الطاقة الشمسية
والتنمية المستدامة
َّ جملة علمية ُم
كمة نصف سنوية تصدر
عن مركز حبوث ودراسات الطاقة الشمسية

العمارة اخلضراء بني الكفاءة واالستدامة
2

 صالح حممد مادي،1يوسف حممد خليفة

اهليئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا
 طرابلس – ليبيا،مركز حبوث ودراسات الطاقة الشمسية
.y.m.a.khalifa@csers.ly1, smmbr2003@yahoo.com2 :بريد إلكرتوني

2014 - )1( ) العدد3(  اجمللد- الطاقة الشمسة والتنمية املستدامة

 إن استهالك الطاقة املتزايد وعملية االحتباس احلراري وما ينتج عنهما من إضرار بالبيئة أصبحا من اهلواجس:امللخص

 تستعرض هذه الورقة إحدى الطرق اليت اجته إليها العامل للتقليل من تلك األضرار البيئية.الكربى اليت تؤرق العامل اليوم
 منها إدماج تقنيات جديدة،واسع من املمارسات
ٍ  اليت تشمل تطبيق طيف،وهي العمارة اخلضراء أو مبعنى أمشل وأعم االستدامة
 وقلة اآلثار البيئية املرتتبة عن، وقلة استهالكه للطاقة،وحمددة يتم على أساسها تقييم املبنى من حيث مدى تناغمه مع البيئة
.دورة حياة املبنى بداية من حتديد املوقع وتصميم املبنى والتشغيل والصيانة والرتميم إىل التجديد
 من هنا. نظرا لعدم دراية الكثري من شرائح اجملتمع اللييب به،و بالرغم من أهمية املوضوع فإنه مل يتم استغالله وتطبيقه يف ليبيا
 و تتطرق إىل مزاياها وإجيابياتها اليت،انبثقت فكرة هذه الورقة اليت تهدف إىل نشر وتعزيز ثقافة وتقنيات العمارة اخلضراء
تعترب من اخلطوات األساسية للبدء يف تطبيقها على نطاق واسع يف ظل التقدم الكبري الذي تشهده البالد يف جماالت العمارة و
 و بقدر، بشكل مباشر وغري مباشر، حيث خلصت هذه الورقة إىل أنه ميكن التقليل من استهالك الطاقة والضرر البيئي،اإلسكان
.كبري بعد تطبيق و إدماج تلك التقنيات يف املباني

Abstract: The vast increase of energy consumption, global warming and the harm they
cause to the environment, emerge to be a major obstruction that distresses the world today.
The current work views one of the methods that the world focused on as means of reducing
the environmental harms and that is, through green building, or in more common words
sustainable buildings. Those means, covers the exercising of a wide range of applications
including merging of new and specific technologies in which through fulfilling its basis,
the process of evaluation of the building takes place in terms of its harmony with the
environment, reduction of energy consumption, and the reduction of the environmental
problems caused by the building life cycle starting from defining of location, design of the
building, operation, maintenance, repairing and up to the renewal of the building.
Despite the significance of green building, no profit nor implementations has yet been made
in Libya. The latter is due to the lack of awareness by many Libyan social groups. From
here, the idea behind this paper crystalized. It aims to spread and enhance the knowledge
and techniques of green building. It also penetrates into the green building features and
advantages that are considered to be a preliminary step to start its application in a wide range
coinciding with the grand progress that the country has witnessed in the field of construction
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and housing. This paper concludes that it is possible to reduce energy consumption and the
harm it causes to the environment after the implementation and merging of green building
techniques and should be applied on a large scale covering the whole country.
كلمات استداللية :العمارة اخلض راء ،االستدامة ،كفاءة الطاقة ،الطاقة املتجددة ،تلوث البيئة.

 .1املقدمة
بدأ العامل مؤخرا االعرتاف بأهمية الطبيعة ومحاية
البيئة وضرورة احلفاظ عليها ،حيث أصبح االهتمام بها أمراً
ضرورياً وملحاً .من هنا بدأ التوجه إىل ،واالهتمام مبا يعرف

وفيما يلي تستعرض الورقة بشيء من التفصيل احملاور
األساسية اليت متت مراجعتها ووضعها يف قالب يسهل فهمها

بالعمارة اخلضراء أو املباني املستدامة واليت بدأ االستعداد هلا
قبل أن تفرض نفسها بسبب التغري املناخي والبيئي .تعرف

ا -كفاءة حتديد املوقع وتصميم البناء

والتوافق األمثل يف التعامل مع البيئة وبأقل أضرار ممكنة،
ومبعنى آخر فالعمارة اخلضراء هي دعوة للتعامل مع البيئة
والرجوع إىل الطبيعة واستغالل مصادرها االستغالل األمثل.
لقد قام العديد من املؤسسات الدولية باقرتاح ممارسات
حمددة لتسهيل تطبيق مبدأ العمارة اخلضراء على املباني،
وبُدئ يف تطبيق تلك املمارسات يف العديد من دول العامل مثل
بريطانيا وأمريكا و اإلمارات وقطر والسعودية.
تعد العمارة اخلضراء يف الوقت احلالي ويف ظل الظروف

الطاقة الشمسة والتنمية املستدامة -

• •تقليل النفايات والتلوث البيئي.

وتطبيقها ،وتتمثل هذه احملاور يف التالي:

العمارة اخلضراء بأنها تلك املنظومة ذات الكفاءة العالية
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إنتاجيتهم.

اليت حتيط بنا مطلبا رئيسيا ال جمرد نوع من الرفاهية
خاصة مع ما يعانيه العامل من أزمات مالية واقتصادية
ونقص يف املواد اخلام ،مثل الطاقة والبرتول ،عالوة على
ما يسببه استخدام هذه املصادر من تلوث للبيئة .و يف سبيل
حتقيق ذلك وضعت معايري عدة لألبنية املستدامة من أهمها،
استحداث نظم واستخدام عمليات مالئمة للبيئة و إجياد
مصادر ذات كفاءة عالية يف كافة جوانب دورة حياة املبنى،
بداية من حتديد املوقع وتصميم البناء و التشغيل والصيانة
والرتميم إىل التجديد .وتتوسع هذه املعايري لتشمل جانب
التقليل من تكاليف اإلنشاء والتشغيل االقتصادي للمبنى
ودميومة ومتانة وراحة البناء بهدف تقليل التأثريات على
صحة اإلنسان والبيئة احمليطة .وميكن حتقيق ذلك من
خالل:

• • استعمال الطاقة واملاء واملوارد األخرى بشكل سليم
وبكفاءة عالية.

• •محاية صحة شاغلي البناء وحتسني معدالت
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إن التصميم األمثل يعترب اللبنة األوىل واملرحلة
األساسية ألي مشروع هندسي ملا له من اثر كبري على دورة
حياة املشروع ابتداءا من التكلفة إىل األداء األمثل .لذلك
ينبغي مراعاة تقنية كفاءة التصميم واختيار املوقع من
مجيع النواحي واليت تشمل:
ب -حتديد املوقع

عند حتديد املوقع جيب اختيار املوقع املناسب للبناء وذلك
حلماية األرض والتقليل من تأثري التوسعات اجلديدة على
البيئة ،والتصميم على أساس التحكم بالتلوث الناتج عن مياه
اجملاري وتقليل التأثريات البيئية نتيجة الستبدال الغطاء
النباتي باألرصفة واخلرسانات .ومن أهم األمور اليت جيب
مراعاتها عند حتديد موقع البناء ،االستفادة من الطبيعة
احمليطة به عند اختيار املوقع حبيث ميكن استخدام الطاقة
املتجددة بشكل مباشر أو غري مباشر ،وتفعيل إعادة التدوير
ملخلفات البناء وذلك عن طريق ختصيص أماكن حمددة
هلا مما يساعد على سهولة التجميع وإعادة النقل والتصنيع.
هذا باإلضافة إىل التخطيط الستخدام األشكال املختلفة
للمواصالت كالنقل اجلماعي ملا له من أهمية كبرية يف
توفري الوقود املستهلك وتقليل االزدحام الناتج عن كثرة
وسائل النقل اململوكة لألفراد خاصة يف أوقات الذروة.
ب-التصميم العام للمبنى

يتم تصميم املبنى بشكل ميكنه من االستفادة املثلى من
املصادر الطبيعية احمليطة باملبنى مثل الضوء الطبيعي،
من خالل تصميم اجتاه املبنى والنوافذ للتقليل من اإلنارة
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الكهربائية ،الشكل  1يوضح إحدى الطرق املستخدمة
لالستفادة من اإلنارة النهارية يف املباني.

يف أمريكا ،حيث تقدر احلرارة املتسربة من النوافذ بنسبة
 % 10واألسطح  % 25واجلدران  % 35كما هو موضح يف
الشكل .]2[ 3

الشكل ( .)1االستفادة من اإلنارة النهارية يف املباني التقليدية.

الشكل ( .)3أماكن الفقد احلراري يف املبنى ونسب توزيعها

و ميكن استخدام بعض التقنيات األخرى كنقل الضوء
بأنابيب إىل داخل املبنى ،وهي تقنية يتم من خالهلا نقل ضوء
الشمس عرب أنابيب باعتماد تقنية اإلنعكاسات يف املناشري
و األلياف البصرية [ ]1حتى تصل إىل كافة األماكن
الداخلية للمبنى ،كما هو موضح يف الشكل .2

[.]2

وتتم عملية العزل احلراري عن طريق استخدام عوازل

حرارية للجدران .وأيضا إمكانية زراعة األسطح باستخدام
أنواع من األتربة خفيفة الوزن لتقليل التسريب احلراري من
األسطح باإلضافة إىل استخدام النوافذ ذات الزجاج املزدوج
أو متعدد الطبقات .ويفضل أن تكون إطارات النوافذ من املواد
العازلة للحرارة مثل اخلشب والفلني ،وزراعة األشجار على
حميط املبنى يساعد أيضا على تلطيف اجلو وتقليل احلمل
احلراري.

الشكل ( .)2نقل الضوء عرب أنابيب إىل داخل املبنى

عند التصميم ميكن أيضا االستفادة من بعض الظواهر
الطبيعية األخرى مثل اختالف الضغط ،خاصة يف املباني
العالية ،حبيث يستخدم يف عملية التهوية الطبيعية وتقوم
هذه العملية على مبدأين أساسيني هما قابلية طفو اهلواء
(بفعل اختالف درجات احلرارة) وسريان اهلواء (بفعل اختالف
ضغط اهلواء) ،وهما من أهم اسرتاتيجيات التربيد غري املباشر.
باإلضافة إىل استخدام تقنيات الطاقة الشمسية يف التدفئة
وتسخني املياه.
ومن ناحية أخرى يتم تصميم املبنى حبيث ميكن
استخدام العوازل احلرارية لتقليل التسرب احلراري من وإىل
داخل املبنى ،حيث تقدر نسبة التسريبات احلرارية حبوالي
 % 85من احلرارة املراد إزاحتها بواسطة أجهزة التكييف

تعترب الطاقة عموماً من أعلى متطلبات املبنى تكلفة،
حيث إن تطبيق واستخدام بعض املمارسات يف املباني اخلضراء
يقلل من استهالكها وبشكل كبري ،ومن هذه املمارسات:
ا -استخدام التقنيات احلديثة املوفرة للطاقة

ميكن التقليل من استهالك الطاقة يف املباني باستخدام
التقنيات احلديثة املوفرة للطاقة كاستبدال تقنيات اإلنارة
التقليدية (املصابيح املتوهجة) بالتقنيات احلديثة مثل
مصابيح إنارة الفلورسنت املضغوطة ( )FCLومصابيح اللد
( )LEDاملوفرة للطاقة بشكل كب ري ،حيث إنها حتتاج إىل
قدرة اقل بنسبة  % 40من مصابيح الفلورسنت ولنفس
شدة اإلضاءة [ .]3باإلضافة إىل ذلك ،فإن عمرها االفرتاضي
كبري مقارنة باملصابيح التقليدية مما يشجع على اقتنائها
على نطاق واسع.
ومن التقنيات اجلديدة أيضا استبدال احملوالت
املغناطيسية (الكوابح) ملصابيح الفلورسنت باحملوالت
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-3حتسني كفاءة الطاقة يف املباني
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اإللكرتونية اليت تتميز بكفاءتها العالية ،وميكن استخدام
احملول اإللكرتوني الواحد ألكثر من مصباح .ومن الطرق
األخرى لتحسني كفاءة الطاقة يف املباني الكبرية تركيب
مكثفات حتسني معامل القدرة يف املباني اليت يقل معامل
القدرة بها عن  0.9وذلك لتاليف الطاقة املفقودة الناجتة عن
اخنفاض معامل القدرة.

استخدام احلرارة األرضية يف تدفئة املباني.

ب -إدماج الطاقات البديلة يف املباني
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إن توليد الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح وطاقة الكتلة احليوية يف املباني خصوصا الكبرية
والضخمة منها أصبح ممكنا واقتصاديا يف بعض تطبيقاتها
يف الوقت احلاضر .حيث إن دمج هذه التقنيات يف املباني
ميكن أن يساهم يف ختفيض أمحال استهالك الطاقة وتقليل
االعتماد على الطاقة التقليدية وبالتالي تقليل التأثري البيئي
الناتج عنها .فمثال تركيب املسطحات الشمسية على أسطح
وجدران املباني إلنتاج الطاقة الكهربائية يقلل من االعتماد
على الشبكة الكهربائية ،وأيضا ميكن استخدام الطاقة
الشمسية يف تسخني املياه داخل املبنى و االستغناء ولو بشكل
جزئي عن الطاقة الكهربائية .وميكن أيضا تركيب مراوح
هوائية إلنتاج الطاقة الكهربائية ومد املبنى بالطاقة وبالتالي
اخلفض من األمحال الكهربائية ،كما هو يف الشكل .4

الشكل ( .)5كيفية استخدام احلرارة األرضية يف املباني.

ومن ناحية أخرى فإن إنتاج الغاز احليوي يف املباني
الكبرية باستخدام خملفات املبنى واالستفادة من هذا الغاز يف
إنتاج الطاقة والطهي يقلل من االعتماد على املوارد الطاقوية
التقليدية.
جـ  -اإلدارة والتحكم يف الطاقة

إن اإلدارة الفاعلة واملراقبة املستمرة ألنظمة الطاقة
واألجهزة واملعدات الكهربائية واستبدال غري الفعال منها
بأجهزة أكثر فعالية بهدف زيادة كفاءتها ،يساهم يف تقليل
االستهالك العام للطاقة يف املبنى .وميكن أيضا التقليل من
تبدد الطاقة عن طريق التحكم املركزي أو شبه املركزي
للطاقة يف غرفة التحكم الرئيسة وذلك باستخدام األجهزة
اآللية أو من قبل املوظفني املختصني بذلك .إضافة إىل أن
تركيب أجهزة التحسس الذاتي (جمسات آلية) للتحكم
يف تشغيل أو إطفاء اإلنارة عند احلاجة ،يقلل من الطاقة
املهدورة بشكل كبري يف اإلنارة ،وكذلك استخدام خاصية
اإلطفاء اآللي لألجهزة يف املكاتب يساعد أيضا على تقليل
تبديد الطاقة يف املبنى بشكل عام.

 -4كفاءة استخدام املياه

الشكل ( .)4تربينات رحيية مثبتة على مركز التجارة العاملي
يف البحرين

وتعترب احلرارة األرضية أحد مصادر الطاقة املستخدمة
للتقليل من االعتماد على املصادر التقليدية للطاقة
املستخدمة يف التدفئة والتربيد وذلك من خالل استخدام
أنابيب تدفن حتت املبنى لنقل احلرارة األرضية إىل املبنى عن
طريق عملية التبادل احلراري ،الشكل  5يوضح أحد طرق
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إن احلد من استهالك املياه ومحاية نوعية املياه هي من
األهداف الرئيسية يف األبنية املستدامة ،واستهالك املياه هو
إحدى املسائل املهمة يف العديد من البلدان ،إذ أن الطلب على
املياه اجلوفية يتجاوز املخزون اجلويف (قدرتها على جتديد
نفسها إىل أقصى حد ممكن) ،ولذا فإنه من الضروري زيادة
االعتماد على املياه اليت يتم مجعها واستخدامها وتنقيتها
وإعادة استخدامها يف املوقع .لقد أظهرت بعض الدراسات يف
اسرتاليا ،أنه ميكن حتقيق وفرة يف املياه ترتاوح ما بني % 30
و  % 40يف املكاتب واملباني العامة باتباع بعض اإلجراءات
واملمارسات يف تلك املباني [ ]4جنمل منها ما يلي:

العمارة اخلضراء بني الكفاءة واالستدامة

أ-صنابري املياه واملطابخ

استخدام صنابري اقتصادية حبيث تستخدم تقنية
التحكم يف الفتح والقفل اآللي ،عن طريق التحسس ،لتقليل
استهالك املياه والتحكم يف قوة ضخ هذه الصنابري لتتناسب
مع حاجة املستهلك .ومن التدابري اليت قد تكون متاحة أيضا،
لتوفري املياه يف املطابخ ،هي تقليل كمية تدفق املياه يف
صنابري أحواض غسيل اليد حبيث تقلل من استهالك املياه وال
يؤثر على وظيفتها و تكون مجيع الصنابري ذات جودة عالية
و طويلة العمر ،الشكل  6يوضح بعض أنواع من الصنابري
ذات كفاءة عالية يف استهالك املياه .أيضا مما يقلل من
استهالك املياه استبدال غسالة األطباق (الصحون) بالنماذج
اجلديدة اليت تستخدم املاء بكفاءة عالية ( 33-2لرت /الدورة).
ومن األمور املهمة أيضا ،جعل التبليغ عن التسرب يف املياه من
مسؤولية عمال النظافة يف املباني العامة ،مما يساعد على
سرعة صيانة وتصليح األعطال وتقليل املياه املتسربة.

استخدامها مباشرة يف بعض التطبيقات مثل الري والتربيد
واألغراض الصناعية ويف املراحيض و أجهزة إطفاء احلرائق،
ومن عيوبها ضرورة وجود جمرى منفصل للمياه الرمادية
عن مياه اجملاري ،كما جيب فحصها من وقت آلخر للتأكد
من صالحيتها.
جـ -املناطق املفتوحة واحلدائق و مجع مياه األمطار

استخدام مياه الري خيتلف اختالفاً كبرياً من مبنى إىل
آخر حيث يشكل ما بني  % 1إىل  % 20من إمجالي االستهالك
الكّلي من املياه باملبنى ،وهذا يعتمد على املرفق وحجم املساحة
املفتوحة ،وميكن توفري املياه يف املناظر الطبيعية واملناطق
املفتوحة ببعض التدابري مثل تثبيت أنظمة الري بالتنقيط،
وأنظمة الرش جيدة الكفاءة ،والتأكد من أن الرشاشات
تسقي األماكن املخصصة من احلديقة وليس يف الشارع
أو ممرات املشاة وأن يكون ري العشب عند احلاجة فقط
[ .]4ميكن أيضا مجع مياه األمطار من األسطح وختزينها يف
اخلزانات واستخدامها لتزويد صنابري املياه الصاحلة للشرب
بعد معاجلتها ومتريرها من خالل مرشحات التنظيف
الذاتي ومعاجلتها بواسطة مرشحات التطهري باألشعة فوق
البنفسجية ( )UVأو استخدمها يف أغراض أخرى مثل ري
احلدائق.

الشكل ( .)6أنواع من الصنابري ذات كفاءة عالية يف استهالك
املاء.

ب -دورات املياه واستخدام املياه الرمادية

توجد فرصة مالئمة لتقيل استهالك املياه يف دورات املياه
وخصوصا املراحيض حبيث يتم استبدال النماذج القدمية
من املراحيض فردية اإلطالق اليت تستخدم  11لرتاً من

االختبار الروتيين لنظام اإلطفاء ميكن أن يتطلب
كميات كبرية من املياه .هذه املياه عالية اجلودة تذهب
عاد ًة إىل فتحة مياه اجملاري ،فبحصر تلك املياه يف نظام
مغلق قبل ذهابها إىل اجملاري ميكن استخدامها مرة أخرى يف
نظام اإلطفاء أو يف ري احلديقة كما هو موضح يف الشكل .7
وينبغي الكشف الدوري على بكرات خراطيم إطفاء احلريق
وصنابري املياه بانتظام للكشف عن التسريبات.

املاء بالنماذج اجلديدة مزدوجة اإلطالق اليت تستخدم من
 4إىل  55لرتات يف اإلطالق الواحد وميكن أن تصل إىل اقل من
 3إىل  45 .5لرتات أي نسبة استفادة عالية ووفر يتجاوز % 60

من استهالك املياه [.]4
ومن أحدث األساليب املستخدمة يف توفري املياه هي فصل
املياه املستخدمة يف دورات املياه ومغسلة احلمام والغسالة
وينابيع شرب املياه ،واملياه الناجتة عن املكيفات والثالجات،
عن مياه اجملاري اليت تعرف باملياه الرمادية ،حبيث ميكن

الشكل ( .)7كيفية االستفادة من املياه املستعملة يف ري
احلدائق.
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د-نظام إطفاء احلرائق

يوسف حممد خليفة ،صالح حممد مادي

-5كفاءة املواد واحلد من النفايات
أ -كفاءة املواد

من أهم متطلبات املباني اخلضراء أن تكون مواد البناء

ذات كفاءة عالية من حيث إعادة التصنيع ،مثل اخليزران،
ّ
والقش ،واخلشب من الغابات،
(ألن اخليزران ينمو بسرعة)
واملعادن املعاد تدويرها ،ومنتجات أخرى قابلة للتجديد ،غري
سامة وقابلة إلعادة التدوير ،منها على سبيل املثال الصوف
ّ

احليواني ،واأللواح املصنوعة من الرقائق الورقية ،والطوب
األرضي املضغوط ،والطني ،والفلني ،ولوحات ألياف اخلشب.

وكذلك مادة البولي وريثني اليت تقلل بشكل كبري من

انبعاث الكربون وأصبحتٌتستخدم ككتل بدال من اإلمسنت
املصنع من قبل الشركات األمريكية لتوفريها مزيداً من

الوقت يف اإلنشاء ،وهي مع ذلك أقل تكلفة وصديقة للبيئة.
وينبغي استخراج مواد البناء وتصنيعها حملياً يف موقع البناء
كما هو موضح يف الشكل  8للحد من الطاقة املستهلكة يف
النقل هلذه املواد ،إذا كان ذلك ممكناً .ومن جهة أخرى ،ينبغي

أن تصنع بعض عناصر البناء خارج املوقع لتعظيم االستفادة
من التصنيع خارج املوقع مبا يف ذلك التقليل من النفايات

• • تقليل املخلفات التشغيلية وإعادة التدوير :تكون
املباني اخلضراء مصممة تصميماً جيداً يساعد أيضاً
يف تقليل كمية النفايات املتولدة عن مستخدمي
البناء من خالل توفري حلول هلا يف نفس املوقع ،وذلك
مثل مجع النفايات البشرية يف املوقع نفسه وتشغيل
حمطة شبه مركزية إلنتاج الغاز احليوي .ومع
النفايات البيولوجية األخرى ميكن إنتاج األمسدة
السائلة وميكن أن تكون بدي ً
ال عن األمسدة
االصطناعية اليت هي أكثر استهالكا للطاقة عند
عملية التصنيع من هذه العملية.

الضوضاء والغبار يف املوقع.

 -6حتسني جودة البيئة الداخلية

ب -احلد من النفايات

إن جودة البيئة الداخلية هي إحدى املمارسات املهمة يف
املباني اخلضراء حيت إنها إحدى العناصر اخلمسة اليت تقوم
عليها املعايرة يف نظام الريادة يف تصميم الطاقة والبيئة [.]5
وقد مت إجيادها لتوفري الراحة والرفاهية مما يزيد بشكل
كبري اإلنتاجية لشاغلي املكان ،و تتضمن هذه املمارسات ما
يلي:

كما تسعى وتهدف العمارة اخلضراء إىل احلد من هدر

الطاقة واملياه واملواد املستخدمة أثناء البناء ،فإنه من أهدافها

الرئيسية أيضا ،احلد من كمية املخلفات اليت تذهب إىل
املدافن ،سواءا كانت تلك املواد يف مرحلة التشييد أو املخلفات
التشغيلية عند استخدام املبنى كما هو مبني أدناه:

• •تقليل خملفات التشييد واهلدم :خملفات التشييد
هي من أضخم خملفات املباني اليت تسبب تلوثاً

الطاقة الشمسة والتنمية املستدامة -
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وزيادة فرص إعادة التدوير و رفع جودتها والتقليل من

الشكل ( .)8آالت تصنيع الطوب األرضي.

بيئياً وجيب التخلص منها بالطريقة الصحيحة
وأيضا تعترب إعادة استخدام أج زاء من املبنى القديم

يف املباني اجلديدة أو ختزينها لالستخدام املستقبلي

من أهم التوجهات احلديثة للتقليل من هذه

املخلفات .وقد مت ابتكار مصطلح جديد وهو إزالة

البناء وهي عملية معاكسة للبناء وختتلف عن

اهلدم ،حيث يتم إزالة مجيع األج زاء الصاحلة
لالستخدام من املبنى قبل اهلدم ،ليتم استخدامها يف

املباني اجلديدة [.]1
6

الشكل ( .)9املباني اخلضراء من الداخل.

ا -التهوية والتحكم بالتدخني

يقضي أغلب الناس من  % 90 – % 80من أوقاتهم

العمارة اخلضراء بني الكفاءة واالستدامة

داخل املباني اليت تكون دورة اهلواء فيها مغلقة وهذا ما
جعل الكثريين يعتقدون أن تلوث اهلواء الداخلي أخطر من
اخلارجي .ومن أهم مصادر تلوث اهلواء الداخلي تدخني
السجائر واملعسالت واألخبرة الناجتة عن املفروشات أو مواد
الدهانات .ويف جمتمعنا العربي البخور ،الذي يستخدم بكثرة
داخل املباني ،باإلضافة إىل غازات التربيد ،مثل الفريون،
الناجتة عن تسريبات أجهزة التكييف .فاهلواء اجلوي يتكون
من  % 78غاز النرتوجني و  % 12غاز األكسجني و % 20

خبار ماء غالباً و  % 0.3ثاني أكسيد الكربون .ومع وجود

كميات ضئيلة من الغازات األخرى مثل النيون واألرجون
واهلليوم والكربتون واألمونيا واألوزون وامليتان وعند اختالل
هذا الرتكيب بدخول غازات أو جسيمات غريبة فإن اهلواء
يصبح ملوثاً [.]6
إن جودة اهلواء يف األماكن املغلقة تقتضي احلد من
املركبات العضوية املتطايرة والشوائب اجلوية األخرى مثل
امللوثات امليكروبية اليت تسبب بعض األمراض مثل السرطان
والغثيان وتهيج اجللد .وغالباً ما تعتمد املباني على نظام
التدفئة والتهوية والتكييف ( )HVACواملصممة بشكل
صحيح لتوفري التهوية الكافية وتنقية اهلواء وكذلك عزل
عملية التصميم والبناء واختيار مواد البناء واملنتجات الداخلية

ومع أهمية تصميم املباني بشكل مستدام إال أنه ال ميكن
كمبان مستدامة إال بالتعامل معها بشكل
احملافظة عليها
ٍ
صحيح من خالل عمليات التشغيل والصيانة اآلمنة من
قبل األفراد املختصني ،حيث إنها جزء من استدامة املباني
وتطويرها الذي سوف يساعد على اإلبقاء على املعايري
اخلضراء املصممة عليها تلك املباني .وكل جانب من جوانب
حياة املباني اخلضراء تكتمل بعمليات التشغيل والصيانة،
وإضافة التقنيات اخلضراء اجلديدة أيضا تعترب جز ًءا من

برنامج التشغيل والصيانة .وهناك الكثري من املمارسات
اليت تساعد على استدامة املبين عن طريق برنامج التشغيل
والصيانة ومن بني هذه اجلهود أو املمارسات اآلتي.
أ -جهود التشغيل و الصيانة ووفرة الطاقة

تشري التقديرات إىل أن برامج التشغيل والصيانة اليت
تعمل وفق برنامج كفاءة استهالك الطاقة ميكن أن توفر
من  % 5إىل  % 20من استهالك الطاقة يف بعض الدول مثل
أمريكا [ ]7من دون استثمارات مالية كبرية بغض النظر عن
كون املوقع كبريا أو صغريا باتباع اآلتي:
• •أداء برنامج التشغيل والصيانة بشكل متكامل وآمن يف
املباني واملعدات ،ما يساهم بشكل كبري يف ختفيف

ميكن إزالة أو تقليل االنبعاثات الضارة مثل املركبات

املخاطر احملتملة النامجة عن الصيانة املؤجلة.

العضوية املتطايرة وحتسني نوعية اهلواء الداخلي و كذلك

• •موظفو التشغيل والصيانة هم املسؤولون عن صحة

ومن األمور املهمة أيضا التحكم بالتدخني يف املبنى

• •التشغيل والصيانة املناسبة تقلل من املخاطر

جيب أن ال تزيد الرطوبة يف املبنى عن نسبة .]1[ % 50
وذلك عن طريق ختصيص أماكن خاصة للتدخني مزودة
مبرشحات هواء أو منع التدخني يف املبنى نهائيا.
ب -التحكم بالضجيج

يتم التقليل من الضجيج بشكل كبري عندما يتم أخذه
يف االعتبار يف عملية التصميم للمبنى ،وميكن التحكم
بالضجيج عن طريق استخدام احلواجز احلاجبة للصوت
والزجاج املزدوج والسجاد ،وذلك حسب موقع ونوعية استخدام
املبنى ،وكذلك ميكن استخدام املواد املاصة للضجيج بغرض

وسالمة شاغلي املبنى.

املرتبطة بكلفة ونوعية اهلواء الداخلي.

• •أداء التشغيل والصيانة بشكل صحيح يضمن حتقيق
العمر االفرتاضي املتوقع من املصمم للمعدة .وعلى

العكس فإن التكاليف املرتبطة بفشل األجهزة
واملعدات املبكر ال تكون عادة يف امليزانية وغالبا ما تأتي
مصاريفها على حساب األنشطة األخرى ملخططات
التشغيل والصيانة.
• •برنامج التشغيل والصيانة اجليد هو عملية استباقية

التقليل من صدى الصوت مثل األلياف الزجاجية واملواد

يف االستجابة وتصحيح احلاالت قبل أن تتحول إىل

العازلة والبطانيات والسجاد.

مشاكل ويسمح مبزيد من الوقت للصيانة املربجمة.
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عمليات (الطبخ والتنظيف) لتجنب تلوث اهلواء .ومن خالل

 -7حتسني عمليات التشغيل والصيانة

يوسف حممد خليفة ،صالح حممد مادي

 -8التكلفة
املسألة األكثر تعرضاً لالنتقاد حول العمارة اخلضراء

هي التكلفة اليت تتمثل يف تطبيق بعض املمارسات ودمج بعض

التقنيات اجلديدة يف املباني واليت متيل إىل زيادة التكلفة

العامة هلذه املباني ،فمثال يف أمريكا نسبة الزيادة لتحويل
مبان تقليدية إىل مبان خضراء حوالي  % 2من تكلفة املبنى

[ .]8إال أن العائد من هذه املباني على مدى الدورة الكاملة
حلياة املبنى يكون عشرات األضعاف من التكاليف األساسية

للمبنى وبذلك فإن الفرق شاسع بني التكلفة األولية

معايري ونظم التقييم يف نظام ( ليد).
ا -معايري النظام

مت تطوير النظام من معيار واحد للبناء اجلديد إىل نظام
شامل لستة معايري تغطي مجيع جوانب عملية التنمية
والبناء طبقا ملا يلي:

• •املواقع املستدامة.

• •كفاءة استخدام املياه.

للمبنى والتكلفة العامة لدورة حياة املبنى ،وهذه الوفرة يف

تؤدي بدورها إىل اخنفاض فواتري الطاقة والتشغيل وزيادة

• •جودة البيئة الداخلية.

األموال تأتي من زيادة كفاءة استخدام املرافق العامة اليت

• •املواد واملوارد.

معدالت اإلنتاج .إن إدماج ممارسات البناء األخضر أو املستدام

• •عملية االبتكار والتصميم.

من حيث التكلفة الكلية للمبنى .حيث بالتحليل األكثر دقة

على سبيل املثال ،فإن استثمارا أوليا مقدرا حبدود 100,000

دوالر لدمج ميزات البناية اخلضراء يف مشروع تكلفته
 5,000,000دوالر يؤدي إىل مدّخرات تساوي على األقل
 1,000,000دوالر يف دورة حياة البناية ،بافرتاض أن دورة

حياة املبنى تكون ملدة  20سنة [.]8

الطاقة الشمسة والتنمية املستدامة -
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• •الطاقة والغالف اجلوي.

يف البنايات العامة والرمسية يعترب استثمارات عالية املردود

اجمللد ( )3العدد (2014 - )1

الطاقة والكفاءة يف استهالك املياه وانبعاثات غاز ثاني أكسيد

 -9نظام الريادة يف تصميمات الطاقة والبيئة
ختتص هذه الفقرة بالتعريف بأحد أهم النظم يف العامل

اليت ختتص بتقييم املمارسات اخلضراء يف املباني ومدى

انسجامها مع البيئة ومنح الشهادات بذلك ،هذا النظام معرتف
به دوليا على أنه مقياس تصميم وإنشاء وتشغيل املباني عالية

األداء واملراعية للبيئة وهو ما يعرف بنظام الريادة يف تصميم

الطاقة والبيئة (ليد) تشرف عليه هيئة تسمى جملس

األبنية اخلضراء كما هو يف العديد من دول العامل املتقدم
مثل اجمللس األمريكي لألبنية اخلضراء واجمللس الربيطاني

لألبنية اخلضراء ،وقد قامت بعض الدول العربية بإنشاء

جمالس مماثلة مثل اجمللس اإلماراتي لألبنية اخلضراء
واجمللس السعودي لألبنية اخلضراء لإلشراف على حتويل

املباني القدمية إىل مبان خضراء و أيضا اإلشراف على البناء
اجلديد ومنح الشهادات لتلك األبنية حسب تصنيفها من قبل
اجمللس .حيث يق ّيم ويقيس هذا النظام أداء وآثار أي منشأة
آخذاً بعني االعتبار عدة نقاط منها اختيار املوقع وتوفري
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ب -نظم التقييم للمباني اخلضراء

يطبق نظام تقييم (ليد) يف العديد من دول العامل ،ومن
أقدمها وأهمها وأكثرها شيوعا ،نظام الريادة يف تصميم
الطاقة والبيئة األمريكي ،وهو جمموعة من املتطلبات
للمشروعات اليت ترغب يف احلصول على شهادة (ليد) ،وكل
جمموعة من هذه املتطلبات تكون حسب احلاجيات الفردية
لكل مشروع أو بناء .حيث جيب أن يتحصل كل مشروع على
جمموع من النقاط حسب تلبيته ملتطلبات املباني اخلضراء،
وبناءا على جمموع النقاط املتحصل عليها املشروع ،يتم
تصنيفه يف أحد مستويات التصنيف لنظام (ليد) .توجد أربعة
تصنيفات لنظام ليد كما هو موضح يف الشكل  10وهي
كاآلتي [:]5

• •مستوى شهادة ليد من  26إىل  32نقطة
• •املستوي الفضي من  33إىل  38نقطة
• •املستوى الذهيب من  39إىل  51نقطة

• •املستوى البالتيين من  52نقطة فأكرت

 –10اخلالصة والتوصيات
ختلص هذه الورقة إىل ضرورة التعريف بأهمية العمارة
اخلضراء وذلك لدورها املهم يف التقليل من استهالك الطاقة و
تقليل الضرر البيئي وانعكاسه اإلجيابي على صحة ورفاهية
اإلنسان ،و ذلك بنشر أساليب وممارسات العمارة اخلضراء
يف البيئة احمللية عرب شركات اإلنشاءات واملؤسسات العامة
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