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 ملخص البحث :

مشاكل صحٌة متعلقة بالمناخ الداخلً للمبانً باهتمام الدارسٌن حظٌت مشكلة جودة هواء البٌئة 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 استهالك 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 البٌئة وصحة الفرد .مع انتشار استخدام الخام

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

وأصبحت المشكلة أمراً هاماً بعد وجود التلوث ال تقتصر على هواء البٌئة الخارجٌة فحسب بل تشمل هواء البٌئة 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 الوبائٌة 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 لبٌئة داخلٌة تلبً متطلبات 

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

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

والخامات المستدامة المستخدمة والتً وإن كانت تصمٌمات عالٌة التكلفة فً البداٌة إال انها قابلة للتدوٌر وباقٌة لألجٌال 

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

 اخلٌة للتصمٌم الداخلً واألثاث .البٌئة الد

 .أعراض المبانً المرٌضة –جودة البٌئة الداخلٌة  -التصمٌم المستدام  -االستدامة  الكلمات المفتاحية :
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