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مدينة  فى ضوء الدروس المستفادة من تخطيط تخطيط المدن الصحراويةعلى  التكنولوجيانعكاس التطور 
 دراسة حالة ك باإلمارات مصدر

 
 

 

 

 

 

  البحث ملخص
 العديدد إحددا  فدي االنعكاسدا  هده  تمثلد  حيد  المدد  على تخطيط التكنولوجيإلقاء الضوء على انعكاس التطور  إلى البحثية الورقة تهدف   

، م الطاقدة النييةدة والمتجدددةاستخدال باإلضافة قبل ، م  موجودة تك  لم جديدة أنشطة واستحدا  القائمة بعض األنشطة إلغاء حي  م  التغيرا  م 
 تمثدل فدى دراسدة الحالدة مديندة م ددروالم والمدد  الخضدراء المدد  الهكيدة مدا يمكد  أ  نسدمي  أفدر  علدى المدد  التطور التكنولوجي كما أ  انعكاس

 العمرانددىالبعددد علددى  التكنولددوجيالتطددور  دور وتدديثير إبددرا مدد   إنشددائهاومراحددل  مدينددة م دددر رؤيددة وأهددداف البحثيددة تحدددد الورقددة حيدد  باإلمددارا 
علدى جميد  ندواحي الحيداة داخدل التطدور التكنولدوجي أثدر  أ والمتمثلة فى أهم النتائج  الورقة تقدم وأخيرا .للمدينة  واإلداري واالجتماعي واالقت ادي

كمددا تو ددى الورقددة البحثيددة ،  لمددد ا لهدده  بهددا والتددى تددتلخال فددى االسددتدامة والمبددانييهددر  العديددد مدد  التطددورا  المددؤثرة علددى المددد   كمددا المدينددة
 علدى وتطبيقاتد  التقندي التطدور اتجاهدا  واسدتقراءالحيداة الجديددة  ونمدط المسدتقبلية التقنيدا  لتطدور تبعدا الجديددة العمرانيدة والمجتمعدا  المدد  تخطديطب

 متابعدةكما يجب ،  العمرانية الجوانب كافة في المستحدثة التقنيا  واستيعاب ، القادمة األجيال متطلبا  لتلبية مؤهلةالمد   هه  بحي  تكو  العمرا 

 .بها األداء والمستجدا  المختلةة  لتقييم تبعا ، العمرانية التنمية مخططا  وتحدي  ومراجعة ،دوري  بشكل المد  هه  أداء وتقييم
 

 تخطيط مدينة م در -تخطيط المد   –التطور التكنولوجي : الكلما  الداللية  
 

  عامة مقدمة  
يتناول هها البح  مجال  حي المنهجية المتبعة فى جم  وتحليل وعرض المعلوما   إلى ةباإلضافتعرض هه  المقدمة مشكلة الدراسة وأهدافها  

 حيدد تخطديط المدد  فددى يدل التطدور التكنولددوجي وفيد  يتنداول الباحدد  تحديدد أوجدد  التغيدر والتحدوال  التددى تطدرأ علدى المدينددة فدى يدل هددها التطدور 
جي بهدا وهلدك لدبعض التطدور التكنولدو  تطبيد  مديندة م ددر فدى يدلدراسدة  وهلك م  خاللتطبيقي  تحليليعلى منهج  جوهرييعتمد البح  بشكل 

 .التى تم  بها   للخروج بااليجابيا
 

 مشكلة البحث   
حيدد  ، المدينددة  ةالتددى كددا  لهددا تدديثير واضددو علددى شددكل ووييةدد التغيددرا الحضددرب بالعديددد مدد   المجتمعدديمددر  المددد  مدد  خددالل التطددور       

على  حي  كان  الموجة األولى قائمة ، (1)تيثر  المدينة بمتغيرا  ال ما  والمكا  م  خالل ثال  موجا  مر  بها كما هو موضو بالشكل رقم 
حيدد  حدددث   الثانيددةالموجددة الثانيددة الثددورة ال ددناعية األولددى و و  ، وهددى الددنمط التقليدددي للتخطدديط والقددائم علددى انغددال  المكددا  فددى التخطدديط ال راعددة

 ، وهددى قائمددة علددى انةتددا  المكددا  عدد  طريدد  عمددل شددبكة طددر  وموا ددال  سددريعة مدد  اختددرا  المحركددا  تحددوال  علميددة واقت ددادية واجتماعيددة
واقت دادية واجتماعيدة حي  حددث  تحدوال  علميدة  الموجة الثالثة الثورة ال ناعية الثالثةو  ، وانةتا  ال ما  للمدينة م  اخترا  التليةو  داخل المدينة

وما تبعها م  تطور مههل وسري  فدتو ، هائلة قائمة على انةتا  المكا  وال ما  وتالشى المسافا  والتى شهد  يهور العديد م  التقنيا  الحديثة 
 .والتى أثر  على المدينة ، الطري  أمام التحوال  العديدة 
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 . [1]ثة المختلةة المدينة وتغيراتها عبر الموجا  الثال( 1)شكل 

والتدى تدنعكس  فدى كافدة أنشدطة الحيداة التكنولدوجيالتطدور حيد  بددأ التحدول لالعتمداد علدى ، تشهد حاليًا المد  تحوال  هامدة فدى نمدط حياتهدا 
ةهدم لالمدينة وتحليل هه  العالقة تخطيط ب التكنولوجيلها كا  ل امًا أ  ندرس عالقة التطور  ،   المجتم  سواء عمرانية أو غيرهاعلى جمي  مجاال

بالمديندة والو دول إلدى منيومدة متكاملدة تسدهم فدى حدل المشدكال  التدى  على المدينة فدى يدل هدها التطدور لالرتقداءأوج  التيثير والتغيير التى تطرأ 
 .تحسي  مستوب الحياة فيها م  ناحية أخرب و  تطوير تواجهها م  ناحية وتعمل على

 فرضية البحث 
 :خالل العرض الساب  للمشكلة البحثية تم وض  الةرضية التالية م  

  يعتبر تطور فائ  السرعة بكل المقاييس يؤثر على مستقبل نمو وتخطيط المد   التكنولوجياالتطور الحاد  فى. 

 أهداف البحث 
وهلددك بغددرض تطددوير هدده   اإلمددارا فددى  المددد  ال ددحراوية علددى تخطدديط التكنولددوجيإلقدداء الضددوء علددى انعكدداس التطددور يهدددف البحدد  إلددى        

وأيضدا لمسداعدتها علدى مواجهدة التحددديا  ، وكدهلك إلددى تحسدي  مسدتوب المعيشدة بهده  المدد   ئدم الحيداة الجديددة فدى هدها الع درالمدد  بمدا يال
 والمشكال  التى تراكم  عبر ال م 

 : ما يلىويتحقق ذلك من خالل 
   لتقنيا  الحديثة بها ا بعضلمدينة م در ر د بعض التغيرا  التى حدث  نتيجة تطبي. 

  ال حراوية لمد ا على تخطيط التكنولوجيإلقاء الضوء على انعكاس التطور . 
 

 الدراسة النظرية  -1 

 تعاني التي المشكال  م  العديد بدأ  الرقعة الحضرية واتسا  انتشار وم  والنامية ، منها المتقدمة المختلةة العالم دول في الحضري النمو يت ايد    

 وم   .مشكالتها مواجهة مساعدتها على في تسهم قد والتي والتغيرا  ، التحوال  م  للعديد المد  هه  حي  تعرض  ،التةاقم  في المد  هه  منها

 تلك على لها انعكاساتها كا  والتي المد  الهكية    ما يمك  أ  نسمي والتى أفر  التكنولوجيالتطور  التى أثر  على المد  تطبيقا  التحوال  هه 

 لم جديدة أنشطة واستحدا  القائمة بعض األنشطة إلغاء حي  م  التغيرا  م  العديد إحدا  في االنعكاسا  هه  تمثل  ولقد ،حضري  ككيا  المد 

التى تستخدم  التكنولوجيوكهلك م  التطبيقا  األخرب للتطور ،  المكانية وعالقاتها معدالتها حي  الخدما  م  وكهلك قبل ، م  موجودة تك 

                                                 

 
 .م   100نوفمبر , السعودية , ندوة مدن المستقبل الرياض "   إشكالية التخطيط بمدينة المستقبل العربية بين الثوابت والمتغيرات" محمود حسن نوفل (  
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 تنتج مدينةالطاقة النييةة والمتجددة مثل طاقة الشمس والريا  والوقود الحيوب وكهلك المحافية على موارد الميا  وتستخدم أساليب البناء األخضر ل
 . نييةة متطورة في جمي  المجاال  ضراءخ
 ة المدن الذكي 1-1

 الخددما  أو بينواعهدا المختلةدة المبدانى سدواء هاعنا ر  أو هاأج اء بعض تشغيل فى خا ة أنيمة تقنيا  حديثة فيها تستخدم التي المدينة هي      

]هلدك كدل أو األساسدية البنيدة وشدبكا  المرافد  أو الطدر  أو
 
 التخطديط فدي حديثدة نيريدا  يل مهدا جديددة مديندة تمثدل تكوينهدا وهيئتهدا فدي وهدي [

 التقنيا  أحد  تستخدم أنها كما قبل ، م  بها يعهد لم ما العمرانية والهيئا  األشكال م  تيخه وهى حاليا السائدة نيريا  التخطيط بخالف العمرانى

   .المختلةة ومكوناتها عنا رها وتشييد تنةيهها في
 للمدن الذكية  الرؤية األساسية 1-1-1

تتدددوفر فيهدددا الخددددما  إلكترونيدددًا بكةددداءة عاليدددة ويتحقددد  هلدددك باسدددتخدام تقنيدددة  تدددوفير بنيدددة تحتيدددة لمديندددة متطدددورة فدددي جميددد  المجددداال  ىهددد        
 وتتديلف لهه  البيئدة الالسلكياالت اال  الالسلكية والسلكية وبتوفير الخدما  والمحتوب المناسب ونشر األجه ة الطرفية القادرة على الو ول 

دارة المتنقلة واألجه ة اإلنترن  خدما  مثل مبادرا  وبرامج م  هكيةال المد   والعدادا  الهكية ال حية والرعاية الهكية واإلضاءة الهكية المرور وا 

 .(2)انير شكل رقم  .لمواطنيها قوية مستدامة بيئة توفر تضم  منيومة إلنشاء األم  وأنيمة الهكية والشبكا  الهكية
 

 
 

  الذكية المدن خدمات (1)رقم  شكل

 3ص  2 10التقنية أكتوبر  IDCمستندات "  الذكية البيانات على ترتكز ذكية مدن بناء" كومار  ميجا: المصدر 

 

 

 
 

 [1] لمتطلبات المدن الذكية مجاالت التطبيق الرئيسية 1-1-2
 .تعميم الةائدة للجمي  ية مما يؤدي إلى  يادة الكةاءة و التقليدكبديل للطر   ستعرض بعض المجاال  كيمثلة على استخدام التقنيةيتم ا         

                                                 

 المنداط  فدي العمرانيدة التنميدة نددوة  :فدي منشدور بحد "  المديندة المعلوماتيدة رؤيدة مسدتقبلية لعمليدة التنميدة العمرانيدة بالمنداط  ال دحراوية"  (هدد  1221شدعبا  )  د نوبى محمد حسد (  1

 2جامعة الملك سعود الرياض ال ، كلية العمارة والتخطيط ،قسم العمارة وعلوم البناء ، واإلسكا  الرياض  العامة األشغال و ارة بها، البناء ومشكال  ال حراوية
2
 (  ISO/IEC JTC 1, Information technology (2015) " Smart cities Preliminary Report 2014 " Published in Switzerland P.54,55  
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 : مجال األجهزة اإلدارية  -أ 
 المعلومدا  نيدام ويقدوم  .الكتروندي فدى شدكل المعلومدا  ونقدل وتخد ي  ومعالجدة لتشدغيل التكنولوجيدا أندوا  فدى جميد  المعلومدا  نيدم تسدتخدم       

   .اآللية الحاسبا  توفر نتيجة بينةسهم المعلوما  مخرجا  نيام بتشغيل يقومو  الهي  للمستخدمي  البيانا  وتقديمها بتشغيل
 : المجال التعليمي -ب 

وبثهدا فدي مواقد  محدددة عد  طريد   العدالميوجود مراك  تعليمية خا ة مربوطة بالبوابا  للح ول على المعلومدا  العلميدة علدى المسدتوب  -
 هه  الشبكا  الالسلكية

عدد  طريدد  مراكدد  خا ددة تبدد  هدده  المحاضددرا  بواسددطة شددبكا   والعددالمي ىالمحلدد بالمحاضددرا  التددي تلقددى علددى المسددتو إمكانيددة مشدداهدة  -
 . أو الشبكا  المحلية الالسلكية الهواتف

 .يهاكتبا  المرك ية لسهولة الو ول إلوض  مكتبا  إلكترونية في مناط  خا ة وربطها بالم -
 : مجال النقل والمواصالت -ج 

المددرور بشددبكا  لتبددادل المعلومددا  المهمددة لتسددهيل عمليددة الحركددة المروريددة ونقلهددا إلددى الندداس عدد  طريدد  الشددبكا  الالسددلكية ربددط مراكدد   -
 .والخلوية 

لددى عامددة  - أمكانيددة الح ددول علددى خددرائط محددددة ومواقدد  معينددة عدد  طريدد  اسددتخدام  ددور األقمددار ال ددناعية وبثهددا إلددى المراكدد  المروريددة وا 
 .الناس 

المروريددة عدد  طريدد  ربددط الكدداميرا  المو عددة فددي مختلددف الطددر  والتقاطعددا  المروريددة للح ددول علددى المعلومددا  المناسددبة لتنيدديم المراقبددة  -
 . اال دحامحركة السير وتخةيف نقاط 

 .سهولة وسرعة الح ول على المعلوما  المختلةة الخا ة بالخدما  المرورية  -

 :المجال الصحي  -د 
  . ل المعلوما  الال مة ل يادة كةاءتها لعالج المرضىربط المستشةيا  بشبكا  لتباد -
 .ربط ال يدليا  لتبادل األدوية بالسهولة والسرعة المناسبة ل يادة كةاءتها  -
بالسرعة المطلوبة والتخاطب معهم بال و  وال ورة فدي حالدة  الطوارئوجود نقاط خا ة السلكية إلمكانية الو ول م  خاللها إلى أقسام  -

 . ة الخا الطوارئ
نهارهم ف -  . حالة تدهور  حة المريض بطريقة تلقائية ىربط المستشةيا  بمنا ل المرضى هوي الحاال  الخا ة لمتابعة حالتهم ال حية وا 

 :المجال األمني  -ه 
 .ربط مراك  األم  العامة بمختلف أقسامها لتبادل المعلوما  الال مة  -
 . األمنيدينة لمراقبة الوض  ف مناط  المتلوض  شبكة م  الكاميرا  المنتشرة في مخ -

 . األمنيوض  نقاط خا ة في المناط  الحساسة وو لها م  المراك  األمنية لمتابعة الوض    -

 :والترفيهي  االجتماعيالمجال  -و 
 . ربط المراك  التموينية واألسوا  المنتشرة بشبكا  السلكية -
 .مطاعم ومراك  الترفي  وض  نقاط ساخنة في المراف  العامة وربطها بشبكا  للو ول إلى  -
 . واالت الوض  نقاط ساخنة في المراف  العامة كالحدائ  والمناط  الترفيهية للتحد   -

 . لبعض المناط  الهامة  االفتراضيإنشاء الواق   -
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 إدارة الطاقة  -ز 

ومراقبدة اسدتهالك  الكهربائيدة اإلمددادا  إدارة تتديو شدبكية أنيمدةوض  حساسا  لمراقبة الةقد فى الطاقة فى شبكا  البنيدة األساسدية باإلضدافة لعمدل 
 المواطني  للطاقة 

 

 الذكية المدن ركائز  1-1-3
ضةاء االبتكار تع ي  أل  وهلك فقط التقني الجانب على ينح ر ال هكيةال مدينةال بناء  مستةيدي  يضم كبير كيا  أي في علي  المؤسسي الطاب  وا 

 :وفيما يلى توضيو ألهم هه  الركائ   الحالي الوض  تحسي  في المساهمة على قادرة مجموعا  عبر عالقا  بناء يتطلب متعددي 

 وي بو محتملة مدينة أي في أهمية األكثر الدور المواط  يلعب حي  مواطنيها قبل م  وخدماتها مدينة ألي المطل  النجا  يحدد  :المواطنون 

 . والمواطنو  المدينة فعالية لقياس رئيسي أداء مؤشر المواط  رضا مستوب

 بيئة جميعها إلى تؤدي والتي واالبتكار واالستدامة التكلةة فعالية مستوب تحدد أنها حي  المد  الهكية أعمال جداول ةالحكوم توج : ة الحكوم 

 إدارة تحس  حي  م  المكتسبة الم ايا قياس على المدينة يتعي و  الهكية المدينة منيومة داخل الداف  الرئيسي هي ةوالحكوم للمواطني  أفضل

 .هلك وغير الطاقة وانخةاض استهالك السالمة ومعايير المرور

 م  تةاعلهم عند لها مثيل ال تجربة وتقديم المواطني  سالمة لضما  هموجود الضروري م  :التحتية والبني المعلومات وتقنية االتصاالت موردو 

  .الموردو  هؤالء يقدمها الحلول التي

 عند أفضليا  المواطني  مراعاة والمطوري  المخططي  هؤالء على ويتعي  المدينة تعديل أو في بناء يشاركو  الهي   :والمطورون المخططون 

 .بها للعيش ومستدامة عملية بيئا  إنشاء
 حي  م  بةاعلية وغيرها الكهربائية اإلمدادا  إدارة تتيو شبكية أنيمة هي ( : الذكية الشبكات)  األساسية الخدمات مقدمي إلى وتشير المرافق 

 الهكية والعدادا  األنيمة م  المعلوما  واستخالال والماء الكهرباء استهالك مراقبة الشبكا  هه  وبوس  (1)كما بالشكل  والتو ي  التكلةة

،  األخرب الشبكا  على الشبكا  إحدب م  المنتجة الطاقة فائض تو ي  طري  ع  للطاقة األمثل االستخدام م  الهكية الشبكا  وتمك  الرقمية
عادة الشبكا  مساهما  تجمي  وسيؤدي  متناهية نشر الشبكا  دراسة للمد  يمك  هلك وبخالف ، فعالة هكية شبكا  بناء إلى للمد  تو يعها وا 

 هكية شبكة لبناء متدرج منهج توييف م  المد  ال غر متناهية تمك  الشبكا كما  المرك ية الطاقة شبكة م  محلية أكثر تكو  التي ال غر

 ، الكهرباء إنتاج فائض تو ي  إعادة إلتاحة الهكية التقنيا  ال غر متناهية الشبكا  وتستخدم لها والكةاءة المرونة م  م يداً  هها ويمنو أكبر
]األكبر الشبكا  تحدي  أو ل يانة الحاجة عند بديل طاقة م در ال غر متناهية الشبكا  تقدم كما استخدامهم مراقبة للمستخدمي  وتتيو

 
] 

                                                 

1
 ) Novotný R, Kuchta R, Kadlec J (2014) " Smart City Concept, Applications and Services " J Telecommun Syst Manage Brno 

University of Technology P.3 
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 الشبكا  الهكية معًا داخل المدينةيوضو ربط  ( 1)شكل رقم 
International Case Studies of Smart Cities Sang Keon Lee, Heeseo Rain Kwon, HeeAh Cho, Jongbok Kim, Donju Lee (June 2016) " 

American Development Bank, P.24-Copyright by Inter" Singapore, Republic of Singapore  
 

 

  :الذكية المدن مزايا 1-1-4
 الهروة أوقا  خالل المرور إدارة كةاءة ضما  بينها وم  والشركا ، للمواطني  الخدما  لتوفير وتنةيهها التشغيلية الكةاءا  بناء في المساعدة 

 . اإللكترونية الخدما  أو المرورية
 جراءا  حضرية بيئة بناء في يسهم بما االقت ادي النمو على وتحافي األعمال تستقطب بيئة إيجاد  االستثمارا  تستقطب فعالة تجارية وا 

 . االبتكار وتدعم المباشرة األجنبية
 المباني إدارة وأنيمة الهكية والعدادا  المغلقة التلة يونية الدوائر مثل حلول تنةيه خالل م  للمواطني  ةفعال طاقة وتوفر ةآمن بيئة تقديم 

  . الطاقة استخدام كةاءة وتع ي  أفضل بشكل المواطني  سلوكيا  لر د الهكية واإلضاءة
 بعض في الر د خدما  لتقديم اآللي اإلنسا  استخدام بي  م  االختيار المد  لبعض ويمك  .التقنية اعتماد وتيرة وتسري  واالبتكار النمو دعم 

 . مبتكرة جديدة تطبيقا  أو خدما  الستحدا  المواطني  بيانا  باستخدام الشركا  أو للمد  السما  أومسبقًا  المحددة المناط 
  والمالحيا  اآلراء تقديم م  المواطني  ستمك  الهكية المد  أ  حي  أفضل، حياة جودة وتقديم المواطني  مشاركة مستويا  ارتةا  ضما 

 . مباشرةً  السلطا  م  والتوا ل
 

 المستقبلية التوقعات  1-1-5
 البيانا  م  المد  هه  استةادة كيةية على رئيسي بشكل الهكية المد  نجا  وسيقوم المقبلة السنوا  مدب على مستمر بشكل ستنمو الهكية المد  

 واالستجابة البيانا  سالسة لضما  الحلول م  المثالية المجموعة تطبي  إلى المد  وستحتاج المتنوعة المبادرا  هه  عبر والمجمعة الُمستحدثة

 العامة والجها  والحكوما  المواطني  بي  التعاو  أوج  تع ي  يتعي  كما لمواطنيها الخدما  م  مستوب أعلى توفير أجل م  وتنةيهها لتحليلها
 . للمدينة شامل منهج لتطبي  السعي المد  مخططي على وسيكو  مبتكرة حلول تطوير لتشجي  والخا ة
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 يوضو أهداف ومشروعا  المد  الهكية ومؤشرا  قياسها( 1)جدول رقم 
 

 المدينة الذكية
 

 أهداف المدينة
 االقت ادي والتنو  النمو تتيو الجودة عالية مستدامة بيئة بناء -
 ترشيد استهالك الطاقة -

مشروعات التنمية داخل 
 المدينة لتصبح ذكية

 شبكة ات اال  هكية -

 شبكة خدما  هكية متطورة -
 الحكومة الهكية -
 إدارة النقل الهكي -
 البشرية الموارد تطوير -

 إدارة الطاقة  -

 إدارة البنية التحتية الهكية -

 أنيمة استشعارا  للتحكم فى المبانى -

 تعليم هكى -

 مؤشرات األداء بها

 ي المواطن رضا -
 سرعة وسهولة الح ول على الخدما  -

 المواطني  مشاركةنسبة  -

 المواطني ارتةا  نسبة ام  وسالمة  -

 قلة استهالك المبانى للطاقة -
 

 المدينة الخضراء  1-2
المتعدايش واالجتماعية لضما  بيئة نييةدة وآمندة لجميد  أفدراد المجتمد  واالحتياجا  االقت ادية  يالبيئتوا   ال تسعى لتحقي هى المدينة التى 

]بها 
 
].  
 للمدينة الخضراء  الرؤية األساسية 1-2-1

والمددوارد البيئيدة وهددى التدى تسددتخدم الطاقدة النييةددة والمتجدددة مثددل طاقددة  المحافيدة علددى البيئدةهددو  خضدراءاألساسددي مد  المدينددة الالهددف      
متطدورة فدي جميد   خضدراء نييةدة مديندة األخضدر لتندتجالبنداء  أسداليبوتسدتخدم الشمس والريا  والوقود الحيوب وكهلك المحافية على مدوارد الميدا  

  المجاال 
 

]لمدينة الخضراء ا التطبيق الرئيسية لمتطلبات مجاالت 1-2-2
1
] 

 .كبديل للطر  التقليدية مما يؤدي إلى  يادة الكةاءة و تعميم الةائدة للجمي   ض بعض المجاال  كيمثلة على استخدام التقنيةاستعر ا يتم

                                                 

 السدكا  مد  عيندا  آلراء دراسدة :الخضدراء المديندة مةهدوم لتطبيد  القابليدة قيداس"  (2112مدارس ) عبددالرحم  أحمدد ال دايل، فدائ  سدعد الشدهرب ، محمود أحمد عبدداللطيف (  1

 2ال  الهندسية للبحو  اإلمارا  مجلة، المملكة العربية السعودية ، كلية العمارة والتخطيط  " الخبر مدينة ومسؤولي المرحلة الثانوية وطالب
2
 )   Terry White, T&S White Company(2014) " best practices report 9 Green Communities " Published by the Foundation for 

Community Association Research 
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مثل الطاقة الشمسية وطاقة عمل محطا  لتوليد الطاقة م  م ادر الطاقة المتجددة  :انبعاث الكربون  والسيطرة علىالطاقة المتجددة  -أ 
 .الريا  وغيرها م  التكنولوجيا  الجديدة 

عادةتدوير المخلةا   إعادةتعتمد على التخطيط الحضرب الهب يحتم على  أ يجب  :النفايات الحضرية  السيطرة على -ب  استخدامها مرة  وا 
 . أخرب

ع  كةاءة استخدام الميا  وكهلك تستخدم المد  كمناط  لتجمي  الميا  م  خالل تثقيف السكا   أ يمك   :موارد المياه الحفاظ على  -ج 
 .استخدام أساليب لح د ميا  األمطار 

 نةسها األبنية ت ميم ع  هات ميم في المبهولة تقل الجهود ال مثل الساحا  والمتن ها  والشوار  حي   :بالحياة نابضة عامة أماكن -د 

 .منيومة وسائل النقل والمتمثلة فى استخدام طاقة نييةة غير ملوثة للبيئة وفعالة  :النقل المستدام  -ه 

تشج  المدينة التنقل سيرا على األقدام م  خالل قرب األبنية م  بعضها وتوفير اليالل  :المدينة الحفاظ على المقياس اإلنساني داخل  -و 
 وبيئة لطيةة فى الشوار 

 . تم ت ميم المدينة لتقديم جودة حياة عالية بيقل آثار سلبية على البيئة :جودة الحياة الحفاظ على  -  

 .اإلنسا   ب حة تضر ال مائية دهانا  استخدامو للبيئة   ديقة خرسانة استخدام: مواد بناء مستدامة مثل استخدام  -  
 

  المستقبلية التوقعات  1-2-3      
البيئة  م  المد  هه  استةادة كيةية على رئيسي بشكل المد  هه  نجا  وسيقوم المقبلة السنوا  مدب على مستمر بشكل ستنمو الخضراء المد 

 لتشجي  والخا ة العامة والجها  والحكوما  المواطني  بي  التعاو  أوج  المد  هه  وستحتاج المحيطة واستخدامها للطاقة الجديدة المتجددة

 الجها  مختلف للتعاو  م  بحاجة المدينة مخططو وسيكو  لمواطنيها ومستدامة جيدة بيئة وجود ضما ل للحةاي على الطاقة مبتكرة حلول تطويرو 

رساء المناسبة الحلول لنشر المستةيدة للحةاي على  شامل منهج لتطبي  السعي المد  مخططي على الةعالة وسيكو و المالئمة  التوجيهية المبادئ وا 
عادة تدويرها بطريقة  حية الطاقة والبح   ع  م ادر بديلة للطاقة والح ول على الميا  م  م ادر غير تقليدية والتخلال م  النةايا  وا 

 :تحافي على البيئة وفيما يلى
 يوضو أهداف ومشروعا  المد  الخضراء ومؤشرا  قياسها( 2)جدول رقم 

 

 خضراءالمدينة ال
 

 أهداف المدينة
 االقت ادي والتنو  النمو تتيو الجودة عاليةتحافي على الطاقة  مستدامة بيئة بناء -
 الح ول على الطاقة م  م ادر متجددة -

 خالية م  انبعا  الكربو   -

مشروعات التنمية داخل المدينة 
 لتصبح خضراء

 على أطراف المدينة شمسية ةم رع إنشاء -

 تغهية المدينة بيعمدة اإلنارة التى تعمل بالطاقة المتجددة فى الساحا  والميادي   -

  المتجددة الطاقة لتوليد متكاملة بينيمة بانىالم ت ويد -
 إنشاء منيومة نقل عام متكاملة -

 شبكة خدما  هكية متطورة -
 البشرية الموارد تطوير -

 إدارة الطاقة  -

 إدارة البنية التحتية الهكية -

 معايير االستدامة بالمبانىتطبي   -

 إنشاء شبكة للتخلال م  النةايا  تربط المدينة بيكملها -
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 مؤشرات األداء بها

 ي المواطن رضا -
 نسبة المناط  الخا ة لتوليد الطاقة المتجددة بالمدينة -

 نسبة خةض الطلب على الوقود التقليدي -

 المواطني  مشاركةنسبة  -

 قلة استهالك المبانى للطاقة -

 استخدام وسائل النقل العام فى المدينةنسبة  -
 
 

 المشاركة لبناء مجتمع مستدام  1-3
ف المعنيي  بعملية بناء منيومة استخدام الطاقة المتجددة فى ااألطر  لكافة شاملة مجتمعية م  إرادة نابعة حقيقية للمجتم  مشاركة البد م  وجود     

مؤسسا   –المؤسسا  التعليمية ومراك  البح  والتطوير  –مؤسسا  المجتم  المدني  -الطاقة شركا   -الحكوما  : التنمية العمرانية وهم 
للح ول  الهكية الشبكا م  إنشاء  خضراء تتوافر بها مقوما  الحياة الجيدة بعيدًا ع  الملوثا  المختلةةو  هكية إليجاد تنمية حقيقية. التمويل 

نب اإلهدار للموارد وكهلك توفير الطاقة النييةة و واُل إليهار آثارها اإليجابية م  النواحي وكهلك لتج على الخدما  والحةاي على الطاقة
 . االجتماعية واالقت ادية على المجتم  المستدام 

 

 (بدولة اإلمارات المتحدة ) دراسة الحالة مدينة مصدر  -2

 عالية  التقنيا  الحديثة والتى تهيئ بيئة مباستخدااستدامة  العالم مد  أكثر م  واحدة لتكو  باإلمارا  العربية م در مدينة ت ميم تم       
 الطاقة قطا  بتطوير الملت مة الشركا  إلي  ستقطبي هبوال [1] (معهد م در )  النييةة للتقنيا  مجم  بهايوجد  و ، لسكا  بهالحياة اجودة ال

 اآللىلخةض انبعا  الكربو  م  خالل تقليل التنقل  تسعى المدينةو  ، األوسط الشر  منطقة في أعمالها بتيسيس ترغب والتي النييةة والمتجددة
 وتطويرها والمستقبلية والنييةة الراهنة المتجددة الطاقة تقنيا  الستعراض متقدمة من ة وتشكل بواسطة الدراجا  ، أو سيراً  التنقل  يتشجو 

 .الحقًا  كما سنستعرضا وتسويقه وتطبيقها واختبارها
 
 وهدف إنشاء مدينة مصدر  ودافع رؤية 2-1
 [2]المدينة   رؤية -أ
وكهلك ، أ  تكو  مدينة بيئية هكية وهلك فى إطار التركي  على التقنيا  الحديثة التى تحق  االكتةاء الهاتى م  الطاقة النييةة والمتجددة هى     

جديدة لمستقبل المد  وتطبي  مباشر لعنا ر  إضافة وا  تكو ،  م  خالل خةض انبعا  الكربو  بهاعلى انعدام مستوب التلو  بالمدينة 
 واقل تلوثا م  المد  الحالية  أفضلحيا   إلىاالستدامة مما يدعم الباحثي  ومتطلعي  

 دافع إنشاء المدينة  -ب
 م  اقت ادها تحويلل تسعىوأنها  النةط الخام المؤكدة في العالم ، احتياطيا م  % 8جاء  فكرة إنشاء المدينة م  أ  أبو يبي تمتلك      

 االقت اد في النةطي غير القطا  مساهمة  يادة و المتطورة التقنيا  وت دير االبتكار على قائم اقت اد إلى الطبيعية الم ادر على يرتك  اقت اد
 . ب بها االقت اد النشاط نطا  وتنوي %  01م  أكثر إلى%  21 م 

 

 أهداف المدينة  -ج
 لتحقي  مدينة بيئية هكية باستخدام التقنيا  الحديثةقاعدة أساسية  اتجه  شركة أبويبى المشرفة على تنةيه المدينة إلى أ  تكو  هناك        

 :[1]أهداف أساسية للتنمية بها وهى  وهلك فى إطار عدة
                                                 

1) www.masdarcity.ae  

2) www.masdar.ae  3مصدر االبتكارات واالستدامة ص  

http://www.masdarcity.ae/
http://www.masdarcity.ae/
http://www.masdar.ae/
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 على الطاقة النييةة والمتجددة م  م ادر طبيعية  تقنيا  الحديثة في الح ولالالطاقة واستخدام  استهالك خةض. 

 ت ميم المدينة فى إطار نسيج متضام العربية والمتمثلة فى  الثقافة غرس. 

   ت ميم وتنسي  المواق  للمدينة لخةض الطاقة ودرجة الحرارة بها. 

  عادة تدويرها وخةض تلو  الهواء  .خةض المخلةا  ال لبة وا 

 واستخدامها مرة أخرب وكهلك تخ ي  ميا  األمطار إعادة ترشيو وتحلي  الميا  . 

 :ولتحقي  األهداف السابقة تم وض  خطة ومتمثلة فى التالي 
 االختبارا  تحة  التي واألبحا  التعليم في االستثمار -

 . المعرفة على القائمة القطاعا  في المهارا  أ حاب تدريب -

 الةكرية الملكية ع  عوائد تدر التي المجاال  ىف االستثمار تشجي  -

 لمنتجا  التقنيا  الحديثة الت دير قاعدة توسي  -

 الخاال القطا  في األعمال تشجي  -

 المتجددة الطاقة لتوليد متكاملة بينيمة المشاري  ت ويد -

  النييةة التقنيا  وخدما  منتجا  تسوي  تع ي  -

 المباني و يانة وتشغيل إنشاء تكاليف خةض -

 . محلية ناءب مواد استخدام -

 التكلةة واالستةادة م  التاريخ  عديمة باستخدام تقنيا  الكربو  انبعا  تقليالل الكةاءة عالية وتبريد تكييف أنيمة استخدام -

 النشاطا  م  واس  طيف لممارسة المجال تتيو بالحياة ونابضة جميلة عامة مساحا  إيجاد -

 ال حية للشروط ومراعاتها المغلقة المساحا  جودة رف  -

عادة تدويرها النةايا  كمية تقليال -   وا 

 فى الريبعد معالجتها   ال حي ال رف ميا  استخدام إعادة -

 الجودة عالية ومعيشة عمل بيئة على الحةاي م  والماء الطاقة على الطلب خةض -
 

 مراحل إنشاء المدينة 2-2
قام   ولتحقي  األهداف السابقة فقد بناًء على أهداف المدينة مجتمع  معًا والتى تعمل علي وجود بيئة وحياة  حية تؤدي إلي مجتم  مستدام    

 :على محاور رئيسية وهى كالتالي  ادارتهاالةكرة العامة لتخطيط المدينة بدًا م  ت ميمها وتنةيهها حتى 
  واالستفادة من توجيه المدينة بالنسبة للشمس والرياحاختيار موقع المدينة األمثل 

 التكلفة واالستفادة من التاريخ ويتمثل فى الحفاظ على التقاليد العريقة للمدن  عديمة التخطيط الرئيسي للمدينة باستخدام تقنيات
 .العربية التراثية 

 استخدام وسائل جديدة إلنتاج الطاقة المتجددة بالمدينة 

 خل مباني المدينة والمتمثلة فى التصميم الصحيح للمعايير الرائدة فى إدارة الطاقة بها كفاءة الطاقة دا. 

  منظومة وسائل النقل والمتمثلة فى استخدام طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة وفعالة. 

 عادة تدويرها بتقنية النانو  تقليل النفايات داخل المدينة وا 
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 الحفاظ عليها وتحليتها واستخدامها مرة أخرى و  المياه استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج. 

 وفيما يلي نتناول مراحل انشاء المدينة    
 أواًل مرحلة تخطيط المدينة

الطر  التى تربط  شبكةتحديد استخدام تقنيتي االستشعار ع  بعد ونيم المعلوما  الجغرافية م  حي  ب لمدينةل موق  األمثلالتم اختيار    
هامًا م  عوامل استمرار التنمية العمرانية  عامالً  وروعى فى اختيار موقعها أ  تتمي  بموق  مرك ي بحي  تكو  الموق  باإلقليم الخارجي للمدينة

تق  بالقرب م   كماكم م  وسط مدينة أبويبى  11بعد علي  تق حي  ب تتوسط البنية التحتية لموا ال  أبويبى كما أنها والبشرية المستدامة بها
 ( .2) مطار أبويبى الدولي كما هو موضو بالشكل رقم

 
 خريطة توضو موق  مدينة م در بالنسبة لما حولها ( 2)شكل رقم 

 " MASDAR EVALUATING THE WORLD’S MOST SUSTAINABLE CITYBrian Stilwell, Shawn Lindabury ": المصدر 

2008  page 2 
 

عمل بنك للمعلوما  ع  موق  و  هام  حةي كافة بيانا  موقع للمدينةعمل خريطة األساس  تم استخدام تقنية نيم المعلوما  الجغرافيةوب
الم ار  كمعدل سطو  الشمس وسرعة واتجا  الريا  الختيار المناط  المالئمة إلنشاء تساعد في إجراء الدراسا  الخا ة بها  المدينة والتي

وتو ي  أماك  الخدما  مثل تو ي  محطا  الميا  ومحطا  معالجة ميا  ال رف ال حى  الشمسية وتحديد أماك  طواحي  الهواء داخل المدينة
وتقسيم المدينة لمراحل  (5)كما هو موضو فى الشكل رقم  باإلضافة لعمل ت ور لبناء المدينة النةايا تدوير  وكهلك تحديد أماك  مراك  إعادة

  [1] إنشاء وعمل جدول  مني دقي  كما تساهم هه  التقنيا  فى عمل دراسة الجدوب االقت ادية للمدينة
 

 

                                                 

  )
 , p.26 magazine ArcNews 2009 issue of , ", Masdar's GIS manager " GIS for Urban and Regional Planning Derek Gliddon 
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 GIS for Urban and Derek Gliddon ": المصدر 

", Masdar's GIS manager ,  Regional Planning

2009 issue of ArcNews magazine, p.44 

 Using GIS technology to Derek Gliddon": المصدر 

",  help plan and build a sustainable city

Masdar's GIS manager, p.28 

 بناء نموهج لمدينة م در باستخدام تقنية نيم المعلوما  الجغرافية( 5)شكل رقم 
 

 الت ميما  المعمارية األخه فى االعتبار تم ،بالتعاو  م  المكتب الهندسي لنورما  فوستر الرئيسي للمدينة المخطط وض  عند بداية  

 :[1] ما يلى تم مراعاة لمدينة و أثناء الت ميمتسعى اليها االتى  االستدامة أهداف تحقي يسهم فى  بي  هلك إيماناً  للمنطقة الحضري والتخطيط
م  حي  توجي  المدينة بالنسبة للريا  والشمس باستخدام تقنية نيم المعلوما  الجغرافية الختيار  إجراء تحليل بيانا  موق  المدينة :التوجيه -

التوجي  األمثل لها وهو على أ  تكو  على محور شمالي شرقي جنوبي غربي لتحق  أعلى توا   ممك  بي  ضوء الشمس والتيليل وكهلك 
 ( 0)حركة الريا  أنير شكل رقم 

   
Presentation at AGS Annual Meeting, Masdar City Abu Dhabi, 29.01.2009  الم در :  

  يوضو توجي  المدينة بالنسبة للريا  بالليل والنهار باإلضافة لتوجيهها لالتجاها  األ لية( 0)شكل رقم 
 

 لمراف  المدينة التحتية البنية مراعاة ت ميمالتبريد م   على الطلب خةضمما ي لبعضها البعض األبنية تيليل تيوي  :الضيقة تخطيط الشوارع -

 . الجانب  هها يع   نحو على
 النقلأ  تكو  مسافة السير بي  المناط  السكنية والخدما  المختلةة ومحطا   على ت ميم المدينة تم :األقدام  على سيراً  التنقل سهولة -

 .لتشج  التنقل ال دي  للبيئة ( 1)على األقدام كما بالشكل رقم  اً سير لتشجي  التنقل دقائ   11العام ال تتعدب 

                                                 

 
  )http://www.masdaruae.com/   1 م ص    10مايو نماذج عن ممارسات مستدامة لمستقبل مشرق 

http://www.masdaruae.com/
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Building the World’s Most Sustainable City Source :Masdar Abu dhabi future energy company (September 2010) "

" P.31Masder city 

 مسافة السير بي  المناط  السكنية والخدما  المختلةة  يوضو( 1)شكل 
 

نةسها ، وتم  األبنية ت ميم بالمدينة ع  والمنت ها  والساحا  ت ميم الشوار  في المبهولة تقل الجهود ال  :بالحياة نابضة عامة توفير أماكن -
 .متمي ة  معمارية العامة بنماهج ت ميم األماك 

أيضًا فى بعض  سقوف وجدرا ت ويدها بو  ، الطبيعية التهويةبطريقة تتيو االستةادة م  شوار  ال ت ميمتم   :للشوارع الطبيعية التهوية -
بدخول  للسما  ليالً  وغلقها إضافية لتوفير يالل النهار خالل فتحها يتم للطي ستائر هكية قابلة م  للمشاة جيد بشكل ميللة وساحا األماك  
 لتكييف بالمرور للنسما  العليلة والسما  مباشر، بشكلالشمس  ألشعة التعرض هو من  هلك م  والغاية ،( 8) الشكل رقمانير  الباردة النسائم

يعتبر احد المعالم العمرانية لمدينة م در وهو الشكل المتطور لمالقف الهواء قديمًا )طبيعي باإلضافة الستخدام البارجيل  األجواء بشكل
ة استشعار ب  تتحكم فى الةتحا  العلوية حي  تسمو ويقوم بتجمي  الريا  ونقلها إلى الساحا  العامة الموجودة عند قاعدت  حي  توجد أجه  

 .[ 1]فى تبريد الساحا  العامة ( بدخول الريا  المحببة وتحجب الريا  الغير مرغوب بها 

 

 
  ورة توضو شكل الميال  نهارًا 

 
  ورة توضو شكل طى الميال  ليالً 

Abu Dhabi Future "Masdar  development Overview" Masdar city Project Source : Ryan Scott Tompkins( 2009) 

Energy Company P. 39,40 

 يوضو شكل الميال  نهارًا ولياًل ( 8)شكل 
                                                 

1
 ) Miguel Martin& Afshin&v Peter R. Armstrong& Prashanth R. Marpu (2015) " MOBO- An experimental network for urban heat 

island analysis in a green district of the Middle-East " 9
th

 International Conference on Urban Climate jointly with 12
th

 Symposium on 

the Urban Environment P.2   
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 يوضح مدى استفادة مدينة مصدر من التراث القديم للمدينة العربية فى تخطيطها والمتمثل فيما يلى( 1-2)جدول رقم 
 الحالى فى مدينة م در القديم البيا  م

 نسيج المدينة 1

 
Source :Masdar Abu dhabi future energy company 

Building the World’s Most (September 2010) "

" P.6Sustainable City Masder city 

 نسيج متضام للمدينة العربية القديمة 

 
 http://www.masdar.ae: المصدر 

 نسيج متضام لمدينة م در

2 
الشوار  الضيقة 
الخا ة 
  بالمشاة 

Towards a Source : Foster & Partners Architects "

 sustainable city with zero CO2 footprint

Masterplan for Masdar Development, Abu 

" P.12 Dhabi 

 ضي  الشوار  م  التوجي  لعمل يالل

 
 http://www.masdar.ae: المصدر 

 الضيقة خا ة بالمشاة لعمل يلال داخل المدينةبعض الشوار  

 مالقف الهواء 1

  
Towards a Source : Foster & Partners Architects "

 sustainable city with zero CO2 footprint

Masterplan for Masdar Development, Abu 

" P.24 Dhabi 

 قطا  فى ملقف هواء يوضو حركة الهواء

 

 مدينة استكشاف www.masdaruae.com: الم در 

 11م ال  2111يوني  م در 
 بارجيل لتبريد هواء الساحا  العامة بالمدينة

2 
استخدام 

المشربيا  فى 
 الةتحا 

 

 المشربية قديمًا 

 
 http://www.masdar.ae: المصدر 

 المشربية فى مدينة م در بخاما  حديثة
 

http://www.masdaruae.com/
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علي اهتمامها الةائ  رك   المدينة  ألف نسمة كما 91حوالى لهاوالتعداد السكاني المستهدف  2كم 1كما تم ت ميم المدينة على مساحة حوالى 
بانسجام  تتناغم ع رية عربية المدينة التى اقتبس  الكثير م  طاب  المبانى التراثية فى بناء مدينةتعكس مباني تلك  حي  البيئةعلي  بالمحافية

 (9)ستعماال  األراضي لمدينة م در كما هو موضو بالشكل رقم وفيما يلي توضيو الالمحيطة  بيئتها م 
 

 
 خريطة توضو استعماال  األراضي بمدينة م در( 9)شكل رقم 

 http://www.masdar.ae: المصدر 
 

 

 

http://www.masdar.ae/
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 ثانيًا مرحلة تنفيذ المدينة 
لوقوف على كل مرحلة لوهلك باستخدام تقنية نيم المعلوما  الجغرافية  مني محددة بجدول ( 11)كما بالشكل رقم على مراحل تم تنةيه المدينة 

 لمراجعتها وتقييمها وتةادب المعوقا  فى المراحل الالحقة للتنةيه

 
Source : Foster & Partners Architects "Towards a sustainable city with zero CO2 footprint Masterplan for Masdar 

Development, Abu Dhabi" P.32 

 لمراحل تنةيه المدينة الجدول ال منى يوضو( 11)شكل رقم 
 

 :وراع  أثناء التنةيه  بتنةيه البنية التحتية للمدينةم  2118تم البدء فى إنشاء المدينة أكتوبر     
  توقي  شبكا  الطر  على محور جنوبي شرقي شمالي غربي لتوفر اليالل على الطر  طوال اليوم بشكل يقلل الوهج الحراري للمدينة 
   خطدددوط الطاقدددة والميدددا  وال دددرف ال دددحى والدددهب يسدددهل الو دددول السدددري  للبنيدددة التحتيدددة للمرافددد  والتدددى تشدددمل عمدددل نةددد  مرافددد  الخددددما

 ا  وكابال  االت اال  والمعلوم

  عادة تدويرها ومعالجتها  .بتقنية النانو تكنولوجى [ 1]عمل بنية تحتية للتخلال م  النةايا  م  خالل شبكة لتجمي  وفر  النةايا  وا 

 مثل  حدودها الدنيا إلى اإلنشاء م  تكاليف استخدام مواد بناء مستدامة فى التنةيه والتى ستقلال : 
 الداخلية الواجها  في ر المعاد تدوي األلومنيوم م %   91استخدام -

تقليال  إلى أدب مما م  األسمن  بدالً  المحبب الخب  على للبيئة معالجة بتقنية النانو تكنولوجى تعتمد  ديقة خرسانة استخدام -
   الكربو  إنبعاثا 

تدوير  والمعالج بتقنية النانو والهب يعتبر أقوب م  الحديد التقليدي بحوالي  المعاد الةواله م  تام م نوعة بشكل دعم قضبا  استخدام -
 أضعاف وبالتالي سيخةض م  تكاليف إنشاء المبانى  0

  تطبي  معايير إدارة طاقة المبنى والمتمثلة فى: 

                                                 

 السدكا  مد  عيندا  آلراء دراسدة :الخضدراء المديندة مةهدوم لتطبيد  القابليدة قيداس( " 2112مدارس ) عبددالرحم  أحدد ال دايل ، فدائ  سدعد الشدهرب ، محمود أحمد عبداللطيف (  1

  9ال عشر، التاس  المجلد الهندسية للبحو  اإلمارا  مجلة "الخبر  مدينة ومسؤولي المرحلة الثانوية وطالب
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 ت ويد المبانى بينيمة متكاملة لتوليد الطاقة -

 األداء ، وتقليل عالية إكساء بمواد المباني وهلك ع  طري  ت ويد الطاقة ، استهالك على تقليال تعمل الةاعلة التى استخدام األنيمة -

  .المعايير م  الجدرا ، وغيرها إلى النوافه نسبة

اإلنسا  تعمل على خةض امت اال أشعة الشمس وبالتالي  ب حة تضر مائية معالجة بتقنية النانو تكنولوجى ال دهانا  استخدام -
 .المبنى تخةض م  درجة حرارة 

الطبيعي فى المبانى اإلدارية وهلك ع  طري  استخدام عدسا  ومرايا  النهار م  خالل استخدام ضوء لإلنارة المطلوبة الطاقة ترشيد  -
 الطاقة  استهالك منخةضة عاكسة لالستةادة بيكبر قدر م  اإلضاءة الطبيعية واستخدام اإلنارة

 الكهربائية والميكانيكية المعدا  بمراقبة إلدارة المباني الهكية األنيمة تقوم نارة كماهكية للتحكم فى اإل ومستشعرا  استخدام أنيمة -

  .بالشكل المطلوب بها والتحكم

     الكةاءة  عالية استخدام منيوما  التبريد -
 :[ 1]عنها ما يلي م در فقد نتج  لمعهد الجامعي التى أقيم  فى الحرم المباني السكنية نتيجة لما سب  وما تم تطبيق  على    

 .اإلمارا   السائد في المستوب م  مقارنة%  55 ة بنسب التكييف على الطلب تقليال •

 في اإلمارا   السائد المستوب م  مقارنة%  51 بنسبة الكهرباء استهالك تقليال •
 : الريادة فى ت ميم الطاقة والبيئة وم  أمثلة المبانى التى طبق  معايير

 [2] للوكالة الدولية للطاقة المتجددةمبنى المقر الرئيسي  -

ويتمت  المبنى ضم  مجم  عمراني فريد متعدد االستخداما   مدينة م در في" آيرينا"يق  المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة      
، ستهالكًا للطاقة على  عيد المباني المكتبية األقل ا يعد المبنىكما .  بت ميم مبتكر يوفر أعلى درجا  الكةاءة والمرونة واالستدامة البيئية

لى البيئة سوف يستخدم المبنى أضخم نيام للتبريد وا  الة الرطوبة يعمل بالحرارة الشمسية وسيعد عند اكتمال  نيام تكييف المباني األقل تيثيرًا عو 
 .لؤلؤة فى تقييم استدامة  2والمبنى حائ  على  في العالم

 [1] مبنى سيمن  -

بهدف تطوير واستخدام تقنيا  الطاقة عالية " سيمن "وشركة  "م در"بعيدة المدب بي  اإلستراتيجية ييتي بناء المقر الجديد في إطار الشراكة 
دا  م  كافة موا ةا  العمارة عالية الجودة وكةاءة ترشيد الطاقة والمع" سيمن  للعقارا "وتم ت ميم  بإشراف عالي المستوب م  شركة  .الكةاءة

مقارنة م  معايير الريادة في % )51، فضاًل ع  خةض معدل استهالك الميا  بنحو % 25بما يسهم في خةض محتمل الستهالك الطاقة بنسبة 
 .لؤلؤة فى تقييم استدامة    1والمبنى حائ  على  البالتينية  LEEDحائ  على شهادة  يأبويبويعتبر أول مبنى في   .( الطاقة والت ميم البيئي

 المدينة بوسائل جديدة إلنتاج الطاقة المتجددة بها  ت ويد 

نتاج طاقة جديدة متجددة و ديقة للبيئة منها الطاقة الشمسية وطاقة الريا  والطاق     ة تعمل المدينة على خةض الطلب واالستهالك للكهرباء وا 
 (  11)المستخرجة م  المخلةا  كما هو موضو بالشكل رقم 

 

                                                 

1
 ) www.masdaruae.com   1 نماذج عن ممارسات مستدامة لمستقبل مشرق ص  

2 (
  Delivering Sustainability Sustainability Report 2012 page 80 

3 (
  Delivering Sustainability Sustainability Report 2012 page 79 
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Source : Masdar Transforming Oil Wealth into Renewable Energy Leadership page 20 

  الم ادر الطبيعية المنتجة للطاقة داخل مدينة م در ونسبها( 11)شكل رقم 
 

تت ف  واالستةادة م  موق  المدينة الجغرافي إه[ 1]ألف متر مرب   202تخ يال منطقة كاملة إلنتاج الطاقة المتجددة حوالى  -
بها مما يسهم فى خةض الطلب على الطاقة  طول النهارو باالرتةا  نيرًا لحرارة الشمس الشديدة في ف ل ال يف  بها حرارةالدرجا  

 % .21التقليدية بنسبة ال تقل ع  

 .ل  دور كبير فى تطوير ورف  كةاءة إنتاج الطاقة المتجددة والنييةة بالمدينة وخارجها معهد م در للعلوم والتكنولوجيا  -

كما  .الطاقة الشمسية لتجمي  المباني تستخدم على أسقف يد المدينة بيلوا  الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء ها  كةاءة عالية والتىت و  -
 لحرم المعهد 0 الد المباني أسطو على الكهرباء سنوياً  م  ميجاوا 1518 إلنتاج  ميجاوا  1 باستطاعة شمسية تضم المدينة محطة

  .إليها يحتاج الطاقة التي م  % 11 بد إيا  م ودة
إنتاجها  فائض تحويل على تمتا  بقدرتها وهي ميجاوا  11 لتوليد الكهرباء باستطاعة المرك ة للطاقة الشمسية ت ويد المدينة بمحطة -

 [ 2]أبويبى  شبكة إلى تلقائياً 

 م  كلةة وأقل فعالية أكثر كهرباء بطريقة إلى الشمس أشعة تحويل على الهائلة ت ويد المدينة بم ن  األشعة الهابطة إه يتمت  بالقدرة -

 م  التقنيا   غيرها
م   % 1.2فان  سيتم توفير  مبانيال٪ م  51تطبي  نيام السخانا  الشمسية على فى حال  نيام السخانا  الشمسيةت ويد المدينة ب -

وترشيد  ارة بالبيئة الناتجة ع  محطا  توليد الكهرباءاستهالك الكهرباء، باإلضافة للعائد البيئي المتمثل بخةض انبعا  الغا ا  الض
وتمتا  السخانا  الشمسية ع  السخانا  الكهربائية بينها . المشابهة  األعمال بمنشآ  مقارنة%  85 بنسبة الميا  تسخي  طاقة استهالك
الكهربائي مما يقلال م  اآلثار البيئية ، كما أ  العمر االفتراضي لها يعادل ثالثة أضعاف العمر االفتراضي للسخا   أكثر أماناً 

  .المترتبة على ت نيعها ويقلل م  نسبة النةايا  الناتجة ع  استخدامها والتخلال منها
 

 ثالثًا مرحلة إدارة المدينة 
 الحكوميدة والجهدا  الهيئدا  م  مختلدف التعامل تتيو مرنة ات ال للخدما  التى تكو  نقطة الموحدة اتجه  إدارة المدينة إلى عمل النافهة 

وتسدجيل  القيدادة ورخدال والتخلديال الجمركدي التيشديرا  مثدل الحكوميدة الخددما  عد  إتاحدة م ددر فضدالً  مديندة اإلدارا  فدي ومختلدف
 [1]بةضل استخدام هه  النافهة التى تعمل بتقنية االت اال  والمعلوما   أيام 5 إلى 1 الشركا  والتى عادة ما تستغر  مدة تتراو  ما بي 

                                                 

1) 
 Foster & Partners Architects "Towards a sustainable city with zero CO2 footprint Masterplan for Masdar Development, Abu Dhabi" P.5

   

2) www.masdaruae.com  
3
  )www.masdarcity.ae 3م ص    10 للخدمات الموحدة النافذة  

http://www.masdaruae.com/
http://www.masdaruae.com/
http://www.masdarcity.ae/
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   الختيار وشدراء مدواد  تقدم للعاملي  في مجال البناء م دًرا موثوقاً   " مباني المستقبل"تسمى  بوابة إلكترونيةعمل  المدينة إلى إدارةاتجه
 بناء خضراء تلبي األهداف البيئية لمشاريعهم

   ور، ومواقف السيارا ، وأجه ة ضبط السرعةاستغالل تطبيقا  الطاقة الشمسية في مشاري  تتعل  بينيمة المر  المدينة إلى إدارةاتجه   

   وبسديطة حيد  تمتدد البنيدة التحتيدة للموا دال  فدى المديندة علدى ثدال   فعالدة وسدائل نقدل بمنيومدة المديندة ت ويدد المديندة إلدى إدارةاتجهد
 كمدا تشدتمل علدى، التحتيدة الرئيسدية مسدتويا  رأسدية فدو  بعضدها هدى شدبكة الطدر  المقامدة وشدبكة البنيدة التحتيدة الثانويدة وشدبكة البنيدة 

التنقدل داخدل المديندة  أبدويبى داخدل مديندة م ددر لتع يد  إمكانيدة متدرو كمدا سديمر، [  ]نقدل عامدة متنوعدة تعمدل بالطاقدة النييةدة  أنيمدة
 .(  12)أبويبى انير الشكل رقم  في الكبرب التجمعا  السكنية ببقية وربطها

 
Source : Dario Menichetti & Tom van (2010) "  Masdar City: modelling 

PRT in a carbon neutral development " Mott MacDonald  P.4 

 وسائل الموا ال  المختلةة داخل المدينة استخدام يوضو( 12)شكل رقم 
 

  صديقة للبيئة نقل ذكيةمتطلبات تحقيق منظومة  -
  عمل طر   ديقة للبيئة متدرجة 

   وسائقي الدراجا  للمشاة ميللةتوفير حارا 

 الكربو  انبعا   لخةض متعددة توفير خيارا  نقل عام 

 تعمل بالطاقة النييةة مرك ية عامة وسائل نقل استخدام  

 ت ويد الطر  بيجه ة مراقبة مرورية 

  انتيار وسائل النقلأماك  توفير 

 ت ويد الطر  بمحطا  شح  وسائل النقل بالكهرباء 

  على أنيمة النقل التي تشغلها الطاقة النييةة داخل المدينة باالعتمادحير استخدام سيارا  التنقل المتعارف عليها واستبدالها 
 

   التقنية النييةة لنقل خبراتهم إلى المدينة واالستةادة منها  رواد م  شراكةو  وتعليمية تدريبية عمل برامج المدينة إلى إدارةاتجه 

   الحةاي عليها وتحليتها واستخدامها مرة أخربو  الميا  ترشيد استهالك المدينة إلى إدارةاتجه   

و يادة استخدام المخ و  الجوفي عالي و يادة الكةاءة  واآلثار البيئية السلبيةلتقليل التكلةة  الميا  استهالك ترشيد تسعى مدينة م در إلىحي    
يتم تجمي  الطاقة الشمسية م  الخاليا وتتم تحلية الميا  الجوفية عالية الملوحة داخل محطا  تعمل بالطاقة الشمسية حي  ،  الملوحة

م  أنوا  الةلترة التي تعمل بضغط  تحلية تعتمد على تقنية األغشية بالتناضو العكسي باستخدام أغشية متطورة تشغيل وحدا لالشمسية 

                                                 

 
قسام , رساالة ماجساتير (  GIS) استراتيجيات تحقيق تخطيط عمراني مستدام فى قطاع غزة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية "   0 10ماجستير , محمد عبدالسالم الفرا  ( 

   20الجامعة اإلسالمية غزة  ص  –كلية الهندسة  -العمارة 

http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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تنتج كل محطة نحو حي   مساعد حي  تعمل هه  المحطا  على تحلية الميا  الجوفية عالية الملوحة وتتمي  بكونها خالية م  الكربو 
م  ممي ا  هه  المحطا  أنها  مم  بجودة عالية حي  يتم التشغيل أوتوماتيكًيا دو  الحاجة و  جالو  م  الميا  العهبة في الساعة 1111

في إطار محدود لإلضاءة أو تشغيل  إلى عمالة للتشغيل، وتعمل منه شرو  الشمس وتتوقف عند الغروب دو  الحاجة إلى تخ ي  للطاقة إال
 الشر  منطقة في خا ة بيهمية يحيى الهي الميا  على الطلب تقليال في مساهمةولل،  أجه ة التكييف وهو ما يقلل التكلةة بشكل كبير

  :كةاءة مثل  التجهي ا  أكثر باستخدام اليومية الحياة متطلبا  وف  الميا  استهالك ترشيد المدينة إلى إدارةاتجه   فقد األوسط
 الكةاءة عالية بالرش الري منيومة بإتبا  متر مرب  وهلك كل ع %  01بنسبة الري في المستخدمة الميا  كمية تقليال -
  للميا  المنخةض ها  االستهالك المحلية والنباتا  اختيار األشجار -

 فرض إطار تنييمى لترشيد استهالك الميا  بالمدينة  -
  النباتا  ري عملية في % 111 بنسبة بعد معالجتها ال حي ال رف ميا  استخدام إعادة -

 . [1] اإلمارا  األدنى في الحد م  مقارنة  % 52 الشرب بنسبة ميا  استهالك تقليالوكل ما سب  يؤدب إلى 
   إعادة تدوير النةايا   المدينة إلى إدارةاتجه 

حي   تمهيًدا إلعادة تدويرها المخلةا ف ل  ليتم م  خاللها بتو ي  حاويا  فى جمي  أرجاء المدينةتقليل كمية النةايا   على المدينة تعمل إدارة
ع  طري  الحر  إلى م در إضافي  فيما يمك  تحويل بعض هه  النةايا  تستخدم النةايا  البيولوجية في الح ول على تربة وأسمدة غنية

 استخدام إعادة وتطبي  على هلك فيتم أما النةايا  ال ناعية مثل البالستيك فيتم إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها في أغراض أخرب ، للطاقة

للمدينة  الطبيعية النباتا  تغهية في المركبة النةايا  استخدام المنشي ويتم م  بعضها ع  ف لها بعد معهد م در نةايا  م % 01 نحو وتدوير
 النةايا  ف ل في مهمت  تكم  ميداني مرك  بواسطةداخل المدينة  اإلنشائية العمليا  ع  الناجمة النةايا  م  % 90ف ل حوالى  يتم كما، 

 تعبئة في مجدداً  استخدامها ليتم األسمنتية البقايا سح  ويتم ،المجاورة  التدوير إعادة منشآ  إلى إرسالها ليتم اإلنشاء في االستخدام إلعادة القابلة

 .الخضراء فى المدينة  المساحا  لتجميل كوسائل األخشاب بقايا الستخدام مبتكرة طريقة إلى التو ل تم فيما المباني ، هياكل
 :البيئي للسكا  وهلك ع  طري  التوعية البيئية والمتمثلة فى  الوعي بهور وبناء على ما سب  فإ  إدارة مدينة م در تقوم على غرس     
 .فرض إطار تنييمى إلعادة تدوير وت ني  المخلةا  بطريقة  حية  -
 تدويرها إلعادة المخ  ة إلى األماك  النةايا  هه  و ول معدل ورف  النةايا  في تقليال التوعية المجتمعية حمال  -
 .اقل استخدام يؤدب إلى اقل استهالك  -
 .الحد م  النةايا  وهلك ع  طري  برامج التوعية واستخدام مواد قابلة إلعادة التدوير  -

 .فر  النةايا  م  م ادرها  -

 شراء سل  معمرة وسل  يمك  إعادة تدويرها -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1)  www.masdaruae.com    1 نماذج عن ممارسات مستدامة لمستقبل مشرق ص  
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 دور وتأثير التقنيات الحديثة على الهيكل العمرانى واالقتصادي واالجتماعي واإلداري بمدينة مصدر  2-3
 

 

  

    

  

 

  التقنيات الحديثة على البعد العمرانىدور وتأثير  -أ 

 تقنية االستشعار ع  بعد وتقنية نيم المعلوما  الجغرافية كا  لهم دور فى اختيار موق  المدينة األمثل 

  ًاستخدام الطاقة المتجددة الناتجة م  م ادر طبيعية فى المدينة أضاف استعماال  أراضى داخل المدينة لم تك  موجودة سابقا 

  تقنية نيم المعلوما  الجغرافية لها دور فى التوجي  األمثل للمدينة بالنسبة للريا  والشمس لالستةادة م  التهوية واإلضاءة الطبيعية 

  ت ميم الطر  م  المبانى ع  طري  عمل الدراسا  التحليلية للتوجي  بالنسبة للشمس لعملتقنية نيم المعلوما  الجغرافية كا  لها دور فى 

  الحراري الجدرا  للوهج اكتساب يقلل اليوم بشكل طوال يالل

  استخدام الطاقة المتجددة فى المبانى أثر على التشكيل المعمارب للمبنى. 
  استخدام السيارا  التى تعمل بالطاقة النييةة أدب إلى تخ يال أماك  محطا  شح  لها فى مواقف األتوبيسا  والسيارا  فى أرجاء

 (تقنية لتحقي  مد  خالية م  الكربو )دة سابقًا المدينة لم تك  موجو 

  استخدام مواد البناء المعالجة بتقنية النانو فى المنشآ  سيغير م  التشكيل المعمارب للمبانى 

 دور وتأثير التقنيات الحديثة على البعد االقتصادى  -ب 
  الجغرافي سيؤدب إلى خةض الطلب على الطاقة التقليدية بنسبة تخ يال منطقة كاملة إلنتاج الطاقة المتجددة واالستةادة م  موق  المدينة

 % .21ال تقل ع  

 بينما تستهلك ميجاوا 211مدينة م در نحو استخدام الطاقة المتجددة بالمدينة م  استخدام مواد ع ل معالجة بتقنية النانو جعل استهالك  
 [1]م  الكهرباء   ميجاوا 811بنةس الحجم أكثر م مدينة تقليدية 

  بمعهد م در يعود بمردود اقت ادي كبير للمدينة  النييةة التقنيا  وخدما  منتجا  تسوي. 

 البناء  ديقة للبيئة والمعالجة بتقنية النانو تكنولوجى والتجهي ا  الةنية التى تعمل بتقنيا  االستشعار ع  بعد داخل المبنى  مواد استخدام
 : ال  والمعلوما  ستؤدب إلى وربط جمي  أجه ة المبنى بتقنية شبكة االت ا

o اإلمارا   السائد في المستوب م  مقارنة%  55 ة بنسب التكييف على الطلب تقليال. 

o اإلمارا   األدنى في الحد م  مقارنة  % 52الشرب بنسبة  ميا  استهالك تقليال. 

o في اإلمارا   السائد المستوب م  مقارنة%   51 بنسبة  الكهرباء استهالك تقليال   

                                                 

قسدم ، رسدالة ماجسدتير (  GIS) استراتيجيا  تحقي  تخطيط عمراني مسدتدام فدى قطدا  غد ة باسدتخدام نيدم المعلومدا  الجغرافيدة "  2111 ماجستير، محمد عبدالسالم الةرا (  1
  28الجامعة اإلسالمية غ ة  ال  –كلية الهندسة  -العمارة 

 استخدام التقنيات الحديثة  بالمدينة على دور وتأثير
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  توفير استخدام الوقود التقليدي وبالتالي ستحق  بيئة خالية م   ستؤدب إلى تعمل بالطاقة النييةة متكاملة عامة وموا ال  نقل شبكةاستخدام
 . الكربو  

  لية م  تقنية لتحقي  بيئة خا) استخدام محطا  شح  السيارا  بالكهرباء والتى تعمل بالطاقة الشمسية ستوفر استهالك الوقود التقليدي
 (الكربو  

 (تقنية لتحقي  بيئة خالية م  الكربو  )م  استهالك المبنى للطاقة التقليدية % 11ستوفر أسطو استخدام الخاليا الشمسية لتوليد الطاقة على 

  مقارنة بالمباني التقليدية % 85استخدام السخانا  الشمسية فى المبانى أدب إلى ترشيد طاقة تسخي  الميا  بنسبة. 

 انا  التى تعمل بالطاقة الشمسية عمرها االفتراضي يعادل ثال  أضعاف السخا  الكهربىالسخ 

  تعمل بشكل تلقائي منه شرو  الشمس حتى الغروب دو  الحاجة إلى عمالة حي  استخدام محطا  تحلية الميا  تعمل بالطاقة الشمسية
 .ليدي وستعود بعائد اقت ادي أعلى للمدينة حي  ستوفر استخدام الوقود التق للتشغيل ستقلل التكلةة بشكل كبير

  كما أنها ستكو  أوفر وأجود م  %  01استخدام الميا  المعالجة بتقنية النانو تكنولوجى فى ري النباتا  سيقلال استهالك ميا  الشرب بنسبة
 الطر  التقليدية فى معالجة الميا 

 أضعاف المبانى التقليدية  5ر المبنى بيكثر م  استخدام مواد بناء معالجة بتقنية النانو سي يد م  قوة وعم 

 وكهلك دهانا  معالجة بنةس التقنية ستعمل على خةض امت اال المبنى ألشعة الشمس وبالتالي  معالجة بتقنية النانو عا لة مواد استخدام
 .ومنها سيقل استخدام الطاقة للتبريد %  11 بحوالي الخارجية الحرارة تيثيرم   تخةضس

  المباني و يانة وتشغيل إنشاء تكاليف م  خةضست بعض التقنيا  الحديثة معاً استخدام . 

 مدينة م در  باستخدام النانو تكنولوجى فى معالجة الميا  الرمادية والطر  الحديثة لتجمي  ميا  األمطار واستخدامها فى الري جعل استهالك
 [1]ميا  يوميًا المتر مكعب م   21111تقليدية أكثر م  النة مديفى حي  تستهلك ال ميا  يومياً المتر مكعب م   8111حوالي 

 دور وتأثير التقنيات الحديثة على البعد االجتماعى  -ج 
  والتى سهل  الح ول على الخدما  للمواطني  للخدما  الموحدة عمل النافهةباستخدام تقنية االت اال  والمعلوما  تم 

 يعمل بتقنية االستشعار ع  بعد فى ا طياد الهواء وتبريد  وتمرير  إلى الساحا  العامة مرة  تبريد الساحا  العامة باستخدام البارجيل الهب
 .  أخرب مما يعمل على توفير بيئة جيدة للناس

  النشاطا  لتحقي  التوا ل  م  واس  طيف لممارسة المجال تتيوس والساحا  العامة المتن ها  فى توفير شبكا  االت ال واالنترن
 . بي  السكا االجتماعى 

 م  تمكنهم للنقل عديدة طر  ووسائل للسكا  تتوفر بحي  يتم تنييمها التيو  تعمل بالطاقة النييةة متكاملة وموا ال  م شبكة نقلااستخد 

 .خالية م  الكربو    حية الترفيهية لتوفير بيئة المراك  أو وأماك  أعمالهم السكنية المراك  بي  التنقل بسهولة

  لتقديم جودة حياة عالية بيقل آثار سلبية على البيئة التقنيا  الحديثةاستخدام 

  استخدام أنيمة مراقبة مرورية تعمل بتقنية االستشعار ع  بعد عند تقاطعا  الطر  كما تعمل م  خالل شبكة االت اال  والمعلوما  ل يادة
 .األم  وسالمة المواطني  

  على السكا  مراقبة منا لهم ع  بعد والتحكم فى الطاقة واإلنارة للمبنىاستخدام المستشعرا  الهكية بالمبنى تسهل  

 اإلداري  دور وتأثير التقنيات الحديثة على البعد -د 

 داخل المدينة باستخدام تقنية االت اال  والمعلوما  توفير الوق  وتبسيط سير العمل 

 سرعة اتخاه القرار باستخدام تقنية نيم المعلوما  الجغرافية 

                                                 

 
  29ال   نةس المرج  الساب (  
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  [1]بوابة الكترونية تسهل على المواطني  اختيار مواد البناء الخضراءعمل  

  تحديثها يتم والتى الموحدة النافهة المختلةة ع  طري  خدما ال كافة م  االستةادة إمكانيةم   اإلنترن  عبر للمدينة اإللكترونية الخدما توفير 

 اإللكترونية المن ة تتيحها التي الخدما  م  الم يد توفيرل مستمر بشكل

   1حي  تستغر  م   ، لها المرافقة اإلجراءا  وكةاءة الشركا  تيسيسباستخدام تقنية االت اال  والمعلوما  تم تيسير وتسهيل إجراءا  :
 [2] الروتي  معوقا  دو  أيام لتسجيل الشركة 5

 

 النتائج  -3
  عامة نتائج
بها والتى تتلخال  والمبانيعلى جمي  نواحي الحياة داخل المدينة ويهر  العديد م  التطورا  المؤثرة على المد  التطور التكنولوجي ثر يؤ 

 . المد  الخضراءو  المد  الهكية والمتمثلة فى فى االستدامة للمد 
   جودة الحياة بها  وم  ثم رف  معدال  أدائها ورف المد  ال حراويةتخطيط رف  كةاءة التطور التكنولوجي على  ثريؤ كما 

 (مدينة مصدر ) نتائج الدراسة التحليلية 
 :فى  التكنولوجيساهم التطور 

  نيم المعلوما  الجغرافية باستخدام تقنيتي االستشعار ع  بعد و األمثلاختيار موق  المدينة  

  الجغرافيةنيم المعلوما  عمل نماهج ت ميمية للمدينة واختيار البديل األنسب باستخدام تقنية  

 شدرقي جندوبيتدم توجيد  المديندة وشدبكا  الطدر  علدى محدور حيد   تقنية نيدم المعلومدا  الجغرافيدةباستخدام  توجي  المدينة بالشكل األمثل – 
 الحراري لتوفير اليالل على الطر  طوال اليوم بشكل يقلل الوهج غربي  يشمال

  محطا  شح  وسائل النقل التى تعمل بالطاقة  –نة  خدما   –تخ يال مكا  لتوليد الطاقة المتجددة ) عمرانية جديدة مثل  أنماطيهور
 (عمل شبكة خا ة بةر  وتجمي  النةايا  فى كافة أنحاء المدينة  -النييةة 

  سلبية على البيئة آثار بيقلت ميم المدينة لتقديم جودة حياة عالية  

 وهلك باستخدام مواد بناء معالجة بتقنية النانومستدامة موفرة للطاقة  مباني إنشاء 

 رف  مستوب السالمة داخل المدينة ع  طري  ت ويد الطر  بينيمة مراقبة مرورية 

   عمل إدارة هكية للمدينة والمتمثل فى ربط إدارا  المدينة بشبكة ات اال  لتبادل المعلوما 

 حي  توجد أجه ة استشعار ب  تتحكم فدى الةتحدا  العلويدة حيد   وتبريدهايقوم بتجمي  الريا   والهب لبارجيل باستخدام ا تبريد الساحا  العامة
 تسمو بدخول الريا  المحببة وتحجب الريا  الغير مرغوب بها

  بعد  أجه ة االستشعار ع  م  خاللإدارة الطاقة بالمبنى التحكم فى 
 

 :التوصيات  -4

  التقندي التطدور اتجاهدا  واسدتقراءالحيداة الجديددة  ونمدط المسدتقبلية التقنيدا  لتطدور تبعدا الجديددة العمرانيدة معدا جتوال المدد  تخطديطيجدب 

 الجواندب كافدة فدي المسدتحدثة التقنيدا  واسدتيعاب القادمدة، األجيال متطلبا  لتلبية مؤهلة بحي  تكو  المد  الجديدة العمرا  على وتطبيقات 

 .العمرانية

 ارب العالمية فى مجال التخطيط العمرانى المستدام االستةادة م  التج 

                                                 

 11ال م در  في المؤسسي والتوا ل التسوي  إدارة تنشرها  )سنوية رب  ( ف لية مجلة( 2112يناير )  الراب  العدد تايم  م در( 1
1
  )http://www.masdaruae.com/ 0 ص   10يونيه  للخدمات الموحدة النافذة 

http://www.masdaruae.com/
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  وسدهولة الو دول للموقد  وجغرافيتد  وطبيعدة أرضد  وتكلةدة ، حي  توافر مقوما  التنمية م  الموق  المناسب للمدينة الجديدة يجب اختيار
 إنشاء البنية التحتية 

 شبكة م  خطوط االت اال  المعتمدة على تكنولوجيا المعلوما  الحديثة إنشاء . 

  متطورة تربط بي  المدينة الجديدة والمدينة القائمة  طر توفير شبكة. 

  يجب إرساء البنية التحتية للطاقة المتجددة فى المد  الجديدة وتةعيل اآلليا  لتطبي  هلك. 

  الطاقة المتجددة وتعمي  التعاو  م  الشركا  العالمية فى مجال نقل التكنولوجيااالهتمام بالت ني  المحلي لمكونا  يجب 
 استخدام وسائل موا ال  تعتمد على تقنيا  الطاقة النييةة . 

  عادة استخدامها مرة أخرب  .عمل آلية لح اد ميا  السيول واإلمطار الموسمية وا 

 مستدامةو  محلية استخدام مواد بناء . 

 األداء والمستجدا  المختلةة  لتقييم تبعا ، العمرانية التنمية مخططا  وتحدي  ومراجعة ، دوري بشكل الجديدة المد  ءأدا وتقييم متابعة 
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A reflection of the technological development on the desert city planning in light of the 

lessons from Masdar City in the UAE city planning as a case study 

 

Abstract : 
      This paper aims to highlight on the reflection of technological development in the planning of the city 

where this reflection in bringing a lot of changes in terms of the cancellation of some existing activities and the 

development of new activities did not exist before, in addition to the use of clean and renewable energy, and a 

reflection of the technological development in the city produce what we call a green city intelligent and 

represented in the case study of Masdar city in the UAE, where the research paper set the vision and objectives 

of Masdar city and the stages of creation while highlighting the role and impact of technological development 

on the dimensions of the urban, economic, social and administrative of the city. Finally, the paper presents the 

most important results of the technological development on all aspects of life in the city, because many of the 

most influential cities and buildings by the developments, which are summarized in the sustainability of these 

cities have emerged, such as paper recommended planning new cities and urban communities, depending on the 

evolution of future technologies and the new lifestyle and trends extrapolation technical development and 

application on urbanization so that cities are eligible to meet the requirements of the next generation, and the 

absorption of technologies developed in all urban areas, because they have to monitor and evaluate the 

performance these cities on a regular basis, and the review and update of urban development schemes, 

depending on the evaluation of the performance of different development .  

 


