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ABASTRACT 
The construction of sustainable stadiums has become a global trend at present for its significant 
role in reducing energy and resource consumption, reducing building and operating costs, 
conserving the environment by reducing carbon emissions, creating a sense of space, 
encouraging social interaction and providing comfort, comfort and safety for users compared to 
traditional stadiums. In the period from 2006-2013 to 40%, which can be increased as a result of 
the interest and support of the International Federation of Football (FIFA) in supporting and 
spreading the concept of sustainability in the field of building stadiums football starting from 
the events of the Cup World 2006. states are competing in the application of sustainability in 
stadium buildings as one of the main features of modern and future stadiums, However, 
Egyptian stadiums are far from achieving this concept and are still traditional in their design, 
construction and operation. No Egyptian stadium has ever been certified by international 
systems such as LEED and BREEAM, which requires a sustainable assessment guide to 
develop existing local stadiums and build new stadiums to become sustainable.. 
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  ١أستدامة أستادات كرة القدم المصریة تقییم دلیل 
  

  

                ٢كریم محروس علىو  ١ نسرین فتحى عبدالسالم
  جامعة حلوان -ھندسة المطریة  ١

  األكادیمیة الحدیثة للھندسة والتكنولوجیا    ٢  
  الملخص

الكبیر فى خفض أستھالك الطاقة والموارد أصبح بناء األستادات المستدامة توجھا عالمیا فى الوقت الحالى  لدورھا 
وتقلیل تكالیف البناء والتشغیل والحفاظ على البیئة بتقلیل األنبعاثات الكربونیة، بجانب دورھا فى خلق األحساس 
بالمكان وتشجیع التفاعل األجتماعى وتحقیق الراحة والرفاھیة والسالمة للمستخدمین مقارنة باألستادات التقلیدیة، 

وھى نسبة قابلة للزیادة % ٤٠م إلى  ٢٠١٣-٢٠٠٦بة األستادات المستدامة فى العالم فى الفترة مابین وتصل نس
فى دعم ونشر مفھوم األستدامة فى مجال بناء أستادات كرة )  الفیفا(نتیجة أھتمام ودعم األتحاد الدولى لكرة القدم 

  .م٢٠٠٦دءا من فعالیات كاس العالم القدم ب

                                                           
  ". منھج تطبیقى مستدام إلنشاء وتطویر األستادات فى مصر"ت الحصول على درجة الدكتوراه ،بحث للنشر  من متطلبا 1 
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تطبیق األستدامة فى مبانى األستادات كأحد السمات األساسیة لألستادات الحدیثة والمستقبلیة، سابق الدول فى توت
ورغم أھمیة األمر األ أن األستادات المصریة  بعیدة عن تحقیق ھذا المفھوم ومازالت تقلیدیة فى تصمیمھا وبناءھا 

أإل أستاد مصرى على شھادة استدامة من قبل النظم ا  ، LEED,BREEAMلعالمیة مثل وتشغیلھا ولم یحصل 
  .وھو مایتطلب عمل دلیل تقییم أستدامة  لتطویر األستادات المحلیة القائمة وبناء األستادات الجدیدة لتصبح مستدامة

  
  خفض أستھالك الطاقة-األستادات المحلیة تقلیدیة -ستدامة أ  تقییم دلیل- األستادات المستدامة:الدالة الكلمات

  . الفیفاأھتمام  -تطویر األستادات القائمة - الیف البناء والتشغیلتقلیل تك-والموارد
  
   قدمةم

نھا تھتم العمارة المستدامة ھو مصطلح عام یصف تقنیات التصمیم الواعى بیئیا فى مجال الھندسة المعماریة، أل
سجام مع الطبیعة المحیطة نبتصمیم المبانى بأسلوب یحترم البیئة ویقلل تأثیرات اإلنشاء واألستعمال علیھا ویحقق األ

مع األخذ فى األعتبار ترشید أستھالك الطاقة والمواد والموارد، ویعتبر ھذا األتجاه توجھا عالمیا لجمیع المجاالت 
) الیویفا(واألتحاد األوربى لكرة القدم ) الفیفا( فى الوقت المعاصر لھذا یھتم المختصین مثل األتحاد الدولى لكرة القدم

  .نشاء األستادات تبعا لمعاییر ھذا األتجاهأوأیضا بتصمیم 
نظم تقییم المبانى الخضراء  بھدف ضمان مطابقة المبانى لمتطلبات  ونتیجة أھمیة أتجاه العمارة المستدامة تم عمل

األستدامة  ومساعدة المصممین على التصمیم المستدام من خالل منھج متضمن مبادئ األستدامة األساسیة وآلیات 
 ىداة لتقییم المبانى والتأكد من تحقیقھا للحد األدنى من تلك المتطلبات والتى على أساسھا یتم منح المبانأكتطبیقھا 

، وعلى الرغم من وجود الكثیر من نظم تقییم المبانى الخضراء على مستوى ستدامةاألشھادات معبرة عن درجة 
 أصدارات خاصة بتقییم أستدامة المبانى السكنیة  مثلصدارات متخصصة تستھدف األھتمام  بمبانى بعینھاأالعالم ب

یر ی تتناول معاة تأھیلیةبل یوجد أنظم،  القدم وحدھاةستادات كرأ ال یوجد نظام تقییم خاص بوالتجاریة واألداریة
 ستادات كاس العالمألتقییم  )  (RUSO ى الروسخضرستادات  مثل المعیار األ باألةالتصمیم والتشغیل الخاص

 رغم أھمیة األستادات (LEED,BREAM) ة من نظم التقییم المعروفةستدام للحصول علي شھادات األھیلھاتأل 
كمبانى  مؤثرة فى البیئة والمجتمع المحیط  ومجال خصب لضخ األستثمارات الضخمة ولیس مجرد مبنى لمزاولة 

   .نشاط ریاضى فقط
   المشكلة البحثیة

الف مقعد  یستھلك فعلیا ٥٥سعتھ  أستاد متوسط  متعدد األستخدام(قة یعتبر األستاد التقلیدى مستھلك عالى للطا -
یتطلب األستاد الواحد  مساحة ( ، والموارد الطبیعیة مثل  األرض )األف میجاوات من الطاقة سنویا ١٠أكثر من 
الموقع خالفا للمسطح المطلوب للمدرجات و) م٨٥ Xم١٢٥(نشاء أرض اللعب القانونیة  أل فدان فقط ٢.٥أجمالیة 

 ملیون جالون میاه سنویا طبقا لحجم ٥١- ١٤نسبة األستھالك تتراوح بین (المیاه ، و)العام طبقا لحجم األستاد
ضافة إلى كونھ منتج لكم ھائل للنفایات واألنبعاثات الكربونیة الملوثة للبیئة ، ومواد البناء والتشطیب  باأل)األستاد

طن ١١١٠نبعاثات كربونیة تقدر أالف مقعد أنتج  كمیة ٤٢  سعة Royal Pavoking)(أستاد رویال بافوكینج (
والتى تتطلب تطبیق األستدامة بما یتناسب مع المستجدات  ،)الیات كاس العالم بجنوب افریقیا أیام فى فع٦خالل 

یئة نشاء أو التشغیل من أجل  الحفاظ على الموارد الطبیعیة وحمایة البالعالمیة سواء فى مرحلة التصمیم واأل
  .مع الذى یتواجد بھ مبنى األستادوالمجت

نھا شأن باقى المبانى وھو مایتفتقد للتقییم الشامل أعالمیا یتم تقییمھا طبقا ألصدارات غیر متخصصة شاألستادات -
 عناصر مبنى  األستاد عن أى مبنى أخر وأھمیة تقییم جوده التشغیل  ومدى مطابقة ختالفأل والدقیق لألستادات

ألشتراطات الفیفا وھى نقطة مؤثرة بشكل كبیر على جودة اللعب والمشاھدة و تقییم  جودة النظام األنشائى األستاد 
ھمیتھا الكبیرة فى مبانى األستادات التى تتمیز بالضخامة وتقییم التعامل مع مخلفات التشغیل كون األستادات من أل

مة المجتمع  رغم أھمیة  تحقیق ذلك فى مبانى األستادات  المبانى المنتجة بكمیات ضخمة، واألھتمام بأستراتیجات خد
  )  تعزیز الموارد المالیة(وتحویلھا لمبانى خدمیة تدر دخال لتعویض نفقات البناء والتشغیل 

ة لتقییم أستدامة األستادات المحلیة أو حصول أى أستاد ی، أما على الصعید المحلى فال یوجد أى دراسات تحلیل 
    .م٢٠٣٠رغم أھتمام الدولة بتحقیق األستدامة الشاملة بحلول  أستدامة عالمیة، محلى على شھادة 

    فرضیة البحث
نھ من خالل الوصول إلى دلیل أستدامة ریاضیة  یمكن تحقیق التقییم الدقیق لدرجة أستدامة األستادات المحلیة أ 

 على نھج األستدامة بما یحقق المنافع القائمة وسھولة تحدید أوجھ القصور بھا وتصمیم األستادات المستقبلیة
  .األجتماعیة واألقتصادیة والبیئیة المطلوبة

  ھدف البحث
  . یالئم تطبیقھ الوضع المحلىستدامة األستادات المحلیة القائمة والمستقبلیةأبناء دلیل أستدامة متخصص فى تقییم 
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  منھجیة البحث
 ثم تقییم صالحیة جساسیة مرحلة بناء الدلیل ثم تصمیم النموذ ثالث مراحل أعلى تعتمد منھجیة بناء الدلیل المقترح

على أن تكون مصادر البیانات المطلوبة لتقییم أستدامة األستادات من خالل المصادر )١(شكل  الدلیل لألستخدام
  :التالیة

    .نتائج الدراسة النظریة والمتمثلة فى كیفیة تصمیم أستاد مستدام-
 .الفیفا الخاص بالمتطلبات والتوصیات الفنیة ألستادات كرة القدم األصدار الخامس من دلیل -
 .التطبیقات المستنتجة من تحلیل األستادات  العالمیة المستدامة -
  . العناصر و تقییمھاةمالئمى معدالت التقییم للنظم ومدو ةالتاھیلیة نظمتحلیل نظم األستدامة العالمیة ومعاییر األ-

                     
  منھجیة بناء الدلیل) ١(شكل   

  الباحث:المصدر 
 آلیة تصمیم أستاد مستدام: الدراسة النظریة:أوال  -١

تصنف األستدامة المطبقة فى بناء األستادات إلى نوعیین أساسیین، النوع األول یسمى بأستدامة التصمیم العمرانى 
ة كونھا موارد غیر محدودة، النوع الثانى ستخدام الفعال لألراضى الحضریة وموارد البنیة التحتیالتى تعنى األ

یسمى بأستدامة المبنى نفسھ والتى تعنى األدارة المسؤولة لبیئة داخلیة صحیة بنیت على كفاءة  أستخدام الموارد 
  .وقواعد التصمیم األیكولوجى

  أستدامة التصمیم العمرانى  - أ
 مراعاة  المتطلبات التصمیمیة  الخاصة بأختیار یتطلب تحقیق األستدامة فى التصمیم العمرانى لموقع األستاد یتطلب

جودة / توافر الخدمات / موقع ممیز بصریا / متطلبات األمن والسالمة / مراعاة متطلبات األستاد (الموقع المناسب 
استخدام / دعم مسارات الحركة البدیلة/ تعدد طرق الوصول ( وكفاءة النقل والمواصالت، /..)البنیة التحتیة 

التخطیط / أختیار عناصر التنسیق المناسبة ( والتنسیق المستدام للموقع العام لألستاد   /..)ت الخضراءالمركبا
مراعاة القیم وثقافة  تأكید الھویة(ومراعاة متطلبات المجتمع والمستخدمین ،)١(شكل ) /.المناسب للموقع العام

  /..). ددیة األستخدامتع/مراعاة خصائص الموقع المحیط /)٢( شكل   فى التصمیمالمجتمع

  
             أقتباس فكرة الواجھة من سیقان نخیل البلح أستاد ھزاع)٢(شكل     وقع العام  للمالتخطیط المناسبأسكتش مدعم بمثال لتوضیح كیفیة): ١(شكل

33p,Stadia",Ben Vickery& SheaardRod , Geriant johnالمصدر               : com.keepersschoolgroningen://https  
  ب أستدامة مبنى األستاد

/ مراعاة متطلبات الفیفا(   یتطلب تحقیق األستدامة فى مبنى األستاد ثمانیة عناصر أساسیة متمثلة فى جودة التشغیل
/ جودة الھواء الداخلى ( المناخ الداخلى ودة وج)  مراعاة متطلبات ذوى األحتیاجات الخاصة/ جودة نظم التشغیل
تقنیات حدیثة / التصمیم البیئى  (  وترشید أستھالك الطاقة) الراحة المناخیة/ الراحة السمعیة/ الراحة البصریة 

أستخدام أجھزة صحیة  موفرة  (  وترشید أستخدام المیاه)  /..األعتماد على مصدر متجدد للطاقة/ موفرة للطاقة 
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 وترشید أستخدام ،)٣( شكل /..)جودة التوصیالت الصحیة / تدویر المیاه الرمادیة/ أستغالل میاه األمطار / للمیاه
 وأدارة /.. )أسلوب البناء المستدام/ جودة التصمیم / )٤( شكل أستخدام مواد مستدامة (مواد البناء والتشطیب

  .ضافة إلى األبتكارواألدارة باأل ) الحد من مخلفات البناء/ الحد من مخلفات التشغیل (المخلفات 

  
، وعلى الیسار قطاع فى  یوضح أبرز تطبیقات األستدامة المستخدمةعلى الیمین  منظور فى أستاد أمستردام أرینا) ٣(شكل

  . فى األستادمدرجات أستاد برازیلیا یوضح تطبیقات ترشید المیاه والطاقة 
 com .Archdaily.WWW: المصدر

  
 أمثلة للمواد المستدامة المستخدمة فى بناء وتشطیب األستادات المستدامة العالمیة ) ٤(شكل

   ومجمعة من قبل الباحث com.www.Archdaily:المصدر
  الدارسة التحلیلیة  : ثانیا 

  .لنتائج الداراسة النظریةطبقا  )٥(شكل ) رسیدس بینزاستاد م(تحلیل أستاد عالمى مستدام -أ
   :التعریف بالمشروع •

  . HOK:المصمم المعمارى/م ٢٠١٧: سنة التشغیل / الف مقعد٨٣:السعة/  أمریكا –تالنتا أ:الموقع 
 . LEED Platinumحاصل على:  درجة األستدامة

   تحلیل أستدامة األستاد •
                                                ).٦(ل شكآلیات تحقیق األستدامة العمرانیة  §
ü  أختیار موقع ممیز بصریا على ـأحد محاور الطرق الرئیسیة فى مدینة أتالنیا بعیدا عن المناطق المزدحمة

 .والسكنیة
ü  سیارة كھربائیة٤٨عمل محطات شحن لعدد ، لیھ بوسائل  النقل المختلفةإأختیار موقع سھل الوصول . 
ü كرة قدم أمریكیة/كرة القدم( الریاضى ىیتمیز بالسقف المتحرك وتعدد األستخدامات سواء على المستوستاد األ(  ،

 .أو أقامة الحفالت الموسیقیة والترفیھیة فى أى وقت من السنة وتحت أى ظروف
ü  حتیاجات االستاد أأمكانیة تغذیة شبكة الكھرباء العمومیة بفائض الكھرباء المتولدة والزائدة عن. 
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  صور مجمعة توضح األستدامة العمرانیة) ٦(كلسیدس بینز                       شأستاد مر) ٥(شكل
              www.archadily.com:                  المصدرwww.archdaily.com:المصدر      
 آلیات تحقیق أستدامة المبنى  §
ü طات األتحاد الدولى  وتتوافر فیھ أحدث نظم التشغیل التى تحقق تصمیم األستاد طبقا لألشترا :جوده التشغیل

 . للمستخدمینةمتطلبات األمن والسالمة والراحة والترفی
ü األضاءة / التسخین/ التبرید (ستاد بشكل أساسى على نظم التشغیل المتطورة أعتماد األ :جودة المناخ الداخلى

ن یتسبب فى تعطیل الفعالیات أفى ظل امكانیة غلق السقف فى حالة الطوارئ دون ) نظم الصوت / الصناعیة 
 .)٧( شكلالریاضیة

ü أستخدام أحدث  نظم تكنولوجیا فى مجال البناء مثل الحوائط الزجاجیة المتحركة :ترشید مواد البناء والتشطیب 
أستخدام مواد خفیفة أستخدام مقاعد جلوس من بالستیك معاد تدویره،  واالضاءة المتغیرة فى الواجھات والسقف المتحرك

 وأستخدام أطارات الصلب الخفیف ETFEالوزن لتحقیق الفكرة التصمیمیة المعقدة للمشروع بأستخدام وسائد من مادة  
الیمكن رؤیتھا من الوزن فى الھیكل األنشائى للسقف  المرتكز على أعمدة رئیسیة داخلیة  موزعة على محیط األستاد و

خارج األستاد نظرا إلرتداداھا عن الواجھة وبالتالى یحدث أستمرایة وتكامل بین الواجھة و السقف الممیز لألستاد بما یتفق 
 .مع الفكرة التصمیمیة لألستاد

ü أستخدام تصمیم األستاد وعمل السقف متحرك یسمح باألضاءة والتھویة الطبیعة باألضافة إلى: ترشید أستھالك الطاقة 
نظم تحكم وأدارة الطاقة المستھلكة لزوم األضاءة الصناعیة والتبرید والتسخین أثناء غلق األستاد وأستخدام وحدات أنارة 

 وحدة من الخالیا الشمسیة فى تولید طاقة ٤٠٠٠ توظیف ،% ٥٠ساعد على توفیر الطاقة المستھلكة بنسبة ) LED(لید
 وحدة سكنیة فى مدینة ١٣ فعالیات ریاضیة أو   ٩ساعة سنویا تكفى لتغذیة/وات  ملیون كیلو ١.٦نظیفة متجددة تقدر 

 .أتالنتا
ü جالون باألضافة إلى صھاریج ١,١٠٠٠٠٠عمل خزانات تجمیع میاه األمطار بسعة :ترشید أستھالك المیاه

المیاه بعمل تجھیزات  جالون لتغذیة برج التبرید وأعمال الرى للمسطحات الخضراء،تحقیق كفاءة أستھالك ٦٨٠٠٠٠بسعة
 GreenFieldsأستخدام عشب صناعى أقل من المیاه  قیاسا بالمعاییر المطلوبة،%  ٤٧صحیة األستخدام اإلجمالى   

USA‘s MX 3-STAR turf sys. 

http://www.archdaily.com
http://www.archadily.com
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  المسقط األفقى وقطاعات األستاد وصور توضح جودة التشغیل والمناخ الداخلى لألستاد) ٧(شكل
 www.archdaily .com:المصدر

  الدارسة التحلیلیة: ثانیا 
  أھم نظم تقییم األستدامة ونظم التأھیلمقارنة بین -  ب

األكثر أستخداما لتقییم أستدامة األستادات العالمیة  كونھم   LEED/BREEAM  نظامى التقییم أختار البحث 
 تحالف  المستخدم فى روسیا و RUSO كونھ  نظام التقییم المحلى ونظامى التأھیل GPRSونظام الھرم األخضر 
  وعمل مقارنة من حیث ھدف كل نظام ونطاق GREEN SPORTS ALLIANCE , الریاضات االخضر

التطبیق وأصدارات كل نظام ومحددات التقییم وعددھا والمحدد األكثر أھمیة وأسلوب التقییم لتحقق من قدرة تلك 
  ).١(النظم على التقییم الشامل والدقیق ألستدامة أستادات كرة القدم جدول 

  
مقارنة النظم المختارة) ١(جدول   

 
    نظم تأھیلیة   نظم تقییم  أستدامة

  عناصر التحلیل 
BREEAM  LEED  GPRS  RUSO GSA 

دلیل یھتم بمراحل   ھدف النظام
 المبنى

 یھتم بالتصمیم لدلی
البیئى والطاقة 

لتصمیم المبانى 
 المستدامة

یوضح المحددات البیئیة 
المؤثرة على األداء 

األخضر للمبانى شامال 
على  محددات عامة وال 

ستھدف شریحة من ی
 المبانى

یضمن القدرة على أعتماد 
األستادات المستضیفة لفعالیات 

 على مستوى ٢٠١٨كاس العالم 
مماثل للمعیار األخضر المعترف بھ 

دولیا وتأھیلھا للحصول على 
شھادة أستدامة دولیة 

  .LEED,BREEAMمثل

تعزیز مجتمعات صحیة 
ومستدامة من خالل   

الطاقة المتجددة ، 
عادة أء الصحي ، الغذا

التدویر ، كفاءة المیاه ، 
و أستخدام المواد 

  ًالكیمیائیة األكثر أمانا
  أمریكا  روسیا مصر أمریكا المملكة المتحدة  الدولة

  م٢٠١٠  م٢٠١٧ م٢٠١١ م١٩٩٣ م١٩٩٠  تاریخ األصدار

  
  أصدرات
  نظام

  المبانى األداریة 
  المبانى السكنیة 

  المبانى التعلیمیة  
  دیة السكك الحدی

  المبانى العالجیة 
 المبانى الصناعیة

  المبانى األداریة 
  المبانى السكنیة 

  المبانى التعلیمیة 
  السكك الحدیدیة 
  المبانى العالجیة 

المبانى الصناعیة 
التصمیم الداخلى 
  للمبانى األداریة 
 المنشآت الجدیدة

أصدار عام لكافة 
 بما یتفق مع المبانى

المحتوى والظروف 
 مصریةالبیئة ال

اصدار واحد خاص بتأھیل 
  .٢٠١٨أستادات كأس االعالم

  ال یوجد أصدارات

  -        محلى محلى عالمى عالمى  نطاق التطبیق
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  الطاقة المتجددة  . الدراسات األولیة  كفاءة أستھالك طاقة  طاقة وغالف جوى  الطاقة  محددات التقییم

  كفاءة المیاه  دة البیئة الداخلیةالراحة وجو  كفاءة أستھالك میاه  ترشید المیاه  المیاة  

  عادة التدویرأ  .جودة العمارة وتنسیق الموقع  جودة بیئة داخلیة  جودة بیئة داخلیة  صحة ورفاھیة  

جودة الراحة واألیكولوجیة للبیئة   -   موقع ونقل  النقل  
  .الداخلیة

  الغذاء الصحي

جودة الصرف الصحى   مواد وموارد  مواردومواد بناء  المواد  
  النفایاتمن خلص والت

أستخدام مواد كیمیائیة  
  ًأكثر أمانا

    الحفاظ على المیاه  أبداع وقیم مضافة  األبداع  األبداع  

    مصدر األمداد وكفاءة الطاقة  أستدامة وأیكولوجى  أستدامة موقع  ایكولوجیة وأستعمال  

    أستخدام الطاقة البدیلة  أدارة  األولویة األقلیمیة  األدارة  

أعتبارات البیئة والتطویر   -   -   التلوث  
  والتشغیل 

  

    األداء األقتصادى  -   -   مخلفات البناء  

    جودة التصمیم        

    ١٢  ٧  ٨  ١٠  عدد المحددات

    جودة التشغیل  كفاءة أستھالك المیاه  الطاقة  الطاقة  العنصر االھم

  

  أسلوب التقییم

 بالنسب المئویة
اقل من :غیرالئق

أكبرأو :جید %٣٠
=٤٥ %  

% ٥٥=ر أوأكب:ج ج
- %٧٠=كبرأو: ممتاز
  %٨٥=اكبرأو:فائق

 بالنقاط
الفضیة               

 )نقطة٥٩- ٤٠(
الذھبیة            

 ) نقطة٧٩- ٦٠(
البالتنیة          

  )نقطة١١٠- ٨٠(

 بالنقاط
  ھرم فضى  

  )نقطة٥٩- ٥٠(
   ھرم ذھبى  

 )نقطة٧٩- ٦٠(
  ھرم أخضر 

  )حدأدنى٨٠(

 بالنقاط
 اسم یقدم شھادة أستدامة محلیة ب

RUSO.  
  بالتینى/ذھبى /  فضى

  ال توجد شھادات تقییم

 مثل عدم الشمولیة وتفاوت فى عدد محدات  على جدول مقارنة النظم المختارة توصل البحث إلى عدة نتائجءوبنا
 ات خر وعدم كفایة النظم فى تقییم األستاد النظم لمحددات التقییم وأھمیھ المحددات من نظام ألىالتقییم وأختالف رؤ

  .امة أستادات كرة القدم المحلیةبرر األحتیاج  لبناء دلیل جدید ألستدمما ی
  

  بناء الدلیل المقترح:ثالثا 
  ماھیھ اختیار محددات التقییم •

بكیفیة تطبیق ستدامة فى أستادات كرة القدم  دراسة كیفیة تحقیق األالدراسة النظریة والمتمثلة  فى طبقا لنتائج 
ومن )  نقاط التقییم(  تم أستخالص)عناصر أستدامة المبنى/ عناصر األستدامة العمرانیة ( اتاألستدامة فى األستاد

 LEED,BREEAM,Green من بینھم  نظام١٣تحلیل  ( والمحلیة التطبیق نظم األستدامة العالمیةنتائج 
Pyramids, ( بتأھیل االستادات لالستدامھ اصةالمعاییر الختحلیل و )تخالص محددات التقییم   تم أس)تحلیل نظامین

ستدامة األستادات مھمة ومناسبة ألاألساسیة ومحددات التقییم الثانویة لتلك النظم ولكنھا تمثل محددات تقییم 
 Egyptian Sustainable Soccer Stadiums ھو أختصارا  E3SL ویقترح البحث تسمیتھ )٢(جدول

Leader Ship                        
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 E3Slأختیار محددات التقییم الرئیسیة والفرعیة لھیكلكیفیة ) ٢(جدول 
نتائج تحلیل نظم األستدامة   نتائج الفصل األول

 ومعایر التأھیل
  المقترحE3Slھیكل

  محددات التقییم المستنتجة  محددات التقییم الرئیسیة  نقاط التقییم

  ترشید أستھالك الطاقة-١  التصمیم السلبى
  التصمیم السلبى  میم األیجابىالتص

  مصدر متجدد للطاقة

  ترشید أستھالك الطاقة- ١

  التصمیم األیجابى
  مصدر متجدد للطاقة  ترشید المیاه داخل األستاد

  ترشید المیاه فى الموقع العام

   ترشید أستھالك المیاه- ٢

  رشید أستھالك المیاه ت-٢              
  میاه داخل األستادرشید الت  المواد المستخدمة

  ترشید المیاه فى الموقع العام  نشاءأ/كفاءة التصمیم عمارة
  أسلوب البناء

  
   ترشید المواد والموارد- ٣

  ترشید مواد البناء والتشطیب-٣
  مواصفات المواد المستخدمة  الحد من تلوث الھواء

  جودة التصمیم  الراحة المناخیة
   البناء المستخدمأسلوب  األضاءة الطبیعیة والصناعیة

  بیئة صوتیة مناسبة

  
  جودة البیئة الداخلیة-  ٤

  
  جودة المناخ الداخلى-٤

  جودة الھواء الداخلى  أختیار الموقع المناسب
  تنسیق الموقع العام

  أستدامة الموقع- ٥
  الراحة الحراریة

  الراحة البصریة    األبداع- ٦  - 

محددات التقییم المناسبة   
  لالستادات

  الراحة السمعیة

  األستدامة العمرانیة-٥  جودة الخدمات- ٧  تخدمینخدمة المجتمع والمس
  أختیار الموقع   كفاءة النقل- ٨  كفاءة النقل والمواصالت
  تنسیق الموقع العام  التعامل مع مخلفات البناء

  التعامل مع مخلفات التشغیل
   التعامل مع المخلفات- ٩

  كفاءة النقل والمواصالت
  عناصر مبنى األستاد
  نظم التشغیل والسالمة

  متطلبات ذوى احتیاجات

  المجتمع والمستخدمخدمة   جودة التشغیل١٠

  األبتكار-٦  األدارة- ١١  - 
  التعامل مع المخلفات-٧   األقتصاد- ١٢  - 
  التعامل مع مخلفات البناء  -   - 

  التعامل مع مخلفات التشغیل  -   - 

  جودة التشغیل-٨  -   - 
  جودةعناصر مبنى األستاد  -   - 

  ى احتیاجاتجودة متطلبات ذو    

  ودة نظم التشغیل والسالمةج  -   - 

  األدارة-٩  -   - 
  تعزیز الموارد المالیة-  ١٠  -   - 
    

  : وعددھا عشرة محددات أساسیة فىE3SLتتلخص محددات التقییم فى دلیل ) ٢(وطبقا لجدول 
 - ٦ ترشید أستھالك المیاه - ٥اقة   ترشید أستھالك الط- ٤ جودة المناخ الداخلى - ٣ جودة التشغیل - ٢  األستدامة العمرانیة  - ١

  . األبتكار- ١٠ تعزیز الموارد المالیة - ٩ األدارة - ٨التعامل مع المخلفات - ٧ترشید مواد البناء والتشطیب 
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  أسلوب التقییم المقترح •
بین النظم وذلك عیة ھو األكثر أستخداما یسلوب التقییم بالنقاط التجمأكان ) ١(تبعا لتحلیل نظم التقییم األخضر كما بجدول 

 فلم یكن ى ال یكون التقییم تقدیرى و حتة تحقق تلك النقاط التجمیعییةبھدف تیسیر عملیھ التقییم  تبعا لوجود متطلبات تفصیل
  .ةالتقییم في صوره نسب مئوی

 ةضافأ جانب ىلإ ة ومنھا تفصیلیةرقام تجمیعیأ بل یة نسب تقییمى ال یعتمد علة المقترحةمن ذلك فنظام التقییم بالمنھجی
 ونظام الھرم األخضر على أن LEEDلذا تم أختیار التقییم  بالنقاط مثل نظامى  ،ى دون درجاتمحددات یكون تحقیقھا الزام

من عدد النقاط لیصبح األستاد % ٥٠ درجة لسھولة التقییم حسابیا ،  ولكن تحقیق شرط ١٠٠تكون النقاط األجمالیة للتقییم 
  . مستداما 

  التقییم على المحددات المقترحةتوزیع نقاط  •
 بما یالئم الوضع المحلى ویحد من مشكالت األستادات E3SLیخضع نسب توزیع نقاط التقییم وترتیب محددات التقییم في دلیل

  .التالى یوضح محددات التقییم األساسیة ونسبتھا فى التقییم وأسباب أختیار تلك النسب) ٣(المحلیة، جدول 

  أشتراطات خاصة بعملیة التقییم  •
 إلى ضمان التطبیق الفعال لمتطلبات األستدامة E3SLتھدف األشتراطات الخاصة بعملیة  التقییم بأستخدام دلیل

 بشكل مستحق یعكس واقع األستاد ولیس E3SLوحصول األستاد على نقاط التقییم  الموضوعة لكل محدد فى دلیل
  :اط التالیةتطبیق شكلى والتى تتلخص فى النق

ü  الدرجات الخاصة  بتقییم جودة التشغیل یحصل األستاد علیھا كامال بشرط أستیفاء المتطلبات الخاصة بكل
 .نقطة تقییم  طبقا ألحدث أشتراطات الفیفا 

ü  حالة ىستاد غیر مستداما حتى ف یعتبر األواأل)  درجات٨من ٦(جودة التشغیل محدد الزامى یجب تحقیقھ 
 ) درجة ٥٠ (E3SLنى من أجمالى الدرجات المطلوبة طبقا لدلیلتحقیق الحد األد

ü  عدم تطبیقھا  یعنى الغاء درجات التقییم المتعلقة بالمحدد  وتحقیق ) اساسى(المتطلب  الذى  یكتب بجانبھ
 .المتطلبات الزامیة فقط یحصل األستاد على نصف الدرجات المقدرة لنقطة التقییم

ü  تزید من درجات التقییم األستاد دون أجتیاز الحد األقصى من الدرجات ) نصبو(المتطلب الذى یكتب بجانبھ
 .الموضوعة

ü وترشید مواد البناء والتشطیب یتوقف حصول األستاد على درجات التقییم ةتقییم ترشید الطاقة وترشید المیا 
حد % ٣٠(ھمى على فعالیة التطبیق ونجاح األستاد فى ترشید تلك الموارد بنسبة كبیرة   ولیس تطبیق و

 ).أدنى
ü ویجب أن ) من التقییم%٥٠یمثالن ( فقطةال یصبح األستاد مستداما بدرجة مقبول  فى حالة ترشید الطاقة والمیا

 . األبتكار واألدارةى المحددات ویستثنى تلك النظم  باقىتغط
ü ى من النقاط لیصبح درجات تقییم األدارة ال یتم أحتسابھا فى حالة عدم فشل األستاد فى أجتیاز الحد األدن

 . )األدارة فى نظر الدلیل المقترح غیر فعالة% ( ٥٠مستداما 
ü  فى حالة تحقیق األستاد ) نقطة١٠٠(درجات تقییم األبتكار ھى درجات أضافیة عن الدرجات األجمالیة للتقییم

 .أضافة ممیزة لتحقیق األستدامة 
  شھادات تقییم أستدامة األستاد •

 تقییم  من شھادات التقییم األربعة  المقترحة طبقا لدرجة أستدامتھ  بأستخدام دلیل یحصل  األستاد على شھادة
E3SL   كاألتى:  

  نقطة) ٧٤-٦٥(شھادة الكرة الفضیة  .٢ –نقطة ) ٦٤-٥٠(شھادة الكرة البرونزیة .١
  . نقطة) ١٠٠-٨٥(شھادة الكرة البالتینیة.٤-نقطة) ٨٤-٧٥(شھادة الكرة الذھبیة  .٣

  E3SL التقییم لمحددات التقییم لدلیلتوزیع نقاط) ٣(جدول
  أسباب نسبة تقییم المحدد الواحد  نسبة تقییم  محددات التقییم

  %٣٠  ترشید أستھالك المیاه
  %٢٠  ترشید أستھالك الطاقة

من نسبة التقییم كون قضایا ترشید المیاه والطاقة على الترتیب من % ٥٠یمثالن 
  . والطاقة أولویات الدولة المصریة باألضافة إلى أستھالك األستادات ضخم للمیاه

  .ألھمیة الحد من تكالیف األنشاء فى ظل أرتفاع أسعار مواد البناء فى مصر   %١٢  ترشید مواد البناء والتشطیب
  %٨  جودة التشغیل

  %٨  جودة المناخ الداخلى
  %٨  األستدامة العمرانیة

تساوى المحددات  الثالثة فى أھمیة توفیر متطلبات الراحة واألمن والسالمة  لعناصر 
  خارجھاللعبة داخل األستاد و

 من نقص الموارد المالیة ىستادات المحلیة  التى تعانألھمیة تنوع مصادر الدخل لأل  %٧  تعزیز الموارد المالیة
  وتأثیره بالسلب على جودة مبنى األستاد

  . أثناء مرحلة البناء أوالتشغیلألھمیة الحد من مخلفات األستاد الضخمة  %٤  التعامل مع المخلفات
  ن دورھا المتابعة واألشراف على تحقیق أستدامة المبنىأقل المحددات وزنا إل  %٣  األدارة
تقییم األبداع درجات أضافیة  الن مبنى األستاد یمكن أن یكون مستداما بدون أى أضافات    بونص٦  األبتكار

  مبتكرة من المصمم
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 حصول على شھادة أستدامةأشتراطات ال •

  . األتىیشترط  قبل عملیة تقییم األستادات للحصول على أحدى شھادات األستدامة طبقا للدلیل المقترح مراعاة 
قبل األستادات القائمة یجب أعادة تأھیلھا وتطویرھا من قبل القائمین على األستاد طبقا لدلیل األستدامة المقترح - 

 .ئیةدخول مرحلة التقییم النھا
األستادات الجدیدة المصممة أو التى تم تطویرھا طبقا لدلیل اإلستدامة المقترح  یجب أن یدخل حیز التشغیل فعلیا -

ومرور فترة زمنیة بحد أدنى من ستة شھور لكى یكون التقییم فعاال والتأكد من نجاح المصمم فى تطبیق 
 . األستراتیجات المطلوبة بالشكل المطلوب

  .دارة األستاد لیعاد تقییمھأتى تفشل فى عملیة التقییم تأخذ مھلة زمنیة بالتنسیق مع األستادات ال-
  تصمیم النموذج المقترح لشكل الدلیل •

 الجزء - ١جزاء رئیسیة متمثلة فى أ من  ثالثة )٤(یتكون الھیكل األساسى لدلیل أستدامة أستادات كرة القدم جدول 
  ).٨( الجزء المتعلق بأعتماد شھادة األستدامة المستحقة شكل - ٣یجة التقییم   الجزء المتعلق بنت- ٢المتعلق بالتقییم 

  

  الباحث:   المصدرE3SLالهیكل األساسى لدلیل ) ٨(  شكل          
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  لمقترح ا E3SLھیكل  النھائى لدلیل •
  E3SLدلیل أستدامة أستادات كرة القدم المصریة

   مرحلة تقییم أستدامة األستاد-أ
  درجة األستاد  توزیع الدرجات  المتطلبات  محددات التقییم

  نقاط(..)   نقاط٨  نیةاألستدامة العمرا-١
   نقطة-  نقطة٢  أختیار الموقع الجدید

    )نقطة١/..) (البعد عن المناطق المزدحمة/تجمع عمرانى جدید/ منطقة شبة حضریة(أختیار الموقع ممیز بصریا  -١
    )اساسى(مالئمة  مساحة الموقع لمتطلبات األستاد الحالیة والمستقبلیة   -٢
    )أساسى(ظیم وسالمة المستخدمین مراعاة البعد األمنى وسھولة التن -٣
             )أساسى..) (طیران/ المواصالت العامة/ المترو/ سكك حدیدیة(تعدد طرق الوصول للموقع  مثل   -٤
    )أساسى(جودة البنیة التحتیة  ومالئمتھا لمتطلبات وحجم األستاد   -٥
    )نقطة١/..)  (نقطة شرطة/ فاءنقطة أط/ مستشفى( تواجد معظم الخدمات األساسیة  بالقرب من األستاد  -٦

   نقطة-    نقطة٢   كفاءةالنقل والمواصالت
    )أساسى(توفیر مسارات مشاة آمنة ودعم حركة المشاة  فى تنسیق الموقع العام -١
    )ا نقطة (توفیر مسارات دراجات  ھوائیة  آمنة  ودعم حركة الدراجات -٢
    )نقطة١/ ..) (السیارات الشمسیة/ارات الكھربائیة  السی( دعم وتشجیع وسائل النقل الخضراء  مثل -٣
    )أساسى(توفیر أماكن أنتظار كافیة للسیارات بما یتناسب مع حجم األستاد -٤
    )أساسى(توفیر أماكن أنتظار للنقل العام حدیثة بمحیط أرض األستاد -٥
    )بونص(سائل االنقل العام تسھیال للجمھور أمكانیة أستخدام التطبیقات الذكیة للربط بین مبنى األستاد ومختلف و-٦

   نقطة-   نقطة٢   تنسیق الموقع العام لالستاد
    )أساسي(والتحكم فى الحشودتخطیط الموقع بما یساعد على تأمین المبنى وضبط األمن والتعامل مع الطوارئ  -١
    )أساسي/..) (وضع ساحات على اطراف الموقع/بالفصل الرأسى( المشاة أساس تنسیق الموقع العام وفصل مسارات المتعارضة -٢
    )نقطة١(تنسیق الموقع العام بما یتناسب مع ثقافة المجتمع  ویدعم األنشطة المفضلة -٣
    )أساسى/....) (ارتفاع درجات الحرارة/ األتربة/ سقوط األمطار( الحد من التأثیرات السلبیة للبیئة على األستاد -٤
    )أساسى  (كولوجى وتقلیل االنبعاثات الكربونیةالحفاظ علي النظام االی-٥
    )أساسى(األھتمام بأجراء أعمال الصیانة المطلوبة لعناصر تنسیق الموقع  -٦

   نقطة-   نقطة٢  متطلبات المجتمع والمستخدم
    )نقطة١( /..) توظیف شعار/ أستخدام األلوان/ شكل األستاد(تأكید الھویة أوالتعبیر عن ثقافة المجتمع المحیط  -١
    )انقطة(مراعاة محددات الموقع فى تصمیم وتوجیھ مبنى  األستاد وظیفیا  وبصریا لیصبح  معلم من معالم المدینة -٣
    )أساسى() العاب ریاضیة مشتركة/ أقامة أنشطة غیر ریاضیة( أمكانیة األستخدام المتعدد لألستاد -٤
بمستوى الجودة المطلوب  وتحقیق .)  متطلبات النشء الصغیر/مسارح مكشوفة/كافیھات/ مطاعم (توفیر خدمات وأنشطة شطة الترفیھیة  للمستخدمین-٥

  )بونص) (أساسى(متطلبات الراحة النفسیة والفیسولوجیة 
  

دعم الصناعة / ي الترویج السیاح/  تحسین مستوى المعیشة/ تحسین سلوك المجتمع/ امداده بالطاقة النظیفة والمنتجات(خدمة المجتمع المحیط   مثل -٦
  )أساسى(على األقل خدمة واحدة   /... ) تطویر ورفع كفاءةالمنطقة المحیطة/ الدعم المادى/ الوطنیة

  

  نقاط(..)   نقاط٨   جودة التشغیل -٢
   نقاط-   نقاط٣  )جمیع متطلبات كل عنصرأساسى بما یتفق مع أشتراطات الفیفا(جودة عناصر المبنى 

    )أساسى) ( الصیانة المطلوبة/ الجودة البصریة والوظیفیة/ التجھیزات/ األبعاد/ شبنوعیة الع(أرض الملعب -١
    )أساسى) (مداخل المدرجات/المقاعد المستخدمة /  فصل المستویات المختلفة / الرؤیة الجیدة / السعة (المدرجات -٢
    )أساسى(/..)  المشاھدة الممیزةمقصورة/ كافتیریات/ المصلى/ دورات المیاه للجنسین(فراغات خدمة الجمھور -٣
    )أساسي(/..) غرفة منشطات/ عیادة طبیة/ عناصر الخدمة المشتركة/ االحماء الداخلى/ خلع المالبس( فراغات خدمة الفرق -٤

    )اساسى) (VARمتطلبات/ خلع مالبس أناث/ خلع مالبس رجال( فراغات خدمة الحكام -٥
    أساسى/..)متطلبات المصورین/ كبائن التعلیق/ مقابالت الصحفیة/ المركز األعالمى(التلفزیونى فراغات خدمة وسائل األعالم والبث -٦
    )أساسى/..) (خلع مالبس اطفال الملعب/ مكاتب ادارة الفعالیات(فراغات خدمة األدرایین -٧
    )أساسى) (مداخل الطوارئ/ لمؤمنمدخل الفرق ا/ عدم تعارض المداخل/ فصل المداخل المختلفة/ التصمیم المناسب( المداخل -٨

  نقطة-  نقطة٢ جودة متطلبات ذوى األحتیاجات الخاصة
    )أساسى( )أعاقة/ كراسى متحركة (مراعاة تخصیص نسبة من المقاعد لذوى األحتیاجات الخاصة بنوعیھ -١
    )أساسى (یة المطلوبمراعاة ذوي األحتیاجات الخاصة فى تصمیم قطاعات المدرجات الرأسیة لتحقیق مستوى الرؤ-٢
    )أساسى (مراعاة  متطلبات ضعاف السمع فى التركیبات الصوتیة-٣
    )أساسى( مراعاة متطلبات ذوى األحتیاجات الخاصة فى تنسیق الموقع العام-٤

   نقطة-   نقطة٣  جودة نظم التشغیل والسالمة
    )أساسى(التصاالت لزیادة فعالیة المراقبة وضبط األمن  عمل تكامل بین نظام المراقبة التلفزیونیة بنظام إلكتروني كامل ل-١
    )أساسى(أستخدام نظم أتصاالت الكترونیة سلكیة وال سلكیة -٢
    )أساسى(للعمل أثناء األنقطاع المفاجئ أستخدام مولدات أضافیة ووضع عناصر تشغیل المبنى بنظام وضع األستعداد -٣
    )أساسى(بالتشاور مع المختصین  تشاف ومكافحة الحرائق  تركیب النظم  الحدیثة المناسبة  لإلك-٤
    )أساسى(  استخدام أنظمة صحیة للطھى وجودة الطعام-٥
    )أساسى/..) (البوابات األلكترونیة(أستخدام نظم تحكم حدیثة و فعالة  لتنظیم حركة الجمھور  -٦

  نقاط(..)    نقاط٨  جودة المناخ الداخلى-٣
   نقطة-   نقطة٢  جودة الھواء الداخلى

    )نقطة١(/..) نظم تجدید الھواء/ نظم سحب الھواء/ نظم قیاس نسبة التلوث(أستخدام  النظم الحدیثة التى تحد أو تمنع التلوث-١
    )أساسى(أختیار مواد التشطیب الخضراء الصدیقة للبیئة واإلنسان  -٢
    )نقطة١ (ص أماكن مخصصة للتدخینمنع التدخین داخل الفراغات المغلقة أو داخل المدرجات وتخصی-٣

   نقطة-  نقطة٢  الراحة الحراریة
    )نقطة١/..) (تنسیق الموقع/المواد/زراعة األسطح/ العزل الحرارى/ توجیھ(تطبیق فعال للمعالجات المعماریة لتقلیل  الحمل الحرارى -١
    )أساسى/..) (اتغطیة المدرجات فقط/لمتحركة فى التھویة الطبیعیة للفراغاتأستخدام تقنیة الواجھات ذات الوحدات ا(  التھویة الطبیعیة  للمدرجات -٢ 
    ) نقطة١(الذكیة لضبط درجة  الحرارة والرطوبة ) نظم التسخین/ نظم التبرید ( أستخدام النظم المیكانیكیة  -٣
    )صبون  (استخدام األسقف المتحركة لتوفیر أعلى مستوى من الراحة واألمان لعناصر اللعبة-٤
    ) أساسى(تغطیة المدرجات على األقل  للحمایة من األشعاع الشمسي أو تغطیة األستاد بالكامل إن تتطلب االمر -٥

   نقطة-   نقطة٢  الراحة السمعیة
    )نقطة١(والحد من تأثیراتھ بالطریقة المناسبة معالجة الضوضاء -١
    )اساسى(تاد  لتحقق جوده السمع  تصمیم النظام الصوتى المناسب طبقا لنوعیة ومستوى األس-٢
    )نقطة١( تصمیم النظام  الصوئى یالئم األستخدامات غیر الریاضیة -٣

   نقطة-   نقطة٢  الراحة البصریة
    )أساسى(األضاءة الطبیعیة لمبني األستاد نھارا مع مراعاة منع حالة االبھار والزغللھ بالوسائل المناسبة -١
    )نقطة١) (األستخدام اللیلي(للفراغات الداخلیة بالشكل المناسب  تصمیم األضاءة الصناعیة -٢
    )أساسى)  (األستخدام اللیلي(تصمیم األضاءة الصناعیة ألنارة الملعب  طبقا ألشتراطات الفیفا  -٣
    )انقطة(مراعاة البعد الجمالي في تصمیم األستاد وأختیار مواد التشطیب الداخلیة والخارجیة المناسبة  -٤
  نقطة(..)    نقطة٢٠   ترشید أستھالك الطاقة-٤

   نقطة-   نقاط٦  األعتماد على  التصمیم السالب
/..) تغطیة متحركة/ عدم تغطیة المدرجات /مواد تغطیات حدیثة نافذه للضوء فقط  ( ُاألضاءة الطبیعیة المناسبة  لمدرجات األستاد أثناء فترة النھار-١
  )نقطة٢(

  

الواجھات النافذة للضوء فقط  /تصمیم الفتحات لحجم الفراغ/ عناصر توجیھ أضاءة(المناسبة للفراغات الداخلیة  أثناء فترة النھارَاألضاءة الطبیعیة -٢
  )نقطة١(

  

    )قطةن٢ (/..)التوجیھ المناسب/ التصمیم المناسب تغطیة األستاد / عدم تغطیة المدرجات نھائیا( التھویة الطبیعة المناسبة لمدرجات األستاد -٣
    )نقطة١/...)(التنسیق المدروس الموقع  /تصمیم الفتحات لحجم الفراغ/ التوجیھ المناسب( التھویة الطبیعیة للفراغات الداخلیة -٤

   نقاط-  نقاط١٠  األعتماد على التصمیم الموجب
    )بونص) ( الساللم المتحركة/مسارات الحركة األفقیة (مثل ) تحویل الطاقة الحركیة إلى طاقة كھربائیة (أستخدام تقنیة-١
    )نقطة٢/..)  (األضاءة باألستشعار)/ LED(األنارة  (أستخدام عناصر أنارة  حدیثة موفرة للطاقة -٢
    )نقطة٢  (اقةتصمیم األضاءة الصناعیة ألرض الملعب  بشكل یقلل أستھالك الط-٣
    )نقطة٢(استخدام نظم تشغیل ذكیة موفرة للطاقة  -٤
    )نقطة٢(  BMS ظم ادارة الطاقة المبرمجة نأستخدام -٥
    )نقطة٢( وأعادة أستخدامھا فى التسخین أو التدفئة  أعادة أستغالل الحرارة المفقودة من بعض نظم التشغیل-٦
    ) أساسى(األھتمام بالصیانة المطلوبة لنظم التشغیل المختلفة  لترشید أستھالك الطاقة والمراقبة المستمرة لألستھالك الطاقة-٧

  نقاط(..) -   نقاط٤   األعتماد على مصدر متجدد للطاقة

لتوفیر / ...) أستخدام خالیا الكھروضوئیة فى التغطیات والواجھات(ٍأعتماد األستاد على مصدر أو أكثر من مصادرالطاقة المتجددة  مثل الطاقة الشمسیة -١
  )نقاط٢(أحتیاجاتھ من الطاقة  

  

    ) نقطة٢ (للسخانات الكھربائیة الغراض التسخینأستخدام سخانات شمسیة بدیال  -٢
    )أساسى/...) (توربین الریاح/ الخالیا الكھروضوئیة ( االھتمام بالصیانة المطلوبة عناصر تولید الطاقة المتجددة-٣
  نقطة(..)    نقطة٣٠  ترشید أستھالك المیاه-٥

   نقطة-    نقطة١٥  ترشید المیاه  فى الموقع العام لألستاد
    )   نقاط٣(یار النباتات المحلیة قلیلة األستھالك للمیاه  أو أستبعادھا أو أستخدام عشب صناعى فى تنسیق الفراغات المفتوحة أخت-١

    ) نقاط٣(أستخدام نظم رى موفرة للماء مثل نظام الرى األوتوماتیك   -٢
    ) نقاط٣(زراعة أسطح المبانى الملحقة باألستاد أو سقف المدرجات  -٣
    )نقاط٣ ()أساسى فى المحافظات الممطرة (مل خزانات تجمیع میاه األمطار وأعادة أستخدامھا فى أعمال الرى ع-٤
    )نقاط٣(وأختیار نظام مناسب لمعالجة المیاة الرمادیة وأعادة استخدامھا /..)رصف منفذ للمیاه (عمل نظام صرف مناسب-٥
    )أساسى(یالت  الصحیة وشبكات الرى وتركیب أجھزة كشف تسریب المیاه  األھتمام بأجراء الصیانة الدوریة لكافة التوص-٦

   نقطة-  نقطة١٥  ترشید المیاه داخل مبنى األستاد
مراحیض ذوق  / صنابیر وأدواش متدفقة باألستشعار/ صنابیر وادواش ضعیفة التدفق / المباول الجافة( أستخدام األجھزة الصحیة الحدیثة  الموفرة للمیاه -١

  )نقاط٦/..) (معدات غسل األوانى بالبخار/وق الطرد المزدوجصند
  

    )نقاط٣(عمل شبكة  لتدویر المیاه  وأعادة أستخدامھا فى أغراض النظافة وتغذیة األجھزة الصحیة ونظم التبرید -٢
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  نتائج البحث:رابعا 
یالئم تطبیقھ الوضع  E3SL )( م فقط توصل البحث  إلى عمل دلیل  مقترح لتقییم أستدامة أستادات كرة القد -

المحلى یساعد على تحدید أوجھ القصور بتحقیق األستدامة ومن ثم عمل أدارة األستاد على تطویره وتحسینھ 
 .دلیل األستدامة المقترح لتحقیق األستدامة المطلوبةطبقا لمتطلبات 

    )نقاط٣(التصمیم المناسب لشبكة  للتغذیة والصرف بما یتناسب مع حجم  ومتطلبات األستاد من المیاه  -٣
    )أساسى(األھتمام باجراء أعمال الصیانة لألجھزة والتوصیالت الصحیة والكشف الدورى لمنع حدوث أى تسریبات  -٤
     )نقاط٣(BMS تركیب نظام أدارة المبنى للتحكم فى احتیاجات المبنى من المیاه -٥
    )أساسى(جودة المیاه المستخدمة  -٦
  نقطة  (..)  نقطة ١٢  ترشید  أستخدام مواد البناء والتشطیب -١

  نقطة -  نقاط٤  مواصفات المواد المستخدمة
/PTFE(مثل ) مواد یعاد أستخدامھا/ مواد معاد تدویرھا/ مواد بناء محلیة/مصدر متجدد (أستخدام مواد مستدامة  -١ ُETFE/ البولى

  )نقطة٢ (/..)األحجار/الفیبر/كاربونیت
  

    )نقطة٢(ف العمل أختیار المواد المطابقة لمواصفات التشغیل  وظرو-٢
     )أساسى(األھتمام بالصیانة المطلوبة  للمبنى وعناصر تنسیق الموقع العام  -٣

  نقطة -   نقاط٤  جودة التصمیم
    )نقطة١(/..)مرونة التصمیم/تصمیم الفراغات بقدر االحتیاج/ المودیول/تطبیق مفاھیم التوحید القیاسى (التصمیم المعماري -١
    )نقطة١(لذى یقلل من أستخدام المواد المستخدمة التصمیم األنشائى  ا-٢
    )نقطة١(/...)  تغطیات خفیفة/ فصل النظم األنشائیة(عمل تصمیم أنشائى یتمیز بالمتانة و خفة وزن المنشأ ویقاوم االظروف الخارجیة مثل -٣

   نقطة-   نقاط٤  أسلوب البناء المستخدم 
    )نقطة٢(ى بناء األستاد أستخدام أسلوب سبق التجھیز بشكل أساسى  ف-١
    )نقطة٢/..) (أرضیات متنقلة/ المقاعد المتحركة/المدرجات القابلة للفك والتركیب( أستخدام نظم البناء المؤقتة مثل -٢
  نقطة(..)  نقاط٤  التعامل مع المخلفات-٧

  نقطة-   نقاط١  التعامل مع مخلفات البناء
    )نقطة١(/..)  اعادة تدویرھا /وإعادة أستخدامھا / التخزین( البناء وضع خطة للتخلص من مخلفات الناتجة من عملیة١

   نقطة-   نقاط٣  التعامل مع مخلفات التشغیل
    ).أساسي(/....) مواد عضویة وكیمائیة/الورق/ الزجاج( وضع صنادیق فصل مخلفات عملیة التشغیل -١
    )نقطة١(المكان التعامل مع شركة نظافة لتخلص من نفایات األستاد حفاظا على -٢
   )بونص(أستغالل  نفایات الموقع العام مثل ورق الشجر والحشائش و األستفادة منھا كسماد طبیعى -٣
    )نقطة١(أستخدام نظم متعددة األستخدام  -٤
    )نقطة١(والمشروبات  تبسیط تقدیم الماكوالت -٥
    )أساسى(المطبوع  األعتماد على الحواسب األلیة فى نقل المعلومات بدیال للورق -٦
  نقطة(..)  نقاط٧ تعزیز الموارد المالیة-٨
   ) نقطة٣/... .) (قاعة متعددة / عمل أكادیمیة/ملحق تجارى  (  تنوع مصادر الدخل لألستاد خالفا لتأجیر الملعب -١ 
    )نقطة٤( أنتاج طاقة متجددة وبیع الفائض  -٢
  نقطة   (..)   نقاط٣  األدارة-٩
    )نقطة١ (ستقلة لتطبیق ودعم متطلبات األستدامةوجود أدراة م-١
   ) نقطة٢(األستعانة بالكفاءات والعناصر المدربة والتكنولوجیا الحدیثة خالل دورة حیاة المشروع  -٢

  نقطة(..)    نقاط أضافیة٦   األبتكار   – ١٠
    )نقطة٣(تصمیم معمارى ممیز یجعل األستاد من معالم المدینة  -١
    )نقطة٣(اعد على رفع مستوى أستدامة المبنى أضافة مبتكرة تس -٢

   نتیجة تقییم أستدامة األستاد-ب
محددات 
  التقییم

األستدامة 
  العمرانیة

جودة 
  التشغیل

جودة المناخ 
  الداخلى

ترشید أستھالك 
  الطاقة

ترشید 
أستھالك 
  المیاه

ترشید أستھالك 
  المواد

التعامل مع 
  المخلفات

تعزیز 
الموارد 
  المالیة

  
  أدارة

  
  أبتكار

  
  أجمالى

  -  درجة التقییم
  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  ١٠٠   بونص٦  ٣  ٧  ٤  ١٢  ٣٠  ٢٠  ٨  ٨  ٨  درجة المحدد 
   تحدید شھادة التقییم المستحقة-ج

  األمضاءات  وضع  عالمة صح  شھادات األستدامة  أجمالى النقاط
      )Bronze Ball Certification( شھادة الكرة البرونزیة   ٦٤-٥٠
       )   (Silver Ball  Certification ھادة الكرة الفضیةش  ٧٤ -٦٥
     (Golden Ball Certification) شھادة الكرة الذھبیة  ٨٤-٧٥
      )(Platinum BallCertificationشھادة الكرة البالتینیة    ١٠٠-٨٥
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القى ھذا الدلیل أھمیة  ) شخصا من المختصین وأكادیمین٥١شریحة شملت (من خالل أستبیان رأى  -
)  أمتیاز % ٤٣.١جیدا جدا یلیھ% ٤٩(وقبوال  بنسبة %) ٩٢.٢(وتأكیدا على شمولیتھ  بنسبة%) ٩٤.١(بنسبة
 ).٩(شكل 

 
 Google Surveyنتائج أستطالع الرأى باستخدام ) ٩(شكل

الحاصلة علي  لیید )  ناسونال/ عش الطائر / مرسیدس بینز (أثبت  الدلیل فعالیة فى تقییم األستادات العالمیة    -
بالتینوم وحصلت  تلك األستادات على درجات تقییم أعلى  نتیجة لوجود  نقاط متخصصة لالستادات تم أداركھا 

 .LEED ولم یتم تقییمھا بنظام E3SLوتقییمھا من خالل دلیل 
 أثبتت أن E3SLبأستخدام دلیل )  المصرى /  األسماعیلیة /القاھرة ( أستادات محلیة ٣من خالل تقییم أستدامة  -

 %)  ٥٠(األستادات المختارة تقلیدیة وغیر مستدامة ولم تحقق الحد األدنى لتصبح مستدامة طبقا لدلیل المقترح 
لقصور متعلق فى معظم محددات التقییم الموضوعة وخاصة ترشید الطاقة والمیاه والتعامل مع المخلفات وتعزیز 

 موارد المالیة  ال
  التوصیات-٤
 یوصى بأنشاء وحدة  مستقلة حكومیة تسمى بأدارة األستادات المستدامة من كوادر متخصصة ومؤھلة  تختص  -

بتقییم أستدامة األستادات المحلیة وأصدار الشھادات الخاصة بدرجة األستدامة  وعمل دورات تدربیة وتأھیلیة  
یة تطبیق مفھوم األستادات المستدامة  على أن تكون وحدة تتبع أحدى ألداریین األستادات المحلیة على كیف

 .الوزرات المعنیة ویفضل أن تكون وزرارة البیئة
 ةعمل حوافز لتشجیع األستادات على تحقیق األستدامة  مثل الحصول على تخفیضات من على فواتیر المیا  -

كھرباء أو مكافآت مجزیة أو شراء الطاقة المتجددة عن والكھرباء بنسب تتناسب مع نسبة توفیر األستاد للمیاه وال
  .فائض أحتیاج األستاد بأسعار مغریة

 .ستدامةجل تحقیقھا األأ غیر أستادات  كره القدم من ىخرأ ةت ریاضیآدراسھ  منش -
  لمراجعا

 

1.  Casbee For Building (New Construction,2014).  
      Http://Www.Ibec.Or.Jp/CASBEE/English/ 
2.  Owen E.,2009,"Sustainable Landscaping For Dummies", Indiana, Wiley  
     Publishing Inc. 
3.   U.S.Green Building Council,USA,2018, Guide  LEED V4  Edition. 
4. UEFA,2011," GUIDE TO QUALITY STADIUMS". 
5.BRE,2018,BREEAM, Www.BREEAM.COM. 
6. Www.Ccsenet.Org>Isd>Article>Download. 
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http://www.BREEAM.COM
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8. FIFA, ,2011 , "Football Stadiums  Technical Recommendations  And  
    Requirements"5th Edition. 
9. France GBC,2015,"International Environmental Certifications For The Design    
    And Construction Of Non-Residential Buildings".    
     Https://Www.Worldgbc.Org/Country/France 
10.  Green Globes  Rating System,2000 ,Http://Greenglobes.Com. 
11. Indian Green Building Council, IGBC Ratig System ,Https://Igbc.In/Igbc. 
12. Green Building Council Of Australia.2002,"Green Star Rating System" 

Https://New.Gbca.Org.Au/Green-Star/. 
13. Https://Www.Dgnb-System.De/En/Index.Php. 
14. Ileana Q, Nawari O. Nawari,2015" Sustainable Design Strategies For Sport  
      Stadia",  University Of Flourda, Volume3,(Issue1),P13,P18 
 15.Http://Openarc.Co.Za/Sites/Default/Files/Attachments/SBAT%20manual.Pdf 
     Geriant J, Rod S& Ben V,2007,"Stadia",Oxforde, Elsevier . 
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