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 االهداء
 

 إلى من علَّمني كيف أقف بكل ثبات فوق األرض

 الغالي والدي
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 بعد إتمام هذا البحث ال يسعني اال ان أتقدم بجزيل الشكر

 نيحسد.والتقدير الى استاذي الف اضل  

على ما بذله من جهود قيمه ومتابعة دائمة وتوجيهات  
سديدة طوال فتره البحث وفقه هللا تعالى لكل خير وصالح كما  

لما بذلوا من    القسملشكر الى جميع اساتذتي في  اأتقدم ب
وشكر خاص وتقدير الى  جهد حتى وصلت الى هذه المرحلة  

 وفقهم هللا جميعاالقسم    رئيس

 فيقو وهللا ولي الت                              
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 الخالصة                           

تم في هذا البحث دراسة االبنية الصديقة للبيئة وتم التعرف  

دة من هذا االبنية وما هي سلبيات هذه  على مدا األستف ا

االبنية ومدا تطبيقها في العراق وما العمل الواجب القيام بها  

لتطبيقها في العراق ومن خالل البحث تبينه ان المباني والمدن  

 المريضة تتميز بثالث صف ات رئيسية: 

 األولى : استنزاف في الطاقة والموارد . 

ويث البيئة بما يخرج منها من انبعاثات غازية  الثانية : تل

 وأدخنة أو فضالت سائلة وصلبة . 
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الثالثة : التأثير السلبي على صحة مستعملي المباني نتيجة  

 استخدام مواد كيماوية وملوثات أخرى مختلفة. 

يم وممارسات اإلستدامة والعمارة  أن تفعيل تطبيق مف اه

الخضراء في صناعة البناء ال يمكن أن يتم إال عن طريق  

المعماريين والمهندسين المؤهلين في هذا المجال، وهو ما  

سيقود إلى إيجاد الحلول المالئمة البيئية واالقتصادية  

والوظيفية إن "العمارة الخضراء" "والمباني المستدامة" ليست  

توجهاً نظرياً أو أماني وأحالم ال مكان لها من الواقع، ترف اً ، وال  

بل إنها تمثل توجهاً تطبيقياً عالمياً وممارسة مهنية واعية بدأت  

تتشكل مالمحها وأبعادها بشكل كبير في أوساط المعماريين  
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والمهندسين المعنيين بقطاعات البناء في الدول الصناعية  

 المتقدمة.

دول أشواطاً طويلة في هذا المجال وهناك  وقد قطعت تلك ال 

تزايداً ملحوظاً في اإلقبال على هذا التوجه من قبل العامة في  

ظل االهتمام المتواصل من قبل المهنيين أنفسهم .ف المعماريون  

(الف اعلة التي    Toolsوالمهندسون هم بمثابة األدوات  )

مهنية أثناء  تستطيع توطين هذه التقنيات وتأصيلها لممارسات  

تصميم مشاريع المباني واإلشراف على تنفيذها. وهذا بدوره  

يتطلب االهتمام بالتعليم المعماري والهندسي في جامعاتنا  
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بحيث تصبح آليات العمارة والهندسة "حاضنة" لتوجه العمارة  

 الخضراء والمباني المستدامة .

الرئيس في  وهذا التغيير المطلوب يجب أن يبدأ من العنصر  

عمليات صناعة البناء وهو المعماري والمهندس المصمم، أما  

وسائل إحداث هذا التغيير فهي آما أسلفنا تنبع من العملية  

التعليمية في آليات العمارة والهندسة، وتتواصل أثناء الممارسة  

من خالل التعليم المستمر والتدريب والتأهيل المهني في هذا  

منئ ان اكون قد وفقت في تقديم  المجال وفي النهايه ات

 هذا  
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 المقدمة                                                   

 المجاالت من كثير في المبدأ هذا إعتماد وتم عليها الحفاظ وضرورة الطبيعة بأهمية يعترف األن العالم بدأ لقد

 أن نصمم" المستقبل" جيل القادم الجيل بصفتنا دورنا يأتي وهنا المباني وإنشاء تصميم مجال أهمها يكون وقد

 . عليه نعمل عمل أي في كضرورة وإنما للميني إضافته يمكن كخيار ليس المبدأ بهذا نعمل

 الوقت في تراها التي المبدعة التصاميم من بالكثير مقارنة تصميمها في بسيطة تكون قد المباني هذهان 

 مما وخضرتها الطبيعة وروعة المصمم إبداع بين تجمع المباني فهذه هدفها في يكمن جمالها ولكن الحالي

 أو للبيئة الصديق بالبناء أيضا والمعروفة للبيئة الصديقة المباني أخر بعد ذا جمال التصميم على يضفي

 الموارد حيث من والفعالة بيئيا المسؤولة العمليات واستخدام هياكل لخلق ممارسة هي ، المستدامة المباني

 والصيانة والتشغيل والبناء والتصميم البناء مواقع تحديد من:  يبنالم حياة دورة عبر البناء في المستخدمة

 . التفكيك و ، والتجديد

 حةاوالر والمتانة والمنفعة، االقتصاد، يخص فيما للبناء الكالسيكي التصميم وتكمل تتوسع الممارسة هذهان 

 هياكل خلق في الحالية الممارسات الستكمال باستمرار تطويرها يجري الجديدة التكنولوجيات من الرغم على

 على اإلجمالي األثر من للحد صممت للبية الصديقة المباني ان هو المشترك الهدف ان اال للبيئة صداقة اكثر

 ، اصغر نطاق على يكون ما عادة الذي ، الطبيعي البناء وماثل هم مفهوم هثمو اإلنسان صحة على و البيضة

العمارة الخضراء  فإن البعض نظر وجهة في محليا المتوفرة الطبيعية المواد استخدام علىيز الترك إلى ويميل

هي منظومة عالية الكفاءة تتوافق مع محيطها الحيوي بأقل اضرار جانبية وهذة دعوة الى التعامل مع البيئة 

 .بشكل افضل يتكامل مع محدداتها 

 اهداف البحث :

الخضراء المستدامة وطريقة بنائها وتصميمها من اجل تطبيق ونقل ان الهدف من البحث هو توضيح االبنية 

 التجربة داخل العراق من اجل الحفاظ على البيئة .

 الجانب العملي :

 في التايمز ساحة Nast Conde برج مبنىتم تسليط الضوء على االبنية الخضراء المستدامة في الدول العالم 

 في بسماية ومدينة االمارات في االنشاء قيد ظبي ابو برج وكذلك Tower Re Swiss The برجو  نيويورك

 بغداد
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 الفصل االول1.1

 : مفهوم المبنى االخضر المستدام 

إلى بناء وتطبيق  (البناء المستدام أو المبنى األخضر يُعرف أيضاً باسم) البناء األخضر يشير مصطلح

العمليات المسؤولة بيئيًا والمكتفية من ناحية المصادر على مر دورة حياة المبنى: منذ وضع المخطط إلى 

التصميم ومرحلة البناء والتشغيل واالستدامة وإعادة الترميم والهدم أخيًرا. يتطلب ذلك تعاونًا وثيقًا مع المقاول 

تى مراحل المشروع. توسع تطبيق األبنية الخضراء وأصبح مكماًل والمهندسين والمعماريين والزبائن في ش

 والراحةلتصميم األبنية الكالسيكية من نواحٍ عديدة، سواء الناحية االقتصادية والجدوى والتحمل 

 مفهوم العمارة الخضراء:2.1

 تحترم عمارة أي اتجاهها، مسؤولية وذات بيئتها عن ناتجة عمارة هي المستدامة للبيئة الخضراء العمارة

 على الحفاظ إلى تؤدي أنها إذ مستعمليها احتياجات توفر عمارة وهي. الطبيعي وجمالها األرض موارد

 بتطبيق العناية خالل من وذلك الروحية احتياجاتهم وإشباع إنتاجهم زيادة بالرضا، شعورهم صحتهم،

 البيئة الستدامة المؤكدة االستراتيجيات

  البناء المستدام:1.2.1

 إلى المؤدية المبادئ واحترام الموارد استخدام كفاءة على تعتمد صحية بيئية إدارة إيجاد هو المستدام البناء

 خالل من البيئة على السليبة آثاره خفض إلى تهدف مستدام بأسلوب المصممة فالمباني. البيئة مع التجانس

 األرض، على المتواجدة األضرار مسببات أكبر من تعتبر المباني أن وذلك.  والموارد الطاقة استخدام كفاءة

 حتى السيارات عوادم عن الناتج التلوث من أكبر للمباني الداخلية البيئة وتبريد تدفئة عن الناتج التلوث أن إذ

 متجددة، غير وموارد ضخمة طاقة تستهلك البناء مواد صناعة أن ذلك إلى يضاف المتحدة الواليات في

 استهالك عن الناتج الكربون أكسيد ثاني غازي إصدار عن الناتج التلوث أن المصرية الدراسات وأوضحت

 94 من %10.10 هو والتجاري السكني االستهالك عن الناتج ذلك بينما % 26.7 هو للطاقة الصناعة

 المبادئ المستدام البناء ويتضمن البترولية الطاقة الستهالك كنتيجة الكربون أكسيد ثنائي غاز من طن مليون

 الضارة المواد إزالة أو خفض -.الطبيعية البيئة تحسين -.للتجدد قابلة الغير الموارد استهالك خفض -:اآلتية

 الجودة حيث من للتكامل يسعى بناء أسلوب( Sustainable building) باستدامة البناء ويعتبر هذا. السامة

 واإلدارة الطبيعية، للموارد الرشيد االستخدام يؤدي وبهذا. للمبنى والبيئي واالجتماعي االقتصادي األداء مع
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 نوعية وتحسين عليها والحفاظ الطاقة استهالك خفض المحدودة، الموارد على الحفاظ إلى للمبنى المالئمة

 ونوعية يحتويها التي البيئة نوعية للمبنى االفتراضي العمر االعتبار في األخذ يتضمن أنه أي. المحيطة البيئة

 وخفض والطاقة الموارد استخدام كفاءة خالل فمن.المجتمع في المتوقعة المستقبلية والقيم المبنى ألنظمة األداء

 والخشب العزل مواد من ناتج الفورمالدهايد من الداخلية بالبيئة للهواء التلوث ومنع المتسربة الغازات

 عن الناتج واألسبستس الزئبق الورنيش، أنواع ومذيبات الدهانات عن الناتجة السمية والمواد المضغوط

 المبنى أنظمة وتكامل البيئة مع والتناغم الضوضائي، والتلوث األرضية، وبالطات الصوتي والعزل الدهانات

 لتحسين مستخدميها، صحة حماية إلى يسعى المستدامة للبيئة الخضراء المباني تصميم أن نجد المختلفة

 التأثير خفض إلى باإلضافة أكبر، بكفاءة األخرى والموارد والمياه الطاقة استخدام فيها، العاملين إنتاجية

 .البيئة على السلبي

 مبادئ عمارة البيئة المستدامة :2-2-1 

 البيئة في االستدامة ولتحقيق المباني، تصميم في بالشمولية المبنية البيئة إقامة في األخضر االتجاه يتميز

 في مساهمة أو طاقة أو مواد أكانت سواء المبنى يتضمنها التي الموارد كافة عمارتها في تراعي أن فيجب

 .المبنى مستعملي احتياجات توفير

 

 االبنية الخضراء الصديقة للبيئة أهداف3-2-1 

 الحد من التأثير على البيئة1-3-2-1 

المباني  للمباني . تقومالممارسات المتعلقة بالبناء الصديق للبيئة يهدف إلى الحد من التأثير السلبى البيئي 

الواليات المتحدة يتم  بإحتالل حيز كبير من األراضي واستهالك الطاقة والمياه ، والهواء وتغيير المناخ . في

وأراضي رطبة كل سنة .اعتبارا من عام  تعمير أكثر من منطقة فضاء مفتوح ، موائل الحياة البرية الثانوية،

الطاقة المستهلكة في كل من الواليات المتحدة واالتحاد  من إجماليفي المئة  40استخدمت المباني  2006

في  46في المئة من تلك النسبة من قبل المباني السكنية و  54استهلكت  االوروبي . ففي الواليات المتحدة

في المئة من اجمالي الكهرباء  68استخدمت المباني حوالي  2002التجارية. في عام  المئة من قبل المباني

 . في المئة لالستخدام التجاري 49في المئة لالستخدام السكني و  51في الواليات المتحدة مع  لمستهلكةا

 [ 5]في المئة من اجمالي كمية ثاني أكسيد الكربون في الواليات المتحدة من المباني ، 38كما نتج 
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في المئة من  21المباني  في المئة من االستخدامات التجارية . تتسبب 5.17في المئة من المنازل و  21

 . إجمالي كمية المياه المستهلكة يوميا في الواليات المتحدة

المنبعثة يعتبر  نظرا لهذه اإلحصاءات نجد أن تقليل كمية استهالك المباني من الموارد الطبيعية وكمية التلوث

 .عامال حيويا لتحقيق االستدامة في المستقبل ، وفقا لوكالة حماية البيئة

 الحد من النفايات  2-3-2-1

على سبيل  . تسعى االبنية الصديقة للبيئة أيضا للحد من هدر الطاقة والمياه والمواد المستخدمة أثناء البناء

التجارية خالل مرحلة  من نفايات الدولة في والية كاليفورنيا من المباني ٪ 60المثال ، يأتي ما يقرب من 

ينتهى بها األمر إلى المكب . تساعد  األساسى هو الحد من كمية المواد التىالبناء ، وينبغي أن يكون الهدف 

الناتجة من قبل شاغليها ، من خالل توفير حلول   أيضا المباني المصممة جيدا على التقليل من كمية النفايات

أو محطات  الذهاب الى المكبات.للحد من التأثير على اآلبار على ارض الواقع مثل صناديق السماد للحد من

 .معالجة المياه ، توجد عدة خيارات

 فاءة استخدم المياهك3-3-2-1 

أحد المسألة  .الحد من استهالك المياه وحماية نوعية المياه هي من األهداف الرئيسية في البناء المستدام

يتجاوز قدرتها  الجوفية بحيث الحاسمة إلستهالك المياه في مناطق كثيرة من البالد هو تزايد الطلب على المياه

التي يتم تجميعها واستخدامها وتنقيتها ، وإعادة  على تجديد نفسها. ينبغي زيادة اعتماد المرافق على المياه

 . استخدامها في الموقع إلى أقصى حد ممكن

تعيد تدوير المياه  ويمكن حماية وحفظ المياه خالل حياة مبنى من خالل تصميم أعمال السباكة المزدوجة التي

ممكن من خالل االستفادة من تجهيزات  المرحاض للتنظيف. يمكن ايضا تقليل مخلفات المياه إلى أدنى حد في

 .المراحيض وخفص سرعة وكمية تدفق المياة من الدوش السباكة للمحافظة على المياه مثل خفضة دفق

 تعظيم فوائد التشغيل والصيانة 4-3-2-1 

تشغيل مسئول  التصميم والبناء اال انه ال يمكن أن يظل كذلك بدونبغض النظر عن استدامة مبنى من حيث 

جزء من المشروع في عملية  وصيانة بطريقة صحيحة . لضمان التشغيل والصيانة يجب أن يكونوا األفراد

 للبيئة التى صممت في بداية المشروع. كل التخطيط والتنمية للمساعدة على الحفاظ على المعايير الصديقة

مرحلة التشغيل والصيانة لحياة مبنى . مسئولية إضافة  جوانب البناء الصديق للبيئة يتم دمجه فيجانب من 
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أيضا على عاتق موظفي التشغيل والصيانة . على الرغم من أن الهدف  تكنولوجيات جديدة صديقة للبيئة تقع

ى ودورة حياته ، اال ان في النفايات يمكن أن يطبق خالل مرحلة تصميم وبناء وهدم مبن المتمثل في الحد من

 . الهواء التشغيل والصيانة تتم الممارسات الصديقة للبيئة فعليا مثل إعادة التدوير ، وتحسين نوعية مرحلة

 كفاءة المواد 5-3-2-1 

البامبو ألن ( يشمل عادة ما يعتبر مواد البناء 'الصديقة للبيئة' المواد النباتية المتجددة بسرعة مثل الخيزران

الحجر المعاد تدويره ،  ينمو بسرعة ( والقش والخشب من الغابات المعتمدة بأن تدار على نحو مستدام ،

يمكن إعادة استخدامها ، والمتجددة ،أو  والمعادن المعاد تدويرها ، وغيرها من المنتجات الغير سامة ، والتى

نوعة من رقائق الورق،وحدات ،واأللواح مص يمكن إعادة تدويرها )على سبيل المثال ،صوف األغنام

مهشمة،والصلصال،والكتان واألعشاب البحرية والفلين والحبوب، وجوز  البناء)اللبن(،والطين المخبوز،تربة

الخشبية ،وما إلى ذلك(وتقترح وكالة حماية البيئة إعادة تدوير السلع الصناعية  الهند،وألواح األلياف

وبقايا الهدم في مشاريع البناء وينبغي استخراج مواد البناء منتجات احراق الفحم ، ،  واستخدامها، مثل

 محليا لمواقع البناء من اجل الحد من فقد الطاقة التى هى جزءا ال يتجزأ من نقلها . حيثما كان وتصنيعها

لتعظيم الفوائد من  ذلك ممكنا ، ينبغي أن تكون عناصر البناء مصنعة خارج الموقع ويتم تسليمها الى الموقع ،

 [1ألن التصنيع في موقع واحد ( ) اإلنتاج خارج الموقع ، بما في ذلك تقليل النفايات ، وتعظيم إعادة التدوير

 .والصحة المهنية والتقليل من الضوضاء والغبار وتطوير عناصر ذات جودة عالية ، وتحسين إدارة السالمة[

 التكلفة  6-3-2-1

والتقنيات  المباني الصديقة للبيئة هو الثمن . األجهزة الجديدة ،القضية األكثر تعرضا لالنتقاد حول بناء 

مدى حياة المبنى كاملة .  أضعاف ما تنفقه على 10الحديثة تميل إلى أن تكلفة المزيد من المال .ولكن العائد 

ستخدام المبنى. تأتي وفورات األموال من ا اإلختالف يكمن بين معرف التكلفة األولية مقابل تكلفة دورة حياة

الطاقة. يمكن أيضا إحتساب عامل اإلنتاجية األعلى للطالب  أكثر فعالية للمرافق التي تؤدي إلى خفض فواتير

 20المدخرات واستقطاعات التكلفة. وقد أظهرت الدراسات على مدى   أو العامل في االعتبار عند حساب

دوالرا  71دوالرا إلى  53ار يصل الى الصديقة للبيئة قد أسفرت عن مردود لإلستثم سنة أن بعض المباني

 مليار دوالر من فواتير 130ومن المتوقع أن مختلف القطاعات يمكن أن توفر [ 12]المربع الواحد للقدم

  .الطاقة
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 فاءة الطاقةك7-3-2-1 

عالية  نوافذ غالبا ما تشمل المباني الصديقة للبيئة على تدابير للحد من استخدام الطاقة ، فإنه قد يتم استخدام

تصميم المبنى السلبي  الكفاءة وعزل الجدران واألسقف واألرضيات. غالبا ما تنفذ استراتيجية أخرى وهى

 ذلكضوء النهار ( بفاعلية يمكن ) للطاقة الشمسية في المساكن المنخفضة الطاقة. اي يقوم المصممين بتوجيه

اإلضاءة الكهربائية خالل النهار . تسخين المياه  أن يوفر المزيد من الضوء الطبيعي مع تقليل الحاجة إلى 

الطاقة .توليد الطاقة المتجددة في الموقع من خالل الطاقة الشمسية  بالطاقة الشمسية يؤدى إلى مزيد من توفير

، أو الكتلة الحيوية يمكن أن تقلل كثيرا من اآلثار البيئية للمبنى. توليد الطاقة  وطاقة الرياح والطاقة المائية

 [8]العوامل تكلفة في بناء مبنى. شكل عام هو أكثرب
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 لفصل الثانيا

 ور االبنية في الحفاظ على البيئةد1-2

من السمات االساسية في المباني الخضراء التشديد على حماية التوازن البيئي الموجود، وتحسين 

  البيئات التي قد تكون قد تضررت في الماضي.

المباني الخضراء يتم تفادي األراضي الحساسة بيئيا، مع أخذ التدابير الالزمة   موقععادة عند اختيار 

الستعادة الحياة البيئية. والمباني الخضراء أيضا تستفيد من أقل قدر ممكن من المواد الخام، من خالل تصميم 

اإلضافة إلى ذلك، بناء جيد وتالفى المواد غير الضرورية في اإلنشاءات والديكورات واألعمال الداخلية. وب

 تلك المباني يرشد في استخدام المواد الخام وكذلك إعادة تدوير المياه.

كفاءة وترشيد استخدام الطاقة هي واحدة من أهم العوامل في تصميم المباني الخضراء. من االختيار 

ف المبنى او للمعدات النوافذ، والعزل الجيد للحفاظ على درجة حرارة الهواء سواء لغال  الدقيق لمواصفات

 المستخدمة،واستخدام الطاقة النظيفة في التدفئة والتبريد تجعل المبنى كفء في استخدام الطاقة.

الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية أو الطاقة الحيوية، لتلبية  تطبيق استخدامات

 Building’sوبصمته الكربونية   عن المبنىاالحتياجات من الطاقة تقلل إلى حد كبير من التلوث الناتج 

Carbon Footprint . 

المبانى الخضراء تشدد على ترشيد استخدام المياه وذلك باستخدام أنظمة أكثر كفاءة لألستخدام واعادة 

استعمالها، ترشيد المياه يعد خاصية أخرى مميزة للمباني الخضراء والتي تساعد في تخفيف اآلثار الضارة 

 المياه على البيئة المحيطة. الستعمال

قد أسهمت الزيادة في األمراض التنفسية والحساسية والمواد الكيميائية التي تطلق الغازات الضارة 

في الهواء، في زيادة الوعي على أهمية التهوية داخل المنازل.المباني الخضراء تركز أيضا على تقليل 

واء داخل المنازل من خالل التحكم في مصادر التلوث األمراض التنفسية والحساسية عن طريق تحسين اله

وتقليلها والقضاء عليها من خالل التنقية والترشيح وايضا مراجعة الخصائص الصحية للمواد المستخدمة فى 

 االعمال الداخلية.

التي نتجت عن عدم االكتراث بمتطلبات االستدامة   وحيث أنه ال يخفى على الجميع األضرار البيئية

  د طويلة مثل التغير المناخي واالحتباس الحراري.لعقو

وبالتالى العمل على أن تكون المبانى خضراء ليس رفاهية بل هو مطلب هام وحرج لتالفى تلك  

حاليا، فتراكمات العقود من اإلضرار بالبيئة تحتاج إلى العمل المستديم   اآلثار مستقبال والتقليل من آثارها

 اآلثار.لعقود أخرى لمعالجة تلك 

ومصطلح المباني الخضراء يستخدم عامة للتعبير عن المباني التي تحقق الحفاظ على البيئة وترشيد 

 استهالك الطاقة والمياه والترشيد في استخدام الموارد الطبيعية.
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 صائص المباني الخضراءخ 2-1-1

 

 ترشيد وكفاءة استهالك الطاقة 

 سواء لتلبية احتياجات المبنى او تصدير الفائض الى شبكة الكهرباء. مصادر الطاقة المتجددة استخدام 

 .ترشيد وكفاءة استهالك المياه 

 ام مستدامة.استخدام مواد خ 

 .الحد من وجود المواد الضارة بالصحة داخل المباني 

  .الكفاءة والترشيد في استخدام الموارد والمواد الخام وتقليل النفايات الصلبة 

 وكفاءة البيئة الداخلية للمبنى. جودة 

 

والتعامل مع من اهم ما يميز المباني الخضراء مقارنة ًبالمباني التقليدية هو مفهوم التكامل)الترابط( 

المبنى كمنظومة، حيث يقوم فريق متعدد من المتخصصين في المباني بالعمل معا منذ مرحلة ما قبل التصميم 

إلى مرحلة ما بعد التشغيل واالشغال وذلك لتحسين خواص االستدامة البيئية للمباني وتحسين األداء والتوفير 

 في التكاليف.

 

 المستدامة لألبنية األساسية المبادئ2-1-2 

 .ترشيدها كفاءة وزيادة الطاقة استهالك تقليل:  أوالً 

 ً  .الطبيعية الموارد من ممكن حد ألقصى االستفادة:  ثانيا

 ً  .التدوير إلعادة القابلة والمواد المتجددة األنطمة استخدام:  ثالثا

 ً  البيئة حماية:  رابعا

 ً  .السامة االنبعاثات من خالية صحية بيئة تأمين:  خامسا

 

 المستدامة األبنية تقنيات3-1-2 

 

 السلبي التأثير من الحد إلى تهدف التي النشاطات من العديد في المستدامة العمارة فلسفة تتجسد

لهم  المجاورة والمجتمعات البناء داخل المقيمين بحياة واالهتمام الراحة وسائل كافة البيئة وتوفير على للمباني

 :منها بعضا ونذكر الغرض هذا تلبي التي اإلدارة وأساليب التقنيات من مجموعة استخدام يتم ذلك أجل من

 للتحلل قابلة مواد. 

 والتكييف والتهوية للتدفئة الشمسية الطاقة استخدام (HVAC.) 

 الذكية األجهزة واستخدام الطبيعية واإلضاءة العزل. 

https://regenerativebuildingsacademy.com/ar/buildings-renewable-energy-arabic/buildings-renewable-energy-sources/
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 الطاقة استهالك انخفاض إلى يؤدي بشكل المنازل تصميم. 

 المياه استخدام ترشيد. 

 الحرارة لدرجات والتحسس االستشعار خاصية تتضمن التي الذكية النوافذ استخدام. 

 

 الفوائد4-1-2

 

 واالقتصادية البيئية اآلثار حيث من األداء من عالٍ  مستوى إلى للوصول الخضراء المباني تهدف

 .للمبنى واالجتماعية

التدوير  إلعادة والقابلة الحيوية والمصادر المتجددة المواد في تترسخ للمباني األولوية البيئية فالفوائد

 والخشب( الشمسية والطاقة األرضية، الحرارية الطاقة) المتجددة الطاقات استخدام إلى التصميم ويستند

 .المناسبة العزل اساليب واستخدام والمياه الطاقة وكفاءة الموارد على والحفاظ

 

ً  االقتصادية، الفوائد أما  25 من الطاقة توفير يكون المستدامة للمباني العالمي المجلس لتقرير فوفقا

 المباني فتساعد االجتماعية، الناحية أما .التقليدية بالمبني مقارنة %39 حتى يصل المياه وتوفير ،%35 إلى

 استخدام بسبب وراحتهم ورفاهيتهم األفراد صحة تعزيز خالل من الحياة، نوعية تحسين على المستدامة

 (.واإلضاءة الطاقة إدارة وتحسين والصوتي، الحراري العزل) تقنيات

 

 للبيئة؟ صديقة البناء مواد يجعل الذي ما

 تصنيع -1

 مزرعة من األخشاب مثل ، مستدام مصدر من جاءت المواد كانت إذا ما هي الرئيسية النقاط 

 خفيفة مواد أكثر تكون قد ،و لصناعتها الطاقة من القليل الى تحتاج ،كذلك مستدام نحو على تدار

 .للبيئة الصديقة هي الوزن

 العزل. -2

 أقل قدر إلى حاجة هناك تكون لن ألنه للبيئة صديقة االكثر هم جيدة عزل خصائص ذات مواد 

 .منزلك وتبريد لتدفئة الطاقة من

 العمر طول -3

 ولكم -- للبيئة بالنسبة أفضل ذلك كان كلما ، عليه هو األمد يعد 

 التدوير وإعادة التخلص -4

 تدويرها إعادة يمكن ، ذلك من واألفضل للبيئة، صديقة بطريقة منها للتخلص سهلة المادة هو 
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اختصاراً(  LEED هناك مجموعة من أنظمة التقييم تُعرف باسم الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة )أو

وبناء وتشغيل واستدامة المجلس األمريكي لألبنية الخضراء، وهذا النظام مسؤول عن تقييم تصميم  وضعها

أسلوب التقييم البيئي لمؤسسات »المباني الخضراء. هناك نظام بريطاني آخر يدل على استدامة المباني، وهو 

، ويُطبق على األبنية واألبنية المراد تطويرها على نطاق BREEM والذي يُدعى اختصاًرا بـ« أبحاث البناء

ية الخضراء بحثًا حول تأثير األبنية الخضراء على صحة وإنتاجية كبير. حاليًا، يجري المجلس العالمي لألبن

مستخدميها، ويعمل المجلس مع البنك الدولي للتشجيع على األبنية الخضراء في أسواق الدول الناشئة عبر 

االمتياز في التصميم من أجل منافع أكبر(. هناك أيًضا أدوات أخرى مثل النجمة ) EDGE شهادة وبرنامج

  .بالدرجة األولى ماليزيا ومؤشر البناء األخضر الذي يُستخدم في أستراليا فيالخضراء 

 

تشمل عملية نمذجة معلومات المباني توليد وإدارة التمثيل الرقمي للسمات الفيزيائية والوظيفية 

هيئة  لألماكن. نماذج معلومات المباني هي ملفات )غالبًا ما تكون على شكل ملفات، لكن ال تكون دائًما على

صيغ الملكية، وقد ال تحوي بيانات عن الملكية( يمكن استخراجها وتبادلها أو إرسالها عبر الشركة لمساعدة 

صانعي القرار بخصوص المباني أو األصول المبنية. تُستخدم برمجيات نمذجة معلومات المباني الحالية من 

وتصميم وبناء وتشغيل واستدامة مختلف  طرف األفراد والشركات والوكاالت الحكومية المسؤولة عن تخطيط

البنى التحتية الفيزيائية، مثل المياه والنفايات والكهرباء والغاز ومعدات االتصال والطرق والسكك الحديدية 

 .والجسور والموانئ والقنوات

خضراء، ال تزال التقنيات الجديدة قيد التطوير لتكّمل التقنيات الموجودة حاليًا والمستخدمة في البنى ال

الهدف المشترك لألبنية الخضراء هو تخفيض األثر الكلي لبيئة البناء على صحة اإلنسان والبيئة الطبيعية عن 

 :طريق

 استخدام الطاقة والمياه والمصادر األخرى بفعالية. 

 حماية صحة القاطنين وتحسين إنتاجية الموظفين. 

 البيئة تخفيض النفايات والتلوث وتدهور. 

لطبيعي مفهوًما مشابًها للبناء األخضر، ويُستخدم األول عادة ضمن نطاق أصغر، ويميل يُعد المبنى ا

إلى التركيز على استخدام المواد الطبيعية المتاحة محليًا. يُعد التصميم المستدام والعمارة الخضراء من 

حتياجات األجيال المواضيع األخرى المرتبطة بالبناء األخضر. باإلمكان تعريف االستدامة بأنها تحقيق ا
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الحالية دون أن يؤثر ذلك على قدرة األجيال المستقبلية على تحقيق حاجاتها. على الرغم من أن بعض برامج 

البناء األخضر ال تتعامل مع قضية إصالح وتعديل المنازل الموجودة حاليًا، لكن بعض البرامج األخرى تهتم 

ديد كفاءة الطاقة. باإلمكان تطبيق مبادئ البناء الخضراء بذلك، تحديدًا عبر المخططات العامة المعنية بتج

 .بسهولة على العمل المراد تجديده أو البناء الجديد

 

 مستعمليها صحة تحفظ بيئة توفر التي المباني بأن اعتقادا( المستدام أو األخضر) البيئي التصميم تطوير أن

 ثقافة عن بمعزل كان إذا جدوى ذا يكون لن البيئة على السلبي تأثيرها خفض إلى وتؤدي أقل طاقة وتستخدم

 يكون فلن أخرى أنشطة في الستخدامها المباني في الطاقة استخدامات خفض تم فإذا. المجتمع حياة وأسلوب

 تسود التي األساسية بالقيم التصميمي الفكر هذا ربط من البد لذلك.منه الهدف حقق قد التصميمي االتجاه

 يعكس الالنهائي النمو تحقيق في االتجاه الجشع، مثل استشرت التي القيم أن وذلك.  العالم حول كثيرة ثقافات

 المستقبل ومن اآلخرين من نأخذ أن في الحق ألنفسنا ونعطي الحياة شبكة عن ننعزل عندما العنف من نوع

 خالل بالبشرية سيدفع أنه حيث انتحاري اتجاه ذلك ويعتبر. الالنهائية المادية رغباتنا يشبع ما الطبيعة ومن

 أدت التي المتدنية القيم من عدد وجود إن.كوكبها على يوجد مما أكثر الحياة من استهالك إلى المقبلة عاما 25

 ضد العنف األطفال، استغالل الجرائم، اإلدمان، العنف، مثل االجتماعية األمراض من العديد انتشار إلى

 المناعة انعدام يعكس إنما الفقر، التعليم، من التسرب المأوى، انعدام الالمباالة، األسرة، تحطيم الزوجات،

 عدم القيم، بانعدام اإلحساس من ينبع المناعي االنهيار هذا أن الدراسات أوضحت وقد والروحية النفسية

 مشاكل وهي وأسرته، لمجتمعه نفع ذو الفرد يكون لكي الفرص إتاحة عدم اآلخرين، ومن لآلخرين االحترام

 الفرد بأن واإلحساس المتبادل االحترام الذات، احترام المهارات، إلثراء يؤدي الذي العمل إن.وروحية نفسية

. بوجوده نحلم الذي العلم وتحقيق االستدامة على ويساعد الروحية االحتياجات يشبع عمل هو للمجتمع قيمة ذو

 فاالستدامة. له الخارجي الناتج من ونفع جدوى أكثر يكون قد له النفسي والمردود للعمل الداخلي الناتج فهذا

 المجتمع، مع المتسق غير االستهالك قيم تستبعد التي المؤسسات وبناء وأفعالنا معتقداتنا في تحوالت تستلزم

 حياتنا في للتنمية الروحي األساس تنمية في تساعد وقيم مفاهيم إلى نصل لكي وذلك والعنف، والجشع،

 بالسعي التمسك وعدم استهالك، بأقل السعادة على والحصول العمل ثراء على المؤكدة القيم مثل ومجتمعنا

 فهناك إذا األغنياء، يد في الثروة تركيز إلى أدى الفقراء لمساعدة ضروريا اعتبر الذي فالنمو. الثروة وراء

 معدالت تثبيت أن ذلك إلى يضاف. االجتماعية العدالة وتحقيق الفقر إلزالة العائد توزيع في العدالة إلى حاجة
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 والتمويل المادة الطاقة، استهالك خفض إلى يؤدي أن يمكن اإلنصاف عدم برفع العدالة وتحقيق التنمية

 .التقنية للحلول الحاجة وبدون للمعيشة المادي المستوى خفض بدون البشرية والتكلفة

األولى التي ينطلق ّف من الفئة فيها  وهذه العملية تبدأ منذ اللحظة. D حتى الفئة A األوروبي فيصناما 

التخطيط لتشييد المبنى ، حيث يلتقي المهندسون على اختالف فروعهم: هندسة مدنية ، كهرباء ، ميكانيك 

...إلخ ،ويدرسون وجهة المبنى ، القعر، نوع المواد المستعملة ،نظام التبريد ، اإلنارة ، البنى التحتية،كيفية 

الدراسات، مرحلة التعهدات وطريقة تنفيذ المبنى مع احترام الشروط البيئية ، ثم  استهالك المياه... ويلي

 .اختيار المعدات واألجهزة الموفرة للطاقة على المدى البعيد، حتى ولو كانت أغلى منسواها

 

كلما ال بد من اإلشارة في هذا السياق ،إلى أنه كلما تم استعمال مواد مدورة بنسب مرتفعة في إنشاء المبنى 

حصل المبنى على نقاطأ اعلى في عملية التصنيف. من هنا يجب استعمال الكرتون ً . وبعد نحو ثالثين عاما 

من من البالستيك والخشب والحديد هذه المواد التي يمكن تدويرها بدال إنشاء المبنى يمكن حينها إعادة تدوير 

 Label Energyوبية مثال يوجد ما يسمى بالـفي الدول األور .المواد المذكورة وخفض نسبة الضرر البيئي

الذي يحدد معدل الطاقة ومستوى ّ المبنى، كما يبين المستوى الذي كان من المفترض أن يكون عليه عندما تم 

 يكون المبنى قد وصل إلى أعلى درجة تسمىA وعلى سبيل المثال،عند تحديد المستوى .درس خريطة البناء

Net Zero 

ص، يُعتمد بحسب متطلبات السوق )موادالبناء،الطقس،المياه...( لذلك من ً الصعب تطبيق لكل بلد مقياس خاة

الخاص بالواليات المتحدة Leadالمقاييس ذاتها في كل البلدان. اإلمارات العربية حاولت تطبيق مثال مقياس

 . األميركية، والذي اكتسب شهرة الفتة نظرا إلى جودته العالية

 طريقة البناء  2-2

والتي تتميز بسهولة آليا عبر بيانات « بوليسترون»تتم األشغال اإلنشائية المتعلقة بهيكل األبنية من قوالب الـ 

وبعد  .يستخدمها ً تشكيلها حسب المساحات والمقاييس المطلوبة، حيث يتم تفصيلها الكمبيوتر بسرعة فائقة

سنتيمترات، تتم عملية  10و 5يتراوح بين  التي تتضمن طبقات عازلة بسمك« بوليسترون»إنجاز قوالب الـ 

إنشاء الجدران عن طريق إدخال اإلطارات الفوالذية التي تسمح بتماسك أجزائها، ومن ثم تتم عملية صب 

العادي، أو الخاص بهذه التكنولوجيا، « بالستر»الخرسانة،وتستخدم في األجزاء الداخلية للحائط مواد الـ 

أو أكثر حسب   ع إمكانية إجراء عمليات التشطيب الداخلي بصورة عاديةوالتي تمنع انتقال الضوضاء م
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سنتيمترا وهي مقاومة للحرائق مع  35و 25متطلبات البناء، ويمكن أن يتراوح إجمالي سمك الحائط، بين 

،أما السقوف فتتكون من ألواح مخففة من رافدات خرسانية مسلحة  REL 180تصنيف عالمي بدرجة 

مع حوامل فوالذية وشبكة حديد تصب عليها « بوليسترين»وتنجز بواسطة استخدام ألواح الـ  بمقاييس مختلفة،

ويتميز الوجه السفلي لأللواح المركبة في عمليات اإلنشاء بمواصفات  .الخرسانة الخاصة بهذه التكنولوجيا

يعمل على تخفيض كما تتميز هذه األلواح بسهولة الدمج بينها، ما « بالستر»خاصة تسهل لصق طبقة الـ 

الفصل الخامس افاق انشاء االبنية الخضراء الصديقة  .التكلفة ويعطي خاصية العزل عن العوامل الخارجية

مشاريع مستقبلية أكد الشركة أضافت إلى التمثيل الحصري لهذا النظام الجديد في األبنية الخضراء  36للبيئة 

تكارات علمية جديدة تقوم على ً العربية، فهي تمثل في المنطقة حصريا مشاريع طاقة حديثة تتمثل في اب

 [ 4]أساس استغالل مضاعف للطاقة الشمسية بطرق كهرومغناطيسية ضوئية، حيث تعتمد التقنية الجديدة

على خاليا ثالثية األبعاد تستغل بشكل أمثل الطاقة الشمسية، وكشف عن إمكانية البدء بمشاريع تعتمد على 

في ظل األزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاع العقار، تصبح  و .األشهر الثالثة المقبلةهذه التقنية خالل 

مثل هذه االبتكارات ً لتقليل التكلفة، ومالءمة البيئة والمحيط، التكنولوجية ً مثاليا حال ً في إعادة رسم ً حاسما 

مال خارطة األسعار بما يتالئم مع ومن خالل خفضها لكلفة البناء وسرعة اإلنجاز، فقد يصبح ذلك عا

 [ 11] المعطيات الجديدة التي أفرزتها األزمة

 

 لبيئة الصديقة الخضراء لألبنية عالمية أمثلة 3-2

 

 الخضراء تطبيق العمارة إلى حاجتنا بأن ندرك المحدودة ومواردنا الصارمة البيئية أوضاعنا في التمعن عند

 ووهجها وحرارتها الشمس كميات أشعة كانت وإذا.  المتقدمة الصناعية الدول من أكثر المستدامة واإلنشاءات

 إلنتاج بديل كمصدر لتوظيفها ذهبية وجود فرص يعني هذا فإن العالم في المعدالت أعلى من منطقتنا في

 .النهار ساعات خالل المباني والمنشآت إضاءة في استغاللها إلى باإلضافة ، الطاقة

 وهذه ، السنة في طويلة أليام الشمس تغيب عنها التي البلدان بعض في منشأة مباني سمعنا فنحنن ذلك ومع 

 الطاقة كمية نصف توفر حيث الطبيعي النهار على ضوء الداخلية اإلضاءة في أساسي بشكل تعتمد المباني

 مظلمة القوي الضوئي والوهج الحارقة الشمس تحت تقبع مبانينا التي نرى بينما ، اإلضاءة في المستهلكة

 ، الكهرباء فاتورة إلى اقتصادية أعباء تضيف التي االصطناعية اإلضاءة فقط على وتعتمد الداخل من ومعتمة
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 ، المباني في للطاقة بديل كمصدر الشمسية الطاقة استغالل تطبيقات في متقدمة الدول أشواطا تلك إن بل

 .الطاقة إنتاج في المياه وشالالت الرياح استغالل إلى باإلضافة قطعت

 تقلل التي المستدامة الخضراء العمارة مفهوم تجسد التي الكبرى المباني من الكثير الصناعية الدول في يوجد

 [ 10]المباني هذا ومن ، البيئة على التأثيرات من

 48) من ( المكونNast Conde) برج مبنى ،  نيويورك في التايمز ساحةفي  3-2-1

 طابقا

 العمارة جميع مبادئ طبقت  التي المبكرة األمثلة أحد يعد إنه( .معماريون وفول فوكس) بواسطة مصمم وهو

 لتوفير تخيلها يمكن التي تقريبا التقنيات فيها استعملت وقد ، كبير حضري مبنى في الخضراء المستدامة

 الحرارة وتبقي الطبيعي الشمس ضوء تسمح بدخول الزجاج من خاصة نوعية المبنى استخدم فقد. الطاقة

 أثناء الداخلية الحرارة فقدان الغاز من وقود على تعمالن وتقلل خليتان ، المبنى خارج البنفسجية فوق واألشعة

 أيضا وهناك. الشتاء

 5) إلى كمية باإلضافة بكل المبنى لتغذية مايكفي الطاقة،وهو من( كيلوواط 400) بـ المبنى تزودان الطبيعي

 بواسطة أنتج فقد الحار الماء ليالرعادم أما. يحتاجها نهارا التي الكهرباء يحتاجها الكهرباءالتي كمية من)%

 .الحار بالماء المبنى وتزويده تسخين على للمساعدة المستخدمة الوقود خاليا

 

 يخفض كهربائي، وهذا مولد كونها من أكثر غاز كمولد السقف على التكييف و التبريد أنظمة وضعت بينما

 المبنى تزود الخارج من على المبنى الموجودة لوحات أن كما.الكهربائية الطاقة بنقل المرتبط الطاقة فقدان من

 اإلضاءة وتطفىء بالمراوح الحركة تتحكم حساسات المبنى وداخل(. واط كيلو 15) إلى تصل إضافية بطاقة

 إلستهالك مخفضة خفيفة ئياتبثنا مضاءة فهي الخروج أما إشارات. الساللم مثل اإلشغال قليلة المناطق في

مقارنه بأي مبنئ تقليدي 40-35 ) بنسبة أقل طاقة يستهلك المبنى أن هي النهائية والنتيجة. الطاقة

 مماثل

 ( Tower Re swiss Theبرج)3-2-2

لهذا  اللندنيون ويشير وشركاه، فوستر نورمان المعماري بواسطة والمصمم لندن مدينة أحد شوارع في 

 الشيء أن المنتصب إال البرج وهذا العريقة، مدينتهم أفق خط إلى األحدث اإلضافة بأنه المعماري الصرح
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 كفائته ولكن طابقا في متوقعا الجميل 41) من يتكون الخيار المعماري كثمرة شكله ليس المبنى هذا في الرائع

 من)% 50) إلى يصل الطاقة وفرا استهالك يحقق والخالق المبدع فتصميمه الطاقة، استهالك في العالية

 .مماثلة تقليدية بناية تستهلكه الذي الطاقة إجمالي

 وتتكون. أمكن ذلك ما كل الطبيعيتين والتهوية اإلضاءة استعمال في الطاقة توفير بمزايا المبنى غنى ويتجلى

 بتجويف تحيطان ، والطبقتان(مزدوج زجاج عن عبارة منها الخارجية) الزجاج من طبقتين من المبنى واجهة

 الخارج من المبنى على الموجود حساسات الطقس نظام أن كما. اآللي بالحاسب الموجهة بالستائر مهوى

 عند النوافذ لوحات وفتح الستائر بغلق ويقوم أشعة الشمس، ومستوى الرياح وسرعة الحرارة درجة يراقب

 [ 6]الطبيعي، النهار ضوء استعمال من بحيث يزيد مصمم فهو المبنى شكل أما. الحاجة

              

 ابراج البحر في ابو ظبي3-3-2

 ( AEDAS Architects ) هذين البرجين الذان صمما حديثاً بأبوظبى، قد صممتها شركة معماريوا إيداس 

ووضعت لألبراج التى يبلغ  .بواجهة مستلهمة من "المشربية"، والوسيلة التراثية اإلسالمية القديمة للتظليل

متراً نمظام المشربية لتظليله والتى طورها فريق التصميم الحاسوبي في إيداس. واستخدام  145إرتفاعها 

الهندسة الوصفية لتشكيل واجهات ديناميكية، فكان الفريق قادرا على محاكاة عملها لتستجيب لتعرضها 

 هذه الشاشة تعمل كأنها حائط لستائرى .المختلفة من السنةألشعة الشمس وتغيير زوايا سقوطها خالل األيام 

( curtain wall ) ويبعد عن سطح المبنى الخارجى مترين على إطار مستقل. وهي من مجموعة ،

وذلك … اإلطارات المثلثة تشد شبكة من األلياف الزجاجية, والتى تمت مبرمجتها لتستجيب لحركة الشمس 

 [ 4].طاقة الشمسية والوهج. وفي المساء، فأن جميع هذه الشاشات يتم إغالقهاكوسيلة من الحد من إكتساب ال
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 مدينة بسماية الجديدة   4-3-2

 

 

 

 

 
 

يعتبر مشروع مدينة بسماية الجديدة اول واكبر مشروع تنموي في تاريخ العراق، حيث تقع مدينة بسماية الى 

كم عن حدود مدينة بغداد على الطريق الدولي الرابط بين ( 10الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وتبعد حوالي )

شخص واجمالي  600.000هكتار، ومن المؤمل ان تستوعب حوالي  1.830كوت. وعلى مساحة  -بغداد

وحدة. كما سيتم انشاء شبكة من البنى التحتية من كهرباء وماء وشوارع  100.000عدد الوحدات السكنية هو 

العامة التي ستقوم حكومة العراق بتطويرها ومنها المرافق التعليمية والدينية  رئيسية، اضافة الى المرافق

والترفيهية والتجارية، وايضا محطات معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. ستمأل مدينة بسماية 

وسط عراقي بالسعادة وستكون من اكثر المدن تميزا في العراق ومنطقة الشرق اال 600.000الجديدة حياة 

 [ 7]واول مشروع عمالق من مشاريع برنامج اإلسكان الوطني
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