ويشمل  تنوع احجام 

شقة للعرض حتى يتمكن الزوار من  للمعارض وحضانة لألطفال ونموذج  

 . BedZEDرؤية ما يشبه العيش في 

الظروف   ▪ أثناء  الحرارة  تخزن   
 
حراريا ضخمة  مواد  من  املباني  إنشاء  يتم 

ويتم إحاطة جميع املباني بغطاء   البرودة،الدافئة وتطلق الحرارة في أوقات  

 (CHANCE, 2009) ملم. 300عازل 

 الخارجية: تشكيل الكتلة . 3. 3. 5

مجموعة متنوعة من التقنيات املعمارية الشمسية    BedZEDيشمل تصميم  

االعتبار   في  تأخذ  التي  البيئية السلبية  العوامل  من  والحماية  البارد  املناخ 

لالحتفاظ    الزجاجية ، على سبيل املثال تم تصميم عدد من الصوبات  الخارجية  

ا املكتسبة من االشعاع  ،  بالحرارة  لضمان    ملائلة واملنحنية ا  سطحواال لشمس ي 

ا هذه  إلى  الشمس  املباني لصوبات  وصول  تغطي  التي  يتضمن ،و   الزجاجية 

املباني في فصل الشتاء    BedZEDتصميم   الهواء خارج  تهوية يدفع  ا نظام  أيض 

يتم احتساب ، و   يسحب الهواء إلى الداخل  ومع تغير ضغط الهواء في الصيف

وتفصيلية    BedZEDانبعاثات   كلية  بطريقة  الهيكلية  عناصرها  من  الكربونية 

 ,CHANCE) املشاريع مراعاة اسس االستدامة . أحد أكثر BedZEDمما يجعل 

2009)   

 

 استخدام االلواح الشمسية وأنظمة التهوية اعلى املبنى.  يوضح( 5) شكل 

Source: (Dan Zhu, Michael Kung, Liang Zhou, 2012) 

للموارد    الثالث: املستوى  .  4.  5 االمثل  لالستغالل  التقنــي  التصميـــم 

 الطبيعية:

 للمشروع من خالل:استدامة التشغيل البيئي 

"املجسدةتقليل   -1 الالزمة   ": الطاقة  للطاقة  مقياس  هي  املجسدة  الطاقة 

إن املنتج الذي يتطلب كميات كبيرة من الطاقة للحصول   ،لتصنيع املنتج 

أو املنتج الذي يتم نقله ملسافات طويلة    ومعالجتها،على املواد الخام الالزمة 

إلى   أو  املعالجة  لتق  السوق،أثناء  مرتفع  طاقة  بمستوى  يتمتع  ليل  سوف 

لـ   املجسدة  تجسيدها    ،BedZEDالطاقة  لطاقة  البناء  مواد  اختيار  تم 

 من املوقع    35املنخفض وتم الحصول عليها من دائرة نصف قطرها  
 

ميال

إلى  املواد  نقل  في  املستهلكة  الطاقة  تقليل  تم  وبالتالي  ذلك.  أمكن  حيثما 

 املوقع.

قط من املصادر  تم تصميم املشروع الستخدام الطاقة ف  :الصفريةالطاقة   -2

متر مربع من األلواح الشمسية   777املتجددة املولدة في املوقع واستخدام  

التوليد املشترك للطاقة )جهاز    واستخدام نفايات األشجار كوقود ملحطة 

غاز أسفل املباني( لتوفير التدفئة والكهرباء في املنطقة وتم التخلي عن الغاز  

  .(Schoon, 2016) بسبب مشاكل التنفيذ التقني 

 

يوض6)شكل   االمطار،   ح(  بمياه  االحتفاظ  الطاقة،  في  الشمسية  االلواح  استخدام 

 استخدام الغاز أسفل املباني 

Source: The BedZed Story  -Bioregional Development Group-

BedZED Centre 

الداخلي على مستوى عال لجذب    -جودة عالية   -3 التصميم  االنتهاء من  تم 

 املناطق الحضرية. املحترفين في 

الطاقة   -4 استخدام  في  الكسب    -كفاءة  من  لالستفادة  ا  جنوب  املنازل  توجيه 

 ولديها عزل حراري عالي. ثالثي،وهي ذات زجاج  الشمس ي،
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على املوقع    جمع معظم مياه األمطار التي تسقط  يتم  :املياه كفاءة استخدام   -5

استهالك    استخدامها،وإعادة   حيث  من  فعالة  لتكون  األجهزة  اختيار  يتم 

تدويرها املعاد  املياه  وتستخدم  مياه   ،املياه  تدوير  إلعادة  نظام  تثبيت  تم 

 املطلوبة. الصرف الصحي لكنه لم يحقق معايير جودة املياه 

تم اختيار مواد البناء من مصادر متجددة أو    -  املواد ذات التأثير املنخفض -6

 )  50معاد تدويرها على بعد  
 
الطاقة الالزمة لتقليل    املوقع،كم( من    80ميال

 للنقل. 

مرافق جمع النفايات مصممة لدعم إعادة التدوير.    -إعادة تدوير النفايات   -7

(Hodge ،2008) 

 

 التدفئة. ( استخدام الغاز الطبيعي في عملية 7شكل ) 

 

 اعادة تدوير املياه ( يوضح8)شكل 

Source: The BedZed Story  -Bioregional Development Group-

BedZED Centre 

أن وجد  النموذج  تحليل   مقارنة  ترشيدحققت   Bed ZED ومن 

  :املتحدةباملتوسطات في اململكة 

  من املشاريع املماثلة. ٪ 88 من أقل راغكانت متطلبات تدفئة الف ▪

 من متوسط املشاريع املماثلة.   ٪  57كان استهالك املاء الساخن أقل بنسبة   ▪

للشخص الواحد   ت كيلو وا  3بمعدل    كانت الطاقة الكهربائية املستخدمة  ▪

٪ عن   11تم إنتاج    املتحدة،  اململكة٪ من متوسط  25أقل بنسبة    اليوم،في  

األلواح الباقي    طريق  أما  محطة  الشمسية  بواسطة  عادة  إنتاجه  فيتم 

 والطاقة. مشتركة للتدفئة 

  ٪. 50تم تخفيض استهالك املياه الرئيسية بنسبة  ▪

 ( Hodge، 2008) .٪65بنسبة سيارة أقل استهالك السكان لل ▪

 املكرمة: مكة  –مخطط الزايدي   –تحليليه ملشروع واحة مكة  دراسة .6

 للمشروع: الفكرة العامة 

واحة مكة على تقديم نموذج عملي للشراكة بين القطاع  تقوم فكرة مشروع 

ا مشكلة  لحل  الخاص  والقطاع  بمكة  ال العام  ولتحقيقسكان  تطوير   املكرمة 

مكتملة   شامل من خالل نموذجية  بيئة سكنية  بحياة الخدماتخلق  ترتقي   ،

نوعية   في تحسين  االستدامة   معايير  ، وتحرص علىالحياةاملستخدم وتساهم 

التصميموا األصالة البيئي   سس  بين  يجمع  حضاري  عمراني  تجمع  وإقامة   ،

املكرمة واملعاصرة مكة  بمكانة  يليق  املشروع    ،  عمل  فريق  املطـــور من  ويتكون 

البلد   شركة  املشروع  و ورئيس  مكين األمين  شركة    العام  واالستشاري   تحالف 

  ، الخاصة  مكيون  يلي سيتم استعراض مستويات االستدامة    باملشروع:وفيما 

 (2014مكه، )

 االستدامة مستوي التخطيط البيئي لتحقيق جانب  االول ى املستو . 1. 6

 لعناصر املشروع ومحيطة:

ومحيطه  .  1.  1.  6 مكةالعمراني:  املشروع  واحة  مشروع  بعد   يقع   على 

من املسجد الحرام وقد تم تصميمه ليواكب أعلى مستويات األحياء متر  كيلو  14

الخدمية   العناصر  كافة  على  يحتوي  فهو  يبلغ حيث    والسكنية،النموذجية 

  سكنية، وحدة    4100ألف متر مربع، خصصت لبناء    670مساحته نحو    إجمالي

اإلسالمية   العمارة  وفلسفة  املعماري  الطابع  وفق  تصميمها   املعاصرة، تم 

جانب شبكة    إلى  العامة، ضمن املشروع كافة اشتراطات السالمة والصحة  ويت

إضافة   واملياه والكهرباء،  حديثة من الطرق واملواصالت وأنظمة الصرف الصحي

 التجارية.  واملبانياملرافق العامة  تمنشئا إلى عدد من

الخدمات الحكومية   ي يتكون املشروع من: أراض املشروع:  مكونات  .  2.  1.  6

امليسر  -  2م  29547 اإلسكان  االسكان    -  2م  200000أراض ي  اراض ي 

التجارية  -  2م  90000املطور  املنطقة  الطرق    -  2م  100500اراض ي 

 ( 2014)مكه،  .2م 249953والحدائق

 للمشروع: االهداف العامة . 3. 1. 6

 ع. نقل جزء من سكان العشوائيات املزالة في مكة املكرمة الي املشرو  ▪

 حل ازمة السكان وارتفاع اإليجارات. ▪

 حياه حضارية مستدامة تليق بمكانة مكة املكرمة.  ▪

 طرح أراض ي املشروع بسعر مشجع للممطورين. ▪

تشجيع اإلسكان امليسر من خالل مبدأ ارض مقابل وحدات بسعر التكلفة  ▪

 للشريحة املستهدفة.

 

 األراض ي.املشروع واستخدامات ( موقع 9شكل رقم )

 املصدر شركة مكيون للتطوير العقاري. 
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 امليسر. طريقة توزيع االسكان و  يوضح تقسيم مكونات املشروع( 10شكل رقم )

 املصدر شركة مكيون للتطوير العقاري. 

بما يالئم    باملوقع: تماحترام خطوط الكنتور  .  4.  1.  6 توزيع كتل املشروع 

املختلفة بما يناسب   االستخداماتيع  وتوز   املوقع،خطوط الكنتور املوجودة في  

املوقع   بين  تناغم  تحقيق  على  يساعد  مما  رؤية  املوقع  زوايا  واعطاء  واملباني، 

 بصرية مميزة لعناصر تنسيق املوقع العام. 

 

 . االستغالل االمثل للتدرجات الكنتورية ح( يوض11)شكل 

 املصدر شركة مكيون للتطوير العقاري. 

املناخية:  .  5.  1.  6 الخصائص  مع  العمراني  النسيج  افق  تصميم  تو تم 

مع الظروف املناخية باملوقع ففي حالة   تتالءموتخطيط املباني املختلفة بحيث  

االشعاع   من  الحماية  يتم  بحيث  التصميم  يتم  أن  يجب  الجاف  الحار  املناخ 

  الشمس ي املباشر عن طريق عمل املباني متصلة لتقليل عدد االسطح املعرضة

أثناء وضع املباني    – الشمس ي    لإلشعاع تبادلية  لتهوية الطبيعية  لاتباع طريقة 

 داخل الفراغات العمرانية.

 

 ( يوضح النسيج العمراني املتصل للحماية من االشعاع الشمس ي املباشر 12) شكل 

 املصدر شركة مكيون للتطوير العقاري. 

الفراغات  .  6.  1.  6 عالعمرانية:  تشكيل  في  قصور  تصميم يوجد  ملية 

الحراري الراحة  وتوفير  العمرانية  تلك   ةالفراغات  تظليل  مستوى  على  سواء 

النباتات  واستخدام  العام  املوقع  تنسيق  عناصر  استخدام  او  الفراغات 

 واالشجار التي تتالءم مع مناخ مكة املكرمة. 

املحاور الرئيسية   استخدام يتم  الرئيسية: طرق الوصول واملحاور . 7. 1. 6

للربط بين الفراغ الخارجي للمناطق السكنية باستمرار نفس املعالجات لتوفير  

 الفصل.الشعور باالستمرارية دون 

تجميع تم  األنماط التشكيلية للمباني وعالقتها بالبيئة الطبيعية:  .  8.  1.  6

 وعلى مصاطب الحترام طبوغرافية املوقع وتوفير فراغاتاملباني  
 
بينية    شريطيا

 املحيطة. تقوم بخلق تجانس بين الكتل والبيئة الطبيعية بين الكتل بحيث 

 

 الطرق املختلفة لنمط تشكيل املباني  يوضح (13)  شكل

 املصدر شركة مكيون للتطوير العقاري. 

 املستدام:التصميم البيئي  الثاني: املستوى . 2. 6

 للمبنى:الغالف الخارجي 

يؤثر   يراعي املصمم توجيه املباني للشمال الغربي، ممالم التوجيه: . 1. 2. 6

معدل االكتساب الحراري تبعا لعدد الواجهات املعرضة لإلشعاع الشمس ي   على

كمية اإلضاءة الطبيعية  و مناطق الظالل املتكونة    علىيؤثر  و املباشر أو املنعكس  

توجيه الي  املفضلة، فهناك في االعتبار اتجاه الرياح  ولم يؤخذ الوحدات،داخل 

الواجهات  وتعرض  الحرارية  الراحة  على  سلبي  أثر  له  كان  مما  مختلفة  زوايا 

الخارجية   الكتلة  تشكيل  في  املعماري  ونجح  زائد،  حراري  حمل  الي  الرئيسية 

العناصر    علىوفيما يلي شرح تأثير التوجيه  للواجهات لتقليل االشعاع الشمس ي.  

 املختلفة:

وعال  أوال:  البناء  مواد  الحراري: اختيار  االنتقال  بعملية  البناء    قتها  مواد 

كبيرة وبالتالي تقلل من االنتقال الحراري من الوسط  املختارة ذات سعة حرارية  

  الخارجي الي الداخل.

تؤثر اختيار مواد بناء مستدامة )مواد بناء محلية صديقة للبيئة(:    ثانيا: 

ا املطلوبة للتصنيع ومن ثم املواد املستخدمة في البناء في تحديد نوع التكنولوجي

نوعية ومقدار الطاقة املستهلكة ، وتوجد مجموعة من العوامل تم وضعها في 

 االعتبار أثناء إختيار مواد البناء: 

 مالئمة املواد لوظيفة املبني واالداء املطلوب . -

 تعدد الخصائص وإمكانية االستخدام ألغراض مختلفة .  -

 قدرة تحمل املواد وعمرها اإلفتراض ي .  -

 الطاقة املبذولة في انتاجها وتشغيلها .  -
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عند إختيار مواد بناء املشروع روعي أن تكون متوفرة في البيئة املحيطة فال 

تستهلك طاقة في نقلها الي موقع البناء، و تتميز باملتانة ) ذات عمر إفتراض ي كبير  

وعمرها    ، والبري  لالحتكاك  )ومقاومة  تقلل  100-50اإلفتراض ي  حتي  سنة   )

 الطاقة الكامنه في املواد املستخدمة . 

للمبني: .  2.  2.  6 الخارجي  الغالف  الخارجي    تصميم  الغالف  عناصر  يؤثر 

لعوامل  املعرض  املسطح  حيث  من  والسقف(  والفتحات  )الحوائط  للمبني 

السكنية،  الوحدات    وإلىاالنتقال الحراري من    علىاملناخية )الشمس والرياح(  

كاسرات   –وعمل املعماري على تشكيل عناصر املعالجات املختلفة )مشربيات  

على   –شمسية   الشمس ي  تأثير االشعاع  لتقليل  الواجهات(  في تشكيل  بروزات 

 الواجهات.

مواد بناء    اختيارتم    للمبني: الغالف الخارجي    الحراري لعناصر العزل    اوال: 

وعمل تكسيات   الحراري،تقليل االنتقال    علىذات سعة حرارية كبيرة لها قدرة  

االشعاع    باستخدامللحوائط   كمية  لتقليل  بارزة  االسقف  وتصميم  األحجار 

 عليها.الشمس ي الساقط 

ألوان الواجهات بحيث    استخدامتم    استخدام االلوان في الواجهات:   ثانيا: 

بالبيئ املناخية  للعوامل  مناسبة  وأيضا  املحيطة  البيئة  مع  متناغمة  ة  تكون 

انعكاس االشعة   علىاأللوان الفاتحة حيث تساعد    استخدام حيث    املحيطة،

 املبني. علىالساقطة 

لإلشعاع    ثالثا:  املعرض  املسطح  لتقليل  االسطح  تم    الشمس ي: معالجة 

سم وبذلك يعمل على   5عزل االسطح النهائية بمادة البولي يورثين فوم بسمك  

ي املحيط الداخلي مما يحافظ على خفض انتقال الحرارة من املحيط الخارجي ال

 درجة برودة املبني وخفض الطاقة الالزمة للتبريد والتدفئة. 

في    رابعا: والتشكيل  الكاسرات  عمل  طريقة  في  الواجهات  في  معالجات 

 الواجهات

تم عمل تشكيل بالواجهات سواء عن طريق البروزات بالواجهة أو عن طريق 

 لتوجيهها. اضافة كاسرات بالواجهات تبعا 

 الهواء: نسق حركة  علىتأثير تشكيل املسقط األفقي  خامسا: 

  12طوابق وتقليل عرض الشوارع الي  6تم تصميم العمارات السكنية من  ▪

في   اظالل  مناطق  لتوفير  تأثير متر  لتقليل  والسيارات  املشاة  مسارات 

الي  ويؤدي  الضغط  في  مختلفة  مناطق  عنه  ينتج  مما  الشمس ي  االشعاع 

الفراغات   لبعض  بتهوية  تسمح  السكنية  املباني  حول  للهواء  حركة 

 الداخلية.

لم يتم مراعاة التوجيه االمثل الي الشمال ألغلب العمارات السكنية، فقد  ▪

ا في  تغاض ى املصمم عن توجيه  الفتحات وبالتالي لم ينجح املصمم  غلب 

 توفير التهوية الطبيعية الجيدة داخل الفراغات.

 اإلقامة: التهوية الطبيعية بوحدات  علىتأثير نسب الفتحات  سادسا: 

الفتحات   ألماكن  طبقا  اإلقامة  وحدات  داخل  الهواء  مسار  في  التحكم  تم 

عضها البعض وبالنسبة  هذه الفتحات لب  املخرج، ونسبمدخل الهواء وفتحات 

 الوحدة. لعرض 

 

( يوضح تشكيل الواجهات بعمل بروزات للكتل لزيادة الظالل على الواجهات 14شكل ) 

 وتقليل تأثير االشعاع الشمس ي واستخدام املشربيات. 

 املصدر شركة مكيون للتطوير العقاري. 

للموارد    الثالث: املستوى  .  3.  6 االمثل  لالستغالل  التقنــي  التصميـــم 

 الطبيعية:

 للمشروع:استدامة التشغيل البيئي 

 الطاقة: كفاءة استخدام . 1. 3. 6

توفير   ▪ مستوى  على  سواء  املتجددة  الطاقة  مصادر  استخدام  يتم  لم 

 الكهرباء او عملية تسخين املياه. 

 اه الرمادية. لم يهتم املصمم بعملية تدوير املياه ومعالجة املي ▪

  ال يوجد اي خطط لعملية اعادة التدوير ومعالجة املخلفات الصلبة. ▪

االوزان   .7 لتحديد  املقترح    املستدامة  التنميةملعايير    النسبيةاملنهج 

 الجديدة: العمرانيةباملجتمعات  السكنيةللمشروعات 

مراحلهم   في  السابقين  للمشروعين  التحليلية  الدراسة  خالل    املختلفةمن 

للوصول    املستدامة   السكنية  للتنمية   الرئيسية  أهم املعايير   علىالتركيز    أمكن

النسب   عملية    املئويةالي  في  معيار  كل   املستدامة  السكنية  التنميةملشاركة 

كفاءة   مكة    واستدامةلضمان  في  السكني  الوصول    املكرمة، املشـــــروع  تم  وقد 

وتوجيهها الي مجموعه من   ن استبيا استمارة    100خالل عدد  لتلك النتائج من  

واملعمــاري    يمسؤول)من    املتخصصين  العمراني  التصميم   والخبرةمكاتب 

العقارية وأعضاء هيئة  وشركات التنمية  املشروعات، إدارة  ومكاتب االستشارية

لكافة البيانات التي   التحليل االحصائيمن خالل  ،   التدريس بأقسام العمارة (

من عليها  الحصول  التنسيب   تم  طريق  عن  قيم  الي  الوصول  تم  االستبيان 

أدتالحسابي   مساهمة  لل  التي  نسب  الي  الرئيسيةوصول    والفرعية  املعايير 

( والذي 2التالي )رقم    واملوضح بالجدول   املستدامة   التنمية( في عملية  والثانوية

  32و  همعايير فرعي  9وعدد    همعايير رئيسي  5شملت ثالثة مستويات تضم عدد  

 معيار ثانوي.

ولتحديد االوزان النسبية ملعايير التنمية املستدامة من خالل دراسة طرق  

( ال  السكنية  للمباني  العاملية  البيئي  األداء  لكفاءة  املختلفة  ،  LEEDالتقييم 

BREEAM  ،GSAS البحث طريق  عن  التوصل  تم  الباحث  لرأي   
 
ووفقا  )

امل  قبل  من  تقيمها  تم  التي  االستبيان  معايير  واستمارات  نسب  الي  تخصصين 

 التقييم التالية: 
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 العمرانيةباملجتمعات  السكنيةللمشروعات   املستدامة التنمية( معايير 2جدول رقم )

 الجديدة املقترحة
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13 
 3 تنمية املحيط العمراني  علىأثر تطويـر املشروع 

 البنيةمساهمة املشروع في رفع كفاءة شبكات 
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11 
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7 
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 3 ومراعاة تقليل االنتقال الحراري  شكل االسقف

 2 ارتفاعات األبنية )الكلي الخارجي( 

 2 الصافي الداخلي( األدوار )ارتفاعات 

 4 استخدام املالقف واالفنية الداخلية 

 2 املعالجات املختلفة للتراسات 

 5   وتوجيهها اتحالفتنسب 

لتوفير االضاءة   للفتحاتاملعالجات املختلفة 
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 4 استخدام مواد بناء محلية 

11 
الكسوات وتأثيرها على العزل والحماية من االشعاع 

 الشمس ي 
4 

 3 مواد التشطيب املختلفة للواجهات 

ستدامة
ا

  

صميم البيــئي  
الت
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باالعتماد 
على
طبيعية   

رد ال املوا
 

 2 التصميم البيئي لتهوية الفراغ طبيعيا 

10 
 2 الفراغ طبيعيا   لإلضاءةالتصميم البيئي 

للفراغات املعالجات البيئية الطبيعية املضافة 

 السكنية 
6 

ستوي 
امل

صميـــم
ث: الت

الثال
 

طبيعية 
رد وال الل االمثل للموا

ستغ
ال
التقنــي ل

 

 
صر البيئية في 

االستعانة بالعنا
ستدامة

ا
 

ع شرو
شغيل امل

ت
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م

الطاقة الشمسية  باستغاللإنــــارة املوقــــع العام  

 كمصدر بيئي مستدام 
2 

10 

 3 استغالل مياه االمطار في االستخدام في اعمال الري 

  باستخداممركزية الخدمات املشتركة للمشروع 

 البيئية العناصر 
2 

ستوي 
امل

 
ت 

خلي للفراغا
الدا

 

دعم الشبكات   الشمسية فيالطاقة  استغالل

 الكهربائية بأبنية املشروع 
3 

الطاقة الشمسـية في إمداد الوحدات  استغالل

 )السخانات الشمسية(   الساخنة باملياه 
4 

6 
الفرغات  الشمسـية في تدفئةالطاقة  استغالل

 السخانات الحرارية( )
1 

ستدامة
ا

شغـــيل   
الت

البيـــئي 

رد  باملوا

حة 
املتا
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أ

التدويــر  
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 2 السائلة املخلفات  البيئي بتدويرأساليب التخلص  
4 

 2    الصلبةأساليب التخلص البيئي واالمن من املخلفات 

املساهمة    (15)سبق يوضح شكل    خالل ماومن   تم    املعياريةالنسب  التي 

 (16وشكل ) التقييم،في  املعاير الرئيسيةالتوصل اليها الخاص بنسبة مساهمة  

( الخاص بنسبة مساهمة  17وشكل )  املعاير الفرعية،الخاص بنسبة مساهمة  

 املعاير الثانوية. 

 

 ( معايي  (15شكل  باملجتمعات    ر يوضح  السكنية  للمشروعات  املستدامة  التنمية 

 فرعية(.)ال العمرانية الجديدة املقترحة

 

 ( معايي  (16شكل  باملجتمعات    ر يوضح  السكنية  للمشروعات  املستدامة  التنمية 

 )الرئيسية(  العمرانية الجديدة املقترحة

 

 ( معايي  (17شكل  باملجتمعات    ر يوضح  السكنية  للمشروعات  املستدامة  التنمية 

 لثانوية(. )ا العمرانية الجديدة املقترحة

100
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 الخالصة والنتائج   .8

ومستدامه قدمـت الورقة البحثية طرحا مفصال ملنهج تحقيق تنميـــة بيئـــية  

من  من مجموعه  املستوى واملعايير،  االسس    خالل  على  تطبيقها  أن  حيث 

السكنية   سيؤدى   فيالتجمعات  املكرمة  الفوائد    مكة  من  العديد  من   التي إلى 

العديد من املشكالت ورفع جودة الحي  في  املمكن ان تساهم اة واملحافظة  حل 

كما تم التركيز على أهمية دور كال ،    على البيئة كأحد دعائم التنمية املستدامة

املخطط   املحيط    واحترام  العمرانيمن  واملجال  املوقع  بين  املتبادلة  العالقة 

وضرورة استغالل مصادر الطاقة املتجددة   البيئي وأسس التخطيط والتصميم  

 املبنى. منظومة  فيوإدخالها 

 اآلتية: وقد خرج البحث بالنتائــــــج . 1. 8

العمارة   ▪ إطارا ناجحا    املستدامةأن منظومة  بمستوى األداء    لالرتقاءتعتبر 

 للبيئة املشيدة.  واملعماري  العمراني

والتخطيط   ▪ دوراللتصميم  الطبيعية    فيهاما    البيئي  البيئة  على  الحفاظ 

للموقع. نظرا   موقـــــع املشـــروع   اختياركفـــاءة    ألهميةواألنظمة اإليكولوجية 

ونسب توزيع عناصر املشروع   فالبد من دراسة حجم  وخصائصهومكوناته  

وتأثيرها   ومدي  الكثافةشكل    علىومكوناته  باملجال   السكانية  عالقته 

 املحيط.

ال  ألهميةنظرا   ▪ التخطيط   تنسيقدور  ولشكل  العـام  للموقــع  البــــيئي 

)املخطط   والتصميم دراسة  من  فالبد  العام  للمخطط  البيئي  والتنسيق 

ونسيجه  العام  للموقع  محدده  سمات  من  يشمله  وما  للمشروع  البيــــئي 

العمراني   والوحدات    وكفاءةوشكله  للكتل  والبصري  البيئــــي  التوجيه 

وما يشمله من معالجات   االمثل ملوارد املوقع العام  االستغاللالسكنية( و )

 ومنشئات(.بيئية مختلفة لعناصر املوقع املختلفة من مسطحات ومســــارات  

عناصر  املشروع من خالل دراسة    ألبنيةمدي كفاءة التصميم الكتلي  مراعاة   ▪

وارتفاع   وحدود  شكل  من  الخارجيـة  الفتحات    الكتلة)الكتـل  وشكل 

للوصول الي    الكتلة()التشطيــب الخارجي لعناصر  إلضافة الي  باومعالجتها(  

 املشـــروع.التصمــيم لكتـــــــل  استدامة

أهمية مراعاة اسس التصميم البيئي للغالف الخارجي للمبني لتوفير الراحة  ▪

  السكنيةالفرغات  والصوتية داخل والضوئية الحرارية

ئي مستدام في إنــــارة املوقــــع  الطاقة الشمســــية كمصدر بي  استغاللضرورة   ▪

تحليل خالل  من  االستغالل    العام  شكل  الشمسية   للطاقةودراسة 

 . ةالفوتو فولتيالخاليا  باستخدام

من خالل جمع مياه االمطار رغم قلتها في   املتوفرةاملــــياه    استغاللضرورة    ▪

 اعمال الري.

  الساخنةإمداد الوحدات باملياه    الشمســـية في الطاقة    استغالل  ألهميةنظرا   ▪

ــة الفرغـــات   خالل إمداد الفرغات باملياه   الشمسية( منكالسخانات  )وتدفئــ

الشمسية  باستخدام  الساخنة الطاقة    السخانات  توفير  مدي  لقياس 

 املياه. الكهربية املستخدمة في تسخين 

االهتمام    ▪ يد تور   على  باالعتماد  الكهربيةالطاقة    باستخداماتضرورة 

موفره   اسس    لالستهالكعناصر  أهم  باملشروعات    االستدامةمن  البيئية 

تشغيلها   كفاءة  لتقيم  اهمية    جاستنتاالي    باإلضافة  واستدامتها،وذلك 

ــــي باالعتمــاد  استخدامات    األنشطة املوارد البيئية في كافة    علىالغــــاز الطبيعـ

 . والخدميةالسكنية 

التخ  ▪ بأساليب  االهتمام  البيئي  تطويع   السائلة   املخلفات  بتدويرلص 

   املشروع.أنظمة  علىتشغيليا  لكونها تمثل عبء  نظرا  والصلبة

   التوصـــــــــيات: . 2. 8

الكود ▪ تطبيق  لرفع  ضرورة  الطاقة    السعودي  استخدام    املباني  فيكفاءة 

 قانون البناء الجديد. فييجب تطبيقها  التي ضمن مجموعة من اآلليات 

على  ▪ واملصممين  عامة  بصفة  املجتمع  وعى  درجة  رفع  من    وجه  البد 

 بأهمية البناء وفقا ملفاهيم العمارة الخضراء.  الخصوص

عملية البناء والجهات املختصة بأهمية    فياملشاركين    أطراف لكل    الوعيزيادة   ▪

من عائد هذا النوع من   لالستفادة وذلك   املستدامةتطبيق مفاهيم التنمية 

 البناء على توفير الطاقة واملوارد الطبيعية. 

البد من صياغة أسلوب ومفهوم جديد لتنمية املوارد الطبيعية واستغاللها   ▪

 
 
.ماالستغالل األمثل دون استنزافها استنزافا

 
 فرطا

الدراسات املبدئية قبل البدء في املشروع التنموي ألنها هي اللبنة    علىالتركيز   ▪

 األساسية في تحقيق تنمية مستدامة   

بالقيم السائدة    والوعيدراسة الخليفات االجتماعية والثقافية للمستعملين   ▪

بنتاج   للخروج  جديد  تنموي  مشروع  التصميم  عند  كبرى  أهمية  لديهم 

للفرد    عن يعبر  معماري   األساسية  فهناكاالحتياجات    والجماعة 

اإلنسان   لعالقة  كنتيجة  تتولد  وعمرانية  واجتماعية  ثقافية  خصوصيات 

للوصول   فيه،يعيش  الذي  باملكان   أهمية  لها  الخصوصيات  وهذه 

   االستدامة.للتصميمات املالئمة ألهالي تلك املشروعات لتحقيق مفهوم 

لسكنية بمثابة الوسيلة لتنمية املجتمع من  إن تنمـية الفراغات العمرانية ا ▪

 الذي صياغة هذه الفراغات ومن خالل الدور   في  ن املستعملي   خالل مشاركة

تشكيل    فيتلعبه   أسلوب  أن  كما  االجتماعية  والجوانب  العالقات  دعم 

 ومالمحه. وصياغة هذه الفراغات يمثل انعكاسا لخصوصية املجتمع 

كمصدر بيئي مستدام في إنـارة املوقــــع   الطاقة الشمســــية  استغاللضرورة   ▪

من   تحليل العام    االستغالل    خالل  شكل  الشمسية   للطاقةودراسة 

فولتية.الخاليا    باستخدام فيالطاقة    باستغالليوص ي    الفوتو    الشمسـية 

 وتدفئــــة. الساخنةإمداد الوحدات باملياه 

الكهربية    والطاقة  املياه لالستهالكات    موفره  عناصرباستخدام    يوص ي  ▪

 الطبيعي.  كالغاز وإيجــاد عناصر بديله
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