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 ملخص البحث :

مشاكل صحٌة متعلقة بالمناخ الداخلً للمبانً باهتمام الدارسٌن حظٌت مشكلة جودة هواء البٌبة الداخلٌة وما ٌرتبط بها من 

والباحثٌن فً كثٌر من دول العالم ، إال أن جذور هذه المشكلة ٌمتد منذ انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة وبداٌة االهتمام 

وأخذ ذلك بعٌن االعتبار   بالحفاظ على الطاقة ، حٌث توجهت معظم االهتمامات إلى توفٌر استهبلك الطاقة فً المبانً ،

فً كل تصمٌماتها التً حولتها إلى أماكن محكمة الغلق وشبه مغلقة بمواد عازلة ، وطورت أجهزة وأنظمة التبرٌد 

والتسخٌن فاعتمدت بشكل أساسً على الهواء المعاد تدوٌره وأصبح معظمها ٌعمل بأقل كمٌة ممكنة من الهواء الخارجً، 

 ات الصناعٌة ذات االنبعاثات الضارة على البٌبة وصحة الفرد .مع انتشار استخدام الخام

وقد كنا إلى عهد قرٌب نعتقد أن البٌبة الداخلٌة تحمٌنا من ملوثات هواء البٌبة الخارجٌة ، إال أن األمر قد اتضح أن مشكلة 

وأصبحت المشكلة أمراً هاماً بعد وجود التلوث ال تقتصر على هواء البٌبة الخارجٌة فحسب بل تشمل هواء البٌبة الداخلٌة ، 

ظاهرة المبانً المرٌضة التً ٌهتم بها خبراء منظمة الصحة العالمٌة التً وصفتها بأنها مجموعة من األعراض الصحٌة 

التً تتسبب فً الشعور باألعراض المرضٌة من تهٌج العٌن واألنف والحنجرة ، إلى التعب الذهنً والصداع والغثٌان ، 

والتهاب الجهاز التنفسً وغٌرها، وارتبطت تلك األعراض من الناحٌة الوبابٌة بالمبانً والمساكن محكمة الغلق ، والدوار 

 بجانب ارتفاع درجات الحرارة ومستوٌات الرطوبة النسبٌة والغبار والتدخٌن .

الراحة واألمان ، بوصفها ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة للتصمٌم المستدام والذي ٌؤسس لبٌبة داخلٌة تلبً متطلبات 

استراتٌجٌة للتقلٌل إلى الحد األدنى من ملوثات المبانً ، والزٌادة إلً أعلى حد فً كفاءة التبادل اإلٌجابً بٌن البناء والبٌبة 

الطبٌعٌة من حوله ، واآلن وقد توفرت التصمٌمات المستدامة بكافة المستوٌات الجمالٌة والوظٌفٌة ، لذلك ٌجب التوعٌة 

جمالٌات ووظٌفة التصمٌمات  إظهار على ٌعمل همٌة التصمٌم المستدام وتأثٌره اإلٌجابً على صحة االنسان الذىبأ
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والخامات المستدامة المستخدمة والتً وإن كانت تصمٌمات عالٌة التكلفة فً البداٌة إال انها قابلة للتدوٌر وباقٌة لؤلجٌال 

لٌة البحث فً عرض محددات التصمٌم الداخلً المستدام وأثره على جودة القادمة وال تضر بالبٌبة ومن هنا جاءت إشكا

 اخلٌة للتصمٌم الداخلً واألثاث .البٌبة الد

 .أعراض المبانً المرٌضة –جودة البٌبة الداخلٌة  -التصمٌم المستدام  -االستدامة  الكلمات المفتاحٌة :

Abstract: 

The problem of air quality of the internal environment and related health problems related to 

the internal climate of buildings has attracted the attention of researchers in many countries of 

the world , However, the root of this problem extends since the end of World War II and the 

beginning of interest in energy conservation, where most of the concerns directed to the 

provision of energy consumption in buildings, And this was taken into account in all its 

designs, which turned it into closed and semi-enclosed areas with insulating materials, With 

the widespread use of industrial raw materials with harmful emissions to the environment and 

health of the individual. 

That the problem of pollution is not limited to the air of the external environment, but also 

include the atmosphere of the internal environment, And the problem became important after 

the presence of the phenomenon of sick buildings, Which the WHO experts describe as a 

range of health symptoms that cause symptoms. 

Hence the urgent need for sustainable design, which establishes an internal environment that 

meets the requirements of comfort and safety, as a strategy to minimize the pollution of 

buildings And the increase to the highest level in the efficiency of positive exchange between 

construction and the natural environment around it, Now that sustainable designs are available 

at all aesthetic and functional levels, awareness of the importance of sustainable design and its 

positive impact on human health should be recognized, a man who works to show the 

aesthetics and functionality of designs and materials used sustainable, although the designs 

are very expensive at the beginning, But it is recyclable and remains for future generations 

and does not harm the environment, Hence the problem of research in presenting the 

determinants of sustainable interior design and its impact on the quality of the internal 

environment of interior design and furniture. 

Key words: 

Sustainable - Sustainable Design - Sick Building Syndrome (SBS- internal environment.  

 أهمٌة البحث :

تكمن أهمٌة البحث فً أنه ٌناقش فكر التصمٌم المستدام وٌلقى الضوء علٌه حٌث أنه أصبح ٌمثل توجهاً عالمٌاً بدأت     

تتشكل مبلمحه بشكل كبٌر فً األوساط المعنٌة ومنها مجالً العمارة والتصمٌم الداخلً ، وقد قطعت الدول الصناعٌة 

 المتقدمة أشواطاً 

 مع توضٌح أثر التصمٌم المستدام على جودة البٌبة الداخلٌة لمجال التصمٌم الداخلً واألثاث .طوٌلة فً سبٌل تحقٌقه ، 

 مشكلة البحث :

 تتلخص مشكلة البحث فً التساإل اآلتً :

فً ضوء أزمة الطاقة والتً أصبحت تشكل عبباً اقتصادٌاً كبٌراً على المجتمعات واألفراد ، وفً ظل االستغبلل الجابر    

كٌف ٌمكن تطبٌق مفاهٌم االستدامة والتصمٌم الطبٌعة ، وتهدٌد البٌبة بالملوثات والمخلفات الضارة والسامة، لموارد 

 المستدام لتحقٌق جودة البٌبة الداخلٌة فً مجال التصمٌم الداخلً واألثاث؟
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 هدف البحث :

التصمٌم الداخلً واألثاث وهً التصمٌم المستدام إلقاء الضوء على أحد التوجهات البٌبٌة العالمٌة الحدٌثة والمستقبلٌة فً 

فً محاولة لتوضٌح كٌفٌة تطبٌق هذا الفكر التصمٌمً مع توضٌح أثر ذلك على جودة البٌبة الداخلٌة للتصمٌم الداخلى 

 واألثاث وأثره على صحة الفرد .

 فروض البحث :

دبه ومعاٌٌره من حٌث استخدام الموارد والمواد مع ٌفترض البحث أن االهتمام وااللتزام بالتصمٌم المستدام وتطبٌق مبا

التركٌز على استخدام الخامات الطبٌعٌة والمستدامة والتً لٌس لها انبعاثات ضارة ، ٌساعد على تحقٌق جودة البٌبة 

 الداخلٌة للتصمٌم الداخلى وتحسٌن نوعٌة الهواء الداخلً .  

 حدود البحث :

م المستدام وتوضٌح أثره على جودة البٌبة الداخلٌة للتصمٌم الداخلً للمبانً ٌركز البحث علً توضٌح مفهوم التصمٌ

 .ستدامة على جودة البٌبة الداخلٌةللحفاظ علٌها من أعراض متبلزمة المبانً المرٌضة ، وتوضٌح أثر استخدام الخامات الم

 منهجٌة البحث :

من خبلل الدراسة الوصفٌة للتصمٌم المستدام ومبادبه ومعاٌٌره ، مع تحلٌل  :ٌعتمد البحث على المنهج الوصفى التحلٌلً

 لبعض الخامات المستدامة وتوضٌح أثر استخدام الخامات المستدامة على جودة البٌبة الداخلٌة . 

 : Sustainableمفهوم االستدامة 

بً ، وهو مفهوم ٌدعو إلى اإلهتمام بمستقبل االنسان االستدامة كمفهوم تعنً استمرارٌة التفاعل بٌن المجتمع والنظام البٌ    

والحفاظ على البٌبة التً تمنح االستمرارٌة لئلنسانٌة ، وبالتالً تعزٌز الحٌاه بالطرٌقة التً تسمح لآلخرٌن سد احتٌاجاتهم 

اد ، واالستدامة فً الحاضر والمستقبل ، وٌمكن تطبٌق هذا المفهوم على جمٌع المجاالت فً التصمٌم والتخطٌط واالقتص

 .Osman Attmann 2010هً كٌفٌة استخدام الموارد الطبٌعٌة  بأفضل صورة ممكنة مع المحافظة واالبقاءعلٌها . )

p27.  ( 

 : Sustainable Developmentالتنمٌة المستدامة 

كمفهوم نظري لبلستراتٌجٌة الدولٌة  0861عام  Sustainable Developmentظهر مفهوم التنمٌة المستدامة    

حول البٌبة والتنمٌة لمواجهة  0861تحت رعاٌة االتحاد الدولى لحماٌة الطبٌعة ، ثم تبله فً إعبلن إستوكهولم سنة 

عرٌفها ألول م ، وقد تم ت0870التحدٌات اإلجتماعٌة البٌبٌة التً تواجه البشرٌة ، ثم تبله فً برنامج األمم المتحدة للبٌبة سنة 

    التنمٌة المستدامة هً 9ألول مرة وكان كما ٌلً أن  0876سنة   Brundtlandمرة فً تقرٌر برنتبلند 

 .Jason F) التنمٌة التً تلبً احتٌاجات الحاضر دون التأثٌر على قدرة األجٌال القادمة فً الحصول على احتٌاجاتهم.

Mclennan2004- p 4)  

the present without compromising theMeeting the needs of  ability of future 

generations to meet their needs"  

هناك تعرٌف آخر ٌنص علً أن التنمٌة المستدامة هً التنمٌة التً تعمل علً االستفادة من الموارد المتاحة فً    

هذه المشروعات، فهً اإلدارة الواعٌة للمصادر  المشروعات التنموٌة دون الحاجة إلً إستغبلل موارد أخري الستمرارٌة

المتاحة والقدرات البٌبٌة والطبٌعٌة ، وإعادة تأهٌل البٌبة  الطبٌعٌة التً تعرضت للتدهور وسوء االستخدام ، وٌمكن تعرٌف 
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بدون التضحٌة االستدامة االجتماعٌة بأنها طرق التقدم االجتماعً واالقتصادى والسٌاسً التً تلبً االحتٌاجات الحالٌة 

 ( 73، ص  2007 -رأفت  ) . بقدرة األجٌال المستقبلٌة على مواجهة احتٌاجاتها "

من ذلك ٌمكن القول أن الهدف الربٌسً للتنمٌة المستدامة هو الوفاء بحاجة البشر وتحقٌق الرعاٌة االجتماعٌة علً المدي 

لة الحد من التدهور البٌبً وقد إعتمد إطار التنمٌة المستدامة الطوٌل مع الحفاظ علً قاعدة الموارد البشرٌة والطبٌعٌة ومحاو

 علً التوازن بٌن 9  –التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمابً والذي وضعه فرٌق العمل 

 إدارة الموارد للحفاظ علً المصادر البشرٌة والطبٌعٌة. -

 حماٌة البٌبة لتجنب التدهور البٌبً. -

 ) (Mclennan2004- p 12 .االحتٌاجات البشرٌة وتحقٌق الصالح العامالتنمٌة االقتصادٌة إلرضاء  -

 المحاور الرئٌسٌة لالستدامة:

للتنمٌـة المستدامـة ثبلثـة محاور ربٌسٌة تعتبر الدعابم الربٌسٌة لها باختبلل أحدهم تتأثر األهداف الربٌسٌة للتنمٌة أو 

واالقتصاد ، وهً تحدد االتجاهات التى تتحرك فٌها فكرة االستدامة أو االستدامة وهذه المحاور هً البٌبة والمجتمع 

 التواصل لتحقٌق هدفٌها الربٌسٌٌن وهما تلبٌة االحتٌاجات والحفاظ على البٌبة كما هً )كما بالشكل(  9

  Environmentالبٌبة   -

 .Economyاإلقتصاد  

 . Societyالمجتمع  

 

 

 

 

 

 ( ٌوضح محاور االستدامة1شكل )

 

 :  Sustainable Environmentاستدامة البٌئة  -

إن فلسفة االستدامة البٌبٌة تعنى أن تترك األجٌال الحالٌة البٌبة فً صورة جٌدة لؤلجٌال القادمة كما سبق وأن وجدتها ،    

وحماٌة البٌبة من ومن خبلل هذا المفهوم نجد أن االستدامة البٌبٌة تعنى حماٌة الموارد الطبٌعٌة من االستهبلك الجابر ، 

التلوث وعدم االستغبلل الجابر للغابات والمٌاه ، وهً كذلك تعنى استخدام األراضً الزراعٌة ومصادر المٌاه بكفاءة عالٌة 

 C M Hui، كما تهتم االستدامة بالحفاظ على استقرار المناخ العالمً وحماٌة طبقة األوزون التً تحمً لؤلرض. 

2005,p4 ) (  

ولهذا فإن االستدامة البٌبٌة هً كل نشاط بشري ال ٌؤثر سلباً على مصادر البٌبة أو ٌستنزفها ، وبالتالً فإنه ٌدعو إلى الحد 

من االستهبلك والوصول به إلى الحدود الدنٌا ، وبحٌث تكون كل المواد المستخدمة مصنعة من مواد متجددة ، أو مواد سبق 

، وأٌضاً الترشٌد فً استهبلك الطاقة كاستخدام الطاقة المتجددة غٌر الضارة بالبٌبة مثل الطاقة  Reusedاستخدامها 

 الشمسٌة وطاقة الرٌاح وطاقة الكتلة الحٌوٌة وغٌرها .

 ( tmhttp://www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain.h  ) 

 

http://www.arch.hku.hk/research/BEER/sustain.htm
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   Sustainable Communities:استدامة المجتمع  -2

وتتحقق االستدامة االجتماعٌة عن طرٌق تحسٌن قدرة األفراد على السٌطرة على حٌاتهم والحفاظ على تراثهم وثقافاتهم ،     

مٌاه نظٌفة ( وكذلك تحسٌن الرفاهٌة  –رعاٌة صحٌة  –والتنمٌة المستدامة تعنً تأمٌن االحتٌاجات األساسٌة للسكان ) تعلٌم 

 افً.االجتماعٌة وحماٌة التنوع الثق

والتنمٌة الثقافٌة تعنً حرٌة النمو والتطور والدٌنامٌكٌة والتحسٌن الفكري واإلبداعً لئلنسان من خبلل االستمرارٌة الثقافٌة 

 فنجد أنها انعكاس طبٌعً للتنمٌة االجتماعٌة الشاملة للقٌم والعادات والتقالٌد ،والمعتقدات، واألنماط السلوكٌة.

اً أساسٌاً فً التنمٌة بتقوٌة القدرات اإلنسانٌة الخبلقة التً تدفع بالنمو االقتصادي، بمعنً أن وتلعب التنمٌة الثقافٌة دور

 أهداف النمو الشامل لمجتمع ما ,إنما تعكس تأثر ثقافة ذلك المجتمع . 

     : Sustainable Economyاستدامة االقتصاد  -3

ي مشروع وعلى المدى الطوٌل لتحقٌق نتابج اقتصادٌة عالٌة ، هً العمل على تحقٌق األرباح والمكاسب الجٌدة من أ     

فالتنمٌة المستدامة للببلد الغنٌة تعنً تخفٌض االستهبلك المبدد للطاقة ، وبالتالً التغٌٌر فً نمط االستهبلك المتبع حٌث ٌتم 

ى دراسة كل ما ٌرتبط ذلك من أصول االهتمام بعدة مواضٌع أساسٌة كاإلنشاء والمواد المستخدمة والبنٌة التحتٌة ، وتمتد إل

 وأرباح ، وتوظٌف العمالة ومستوى اإلنتاجٌة ووسابل وخدمات النقل .

وعلى البلدان الصناعٌة مسبولٌة خاصة فً قٌادة التنمٌة المستدامة ألن استهبلكها المتراكم فً الماضً من الموارد    

متناسبة فً مشكبلت التلوث العالمً ، إضافة إلى أن البلدان  الطبٌعٌة مثل الوقود االحفوري ، أسهم بدرجة كبٌرة وغٌر

الغنٌة لدٌها القدرة المالٌة والتقنٌة الستخدام تكنولوجٌا أنظف والترشٌد فً االستهبلك الكثٌف للطاقة والموارد ، أما التنمٌة 

عٌشة وللتخفٌف من أعباء الفقر ، ألن المستدامة للبلدان الفقٌرة فهً تعنى زٌادة استخدام الموارد بهدف تحسٌن مستوٌات الم

 (  .Osman Attmann 2010. p46)هناك روابط وثٌقة بٌن الفقر وتدهور البٌبة والنمو السرٌع للسكان . 

  العمارة المستدامة :

مصطلح العمارة المستدامة بشكل عام ٌضٌف للتصمٌم وعٌاً بٌبٌاً فً مجال الهندسة المعمارٌة ، وقـد تـم تأطٌر العمارة    

المستدامـة مـن جانب أكبـر مـن االستدامة ومناقشة القضاٌا الملحة اإلقتصادٌة والسٌاسٌة فً عالمنا ، فإن العمارة المستدامة 

ر البٌبٌـة السلبٌـة مـن المبانـً مـن خبلل تعزٌـز الكفاءة والترشٌد فـً استخدام الموارد والطاقـة تسعى إلى التقلٌل من اآلثا

والفضـاء والتنمٌـة، ببساطـة أكثـر فإن فكرة اإلستدامـة هً التأكـد مـن أن اإلجراءات وقراراتنا الٌوم ال تمنع الفرص 

 ( 74، ص  2007 -رأفت  )لؤلجٌال المقبلة . 

 9 المستدامالبنـاء 

ٌشكـل "مسؤولٌـة إنشـاء وإدارة بٌبـة سلٌمـة مبنٌـة عـلـى أساس الكفاءة والموارد البٌبٌة "، وتصمٌـم مبانً مستدامـة ٌهدف  

 إلى التقلٌل من تأثٌرها على البٌبة من خبلل االهتمام بكفاءة الطاقة والموارد، وٌتضمن المبادئ التالٌة9

 المتجددة .استخدام الموارد والطاقات  -

 تعزٌز البٌبة الطبٌعٌة. -

  ) ( C M Hui 2005,p5 إزالة أو تقلٌل استخدام السموم . -

 وتم تحدٌد أهداف للمبانً المستدامة وهً :

 كفاءة استخدام الموارد . .0

 تحقٌق الكفاءة فً استخدام الطاقة )بما فٌها الحد من انبعاثات الغازات الدفٌبة(  .1
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 هواء فً األماكن المغلقة والحد من الضوضاء(منع التلوث )بما فٌها جودة ال .2

 تحقٌق االنسجام مع البٌبة )بما فً ذلك التقٌٌم البٌبً( .3

 منهج متكامل )بما فً نظام اإلدارة البٌبٌة(  .4

وٌشمل البناء المستدام النظر فً كامل دورة حٌاة المبانً، واضعاً فً االعتبار نوعٌة البٌبة والجودة الفنٌة والقٌم فً 

  بل.المستق

 مفهوم التصمٌم المستدام والعمارة الخضراء : 

ٌمكن صٌاغة مفهوم التصمٌم المستدام والعمارة الخضراء على أنه منظومة التصمٌم التً تجمع بٌن تنسٌق الموقع     

والمبنى فً عبلقات منظمة ومتداخلة تعتمد على التصمٌم من خبلل التكامل مع الطبٌعة من منظور بٌبً مستغلة أقل 

تغبلل خصابص البٌبة الطبٌعٌة فً الموقع لتكوٌن منظومة معمارٌة بٌبٌة الموارد لتحقٌق أكبر استفادة ، مع اإلعتماد على اس

تهدف إلى تحقٌق اإلستدامة ، وهو بذلك ٌدمج الفراغات الداخلٌة والخارجٌة معاً فً منظومة متكاملة تتفاعل مع المحٌط 

نسٌجاً واحداً ٌندمج بشكل طبٌعً  الحٌوى مكونة فراغات متوازنة بٌبٌاً ، وفً إطار ذلك ٌشكل كل من تنسٌق الموقع والمبنى

 وحٌوي .

 التصمٌم المستدام هو : 

فلسفة تصمٌم تسعى إلى تحسٌن جودة البٌبة المبنٌة إلى أقصى حد ممكن وتقلٌل األضرار على البٌبة الطبٌعٌة إلى أقل حد    

 .  (Mclennan – 2004- p 4 ) .ممكن

والدعوة إلى أبنٌة صدٌقة للبٌبة هً دعوة للتعامل مع البٌبة بشكل أفضل من خبلل اتباع منهج تصمٌمً تكاملً تطبٌقً     

عالمً وممارسات مهنٌة واعٌة للمعماري والمصمم الداخلً ، وقد اتبع هذا المنهج تقلٌل استهبلك الطاقة والحد من استهبلك 

 اإلنشاء واالستخدام على البٌبة . المواد والموارد ، مع تقلٌل تأثٌر 

  النبات له ثبلث سمات9وٌرجع تسمٌة هذه األبنٌة باألبنٌة الخضراء أو العمارة الخضراء تشبهاً بالنبات األخضر ، حٌث أن 

 النبات ٌستفٌد استفادة كاملة من المحٌط المتواجد فٌه للحصول على متطلباته الغذابٌة . 

 غنى للبٌبة عنه . النبات ال ٌضر البٌبة بل ال   

النبات كلما ازداد عمراً ازداد طوالً فهو ال ٌخلق مكتمبلً منذ بداٌته حتى ٌصل إلى مرحلة اإلستقرار ، فهو ٌحمل صفة  

 (  Attmann – 2010. p 66االستمرار والبقاء والتواصل مع البٌبة المحٌطة به . )

ا ، وال تضر البٌبة بنفاٌاتها ، فهى تصمم بحٌث ال ٌكون لها نفاٌات وهذه الصفات تجعل األبنٌة متوابمة مع البٌبة المحٌطة به

إن أمكن ذلك مثلها كالنبات فبعد موته ٌتحلل فً التربة فٌستفاد منه نبات آخر ، أما األبنٌة المستدامة فٌمكن تدوٌر موادها 

 لبلستفادة منها فً أبنٌة جدٌدة .  

 بٌن والتكامل ما التوازن تحقق المبانً المرتفع وهذه األداء ذات والمبانً المستدامة المبانً تشمل الخضراء المبانً

 :أساسٌة عناصر ثبلثة خبلل من به المحٌطة والبٌبة االنسان

 . الموارد واستهبلك الستخدام العالٌة الكفاءة 

 .المبنى منطقة فً واالجتماعٌة والجغرافٌة والبٌبٌة المناخٌة الظروف مع فعال بشكل التعامل- 

 األجٌال على حقوق الحفاظ مع المبنى لمستخدمً الرفاهٌة وتوفٌر واإلجتماعٌة المادٌة البشرٌة االحتٌاجات تحقٌق 

 ( 10 – 11، ص  1102) الدلٌل االرشادى لؤلبنٌة الخضراء،  القادمة. 
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 ( ٌوضح مخطط لفكرة المبانً الخضراء2شكل )

 /https://www.bayt.com/ar/specialties/q  نقال عن

 

 مبادئ التصمٌم المستدام:

للوصول إلى تصمٌم مستدام ٌجب إرساء مبادئ االستدامة فً العملٌة التصمٌمٌة وتوجٌه نظر المصممٌن إلى التصمٌم 

 المستدام وأهم مبادبها هً 9  

ٌجب أن تبدأ دراسة أي تصمٌم مستدام بدراسة المكان من أجل الحٌاه فٌه دون تدمٌره ، فالتصمٌم  دراسة المكان:  

المستدام ٌساعد على تحدٌد المكان والممارسات مثل الطاقة الشمسٌة والتوجه للبناء على هذا الموقع، والحفاظ على البٌبة 

 الطبٌعٌة، والحصول على الخدمات المتاحة . 

 الربـط مـع الطبٌعـة والبٌبـة المصممـة ٌمنح الحٌـاة للمبنى ، وٌدمجه مع بٌبة تعاٌش المستخدم . التواصل مع الطبٌعة: 

فً الطبٌعة ال توجد النفاٌات، النظم الطبٌعٌة تسٌر فً الحلقات المغلقة ) اكتمال دورة الغذاء  إدراك العملٌات الطبٌعٌة: 

 ٌتم فٌها إعادة التولٌد بقدر أكبر من االستنفاذ .والطاقة ( فالعملٌات المترابطة 

األثـر السلبً على البٌبة ٌمكـن تخفٌفه من خبلل اإلستخدام المستدام وإعادة التدوٌـر وتشمل  دراسة األثر البٌئً:  

 المشاركة فً عملٌات التصمٌم اإلبداعً .

  دراسة الطبٌعة البشرٌة : 

ٌجـب ان ٌأخذ فً االعتبار مجموعة كبٌرة من الثقافات وعادات الناس الذٌن سـوف تستخدم وتعٌش فً البٌبة المبنٌة. 

(Attmann – 2010. p 55 )  

 معاٌٌر التصمٌم المستدام:

  :  Respect for siteاحترام الموقع  - 

الهدف األساسً من هذا المبدأ أن ٌطأ المبنى األرض بشكل وأسلوب ال ٌعمل على إحداث تغٌٌرات جوهرٌة فً معالم 

الموقع، ومن وجهة نظر مثالٌة ونموذجٌة أن المبنى إذا تمت إزالته أو تحرٌكه من موقعه فإن الموقع ٌعود كسابق حالته قبل 

  .(  81، ص  1112،  -) وزٌري أن ٌتم بناء المبنى علٌه 

 

 

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/2691
http://i2.wp.com/www.ecomena.org/wp-content/uploads/2013/02/Green_Building.jpg
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 : conserving energy الحفاظ على الطاقة  -  

فالمبنى ٌجـب أن ٌصمم وٌشٌد بأسلوب ٌتـم فٌه تقلٌـل االحتٌـاج للوقـود الحفري واالعتماد بصـورة أكبر على الطاقات  

الطبٌعٌة المتجددة ، كالطاقة الشمسٌة وطاقة الرٌاح ، لقد تجاهلت كثٌر من المبانً المعاصرة المناخ وعوامله فسٌطرت 

 مساكن إلى الخارج بدالً من الداخل.القشرة الزجاجٌة على مبانٌها وتوجهت ال

 : Adapting With Climateالتكٌف مع المناخ  -

ٌجـب أن ٌتكٌـف المبنى مـع المناخ وعناصـره المختلفة، ففً اللحظة التً ٌنتهً فٌها البنـاء ٌصبـح جزءاً من البٌبة كشجرة  

ناخٌـة وفً نفـس الوقـت ٌستعمـل جمٌـع الموارد أو حجر، فإذا استطـاع المبنـى أن ٌـواجـه الضغـوط والمـشكـبلت الم

) المناخٌة والطبٌعٌة المتاحة من أجل تحقٌق راحة اإلنسان داخل المبنى فٌمكن أن ٌطلق على هذا المبنى بأنه متوازن مناخٌاً 

 .( 72، ص  1112،  -وزٌري 

 Resources Minimizing Newالتقلٌل من استخـــــــــدام الموارد الجدٌـــــــــدة   - 

اختٌـار مواد البنـاء المستدامة والمنتجـات مـن خبلل تقٌٌم عدة خصابـص مثل إعادة استخدامها وإعادة تدوٌرها      

المحتوى المنخفض من الغازات الضارة المنبعثة فً الهواء، أو المنخفضة السمٌة، وارتفاع إعادة التدوٌر، والمتانة وطول 

 ) لهذه المنتجات فً تعزٌز حفظ الموارد والكفاءة، واستخدام محتوى المنتجات المعاد تدوٌرها  العمر، واإلنتاج المحلً

Mclennan – 2004- p16)  

 جودة البٌئة الداخلٌة للتصمٌم الداخلً : 

 المبنى شاغلً حاالت وصف ( إلى  Sick Building Syndrome SBSالمرٌضة ) األبنٌة متبلزمة مصطلح ٌشٌر

 سبب أو مرض تحدٌد إمكانٌة دون المبنى، قضاؤه داخل ٌتم الذي بالوقت المرتبطة السٌبة الصحٌة اآلثار من ٌعانوه وما

 إلى 1984 عام (World Health Organization : WHO ) العالمٌة الصحة تقرٌر لمنظمة معٌن لذلك  وقد أشار

 Air)الهواءالداخلً نوعٌة بسوء ٌتعلق العالم أنحاء فً جمٌع الجدٌدة المبانً تشكٌل شكاوى موضوع من ٪ 30 أن

Quality)  فً األماكن  (  المغلقةEPA- 2001, p.20 ) 

المرتبطة  األعراض من المبنى شاغلوا ماٌلً حٌث ٌشكو (SBS) المرٌضة أعراض األبنٌة  ظاهرة مؤشرات وتشمل

 الربو والحساسٌة و العٌن أو األنف أو الحلق جتهٌ و الصداع المثال سبٌل وعلى ، بالراحة باالجهاد والتعب وعدم الشعور

 ٌشعر إذ ،العصبً  الجهاز التركٌز ، باالضافة الى اضطراربات فً صعوبة و، ، الدوخة الجلد وجفاف الجاف والسعال

أو  السبب تحدٌد ٌتم أن دون ، المبنى والتواجد فً األماكن الطبٌعٌة من مغادرة فترة بسٌطة بعد بالتحسن المشتكٌن معظم

 أنحاء جمٌع فً واسع نطاق ٌكون على قد محددة من المبنى أو من التواجد فً غرفة الشكوى  تكون وقد ، المرض تحدٌد

 ( Sassi P , 2006-  p.112 .المبنى)

 المرٌضة : أسباب أعراض األبنٌة

 لؤلبنٌة الفٌزٌابٌة بالخصابص المتعلقة الراحة كثٌراً مع عوامل (SBS ) المرٌضة أعراض األبنٌة ظاهرة أسباب تتداخل

الكهرباء الساكنة ) االلكتروستاتٌك ( والموجات  نسبة ، CO2 الكربون أكسٌد ثانً نسبة ، بنوعٌة الهواء المتمثلة

 (p 69  Lee, T. G. et al., 2006 -الحرارة ) ودرجات الرطوبة الكهرومغناطٌسٌة وارتفاع نسبة

 وتعدgreen design األخضر ولمعالجة هذه الظاهرة ٌجب التوجه نحو التصمٌم البٌبً المستدام والمعروف بالتصمٌم 

 وذلك أبعد، خطوة البناء األخضر والحفاظ على البٌبة ، و حركة االنسان لئلهتمام بصحة كحلول والتوجهات المفاهٌم هذه
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 األخضر وجودة البٌبة الداخلٌة البناء بٌن التداخل على تؤكد تجددة ، بلالطاقة الطبٌعٌة الم استخدام فقط التعزز ألنها

  .االنسان وصحة

سواء فً  البٌبٌة الصحة والسبلمة لضمان الموجودة تلك تصمٌم إعادة أو المبانً تخطٌط وإنشاء مؤشرات تقدم فهً

 السكنٌة أو المبانً العامة ، و من أهم هذه المؤشرات 9  المبانً

 البناء :  موقع 

 االنبعاثات الضارة عن للبعد (الربٌسٌة  وطرق المرور الصناعٌة المناطق بعٌداً عن السكنٌة ٌفضل تصمٌم وتنفٌذ المبانً

 المسطحات ومترابطة مع وبطرٌقة متداخلة الكثافة منخفضة مفتوحة مواقع فً المبانً والضوضاء ( وٌجب تنفٌذ

 .الطبٌعة متوافق مع حتى ٌكون البناء  اإلمكان قدر المحٌطة للبٌبة الطبٌعً التوازن مع كافٌة ، والتداخل بصورة الخضراء

 الهواء : نوعٌة -

 .الطبٌعٌة بالتهوٌة ومعادلته الهواء الملوث تنقٌة خبلل من المغلقة األماكن فً جٌدة هواء نوعٌة تعزٌز -

  .غازات ضارة وسامةألي  إنبعاثات دون محاٌدة أو طٌبة برابحة المبنى ٌتمتع أن ٌجب -

 باستخدام المواد العازلة للرطوبة الطبٌعٌة . وذلك الداخلٌة الرطوبة تنظٌم ٌجب -

 المطلوب للحٌز الداخلً باستخدام المواد العازلة للحرارة . الحراري التوازن على الحفاظ الضروري من -

 .المستخدم براحة الداخلٌة متعلقة واألسطح الغرفة حرارة درجة تكون أن مراعاة التهٌبة الحرارٌة فٌجب -

 

% من وقتنا فً الحٌز الداخلً ، وتلك النسبة المبوٌة تزداد أثناء الشتاء. لذا تأثٌر التلوث  71معظمنا ٌقضً على األقل 

 (home plans .com WWW.Healthy. ) للهواء الداخلً ٌكون أكثر 

بٌنما نحن عادة نعتبر تلوث الهواء ظاهرة للهواء الخارجً ، وجدت وكالة الحماٌة البٌبٌة أن نوعٌة الهواء الداخلً فً 

من تلوث الهواء الخارجً . و فً  –مرة  011وٌمكن أن تكون أسوأ أكثر من  -أغلب األحٌان أسوأ خمس مرات 

% من المبانً لها نوعٌة هواء  21حة العالمٌة بأّن بحدود منتصف الثمانٌنات من القرن الماضً ، قّررت منظمة الص

ٌّبة عالمٌاً، وٌسبب المرض لقاطنٌه وهو ما ٌدعى أعراض المبانً المرٌضة   "   Sick Buildingداخلً ضارة وس

Syndrome (SBS)   

والذي ٌسّبب الحساسٌة  فً العدٌد من المبانً ٌوجد هواء سٌا فً أغلب األحٌان نتٌجة وجود الفطرٌات والبكتٌرٌا،    

ونوبات الربو. باإلضافة إلى هذه األخطار الحٌوٌة، توجد مواد إنشابٌة مختلفة، للتشطٌب والنهو، واألثاث، وأجهزة 

المكتب، وأنظمة التدفبة ، تستطٌع خلق هواء ملوث وضار وساّم فً الحٌز الداخلً ، بعض الدهانات وأنواع األثاث داخل 

، بنزٌن formaldehyde , trichloroethylene ازات ومرّكبات عضوٌة ضارة مثل األبنٌة ٌنبعث منها غ

 ( 11، ص  1110 –) محروس .  و المدافا والمواقد تبعث غاز أّول أكسٌد الكربون.  tolueneو

 هنا بعض أمثلة المواد والمنتجات التً تعتبر بمثابة مصادر أساسٌة لتلوث الهواء الداخلً للمسكن : 

 نشابٌة 9 منتجات الخشب الصناعً المعالجة والتً ٌدخل فً تركٌبها الفورمالدهاٌد  ، والمواد البلصقة .المواد اإل -

 الطبلء9 للحوابط والتغطٌة بالسجاد الصناعً .  -

 األثاث 9 دهانات األثاث وأنسجة التنجٌد الغٌر مطابقة للمواصفات . -

 أجهزة مكتب 9 ماكٌنات التصوٌر ، طابعات، أجهزة فاكس . -

 المنتجات المنزلٌة 9 منّظفات، مبٌدات حشرات، معّطرات هواء . -

http://www.healthy/
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فً حال التهوٌة الجٌدة والنسب المسموح بها عالمٌاً لهذه الغازات ال ٌكون هواء المسكن مؤدي للمرض . ولكن أزمة 

معدل التهوٌة . بٌنما هذا الطاقة فً السبعٌنات أدت إلى بناء المبانً المغلقة بالنوافذ المحكمة الغلق ، مما أدى إلى نقص فً 

ساعد على حفظ الطاقة، ولكن ساهم فً مشاكل نوعٌة الهواء الداخلً والموجودة حتى اآلن و بالرغم من وجود معاٌٌر 

 www.epa للتهوٌة إال أن نوعٌة الهواء فً البٌت أو المدرسة أو المكتب قد تكون غٌر صحٌة وتسبب المرض .

.gov.com 12/ 8 / 2017 
 

 وفٌما ٌلً بعض المالحظات التً تساعد على تنقٌة الهواء الداخلً : 

 فتح النوافذ من وقت آلخر لٌتدّفق بعض الهواء الخارجً خبلل الغرف .  -

عند استعمال طبلء الحوابط أو األثاث أو منتجات كٌماوٌة، أو شراء أثاث جدٌد فً المسكن ، ضرورة تهوٌة الغرف  -

 لمدة ٌوم أو ٌومٌن على األقل قبل اإلقامة فٌه . 

والطبلءات والدهانات  formaldehydeعند شراء أي أثاث جدٌد ٌجب اختٌار أخشاب خالٌة من الفورمالدهاٌد  -

   ( . Sydney- 1996 , P.165)( . VOCأو األخشاب تكون خالٌة من المذٌبات العضوٌة )للحوابط 

 ٌفضل أن تكون أجهزة المكتب ، مثل ماكٌنات التصوٌر والطابعات، بعٌدة عن المسكن . -

 التقلٌل من استعمال منتجات التنظٌف الكٌمٌابٌة، معّطرات هواء، مبٌدات حشرات ومنتجات كٌماوٌة أخرى.  -

الذهبً، الذي ٌمتّص أّول أكسٌد الكربون   pothos Goldenو فٌلودندروناالهتمام بوجود نباتات الزٌنة ، مثل نبات  -

 من الهواء .  formaldehydeوانبعاث الفورمالدهاٌد 

    
 Golden( ٌوضح بعض نباتات الزٌنة التً لدٌها القدرة على امتصاص غاز الفورمالدهاٌد والبنزٌن وهم من الٌمٌن الجولدن  3شكل )

Pothos  ، الكرٌزانثممChrysanthemum   جٌربٌرا دٌساي ،Gerbera Daisy ، فٌلودندرونPhilodendron 

 خامات التصمٌم الداخلً المستدامة :

الختٌار الخامات المستخدمة فً األبنٌة المستدامة ) المتوافقة بٌبٌاً (، واالختٌار ال ٌقتصر على خامات  هناك مجال واسع

اإلنشاء بل ٌتضمن اختٌار خامات اإلنشاء واإلكساء الخارجً والداخلً والتجهٌزات والمعدات الممكن استخدامها إلقامة 

 البنـاء .

9 البحث والتقٌٌم واالختٌار ، وتتم بداٌة دراسة الخامات واألدوات  ربٌسٌة هًبثبلث مراحل وتمر مرحلة اختٌار الخامات 

المحلٌة المتوفرة أو الممكن الحصول علٌها ثم دراسة هذه الخامات وتقٌٌم أثرها على البٌبة و صحة اإلنسان ومن ثم اختٌار 

 ( 271، ص 1114 -) بحبوح  المبلبم منها الستخدامه .
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 المواد تحقٌق األهداف األربعة الرئٌسٌة التالٌة :وٌجب على جمٌع 

 االستخدام الفعال للمصادر والموارد .  -0

 ضمان بٌبة صحٌة .  -1

 االستخدام الفعال للطاقة . -2

 . الترشٌد فً استخدام الموارد -3

 

 

( ٌوضح األهداف األربعة الرئٌسٌة 4شكل ) 

 لخامات التصمٌم الداخلً المستدامة

 

 

 

والمنتجة من مكونات طبٌعٌة  الخامات الحدٌثة المستخدمة فً مجال التصمٌم الداخلً واألثاثوفٌما ٌلً دراسة بعض 

للوصول إلى التصمٌم الداخلً المستدام والحفاظ على جودة البٌبة الداخلٌة ولكً ال ٌكون لها أي تأثٌر ضار بالبٌبة أو 

 صحة اإلنسان 9 

 

 أوالً : األرضٌات : 

للرطوبة مصنعة من خامات نباتٌة وهً مواد آمنة ولٌس لها تأثٌر سٌا على البٌبة وهً استخدام مواد طبٌعٌة عازلة  -0

 تستخدم كغطاء واقً مثل العزل بالكتان وألٌاف القطن الطبٌعً .

 استخدم أرضٌات الخشب الطبٌعً مثل البلوط واألرو والزان والبامبو واستخدام الشمع الطبٌعً لتلمٌعه . -1

 طبٌعً .استخدام الحجر والرخام ال -2

 استخدام مواد الصقة غٌر سامة وطبٌعٌة للصق األرضٌات . -3

المصنع من من بودرة الخشب والفلٌن والغبار الكلسً  Natural Linoleumاستخدام مشمع األرضٌة الطبٌعى  -4

، وجمٌع هذه المكونات تم   Natural Colorantsوراتٌنج صنوبري ) من أشجار الصنوبر ( ، ومواد ملونة طبٌعٌة 

طها بزٌت الكتان وتم تدعٌمه من أسفل بطبقة من نبات الجوت ، وهو بعد مرور الوقت وعند الرغبة فً التخلص منه خل

 ٌقطع وٌتحول إلى السماد العضوي دون أي أثر سٌا على البٌبة .

    

ه للبري والتآكل  مع توضٌح ألوانه ( توضح استخدام مشمع األرضٌة الطبٌعً فً األماكن العامة مما ٌدل على قوة تحمله ومقاومت5شكل )

وتؤثٌراته المختلفة ، وإمكانٌة عمل تصمٌمات مختلفة به فهو خامة ذات متانة عالٌة وتقاوم الحرٌق وتعٌق سرٌان اللهب ، ومضاّدة 

  industries.com -www.Forbo. لون 100بؤكثر من  للجراثٌم،ومتوفرة

 

http://www.forbo-/
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استخدام سجاد مصنوع من خامات وألٌاف  طبٌعٌة مثل الصوف أو البدٌل الطبٌعً من نبات السٌزال وبعض األعشاب  -5

البحرٌة واللٌف الهندي ، وٌتمٌز بأنه خامة تمتص الصوت وتستطٌع تقلٌل مستوٌات الضوضاء ، ولٌس لها أي انبعاثات 

   home plans www.Healthy.  بالبٌبة ، فهً تعمل على وجود هواء داخلً أنظف ضارة

    

 فً األماكن العامةالسجاد المصنع من ألٌاف طبٌعٌة من نبات السٌزال لتكسٌة األرضٌات  وضح استخدام( 6ٌشكل ) 

 ألوانه وتؤثٌراته المختلفة ، وإمكانٌة التصمٌم بهكاالستقبال والمكاتب اإلدارٌة مما ٌدل على قوة تحمله ومقاومته للبري والتآكل  مع توضٌح 

 

 وٌراعى تطبٌق اآلتً 9 ثانٌاً : معالجة الحوائط : 

استخدام دهانات أساسها الماء والمواد الطبٌعٌة وهً غٌر ضارة بالبٌبة ، وخضعت الختبارات بٌبٌة متعددة ،  -0

( فهً غٌر سامة ، و خالٌة من األسٌتون واألمونٌا والسٌلٌكا   VOC)لمستوٌات االنبعاث للمركبات العضوٌة المتطاٌرة

 VOC  Volatile Organicوالفورمالدهاٌد وغٌرهم ، وال ٌنبعث عنها أي مركبات عضوٌة متطاٌرة 

Compounds  

 عدم استخدام الورنٌش ودهان التأسٌس المكون من أصماغ صناعٌة . -1

طبٌعٌة ، وهذه األلٌاف استخرجت من نبات السٌزال وجففت ثم استخدام ورق الحابط الطبٌعً المصنع من ألٌاف  -2

 Wallصبغت بأصباغ طبٌعٌة ثم تم غزلها ، وهو نبات متٌن جداً ، و ٌستخدم لتكسٌة الحوابط الداخلٌة كورق حابط 

Covering  . وهو سهل التنظٌف وال ٌحتاج لصٌانة وٌخفض الضوضاء ،www.buildingforhealth.com   

   

       

 فً تكسٌة الحوائط بتصمٌمات ومالمس وألوان مختلفة Covering Wall Naturalاستخدام ورق الحائط الطبٌعً ( ٌوضح 7شكل )

 

http://www.healthy/
mailto:contactus@buildingforhealth.com
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 Covering Wall Natural( ٌوضح عٌنات مختلفة فً األلوان والملمس لورق الحائط الطبٌعً   8شكل )

 

 وٌراعى تطبٌق اآلتً 9  ثالثاً : األثاث والتنجٌد :

 صناعة األثاث من األخشاب الطبٌعٌة مثل األرو والزان والبامبو واألخشاب الصناعٌة الخالٌة من الفورمالدهاٌد . 

 دهان األخشاب بالبلكٌهات الغٌر ضارة .  

 . VOCأي مركبات عضوٌة متطاٌرة  استخدام األثاث الخالً من انبعاث 

 استخدام الصلب الغٌر قابل للصدأ . 

فهً تفً بكل المتطلبات التصمٌمٌة والجمالٌة والصحٌة ، ولها  صناعة نسٌج تنجٌد األثاث والساتر من مواد طبٌعٌة 

 مثل الصوف والقطن والكتان وأٌضاً استخدام نسٌج غٌر معالج بمواد كٌمٌابٌة فً األصباغ  قدرة عالٌة على التكٌف مع المناخ

www.buildingforhealth.com   

فً تصنٌع األثاث البامبو لما ٌتمتع به من ممٌزات أهمها أنه من  Bambooاستخدام الغاب الفارسً ) البامبـو (  

، والمواد البلصقة  VOCالخامات المبلبمة للبٌبة ، فهو ٌنتج أثاث خالً من الفورمالدهاٌد والمركبات العضوٌة المتطاٌرة 

 ( www bamboohardwoods.com.) الموجودة به كلها مواد الصقة طبٌعٌة من األعشاب

ٌة وراتٌنجات مصنعة من ٌتمتع بجمال األلٌاف الخشبٌة مضاف إلٌها مركبات طبٌع Bambooالبامبو فاألثاث المصنع من 

 عباد الشمس ، وٌتم دهانها النهابً بدهانات مابٌة لٌس لها أضرار علً البٌبة .

  

( لبعض الكراسً التً تم تنفٌذها من هٌكل من خشب الخٌزران ثم تمت تكسٌتها بشرائح من الخٌزران بعد تقشٌره وتقطٌعه إلى  9شكل )

 ( www. bamboohardwoods.comشرائح رفٌعة تقبل الثنً . )

 

mailto:contactus@buildingforhealth.com
mailto:contactus@buildingforhealth.com
http://torgoman.masrawy.com/scripts/ata/urltrs.dll?lang=arb&options=abbr&options=translit&ataTheme=0&atastate=1&urlTarget=http://www.bamboohardwoods.com
http://torgoman.masrawy.com/scripts/ata/urltrs.dll?lang=arb&options=abbr&options=translit&ataTheme=0&atastate=1&urlTarget=http://www.bamboohardwoods.com
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 Bamboo االطار الخارجً من الخشب الطبٌعً والحشوات من خشب البامبو ( لوحدة تخزٌن وقاطوع تم تنفٌذهم10شكل ) 

(www.americanbamboo.org ) 

                    

 ( www.americanbamboo.orgتم تنفٌذها من هٌكل معدنً مع شرائح رقٌقة من خشب الخٌزران  )( لوحدات إضاءة 11شكل )

 

 النتائج : 

أثبتت نتابج الدراسات التً أجرتها وكالة حماٌة البٌبة األمرٌكٌة مؤخراً أن مستوٌات تركٌز معظم الملوثات داخل  

 .المبانً ، غالباً ما تكون أعلى بحوالً الضعف إلى خمسة أضعاف مستوٌات تركٌزها فً الهواء الخارجً 

ٌاً بمواد شدٌدة السمٌة ، واألرضٌات المستحدثة من من أهم مصادر تلوث الهواء الداخلً األخشاب التً تعالج كٌماو 

السامة ، و الدهانات والمواد البلصقة الصناعٌة ، التً تحتوي على  P.V.Cأنواع السجاد والموكٌت وٌدخل فٌها مادة 

 مواد ذات أبخرة سامة حٌث تؤثر سلباً على الجلد والجهاز التنفسً لئلنسان .

بالبٌبة ، فهً تعمل على  ، ولٌس لها أي انبعاثات ضارةعة من ألٌاف نباتٌة آمن استخدام الخامات الطبٌعٌة والمصن 

   . دون أي أثر سٌا على البٌبةوجود هواء داخلً أنظف ، وهً خامات ٌمكن تدوٌرها 

ضرورة وجود نباتات الزٌنة ، والتً تمتص أول أكسٌد الكربون والفورمالدهاٌد والمركبات العضوٌة  

 الهواء الداخلً .المتطاٌرة من 

البٌبة الداخلٌة للتصمٌم ٌتطلب التصمٌم الداخلً المستدام اإلستجابة والتوافق مع البٌبة ، وهو بذلك ٌحقق جودة  

 .الداخلً

http://www.americanbamboo.org/
http://www.americanbamboo.org/
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 التوصٌات :

تهٌبة البٌبة المناسبة التً تمكن أفراد المجتمع من االستفادة من التصمٌم الداخلً واألثاث المستدام وتسهٌل إنشاء  

وروابط لتشجٌع المبادالت والتفاعبلت بٌن األطراف الفاعلة فى مجال التصمٌم الداخلى من أجل انتشار الوعً شبكات 

 بالتنمٌه المستدامة .

أهمٌة دراسة المداخل والرؤى الجدٌدة الحداث تنمٌة بمجال التصمٌم الداخلً واألثاث ، وهو ما ٌعنى أهمٌة تشجٌع  

 ستدام كتوجه ربٌسً للتصمٌم الداخلً .االهتمام باالستدامة والتصمٌم الم

التوصٌة بأهمٌة الدراسات العلمٌة المتخصصة الدقٌقة فً مجال جودة البٌبة الداخلٌة والخامات الحدٌثة والتً ٌنتشر  

 استخدامها العشوابً فً األسواق المحلٌة من حٌث أثرها الصحً والبٌبً فً محاولة لتبلفى اآلثار الضارة الناتجة عنها .
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