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تعتبر المباني التراثية أكثر استدامة من المباني القائمة الحديثة  -البحث:ملخص 

حيث كان يعتمد المصمم على كيفية تحقيق الراحة الحرارية والنفسية فيها بدون استخدام 

وسائل صناعية لم تكن منتشرة في هذا الوقت. ولكن مع انتشار المطالبة بإعادة استخدام 

ب الحفاظ عليها الستعادة قيمتها يغفل الجميع عن  هذه المباني التراثية وتطبيق أسالي

 .لهذه المباني الفريدة وتعزيزهامراعاة القيمة البيئية 

ونتيجة لعدم وضع المبنى في نظام محدد يحترم القضايا البيئية للمبنى التراثي عند 

 إعادة استخدامه وتطبيق طرق الحفاظ عليه يؤدى هذا الى استهالك المبنى معدالت كبيرة 

المباني القائمة األخرى وتقييمه باألنظمة البيئية  ي ومي كباقفي التشغيل من طاقة 

 المخصصة 

في االعتبار عند عمل تقييم بيئي للمباني التراثية مع تحديد العوامل التصميمية 

المؤثرة على األداء البيئي للمباني التراثية عند إعادة استخدامها وتحليل أنظمة التقييم 

ظام تقييم بيئي للمباني البيئي الحالية للوصول الى توصيات يمكن استخدامها لعمل ن

 التراثي
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كباقي في التشغيل من طاقة ومياه وموارد ومواد. كما ان معاملة المبنى التراثي 

القائمة األخرى وتقييمه باألنظمة البيئية المخصصة لها فهذا قطعا يؤثر على القيم  المباني

 .ة أو الفنية أو المعمارية أو التراثية للمبنىسواء الجمالي

ويسعى البحث الى الوصول الى العوامل التي يمكن اخذها في االعتبار عند عمل تقييم 

بيئي للمباني التراثية مع تحديد العوامل التصميمية المؤثرة على األداء البيئي للمباني 

لبيئي الحالية للوصول الى توصيات  التراثية عند إعادة استخدامها وتحليل أنظمة التقييم ا

 يمكن استخدامها لعمل نظام تقييم بيئي للمباني التراثية.

 

 المقدمة: .1

 من الكثير عام مائة من ألكثر الصامدة التراثية المباني ثير

 فالمباني تصميمها،  في أبدعت التي الشعوب ثقافات حول التساؤالت

 األزمان. مر على الشعوب وتقدم لتحضر انعكاس إال هي ما التراثية

 ازدهار على يدل وتاريخية وجمالية معمارية قيم من يحتويه وما المبنى فتصميم

 طرق في التنمية مسار ربط الى البحث ويسعى انحداره. أو فيه أنشأ الذي العصر

 سوف التي البيئية التقييم وبأنظمة لها البيئية بالقيمة التراثية المباني على الحفاظ

 .عليها البيئية المجاالت قضايا تطبيق عند أطول افتراضي عمر للمبنى تعطى

(CATEGORIES ISSUES) في البيئية التقييم أنظمة من العديد يوجد حيث وذلك 

 عديدة بأساليب المبنى تقيم والتي والمحلى العالمي ومنها المختلفة العالم أنحاء

 به معترف تقييم نظام يوجد ال األن إلى ولن المبنى،  وطبيعة وظيفة حسب وتختلف

 .التراثية المباني لتقييم

 المباني مفاهيم دراسة خالل من التحليلي الوصفي المنهج على البحث ويعتمد

 البيئية التقييم وأنظمة بالحفاظ المعنية الدولية والهيئات عليها الحفاظ وطرق التراثية

 نحو توفير أنظمة تقييم بيئية للمباني التراثية

Forward Providing Environmental Rating 

Systems for Historic Buildings 
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 Abstract— The heritage buildings are more sustainable than the modern 

ones, since the designers were using natural and non-artificial ways to fulfill 

thermal and psychological comfort. Nowadays, during the restoration and 

conservation operations the environmental value of these buildings is neglected 

or not a priority. As there is no specific system that respect the situation of the 

heritage, buildings while restoration that would make the building use a huge 

amount of energy to do it is functions. We cannot deal with the heritage 

buildings the same way we are dealing with the moderns, because of it is value, 

functions and materials are different. 

This research is aiming to state standards that should be considered while 

doing Environmental Impact Assessment and specify the design aspects that may 

affect the reuse of heritage buildings, and analyze the current environmental 

impact assessment to give recommendations to create special environmental 

rating system for the heritage buildings . 
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 وتأثيرها البيئة التقييم أنظمة من تقييم شهادات أخذت تراثية لمباني األمثلة وبعض

  .النتائج واستخالص التراثية المباني على

 التراث:   .2

تم توريثه، وتضم في طياتها االنتقال من الماضي كلمة التراث تعنى كل ما 

إلى المستقبل، كما يجب علينا أن ننقل هذا اإلرث الذي حصلنا عليه من أسالفنا إلى 

األجيال القادمة، وبذلك فكل ما أورثته الحضارات الماضية لنا سواء في جانب 

صميم، أو في الفكر واألدب والفلسفة والثقافة، أو في جانب الفنون والعمارة والت

كافو جوانب الحياة األخرى فهو يقع ضمن " تراث اإلنسانية". وطبقا التفاقية 

حماية التراث العالمي الطبيعي والثقافي الصادرة عن اليونسكو فإن التراث يمكن 

تقسيمه إلى تراث ثقافي وتراث طبيعي وبحسب منظمة اليونسكو وااليكوروم فإن 

و معنوي، أيضا يمكن أن يكون هناك نوع ثالث من التراث الثقافي قد يكون مادي أ

التراث وهو التراث المختلط حيث هناك موقع تجمع بين الطبيعي والثقافي كما هو 

أيضا تكمن أهمية التراث في القدرة على التعبير عن هوية  ، (1مبين بالجدول رقم )

كون األمة وانتمائها الحضاري وإسهاماتها في تطور الحضارات اإلنسانية، و

التراث العمراني هو الشاهد األكبر على حضارات األمم وثقافات الشعوب من أهم 

رموز تطور الحضرات على مر التاريخ. والتراث ليس موروث اجتماعي فقط 

فهو تراث حضاري يلزم المحافظة عليه وتجديده واإلضافة إليه. لذلك فإن 

وريات استمرارية المحافظة على التراث العمراني التي تمثل ضرورة من ضر

 (5)هوية األمم والمجتمعات وليست ذات أهمية عاطفية أو رمزية فقط.

 
1- جدول  

  يوضح  المكونات المختلفة  للتراث )5( 

 التراث 

 التراث الطبيعي 

 

 التراث الثقافي 

 التراث المادي  التراث المعنوي 

 الثابت  المتحرك 

الحدائق أو الميادين  

البحرية  الطبيعية أو 
ذات العالقات الحية 

 أو البيئية

التشكيالت  
الجيولوجية أو  

 المادية

المناظر والمشاهد  
 الطبيعية

 الموسيقي 

 
 الرقص 

 األدبيات

 
 المسرح 

 التقاليد المحلية 

 
 كيفية المعرفة واإلدراك 

 الطقوس الدينية

 مجموعات المتاحف

 
 المكتبات

 األعمال المعمارية

 النصب التذكارية 
 المواقع األثرية 

 المراكز التاريخية

 مجموعات المباني
 المساحات الثقافية 

الحدائق والمتنزهات  

 التاريخية
 الحدائق النباتية

 األثار الصناعية

 المعماري: التراث .3

يعتبر التراث المعماري من أهم الصور األساسية التي من خاللها يمكننا 

أبعاد اجتماعية واقتصادية ودينية وسياسية، معرفة ثقافة المجتمع لما يتضمنه من 

ويتمثل التراث المعماري بكل ما شيدته الحضارات السابقة من عمائر ومنشأت 

والتي تكون نسيجا حضريا. وتختلف تلك العمائر من عده نواحي من حيث مدى 

قدمها، والعصور التاريخية الشاهدة عليها، والفنون والمواد التي استخدمت في 

، وحالتها من حيث القوة والضعف. وعدم تسجيلها إداريا ال يمنع من كونها تشييدها

تراث طالما كانت تعبر عن فتره زمنيه او مكان او قيمه حتى لو نقصت أجزاء 

منها بفعل الزمن أو انهارت وباألخص المباني المنفردة بعناصر جمالية بصريه 

قا للمواثيق الدولية الخاصة وطب مؤثره فهي تعتبر من التراث المعماري والعمراني

   :بالتراث فقد تم تعريف التراث المعماري كاالتي

أن التراث المعماري   1975فقد وثق الميثاق األوروبي للتراث المعماري عام

ال يقتصر على األثار الهامة فقط، بل يتضمن أيضا مجموعه المباني األقل أهمية 

الطبيعية أو المصنوعة بيد االنسان.  في المدن القديمة والقرى المميزة في بنيتها

م أن التراث المعماري جزء ال يتجزأ من 1975وأضاف اعالن أمستردام عام 

التراث الثقافي والحضاري وأن ملكيته تعود للعالم بأكمله مما يحتم اشراك الجميع 

ويرتبط بقاء التراث المعماري بدرجه وعى الشعوب وفهمهم  في المحافظة عليه

م 1999ى أهميته. وأيضا ميثاق المكسيك الدولي للسياحة الثقافية عامللتراث ومد

يقدم مفهوم أشمل للتراث المعماري فيمتد ليشمل البيئة الطبيعية والثقافية من أماكن 

تاريخية ومواقع وبيئات مبنية. ويعتبر التراث العمراني والمعماري من أهم 

جه المجتمع ومعتقداته العناصر التي تشكل ذاكرة المجتمع والتي تعكس تو

وأنشطته المتنوعة. لذلك يمكننا القول بأن التراث المعماري هو: المخزون المتميز 

حيث يأتي تميزه هذا من االستمرار والثبات والجمع بين القيم الروحية منها 

والجمالية أيضا. كما أنه واقع مادي قائم يعكس ثقافة المجتمع ومالمحة اإلنسانية 

      (8)عبر العصور.

 المبنى التراثي والمبنى األثري:  3-1

او  رمزية أو تاريخيةالمبنى التراثي هو مبني أو منشأة تتميز بقيمة قد تكون 

ومن المتفق عليه أن تلك المباني والمنشآت التراثية أو ذات  ، اجتماعية أو عمرانية

 :الطابع المعماري يجب أن تتسم بالتالي

O  قبول المجتمع: أن تحظي بقبول مجتمعي يدفع المجتمع للتفاعل معها

  .بشكل إيجابي مما يتيح لها عنصر االستمرارية

O  :أو عنويةوم مادية ظواهرتعبرعن  تكون أنظاهره ثقافية واجتماعية 

 .فترة زمنية معينةفي  فكرية

O  الصمود واالستمرارية: أن تكون في حالة تسمح باستمرار تواجدها

 (3) .وتتيح التعامل معها

األثري يعرف حسب الميثاق الدولي لحماية المباني األثرية سنة  والمبنى

م بأنه ذلك الجزء من الميراث المادي الذي يشمل كل ما تركه الوجود 1990

اإلنساني، والمناطق التي كانت مكانا لهذا النشاط، والمنشأت المهجورة والبقايا 

ير متجدد وهش غ ثقافيالمطمورة في األرض أو الماء، فالتراث األثري مصدر 

 (8)يحتاج إلى عمل سياسات واسعة للحفاظ، وتتواكب مع حياة العصر.

 :تصنيف المباني التراثية  3-2

طبقا للجهاز القومي للتنسيق الحضري فان المباني التراثية تصنف إلى ثالث 

فئات رئيسية أ، ب، ج تبعا ألهمية القيم التراثية المرتبطة بها. كما تصنف المباني 

: جيدة، متدهورة جزئيا، متدهورة كليا بقا لحالتها إلى عدة مستوياتالتراثية ط

ويهدف هذا التصنيف إلى وضع أولويات عند التعامل مع المباني التراثية، فيتم 

وضع المباني األهم كأولوية قصوى في خطط الحفاظ ويتم تحديد مستويات التدخل 

التراث المعماري والترميم تبعا المختلفة للمباني التراثية بناء على ما يقرره خبراء 

 :لفئتها كالتالي

مبنى تراثي فئة أ: ترميمه بدون القيام بأي تعديالت سواء داخلية وخارجية  •

 إال في أضيق الحدود.

مبدى تراثي فئة ب: يسمح فيه بقدر من المرونة في عمل بعض التعديالت  •

  .الداخلية
المرونة قد تصل أحيانا إلى الهدم مبنى تراثي فئة ج: يتاح إلى قدر كبير من  •

مع االحتفاظ بالهيكل أو الواجهة الخارجية للمبنى فقط وإعادة تأهيل أو إعادة 

 (3)بناء المبنى من الداخل كليا.

 :الحفاظ على المباني التراثية وصيانتها طرق  3-3

الهدف الرئيسي للحفاظ على المبني هو وقف العوامل المؤدية لتدهوره، 

كاألضرار الناجمة عن المياه أو سوء االستعمال التي قد تؤدي إلى التدهور 

اإلنشائي. ويتم وقف هذا التدهور بصفة أساسية للمباني المطلوب التعامل معها 

ذلك أو إعادة تأهلها  بأقل قدر ممكن من التدهور انتظارا إلعادة ترميمها بعد

 (3) .واستغاللها

يعني صيانة األشياء والعناية بها لتتمكن من تأدية الوظيفة التي وجدت  فالحفاظ

من أجلها بأعلى كفاءة ممكنة، ويتضمن الحفاظ علي قيمتها المادية رغم انتهاء 

عمرها االفتراضي كما يمكن أن نعرف الحفاظ بأنه مجموعة األعمال التي تتخذ 

والبشري لإلنسانية ويمتد ذلك من  يعيع التآكل والتي تطيل بقاء الميراث الطبلمن

الصرح الهائل وصوال إلى األثر الضئيل. ويمكننا أن نعرفه أيضا بأنه العملية التي 

تشمل كل اإلجراءات واألساليب التي تمنح الموروث أطول فترة بقاء ممكنة، 

ذي يعيش فيه. والحفاظ ما هو إال ليتمكن من تأدية دوره في حياة المجتمع ال

تسيران بالتوازي: األولى: تهدف إلى الحفاظ على كل ما هو ذو قيمة في  نعمليتا

تشكيل النطاق التراثي ماديا ومعنويا. والثانية: تهدف إلى التحكم في التغيرات التي 

 (5).ر التي يخضع علها النطاق التراثيتصاحب عمليات التطو

عملية حماية وصيانة وإصالح المنشآت والمفردات  هو والحفاظ المعماري

المعمارية ذات الخواص التاريخية أو الثقافية أو البصرية المتميزة. وذلك بهدف 

إزالة التشويه الذي يعتريها نتيجة للتغيرات السريعة في البيئة العمرانية، سعيا 
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وهناك  (7) نة.والمديبين الطبيعة  توازنلتحسين نوعية الحياة الحضرية وإعادة ال

العديد من أساليب وطرق الحفاظ على المباني التراثية والتي يتم استخدام احداها او 

  (.1أكثر من طريقة معا وذلك حسب حالة المبنى وفئته كما في الشكل رقم )
 

 
 . يوضح طرق الحفاظ على المباني التراثية )عمل الباحثون(1شكل. 

 بالحفاظ: المعنية الدولية الهيئات .4

هي منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم  (UNESCO) اليونسكومنظمة  •

ورسالتها األساسية تكمن في إرساء السالم  1945والثقافة. وقد تم انشاءها عام 

بالتعاون الدولي في مجاالت التربية والعلوم والثقافة، حيث تساهم برامج اليونيسكو 

للتنمية المستدامة الى  2030المقررة في خطة  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

. ويندرج تحتها العديد من 2015اقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

اللجان المختصة بالتراث مثل ولجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع 

المادي  المسلح، ولجنة صندوق تمويل التراث العالمي، ولجنة قائمة التراث الثقافي

 .المعرض للخطر، واللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي

وهو منظمة دولية  (ICOMOS) المجلس الدولي لآلثار والمواقع •

م،  ١٩٦٥فرنسا، تم إنشاؤه من قبل اليونسكو -حكومية يقع مركزها في باريس

المعماري واألثري ويتمثل دوره في تعزيز تطبيق نظرية صون التراث 

ومنهاجياته وتقنياته العلمية، ويقوم نشاطه على مبادئ الميثاق الدولي لصون 

 .م ١٩٦٤المواقع واآلثار وترميمها والمسمى بميثاق البندقية لعام 

 (ICCROMالمركز الدولي للحفاظ على الممتلكات الثقافية وترميمها ) •

إيطاليا، تم إنشاؤه من قبل -وهو منظمة دولية حكومية يقع مركزها في روما

م، وتتمثل مهامه النظامية في االهتمام بالبرامج البحثية والتوثيق  ١٩٦٥اليونسكو 

 والمساعدة التقنية والتدريب وتوعية الجمهور بهدف تعزيز صون التراث الثقافي

 المنقول وغير المنقول.

 وهي لجنة (WHC -World Heritage Centerمركز التراث العالمي ) •

  ١٩٧٢متفرعة من اليونسكو حيث اعتمدت الدول األعضاء في اليونسكو في عام 

إنشاء " لجنة التراث العالمي " و "  م اتفاقية التراث العالمي والتي نصت على

صندوق التراث العالمي "، وبالفعل تم إنشاء اللجنة والصندوق وبدءا بالعمل منذ 

وحماية التراث الثقافي والطبيعي  م، والغرض من االتفاقية هو تعيين ١٩٧٦عام 

 .ذو القيمة العالمية االستثنائية والمحافظة علية وإصالحه ونقله إلى األجيال المقبلة

هي منظمة إغاثة دولية تأسست في  (CHWB) التراث الثقافي بال حدود •

م، تعمل من اجل الحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر وتؤمن  ١٩٩٥العام 

ر التراث الثقافي الذي ينتمي ألي مجموعة من الناس يمثل تدميرا للتراث بأن تدمي

 .الثقافي للبشر جميعا، فلكل إنسان مساهمته في التراث الثقافي العالمي

   (Aga Khan Development Networkمؤسسة األغا خان للثقافة ) •

م  ١٩٨٨وهي الوكالة الثقافية لشبكة األغا خان للتنمية، تم إنشاؤها رسميًا في العام 

في جنيف كمؤسسة خيرية خاصة إلدماج وتنسيق المبادرات المختلفة لألمير آغا 

خان فيما يتعلق بتحسين الحياة الثقافية وبصفة خاصة البيئة المبنية باعتبارها 

للتنمية الثقافية في المجتمعات التي يوجد للمسلمين التعبير الملموس األكثر تعقيدا 

 HCSP –فيها تواجد هام. وأحد برامج هذه المؤسسة برنامج دعم المدن التاريخية 

م بهدف تنفيذ مشاريع الترميم وإعادة التنشيط  ١٩٩١والذي تم إنشاؤه في العام  –

أهداف هذا  الحضري في مواقع ذات أهمية ثقافية في العالم اإلسالمي، وتركزت

البرنامج على القيام بعمليات ترميم للهياكل التاريخية وتحسين الساحات العامة 

وإعادة تأهيل المجموعات الحضرية بطرق يمكن أن تؤدي إلى إحداث التنمية 

 (5)اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا داخل المجتمعات المحلية.

 
 (ون)عمل الباحث الهيئات المعنية بالحفاظيوضح . 2.شكل

 البيئة:  التقييم أنظمة .5

يمكننا وصف أنظمة التقييم البيئي بأنها المعايير واألسس التي من خاللها 

يمكننا تقييم أداء المبنى في ظل المؤثرات البيئية للمبنى: مثل الطاقة والمواد 

المستخدمة والموقع والجودة الداخلية التي تؤثر على صحة األفراد والحد من 

ثار السلبية على البيئة بهدف تحقيق الرفاهية والراحة للمستخدمين، ويوجد حد األ

أدنى لتحقيق تلك المعايير ناتج من تنفيذ المبنى لمنهج التقييم المتبع ويتم تأسيس هذا 

وقد بدأ ظهور  (2)المنهج على مبادئ بيئية يجب على المبنى تطبيقها وااللتزام بها.

وهو نظام  1990نظم التقييم البيئي عندما أطلقت بريطانيا أول نظام تقييم بيئي عام 

BREEAM  وبعد ذلك ظهرت الكثير من أنظمة التقييم األخرى الخاصة بكل

دولة والتي تتناسب مع مناخ وثقافة وموروثات هذه الدولة. ونظم التقييم منها ما هو 

دول ومنها ما هو محلى تستخدمه دولة واحدة، فمثال عالمي تستخدمه عدد من ال

( يعتبر من أشهر النظم عالميا حيث تستخدمه الواليات المتحدة LEEDنظام )

( تستخدمه بريطانيا وبعض BREEAM) أخرى ونظامدولة  165األمريكية و

( في دولة PEARL( في قطر و )QSASدول الخليج ومنها أنظمة محلية مثل )

( األنظمة العالمية 2ويوضح جدول رقم ) (1) مصر.( في RSGPاإلمارات و )

والمحلية لبعض الدول. وسوف نستعرض بعض أنظمة التقييم العالمية والمحلية 

 واألسس البيئية التي تتم عليها عملية التقييم.
 

2- جدول  

  
)27(

 
  يوضح  أنظمة التقييم  البيئى العالمية والمحلية)1(

 نظام التقييم  التصنيف  اإلصدار جهة  الدول المستخدمة 

  165الواليات المتحدة األمريكية و
 دولة أخرى 

USGBC  دولي LEED 

 BREEAM دولي   BRE دولة أخرى   77المملكة المتحدة و 

أستراليا ونيوزيالندا وجنوب  

 أفريقيا

GBCA  دولي GREEN 

STAR 

 GREEN دولي  GBI الواليات المتحدة األمريكية وكندا 

GLOBES 

 GPRS محلى EEGC مصر 

 GREEN محلى BCA سنغافورة 
MARK 

 HK-BEAM محلى BEC هونج كونج

 QSAS محلى GORD قطر 

 اإلمارات

 

ADUPC محلى PEARL 

 فرنسا 

 

EMS محلى HQE 

 GSBC محلى DGNB ألمانيا

 JaGBC اليابان
&JSBC 

 CASBEE محلى

راثيةطرق الحفاظ على المبانى الت

التدعيم

االستكمال

إعادة 
االستخدام

االرتقاء

التجديد 
والتحديث

إعادة البناء

الحماية

الترميم

إعادة التأهيل

الهيئات الدولية المعنية بالحفاظ

المركز الدولي للحفاظ
فية على الممتلكات الثقا

(  ICCROM)وترميمها 

مركز التراث العالمي 
(WHC -World 

Heritage Center  )

ار المجلس الدولي لآلث
والمواقع

(ICOMOS) 

مؤسسة األغا خان 
 Aga Khan)للثقافة 

Development 
Network)

منظمة 
اليونسكو

(UNESCO)

ي التراث الثقاف
بال حدود

(CHWB) 
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  (LEED)نظام التقييم البيئي  5-1

من أشهر أنظمة التقييم العالمي حيث يتم العمل  (LEED) يعتبر نظام التقييم

 Leadership In Energy and) دولة وهو اختصار ل 165به في 

Environmental Design)  وهو نظام تابع للمجلس األمريكي للمباني

وفى  (United State Green Building Council USGBC) .الخضراء

وقد شارك في  (LEED V1) من نظامم تم إصدار النسخة األولى 1998عام 

تطويره العديد من المعماريين ومالكي المباني والمتخصصين في شؤون البيئة 

 LEED) م تم إصدار النسخة الثانية من نظام التقييم2000والمحاميين. وفى عام 

V2)أما النسخة الثالثة ، (LEED V3)  وتم تطويرها عام  2005صدرت عام

والتي أصدرت  (LEED V4) يتم العمل بها حاليا هي ، أما النسخة التي2009

وقد تضمنت تطويرا كبيرا عن النسخ  2018وتم تعديلها عام  (1) .2012عام 

السابقة حيث تم تعديل بعض البنود وتعديل الوزن النسبي للبنود، أما في عام 

.( لكن لم يتم العمل بها في كل LEED V4,1تم إصدار نسخة جديدة ) 2017

 (52) .األنحتى  المباني

 

 (LEED) أنواع المباني التي يقيمها نظام •

 (LEED for New Construction) المباني الجديدة •

  ( LEED for Existing Buildingsالمباني القائمة ) •

 LEED for Commercial) التصميم الداخلي للمباني التجارية •

Interiors) 

 (LEED for Core & Shell) المباني القشرية •

 (LEED for Schools) المساكن •

 (LEED for Homes) المدارس •
 ( 4) . (LEED for Neighborhood Developmentتطوير المجاورات ) •

 

 (LEED) المبادئ والقضايا األساسية في نظام التقييم •

المشروع من يتم فيه تقييم موقع  (Sustainable Sites ): الموقع المستدام •

حيث التغيرات التي تحدثها المبنى على الموقع وتقييم مدى مساهمة المبنى 

 .في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة

يتم فيه تقييم المعالجات التي  (Water Efficiency ): كفاءة استهالك المياه •

استخدمها المبنى في الحد من استهالك المياه الصالحة للشرب وكيفية 

 .تفادة من مياه األمطار ومعالجتهااالس

يتم تقييم كفاءة  (Energy and Atmosphere ): كفاءة استهالك الطاقة •

استخدام الطاقة في المبنى ككلل وكذلك استراتيجيات استغالل الطاقات 

 .المتجددة والقياسات الدائمة لالستهالك

يتم فيه  (Materials and Resources ): كفاءة استهالك المواد والموارد •

تقييم استخدام الموارد من أول األنشاء حتى التشطيبات وكذلك التشجيع على 

استخدام مواد مستدامة ووضع خطة لكيفية التخلص من النفايات وإعادة 

 .تدويرها
يتم فيه تقييم   (Indoor Environmental Quality ):جودة البيئة الداخلية •

كيفية التحكم في درجات الحرارة كيفية تحقيق بيئة مثالية للمستخدمين مثل 

وكفاءة التهوية وتحقيق قدر عالي من اإلضاءة الطبيعية واستخدام مواد ال 

 (6) .تؤثر على صحة اإلنسان بالسلب

تم إضافة هذا الجزء  (Location and Transportation ): الموقع والنقل •

وفيه  (LEED v4) حديثا حيث تم العمل به بعد التعديالت التي أجريت على

يتم تقييم موقع المبنى من حيث توفر الموصالت العامة وتقليل استخدام 

السيارات وإبدالها بسيارات صديقة للبيئة واستخدام الدرجات على نطاق 

 .واسع

الحصول على نقاط إضافية عند  (Innovation ): االبتكار في التصميم •

كان أحد فريق تحقيق المبنى جزء إضافي ويتم إضافة نقطة للمبنى إذا 

 .(LEED AP) المشروع يحصل على شهادة
(: يتم فيه تقييم عدد من النقاط Regional Priorityاألولوية اإلقليمية ) •

المتعلقة بكل دولة منفصلة عن األخرى متعلقة بالظروف المناخية للدولة 

 .والتي تؤثر على استدامة المبنى
(52) 

  (BREEAM) نظام التقييم البيئي 5-2

هو أول منهج تقييم بيئي وقد تم إصداره  (BREEAM) يعتبر نظام التقييم

 (Building Research Establishment) من قبل مؤسسة 1990عام 

 Building Research Establishments) البريطانية وهو اختصار ل

Environment Assessment Method)  ويعتبر هدفه األساسي هو تقييم

 وتستخدمهلمباني والحث على انتشار منهج استدامة المباني، الكفاءة البيئية ل

دولة أخرى منها كندا وبعض دول الخليج، ويقوم بعملية تقييم  77المملكة المتحدة و

، حيث يقومون بإعداد تقرير عن  (BRE) بعض المختصين المعتمدين من المباني

المبنى ويقدم للمؤسسة ثم يتم استخراج شهادة للمبنى، ويتم التقييم على مرحلتين 

-Post( ومرحلة ما بعد التنفيذ )Design Stageمرحلة التصميم )أساسيتين، 

Construction Stage).(2 ) 

 

 (BREEAM) أنواع المباني التي يقيمها نظام •

   BREEAM courts مباني المحاكم •

 BREEAM Eco – Homes المباني السكنية •

 BREEM Industrial المباني الصناعية •

 BREEAM offices مباني المكاتب •

 BREEAM Health care مباني الرعاية الصحية •

 BREEAM Prisons مباني السجون •

 BREEAM Retails المباني التجارية •
 BREEAM Education  .(6 )المباني التعليمية •

 

 (BREEAM) المبادئ والقضايا األساسية في نظام التقييم •

يتم فيها تقييم كيفية إدارة المشروع ومتابعة  (Management ): اإلدارة •

أعمال التصميم والتنفيذ وإدارة المخلفات وكيفية إعادة استخدامها أو التخلص 

 .منها

ءة يتم فيها تقييم كفاءة اإلضا (wellbeing & Health ): صحة اإلنسان •

الطبيعية والتهوية الطبيعية وتحقيق الراحة الحرارية الداخلية لتحقيق مناخ 

 .مناسب للمستخدمين

يتم فيها تقييم كفاءة استخدام الطاقة واألليات المستخدمة  (Energy ): الطاقة •

في ذلك وتأثيرات االنبعاثات والحث على استخدام مصادر طاقة نظيفة 

  .ومتجددة

يتم فيها تقييم استخدام وسائل المواصالت والتشجيع  (Transport ): النقل •

على استخدام الوسائل الغير ضارة بيئيا مثل الدراجات والسيارات الصديقة 

 .للبيئة

(: يتم فيها تقييم المواد المستخدمة ومدى إمكانية استخدام Materials)المواد  •

  مواد قابلة للتدوير وغير ضارة بيئيا.

يتم فيه تقييم  (Land use & Ecology ): األيكولوجية واستخدام األراضي •

موقع المشروع من حيث قابلية األرض للبناء وهل تم البناء عليها من قبل أم 

ال وتقييم التغيرات التي سوف تطرأ على الموقع بعد إقامة المشروع وكيفية 

 .الحد من األثار السلبية

قييم كفاءة استخدام المياه وكيفية استغالل مياه يتم فيها ت (Water ): المياه •

 .األمطار والحد من إهدار المياه الصالحة للشرب

يتم فيه تقييم مدى إمكانية تقليل حجم التلوث الناتج  (Pollution ): التلوث •

عن المشروع وكيفية تجنبه مثل تجنب المواد التي تؤثر على طبقات الغالف 

 .راريالجوي وتزيد من االحتباس الح

يتم فيها تقييم كيفية التخلص من النفايات وإعادة تدوير  (Waste ): المخلفات •

 ما يمكن تدويره واستغاللها االستغالل األمثل 

(: يتم فيه تقييم أي ابتكار أخر تم إضافته لم يكن Innovationاإلبداع ) •

  (9( )6).مطلوب في النقاط البيئية
 

  (GPRSنظام التقييم البيئي )  5-3
 Green Pyramidهو اختصار ل ) (GPRSنظام الهرم األخضر ) •

Rating System من قبل المجلس  2011( وقد تم إصدار النسخة األولى منه عام

 Establishment of Egyptian Greenالمصري للعمارة الخضراء )
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Building council ويدار من خالل المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء )

(Housing and Building National Research Center وقد تم .)

االستعانة ببعض التقنيات والقضايا البيئية الموجودة في مناهج التقييم البيئي 

وتم إصدار النسخة الثانية  (2) . (LEED( و)BREEAMاألخرى مثل )
 (GPRS V2 في عام )2017 .( ومن األهداف األساسية لنظام التقييمGPRS )

مواجهة التحديات في تقليل استهالك الكهرباء وزيادة كفاءتها، وزيادة الوعى 

المباني وتقليل االثار السلبية على البيئة وزيادة الوعى  ومالكيالبيئي للمستخدمين 

 (16) المستدامة.عن فوائد المباني 

 

 (GPRS) أنواع المباني التي يقيمها نظام •

كان يتم تقييم المباني الجديدة فقط وذلك ( GPRS V1في اإلصدار األول من )

اما في   (6)( ، Construction Stage-Post( و)Design Stageعلى مرحلتين )

القائمة التقديم للحصول على شهادة  للمباني( يمكن GPRS V2اإلصدار الجديد )

(GPRS).(16) 

 

 (GPRS) المبادئ والقضايا األساسية في نظام التقييم •

يتم فيه تقييم الموقع من حيث  (Sustainable Site ): المستدامالموقع  •

إمكانية تقليل التأثيرات الناتجة من المشروع على البيئة وهل يوجد شبكة 

مواصالت عامة قريبه من الموقع ووجود تقنيات مناسبة في الموقع لتجميع 

 .مياه األمطار وكيفية تقليل تأثير الجزر الحرارية

يتم فيه تقييم  (Energy Efficiency ): طاقةكفاءة استخدام ال •

االستراتيجيات المستخدمة في تقليل الطاقة والتشجيع على استخدام مصادر 

 .طاقة متجددة وزيادة كفاءة مصادر اإلضاءات الصناعية

يتم فيه تقييم كيفية ترشيد  (Water Efficiency ): كفاءة استخدام المياه •

استخدام مياه األمطار المعالجة في ري استهالك المياه الصالحة للشرب و

 .النباتات وتصميم الند سكيب قليل في استخدام المياه

يتم فيه تقييم المواد  (Material & Resources ): كفاءة المواد والموارد •

المستخدمة من حيث كفاءتها وإمكانية إعادة استخدامها واستخدام مواد 

م مواد محلية لتقليل احتياجات صديقة للبيئة منخفضة االنبعاثات واستخدا

 .النقل

فيه تقييم  ميت (Indoor Environmental Quality ): جودة البيئة الداخلية •

األليات المستخدمة في تحسين جودة البيئة الداخلية من تحكم في الراحة 

 .الحرارية واإلضاءة والتهوية الطبيعية

وسائل المستخدمة يتم فيه تقييم ال (Management Protocols ): اإلدارة •

في تحقيق كفاءة عالية في إدارة المشروع أثناء التنفيذ وتوفير وسائل لقياس 

معدالت استهالك الطاقة والمياه وإعطاء فريق العمل بعض الدورات عن 

مبادئ االستدامة وكيفية تحقيقها وتزويد الموقع بأماكن للتخزين وأماكن 

 .للنفايات
(: يتم فيه تقييم أي نقاط  Added ValueInnovation andاالبتكار ) •

إضافية غير المطلوبة في القضايا البيئية السابقة، وأيضا هناك نقاط إضافية 

للمشروعات التي تعمل على دمج الحلول المعمارية واإلنشائية والتقنية التي 

تنجح في إظهار التراث الثقافي الوطني واإلقليمي مع المساهمة في األداء 

 (16) .نىالبيئي للمب

 

   بيئية تقييم  شهادات على حاصلة ألمثلة تحليلية دراسة .6

 شهادة على الحاصل ( GERDING THEATER AT THE ARMY) مبنى 6-1

(LATINUMP LEED)(15 ) (17) (21) (24 ) 

 

 

 

 

 

3- جدول  
  (GERDING THEATER AT THE ARMY) لمبنى التعريفية  البطاقة  ضحيو 

 (Gerding Theater at the Armyالبطاقة التعريفية لمبنى )

Portland, Oregon, USA الموقع 

McCaw and Mmiin  المعماري األصلي 

GBD Architects المعماري الحالي 

 الوظيفة  مبنى ثقافي )مسرح للفنون(

 االستخدام السابق  مبنى عسكري

Portland Historic Rehabilitation Fund المالك 

Heritage Consulting Group المؤسسة التاريخية 

 سنة االنشاء  1891

 سنة إعادة االستخدام  2006

 مساحة المبنى متر مربع 1858

 الجوائز الحائز عليها المشروع 

 • “Preservation in Action” Pinnacle Award، 
Architectural Heritage Center/Bosco-Milligan 

Foundation, 2008 

 • AIA | IIDA 2007 Annual Design Awards، Honor 
Award 

 • AIA/COTE Top Ten Green Projects in 2007, 

Honorable Mention 
 • 2007 Urban Land Institute Awards for Excellence: 

The Americas 

 • McMorran (2006). Voices of the Armory. Friends of 
the Armory and Portland Family of Funds Holdings,  

 • USGBC LEED Platinum.  

 

قام الحرس الوطني لوالية اوريغون ببناء  1888في عام  تاريخ المبنى: 6-1-1

سنوات حيث تم  3ترسانة له في الوالية ونظرا لصغر حجمها تم استكمالها بعد 

، تصميم المبنى يشبه القالع من حيث سماكة الحوائط 1891استكمال البناء عام 

بنى وضخامة األبواب الخشبية ووجود ممرات كثيرة. في أوقات الحرب كان الم

يعتبر رمز السلطة والقوة واألمان للمواطنين. تم تصميم المبنى التاريخي ليناسب 

الحين حيث تضمن قاعة كبيرة للتعامل مع  ذلك الوطني فياحتياجات الحرس 

الحشود الضخمة من الناس حيث تم تصميم سقف القاعة باستخدام نظام التروس 

 .ية داخل الفراغالمبتكرة حتى يتمكن المستخدمين من الحركة بحر

يعتبر مبنى الحرس الوطني هو اول مبنى في السجل : وصف المشروع 6-1-2

الوطني البورتالندى لالماكن التاريخية، وأيضا هو اول مبنى تاريخي يحصل على 

، ويتكون المبنى 2006( في سبتمبر عام LEED platinumجائزة التقييم البيئي )

تستخدم للعروض المسرحية وعروض شخص  599من قاعة مسرح تتسع ل 

شخص يستخدم كقاعة متعددة  200االوبرا، وهناك أيضا استوديو يتسع ل 

األغراض. تم تصميم الردهة االمامية حتى تعبر عن المستخدمين وتنقل لهم سحر 

المسرح، وتستقبل الردهة الجمهور من الساعة العاشرة صباحا الى العاشرة مساءا 

عد العروض المسرحية. في غير مواعيد العروض فان يوميا غير مرتبطة بمو

المسرح والقاعة المتعددة األغراض متاحة للنشاطات األخرى كاألنشطة 

 االجتماعية واألنشطة التعليمة.
 

 

 ( 24)صورة للمبنى بعد الترميم    . يوضح3شكل. 
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 ( 20)لمسقط األفقي للمسرح والردهةمخطط ل  . يوضح4شكل. 
 

يتضح في إعادة استخدام المبنى محاولة الجمع بين  االستخدام:إعادة   6-1-3

االستدامة والحفاظ على التراث، كما ان المرونة في التصميم ال تدعم فقط النشاط 

الحالي للمبنى بل انها بمثابة اعتراف بقيمة المبنى التاريخية وتقر بإمكانية 

لى تحديات كبيرة االستخدام المستقبلي للمبنى على مدى القرن المقبل.  تم التغلب ع

في كيفية تحقيق المعادلة بين الحفاظ على الهيكل الخارجي مع إمكانيات محدودة 

للتعديل الداخلي وتحقيق أكبر كفاءة ممكنة لالستخدام بطرق مبدعة ومبتكرة. مع 

واستنادا على معايير التحكيم  (LEED) تسجيل المبنى للحصول على شهادة

 .% من المبنى القديم79خدام استطاع فريق التصميم إعادة است

واستطاع المبنى تحقيق الكثير من االستراتيجيات البيئية في المجاالت البيئية 

 :عليها كما يلي (LEED) التي يستند تقييم

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية :الموقع المستدام -1

ود شبكة مواصالت موقع المبنى يتميز باالندماج مع المجتمع المحلى مع وج •

عامة قرب الموقع، كما أن المبنى يتناسب مع التخطيط المحلى للمنطقة 

 .العمرانية

 .مكان للدراجات 30مراعاة المشاة أكثر من السيارات، وتوفير •

يقدم المبنى وحدات جلوس خارجية تحيط بالمبنى مع زراعة النباتات  •

تم استبدالها بأرصفة مشاه أكثر المحلية، كما الغيت عدة أماكن ركن للسيارات لي

 .اتساعا

تم زيادة االرصفة الممتصة لألمطار في الموقع، واستخدام االشجار المحلية  •

 .للمساهمة في تقليل تأثير الجزر الحرارية

 كما يعتبر المبنى تطوير لموقع سابق االستخدام. •
 

 

 (11)مقاعد الجلوس خارج المبنى . يوضح5شكل. 
 

 

 (22)شبكة المواصالت العامة قرب المبنى  يوضح. 6شكل. 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية: كفاءة استخدام المياه -2

  استخدام نباتات محلية في الالند سكيب الخارجي •

 .استخدام تركيبات منخفضة التدفق في الحمامات •

المياه الصالحة للشرب التي صمم نظام التحكم في المياه لتقليل كمية   •

يستهلكها المبنى وأيضا تقليل المياه الفائضة التي تعود لشبكة الصرف الصحي 

 .% بالمقارنة بالنظم التقليدية26بنسبة 

االف جالون من مياه األمطار من سطح المبنى يستخدم في  10يتم تجميع  •

حة للشرب التي الحمامات والنجاح في تقليل أكثر من نصف كمية المياه الصال

 .كانت تنتقل لشبكة الصرف الصحي

باإلضافة الى نظام تجميع مياه االمطار تم استخدام نباتات التي تعمل على  •

  .معالجة المياه من خالل الترشيح الطبيعي للمياه

 %.88تقليل كمية المياه الصالحة للشرب لكامل المشروع الى  •
 

 

 (20)االمطار الخارجيةوحدات تجميع مياه  . يوضح7شكل. 
 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التاليةاستهالك الطاقة:  كفاءة-3

تعتمد كفاءة الطاقة في المباني على شيئين رئيسيين: األداء العالي للمبنى  •

واستخدام اإلضاءة الطبيعية على نطاق واسع وكال من هذه االستراتيجيات تم 

 .تحقيقها هنا

كتلة المبنى وتوجيهه قد تم انشائهم بالفعل فان االستراتيجية نظرا الن  •

 .المتبعة في رفع كفاءة الطاقة تعتمد على األنظمة الميكانيكية

تستخدم العوارض المبردة في تبريد المكاتب اإلدارية حيث تزيد من كفاءة  •

 .التبريد وتعتبر أكثر راحة من النظام الميكانيكي التقليدي

م التبريد ونظام التدفئة في المبنى مع مراعاة نظام التهوية، تم تصميم نظا •

حيث في كل من بهو المبنى والمسارح والجزء اإلداري يعمل نظام التهوية 

بميكانيكيه تمكن الهواء الدافئ من الصعود لألعلى ويحل محله الهواء البارد 

 .حيث يخرج بعض من الهواء الدافئ من فتحات اإلضاءة العلوية

التصميم السلبي لنظام التهوية وحركة الهواء الى إنقاص الطاقة  أدى •

 %.40المستخدمة في المبنى الى 

استخدام نوع زجاج متقدم أدى الى زيادة اإلضاءة الطبيعية للمبنى مع تقليل  •

فاقد الحرارة في الشتاء وتقليل اكتساب الحرارة في الصيف، كما سمح مناخ 

للمصممين ان يتركوا الوجه الداخلي من الحجر المستخدم المشروع المعتدل 

في الغالف الخارجي بدون طالء مما سمح لهذه الكتلة مع االرضيات والحوائط 

 .األخرى تعمل ككتله حرارية تحفظ المبنى من تقلبات درجات الحرارة

 .يستخدم المبنى الكهرباء من مصادر طاقة متجددة في كل المبنى •

% من الطاقة االجمالية 30اقة المستخدمة في المبنى الى حوالي تم تقليل الط •

 للمبنى.
 

 ( 12)اإلضاءة الطبيعية والتهوية الطبيعية في الجزء اإلداري في المبنى . يوضح8شكل. 
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 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التاليةكفاءة استهالك المواد والموارد:  -4

 .نفايات البناء% من 95تم إعادة استخدام  •

 .% من الهيكل القائم للمبنى التاريخي79تم إبقاء أكثر من  •

تم تخفيض استخدام االسالك النحاسية والبوليمرات المستخدمة في كابالت  •

  .%50النظام األمني للمبنى بمعدل 

 .% من المواد المستخدمة في المبنى مواد معاد استخدمها25نحو  •

% من 21ستخدمة في المبنى مواد محلية وحوالي % من المواد الم45نحو  •

 .ميل حول المشروع 500المواد تم الحصول عليها من أماكن تقع في مسافة 

 .من المنتجات الخشبية الجديدة معتمدة كمواد صديقة للبيئة 58% •

استخدام مواد للبناء والتشطيب ال تؤثر على صحة المستخدمين حيث تم  •

مواد الالصقة والسجاد التي تحتوي على مستويات اختيار مواد الطالء وال

منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة، وتم اختيار االخشاب التي تفتقر 

 .لمركبات الفورمالدهايد يوريا المضافة

تم تقليل مواد التشطيب النهائي للحفاظ على الموارد وتعزيز طابع المبنى  •

 األصلي.

 

 

 

 ( 19)فترة إعادة الترميمالمبنى في  . يوضح9شكل. 

 

 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية جودة البيئة الداخلية:-5

لخفض الضوضاء استخدمت مراوح الهواء داخل غرف ميكانيكية معزولة  • 

 .ويتحرك الهواء داخل قنوات ويخرج من فتحات تهوية

كرسي في المسرح  تم تصميم نظام التهوية لكي يصل الهواء النقي الى كل • 

 .موفرا راحة حرارية للمستخدمين، كما تستخدم مرشحات الكترونية لتنقية الهواء

النظام الميكانيكي مخصص لمقابلة احتياجات المبنى وزيادة التهوية  • 

 .بمعدالت تناسب كل فراغ على حدا مثل المكاتب اإلدارية وأماكن تجمع الجمهور

أكسيد الكربون للتمكن من زيادة الهواء  وضع أجهزة لقياس معدالت ثاني  •

 .النقي عند ارتفاع المعدل

الهيكل الخارجي للمبنى ال يحتوي على الكثير من الفتحات وال يمكن زيادة   •

الفتحات لعدم االخالل بالطابع التاريخي للمبنى لذلك تم عمل فتحات في السقف 

 .لزيادة اإلضاءة والتهوية الطبيعية
 

 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التاليةاالبتكار في التصميم: -6

 .مبادرة التعليم االجتماعي •

 .اتباع سياسة التنظيف المستدام •

االداء المثالي في استخدام الموارد المحلية والخفض من استخدام المياه  •

 الصالة للشرب

 

 

  THE EDINBURGH CENTRE FOR CARBON INNOVATION) )مبنى 6-2

 BREEAM OUTSTANDING(10 ) (13)  (14()23 )) )شهادة على الحاصل
 

 
 

 

4- جدول  
 

  (THE EDINBURGH CENTRE FOR CARBON INNOVATION) لمبنى التعريفية  البطاقة  ضحيو 

 The Edinburgh Centre for Carbonالبطاقة التعريفية لمبنى ) 

Innovation ) 

Old High School, Edinburgh الموقع 

Alexander Laing  المعماري األصلي 

Malcolm Fraser Architects المعماري الحالي 

 الوظيفة  مبنى ثقافي تعليمي

 االستخدام السابق  مدرسة 

University of Edinburgh المالك 

 المؤسسة التاريخية ------

 سنة االنشاء  1777

 سنة إعادة االستخدام  2014

 مساحة المبنى متر مربع 2333

 الجوائز الحائز عليها المشروع 

• My Place Awards – Commendation 

• Scottish Design Awards – Education – 2014 

• Civic Trust Awards – Regional Finalist 
• RICS Awards 2014 Winner – Building Conservation 

Awards 

• Green Gown Awards 2014 
 • Architectural Journal Retrofit Awards 2014 

 
 

يرجع تاريخ المبنى إلى القرن الثالث عشر حيث كان  تاريخ المبنى: 6-2-1

بتكلفة تعد  1578المبنى ديرا للرهبان. وتم بناء المبنى كمدرسة ثانوية في عام 

لم يكن المبنى  1774 يورو ولكن بحلول عام 250كبيرة في حينها تقدر بحوالي 

قادرا على استيعاب الطالب فتم هدمة إلفساح المجال لبناء مدرسة أكبر والتي 

(. المبنى الحالي Old High Schoolيشار اليها باسم المدرسة الثانوية القديمة )

 Alexanderبواسطة ) 1777( حاليا باستخدامه تم بناءة عام ECCIالذي تقوم )

Laingيورو. وفى القرن الثامن  4000ة الثانوية القديمة بتكلفة ( باعتباره المدرس

عشر كانت المدرسة الملكية تعتبر أفضل مؤسسة تعليمية في المدينة.  وتتوالى 

تم  1832تم اغالق المدرسة، ولكن في عام  1829االحداث على المبنى ففي عام 

عة اخذت جام 1905افتتاح المبنى مرة أخرى لمستشفى جراحية.  وفى عام 

(University of Edinburgالمبنى وأوكلته لعدة )   تخصصات مختلفة على

مدار األعوام منها الهندسة وعلوم الجغرافيا حتى اغلق المبنى مرة أخرى عام 

1994. 

( هو مكان مخصص ECCIيعتبر مبنى ) وصف المشروع: 6-2-2

األكاديميون والسياسيون لدراسات كيفية تقليل االنبعاثات الكربونية حيث يشارك 

ورجال االعمال معرفاتهم ودراساتهم وينشر المبنى هذه الثقافة من خالل إعطاء 

بعض الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ويدعم المبنى برامج الماجستير 

الخاصة بذلك. ومن األهداف األساسية لتصميم المبنى ان يعتبر نموذجا منخفض 

عتبر المبنى اول مبنى في المملكة المتحدة يحقق انجاز االنبعاثات الكربونية، وي

(BREAM Outstanding ويتكون المبنى من جزئيين الجزء األمامي يتكون .)

(  atriumطوابق يربط بينهم فراغ البهو) 3من طابقين والجزء الخلفي يتكون من 

مغطى من اعلى بخامات تسمح بمرور اإلضاءة الطبيعية. ال يربط فراغ البهو 

(atrium فقط بين جزئي المبنى الذي يعتبر أحدهم من القرن الثامن عشر واألخر )

من القرن التاسع عشر ولكن أيضا يربط جزء جديد في المبنى تتكون قاعدته من 

الحجر والقسم العلوي من البرونز، حيث الحجر من البناء األصلي والبرونز 

الكابالت الكهربائية القديمة.  المستخدم ناتج من إعادة تدوير النحاس الموجود في

ويحتوي المبنى على مجموعة من الفراغات موزعة على الطوابق كفراغات 

المحاضرات واألماكن التعليمية ومجموعة من المكاتب ونادى ثقافي ومجموعة من 

 الغرف الخاصة بالمستثمرين.
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 (26)مبنىلالواجهة الخارجية ل . يوضح 10شكل. 

 

 

 

 (14)المسقط األفقي للدور األرضي . يوضح 11شكل. 
 

 

يعد تجديد المبنى التراثي والمحافظة علية هو عمال  إعادة االستخدام:  6-2-3

 The University of) لجامعة (ECCI) مستدام في الوقت ذاته. ويمتثل مبنى

Edinburgh)  ويطبق عليه استراتيجيات االستدامة التي تتضمن المسؤوليات

ومتطلبات االستدامة البيئية. ويعتبر تجديد وإصالح مبنى تاريخي االجتماعية 

موجود بالفعل في وسط المدينة نوع من المشاركة الفعالة للمجتمع، وكان الهدف 

الرئيسي هو تحقيق معدل منخفض من استخدام الطاقة وتحقيق كفاءة استخدام 

 BREAM) % في87.5عالية. وقد تمكن المبنى من تحقيق نتيجة 

Outstanding)  في فئة اإلدارة95حيث حقق المبنى % (Management) 

 . (Energy)% في فئة الطاقة75.7وحقق المبنى 

واستطاع المبنى تحقيق الكثير من االستراتيجيات البيئية في المجاالت البيئية 

 :عليها كما يلي (BREEAM) التي يستند تقييم

 :ات التاليةتمكن المبنى من تحقيق االستراتيجي اإلدارة: -1

 .النجاح في تقليل التكاليف الالزمة للمبنى وتوفير االمن للمبنى •

 .النجاح في تقليل التأثيرات الناتجة عن موقع البناء •

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية الصحة: -2

 استخدام نظام التهوية الطبيعية كنظام أساسي في المبنى وتستخدم أنظمة التدفئة •

 .فقط في األماكن ذات االشغال العالي

 .(over heating) تستخدم اإلضاءة النهارية على مدى واسع لتقليل مناطق •

 استخدام سجاد ومواد طالء قليلة االنبعاثات. •

 

 

قاعة محاضرات يتم استخدام سجاد ومواد طالء قليلة االنبعاثات  . يوضح 12شكل. 

داخلها
(18) 

 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية التلوث: -3

 .التقليل من استخدام المبردات لمنع تسريب الغازات •

 .انخفاض االنبعاثات •

 الحد من التلوث الضوئي والسمعي. •

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية المواصالت:-4

وحدة مغطاة لركن  60توافر وسائل الموصالت المحلية واإلقليمية مع توفير  •

 .الدراجات

الموقع المتميز للمبنى سمح للمستخدمين الوصول الى المبنى سيرا من عده  •

 .منظمات مجاورة

أماكن لشحن السيارات توفير عدد محدود من أماكن ركن السيارات وتوفير  •

 .بالطاقة الكهربائية للتشجيع على زيادة استخدمها

 .توفير عدد من أماكن ركن السيارات لزوى االحتياجات الخاصة •
 

 

أماكن ركن زوى االحتياجات الخاصة وأماكن شحن السيارات   . يوضح 13شكل. 

الكهربائية
(23) 

 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية المواد المستخدمة:-5

إعادة واستخدام الجزء الباقي من المبنى، كما تم اصالح الحجر والصخور  •

والحجر الجديد المستخدم محلى القديمة بعناية وبشكل متحفظ إلعادة استخدامه. 

 .الصنع تم جلبة من اماكن مجاورة للمبنى

استخدام طالء ضد الماء ومنخفض االنبعاثات ولدية قابلية عالية للتعامل مع  •

 .البخار في الحوائط الخارجية

استخدام االخشاب المعتمدة دوليا في االرضيات واالسقف وتجليد الحوائط.  •

واد طبيعية ومنتجات السجاد مصنفة بيئيا ومنخفضة واالرضيات االخرى من م

 .االنبعاثات

تم استخدام مواد معمرة يمكن إصالحها وإعادة تدويرها، وتم االحتفاظ بجميع  •

اإلطارات القديمة للشبابيك مع إعادة إصالحها بدقة عالية مع تغيير الزجاج القديم 

لمبنى اإلضافي من (. والطبقة العلوية لdouble glazedالى زجاج مزدوج )

% من 80% من القصدير و20% من النحاس و80البرونز والذي يتكون من 

النحاس المستخدم معاد تدويره من الكابالت الكهربائية القديمة وهي أيضا مادة 

 معمرة يمكن إعادة تدويرها.
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الحجر المعاد استخدامه في المبنى  يوضح. 41شكل. 
(23) 

 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية كفاءة الطاقة:-6

 .%38تم تقليل االنبعاثات الكربونية الناتجة من حرارة المبنى بنسبة  •

 .% عن أداء المبنى سابقا30تقليل استهالك الطاقة بنسبة  •

منخفضة الطاقة في االضاءات الداخلية  (LED) استخدام اضاءات •

تحكم للحد من االستخدام واالعتماد على والخارجية مع استخدام أجهزة 

 .اإلضاءة الطبيعية

 .متر مربع من الخاليا الشمسية على الوجهات الجنوبية 30استخدام   •

 استخدام وحدات قياس دقيقة لقياس الطاقة والحرارة. •

 

 

 

 ( 13)األعلى في البهو الداخلياإلضاءة الطبيعية من   . يوضح15شكل. 
 

 :المبنى من تحقيق االستراتيجيات التاليةتمكن المياه: -7

 .جميع التركيبات الصحية منخفضة االستخدام للمياه •

 .صمم نظام لتجميع مياه االمطار من سطح المبنى •

 .استخدام نباتات محلية قليلة االحتياج الى الماء في الالند سكيب •

  ة.% من الماء المستخدم في التركيبات الصحي100إعادة استخدام   •

 

 

 ( 23)النباتات المحلية المستخدمة في الالند سكيب الخارجي . يوضح 61شكل. 
 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية استخدامات األرض:-8

  .إعادة استخدام مبنى قائم تاريخي في وسط مدينة تاريخية •

 حماية السمات االيكولوجية للموقع وعدم تخريبها. •

 

 

 ( 14)عالقة المبنى بالمحيط الخارجي . يوضح 71شكل. 
 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية النفايات:-9

% من الخامات 90تقليل النفايات للخامات المستخدمة في المبنى حيث ان  •

 .يمكن إعادة تدويرها بعد انتهاء صالحيتها

 .التخلص منهاتوفير أماكن إلعادة تدوير النفايات فضال عن  •

اعادة االستخدام ألجزاء كبيرة من المبنى أدى الى نقص كبير في النفايات  •

 .المستخرجة من عمليات البناء

 

 

 (23) المبنى في مرحلة إعادة التأهيل . يوضح 17شكل. 
 

 :تمكن المبنى من تحقيق االستراتيجيات التالية االبتكار:-10

 .تحقيق مستويات أداء مثالية •

 .في العمل (BREEAM certified) مشاركة مهنيين حاصلين على شهادة •

 .استخدام التكنولوجيا الجديدة في عمليات البناء •

 األمثلة ملخص .7

عدد ( في BREEAM)و( LEEDتختلف كل من أنظمة التقييم البيئية )

ومسميات المجاالت الموثقة للتقييم ولكنها تظل تندرج تحت المجاالت الرئيسية 

 وكفاءة استخدام المياه والمواد المستخدمة وجودة البيئة الداخلية. ةالبيئية كالطاق

( يتمتع المبنى بتاريخ Gerding Theater at the Army)المثال ففي 

في ويشبه تصميمه القالع  1891عام عظيم وتصميم فريد فيرجع انشاء المبنى إلى 

سماكة الجدران وضخامة األبواب وظل المبنى صامد رغم الظروف المناخية 

وتم إعادة  والطبيعية المتغيرة مما يعطى المبنى قيمة تراثية كبيرة وعظيمة.

بعد أن تم اجراء عمليات الحفاظ عليه عن طريق تقديم  2006استخدام المبنى عام 

(واالهتمام بالقضايا البيئية وقد حصل المبنى على LEEDة )المبنى على شهاد

( عن جدارة مستحقة لما حققه من استراتيجيات في LEED Platinumشهادة )

 كل مجاالت التقييم.

 The Edinburgh Centre for Carbonوأيضا مثال )

Innovation وكان المبنى يتمتع 1777إلى عام ( يرجع تاريخ المبنى الحالي

مميز وفريد بل أن الكثير من أجزاء المبنى ظلت صامدة. حتى تم إعادة بتصميم 

لكن هناك الكثير  2014هيكلة المبنى وإضافة بعض األجزاء وإعادة استخدامه عام 

من المواد األصلية تم إعادة استخدامها في المبنى مرة أخرى وقد حصل المبنى 

 وجدارة.( عن استحقاق BREEAM Outstandingعلى شهادة )

را ألن التقييم المستخدم في كال المبنيين يخص المباني ولكن نظرا ألن نظ

فهناك بعض القضايا المشتركة  ، القائمة جميعها سواء كانت تراثية أو قائمة حديثا
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من حيث التقييم وهناك أيضا قضايا مختلفة بين المباني التراثية والحديثة من حيث 

 فمثال:

البيئية التي حققتها المباني يمكن لمباني  ستراتيجياتاال في الموقع المستدام:

تراثية كثيرة تحقيقها مثل تطوير موقع سابق وتوفير أماكن للدراجات وأيضا يمكن  

للمباني تقديم وحدات جلوس خارجية ولكن يوجد الكثير من المباني التراثية التي ال 

االستراتيجيات مما  خارجي لذلك ال يمكنها عمل الثير من هذه بتمتلك الند سكي

يجعها تخسر الكثير من النقاط عند التقييم لذلك فمن غير المنصف معاملة جميع 

 المباني بنفس نقاط التقييم.

 ماستراتيجيات مثل استخدا يمكن للمباني اجراءفي كفاءة استخدام المياه: 

حة تركيبات منخفضه التدفق وتصميم نظام للتحكم في المياه لتقليل المياه الصال

لكن ال يمكن اجراء هذه االستراتيجيات في كل المباني التراثية دون  ، للشرب

 اجراء تعديالت واصالحات يمكن ان تكون حاله المبنى اإلنشائية غير قادره عليها.

معظم استراتيجيات تحقيق هذه  في كفاءة الطاقة وكفاءة البيئة الداخلية:

ل تصميم أنظمة التبريد والتكييف المجاالت تعتمد على األنظمة الميكانيكية مث

للمبنى وأنظمة اإلضاءة الموفرة ولكنها أيضا يمكن أن تعتمد على اإلضاءة 

الطبيعية والتهوية الطبيعية كلما أمكن وعلى توجيه المبنى عند التصميم وهو ما 

 يتمتع به أكثر المباني التراثية القديمة.

المجال هو من أكثر المجاالت التي تحقق  اهذ في كفاءة المواد والموارد:

المباني التراثية فيه نقاط من عده استراتيجيات أهمها اعاده استخدام المواد األصلية 

للمبنى واستخدام مواد محلية الصنع وإعادة تدوير الهالك من المبنى واستخدام 

 بعض المواد الطبيعية منخفضة االنبعاثات.

 النتائج .8

ري لموضوع البحث ومرورا بالجانب التحليلي بعد عرض الجانب النظ

 :توصل البحث الى النتائج التاليةلألمثلة 

أنظمة التقييم البيئية الحالية في تقييم المباني التراثية يحرم المبنى  استخدام •

 .التراثي من كثير من المميزات التي يمتاز بها المبنى كونه قيمة تراثية كبيرة

ين تقييم المباني التراثية وتقييم المباني القائمة هناك اختالفات جوهرية ب •

  :الحديثة األخرى يتمثل في

ال تشكل القيمة عائق كبير عند ترميم المباني القائمة الحديثة وإعادة  

استخدامها حيث من الممكن حذف واضافة أجزاء للمبنى وإعادة تشكيله كما 

اثية يتم النظر إلى القيمة التراثية يتناسب مع الفكر المستدام، بينما في المباني التر

 .والجمالية لكل األجزاء وال يمكن التفريط فيها

تصميم المباني التراثية في األساس قائم على نظريات المباني المستدامة  

 .وكثير منها يتمتع بخصائص بيئية عالية

المباني القائمة الحديثة تستهلك أضعاف الطاقة المستخدمة في المباني  

 .راثيةالت

ال يمكن تقييم المباني التراثية والمباني القائمة الحديثة بنفس القيمة في  

 (.Credits Pointsنقاط التقييم )

يجب إعادة توزيع النقاط التي تخص كل مجال في نظام التقييم الجديد  

المختص بتقييم المباني التراثية على حساب أهمية القضايا التي تخص المباني 

مع مراعاة ان ال يتم معاملة جميع المباني التراثية بالمثل حيث ان المباني التراثية 

التراثية تنقسم الى فئات أ، ب، ج من حيث صالحية المبنى، أيضا بعض المباني 

التراثية لها مساحة خارجية يمكن إعادة استخدامها الندسكيب خارجي ومنها ال 

 .يوجد له وهكذا

لمجاالت التقييم يكون  (Category) من الضروري أيضا إضافة مجال 

مختص بتقييم القيمة التراثية وما تضيفه للمبنى سواء كانت قيمه معمارية او  

جمالية او بيئية او غيرها، وأيضا لتقييم أسلوب الحفاظ المتبع في إعادة استخدام 

 .المبنى التراثي، وكذلك تقييم مدى صالحية المبنى لالستخدام الجديد المقترح له

عمل نظام تقييم للمباني التراثية كجزء من نظام الهرم األخضر المصري  

 سيجعل له الصدارة في هذا المجال كونه أول نظام تقييم بيئي للمباني التراثية.

 

 

 التوصيات .9

 :في ضوء هذه النتائج يوصى البحث باآلتي

التراثية في مصر ضرورة اإلسراع في عمل نظام تقييم بيئي يختص بالمباني  -

حيث سيكون له الصدارة في هذا المجال وسيتم انقاذ االف المباني التراثية 

 .واستغاللها االستغالل األمثل

ضرورة العمل على زيادة األبحاث المتعلقة بالجانب البيئي للمباني التراثية  -

 .واجراء التجارب عليه

جع االستفادة من ضرورة توفير مصادر تمويل لهذه المشروعات التي تش -

الجانب البيئي للمباني التراثية حتى تجنى العائد منها كاستثمار وأيضا يمكننا 

 .المحافظة عليها

وضع خطة زمنية شاملة لكيفية المحافظة واالستفادة من المباني التراثية والعمل  -

 .على تنفيذها

التراثية التي اشراك المواطنين في اإلجراءات التي تتم للمحافظة على المباني  -

تعاني من اإلهمال وبث روح الوعي لديهم بكل ما هو تراثي عن طريق اجراء 

 الورش والندوات.
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