
مجمع تالل الوصيل: البناء المستدام و دوره في رفع جودة الحياة في البيئات السكنية

في الرياض حالة دراسية

كلية العمارة والتخطيط –جامعة الملك سعود 

عمر363بحث مقرر اإلسكان 

ألدبياتامراجعةإلىواستنادا  الدراسية،الحالةنموذجتحليلعلىبناء  

بأبعادهاالمستدامةالعمارة:أننجدالسابقةوالدراساتالمنشورة

فيتساهميالتالوسائلمنجزءتعتبروالبيئيةواالجتماعيةاالقتصادية

كما.الحياةودةجرفعفيتساهمبذلكوالتيللعيشالمثاليةالبيئةتوفير

دةالجووأهدافالمستدامالبناءأهدافبينوتجاذبتوافقهناكأننجد

العمرانيةةوالبيئيواالقتصاديةاالجتماعيةاالبعادتدرسانفكالهماالحياة

حياةالفجودةالموضوعيوالتركيزوالتفصيالتالفروعاختالفمع

.واشملأعمقتعتبر

النتائج

ووه.الرياضمدينةمنالغربيالشمالفيالوصيلتاللمجمعيقع

ةمساحوتقدرالرياضبمدينةسابكلموظفيمخصصسكنيمجمع

وتمسكنيه،وحدة١٢٠٩منالمشروعويتكونمربعمتر1.850.000ب

بمساحةسكنيهوحدة٦٨٥بإنجازتتمثلوالتيمنهااألولىالمرحلةتنفيذ

البنيةالىباإلضافةوالمرافقالخدماتمعمربعمتر1.140.000

منالفضيةLEEDشهادةعلىالوصيلتاللمشروعحصل.التحتية

ليهاعيحصلسكنيمشروعكأكبراألمريكيةالخضراءالمبانيمنظمة

.األوسطالشرقفي

تحليل الحالة الدراسية

ألساسيةاالمبادئيتبعالذيالمسكنذلكبأنهالمستدامالمسكنيعّرف

مياهوالوالموادالطاقةمعالتعاملكيفيةخاللمنالمستدامللتصميم

بكافةبهةالمحيطالبيئةمعوترابطبتوافقالتصميمفيتمتعبكفاءة،

يقتحقإلىباإلضافة،واالجتماعيةوالمصنوعةالطبيعيةعناصرها

وتقليلنللمستخدميالراحةتوفيرخاللمنوالبيئيةالوظيفيةالكفاءة

.العامةوالصحةالبيئةعلىالسلبيالتأثير

البناء المستدام

ابيوايجفعالأثرمنلهلمادولةلكلهدفأصبحاالستدامةتحقيقإن

ارةالعمخاللفمنحياتهم،جودةوتحسيناالفرادرفاهيةتحقيقفي

تحقيقخاللمنالقادمةاألجيالحقوقلضمانتهدفحيثالمستدامة

والبيئيةةواالجتماعياالقتصادية:لالستدامةالثالثةاألبعادبينالتوازن

بانيفالمالمتجددةالطاقةواستخدامالطبيعيةالموارداستخداموكفاءة

للبيئةديقةصمبانيأيضافهياالنساناحتياجاتتلبيكونهاإلىباإلضافة

بالتنميةالمملكةاهتمتوقد.بيئتهابجودةتضرالتيالملوثاتمنتقلل

والمبادراتالبرامجمنالعديد٢٠٣٠المملكةرؤيةتبنتحيثالمستدامة

لتقديميهدفالذياإلسكانبرنامجضمنهاومنتحقيقها،فيتساهمالتي

لهااسبالمنالمنزللتملكالسعوديةاالسرتمكنالتيالسكنيةالحلول

وزارةماهتمايظهركماوالمستقبلية،الحاليةلألجيالالظروفوتحسين

رفعليهدفالذيالمستدامالبناءبرنامجخاللمنباالستدامةاإلسكان

رؤيةاهتمتفقدذلكالىباإلضافة.المملكةفيالبناءجودةوتحسين

رادهأفيتسممجتمعوبناءواألسرةالفردحياةنمطبتحسينالمملكة

اةالحيجودةولكن.الحياةجودةبرنامجخاللمنمتوازنةحياةبأسلوب

لحياةاأسلوبتغيرفمعالمشاكلمنالعديدتشوبهاالحاليوقتنافي

بالتاليفاستهالكية،وأكثررفاهيةاكثراصبححيثالسكانعددوازدياد

ومافاتوالمخلالنفاياتانتاجمعدلوارتفعوالمياهالطاقةاستهالكازداد

المستدامناءالبفتفعيلالحياة،جودةعلىذلكيؤثرمماتلوثمنيصاحبها

لسكنيةاباألحياءاالرتقاءفيتساهمالتيوالطرقالحلولكأحديعتبر

ودةجمعاييرعلىالتعرفالىيهدففالبحث.بهاالحياةجودةورفع

الحياة،دهجورفعفيوأثرهدورهلتحليلالمستدامبالبناءوربطهاالحياة

المستدامناءللبالتحليليوالوصفيالنظريالمنهجعلىالبحثهذافاعتمد

بوالجاناالجتماعيالجانب:األربعةالحياةجودةجوانبمنيحققهوما

راسةالدتطبيقوتماالقتصادي،والجانبالبيئيوالجانبالعمراني

.الرياضمدينةفيالمستدامالوصيلتاللمجمععلىالتحليلية

:الملخص

التوصيات

معجخاللمنالتحليليوالوصفيالنظريالمنهجعلىالبحثاعتمد

هاوربطالحياة،بجودةوعالقتهاالمستدامبالبناءالخاصةالمعايير

اللتلمجمعالتحليليةالدراسةوتطبيق.٢٠٣٠الوطنيةالرؤيةبتوجيهات

يةالسكنالمجمعاتكأكبرصنفكونهالرياض؛مدينةفيالوصيل

اءالخضرالمبانيمنظمةمعاييرحسباألوسطالشرقفيالمستدامة

جودةجوانبعلىتأثيرهوقياسالدراسيةالحالةتناولوتم.األمريكية

ماعياالجتوالجانباالقتصاديالجانبقياسخاللمناألساسيةالحياة

.البيئيوالجانبالعمرانيوالجانب

:البحثيالمنهج

ربى سليمان السبعان 

طالبة ماجستير في التصميم العمراني 

وليد بن سعد الزامل.د: إشراف

التخطيط العمرانيبقسممشاركاستاذ

و

برعاية شعبة اإلسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران

جودة الحياة

بهاتعيتمالتيوالسعادةالرضامقداربأنهاالباحثينبعضيعرفها

غـيراتالمتبـينالتفاعـلعنالناتجـةالحضرية،بيئتهفياإلنسان

قدارمإنهاالقـوليمكـنوعليـهوالبيئية،واالقتصاديـةاالجتماعيـة

ريـةالحضبيئتهمتدعمهـاوالتـيالسكانبهايشعرالتيالرفاهية

:وهيرئيسيةقطاعاتاربعةخاللمنالحياةجودةتتحدد.المحيطـة

النموخاللمنالحياةجودةعلىاالجتماعيهالتحوالتتؤثر
لمجتمعاوأمانللسكانالتعليميةوالحالةاألسرةوحجمالديمغرافي

السكانوتركيببناءعلىتؤثرلألفرادوالتقاليدالعاداتأنكما

الجانب 
االجتماعي 

نميةة تؤثر معدالت العمالةة والبطالةة والةدخل السةنوي فةي تطةور وت
هجرةالحياة الحضرية أيضا عوامل التأثير المختلفة لحركات ال

الجانب 
االقتصادي 

اع تةةةرتبط جةةةودة الحيةةةاة فةةةي المنةةةاطق السةةةكنية مةةةع عناصةةةر القطةةة
ساحة توفير المسكن المالئم من حيث م: العمراني،من خالل ما يلي

المسةةكن، علةةو المبةةاني، حالةةة المبةةاني، مةةواد البنةةاء، اسةةتخدامات
يعةة ، حجم الحصص األرضية، الطب(اختالط االستخدام)األراضي 

ة، توفر الخدماتالقانونية للملكية، الكثافة السكانية، الكثافة السكني

الجانب 
العمراني 

:تاليةالالعناصرخاللمنالبيئيالجانبمنالحياةجودةتتأثر
الصرفالنقل،وسائلإلىالوصولإمكانيةالشارع،حالة

دماتالخالتعليمية،الخدماتللمخلفات،الكفءاإلدارةالصحي،
اتالمساحوالماء،الهواءجودةتحسينالصحية،الخدماتاألمنية،

الترفيهومناطقالخضراء

الجانب 
البيئي

.جممع تالل الوصيلموقع 

العمرانيالجانبرفعفيالمستدامالبناءدور

منيدالعدعلىاحتواءهخاللمنوالراحةالرفاهيةبينالوصيلتالليجمع

يةالرياضواألنديةوالمدارسالمساجدمنهاالسكانيحتاجهاالتيالخدمات

.الطبيةالخدماتيقدمطبيمركزووجودالتجاريةوالمراكزوالحدائق

طبقاتماستخداخاللمنالرياضمدينةلبيئةالمسكنمالئمةإلىباإلضافة

جهاتلواالفاتحةاأللوانواعتمادالمبانيوأسقفجدرانعلىوعازلةحامية

.المبنىداخلالبرودةأوالحرارةامتصاصمنتقللالتيالمباني

البيئيالجانبرفعفيالمستدامالبناءدور

منربونالكأكسيدثانيغازمنكبيرةكمياتاستخالصفيسابكتساهم

أشهرمنهوواليورياسمادانتاجفيويستخدموتنقيتهالنفاياتانبعاثات

.راعيةالزالمحاصيللزيادةالنيتروجينعلىالمعتمدةالزراعيةالمغذيات

فيركبيبشكلتساهمالخضراءوالمناطقالمائيةالمسطحاتوجودأنكما

.المنطقةفيالهواءجودةتحسين

االقتصاديالجانبرفعفيالمستدامالبناءدور

ادارتهةةا يعةةرف المبنةةى المسةةتدام دائمةةا  بكونةةه ذا جةةودة عاليةةة وتكلفةةة أقةةل فةةي

يل هةي أظهةرت سةابك ان البيئةة السةكنية لمجمةع تةالل الوصةكمةا وصيانتها، 

اه فةي أظهةرت أن نسةبة اسةتهالك الطاقةة والميةحيةث بيئة متوازنة ومستدامة 

.التقليدية٪ أقل مما تستهلكه المباني ٣٠مجمع تالل الوصيل تصل الى 

دور البناء المستدام في رفع الجانب االجتماعي

مةن أعتمد مجمع تالل الوصيل علةى الهويةة النجديةه فةي طةرازه المعمةاري ف

إرثةه ومةن خاللها يعزز ذلك النتماء الفةرد ويعكةه هويتةه الوطنيةة ويفتخةر ب

مع من الناحية األخرى أهتم مجمع تالل الوصيل على تعزيز األمان في المج

خةةةالل وجةةةود بوابةةةات األمةةةن عنةةةد المةةةداخل المجمةةةع، كمةةةا أهتمةةةت بتةةةوفير 

.الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية

محاور جودة 

الحياة

المستدامالبناءدور

وادالماستخدامخاللمنالمستدامالبناءدوريكمنالجانب العمراني

.لمنطقةالبيئةوالمالئمةالمستدامةالبناءوتقنيات

منالتخلصخاللمنالمستدامالبناءدوريكمنالجانب البيئي

الخضراءبالمناطقواالهتمامالضارةالمواد

بيركبشكلتساهموالتيالمائيةالمسطحاتووجود

.المحيطةالمنطقةفيالهواءجودةتحسينفي

الجانب 

االقتصادي

فيضتخفيالمساهمةفيالمستدامالبناءدوريكمن

جددةالمتالطاقةواستخداماألداءوتحسينالتكلفة

.الطاقةاستهالكخفضفيتساهمالتي

الجانب 

االجتماعي

حةبصاالهتمامخاللمنالمستدامالبناءدوريكمن

.لهممنةاالالسكنيةالبيئةوتعزيزوتوفيرالسكان

ملخص لنتائج الدراسة التحليلية في دور البناء المستدام في رفع جودة الحياة

: لتاليبناء  على ما توصل له هذا البحث من نتائج، توصي الدراسة با

لةةه مةةن توعيةةة وتثقيةةف المجتمةةع بالبنةةاء المسةةتدام ومةةدى أهميتةةه وما1.

.فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية

دامة فةي تشجيع ودعم المعماريين والمواطنين لتطبيةق مبةادئ االسةت2.

لمالئمةةة الوحةةدات السةةكنية لمةةا لهةةا دور فةةي تةةوفير البيئةةة السةةكنية ا

.ودورها في رفع جودة الحياة

تأسةةةيه مراكةةةز وبةةةرامج للتةةةدريب فةةةي مجةةةال العمةةةارة المسةةةتدامة 3.

.وتطبيقها


