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األبنية الخضراء

معطياتهابكبيرةبسرعةالماديةالصورةوتغيراإلنسانيةالمنجزاتفيكبيربتسارعالعصرهذاتميز:تمهيد

لذلك.المحيطةئةللبياإلنسانقبلمنمطلقا ًيكونيكادتجاهلمعوالتقنيةالعلميةوبمنجزاتهاواالقتصاديةاالجتماعية

الحديثةجياالتكنولوتطويعإلىوالدعوة-أبعادهابكافة-وبيئتهاإلنسانبينالتوازنإعادةإلىالدعوةمنبدالكان

.،وحياتهاإلنسانصحةلخدمة

الموادإجماليمن(%40)حواليتستهلكالعالممستوىعلىالبناءصناعةفإنالتقديراتبعضوحسبأنهحيث

دهاوحالمبانيتستهلكاألمريكيةالمتحدةالوالياتوفيسنويا ،طنمليار(3)بحوالياالستهالكهذاويقدراألولية

.الزجاجيالبيتانبعاثاتمن(%30)فيوتتسببأنواعها،بجميعللطاقةالكلياالستهالكإجماليمن(65%)

المشاريع،فيذوتنتصميمفيقبلمنمألوفةتكنلمجديدةوأساليبمفاهيمالمتقدمةالصناعيةالدولفينشأتهنامن

"للطاقةالموفرةالمباني"و"الخضراءالعمارة"و"المستدامالتصميم"و"المناخيالتصميم"و"البيئيةالعمارة"ومنها

مسمياتهاالفاختعلىالمفاهيمهذهأنالبعضاعتبروقدالمضمون،قديمةاالسمجديدةتعتبرالتيالمفاهيممنوغيرها

.البشريةالمستوطناتقدمقديمةلمفاهيمجديدةوالدة



مبادئ العمارة الخضراء

نمدإلىيؤدياألبنيةفيالمبادئهذهتطبيقعدمإن

يةسلبصفاتبثالثتتصفالتي.مريضةوأبنية

:وهيرئيسية

.والمواردالطاقةاستنزاف-1

.البيئةتلويث-2

.المبنىمستعمليصحةعلىالسلبيالتأثير-3

الحفاظًعلىًالطاقة

التكييفًمعًالمناخ

منًاستخدامًالمواردًالجديدةالتقليل

احترامًالموقع

احترامًالمتعاملينًوالمستعملين

الشاملالتصميم



:مقدمه

تمديعالتياإلنشاءموادصنفت:البناءمواد

همبانيوتشكيلتجسيدفيالمعماريعليها

ثالثإلىعامبشكلالوجودإلىوإخراجها

:وهيمجموعات

طبيعيةمواد.

مصنعةمواد.

مخلوطةمواد

ناءالبموادلخصائصالمتأنيةالدراسةمنبدال

نتيجةالمتوقعالتأثيرودراسةالمستخدمة

أويوالبيئالمناخيالجانبعلىسواءاستخدامها

وتقعواالقتصادي،االجتماعيالجانبعلى

عاتقعلىالمجالهذافيالكبيرةالمسؤولية

راتالخيابينيوازنأنعليهيجبالذيالمصمم

وبينجهةمنالمالكرغبةوبينأمامهالمتاحة

أخرىجهةمنالمشروعوتكلفةالخياراتهذه

مواد اإلنشاء

مواد مصنعة

زجاج مواد معدنية لدائن

مواد طبيعية

عضوية صخرية

مواد مخلوطة

خرسانة مواد طينية

اإلنشاءالعام ألهم مواد التصنيف 



مواد البناء الصديقة للبيئة

:ساسينأشرطينفيهايتوفرأنيجبللبيئةصديقةالبناءموادتكونلكي

مرحلةفيسواءللطاقةاالستهالكعاليةالموادمنتكونالنأ:أوال

.الصيانةحتىأوالتركيبأوالتصنيع

منتتكونأنأيبالمبنىالداخليالتلوثزيادةفيتساهمالنأ:ثانيا

حيحةالصالبناءموادعليهايطلقالتيالتشطيباتوالبناءموادمجموعة

.الطبيعيةالبناءموادتكونماغالباهيو



:ما الذي يجعل مواد البناء صديقة للبيئة

:التصنيع:أوال

موادأوخامالالموادعلىتتمتشغيليةأوتصنيعيةعمليةكلنا

هيسيةالرئيالنقاطاهمومن.الموادهذهقيمةمنترفعالتشغيل

األخشابمثل،مستداممصدرمنجاءتالموادكانتإذاما

منلالقليالىتحتاج،كذلكمستدامنحوعلىتدارمزرعةمن

هينالوزالخفيفةالموادأكثرتكونقد،ولصناعتهاالطاقة

.للبيئةالصديقة

:العمرطول:ثالثا

لبيئةلبالنسبةأفضلذلككانكلماأطول،المادةعمرانككلما

افيةاضخضراءنقاطيعطيالمادةفعمر.والمستثمرولالبنية

الموادراكثمنالحجرويعتبر.االستدامةمعاييروفقللمباني

.هذهاايامنفيبكثرةالمستخدمةالكالدينغعكسعلىديمومة

:العزل:ثانيا

نألللبيئةصديقةهيالجيدةالعزلخصائصذاتالموادان

خفيضوتالطاقةتوفيرإلىيؤديصحيحيةبطريقةاستخدامها

.المبنىعمرواطالةالصيانةوتكاليفاألجهزةاستهالك

التدويراعادةامكانية:رابعا

تقللواإلنشاءاتالهدممخلفاتتدويراعادةعمليةإن

خلصالتيجبالتيالموادكميةتقللكماالماليةالمصروفات

منهاالتخلصسهلةالمادةكانتوكلماالطمرموقعفيمنها

انتكتدويرهاالعادةامكانيةهناكاوللبيئة،صديقةبطريقة

.للبيئةصديقةالمادة



:البناءأسس ومعايير اختيار مواد 

:للعمارة الخضراءمن األسس التي يجب اعتمادها عند اختيار مواد البناء لتكون أكثر مالءمةً 

ًمحليا ًالموادًالمتوافرةًاستخدام.

المالءمةًالطبيعية.

المالءمةًالمناخية.

المالءمةًالنفسيةًوالحسية.

الديمومة.

ًتصنيعهاموادًتحويًنسبةًعاليةًمنًالموادًالتيًأعيدًاستخدام.

ًبيئيا ًاستخدامًالموادًالتيًلهاًانبعاثاتًمضرةًتجنب.

ًمواد ذات طاقة مختزنة أقلاختيار..........



:التشغيليةوالطاقة المحتواةالطاقة 

تخدام ويتطلب إنتاج تلكك المكواد اسك. تشمل مرحلة البناء استخدام المواد، مثل الخرسانة والصلب والطوب ومواد العزل، إلخ

:وهناك نوعين يجب التيمييز بينهما. كميات كبيرة من الطاقة

يعهاكميةًالطاقةًالمستهلكةًالستخراجًأيًمادةًوتنقيتهاًومعالجتهاًونقلهاًوتصنهيً: (المجسدة)المحتواةالطاقة  .

اليوميةتُستخدمًلإلضاءةًوالتدفئةًوتشغيلًاالجهزةًً:الطاقة التشغيلية.

يئكة ولمعرفكة وكمؤشر عام فإن كثافة أو كمية الطاقة المستخدمة فكي مكواد البنكاء لمبنكى مكا تعتبكر مقياسكاً لمكد  صكداقته للب

عك  البكاحثين بالبناء المستخدمة في أي مبنى فإن ذلك يستلزم حسابات تفصكيلية ودقيقكة، ولقكد أورد لمواد محتو  الطاقة 

:  لمحتو  طاقة مواد البناء للنوعيات المختلفة من المباني والحدود القصو  لها كما يليتصنيفات 

ً2م/كيلوات1000المستخدمةًًًًًًالًيتجاوزًمحتوىًطاقةًالموادً: السكنيةالمباني.

ً2م/كيلوات5000المستخدمةًًًًًًًالًيتجاوزًمحتوىًطاقةًالموادً: المكاتبمباني.

ً2م/كيلوات10000المستخدمةًًًالًيتجاوزًمحتوىًطاقةًالموادً: الصناعيةالمباني.



:محتو  الطاقة لبع  مواد البناء تصنيفات 

(كجم/ساعة.كيلوات)محتوىًالطاقةًالمواد

ى
تو
ح
لم
ةًا
ليل
ق

0.01زلطًورمل

0.1خشب

0.2خرسانة

0.4(رمل+ جيرً)طوبً

0.5خرسانةًخفيفةًالوزن

ى
تو
ح
لم
ةًا
ط
س
تو
م

1.0(Plaster Board)ألواحًبياضً

1.2طوب

1.5جير

2.2إسمنت

6زجاج

6.1بورسلين

ى
تو
ح
لم
ةًا
الي
ع

10البالستيكاتًوالحديد

14رصاص

15زنك

16نحاس

56ألمنيوم



:إعادة تدوير مواد البناء

تتولدطرةخغيرصلبةمخلفاتبأنهااإلنشائيةالمخلفاتتعرف
دمهوالترميم،والتطويراإلنشاءالهدم،البناء،نشاطاتمن

اءإنشاألرض،تنظيفالجسور،الطرق،واألبنية،المنشآت
.المجاري 
،إسفلت:تتضمنالمواقعفياألعمالعنالناتجةوالمواد
تعبواحديد،ألمنيوم،زجاج،خشب،بلوك،مسلح،بيتون 

.غيرهاو ثانويةسقوفأسالك،المراجل،أنابيبعوازلالصبغ،

لالتقليمراعاةعلىالمصممينيحثالتدويرإعادةمبدأإن
كماا،يصممونهالتيالمبانيفيالجديدةالموارداستخداممن

هيايجعلهبأسلوبوإنشائهاالمبانيتصميمإلىيدعوهم
لهذهياالفتراضالعمرنهايةفي-عناصرهابعضأونفسها

.األخرى للمبانيوموردا  مصدرا  -المباني

:المخلفات االنشائية

نسبة المخلفات المادة

(40 ~ 50) % خرسانةًوخليطًكسرًحجارة

(20 ~ 30) % خشب

(5 ~ 15) % قواطعًجاهزة

(1 ~ 10) % إسفلتًالسطوح

(1 ~ 5) % معادن

(1 ~ 5) % بلوكًهوردي

(1 ~ 5) % بالستيك



منثالتلومنوالتقليلالبيئةعلىالمحافظةفيالتدويرإعادةتساهم
:اآلتيتحقيقفيدورهاخالل

.والطاقةالموادمواردعلىالمحافظة1.

.المنتجعمرإطالةخاللمناالستهالكتقليل2.

.التصنيعإعادةخاللمناالستهالكتقليل3.

.اإلنتاجيةالعملياتمنالتقليلخاللمنالطاقةتوفير4.

ليلالتقخاللمنالقمامةلرميكمكباتالمستخدمةاألراضيحماية5.
.المخلفاتمن

الصناعاتعنالناتجةوالسامةالضارةالموادمنالبيئةحماية6.
.التحويلية

.تدويرهايعادمختارةموادبيعمنتتولدماديةعوائد7.

:تدويرهامواد البناء المعاد 

الرفع من فاعلية المواد والمنتوجات



:التدويرإعادةعلىاألمثلةمن

نيجيريافيالبالستيكعبواتمنمنزل:

معا ًهاجمعثمومنبالرملالبالستيكيةالعبواتبملءالعماليقومحيث
وب،الطمنأقوىصلبا ًجدارا ًيشكلوهذاواالسمنت،الطينباستخدام

تتحملأنويمكنللحرائقومقاومةللرصاص،مضادةتعتبروهي
يحةمرحرارةدرجةعلىأيضا ًتحافظيمكنأنهاإلىباإلضافةالزالزل،

.السنةمدارعلى

اإلسفلتيةالخلطاتفيالخرسانيالركاماستخدامإعادة:

كبراألالجزءفيتحتويخرسانةعنعبارةالمبانيهدممخلفاتأكثرإن
عادةإإمكانيةلبيانعديدةدراساتأجريتوقدجيدةبحالةركامعلىمنها

أنهبينتالدراساتوهذه.اإلسفلتيةالخلطاتفيالخرسانيالركاماستخدام
فياستخدامهاإعادةيمكنسلعةالمخلفاتمنالنوعهذااعتباريمكن

صيانةو.الطرقوصيانةكإنشاءالركاممنكبيرةكمياتتتطلبمشاريع
طبقةفرشوالسطحيةالطبقةقشطيشملماغالبا ًالذياإلسفلتيالرصف
95)أنحيث.جديدة ركام،عنعبارةهواإلسفلتيالخليطمنتقريبا ً(%
وصيانةنشاءإمشاريعفيكبيرتوفيرعنهينتجالمادةهذهفيالتوفيرفإن

.الرصف



:دورة حياة مواد البناء المستدامة

مرحلة البناء

مرحلة ما بعد البناء

االستخالص

المعالجة

التصنيع

النقل

اإلنشاء

ةالتشغيل والصيان

الطبيعة

إدارة النفايات

التكرير

إعادة االستخدام



األبنية المتوقعة بعد استخدام مفهوم النتائج 

حسب دراسات ميدانية في دبيالخضراء 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

التدفئةًوًالتبريد
االضاءة

تسخينًالمياه

المياهًالمحلية

70%

12%

10%

75%

30%

9%

6%

30%

اجماليًاالستهالك اجماليًنسبةًالتوفيرًالمتوقعة



توضيح استراتيجية تطبيق معايير االستدامة لحل مشكالت المباني في اإلمارات العربية المتحدة

الحفاظًعلىًالطاقة

طاقةًمتجددةكتوفيرًاستهال

الحفاظًعلىًالمياه

تدويركتوفيرًاستهال

التصميم

اإلنشاء

التشغيلًوالصيانةً

الهدمًوإعادةًاالستخدام

الحفاظًعلىًالموارد

اختيارًالمادةهالكتقليلًاالست

إدارةًالمخلفات

إعادةًاالستخدامإعادةًالتدوير

مرحلةًالتصميم

مرحلةًالتصميم

االشغالمرحلةًبعدً



:التوصيات

األبنيةغيلوتشخضراءبناءموادواستخداموتنفيذبتصاميمتهتمعربيةهيئةأومجلساستحداث:األولىالتوصية

.األداءعاليةأبنيةإلىللوصولللبيئةالصديقة

هذهبتطبيقناءالبمجالفيالعاملةالشركاتتلزم.الخضراءالمبانيمفاهيمتتضمنتشريعاتتوفير:الثانيةالتوصية

.االنشائيالعربيللكودالمماثلالخضراءباألبنيةالمتعلقالعربيالكوداإصدارسرعةضرورةمعالمفاهيم

المستدامميمالتصتحققمعاييرإلىتؤديالكوداتوللتشريعاتعريضةعربيةاستراتيجياتوضع:الثالثةالتوصية

األداءعاليةأبنيةإلىللوصولللمبانيالخارجيالغالفعلىالتركيز:الرابعةالتوصية.



تخدامواسالبناءصناعةفيالخضراءوالعمارةاالستدامةوممارساتمفاهيمتطبيقتفعيل:الخامسةالتوصية

.العربيةالدولجميعفيخضراءبناءمواد

ألخضراءاألبنية”األداءعاليةاألبنيةفيللطاقةموفرةبناءمواداستعمال:السادسةالتوصية“.

األداءعاليةأبنيةإلىتؤديللتدويروقابلةمعمرةومنتجاتبناءمواداستخدام:السابعةالتوصية.

األبنية)االستدامةمفهوممعتتماشىمحليةتقليديةبناءوموادطرقاستخدامعلىالتركيز:الثامنةالتوصية

.(األداءعاليةالخضراء

يحققالبيئيةوخصائصهالمواصفاتهاصحيحفهمخاللمنالبناءلموادالسليمالعلميالختيارا:التاسعةالتوصية

.المستدامالمبنىتحقيقفييساعدوبالتالي.والجمالوالراحةالسالمةيحققكماالطاقة،فياالقتصاد

:التوصيات



Thank you . . . . 

. . . . .                                    مع وافر الشكر   


