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الــمــبــانــي الــخــضـــراء
منذ بداية �إكت�شاف امل�شكالت التي قد حتدثها الإنبعاثات احلرارية التي تنتج عن غازات البيئة الدفيئة  ،ومن
�أهمها غاز ثاين اك�سيد الكربون  ،والتي حدثت ب�سبب الإ�ستخدام الغري م�س�ؤول للوقود الإحفوري  ،فقد قامت الدول
جمتمعة ب�إن�شاء مبادرات كثرية للحد والتخفيف من االثر البيئي الذي قد حتدثه تلك االنبعاثات الكربونية والغازات
ال�سامة  ،فكان من تلك املبادرات �إن�شاء معايريجديدة للبناء تقوم على �أ�سا�س �إ�ستخدام مواد من الطبيعة  ،والإقالل من
الطاقة امل�ستخدمة وحتقيق الإ�ستدامة للموارد الطبيعية .
يف عام  2000م قام املجل�س االمريكي للمباين اخل�ضراء بتطوير نظام �سمي بنظام الريادة يف ت�صميمات الطاقة
والبيئة �أو �إخت�صارا ليد ( )LEEDوهو نظام معرتف به دوليا ب�أنه مقيا�س ت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل مبانٍ مراعية للبيئة
وعالية الأداء .حيث يق ّيم نظام الت�صنيف ويقي�س �أثر �أي من�ش�أة و�أداءها ،والتي ت�أخذ بعني الإعتبارعدة نقاط منها �إختيار
املوقع وتوفري الطاقة والكفاءة املائية و�إنبعاثات غاز �أول و ثاين �أوك�سيد الكربون وحت�سني �أجواء البيئة الداخلية وغريها ،
حيث يتم ت�صنيف املباين التي تنال هذه ال�شهادة �إىل  3مراتب ح�سب تطبيقها للمعاير املطلوبة وهي :املرتبة البالتينية ،
الذهبية والف�ضية وتعتمد على ح�صولها على نقاط ت�ؤهلها للح�صول على �شهادة معتمدة  ،وكذلك يوجد النظام الربيطاين
لال�ستدامة وي�سمى ( ، )BREEAMوكذلك نظام ا�ستدامة( )ESTIDAMAالذي قام جمل�س �أبوظبي للتخطيط
احل�ضري بتطويره و�إلزام م�شاريع البناء اجلديدة ب�إتباع �سيا�ساته.
منذ تلك الفرتة مت �إن�شاء العديد من املجال�س اخل�ضراء يف الدول التي انظمت للمجل�س الأمريكي للمباين اخل�ضراء
 ،لتقوم بتقييم و�إعطاء �شهادات ليد ( )LEEDو�سن ت�شريعات لتلك البلدان كما حدث يف كندا ،وكثري من دول �أوروبا:
كربيطانيا و�أملانيا و هولندا وبع�ض دول �آ�سيا والبا�سفيكي :ك�أ�سرتاليا والهند ،ويف منطقة ال�شرق الأو�سط  :الأردن وقطر
 ،ويف �سنة  2006م مت �إن�شاء جمل�س الإمارات للأبنية اخل�ضراء وكان هدفه مواكبة التطورالعاملي لقطاع البناء وكذلك
و�ضع الت�شريعات وال�سيا�سات املالئمة للمنطقة و�إعطاء املوافقات لبناء تلك االبنية.
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ماهي املباين اخل�ضراء ؟
يق�ضي الإن�سان معظم وقته داخل مبنى العمل �أو داخل البيت الذي قد يتكون من مواد مثل اجلب�س
والكونكريت واملواد املعدنية واال�صباغ ال�صناعية التي قد يكون لها �أثر بيئي او �ضرر �صحي مبا�شر على االن�سان
�إذا ما كانت قد ا�ست�صنعت بطريقة غريطبيعية .لذا ف�إن املبنى الأخ�ضر يهتم باملواد الطيبعية امل�ستخدمة
للبناء  ،وكذلك الإهتمام بالأجواء الداخلية واخلارجية من حيث الت�صميم والإ�ستخدام الأمثل للطاقة واملياه
 ،ويهتم بالأثر البيئي الذي ي�سببه ذلك البناء وكذلك �سلوكيات �إ�ستخدام املبنى  ،فهي الإجراءات التي تبحث
عن ت�صميم و�إن�شاء مباين من فوائدها:
� -1أنها قليلة الإ�ستخدام للطاقة واملياه.
 -2متكاملة و�صديقة للبيئة ومتنا�سقة مع الت�صميم.
 -3منتجة للطاقة ( الطاقة املتجددة).
� -4صحية وتعنى براحة امل�ستخدم و�أجواء املبنى .
 -5تعتني بجودة املواد امل�ستخدمة و�إ�ستخدام مواد فعالة طبيعية ومعادة التدوير.
 -6تقلل من الأثر البيئي عامة.
 -7م�ستدامة و�سهلة ال�صيانه والإعتناء.

�إختيار املوقع وت�صميم املبنى :
 -1توجد بع�ض املعايريالتي تتدخل يف �إختيار املوقع ومنها تقييم ت�أثرياملبنى على املجتمع املحيط له وكذلك
تاثريه على البيئة املحيطة.
 -2تقييم الأثر البيئي وو�ضع خطة لإدارة بيئية فعالة لعملية البناء.
 -3البناء مب�سئولية وعدم الإ�ضرار بالأر�ض وجتريفها وتلويث م�صادر املياه وقت البناء او الهدم .
 -4تخ�صي�ص مواقف للدراجات الهوائية وال�سيارات ذات كفاءة �إ�ستخدام للوقود  ،كال�سيارات الهجينة
وكذلك ال�سيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي  ،و�سيارات النقل اجلماعي  ،وذلك مل�ساهمتها
لتقليل االنبعاثات الغازية.
 -5ت�صميم مبتكرلتمكني ذوي االحتياجات اخلا�صة من الو�صول للمبني ب�سهولة.
� -6أن تكون جميع وحدات الإنارة اخلارجية مغطاة ملنع �إنت�شار ال�ضوء ال�ساطع منها ليال و�أن تكون �إ�ضاءة
الالفتات موجهة للأ�سفل للتقليل من التلوث ال�ضوئي.
� -7إ�ستعمال الألوان الفاحتة يف الواجهات واجلهات املقابلة لل�شم�س مبا التقل قيمة انعكا�س ال�ضوء ()LRV
عن  %45من م�ساحة واجهات املبنى .
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 -8ت�صاميم لزراعة النباتات املحلية واملتكيفة مع املناخ املحلي بحد �أدنى  %25من امل�ساحة .
 -9الغطاء النباتي للواجهات مما يقلل من اال�سقاط ال�شم�سي واخرتاق احلرارة للمبني .
 -10ت�ضليل امل�سارات واملداخل الرئي�سية للمباين مبواد ذات انعكا�س �شم�سي .

تـا�سـيـ�س الـمـبـنـى :
�إ�ستخدام الكونكريت املعاد ت�صنيعه من الرماد املتطاير  ،وكذلك خملفات املباين للردم يف و�ضع الأ�سا�سات
يقلل من الإ�سمنت امل�ستخدم ويزيد من قوة متا�سك املبنى ومقاومته للمياه.

عـزل غـالف الـمبـنـى :
ب�إ�ستخدام العوازل احلرارية للأ�سقف واجلدار الداخلي للمبنى ب�إ�ستخدام �أ�ساليب بع�ضها م�ستخدم
حاليا وبع�ضها مبتكر و�إ�ستخدام العوازل لتقليل الهواء املت�سرب من اخلارج عن طريق ر�ش الفتحات
والتجاويف باملادة العازلة ويف�ضل �أن ال ت�ستخدم مادة (الفورمالديهايد) يف تكوينها ملا ي�سببه من �أ�ضرار
�صحية على االن�سان.
ـ

ال ـنـ ــواف ــذ :
تركيب نوافذ زجاجية مزدوجة ذات خا�صية التفريغ والتي تعك�س الأ�شعة ال�شم�سية احلرارية والتي ت�سمح
للأ�شعة ال�ضوئية فقط بالدخول  ،ملا لها الأثر الكبري يف تقليل �إ�ستهالك الطاقة واحلماية من بع�ض الأ�شعة
امل�ضرة للإن�سان.

الأ�صـ ـبـ ــاغ :
يجب احل�صول على �شهادة �أو عالمة معتمدة من جهة خمت�صة لإ�ستخدام الأ�صباغ الطبيعية ذات اجلودة
العالية والإبتعاد عن التي حتتوي على مواد �سامة �أو ما ي�سمى مبكونات ع�ضوية متطايرة ( )VOCملا ت�سببه
من �آثارعلى �صحة االن�سان وذلك ملا حتتويه من زئبق ور�صا�ص ومواد مت�أك�سدة.
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�ضمان جودة الهواء الداخلي للمبنى :
� -1إجراء فحو�ص جودة للهواء الداخلي لت�شمل جميع امللوثات ل�ضمان جودة الهواء الداخلي للمبنى على ح�سب
معيار نظام الريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة ( ، )LEEDويدقق هذا املعيار على مادة الفورمالديهايد
 ،والعدد الكلي للمر ّكبات املتطايرة  ،اجلزيئات العالقة  ،االوزون � ،أول و ثاين �أك�سيد الكربون  ،البكترييا ،
والفطريات.
� -2أن يتم تزويد املبنى بتهوية ميكانيكية �أو طبيعية بحيث تكون مطابقة للحد االدنى من متطلبات معايري جمعية
املهند�سني للتدفئة والتربيد االمريكية (.)ASHRAE
� -3إ�ستخدام مر�شحات ذات كفاءة عالية مكافئة ملعايرياحلد االدنى املكافئ ل � 6-MERVأو �أعلى  ،وهو
الت�صنيف املمتاز ملا له من فعالية لتنقية الهواء من الأبخرة واملواد الكيميائية اخلطرة .
� -4أن تكون �أنظمة التهوية والتربيد قادرة على توفري درجة حرارة جافة مبعدل  C 20ورطوبة بن�سبة  %30وان
ترتاوح �سرعة الهواء يف االماكن امل�شغولة مبعدل بني ( )0.3-0.2مرت /الثانية.
 -5حرارة اجلو الداخلي يرتاوح بني  C 25والرطوبة بن�سبة .%60
 -6عدم �إ�ستعمال املواد التي حتتوي على �إ�سب�ستو�س وعدم �إ�ستخدامها يف �أعمال ال�صيانة.
 -7جتنب �إ�ستخدام �أجهزة �إطفاء احلريق التي حتتوي على مواد لها قابلية ا�ستنفاذ االوزون.
 -8تنظيم �أماكن التدخني بحيث تتواجد يف �أماكن تبتعد  25قدم عن املبنى وفتحات التهوية والنوافذ.
 -9التقليل من فتحات االبواب لتجنب ت�سريب الهواء من تلك الفتحات.
 -10تهوية �أماكن مواقف ال�سيارات و�إجراء الفح�ص الدوري لها  ،وتركيب �أجهزة لقيا�س ومراقبة غاز �أول
اك�سيد الكربون بحد �أدنى جهاز واحد لكل  400مرت من م�ساحة املواقف و�إ�صدارتنبيه �إذا جتاوزاحلد
امل�سموح به وهو  75جزء من املليون.
 -11قيا�س معيارال�ضجيج الداخلي وتقليله ما �أمكن  ،فقد قامت الكثري من اجلمعيات املرتبطة باملعايري اخل�ضراء
بو�ضع قيا�سات متعلقة مبتطلبات التحكم بال�صوت جلميع املرافق واملباين اخل�ضراء.
� -12إ�ستخدام املواد اال�صقة الطبيعية والغريم�ستخدمة للمواد الكيميائية ومواد ع�ضوية متطايرة لزيادة جودة
الهواء الداخلي للمبنى.
 -13عزل م�صادر التلوث يف الأماكن التي تت�ضمن �أن�شطة يتم فيها �إنبعاثات �أو �أبخرة او غازات خطرة وتزويدها
ب�أنظمة طرد منف�صلة لإحداث �ضغط وطرد االبخرة خارج املبنى.
 -14توفري نوافذ ميكن فتحها من اخلارج مامل تكن هنالك متطلبات لل�سالمة حتول من فتح تلك النوافذ.
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كـ ـف ــاءة الطاقـة :
 -1وجود حدود ملعامل انتقال احلرارة يف اجلدران اخلارجية والأ�سطح والأر�ضيات والواجهات الزجاجية ح�سب
معايريو�ضعت للحد من انتقال احلرارة لتعزيز قدرة التكييف.
 -2تفادي اجل�سور احلرارية �أو عزلها �إن وجدت مثل نقاط الإت�صال بني اجل�سوراخلر�سانية �أواملعدنية وبني
اجلدران اخلارجية واالعمدة وحول االبواب والنوافذ وذلك لتقليل كمية احلرارة املنتقلة.
 -3ح�ساب احلمل احلراري للموقع واحلالة الداخلية واخلارجية له.
 -4ت�صميم قدرة املبني على الإحتفاظ بالهواء البارد �أوال�ساخن وعدم فقدانه على ان اليتجاوز فقدان الهواء عن
 10مرت يف ال�ساعة �إذا كان حمل التكييف ي�ساوي  1ميجاواط �أو �أكرث.
 -5اتباع جدول الريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة ( )LEEDلت�صميم التكييف ح�سب متطلبات املبنى املراد
ت�شييده.
 -6وجود �أنظمة للتحكم بالتدفئة والتربيد ووجود م�ؤقتات لها وكذلك التحكم امل�ستقل .
 -7العزل :عزل االنابيب وعزل جماري الهواء لتقليل فقدان احلرارة ،وو�ضع منظومة التخزين احلراري النظمة
تربيد املناطق ،وتقليل ت�سريب الهواء من جماري الهواء.
� -8إتباع نظام الريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة والكود الربيطاين لتد�شني انظمة توزيع الهواء وتوزيع املياه
واال�ضاءة والتحكم بالتربيد والت�سخني.
 -9كفاءة �إ�ستخدام امل�صاعد ووجود نظام لإ�ست�شعار احلركة والتوقف يف حال عدم الإ�ستخدام وكذلك
تغيريال�سرعه.
 -10الإنارة الداخلية واخلارجية :تقا�س كثافة قوة الإنارة الكهربائية بقيمة الواط لكل مرتمربع بحيث يوجد
جدول خا�ص يزود املتقدم للح�صول على �شهادة املباين اخل�ضراء بكل املعلومات اخلا�صة باملباين وتركيباتها
كالفنادق  ،املنازل  ،املكاتب  ،املطاعم  ،املرافق ،امل�ستودعات .
 -11توفري �إ�ضاءة طبيعية لتعمل على تقليل ا�ستخدام الإ�ضاءة الكهربائية وذلك بتوفري فتحات الإ�ضاءة وابتكار
عاك�سات ل�ضوء ال�شم�س الطبيعي وقت الت�صميم بحيث يكون ذا اطاللة مبا�شرة للبيئة الطبيعية.
 -12تركيب �أنظمة للتحكم بالإنارة الداخلية واخلارجية يف حال وجود �إنارة طبيعية وتقليلها يف املمرات والأماكن
غري املاهولة � ،أو ذات اخلاليا ال�ضوئية امل�ست�شعرة لوجود اال�شخا�ص.
 -13ت�شمل كل غرفة من غرف نزالء الفنادق على �أنظمة حتكم خا�صه بحيث تغلق �أتوماتيكيا يف حال عدم
اال�ستخدام.
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�أنظمة الطاقة املتجددة :
و�ضع �إ�سرتاتيجية لإ�ستخدام الطاقة املتجددة كالطاقة ال�شم�سية وطاقة اجليوحرارية  ،طاقة الرياح
 ،الكتلة احليوية �،أوالغازاحليوي يف املبني مما يقلل من ا�ستخدام الطاقة الكهربائية من ال�شبكة العامة ،
بحيث يتم دمج الطاقة امل�ستوردة والطاقة املنتجة يف املبنى  ،ومن الإ�ستخدامات ال�شائعة املتوفرة ت�سخني
املياه بال�سخانات ال�شم�سية .

زراعة اال�سطح :
الأ�سطح اخل�ضراء توفر  % 25من طاقة التكيف ,وهي �أ�سطح عبارة عن حديقة عادية يف ال�سطح بعمق
نحو ع�شرة �سنتيمرتات ،وتزرع عليها نباتات معينة ال تطول ولي�س لها جذور تخرتق ال�سطح وت�سقى عادة من
مياه املطر �أو تنقية مياه ال�صرف ال�صحي .

كفاءة موارد املياه :
 -1تركيب معدات تر�شيد املياه املتوافقة مع معايرينظام الريادة يف ت�صميمات الطاقة والبيئة ( )LEEDبحيث
يتم و�ضع حدود لتدفق املياه .
 -2تركيب خزانات حمامات التي حتتوي على انظمة الطرد الثنائي.
 -3تركيب �صنابري تعمل باال�ست�شعار عن قرب او بكاب�س ال�ضغط.
 -4جتميع مياه التكثيف الناجتة عن ت�شغيل التكييف و�إعادة ا�ستخدامها يف الري و�صناديق الطرد يف احلمامات.
 -5ا�ستخدام املياه الغري �صاحلة لل�شرب يف الري او ا�ستخدام نظام التنقيط او الري حتت الرتبة.
 -6ال�صيانة الدورية جلميع �أنظمة املياه ووجود خطة لفح�ص املياه الدوري لل�سيطرة وتقليل خماطر بكترييا
الليوجينيال والتلوث اجلرثومي .

�إعادة تدوير و�إ�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي :
 -1تركيب نظام �إعادة ا�ستخدام املياه الرمادية لإ�ستخدامها يف �صناديق الطرد والري ولهذا ف�إن نظام �إمدادات
املياه يكون ثنائي بحيث يكون بلون خمتلف حتى اليتم اخللط بينهما.
� -2إبعاد خط الأنابيب ال�صاحلة لل�شرب ووجود فا�صل هوائي بني خط مياه ال�شرب وبني نظام جتميع املياه
الرمادية والتي ت�ستخدم يف اجهزة الطرد والري.
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الـن ـفــايـ ــات :
 -1وجود اماكن لتجميع النفايات ال�صلبة والنفايات القابلة للتدوير بطاقة تقدر مب�ساحة املبنى.
 -2وجود �صندوقني يحتوي كل منهما وعاء ب�سعة  10لرت احدهما للنفايات القابلة للتدوير ويوزع على كل ال�سكان
ويف بع�ض البنايات وجود ما�سورتني �أحدهما لو�ضع املواد القابلة للتدوير.

الوعي واذكاء ثقافة املباين اخل�ضراء:
من ال�ضروري �أن يعي املتعامل مع املباين اخل�ضراء ب�أن املبنى معد للتقليل من ت�أثريه على البيئة  ،فلذا فهو
من �أهم امل�ساهمني يف �إجناح العملية من خالل ممار�ساته اليومية كرت�شيد �إ�ستخدمه للطاقة واملياه  ،تقليل
النفايات واملواد البال�ستيكية التي من ال�صعوبة حتللها مع مرورالزمن  ،ا�ستخدامه لأ�ساليب قد تقلل من
التلوث ك�إ�ستخدام النقل اجلماع ،الدراجات الهوائية او ال�سيارات الكهربائية لالنتقال.
�ست�ساهم املباين اخل�ضراء يف حل العديد من امل�شكالت املتعلقة بالطاقة والبيئة خالل العقود الآتية �إذا ما مت
ت�ضافرجهود امل�ؤ�س�سات والأفراد بالإقتناع ب�أن البيئة الطبيعية امل�ستدامة هي الأف�ضل لنا وللأجيال القادمة
� .إن الإ�ستثمار يف املباين اخل�ضراء قد يكون �أعلى تكلفة  ،ولكنه �سيعود بالفائدة على �صحة وحياة الإن�سان
ب�شكل عام .
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