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 ملخص البحث:

یشمل مفهوم المبانی الخضراء، المبنى الذی تم تصمیمه أو بناؤه أو تشغیله أو صیانته أو إعادة استخدامه بهداف حمایة صحة 

الموارد الطبیعیة بحکمة وتقلیل التأثیر البیئی. بمعنى آخر، تتضمن عملیة البناء قاطنیه وتحسین انتاجیة مستخدمیه واستخدام 

األخضر االعتبارات البیئیة فی کل مرحلة من مراحل تشیید المبنى. حیث ترکز هذه العملیة على مراحل التصمیم والبناء 

الطاقة والمیاه والموارد، وجودة البیئة  والتشغیل والصیانة وتأخذ فی االعتبار التصمیم الکمی وکفاءة التطویر، وکفاءة

الداخلیة، وصیانة المالك للمبنى والتأثیر العام للمبنى على البیئة. لذلك یجب أن یبدأ تصمیم المبانی الخضراء باختیار واستخدام 

 مواد صدیقة للبیئة ذات میزات أفضل من مواد البناء التقلیدیة.

لتي تعد أفضل من حیث استخدامها في عملیة البناء عن الخرسانة. تستخدم الخرسانة یوجد العدید من مواد البناء الخضراء وا

كمادة بناء أساسیة في تشیید العدید من المنشآت مثل الكباري والمباني اإلداریة والمباني السكنیة ...إلخ. ینتج عن استخدام 

لكربون والتي تضر بالبیئة كل عام مما یساهم في الخرسانة كمادة بناء العدید من الغازات السامة مثل غاز ثاني أكسید ا

حدوث التغیرات المناخیة. لذا یوجد حاجة ماسة للبحث عن مواد بناء جدیدة ال تؤدي إلى تلوث الهواء وتكون بدیلة للخرسانة 

 ولدیها أقل ما یمكن من التأثیر السلبي على البیئة المحیطة.

بالصحراء یسلط هذا البحث الضوء على مواد البناء الخضراء كحل بدیل لبناء ومن هذا المنطلق وطبقاً لبناء مباني جدیدة 

 منشآت صدیقة للبیئة في الصحراء. 

الضرر البالغ الواقع على البیئة المحیطة بشكل عام وفي البیئات الصحراویة بشكل خاص نتیجة التأثیر  المشكلة البحثية:

 الكربون والتي تنبعث عند استخدام بعض مواد البناء مثل الخرسانة المسلحة.  السلبي للعدید من الغازات السامة مثل ثاني أكید

تكمن أهمیة البحث في الحاجة الماسة الیوم للبحث عن مواد بناء خضراء مستدامة والتي تعد أفضل من حیث أهمية البحث: 

للخرسانة ولدیها أقل ما یمكن من التأثیر استخدامها في عملیات البناء عن الخرسانة ال تؤدي إلى تلوث الهواء وتكون بدیلة 

 السلبي على البیئة المحیطة.

یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على استخدام مواد البناء الخضراء كحل بدیل لمواد البناء التقلیدیة كالخرسانة أهداف البحث: 

 ة.للحد من آثارها السلبیة على البیئة المحیطة ولبناء منشأت صدیقة للبیئة الصحراوی

 تتضمن منهجیة البحث:منهجية البحث: 

یشتمل على بعض المفاهیم الهامة لمواد البناء الخضراء، اإلستدامة، المباني الصحراویة، مباديء الجزء النظري:  -

 وممیزات وعیوب مواد البناء الخضراء. 

mailto:mai_madkour@f-eng.tanta.edu.eg
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الصدیقة للبیئة وكیف یمكن  : یوضح البحث دراسة تحلیلیة لمواد البناء البیئیة المستدامو والخضراءالجزء التحليلي -

استخدامها كحلول بدیلة لمثیلتها من مواد البناء التقلیدیة ویوضح بعض األمثلة المحلیة واالعالمیة والتي تستخدم مواد بناء 

البحث الى نقطة هامة وإیجابیة وهي  ويخلصصدیقة للبیئة وال تضر بها لالسترشاد بها عند بناء أي منشا في الصحراء، 

في الصحراء دون اإلضرار  جدیدة دام مواد البناء الخضراء في تشیید المباني یعد طریقة یمكن تطبیقها لبناء مبانياستخأن 

  .بیئات الصحراویةبالبیئة المحیطة ویؤدي إلى إیجاد مدن مستدامة صدیقة للبیئة في ال

 الكلمات المفتاحية: 

 المصادر الطبیعیة، المباني البیئیة.مواد البناء الخضراء، اإلستدامة، المباني الصحراویة، 

Abstract: 

The concept of green buildings includes the building that is designed, built, operated, 

maintained or reused with the aim of protecting the health of its residents, improving the 

productivity of its users, using natural resources wisely and reducing the environmental impact. 

In other words, the green building process includes environmental considerations at every stage 

of the building's construction. This process focuses on the design, construction, operation and 

maintenance phases and takes into account quantitative design and development efficiency, 

energy, water and resource efficiency, internal environmental quality, owner maintenance of 

the building and the overall impact of the building on the environment. So green building design 

must start with choosing and using environmentally friendly materials that have better features 

than traditional building materials. 

There are many green building materials that are much better than using concrete in buildings. 

Concrete as a building material is used in the construction of many buildings such as bridges, 

office buildings house buildings…etc. Concrete materials release tons of greenhouse gas carbon 

dioxide (CO2) every year, which leads to climatic change. So there’s a great need to search for 

new construction materials that dosen’t pollute the atmosphere and are alternative to concrete 

and have a lower impact on the sorrounding environment. 

From this point of view and due to building new buildings in the desert this research briefs an 

overview of green construction materials as a principle source for building sustainable 

environmental buildings in the desert. 

Research problem: the severe damage to the surrounding environment in general and to desert 

environments in particular, as a result of the negative impact of many toxic gases such as carbon 

dioxide, which are emitted when using some building materials such as reinforced concrete. 

Research Importance: The importance of research lies in the urgent need today to search for 

sustainable green building materials that are better in terms of use in construction processes 

than concrete that does not lead to air pollution and is an alternative to concrete and has the 

least possible negative impact on the surrounding environment. 

Research objectives: The research aims to shed light on the use of green building materials as 

an alternative solution to traditional building materials such as concrete to reduce their negative 

effects on the surrounding environment and to build facilities that are friendly to the desert 

environment. 

Research methodology: The research methodology includes: 
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- Theoretical part: includes some important concepts and definitions of green building 

materials, sustainability, desert buildings, principles, advantages and disadvantages of green 

building materials. 

- Analytical part: The research shows an analytical study of sustainable and green eco-friendly 

building materials and how they can be used as alternative solutions to similar traditional 

building materials and shows some local and global examples that use environmentally friendly 

building materials that do not harm them as a guide when building any building in the desert. 

The research concludes with a very positive note that using green construction materials is a 

feasible way for building in the desert that have a very lower impact on the environment and 

leads to sustainable environmental desert cities. 

Key words: 

 Green construction materials, Sustainability, Desert buildings, Natural resources, 

Environmental buildings. 

 

 المقدمة:

تهدف العمارة المستدامة إلى تقلیل التاثیر السلبي للمباني على البیئة المحیطة عن طریق استهالك أقل قدر ممكن من الطاقة 

 .(Hemeida, 2010) واستخدام موارد، ومواد غیر سامة ال تضر بالبیئة المحیطة

یشمل مفهوم المباني الخضراء، المبنى الذي تم تصمیمه أو بناؤه أو تشغیله أو صیانته أو إعادة استخدامه بهداف حمایة صحة 

 قاطنیه وتحسین انتاجیة مستخدمیه واستخدام الموارد الطبیعیة بحكمة وتقلیل التأثیر البیئي. 

یة والتقنیة واالقتصادیة. ولذا وتحت مظلة االستدامة یمكن لقطاع عادًة ما یتم اختیار مواد البناء من خالل المتطلبات الوظیف

البناء، االلتزام بالمساهمة في التنمیة المستدامة من خالل إیجاد طرق أكثر مالءمًة من الناحیة البیئیة للمبنى وتشییده. من بین 

تدویر وإعادة االستخدام، واإلنتاج المستدام علیها من تطبیقات المواد الجدیدة، وإعادة ال الحصولتوجیهات الحلول التي یمكن 

 للمنتجات أو استخدام الموارد الخضراء. 

الغرض الرئیسي لهذه الورقة البحثیة هو تسلیط الضوء على كیفیة مساهمة مواد البناء الخضراء المستدامة في تقلیل تأثیر 

 لبیئات الصحراویة.التدهور البیئي، وإنشاء مباٍن بیئیة مستدامة للمستخدمین وخاصًة في ا

تنسیق وصوالً إلى التصمیم العمراني ومن تصمیم المباني  بدایةً  یشیر المصطلح "أخضر" إلى الممارسات الصدیقة للبیئة

وتصمیم المباني وممارسات  التشییدعلى استراتیجیات  ال ینطبق ذلك المصطلح على المواد فقط لكن ینطبق ایضاً الحدائق. 

بناء مباٍن بیئیة في الصحراء، یقدم هذا البحث ل ومن هذا المنطلق وطبقاً قتصادیة ورفاهیة المجتمعات. البناء ویعزز الصحة اال

 Gutierrez)لمحة عامة عن مواد البناء الخضراء كمصدر أساسي لبناء المباني البیئیة المستدامة في البیئات الصحراویة. 

Diana, 2018.) 

حیث تمثل المباني السكنیة الصحراویة نسبة  ،البناء له تأثیر كبیرعلى البیئة بأكملهامن منظور األثر البیئي، یتضح أن قطاع 

لالستدامة.  مواد البناء وتخطیط الموقع العام من األمور الضروریةكبیرة من البیئة الصحراویة المبنیة، كما أن اختیار 

اختیار مواد البناء التي لها الحد األدنى من التاثیرات یعتبرتبني مواد البناء الخضراء مدخل متمیز لتحقیق االستدامة إذ یعد 

في نشر األفكار  تلك االستراتیجیة البیئیة مفید في التنمیة المستدامة لعملیات البناء في الصحراء. وتم توضیح مدى فعالیة

لتحدید عملیة اختیار مواد  حول أفضل ممارسات المدافعین عن البیئة الخضراء والبناة واألفراد الذین یسعون إلى وسیلة بدیلة

البناء، وال یتوفر إال عدد قلیل جًدا من هذه األنظمة التي تدعم االستخدام الفعال والجوهري لمواد البناء التقلیدیة المعاد 
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 ,Wang W, Zmeureanua R, Rivard H, 2005) تدویرها. في مرحلة اتخاذ القرارات التصمیمیة ألي مبنى.

Yudelson J, 2008)  

ثقب طبقة األوزون، وقلة الموارد، بدایة و ل الثالثین إلى األربعین عاًما الماضیة، ظهر االحتباس الحراري في العالمخال

وندرة الطاقة، والتسمم البیئي والبشري، وظهوراألمطار الحمضیة، وما إلى ذلك، وأنذرت تلك العوامل، بل أجبرت البشریة 

سطح األرض. وال تساهم المباني الخضراء في التشیید البیئي المستدام فحسب، بل على تغییر طریقة آدائها وتعایشها على 

تجلب أیًضا الكثیر من الفوائد الممیزات لمالك ومستخدمي المباني. كذلك تساهم في خفض تكالیف التطویر والتشغیل، وتعمل 

متانة، وتقلل من تكالیف الصیانة. على زیادة الراحة للمستخدمین، وتوفیر بیئة داخلیة جیدة أكثر صحة، وتحسین ال

(Cooper I, 1999) 

 المباني الخضراء:

یشیر مصطاح المباني الخضراء إلى المنشأ واستخدام طریقة بناء بیئیة موفرة للموارد خالل دورة حیاة المبنى، بدایة من 

 والهدم. مرحلة إعداد التصمیمات المعماریة واالنشائیة، وحتى عملیة التشغیل والصیانة والتجدید

 یتم تصمیم المباني الخضراء لتقلیل تأثیر البیئة المبنیة على صحة اإلنسان والبیئة الطبیعیة من خالل:

 استخدام الطاقة والمیاه والموارد األخرى. كفاءة -1

 حمایة صحة المستخدمین وتحسین إنتاجیة العاملین. -2

 (.researchgate.net/publication/291345604https://www)الحد من الهدر والتلوث وتدهور البیئة.  -3

 یتمیز البناء األخضر بالعدید من الممیزات منها:مميزات البناء األخضر: 

 موفر الستهالك الطاقة ألنظمة التكییف واإلضاءة واستخدام الطاقة المتجددة في الموقع. -

 خطة القیاس والتحقق لضمان توفیر الطاقة والمیاه. -

 التأثیر السلبي للمبنى على البیئة المحیطة.الحد من  -

 المحافظة على عناصر تنسیق الموقع قدر االمكان ومرعاة ظروف طبیعة الموقع. -

 استخدام مواد البناء المعاد تدویرها والصدیقة للبیئة. -

 استخدام المواد غیر السامة والمعاد تدویرها أو القابلة إلعادة التدویر. -

 ل إلعادة تدویر المیاه.االستخدام الفعا -

 تحسین جودة الهواء الداخلي من أجل سالمة وراحة اإلنسان. -

 .استخدام مواد متجددة بشكل دائم -

 توفیر اإلضاءة الطبیعیة للرؤیة.  -
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 : مميزات البناء األخضر.1شكل 

 ((Baker G, 2006المصدر: 

 

  كفاءة الطاقة في البناء األخضر:

 تم تجديده لتحقيق كفاءة الطاقة، البد من اتباع الخطوات التالية:يبالنسبة لمبنى جديد أو 

 تصمیم مشروع شامل ومتكامل. -

 تحدید األهداف والغایات واالستراتیجیات. -

 ((Baker G, 2006شامل.  تنفیذ تدابیر كفاءة الطاقة بشكل -

یتم فحص كل مرحلة من مراحل عملیة االنتاج بدایًة و تقدم مبادئ دورة الحیاة للتصمیم إرشادات أساسیة الختیار مواد البناء

من جمع المواد الخام والتصنیع والتوزیع والتركیب، إلى إعادة التدویر أو التخلص النهائي من أجل تأثیرها السلبي على 

ء. حیث تتوازى هذه قبل البناء، والبناء، وما بعد البنا البیئة. یمكن تنظیم دورة حیاة المادة جیًدا من خالل ثالث مراحل، ما

 المراحل مع مراحل دورة حیاة المبنى نفسه.

یتیح تقییم األثر البیئي لمواد البناء في كل مرحلة تحلیل التكلفة والعائد على مدى عمر المبنى، بدالً من مجرد حساب تكالیف 

 ((Matthiessen LF, Morris P, 2007البناء األولیة فقط. 

 تعريف مواد البناء الخضراء: 

" المستخدمة في صناعة البناء، بدءاً من التعریفات البسیطة إلى تلك التي تتضمن الخضراءهناك تعریفات عدیدة لـ مصطلح "

معاییر مفصلة. التعریف الجید والبسیط هو أن مواد البناء الخضراء مسؤولة كلیاً عن الحفاظ على البیئة المحیطة وتقلیل 

 (Spiegel & Meadows, 1999)ناء. تأثیرها السلبي على مر عمر مواد الب

إیجابي واحد على األقل على البیئة، فیمكن اعتبارها خضراء. ومع ذلك، عند تحلیلها بشكل أكبر، طالما أن المادة لها تأثیر 

یمكن لهذه المادة أن تضر بالبیئة أكثر مما تفید. لذلك، من المهم معرفة من یقوم بتسمیة مادة ما بأنها خضراء. تتم تحت 

مواد البناء، وبالتالي یمكن أن تطلق على مواد البناء خضراء  رعایة العدید من المنظمات تحدید طبیعة المواد من قبل مصانع

 بسهولة مما یعقد عملیة التحدید الدقیق لمدى انطباق مصطلح المواد الخضراء علیها.
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" في غیاب وجود تعریف مطلق. مما یؤدي إلى عدم وجود خضراءقد تكمن المشكلة في تحدید تعریف دقیق لمصطلح "

، من خالل دراسة المشاكل التي تحدث عند تسمیة المواد بالخضراء، یمكن محاولة التوصل تعریف عام واضح. ومع ذلك

 لفهم المباديء التي تساهم في جعل مادة البناء خضراء وكیفیة تطبیق هذه المبادئ في عملیات التصمیم والبناء.

 
 : المراحل المختلفة التي تمر بها دورة حياة مواد البناء.2شكل 

 (Sinha, Gupta, Kutnar, 2012)المصدر: 

 

 مواد البناء البديلة:

قد یبدأ تقییم مواد البناء الخضراء والترویج لها على أنها مواد تقلیدیة ألنها تعد أكثر استخداماً. ولكن في حالة االستدامة، 

جمیع مواد البناء تلك تستفید بقدر یجب أن تتناسب مواد البناء مع عملیات النظام البیئي. ومن هنا یتضح معنى المواد البدیلة. 

كبیر من الموارد المحلیة ویتم إنتاجها بكمیة طاقة قلیلة جداً. تحتاج عملیات البناء الخاصة بها إلى العمالة الكبیرة وتكون 

مة موفرة للموارد حیث یتم معظمها عن طریق التجفیف الطبیعي ویمكن إعادة تدویرها وإعادة استخدامها. كما أنها غیر سا

والبناء بباالت القش، حیث تعتبر  "earthshipsینتج عنها حد قلیل جداً من التلوث للبیئة. مثل المواد الترابیة األرضیة "

 استفادة جیدة من النفایات التي یمكن استغاللها.

 توفر مواد البناء الخضراء مزایا محددة لمالك وشاغلي المبنى:: مميزات مواد البناء الخضراء

 تكالیف الصیانة واالحالل على مدى عمر المبنى. انخفاض -

 الحفاظ على الطاقة. -

 تحسین صحة وانتاجیة شاغلي المبنى. -

 انخفاض التكالیف المرتبطة بتغییر تكوینات الفراغات. -

 المرونة األكبر في التصمیم. -

 & Spiegel, R)تتكون مواد البناء الخضراء من مصادر متجددة. وتعتبر مسؤولة عن التاثیر على مدى عمر المبنى. 

Meadows, D, 1999) 
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یمكن أن یؤدي حمایة مواد البناء وإعادة استخدامها إلى توفیر الطاقة وتقلیل انبعاثات غازات االحتباس الحراري عن طریق 

المواد الخام ومعالجتها وشحن مواد جدیدة من مسافات طویلة إلى مشاریع البناء. باإلضافة إلى  تقلیل الحاجة إلى استخراج

  (Torgal, F. and Jalali, S., 2011)ذلك، تقلل المواد الخضراء من اآلثار البیئیة واالقتصادیة للتخلص من النفایات. 

 الخضراء: مواد البناءتقييم  

 ,Froeschle)اعتماداً على أهداف أي مشروع قد یتضمن تقییم المواد الخضراء تقییم واحد أو أكثر من المعاییر التالیة: 

)LM., 1999  

لكفاءة في استخدام الموارد عند عملیة التصنیع ا -طبیعیة أو متوفرة أو متجددة  -معاد تدویرها كفاءة استخدام الموارد:  -1

تغلیف المنتجات المعاد  -قابلة إلعادة االستخدام أو إعادة التدویر  -حمایتها أو تجدیدها أو إعادة تصنیعها تم  -متاحة محلیاً  -

 متانتها عالیة. -تدویرها أو القابلة إلعادة التدویر 

ضویة تجمیع المركبات الع -لها الحد األدنى من االنبعاثات الكیمیائیة  -منخفضة أو غیر سامة جودة الهواء الداخلي:  -2

 صیانة األنظمة والمعدات. -صحیة  –مقاومة الرطوبة  -( VOCsمنخفضة التطایر )

المواد والمكونات واألنظمة التي تساعد على تقلیل استهالك الطاقة في المباني والمنشآت: یدعم األداء  - كفاءة الطاقة -3

 انخفاض الطاقة الناتجة. -الموفر للطاقة 

  (Morison A. M., Hes D., Bates M., 2005). متوفرة -4

، والمواد والمكونات واألنظمة التي تساعد على تقلیل استهالك الطاقة في المباني والمنشآت: یدعم الحفاظ على المياه -5

 یقلل من استهالك المیاه. -كفاءة أداء المیاه 

 وتوفیر تكالیف االستهالك على المدى البعید. القدرة على تحمل التكاليف -6

 مواد البناء الخضراء: التقييم البيئي ل

 یمكن تقسیمه إلى ثالث مراحل: البحث والتقییم واالختیار. 

یعد البحث هو األكثر استهالكا للوقت بین المراحل الثالثة وقد أن یكون التقییم معقًدا بالمثل ویعتمد على بیانات المنتج المقدمة 

من الشركات المصنعة والتي عادًة ما تكون غیر مكتملة ألنها تتعلق بالقضایا البیئیة. ونظراً لوجود تنسیق قیاسي في الوقت 

المنتج البیئیة فقد یكون تحلیل معلومات المنتج وتقییمها أمربالغ الصعوبة. كذلك یجب مراعاة المعاییر  الحالي لتوفیر تفاصیل

 البیئیة واألخذ في االعتبار التطبیقات المناسبة عند اختیار مواد البناء الخضراء. 

(researchgate.net/publication/233996916https://www.)  

 

https://www.researchgate.net/publication/233996916
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 : التقييم البيئي لمواد البناء الخضراء3شكل 

 (https://www.researchgate.net/publication/233996916)المصدر: 

 

 مواد البناء البيئية: 

التقنیات البیئیة أثناء عملیات البناء مصدر التعاون مع مقاول البناء حیث أنه في مجال العمارة المستدامة لیس یستلزم تطبیق 

من السهل دائًما توفر مقاول لدیه خبرة سابقة في عملیات البناء البیئي. نظراً ألنه من الضروري أن یتفهم المقاول العام 

یمكن أن تساهم مواد البناء المستخدمة أثناء اإلنشاء والتشغیل بشكل كبیر في تحدید  والمقاولون من الباطن المتطلبات البیئیة.

 (.Happio A., Viitaniemi P., 2008) مالمح بیئة المبنى.

یمكن للمنتجات المفضلة بیئیاً أو الخضراء تقلیل التأثیرالضار على البیئة. إذ البد أن یشتمل هذا النوع من المواد على مكونات 

تدویرها، أو یتم تكوینه من موارد بیولوجیة متجددة أو یتم تصنیعه باستخدام عملیات تستخدم كمیات قلیلة من الطاقة معاد 

وتنتج كمیات منخفضة من الملوثات. یمكن أیضاً تكوینها لتقلیل المخاطر الصحیة مثل تلك الناتجة عن المركبات العضویة 

 (.VOCsالمتطایرة )

 اء: آداء مواد البناء الخضر

یختلف آداء مواد البناء الخضراء، كما هو الحال في منتجات البناء التقلیدیة، وفقاً لمتانة المنتج تطبیقاته المناسبة والصیانة 

وعادًة ما یتم دراسة وتحلیل مواد البناء الخضراء بشكل كبیر مقارنة بمواد (، Froeschle L. M., 1999)المالئمة له. 

 ,.Froeschle L. M)البناء التقلیدیة المناقسة حیث أنها أحدث ولم یتم تجربتها بشكل كاف مثل مواد البناء التقلیدیة. 

1999) 

ما یشیر إلى أن المنتجات ذات المحتوى المعاد یتم استخدام مواد البناء الخضراء بشكل فعال في مشاریع البناء المستدامة م

تدویره أو االنبعاثات الكیمیائیة الصغیرة یمكن أن تعمل بشكل جید أو أفضل بكثیر من منتجات البناء التقلیدیة. ویمكن تقییم 

ك محتوى إعادة استدامة مواد البناء من خالل معدل استخالصها وقابلیة إعادة تدویر مواد البناء المستخدمة سابقاً، وكذل

  التدویر لمواد البناء الجدیدة.

تصل المباني إلى نهایة عمرها اإلفتراضي بشكل عام لیس نتیجة أي مشكلة إنشائیة، ولكن بسبب الهدف الرئیسي من تغییر 

بشكل أساسي  المبنى حیث لم تعد المباني الحالیة تدعم أدوارها ووظائفها الجدیدة. وفیما یتعلق بإعادة التصمیم نجده سیعتمد

 على مدى مرونة المبنى األصلي للتكیف مع وظائفه الجدیدة.

 

https://www.researchgate.net/publication/233996916
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 مواد البناء الخضراء المثالية: 

مواد البناء الخضراء المثالیة هي مواد لیس لها أي آثار بیئیة سلبیة. عالوة على ذلك، یجب أن تكون هذه المواد قابلة إلعادة 

االستخدام أو إعادة التدویر. لكن هذه المواد المثالیة نادراً ما تكون متاحة. ومع ذلك، یمكن اعتبارها مواد بناء خضراء 

 أثیرات السلبیة أو تقلیلها. لقدرتها على القضاء على الت

 البد أن تستوفي مواد البناء الخضراء االختبارات المعملیة والمعاییر التالیة:

 أن تكون متجددة وذات كفاءة في استخدام الموارد.• 

 أن تدعم الصحة البیئیة وتوفر بیئة صحیة جیدة للمستخدمین، وتوفر بیئة داخلیة جیدة التهویة.• 

 في استخدامها واقتصادیة.أن تكون مالءمة • 

 

 :مواد البناء الخضراء المستخدمة في تشييد المباني

 : مواد البناء الخضراء المستخدمة في تشیید المباني1جدول 

 اللوحات الهيكلية المعزولة

Structural Insulated 

Panels 

 
SIPs 

 الخيزران

Bamboo 

 
 منشأ من الخيزران

 الخشب

Wood 

 
 خشب يستخدم في البناء

 المواد الترابية

Earthen Materials 

 
 منشأ من الطوب اللبن

 أكياس ترابية

Earth Bags 

 
 

 حوائط من األكياس الترابية

 باالت القش

Straw Bale 

 
 حائط من باالت القش

 األلواح الخشبية

Cordwood 

 
 حائط من جزوع الشجر

 قوالب الخرسانة المعزولة

Insulated Concrete 

Forms 

 
حوائط من قوالب الخرسانة 

 المعزولة

 الوحدات المركبة

Comosites 

 

 القش

Thatch 

 

 الحديد

Steel 

 

 أسقف صخرية

Slate/ Stone Roofing 

 

 Cellulose السليلوز
 Fiberاأللياف الزجاجية 

Glass 

البولي يوريثين 

Polyurethane 

 Natural األلياف الطبيعية

Fiber 
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 عزل بفوم السليلوز

 
 رول ألياف زجاجية

 
 عزل بالبولي يوريثين

 
 عازل من القطن

الدهانات العضوية منخفضة 

 Non- VOCsالتطاير 

paints 

 

 الطين الطبيعي

Natural Clay 

 

 
 حوائط من الطين الطبيعي

 البوليسترين واأليزوسيانورات

Polystyrene &

Isocyanurate 

 

 
 بوليسترينلوحات عزل 

 ألواح الفلين

Cork 

 
 عزل بألواح الفلين

 

 Stoneاألحجار 

 
 حائط من األحجار

 Fiber cementأسمنت ليفي 

 
 ألواح من األسمنت الليفي

 أرضيات ألياف طبيعية

 
 سجاد من األلياف  الطبيعية

 

 االستدامة:

 فكرة االستدامة: 

"بالتبادل" في قضایا الهندسة المعماریة والبناء منذ العقود القلیلة یستخدم المصطلحان "االستدامة" و"األخضر" غالًبا 

وهناك الكثیر من الجهود المبذولة ، (Korkmaz, K., Erten, D., Syal, M., & Potbhare, V., 2009) الماضیة.

تعریفاً لالستدامة.  27لصیاغة تعریف محدد لالستدامة نظرا لوجود العدید من التعریفات. وعلى سبیل المثال، یوجد حوالي 

(Dusek, V., 2006) ففي علم البیئة، تعرف االستدامة على أنها كیفیة جعل النظم البیولوجیة متنوعة ومنتجة. ولقد .

م االستدامة على أنها "مشروع لتلبیة االحتیاجات الحالیة دون المساس 1987وضحت اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة في عام 

، Dusek" (Dusek, V., 2006)"وطبقاً لـ  .(Goudie A. 2005)بقدرة األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتهم". 

المستدامة" على أنها مصطلح آخر لالستدامة تم ابتكاره قبل فكرة "االستدامة" بشكل عام، ویشمل التعریف  التنمیة"تعرف 

 الشامل لالستدامة:

 صیانة الموارد وخاصة استخدام الموارد المتجددة. -

 االجتماعیة لألجیال القادمة.نقل الموارد والبیئة والمنافع  -

 الحفاظ على التنوع البیولوجي وسالمة البیئة. -

 الحفاظ على التطور التكنولوجي واالقتصادي، وتعزیز رفاهیة المستخدمین. -

 تعزیز وتحسین أسلوب حیاة مریح ومرضي للبشریة. -
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ومع ذلك، فإن االستدامة ال تتعلق فقط بالتكلفة، ولكنها تقدم أیضاً فوائد اقتصادیة وبیئیة ومجتمعیة متساویة. بمعنى آخر، 

 Widok). 4یمكن تفسیر مفهوم االستدامة على أنه التداخل المتزن بین البیئة واالقتصاد والمجتمع كما هو موضح بشكل 

A., 2009)  

 
 )التداخل المتزن بين البيئة واالقتصاد والمجتمع( : فكرة االستدامة4شكل 

 MPRA Paper No. 76588 muenchen.de/76588/-https://mpra.ub.uniالمصدر: 

 

عالوة على ذلك، ال تعتبر التنمیة المستدامة في جوهرها القضیة القیمة الوحیدة، ولكنها بمثابة أداة متمیزة تجمع بین العوامل 

  (Torgal, F. and Jalali, S., 2011)االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة للحفاظ على المجتمع بشكل أفضل. 

على أن الجوانب االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة من المفترض أن تعطى وزناً إلى حد كبیر  یؤكد التعریف العام لالستدامة

  (Widok A., 2009). 5متساویاً. مع مراعاة متطلبات كل منها. كما هو موضح في شكل 

 
 .USGBC 2016المصدر:  -م على مستوى العالم 2010حتى  1980: التغير في اتزان الثالثة عوامل الرئيسية لالستدامة منذ عام 5شكل 

 

 البناء المستدام: 

الهدف الرئیسي لتصمیم المباني المستدامة هو تطویر "ممارسات البناء الصدیقة للبیئة" التي تساهم في توفیر الطاقة والمیاه 

والمواد الخام والتقلیل من فائض المیاه وانبعاثات غازات االحتباس الحراري وإعادة استخدام وتدویر المواد، من أجل إنشاء 

 ,Yun) االستدامة في البناء هي فلسفة وعملیة تصمیم متكاملة ولیس فقط أسلوب بناء. ومنتجة. مباٍن مریحة ونظیفة وآمنة

W., 2014, Nalewaik, A. & Venters, V., 2008 ) 

أن االستدامة أصبحت الطریقة الرئیسیة للتعبیر عن المخاوف البیئیة بشأن االقتصاد والتكنولوجیا الیوم.  "Duskesذكر "

لذلك غالباً ما یشار إلى المبنى المستدام بالمبنى "األخضر" أو "السلیم بیئیاً". ویشیر البعض اآلخر إلى أن المباني المستدامة 

  (Torgal, F. and Jalali, S., 2011)باني التي تمتلك تقنیات عالیة، أو حتى "المباني الذكیة". هي الم

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76588/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76588/
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ووفقاً لذلك، یتم إضفاء الطابع الرسمي على العمل التجمیعي للبناء المستدام في نماذج موازنة المواد مع العالقات المتبادلة 

. وفي هذا اإلطار یكون "النظام االقتصادي" "مفتوحاً" و"دائریاً"، 6بین النظام االقتصادي والبیئة، كما هو موضح في شكل 

المادة والطاقة من البیئة"، ثم المعالجة األساسیة واإلنتاج واالستهالك. أیضاً تستند  محدداً بمجموعة من "عملیات استخراج

جمیع هذه العملیات واإلنتاج واالستهالك إلى االستدامة في مبنى بهدف إنشاء مبنى منتج واقتصادي مع الحد من االضرار 

  (Dragulanescu, N. ,2013, December)بالبیئة المحیطة بشكل كبیر. 

 
 (Dragulanescu, N. ,2013, December)المصدر:  -: العالقة المتبادلة بين النظام االقتصادي والبيئة في البناء المستدام 6كل ش

 

تصمیم المبنى المستدام )األخضر( هو ممارسة إلنشاء الهیاكل واستخدام العملیات المسؤولة بیئیاً طوال دورة حیاة المبنى، 

"التصمیم"، "البناء"، "التشغیل والصیانة"، "التجدید" "و" الهدم"على التوالي. توسع هذه الممارسة مثل "اختیار الموقع"، 

ُیعرف البناء  .(Yun, W., 2014)باالقتصاد والمرافق والمتانة والراحة.  وتكمل تصمیم المبنى الكالسیكي فیما یتعلق

  (USEPA, 2009) سب ما ذكرته وكالة حمایة البیئة األمریكیة.عالي األداء وذلك حالمستدام أیضاً باسم البناء األخضر أو 

 تعريف التشييد المستدام: 

التشیید المستدام هو اعتماد المواد والمنتجات في المباني واإلنشاءات التي ستتطلب استخداماً أقل للموارد الطبیعیة وزیادة 

قابلیة إعادة استخدام هذه المواد والمنتجات لنفس الغرض أو لغرض مشابه، وبالتالي تقلیل النفایات مما یعزز التشیید المستدام، 

ث تتوفر هذه المواد بسهولة في السوق العالمیة. یعد الفوالذ والمعادن األخرى والزجاج واألجزاء كذلك مرونة الصناعة حی

سابقة التجهیز باإلضافة إلى البدائل القابلة إلعادة التدویر للخرسانة أمثلة على المواد والمنتجات المستدامة. 

(Sustainable Construction Materials for Buildings)  

ة هي طریقة للتفاعل مع العالم والتي توفق بین رغبة اإلنسان في كل مكان في الحصول على جودة حیاة جیدة في االستدام"

كتنمیة تلبي احتیاجات الحاضر دون المساس بقدرة األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة، ویشمل  ظل الواقع العالمي.
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ة المختلفة. نظًرا ألن تأثیر صناعة البناء یؤثرعلى معدالت البیئة باعتبارها مصطلح "التنمیة" األنشطة عبر قطاعات الصناع

البناء ضروري لتقلیل تأثیرها على البیئة، ومن  واحدة من أعلى المعدالت بین جمیع الصناعات، فإن الفحص الدقیق لصناعة

قت طویل من بدء نشاط البناء الفعلي في تشیر كلمة "تشیید" إلى عملیة تبدأ قبل وهنا نشأ مصطلح "التشیید المستدام"، و

الموقع وتمتد إلى ما بعد بناء الموقع مثل التشغیل وإدارة األصول وفي الواقع تغطي دورة حیاة تطویر المشروع بالكامل. تم 

 االستدامة. اقتراح مصطلح التشیید المستدام في األصل لوصف مسؤولیة صناعة البناء في تحقیق

االجتماعیة  -أربع سمات لالستدامة  Hill & Bowen .”(Hill, R.C. and Bowen, P.A., 1997)لقد حدد "

 ,Lawson) یرى (Kibert, C. J., 1994)لتعزیز فهم مفهوم البناء المستدام.  -واالقتصادیة والطبیعیة الحیویة والتقنیة 

W. R., 1992) ادئ ذات كفاءة في استخدام الموارد وقائمة البناء المستدام على أنه إیجاد بیئة مبنیة صحیة باستخدام مب

یشمل البناء المستدام تقییم "من المهد إلى اللحد"،  Finland & Wyatt "(Wyatt, D.P., 1994)طبقاً لـ " على البیئة. 

والذي یتضمن إدارة صالحیة المبنى خالل دورة حیاته وتفكیك وإعادة تدویر الموارد في نهایة المطاف لتقلیل تدفق النفایات 

د تحدی یتم (Bourdeau, L., Halliday, S., Huovila, P. and Richter, C., 1997)المرتبط عادًة بالهدم. 

 البناء المستدام على أنه إنشاء وصیانة مسؤولة لبیئة مبنیة صحیة على أساس كفاءة الموارد والمبادئ البیئیة.

یمكن تصنیف جوانب االستدامة فیما یتعلق بمواد البناء إلى فئتین: الجوانب البیئیة والجوانب االجتماعیة واالقتصادیة. وكال 

 .الجانبین مهم في سیاق البلدان النامیة

 للجوانب البیئیة لمواد البناء معیاران: الجوانب البيئية: -1

 .التأثیر البیئي على البیئة نتیجة تصنیع مواد البناء وكذلك عملیة البناء 

 ( جودة البیئة الداخلیةIEQ التي تشیر إلیها درجة الحرارة والرطوبة الداخلیة حیث ترتبط الجوانب البیئیة بدورة حیاة )

 مواد البناء.

 
 : دورة حياة مواد البناء7 شكل

 

ترتبط الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة لمواد البناء بطبیعة ومستوى التكنولوجیا  االقتصادية: -الجوانب االجتماعية  -2

 لعملیة اإلنتاج، وتكلفة المادة، وكذلك مدى تقبل المجتمع.
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 مميزات مواد البناء المستدامة:

الحد  -استخدام المواد الطبیعیة  -تقلیل الطاقة المستهلكة  -المحتوى المعاد تدویره  - التصنیعالحد من التلوث والنفایات في 

استخدام مواد غیر سامة أو أقل  -معالجة المیاه والحفاظ علیها  -كفاءة الطاقة  -استخدام المواد المحلیة  -من مخلفات البناء 

قابلیة التحلل البیولوجي.  -إعادة التدویر  -إعادة االستخدام  -لمادة متانة أعلى لعمر ا -أنظمة الطاقة المتجددة  -سمیة 

(/www.umich.edu/~nppcpub) 

 مواد البناء المستدامة:

یتم استخدام أكثر من ثالثة ملیارات طن متري من المواد الخام كل عام لتصنیع مواد البناء والمنتجات في جمیع أنحاء العالم. 

  (Calkins, M., 2009)ُیقدر تضمین التدفقات الخفیة بأكثر من ضعف استهالك الموارد للمواد. 

 ض الشدید في استخدام المواد الخام. یجب أن یكون المبدأ التوجیهي الرئیسي للمستقبل هو التخفی

 تأثيرات تشييد المباني على البيئة:

 
 (Aquastat., 2005)المصدر:  – التكلفة في تشييد المباني الخضراءمتوسط : 8شكل 

 

العوامل الرئیسیة الختیار مواد البناء هي التجدید، والمتانة، وكفاءة الموارد، والمحتوى المحلي، والمواد المناسبة إقلیمیاً، 

 .Council, P)وانخفاض تكلفة دورة حیاة المادة ومتطلبات الصیانة، والمواد المعاد استخدامها وإعادة تدویر الموارد. 

T.-U., 1996) 

تم وضع جمیع تعریفات البناء المستدام في إطار نحو إیجاد بیئة مبنیة صحیة من خالل عملیات فعالة من حیث الموارد 

 .Hill, R.C)وسلیمة بیئیاً، والحفاظ على النظم البیئیة والتوازن الطبیعي بین التنمیة والقدرة االستیعابیة للبیئة المحیطة. 

and Bowen, P.A., 1997)  

 اد البناء المستدامة: مصادر مو

مع ظهور الحاجة إلى مواد البناء المستدامة في مجال العمارة والتشیید الیوم ظهرت الحاجة إلى المصادر التي ستزود 

المعماریین والمهندسین االنشائیین بالخامات الالزمة. كرست العدید من المنظمات وفرق البحث خالل العقد الماضي جهودها 

طرق إلنتاج مواد بناء مستدامة تعمل كعناصر هیكلیة وجمالیة تساهم في وجود مباني بیئیة خضراء  في محاولة إلیجاد

 مستدامة. 

 

 

 

 

 

http://www.umich.edu/~nppcpub/
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 وبعد سنوات من األبحاث والتجارب، وجد الباحثون العدید من المصادر الفعالة لمواد البناء البیئیة المستدامة كالتالي:

 : مصادر مواد البناء المستدامة3جدول 

الحصول على مواد بناء مصدر 

 مستدامة
 أمثلة

 المواد المعاد تدویرها

Recycled Materials 

إعادة تدویر المواد هي عملیة 

تحویل النفایات والمنتجات التي 

یتم التخلص منها إلى مواد 

جدیدة. لن تتطلب المواد المعاد 

تدویرها مواًدا جدیدة أقل لم یتم 

استخدامها من قبل فحسب، 

أیًضا تستخدم طاقة ومواد ولكنها 

كیمیائیة أقل إلنتاج مواد جدیدة. 

یمكن أن  عالوة على ذلك،

تساهم المواد المعاد تدویرها 

أیًضا في تقلیل تكلفة المبنى 

 بسبب أسعارها المنخفضة نسبًیا.

 على سبیل المثال:

  معظم الهیاكل الفوالذیة في

الوقت الحاضر مصنوعة من 

 رها.٪ من المواد المعاد تدوی90

  یتم استخدام األسفلت

المسحوق المعاد تدویره أیًضا 

في رصف الطرق السریعة 

 والشوارع.

   
 مبنى مبني بالخرسانة المعاد تدويرها والزجاجات المملوءة بالرمال

    
 استخدام اإلطارات المعاد تدويرها في النوافذ         الحفاظ على طبيعة البيئة المحيطة

 القاهرة "بيئة صحراوية" –الشيخ زايد  الحريري، الموقع:المالك: تيمور 

with-house-his-builds-hadidi-https://linesmag.com/el-المصدر: 

 egypt-in-materials-recycled/ 

Accessed: October 2020 

 المواد المعاد استخدامها

Reused materials 

إعادة استخدام المواد هي عملیة 

استخدام المواد المستخدمة سابًقا 

والتي ال یزال من الممكن 

استخدامها في المباني. تعتبر 

المواد المعاد استخدامها أفضل 

 البناء المستداموأكثر فاعلیة في 

من المواد المعاد تدویرها ألنها 

     
 إعادة استخدام الباالت الخشبية في البناء

 المصدر: 

https://abouteverythingintheworld.blogspot.com/2010/09/worlds-

greenest-cargo-container-wood.html Accessed: October 2020 

https://linesmag.com/el-hadidi-builds-his-house-with-recycled-materials-in-egypt%20/
https://linesmag.com/el-hadidi-builds-his-house-with-recycled-materials-in-egypt%20/
https://linesmag.com/el-hadidi-builds-his-house-with-recycled-materials-in-egypt%20/
https://abouteverythingintheworld.blogspot.com/2010/09/worlds-greenest-cargo-container-wood.html
https://abouteverythingintheworld.blogspot.com/2010/09/worlds-greenest-cargo-container-wood.html
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تتطلب تصنیًعا أقل وبالتالي 

الطاقة وتحد من  توفر المزید من

تلوث المیاه والهواء. یلعب 

الخشب دوراًكبیراً في صناعة 

البناء كمادة معاد استخدامها. 

حیث یمكن إزالة األبواب 

واألرضیات وإطارات النوافذ 

والخزائن الخشبیة بعنایة إلعادة 

 امها مرة أخرى.استخد

ومن المواد التي یمكن إعادة 

 استخدامها في البناء:

"، palletsالباالت الخشبیة "

 Shippingحاویات السفن "

Containers إطارات ،"

 السیارات.

 
 إعادة استخدام إطارات السيارات في البناء         لسفن في البناءإعادة استخدام حاويات ا

 "( بلندنStow-Away)فندق "

المصدر:    https://www.homedit.com/londonالمصدر: 

-recycle-https://www.survivopedia.com/how 

-hotel-made-from-shipping-containers/                                              

homestead-for-tires 

Accessed: October 2020                                                      

Accessed: October 2020 

 الحصاد المستدام

Sustainable 

harvesting 

هو عملیة زراعة واستبدال 

فیما یسمى األشجار المقطوعة 

بالغابات العاملة. حیث تزرع 

المنظمات الغابات لیتم حصادها 

بمجرد نمو األشجار لتوفیر 

األخشاب لشركات البناء لتحل 

محل الخرسانة والحدید الصلب 

من أجل االستدامة وتقلیل 

انبعاثات الكربون وتوفیر 

 الطاقة.

 
-https://www.e-architect.co.uk/vancouver/harvest-green المصدر:

project 

 المصدر: الباحثة

 

 

 

 

https://www.homedit.com/london
https://www.homedit.com/london-hotel-made-from-shipping-containers/stow-away-hotel-in-waterloo-made-from-shipping-containers-by-doone-silver-kerr-street-view/
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 مواد البناء الخضراء المستدامة التي يمكن أن تجعل المبنى بيئي 

 : مواد البناء الخضراء المستدامة التي يمكن أن تجعل المبنى بيئي4جدول 

 شكلها/ أمثلة المادة

 Wool bricksطوب الصوف 

بواسطة متخصصین إسبان  تكوینهتم 

وأسكتلندیین مع التخطیط للحصول على 

مركب أكثر استدامة وغیر ضار، 

باستخدام مواد محلیة غنیة من شأنها 

تحسین جودة الكتل میكانیكًیا من خالل 

تضمین الصوف والبولیمر الطبیعي 

الموجود في األعشاب البحریة مع الكتلة 

٪ 37بنسبة  الطینیة، فتزداد قوة الكتلة

مقارنًة بالكتل األخرى، وتتمتع بمقاومة 

أكبر للجو البارد الرطب في الشتاء. 

باإلضافة إلى ذلك، فهي تجف بشكل 

كبیر، وبالتالي فهي تقلل من انبعاث 

 الغازات الضارة أثناء التصنیع.

   
 والصوف في لندن الفواكهمبنى تبادل استخدام طوب الصوف في واجهات 

-Source: https://www.eالمصدر: 

architect.co.uk/london/london-fruit-wool-exchange 

 Solar tilesالقرميد الشمسي 

توفر درع حمایة للمبنى من العوامل 

الخارجیة كما أنها تعمل على امتصاص 

الطاقة الشمسیة. في ضوء ذلك، تقوم 

العدید من المنظمات حالًیا بانتاج بالط 

الوحدات  شمسي. على عكس معظم

الموجهة للشمس والتي یتم تغییرها فوق 

المواد الموجودة، یتم دمج البالط الذي 

یعمل بالطاقة الشمسیة بالكامل في المبنى، 

مما یحمیه من العوامل المناخیة ویوفر 

 الطاقة لشاغلیه.

   
المصدر:  -القرميد الشمسي 

http://www.jetsongreen.com/2009/11/srs-energy-us-tile-

clay-solar-roof-tile.html 

 Sustainableاألسمنت المستدام 

cement 

٪ من غاز ثاني أكسید 5هناك حوالي 

الكربون ینبعث إلى البیئة من خالل دورة 

حیاة المبنى، وهناك طرق ممكنة لتقلیل 

نتجاً هذه النسبة. نجد أن األسمنت یعتبرم

 
 األسمنت المستدام

           https://www.oulu.fiالمصدر: 

https://www.oulu.fi/
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://dgml.pbworks.com/w/file/fetch/58759610/Assign 2_Materials Process_Team 5_ Organic Byproducts.pdf&psig=AOvVaw2EF5RuiOo4748OQ3Kw6jQh&ust=1602700103803000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDgg7SZsuwCFQAAAAAdAAAAABAh
http://www.jetsongreen.com/images/old/6a00d8341c67ce53ef0120a6aaae9c970c-800wi.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.oulu.fi/blogs/science-with-arctic-attitude/sustainable-cement&psig=AOvVaw3c4hyZdxwqPWJNb73dCFFr&ust=1602708145270000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDsvaq3suwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.californiagreensolutions.com/cgi-bin/gt/tpl.h,content%3D1803&psig=AOvVaw3c4hyZdxwqPWJNb73dCFFr&ust=1602708145270000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDsvaq3suwCFQAAAAAdAAAAABAK
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مثالیاً نظراً ألنه یتم استخدامه عند بناء 

معظم المباني، ومع ذلك ونظراً ألنه ینتج 

٪ من انبعاثات ثاني أكسید الكربون 7-10

في جمیع أنحاء العالم فإنه توجد أنواع 

أكثر استدامة من الخرسانة التي تستخدم 

مواد معاد تدویرها عند عمل مزیج 

ورقائق  األسمنت، تشمل الزجاج المحطم،

الخشب أو الخبث، ومنتج ثانوي لتجمیع 

الصلب. یعمل ذلك المزیج المستدام على 

 الحد من انبعاثات ثاني أكسید الكربون.

 http://www.californiagreensolutions.comالمصدر:   

Accessed: October 2020 

 Paper Insulationالعازل الورقي 

یتم إنتاج العوازل الورقیة باستخدام 

، اً الورق والكرتون المعاد تدویره یومی

وهي خیار أفضل من الرغاوي 

االصطناعیة. كالهما مقاوم للحشرات 

في  ومثبط للحریق، یمكن ضخ الورق

 تجویفات الحوائط، وملء جمیع الشقوق.

 
 http://www.coolearth.caالمصدر:  -الورقي العازل 

-Tripleالنوافذ ثالثية الطبقات 

Glazed Windows 

النوافذ فائقة الكفاءة وصًفا یعد مصطلح 

تقوم دقیقا للنوافذ ثالثیة الزجاج حیث 

حفظ درجة طبقات الزجاج الثالث ب

ارات باط باالستعانةالمبنى، حرارة 

النوافذ المعزولة تماًما. في معظم النوافذ 

ذات الزجاج المزدوج، یتم ضخ غاز 

األرجون بین كل طبقة من الزجاج 

للمساعدة في الحمایة. مع األخذ في 

مادة كیمیائیة  االعتبار أن الكریبتون

علماً بأن تخدامها في العزل اسضل یف

. باإلضافة إلى ذلك، یتم تكلفتها عالیة

توصیل الطالءات منخفضة االنبعاثیة 

فقدان درجات بالزجاج، مما یمنع 

 .الحرارة

 

 

 
 https://warmglowuk.co.uk/upvc-windowsالمصدر: 

http://www.californiagreensolutions.com/
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.coolearth.ca/2016/02/26/paper-as-insulation/&psig=AOvVaw3QjNpgxI0d7t4JwO5csj88&ust=1602708883359000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCai5i6suwCFQAAAAAdAAAAABAD
http://www.coolearth.ca/wp-content/uploads/2016/02/cellulose-in-hand-for-web.jpg
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 المصدر:

http://www.greenerspace.com 
 (Peach, J., 2010)المصدر: 

 

 المستدامة:مواد البناء معايير اختيار 

 كفاءة الطاقة:  -1

 الشروط التالية: تحققيمكن تحقيق كفاءة استخدام الموارد باستخدام مواد 

 :المنتجات ذات المحتوى المعاد تدویره القابل للتحدید، بما في ذلك محتوى ما بعد الصناعة مع  المحتوى المعاد تدويره

 تفضیل محتوى ما بعد االستهالك.

 :من مصادر مدارة بشكل مستدام ویفضل أن تكون حاصلة  الحصول علیهاالمواد التي یتم  المواد الطبيعية أو المتجددة

 د( ومصدقة من قبل جهة خارجیة مستقلة.على شهادة مستقلة )مثل الخشب المعتم

 :المنتجات المصنعة باستخدام عملیات ذات كفاءة في استخدام الموارد،  عملية التصنيع ذات الكفاءة في استخدام الموارد

ت المخفضة بما في ذلك تقلیل استهالك الطاقة، وتقلیل النفایات )المعاد تدویرها، والقابلة إلعادة التدویر، و / أو تغلیف المنتجا

 المصدر(، وتقلیل غازات االحتباس الحراري.

 توفر مواد البناء والمكونات واألنظمة الموجودة محلیاً أو إقلیمیاً لتوفیر الطاقة والموارد في النقل إلى موقع  محلياً: ةمتوفر

 المشروع.

  منها وتجدیدها أو إصالحها أو من التخلص بدالً یشمل توفیر مادة  :اأو إعادة تصنيعه تجديدهاتم الحصول عليها أو

 ترمیمها أو تحسین مظهر المنتج أو آدائه أو جودته أو وظیفته أو قیمته بشكل عام.

 :حدد المواد التي یمكن تفكیكها بسهولة وإعادة استخدامها أو إعادة تدویرها ت قابلة إلعادة االستخدام أو قابلة إلعادة التدوير

 في نهایة عمرها اإلنتاجي.

 تغلف المنتجات المرفقة في محتوى معاد تدویره أو عبوات منتجات المعاد تدويرها أو القابلة إلعادة التدويرتغليف ال :

 قابلة إلعادة التدویر.

 :المواد التي تدوم طویالً أو التي یمكن مقارنتها بالمنتجات التقلیدیة ذات العمر المتوقع الطویل. متينة 

 

 

 

 

http://new.greenerspace.com/wp-content/uploads/2014/04/TripleGlazing.jpg
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 ":IAQ Internal Air Qualityجودة الهواء الداخلي " -2

الحد  -منخفضة أو غیر سامة  المعاییرالتالیة: تحقق( من خالل استخدام المواد التي IAQیتم تحسین جودة الهواء الداخلي )

األنظمة أو  -صحیة  -مقاومة للرطوبة  -تجمیع منخفض للمركبات العضویة المتطایرة  -األدنى من االنبعاثات الكیمیائیة 

 المعدات.

یمكن تعظیم كفاءة الطاقة باستخدام المواد واألنظمة التي تؤكد صحة المواد والمكونات واألنظمة التي  كفاءة الطاقة: -3

 تساعد على تقلیل استهالك الطاقة في المباني والمنشآت.

 یمكن تحقیق الحفاظ على المیاه باستخدام مواد وأنظمة تستوفي المعاییر التالیة: الحفاظ على المياه: -4

 على تقلیل استهالك المیاه في المباني وتوفیر المیاه في البیئات الطبیعیة. منتجات واألنظمة التي تساعدال 

یمكن النظر في القدرة على تحمل التكالیف عندما تكون تكالیف دورة حیاة المنتج قابلة  :القدرة على تحمل التكاليف -5

 من المیزانیة اإلجمالیة للمشروع.للمقارنة مع المواد التقلیدیة أو تكون ضمن نسبة محددة 

 مواد البناء الخضراء المستدامة التي يتكون منها المبنى:

 
 –: مواد البناء الخضراء المستدامة 9شكل 

  http: //www. ecochicli ving.ca/reno. Htnil المصدر:  

 

 المراحل التي تمر بها دورة حياة مواد البناء:

 (.10بمدى انتاج المواد خالل عمر المبنى )انظر شكل تتعلق مراحل دورة حیاة المبنى 

تصف مرحلة ما قبل البناء بعملیة اإلنتاج والتسلیم للمادة. یتضمن ذلك اكتشاف المواد الخام في  مرحلة ما قبل البناء: -1

ضرار بالبیئیة الطبیعة وكذلك االستخراج والتصنیع والتعبئة والنقل إلى موقع البناء. وهذه من المحتمل أن تتسبب في اإل

المحیطة. یؤدي فهم التأثیرات البیئیة في مرحلة ما قبل البناء إلى االختیار الحكیم والدقیق لنوعیة مواد البناء. كذلك یوجد 

العدید من العواقب البیئیة لطرق شراء المواد الخام، وعملیة التصنیع واإلنتاج نفسها، والمسافة من موقع التصنیع إلى موقع 

 www.umich.edu/~nppcpub/تي یجب عدم اغفالها. البناء وال

http://www.umich.edu/~nppcpub/
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  www.umich.edu/~nppcpub/المصدر: -: مراحل دورة حياة مواد البناء 10سشكل 

 

تشیر مرحلة البناء إلى العمر اإلنتاجي لمادة البناء. تبدأ هذه المرحلة عند نقطة تجمیع المواد في هیكل،  مرحلة البناء: -2

 وتشمل صیانة وإصالح المواد، وتمتد طوال عمر المادة داخل المبنى أو كجزء منه.

مواد البناء لتقلیل نفایات البناء  ریمكن أن تكون نفایات المواد الناتجة في موقع تشیید المبنى كبیرة. ویعد اختیا التشييد:

 والنفایات التي یمكن إعادة تدویرها أمراً بالغ األهمیة في هذه المرحلة من دورة حیاة المبنى. 

قد یكون التعرض طویل المدى لبعض مواد البناء خطراً على صحة شاغلي المبنى. حتى مع تزاید  االستخدام / الصيانة:

المتعلقة بالتعرض لبعض المنتجات، یقل التركیز على عملیة اختیار المواد بناءاً على قدرتها  الوعي بقضایا الصحة البیئیة

على إطالق الغازات الكیمیائیة الخطرة، والتي تتطلب صیانة متكررة مع هذه المواد الكیمیائیة، أو تتطلب بدائل تؤدي إلى 

 استمرار دورة التعرض.

عد البناء إلى مواد البناء عندما تنتهي فائدتها في المبنى. یمكن خالل هذه المرحلة تشیر مرحلة ما ب مرحلة ما بعد البناء: -3

إعادة استخدام المادة بأكملها، أو إعادة تدویر مكوناتها مرة أخرى في منتجات أخرى، أو التخلص منها تماماً. من وجهة نظر 

یاة المبنى عندما یتم استنفاد العمر اإلنتاجي للمبنى أو المصمم، ربما تحدث المرحلة األقل اعتباراً واألقل فهماً من دورة ح

المادة. ولهدم المباني والتخلص من النفایات الناتجة عنها تكلفة بیئیة عالیة حیث قد تنتج المواد القابلة للتحلل نفایات سامة 

وإنتاج هذه مواد البناء إذا سواء كانت بمفردها أو كونها مع مواد أخرى. سوف تنضب الطاقة المستخدمة في تشیید المبنى 

  (/page 11 www.umich.edu/~nppcpubلم یتم استخدام هذه "الموارد" بشكل صحیح. )

 إعادة التدوير

االستخدامإعادة   

مرحلة ما قبل 
 البناء

 مرحلة

البناء   

مرحلة ما بعد 
 البناء

 النفايات

   Manufacture الصناعة

انتاج 

معالجة 

تغلیفو تعبئة 

حنش 

 Useاالستخدام 

التشیید 

التركیب 

التشغیل 

الصیانة 

 Disposalالتنظيم 

إعادة التدویر 

إعادة االستخدام 

http://www.umich.edu/~nppcpub/
http://www.umich.edu/~nppcpub/
http://www.umich.edu/~nppcpub/
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إلیجاد میزة تنافسیة باستخدام ممارسات البناء الصدیقة للبیئة، یجب أن تكون دورة حیاة المباني بأكملها هي السیاق الذي یتم 

(، 11من خالله تنفیذ هذه الممارسات. هناك ثالثة أهداف عامة یجب أن تشكل إطاًرا لتنفیذ التصمیم والبناء المستدام )شكل 

 هذه األهداف في:مة )االجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة(. وتتمثل مع عدم اغفال مبادئ االستدا

 . الحفاظ على الموارد.1

 . كفاءة التكلفة.2

 . التصمیم من أجل تحقیق التكیف البشري.3

 
 إطار تحقيق االستدامة في تشييد المباني: 11شكل 

 

 استدامة دورة حياة المباني الصحراوية:

ومن أجل تخفیف هذا العبء  یمثل قطاع البناء ما بین ثلث ونصف إجمالي الطاقة المستهلكة.في معظم البلدان الصناعیة، 

البیئي، یجب إجراء تحسینات جذریة في عملیة كفاءة الطاقة، أو كمیة الطاقة المطلوبة للحفاظ على مستوى معین من الجودة 

  (Langston, C. A. and Ding, G. C. K., 2001)والراحة. 

  )الخرسانة( رمال الصحراء منخفضة الكربون:بديل 

طور العلماء في المملكة المتحدة مادة بناء منخفضة الكربون باستخدام رمال الصحراء التي یمكن أن تزیل الضغط عن 

 الموارد الطبیعیة النادرة بشكل متزاید.

 
 : رمال الصحراء منخفضة الكربون.12شكل 
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 مواد البناء الصديقة للبيئة كحل بديل للخرسانة ذات تأثير قليل على البيئة المحيطة: 

تعد الخرسانة مادة بناء تستخدم في معظم دول العالم لبناء المباني بكافة أنواعها، وتشیید الطرق واالرصفة والجسور. وال 

( كل عام، مما CO2طناناً من غاز ثاني أكسید الكربون )یمكن إغفال أهمیتها. لكن إنتاج المواد الخرسانیة التجاریة یطلق أ

قد یؤدي إلى كارثة تغیر المناخ. ومن هنا جاء التفكیر في انتاج مواد ذات تاثیر سلبي قلیل أو منعدم على المحیط الحیوي 

 كبدیل لمادة الخرسانة ومنها ما یلي:

 : مواد البناء الصدیقة للبیئة5جدول 

 أمثلة شكل المادة المادة

 Straw Bales باالت القش

یعود البناء بالقش إلى حیث كان یتم البناء 

بالمواد الطبیعیة المتاحة محلیاً قدیماً.  

ُتستخدم باالت القش إلنشاء حوائط المباني 

داخل إطار لتحل محل مواد البناء التقلیدیة 

مثل الخرسانة أوالخشب أو الحجر أوالجبس 

جیدة جداً  الزجاجیة. تعتبر مادة أواأللیاف

لعزل المباني في المناخ الحار أو البارد. 

وتعتبر إحدى مواد البناء المستدامة نظرا 

ألنها من الموراد المتجددة والمتوفرة بأسعار 

 معقولة.

 

 

 

 

 Grasscrete الخرسانة العشبية

هي طریقة لوضع األرضیات الخرسانیة 

والممرات واألرصفة بطریقة توجد بها 

مفتوحة تسمح بنمو العشب أو أجزاء نمطیة 

النباتات األخرى بداخلها. مما یعمل على 

تقلیل كمیة استخدام الخرسانة لتحسین 

 میاه األمطار والصرف. امتصاص

 
 

 Rammed Earth التراب المكبوس

استخدمته الحضارات البشریة المختلفة في 

البناء منذ آالف السنین، حیث یوفر دورة 

للمبنى. ویمكن جعل المباني حیاة طویلة جداً 

الترابیة الحدیثة أكثر أماًنا من خالل استخدام 

حدید التسلیح أو الخیزران، كما تقلل 

الدّكاكات المیكانیكیة من كمیة العمالة 

 المطلوبة إلنشاء حوائط متینة.

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/3729612161686305/&psig=AOvVaw1WkQUjdvjIonr1UJeT8RlD&ust=1602789955009000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiogJ3otOwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.stormwater360.co.nz/products/green-infrastructure/permeable-surfaces/prod/grasscrete&psig=AOvVaw1nHXriO8YXfoZiUY6l-Vc5&ust=1602790156838000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLimrv3otOwCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn.archilovers.com/projects/7189177e-5933-4b9c-91ff-68f0e5c7d25b.jpg&imgrefurl=https://www.archilovers.com/projects/215802/401-highest-contemporary-rammed-earth-wall-in-europe.html&tbnid=nuEupyzVJIy5HM&vet=12ahUKEwiGx5iP6rTsAhVL2xoKHYqlAWwQMygtegUIARCqAg..i&docid=aBreIY58M8AKhM&w=1526&h=640&q=Rammed Earth&ved=2ahUKEwiGx5iP6rTsAhVL2xoKHYqlAWwQMygtegUIARCqAg
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 HempCreteخرسانة القنب 

هو مادة تشبه الخرسانة تم تكوینها من 

األلیاف الخشبیة الداخلیة لنبات القنب. حیث 

ترتبط ألیاف القنب بالجیر إلنشاء أشكال 

تشبه الخرسانة قویة التحمل وخفیفة الوزن. 

خفیفة الوزن للغایة  HempCreteكتل 

ویمكن أن تقلل بشكل كبیر من الطاقة 

ورد المستخدمة لنقل الكتل. یعد القنب م

 متجدد سریع النمو.

  

 Bamboo لخيزرانا

یعتبر الخیزران مادة بناء محلیة في العدید 

من دول العالم منذ آالف السنین. ما یجعل 

منه مادة بناء واعدة للمباني الحدیثة حیث أنه 

یتمتع بقوة الشد والوزن الخفیف والطبیعة 

المتجددة سریعة النمو. یستخدم الخیزران 

العدید من المباني، ویمكن أن  النشاء هیاكل

یحل محل المواد المستوردة باهظة الثمن 

والثقیلة ویعتبر بدیالً للبناء بالخرسانة وحدید 

التسلیح. ویمكن استخدامه عند إعادة البناء 

بعد حدوث الكوارث وكذلك للبناء في 

 المناطق ذات الدخل المنخفض.

 

 

 

 

 Recycled البالستيك المعاد تدويره

Plastic 

یقوم الباحثون بتكوین خرسانة تحتوي مواد 

بالستیكیة مطحونة معاد تدویرها ونفایات، 

والتي ال تمل على تقلیل انبعاثات غازات 

االحتباس الحراري فحسب بل تقلل الوزن 

وتوفر استخداماً جدیًدا لنفایات البالستیك 

 التي تسد مخارج النفایات.

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.standardizationnews.com/standardizationnews/mar_apr_2020/MobilePagedArticle.action?articleId%3D1566553&psig=AOvVaw3B0QsjA4E_mS7mAIE3e7Xe&ust=1602790762956000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjz343rtOwCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://inhabitat.com/nations-first-hempcrete-house-makes-a-healthy-statement/&psig=AOvVaw2cZZ5nlqcqtalCZhBjT-y_&ust=1602791027166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC-y4bstOwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.archdaily.com/885748/if-we-were-to-design-the-ideal-building-material-it-would-look-a-lot-like-bamboo&psig=AOvVaw0vlKbA4swW9jadGrYoXoDd&ust=1602791325335000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDhxKbttOwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bamboo-groove.com/wp-content/uploads/2014/03/Bamboo.jpg&imgrefurl=http://www.bamboo-groove.com/post-standard-one-2/&tbnid=b84pieUkcObShM&vet=12ahUKEwi09t6d7rTsAhUN_xoKHXtiAWsQMygfegUIARCwAg..i&docid=hrS408OLSjG23M&w=2560&h=1600&q=bamboo &ved=2ahUKEwi09t6d7rTsAhUN_xoKHXtiAWsQMygfegUIARCwAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://redshift.autodesk.com/bamboo-construction/&psig=AOvVaw3VnAFdmadLEAjiidlFZI_s&ust=1602791760035000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDq2ufutOwCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.indiamart.com/continental-sales-agency/plastic-sheet.html&psig=AOvVaw3IU1YaLn6XaohwLedLAlcs&ust=1602796067464000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCRw_T-tOwCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.architecturendesign.net/man-builds-an-amazing-house-with-recycled-plastic-bottles/&psig=AOvVaw2p4rM60bYqZkfr1T5m2MVR&ust=1602796250399000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID5itT_tOwCFQAAAAAdAAAAABAT
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 Wood الخشب

ال یزال الخشب القدیم البسیط یحتفظ بالعدید 

مقارنة بمواد البناء الصناعیة  الممیزاتمن 

مثل الخرسانة أو الفوالذ. حیث ال تمتص 

األشجار ثاني أكسید الكربون أثناء نموها 

فحسب بل تتطلب أسالیب أقل استهالكاً 

للطاقة بكثیر للمعالجة في منتجات البناء. تعد 

القابلة للتجدید وتعد  الغابات من الموارد

 موطناً للتنوع البیولوجي.

  

Mycelium 

عبارة عن مادة بناء مستقبلیة حرة وطبیعیة 

تماًما. تتكون من البنیة الجذریة للفطریات 

على  Myceliumوالفطر. یمكن تحفیز 

النمو حول مركب من مواد طبیعیة أخرى، 

مثل القش المطحون في قوالب أو أشكال ثم 

یجفف بالهواء إلنشاء طوب خفیف الوزن 

 وقوي التحمل.

  

 Ferrockالحديد 

هي مادة جدیدة قید البحث تستخدم مواد معاد 

تدویرها بما في ذلك غبار الفوالذ من 

شبیهة صناعة الصلب إلنشاء مادة بناء 

بالخرسانة بحیث تكون أقوى من الخرسانة. 

عالوة على ذلك تمتص هذه المادة ثاني 

أكسید الكربون وتحبسه كجزء من عملیة 

أقل كثافة من  التجفیف والتصلب مما یجعلها

ثاني أكسید الكربون مقارنة بالخرسانة 

 التقلیدیة.

 

 
 

 AshCrete خرسانة الرماد

الرماد المتطایر تعتبر بدیل ملموس یستخدم 

بدالً من األسمنت التقلیدي. وهي منتج ثانوي 

% 97لحرق الفحم. حیث أنه یمكن استبدال 

من مكونات الخرسانة التقلیدیة بمواد معاد 

 تدویرها.
  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sunnewsonline.com/wood-as-building-material/&psig=AOvVaw2-lJcFM2zeupmwse3t5piT&ust=1602796630816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjtlPaAtewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.interempresas.net/Wood/Articles/44265-A-brief-history-of-the-wood-as-building-material.html&psig=AOvVaw2-lJcFM2zeupmwse3t5piT&ust=1602796630816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjtlPaAtewCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.globalconstructionreview.com/news/canadian-researchers-ma7ke-buil7ding-b7locks/&psig=AOvVaw0Z2-4bsNjGXZ33eEWWBwmi&ust=1602797184272000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCTsoSDtewCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://interestingengineering.com/future-construction-mushroom-buildings&psig=AOvVaw0Z2-4bsNjGXZ33eEWWBwmi&ust=1602797184272000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCTsoSDtewCFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://greenpickers.com/tag/ferrock/&psig=AOvVaw1RZQAgpVCdgQ0s6jcg6N-w&ust=1602797946275000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC7lOqFtewCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Dyf13ZdLcgP4&psig=AOvVaw1p-6cptpjvR6SfltOhMG7c&ust=1602799173071000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiewbaKtewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/SustainableBuildingResources/posts/benefits-of-ashcrete-fly-ash-produces-various-set-times-cold-weather-resistance-/1014853985351555/&psig=AOvVaw36lMzZ-_u6Ho-pHNHAW0R5&ust=1602798475684000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDAoveHtewCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Timbercrete خرسانة نشارة الخشب

هي عبارة عن مزیج من نشارة الخشب 

والخرسانة مختلطة معاً. ونظراً ألنها أخف 

الخرسانة فإنها تقلل انبعاثات النقل، كما من 

أن نشارة الخشب تعید استخدام منتج النفایات 

وتحل محل بعض المكونات كثیفة االستهالك 

للطاقة في الخرسانة التقلیدیة. یمكن تشكیل 

خرسانة األخشاب إلى أشكال تقلیدیة مثل 

 الكتل والطوب واألرضیات.

 
 

 concrete-than-better-way-are-that-materials-building-green-https://inhabitat.com/11/المصدر: الباحثة نقالً عن 

 

 أفضل الممارسات في البناء األخضر:

وضع خطة تصمیم وإدارة مدمجة بالكامل تدمج التصمیم األخضر والمواد تتضمن أفضل الممارسات في البناء األخضر 

والتحسین. تتضمن أفضل الممارسات اختیار المواد الخضراء ودرایًة بدورة حیاة وتأثیرات مواد البناء والتأثیرات اإلضافیة 

 علیها، ومراعاة الفوائد النسبیة مقارنة بالبدائل.

ال یزال البناء األخضر مجال جدید إلى حد كبیر بالنسبة  مها في البيئة الصحراوية؟ما هي أفضل مواد بناء يمكن استخدا

للهیئات والمؤسسات والمصممین، حیث وضحت الدراسات أن المباني ذات البیئة الصحیة توفر إنتاجیة أكبر لمستخدمي 

كفاءة الطاقة. ومن خالل ما سبق ذكره زیادة االستثمار و یؤدي إلىالمبنى مما یدر مكاسب مالیة أعلى لرجال األعمال مما 

أعاله في هذه الورقة البحثیة یتضح أفضل مواد البناء الخضراء التي یمكن استخدامها في بناء مباني بیئیة مستدامة في 

 ة.البیئات الصحراویة لتقلیل والحد من اآلثار السلبیة على المحیط الحیوي مع الحفاظ على الطاقة والمیاه والموارد الطبیعی

 :یلي لما وذلك الصحراء بیئة مع والتالؤم التوافق المدن تحقق ال :الصحراوي والمناخ البيئة المباني مع وتالؤم توافق

 .الشمسي لإلشعاع المعرضة المسطحات وزیادة الخارجي واإلبهار الترابیة للعواصف المباني تتعرض -

 .النهار ساعات في وخصوصاً  والتنقل الحركة من یحد مما مظللة وغیر مكشوفة والشوارع الفراغات -

 أثناء السیر الكافیة الظالل توفر وعدم الخارجیة، وللعوامل الشمس ألشعة األرض ومسطحات واجهات معظم تعرض -

 بالطرقات.

  :االقتصادية للمباني في البيئة الصحراوية الجوانب

 الیوم الشمس طوال ألشعة المباني ومسطحات واجهات معظم لتعرض نتیجة الطاقة على الطلب زیادة إلى نمط البناء یؤدي

 في الشدید اإلسراف السیارات بشكل كبیر. كذلك استعمال إلى إضافة الكهربائیة، كم هائل من الطاقة استهالك من یزید مما

 النسب ك اختلتالمحرقة. كذل الشمس ألشعة الخارجیة المعرضة والحدائق المكشوفة الكبیرة الساحات لري المیاه استهالك

 فقلت نسبة األماكن المظللة. الطرقات وعروض المباني ارتفاعات بین

 مدروسة بسیطة وبتقنیات محلیة بناء مواد باستخدام التقلیدیة، للعمارة التصمیمي الفكر مع المستدام التصمیم عناصر تتكامل

 (Paul O., 1997)متوفرة.  والموارد البیئة مع ومتفاعلة فعالة الحلول حیث المحلیة بیئتها من نابعة

 

https://inhabitat.com/11-green-building-materials-that-are-way-better-than-concrete/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://timbercrete.wordpress.com/about/49-2/&psig=AOvVaw15tjasgPBGydnkm5xucDXx&ust=1602799276904000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCdyOeKtewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.spec-net.com.au/press/0314/tim_190314/Timbercrete-Bricks-and-Blocks-Performance&psig=AOvVaw15tjasgPBGydnkm5xucDXx&ust=1602799276904000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCdyOeKtewCFQAAAAAdAAAAABAK
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 مناخ البيئة الصحراوية:

تتمثل البیئة الصحراویة في المناطق الحارة الجامفة والحارة الرطبة والحارة الجافة الرطبة والتي تغطي معظم الدول العربیة 

لها بأنها منطقة جافة  % من المسطح الكلي للكرة الرضیة ویمكن تحدید الخصائص الطبیعیة والمناخیة40وتمثل حوالي 

تنعدم فیها األمطار تقریباً وتتمیز بسطوع السمش الحارة طول العام باستثناء فصل الشتاء وتصل درجة الحرارة أثناء النهار 

 إلى أعلى معد لها إال أنها تهبط بسرعة في اللیل.

 
 م: توزيع مناطق الصحاري وشبه الصحاري الحارة الجافة والرطبة على العال13شكل

 

 :الصحراوية األبنية في المستخدمة البيئية المعالجات أهم حول لمحة

 البیئة، ویصبح من جزءا البناء یصبح فیها ینتهي التي اللحظة ففي المختلفة، وعناصره المناخ مع المبنى یتكیف أن یجب

 نفس وفي المناخیة والمشكالت الضغوط یواجه أن المبنى استطاع فإذا الریاح، األمطارأو أو الشمس تأثیرات لنفس معرضاً 

 على یطلق أن فیمكن المبنى داخل اإلنسان راحة تحقیق من أجل المتاحة والطبیعیة المناخیة الموارد جمیع یستغل الوقت

  مناخیاً. متوازن بأنه المبنى هذا

 التقليدية للمباني في البيئة الصحراوية البيئية : المعالجات6جدول 

 الداخلي الفناء

 لمواجهة لیالً  البارد الهواء بتخزین یقوم

 المناخ الحار في نهاراً  الشدیدة الحرارة

 أكبر إمكانیة الداخلي الفناء ویعطي ، الجاف

كما  السلیمة االتجاهات في الفتحات لتوجیه

 .للمبنى الحراري التبادل عملیة ینظم

 

 الملقف

 وله المبنى عن یعلو مهوى عن عبارة هو

 الریاح السائدة هبوب التجاه مقابلة فتحة

 والذي المبنى فوق المار الهواء الصطیاد

  .المبنى داخل إلى ودفعه أبرد عادة یكون

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://tasmeemblog.wordpress.com/2015/12/17/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A/&psig=AOvVaw0-dqIu7-VinHAXMFQ3qFPL&ust=1602862268756000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDHvbf1tuwCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.almrsal.com/post/838702&psig=AOvVaw3upd75zPKX74TJ4xOb-Fbh&ust=1602862703934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDVyIn3tuwCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/arch4human/posts/1443232352388759/&psig=AOvVaw3upd75zPKX74TJ4xOb-Fbh&ust=1602862703934000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDVyIn3tuwCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 النافورة

 بالمنزل الخاص الفناء وسط في توضع

المظهر  الفناء إكساب بالنافورة ویقصد

 و وترطیبه بالماء الهواء وامتزاج الجمالي

  .الداخلیة الفراغات إلى انتقاله ثم من

 المشربية

 ذات خشبیة شبكیة منخلیة فتحات عن عبارة

 مسافات محددة بینها تفصل دائري مقطع

 وبالغ دقیق زخرفي هندسي بشكل ومنتظمة

 والضوء الهواء ضبط على وتعمل التعقید

 .الخصوصیة لتوفیرها إضافة

 

 نصف شكل على المقببة السقوف : األسقف

إال  دائماً  مظللة تكون أسطوانة نصف أو كرة

 المار الهواء سرعة تزید كما الظهیرة وقت

خفض  على یعمل مما المنحنیة سطوحها فوق

 . السقوف هذه حرارة درجة
 

 المصدر: الباحثة بتصرف

 

 مواد البناء البيئية في البيئات الصحراوية:

 الظروف مع أصعب وتأقلمت تكیفت والتى الصحراء مناطق فى البیئة العمارة عناصر على واضح تأثیر المناخیة للظروف

العصور ومع عدم اغفال تطبیق مباديء العمارة التقلیدیة بالصحراء بل ومحاولة الحفاظ علیها وتطویرها  مر على البیئیة

للتالءم مع متطلبات المستخدمین وتوفر في مقدار الطاقة المستهلكة لتشغیل المباني كان البد من التفكیر في تسلیط الضوء 

 یعة مواد البناء الخضراء والتي یمكن استخدامها لتوفیر مباني بیئیة خضراء ومستدامة في البیئة الصحراویة. على طب

 الطبیعى( والطوب الملح اللبن والكرشیف )أحجار بالحجر والطوب البناء مثل الصحراویة البیئة من بناء مواد إن استخدام 

 .كبیرة بقطاعات تبنى حیث الحراري العزل على القدرة لها ئیةالبی المواد هذة القصروكل بمونة المحروق المبنى

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://hi-in.facebook.com/arch.twenty.two/posts/738201446333619/&psig=AOvVaw3WeuOLBb7SyO42oDubvxQY&ust=1602862993137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCS7Y_4tuwCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.zamanarabic.com/2018/09/24/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84/&psig=AOvVaw3WeuOLBb7SyO42oDubvxQY&ust=1602862993137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCS7Y_4tuwCFQAAAAAdAAAAABAa
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://bluenoqta.com/2019/02/08/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/&psig=AOvVaw0-pvVKVbnVJ0qbvML3koUW&ust=1602863186979000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj7oPP4tuwCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.wataninet.com/2016/08/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA/&psig=AOvVaw0-pvVKVbnVJ0qbvML3koUW&ust=1602863186979000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj7oPP4tuwCFQAAAAAdAAAAABAg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/339388521898743472/&psig=AOvVaw0-pvVKVbnVJ0qbvML3koUW&ust=1602863186979000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj7oPP4tuwCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 أمثلة لمدن ومبان في البيئة الصحراوية:

 : مدن ومباني في البيئة الصحراوية7جدول 

 النيجر -أجاديس  مدينة الجزائر -ميزاب  وادي -مدينة غرداية  مصر -سيوة  -فندق أدرير أميالل  

الموقع
 

المصریة  یقع في صحراء سیوة

كم عن  300التي تبعد حوالي 

ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب 

 الغربي من مرسى مطروح.

 الذى میزاب بوادي غردایة مدینة تقع

 من الوسطى المنطقة فى یقع

 غردایة، والیة فى الجزائر جمهوریة

 تقع كلسیة، صخریة هضبة وهي

 الكبرى. الصحراء اإلفریقیة شمالي

أجادیس منطقة  عاصمة هى

 باسم النیجر. تعرف شمال وتقع

 في وتقع ،"الصحراء بوابة"

 الصحراء من الجنوبي الطرف

 .الكبرى

خ
المنا

القاري الصحراوي، شدید  المناخ 

الحرارة صیفاً، أما الشتاء فدافئ 

 نهاراً شدید البرودة لیالً.

 الجفاف، شدید بالهواء مناخ یتمیزال

 المثیرة الریاح جفافا یزیده ومما

 الغربي. الجنوب من القادمة للرمال

مناخ صحراوي قاري شدید 

 الجفاف.

ي
ج العمران

سي
الن

 

 

 

 لمدینة القدیمة البلدة تخطیط یتسم

العضوى  النسیج على غردایة

 المركز الى المتجة المتضام

 

 العمرانى للنسیج الممیزة السمة

 هي القدیمة البلدة اجادیس لمدینة

 الذي المتضام العضوى التخطیط

 الشبكي. علیه الطابع یغلب

 

 

ي
طابع المعمار

ال
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مواد البناء
 

تم بناء الجدران بالكامل من 

الرمال والتربة السیویة، التي 

یطلق علیها اسم "الكیرشیف"، 

وهي عبارة عن الملح المغلف 

بالطفلة "طین"، وُثبت علمیا أنها 

مادة بناء عازل جید للحرارة، مثل 

اللِبن، ویستخدمها البناءون الطوب 

المحلیون في سیوة منذ آالف 

 السنین

 

استخدمت مواد البناء البیئیة، 

ویتمیز الفندق بأبواب ترابیة 

تمتص الحرارة في النهار ثم 

تعكسها في اللیل لتمنح الدفء فقد 

صنعت من خشب الزیتون 

الممزوج بالتراب السیوي. 

األسقف مبنیة من النخیل وتتم و

 المبنى بالشموع.إنارة 

 

 

 

 مواد میزاب وادي سكان استخدم

 الطبیعة، في المتوفرة المحلیة البناء

 والعزل المتانة متطلبات مع لتناسبها

الجمالیة. بنوا  إهمال الناحیة دون

 بالحجر والحجر الجیري

 

 

 محلي جبس وهو التمشمت استخدم

الرمادي كذلك  إلى أبیض مائل لون ذو

المصنوع من  استخدموا الطوب

 الطین. قوالب

 

 فى اجادیس مدینة فى أستخدم

 البیئیة النهو مواد القدیمة البلدة

 والطوب الطین من تتكون التى

 نطاق على اللبن

 ال تصل حوائط بقطاعات واسع

 بعض المبانى، فى سم ٨٠

 مثل مواد البناء الى وبالنسبة

 والحجر واالسمنت الخشب

 صحراء في نادرا بشكل تتوفر

 في المباني وتتكون اجادیس،

 من الصحراویة اجادیس مدینة

الطین  وهي المحلیة المواد

 المزیج وهذا والحصى، والقش

 وعلیه الشمس، أشعة مع یجف

 ما حد إلى قویة مادة انتاج تم

 طین من وهي نوع بانكو تسمى

 التماسك على عالیة قدرة ذو

 الظروف المناخیة وتحمل

الصحراویة  المناطق فى القاسیة

 بصفة اجادیسعامًة ومدینة 

 .خاصة
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  خالصة وتوصيات البحث:

 .تساهم تقنیات البناء األخضر بشكل كبیر في العمل على تقلیل نسبة انبعاثات الكربون على مستوى العالم 

  الكربون، ویمكن الحصول علیها من المواد المعاد تقلل مواد البناء المحلیة من تكالیف النقل وانبعاثات ثاني أكسید

استخدامها، ولها تأثیر بیئي أقل على المحیط الحیوي، وفعالة حراریاً، وتحتاج إلى كمیة طاقة أقل من المواد التقلیدیة، 

 وتستخدم موارد متجددة ال ینتج عنها انبعاثات ضارة وتعتبر مستدامة اقتصادًیا.

 ستخدام مواد البناء الخضراء المستدامة بشكل صحیح عند تنمیة المجتمعات العمرانیة وعند یجب الحث على التوجه إلى ا

 البناء في الصحراء.

  تحتاج عملیة انتاج مواد البناء إلى تحسین كفائتها وفعالیتها ألنها تساهم بشكل رئیسي في التأثیر بشكل سلبي على البیئة

 المحیطة.

 ییم دورة الحیاة ودورها في تقییم البناء المستدام نظراً ألهمیتها الكبیرة ومحاولة البد من عدم اغفال تطویر تقنیات تق

 تطویر تقنیات البناء بشكل أفضل.

 .تحتاج مباديء التنمیة المستدامة " إلى التطویر المستمر 

 رار في اعتبارهم تعتبرعملیة استدامة المباني من األمور الهامة التي یجب أن یاخذها كل من ممارسي البناء صانعي الق

 وذلك للحد من االنبعاثات الضارة وتقلیل االحتباس الحراري.

  البد أن تبدأ جمیع الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال البناء في استخدام المواد المستدامة والخضراء ألنها تحسن

 آمنة. من عملیة تشیید المبنى وتزید من كفائته وتسمح بالعیش في بیئة مستدامة ونظیفة و

  تتمیز مواد البناء الخضراء بتوفیر جودة الهواء الداخلي والمناخ الصحي وتزید من كفاءة استهالك الطاقة وتوفیر الموارد

والحفاظ على المیاه، وتحسین بیئة البناء وتحافظ وتزید من كفاءة البیئة الطبیعیة المحیطة البیئة الطبیعیة المحسنة وتكون 

 اقتصادیة بشكل أكبر.

  تساهم مواد البناء الخضراء في مستقبل أكثر استدامة حیث أنها سوف تحل محل مواد البناء التقلیدیة عاجالً أم آجال لذا

البد أن تتوفر خطوط انتاج متعددة بأسعار تنافسیة للمساهمة في توفیر مواد البناء الخضراء بشكل أكبرالستخدامها في 

 عملیات البناء والتشیید المستدام.

 استخدام مواد البناء الخضراء المستدامة بشكل صحیح على تنمیة المجتمعات حیث ال یقتصر تطبیق مواد البناء  یعمل

المستدامة على تقلیل تكالیف النقل وانبعاثات الكربون وتكالیف المواد في معظم الحاالت فحسب، بل یساهم في توفیر فرص 

 العمل وتنمیة المهارات ألفراد المجتمع.

 اع البناءالذي یتسبب بشكل مباشر أو غیر مباشر في جزء كبیر من التدمیر البیئي السنوي اللتزام بتعزیز التنمیة یتولى قط

 المستدامة من خالل إیجاد طرق أكثر مالءمة بیئًیا للتشیید والبناء.

 لمناخیة وتعتبر معظم لعبت مواد البناء البیئیة دورا بارزاً في صمود التجمعات العمرانیة في الصحراء أمام الظروف ا

تلك المواد مستدامة والبد من الحفاظ على ستخدامها في البناء وتطویرها واللجوء الستخدام مواد البناء الخضراء كخطوة 

 على الطریق لبناء مباني خضراء مستدامة في البیئات الصحراویة.
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